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KRISLAI
Teismas prieš prezidentą
Karo aukos
O kas jam neleidžia?
Šimtmetinio karo pradžia!
Mūsų vajus po mėnesio 
Jau čia pat ir koncertas 
Svečiai koncertuoja 
Didelis, svarbus streikas

— A. Bimba —

Jau bus lygiai penkiolika 
metų, kai Aukščiausiasis Teis- 
>.wtš įsakė visas pietinių vals
tijų mokyklas integruoti. Bet 
Mississippi valstijoje dar be
veik nieko nepadaryta.

Dar blogiau: Prezidentas 
Nixonas patvarkė, kad pieti
nių valstijų rasistams reikia 
duoti dar daugiau laiko, ne. 
reikia juos barti ir skubinti.

Bet pereitą savaitę Aukš
čiausiasis Teismas vėl patvar
kė. kad visos mokyklos turi 
būti tuojau, dabar integruo
tos.

Prezidentui moralinis smū
gis. Ką jis dabar darys? Lau
žys Aukščiausiojo Teismo aiš
kų ir griežtą įsakymą?

Vėliausias pranešimas apie 
Vietnamo karo aukas sako, 
kad per savaitę, pasibaigusią 
su spalio 25 d., mūšiu laukuo-

Kongresas užg^i
mainieriii

Washingtonas. — Kongre-1 Republikonai argumen- 
se išsivystė debatai anglies ' 1 11 ”
kasyklų saugumo reikalu. 
Tuo klausimu buvo pateik
tas bilius.

Debatuose iškelta didžio
ji tragedija, įvykusi Man
nington, W. Va., prieš me
tus laiko, kai ten žuvo 78 
mainieriai.

Senate panašus bilius jau 
buvo prieš kiek laiko priim
tas. Biliuje nužymėtas plau
čių liga sergantiems mainie- 
riams atlyginimas.

tuoja, kad bilius gali suteik
ti federalinei valdžiai galios 
kištis į valstijų kompensaci
jos reikalus, bet demokratai 
užgiria bilių, kuris suteik
tų daugiau saugumo kasyk
lose ir geresnį atlyginimą 
nukentėjusiems.

Po ilgų ginčių, pagaliau, 
bilius buvo priimtas 389 bal
sais, prieš 4.

Sakoma, mainieriai nepa
sitenkinę tuo biliumi.

Angliakasiai reikalauja 
bešališkų rinkimų

Washingtonas. — Didžiu
lė mainierių delegacija at
vyko į Jungtinių Valstijų 
Darbo Departamentą, rei
kalaudami, kad jis rinkimų 
metu paskirtų bešališkus tė- 
mytojus. Mainierių unijos 
rinkimai įvyks gruodžio 9 d.

Mainieriai nurodo, kad

datuojantį unijos preziden
to vietai.

Rinkimai privalo būt pra
vesti teisingai, bešališkai, 
kad niekas juos netrukdy
tu, sako mainierių delega
cija.
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Jungtinių Tautų Asamblėjoje
Jungtinės Tautos ragina- taipgi tarė savo protesto 

mos pakviesti Šiaurės Korė- žodį Jungt. Tautoms ir

Kancleris Brandtas 
nž kooperaciją

£

t

se krito 102 jauni amerikie- dabartinis unijos preziden
tai. o daugiau kaip 500 bu- tas Boyle naudoja savo mu- 
vo sužeistu! Už ka. Kam?
Nereikalinga viena jauna mir- 
t’^vra baisus dalvkas. O čia 
jie krenta šimtais!

Karo “nėra.” Karas Kon
greso nenįaskelbtas.> Kąra ve
da prezidentas. Jis jį gali su- 
laikvti šiandien.

Vienok neturi gėdos žvdu 
socialdemokratų laikraštis 
“Forwards” sakyti, kad “kaip 
pirmiau prezidentas Johnso- 
nas, taip dabar prez. Nixo
nas yra vienas iš didžiausiu 
didelės amerikiečių daugumos 
troškėiu Vietnamo karą už
baigti.”

O kas ji sulaiko? Kas jam 
neleidžia jį baigti?

šeikas, kurie terorizuoja 
mainierius, kad jie nebal
suotų už Yablonskį, kandi-

Priešingai. Dar 
Iš«igandes Jungtiniu 

sekretorius IT Thant 
kad šis konfliktas tarn
ir arabu grali pavirsti 
šimtmetinio karo pra-

ją ir Pietų Korėjos atstovus 
dalyvauti diskusijose Korė
jos klausimu. Afganistano 
delegacija sako, kad be šių 
šalių atstovybės pasitarimai 
Korėjos klausimu nieko ge
ro negali suteikti.

Kuba yra Jungtinių Tau
tų narė, bet jos agentūros 
Jungtinėse Valstijose net 
New Yorke yra suvaržytos.

Kubos spaudos agentūra 
Prensa Latina nusiskundžia 
Jungtinėms Tautoms, kad 
jos veiklą smarkiai varžo 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė.

Jungtinių Tautų Kores
pondentų Sąjunga, gavusi 
skundą, atsikreipė į genera
linį sekretorių Thantą, kad 
jis gintų Prensą Latiną. Fo
re i g n Press Association

Jungtinių Valstijų pareigū
nams.

Piaga.— Čekoslovakija ir 
(Tarybų Sąjunga pasirašė 
sutartį, kurioje atžymėta, 
kad Varšuvos pakto šalių 
įsikišimas į Čekoslovakiją 
1968 m. rugpiūčio mėn. bu
vo būtinai reikalingas.

Maskva. — Daugelyje TS
RS miestų įvyko masiniai 
susirinkimai, kuriuose pa
reikštas solidarumas su 
Graikijos patriotais, kovo
jančiais prieš militarinę 
diktatūrą.

Kairas. — Izraeliečiai su
naikino Jordano rajone 75 
namus, paliko 3,000 arabų 
benamiais.

Kviečia protestuoti pries mirties 
bausmę fašistinėje Ispanijoje
Paryžius.— Ispanijos Ko-0 “ 7 ~

munistų Partijos pildomasis Washingtonas. — Nabis-
Ottawa. — Kanadoje da-'komitetas atsišaukė į viso co kompanijos 9,000 darbi- 

bar unijoms priklauso dau- pasaulio liaudį, kviesdamas ninku dai tebestreikuoja . . . . .... . I i J _ _ _ J ? " v  - 1 „ 7 zl 1V» o+- VAI L mgiau kaip du milijonai dar- protestuoti prieš. mirties 
bininkų. 1968 metais unijos 
paaugo nariais 4.6%.

A. T. reikalauja dabar panaikinti 
segregaciją visose mokyklose

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas vienbal
siai nutarė reikalauti, kad 
visose mokyklose turi būt 
dabar panaikinta segregaci
ja. Tarimas daugiausia pa
liečia pietinių valstijų mo
kyklas, kuriose ir dabar dar 
vis praktikuojama rasinė 
diskriminacija.

A. T. tarimas kartu už
duoda smūgį prez. ‘ 
administracijai- 1

-------------------------------------- o
New Yorkas.—Bethlehem 

Steel korporacijos pelnas už 
šių metų tris bertainius ge
rokai pakilo. Per 9 šių me
tų mėnesius padarė pelno 
arti 110 milijonų dolerių.

nuo rugsėjo 7 d. ir streikui 
galo kol kas nesimato.bausmę Antonio Arisbala- 

gei. .. 1
Burgos • militarinis teis

iu a s nusprendė nužudyti 
jauną kovotoją už Basque 
laisvę.

Daugelis falangistų jau- 
nuo 1 i ų, pirmiau rėmusių 
diktatorių Franko, dabar iš
stoja į kovą. Jie taipgi rei
kalauja, kad Ispanijoje būtų 
panaikinta mirties bausmė gautai Charles Conrad, Ri- 
politiniams kaliniams.

Apollo 12 paruoštas 
kelionei į Mėnulį

Cape Kennedy, Florida.— 
Apollo 12 jau išbandytas ir 
paruoštas kelionei į mėnulį 
lapkričio 14 d.

Jo kelionei paskirti astro-

chard Gordon ir Alan Bean.

Nnsitaiso padėtis ir Vidu
rio Pvtuosp. 
Mo<rėia. 
rantu 
sako, 
žvdu 
nanio 
džia!

Amerikos palaikomas ir 
drąsinamas Izraelis atsisako 
išsikraiistvti iš per 19R7 metu 
kara užgrobtu arabišku Ža
lpių. Dar gi kalba anie iu pri. 
siiuncdma faneksiia). Tai be
ne svarbiausias užtvaras 
rybo'mS ir susitarimui.

de

Mūsų vajus jau vieno 
no^io nmž’AUS. Kain gnkaci ? 
Kain cUlvkai atrodo? Kokios

mo-

JAV militaristai nori 
4,000 namą

Tokijas. — Jungtinių Val
stijų militarinė komanda 
pridavė Japonijos militari- 
nei komandai reikalavimą 
pastatyti Amerikos karei
viams 4,000 namų, kurių pa
statymas Japonijai kainuo
tų 40 bilijonų jenų.

Tie namai turi būt pasta
tyti prie Jungtinių Valstijų 
militarinių bazių Japonijo
je. Namų statyba Japonijoje 
ir dabar pergyvena krizę. 
Nežinia, kaip Japonija ga
lės patenkinti JAV milita- 
ristų reikalavimą.

G.E. pajamos 1968 m.-8 bilijonai
New Yorkas. — General 

Electric yra ketvirtoji di- 
Nlxono džiausią Jungtinėse Valsti- 

knri buvo jose korporacija, turėjusi pa- 
paskdbusfkad* nėra reikalo 1968 m. 8 bilijonus do-
skubintis su desegregacija 
mokyklų pietinėse valstijo
se.

Tarimas daugiausia palie
čia 33 Mississippi rajonus, 
kuriuose dar vis delsiama 
su mokyklų desegregacija, 
dar vis ten palaikoma rasi
nė diskriminacija.

lerių. Ji padaro milžiniškus

Šiomis dienomis teismas 
pripažino, kad G. E. korpo
racija jau net 1960 metais 
su darbininkais neteisingai 
elgėsi. Nuo to laiko padėtis 
nepasikeitė.

Bonna. — Vakaru Vokie
ti jos kancleris Brandtas 
parlamente kalbėdamas pa
sakė, kad jis nori susitari
mo ir kooperacijos su De
mokratine Respublika (Ry
tų Vokietija). Nors jis ne
pritaria diplomatinių ryšių 
užmezgimui, bet tarp abiejų 
Vokietijų artimesnės koope
racijos jis pageidauja.

Taipgi Brandtas pareiškė 
pageidavimą tartis su Tary
bų Sąjunga ir kitomis so
cialistinėmis šalimis dėl su-

silaikymo nuo jėgos naudo
jimo.

Buvusio Kiesingerio pase
kėjai krikščionys demokra
tai zurzėjo, kai Brandtas 
aiškino reikalą kooperuoti 
su socialistinėmis šalimis.

Frankfurt, Vakarų Vo
kietija. — Čia gauta žinių, 
kad Kinija paleido iš kalė
jimo 7 Vak. Vokietijos pilie
čius, kurie buvo apkaltinti 
kaip šnipai ir nuteisti po 10 
metų kalėjimo.

Mokslininkų konferencija 
pasmerkė Vietnamo karą

Soči, TSRS. — 19-os Pug- 
wašio mokslinirikų konfe
rencija baigė darbą. Nuta
rė sekamą konferenciją tu
rėti Jungtinėse Valstijose 
1970 m. rugsėjo mėn.

Konferencijos dalyviai 
nutarė ’ raginti Jungtines 
Valstijas ištraukti savo mi
ll tarines jėgas iš Vietnamo.

Taipgi mokslininkai už- 
gyrė šaukimą konferencijos 
europinio saugumo klausi
mu ir pasisakė už paleidi-

ma militarinių sąjungų. •
Konferencijos vyriausias • 

klausimas — taikos išlaiky
mas.

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Namo grįžo parlamento at
stovė Bernadette Devlin. Ji 
raportavo, kad Amerikoje 
sukėlė $93,000, kurie dabar 
banke padėti ir bus išdalin
ti nuo riaušių nukentėju
siems katalikams ir protes
tantams.

Rogers susikirto su Fulbrightu 
Laoso karo klausimu

Mafėto ir skaitėte vėliausia 
Administraciioc pranešima 
penktadienio “Laisvėje.” Vi.® a 
eilė vaiininku iau pradeda 
gražiai nagirodvti. T specia
liu! fondą, iau sndėinme be
veik pen Vis tūkstančius do
leriu. Tikrai yra kuo pasi
didžiuoti.

Bet žinoma, na.ts svarbiau- 
gins ir sunkiausias darbas te
bėra nriešakvie. Dar ne treč
dalio nasibrėžto tikslo nona- 
j^kėme. Yra kuo susirūpinti...

Ateinanti sekmadieni mūsų 
di^lžinii dainos Šventė, mūsų

• (Tąsa 6-me puslapyje)'

Teisią mokykla prieš 
Haynsworthą

New Yorkas.—N. Y. uni
versiteto teisių mokyklos du 
trečdaliai fakulteto narių 
pasisakė prieš Haynsworth 
nominac i j ą Aukščiausiojo 
Teismo teisėju.

Didelė dauguma te i s i ų 
studentų taipgi priešingi 
Haynsworthui, kuris turėjo 
artimų ryšių su finansinė
mis firmomis ir taipgi prie
lankus rasinei diskriminaci
jai.

Karas galįs tęstis 
dar šimtą metą

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Thantas pa
reiškė, kad tarp Izraelio ir 
arabų karas gali tęstis dar 
šimtą metų, jeigu jis dabar 
nebus sulaikytas.

Thantas pasakė, kad J.T. 
Saugumo Taryba iki šiol ne
surado būdų pastoti karui 
kelią. Jis ragino Saugumo 
Tarybą imtis reikalingų žy
gių prieš karą Vidurio Ry
tuose.

Ji turi 280 fabrikų Jung
tinėse Valstijose ir Puerto 
Rikoje, 5 fabrikus Kanados 
provincijose ir 22 fabrikus 
kitose užsienio šalyse. 1968 
metais ji padarė pelno dau
giau kaip 357 milijonus do
lerių.

Bet darbininkų reikalavi
mų ji nepatenkina. Užtai 
140,000 darbininkų išėjo 
streikan. Jie reikalauja pa
kelti algas ir pagerinti dar
bo sąlygas. Korporacija ga
li lengvai tai padaryti.

Medicininiai įrankiai 
Šiaurės Vietnamui

Philadelphia, Pa. — Ame
rican Friends Service Com
mittee pasiuntė - Šiaurės 
Vietnaman medici n i n i u s 
įrankius širdies operacijoms 
$25.000 vertės.

Dr. Joseph Elder, sociolo
gijos profesorius, tą bran
gią dovaną nuvežė į Šiaurės 
Vietnamo sostinę Hanojų ir 
perdavė ten ligoninei.

Washingtonas. — Valsty- 
b ė s sekretorius Rogers 
smarkiai susikirto su sena
torium Fulbright dėl Ame
rikos įsivėlimo į Laoso val
stybės vidaus reikalus.

Sen. Fulbright aiškino, 
kad Nixono administracija, 
be Kongreso žinios, įsitrau
kė į karą Laose, kur susida
ro pavojinga padėtis, pana
ši Vietnamui.

Kongreso komitete Rogers 
teisino įsikišimą į Laosą, 
kaip būtiną reikalą. Jis ste
bisi, kodėl Kongresas nėra 
apie tai informuotas. Ro
gers negalėjo įrodyti, kad 
Laose negali išsivystyti 
toks karas, kaip Vietname.

e,--------------------------------------
Roma. — Italijos vidaus 

reikalų ministras Restivo • 
raportavo parlamentui, kad 
dabar Italijoje streikuoja 
apie 2 milijonus darbininkų.

TSRS ragina pripažint 
Rytą Vokietiją

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga ir Čekoslovakija ragina 
Vakarų Vokietiją pripažin
ti Rytų Vokietiją.

Abiejų šalių pasirašytame 
pareiškime nurodoma, kad 
Rytų Vokietijos pripažini
mas prisidės prie tarptauti
nių santykių pagerinimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

.. Belgradas. — Jugosl a v i- 
jos teismas nubaudė 6 mė
nesiais kalėjimo rašytoją 
Zoran Gluscevic už apšmei
žimą Tarybų Sąjungos.

Rome, Italija.— Marinas 
R. Minichiello iš Los Ange
les, nukreipė lėktuvą į Ro
mą. Iš lėktuvo jis pabėgo, 
bet už 5 vai. buvo areštuo
tas. Jam gręsia sunkios 
bausmės Italijoje ir Ameri
koje. Minichiello — Vietna
mo karo veteranas.

Plattsburgh, N. Y. šeši 
lėktuvų kidnaperiaį kiek 
anksčiau nusukę lėktuvus į

Kubą, netikėtai iš Kubos 
atvyko į Montrealį ir iš ten 
Kanados policija perdavė 
juos Amerikos policijai. 
Jiems gręsia ilgų metų ka
lėjimas arba mirties baus
mė.

Dover, N. J.— šešios mer
gaitės ir vienas berniukas, 
nuo 2 iki 12 metų amžiaus, 
sudegė namo gaisre.

Rašytojas A. Čekuolis 
išvykoKanadon

Vilniaus laikraštis “Gim
tasis Kraštas’’ rašo:

Vilnietis rašytojas Algi
mantas Čekuolis, kaip spau
dos agentūros “Novosti” 
(APN) korespondentas, iš
vyko ilgesniam laikui dirbti 
į Kanadą.

Rašytojas yra ne viene
rius metus praleidęs jūrose 
ir vandenynuose, dirbdamas 
jūreiviu, o vėliau bocmanu, 
trejus su puse metų jis gy
veno ir dirbo Kuboje. Visa 
tai atsispindėjo jo išleistose 
šešiose knygose. Septintoji
— apysaka “Legionierius”
— pasirodys artimiausiuose 
“Pergalės” žurnalo nume
riuose.

Komitetas sumažino 
užsieniui paramą

Washingtonas.— Kongre- 
sinis užsienio reikalų komi
tetas nutarė užgirti 2 bilijo
nų 19 milijonų dolerių už
sienio valstybėms paramos 
bilių.

Prez. Nixonas rekomen
davo 300 milijonų didesnę 
sumą, bet komitetas suma
žino Nixono siūlomą sumą. 
Manoma, kad Kongresas 
užgirs komiteto siūlomą bi
lių.

Haga.'— Olandijoje gimi
mų skaičius laipsniškai ma
žėja. 1968 metais gimė 132, 
200, apie 6,500 mažiau kaip 
1967 metais. :
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Komunistų vadas apie prezidento 
Nixono politiką ir Vietnamo karą

Spalio 21 dieną pažangiečių dienraštyje “Daily World” 
pasirodė Amerikos Kpmunistų partijos sekretoriaus Gus 
Hali trumpas straipsnis apie prezidentą Nixoną ir jo po
litiką. Straipsnis svarbus ir įdomus. Gus Hali rašo:

“Prezidentas Johnsonas padarė didelę politinio spren
dimo klaidą, manydamas, kad “kai kada galima visus 
žmones mulkinti.”

Dabar prezidentas Nixonas mano, kad bent jau “ga
lima kai kuriuos žmones mulkinti visada.”

Nixono .sprendimas taip pat klaidingas ir pavojin
gas. Kai kuriais klausimais negalima niekada nieko 
mulkinti. Agresija prieš Vietnamą yra vienas iš tokių 
klausimų.

Kai Nixono administracijos atstovai sako, kad jie 
darbuojasi už taiką, jie sąmoningai meluoja. Iš tikrųjų 
jie kalba apie “imperialistinę taiką,” apie “taiką” per 
užkariavimą.

Jungtinių Valstijų agresija nepasikeitė. Tik veid
mainingos frazės pasikeitė. Savo bandymuose “kai ku
riuos žmones apmulkinti” prezidentas sapalioja apie “po
litinį sprendimą,” apie “koalicinę valdžią,” apie “rinki
mus” ir tt. Tai gražiai skambančios frazės. Tiktai to
kiomis Nixono administracijai jos ir tėra.

Kokie gi faktai slypi už šių veidmainingų frazių?
Agresija tebeina. Amerikos militarines jėgos mū

šio laukuose nėra sumažėjusios. Pagrindinis faktas yra 
tas, kad Jungtinės Valstijos negali laimėti militarines

Iš kitos pusės, politinis susitarimas bei išsprendimas 
galimas tik per tokią valdžią, kurią palaiko Vietnamo 
žmonės, per valdžią, kuri reikalauja, kad Jungtinės Vals
tijos ištrauktų savo militarines jėgas iš Vietnamo, per 
valdžią, kuri atidaro kalėjimus, nutraukia policinį te
rorą ir padaro galą korupcijai ir gengsterizmui Pietų 
Vietname.

IŠSIGANDUSIŲ 
REDAKTORIŲ 
GRŪMOJIMAI

Kanadiškių klerikalų “Tė
viškės Žiburių” redaktoriai 
yra desperatiškai išsigan
dę. Jie i š s i g a n d ę, kad iš 
Kanados arba Jungtinių 
Valstijų lietuviai atsilankę 
savo gimtajame krašte ne
betiki jų melais apie Tarybų 
Lietuvą.

Štai jų spalio 23 dienos 
vedamasis “Vilniaus lanky
tojai.” Pripasakoję visokių 
nesąmonių. Jie šaukia, 
kad “nuvykusiems į Vilnių 
asmeniniais reikalais tenka 
orientuotis.” Jiems baisu, 
kad “dažnas turistas, pa
matęs savuosius, išgirdęs 
savąją kalbą, susižavi ir 
pamiršta kur esąs.” Girdi: 
“yra žmonių, kurie iš šios 
pusės nuvykę Vilniun, ne
moka elgtis —skandalingai 
nesusigaudo. Jie, atrodo, 
jaučiasi lyg tebebūtų Ame
rikos mieste. O tokius grei
tai pagauna ant savo meš
kerės sovietinio režimo pro
pagandistai ir užkelia ant 
savo mašinos. Reikia stebė
tis nesiorientavimu, nekri
tiškumu net kaikurių švie
suolių, duodančių pareiški
mus sovietinei spaudai”...

Matote, ko “Tėviškės Ži
burių” redaktoriai bijo. Jie 
bijo, kad Amerikos lietu
viai, nuvykę į Lietuvą, su
sižavi lietuviška kalba ir 
tuo, ką jie savo akimis pa
mato. Vadinasi, jie pasi
lieka žmonėmis. Šitie re
daktoriai reikalauja iš vyks
tančių j savo gimtąjį kraš- 

įtą nusižmoginti, pasidaryti 
'beširdžiais, nieko nejausti,“7r . , , ,T. r m t oesirciziais, nieKo ne

Tiktai toks geras taikai pagrindas Vietname. - lame nįekuo. nesižavėti. -

24 d.). Iš jos sužinome, kad 
Lietuvos jaunimas vengia 
darbų ir užsiėmimų, kurie 
siejasi su buitinio aptarna
vimo poreikiais.

Semaškienė aiškina:
Siuvėjas, kirpėjas, laikro

dininkas, batsiuvys —tai seni 
tradiciniai amatai. Šie labai 
seni verslai pergyvena antrą
ją jaunystę — veržiasi iš ma
žų kambarėlių į patogias dirb
tuves, šviesias ir erdvias atelje.

Ritasi amžius, atsinešdamas 
savo poreikius, skonį ir rūpes
čius. Senos tradicinės profesi
jos pasipildo vis naujomis. Pa
ti jauniausioji liaudies ūkio 
šaka—buities tarnyba — auga 
ne dienom, bet valandom. Iš
kyla vis naujų problemų. Vie
na šių — specialistų bei kva
lifikuotų darbininkų trūku
mas. Šia liga serga beveik vi
sos buitinio aptarnavimo įmo
nės. Šiuo metu respublikos 
buities tarnybai trūksta dau
giau kaip 2,000 darbininkų.

Teko kalbėti su daugeliu 
buitinio aptarnavimo sferos 
vadovų. Darbininkų trūkumą,1 
jų dažną keitimąsi jie aiški
na iš anksčiau išlikusia pažiū
ra į buitininko profesiją. Jau
nas žmogus vengia dirbti bat
siuviu arba siuvėju, kitaip sa
kant, aptarnauti. Bet gi įsigi
linęs suvoksi, kad visi aptar
naujame vieni kitus. Gal būt, 
tik vienos specialybės nuo se
no buvo labiau išaukštintos.

Įvairių šalies miestų, o taip 
pat ir Vilniaus sociologai jau 
kelinti metai tiria, kokios pro
fesijos labiausiai patinka aukš
tesniųjų klasių moksleiviams. 
Visų apklaustų rezultatai pa
našūs : buities sferos profesijos 
mažiausiai populiarios. Jauni
mą traukia technika, naujovės, 
darbo romantika. Nors vėliau 
pajunta, kad už svaiginančių 
romantikos pečių neišvengia
mas sūrus darbo prakaitas.

Grūdais užpiltos karvi- 
džių pakraigės, garažai, 
sandėliai. Seniai trauko pe
čiais. Dešimtas-dvyliktasis 
grūdas Lukšių apylinkėse 
pribręsdavo pačiais geriau
siais metais, o šiemet užde
rėjo dvigubai daugiau. 
Stambiausiame respubliko
je Šakių rajono Lenino kol
ūkyje 1,337 hektarų plote 
vidutinis derlius—49.1 cent
nerio iš hektaro!

Kolūkio agronomas An
drius Eimutis, kuriam šie
met žemės ūkio darbuoto
jo dienos proga suteiktas 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
agronomo vardas, skaičiuo-
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Ūkio agronomas A. Eimutis ir ket
virtosios brigados, kur iš kiekvieno 
hektaro gauta po 53 centnerius grū
dų, brigadininkas B. Laužauninkas. 

damas “aitvarus,” nulėmu
sius derlių, lenkia pirštus:

— Pavasario sėja atlikta 
rekordiniu laiku — per aš- 
tuonias dienas. Pasėta pir
mos ir aitros klasės sėkla.

Kiekvienas hektaras gavo 
po pusę tonos mineralinių 
trąšų., Žmonės brangina 
kiekvieną žemės pėdą, gerai 
įdirba ją...

Neišvardinti visko, ką da
rė valstiečiai, ruošdami ke
lius aukštiems derliams. 
Vienkiemių rėželiai paversti 
dideliais ir kultūringais lau
kų masyvais.

Juozas Pikžirnis, ketvir
tosios brigados brigadinin
ko pavaduotojas, laikomas 
dirvų kultūrinimo pradinin
ku. Grįžęs iš specialių kur
sų Dotnuvoje, įkūrė tikrą 
mokyklą, į kurią atvyksta 
mokytis ir kitų ūkių žem
dirbiai.

Šiun metu Lenino kolū
kio dirvų kultūrinimo bri
gada turi šešis buldozerius, 
du autogreiderius. Šimtai 
hektarų jau išvalyti nuo ak
menų, krūmų. Įrengta daug 
lėkštašlaičių griovių, nu
tiesta apie 70 kilometrų lau
ko kelių. O žinodami, kad 
iš 6,430 hektarų turimos že
mės daugiau kaip pusė dre
nuota, maždaug galime įsi- 
zaizduoti, koks didelis čia 
laukų kultūrinimo užmojis.

Ūkio agronomą A. Eimu
tį nuolat konsultuoja Lietu
vos žerfiės ūkio akademijos 
Žemdirbystės katedros ve
dėjas docentas P. Vasinaus- 
kas. Jis dažnas svečias kol
ūkyje.

Ūkyje stengiamasi augin
ti derlingiausias kultūras. 
Beveik du trečdaliai visų 
ūkio javų — miežiai “Auk
siniai II.” Šį rudenį iš 500

hektarų ir žiemkenčių 447 
apsėti “Mironovskaja-808” 
kviečiais. Kviečiai ir mie
žiai dideliuose plotuose šie
met davė rekordinius der^ 
lius — po 60 centnerių.

Važiuojant Kauno-Šakių 
plentu, kertančiu Lukšius, 
pakelėse akį traukia platūs 
laukai, žali žiemkenčių kili
mai, į tolį bėgančios tiesios 
arimų vagos. Ūkio žmonės, 
vadovaujami Socialistinio 
Darbo Didvyrio, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputato Kosto Gliko, 
jau labai daug padarė, kad 
žemelė ir 1970 metais būtų 
dosni.

H. Labanauskas
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yra ir visa šios kovos prasmė. Bet. kaip tiktai tam kelią 
nori užstoti Jungtinių 'Valstijų politika ir agresija. < 
Vietnamiečių ginkluota kova prasidėjo prieš Jungtinių 
Valstijų palaikomą, korupcijos suėstą, brutališką vai- < 
džią. Padėtis tebėra nepasikeitusi. Dabartinė Thieu val
džia yra brutališka, korupcijos suėsta budelio valdžia.

Jungtinių Valstijų politika nesiekia šitą padėtį pa
keisti. Priešingai, ji siekia dar labiau sustiprinti šį bu
delišką režimą. Bet Vietnamo žmonės nesutinka ir ne
sutiks tokį režimą priimti. Gali būti pertraukų mūšiuo
se, gali būti net paliaubų, bet ngali būti ir nebus taikos, 
kol Jungtinių Valstijų ginkluotos jėgos nebus ištrauk
tos ir kol nebus Vietnamo žmonėms palikta patiems sa
vo šalies ateitį nuspręsti.

Nixonas kalba apie politinį susitaikymą, bet jo pa
stumdėliai (Thieu, Ky ir kiti) atvirai sako, kad jie nie
kados nesutiks tokį politinį sprendimą priimti, nebent 
jiems pilnutinai pasiduotų Pietų Vietnamo žmonės.

Jie atvirai kartoja, kad jie nepriims taikos per po
litinių jėgų koaliciją; jie atvirai kartoja, kad Jungtinių 
Valstijų militarines agresijos jėgos turi Vietname pasi
likti. Ir tai suprantama, nes mūsų ginkluotos jėgos tėra 
jų vienintelė paspirtis išsilaikyti valdžioje. Kiekvienas 
Pietų Vietnamo pilietis, kuris rimtai ima Jungtinių Vals
tijų frazę apie “politinį susitaikymą,” yrą ant vietos su
šaudomas, arba neribotam laikui įkalinamas.

Po susitikimo su Nixonu Saigone pastumdėliškas 
prezidentas Thieu viešai pareiškė: “Nuo dabar visi tie, 
kurie skleidžia gandus apie koalicinę valdžią šioje šalyje, 
kas per vieni jie bebūtų,, ar jie būtų valdžios aparate, ar 
parlamente, bus aštriai nubausti kaip priešo talkininkai 
ir mūsų armijos ir žmonių demoralizatoriai. Aš juos nu
bausiu vardan Konstitucijos.”

Be ištraukimo Jungtinių Valstijų paramos iš šios 
klikos, kuri užgrobus ir palaiko galią tiktai tose vietose, 
kurias laiko apsupusios Jungtinių Valstijų militarines 
jėgos, negali būti jokio reikšmingo politinio susitaikymo. 
Šiandien Vietname yra apie 200,000 politinių kalinių, 
apart militarinių belaisvių. Tarpe tų politinių kalinių 
randame budistų vadus, darbo unijų vadus, laikraščių 
redaktorius, rinkimuose dalyvavusius kandidatus, advo
katus, vienuolius, ir net vaikus nuo šešių metų ir vy
resnius.

Politinis susitaikymas, kurį Nixono administracija 
turi galvoje, yra aiški ir ta prasme, kad Jungtinių Vals
tijų militarines jėgos paskutiniais laikais daugelį ka
lėjimų gerokai padidino, kad sutalpintų politinius kali
nius. Šjuo laiku Jungtinių Valstijų valdžia išleidžia $1,- 
600,000 padidinimui Devils Island kalėjimo ant Con Son 
salos!

Nixono administracija sako, kad ji už rinkimus, bet 
tokie rinkimai būtų paskelbti, tvarkomi ir pravesti bude
liškosios Pietų Vietnamo valdžios, palaikomos ir remia
mos Amerikos militarinių jėgų ir C. I. A. (Centrinės

SLA NARIŲ ADRESAI 
IR NAUJAS 
SEKRETORIUS

Lietuvių Susivie n i j i m o 
Amerikoje (SLA) pažan
gieji nariai skundžiasi, kad 
nebegali apsiginti nuo laiš
kų ir atsišaukimų, kuriuos 
jie gauna per paštą iš viso
kių raketieriškų įstaigų ar
ba firmų. Vėliausias atsi
šaukimas su ilgu laišku, 
kurį pasirašo prelatas Jo
nas Balkūnas ir kokia ten 
Nastutė Umbrazaitienė juos 
pasiekė šiomis dienomis. 
Prašoma aukų kokiam ten 
“B AT U N ui,”, kuris ža
da aukotojams už jų dole
rius išvaduoti jiems Lietu
vą, Estiją ir Latviją. Kaip 
žinia, “BATUNas” yra sau
jelės savanaudžių raketas 
pasipinigauti.

Svarbu štai kas: Kokią 
teisę turi SLA sekretorius 
Algirdas Budreckas duoti 
ar parduoti SLA narių ad
resus tiems" “batūniniams” 
raketieriams ?

JIE NENORI BŪTI ’ 
BATSIUVIAIS ir 
SIUVĖJAIS

Dažnai Tarybų Lietuvos 
spaudoje skaitome nusi
skundimų apie trūkumus 
bui t i n i a m e aptarnavime. 
Apie tuos trūkumus plato
kai kalba Vanda Semaškie
nė savo straipsnyje “Noriu 
tapti siuvėju,” kurį randa
me Vilniaus “Tiesoje” (spa.

PENSININKAI 
SUSIRŪPINO

Gavome anglų kalba bro
šiūrą “The Case against 
Restrictions on Meat Im
ports” ir laišką tuo pačiu 
reikalu. Aštriai protestuo
jama prieš Kongresui siū
lomą sumanymą iš užsienio 
įvežti (importuoti) mėsą 
uždrausti. Pasirodo, kad 
tuo susirūpino International 
Longshoremen’s and Ware
housemen’s unijos pensinin
kų skyrius. Tas klausimas 
buvo plačiai apsvarstytas 
Kalifornijos pensininkų su
važiavime ir priimta pro
testo rezoliucija.

Brošiūroje ir laiške nuro
doma, kad uždraudimas mė
sos įvežimo į Ameriką tuo
jau nesvietiškai pakeltų mė
sos kainą, ir tada pensinin
kams prisieitų gyventi be 
mėsos. Aišku, kad už į 
Kongresą įneštą bilių kovo
ja Amerikos stambieji gy
vulių augintojai. Jiems kel
ti kainas trukdo importas 
iš užsienio.

IŠ LAIŠKU
da gražiai ir meiliai šneki
no, priskynė ramunių, žyd- 
rūnėlių ir raudonų aguonų 
irį padėjo šią didžiulę puok
štę lauko gėlių prie Rojaus 
Mizaros kapo. Ilgai stovėjo
me prie jo kapo tylūs ir su
sikaupę, besiklausydami me
džių lapų šnekos, vyturiuko 
giesmės, žolės, kurios žalio
mis lūpomis su mumis, re
gis, kalbėjo pats Rojus, šna
resio ...

Paskui pasukome pro Žu
vinto ežerą prie Šešupės, 
paviešėjome Suvalkijoje, 
pervažiavom per visą ža
liuojančią ir gražią, labai 
gražią Lietuvą ir užriedė- 
jofne ant auksinių Kuršių 
nerijos kopų, atsidūrėm Ni
doje. Taip ir pradėjome po-

Ištraukos iš laiško rašyto 
Ievai Mizarienei:

... Man vis dar atrodo, 
kad dar nepasibaigė vasara, 
kad mes štai tik ką išsisky
rėme. Kaip šiandien prisi
menu mūsų paskutinį atsi
sveikinimą Neringos vieš
butyje. .. Kitą rytą mes su 
visa šeima išvykome į Nidą 
vasaroti. Bet, išriedėję į 
Kauno autostradą, nutarėm 
kelioms dienoms dar pasuk
ti iš kelio Dzūkijos ir Su
valkijos pusėn.

Ir štai privažiavome prie 
Rojaus Mizaros kapo. Buvo 
nepaprastai graži ir šilta 
lietuviškos vasaros diena. 
Laukus gaubė begalinė ty
la, nesimatė nė gyvos dva
sios, varpas žemyn lenkė ap
sunkę ir nuleipę rugiai, pa
dangių žydryje čyreno vie
nišas vyturiukas... Mūsų 
Daina, kurią Rojus taip ta-

Naujos knygos
Iš serijos “Lituanistinė 

biblioteka” išleistas XVI 
amžiaus lietuvių publicisto 
ir istoriko J. Lasickio raši
nys “Apie Žemaičių dievu^’ 
Knygoje pateigta žinių apie> 
šį veikalą ir jo autorių.

“Lietuvių literatūros isto
rijos” IV tomą papildo ir 
pratęsia Lietuvos Mokslų 
akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto pa
rengta knyga “Šiuolaikinės 
lietuvių literatūros bruo-

Išėjo iš spaudos penktas 
A. Venclovos raštų serijos 
tomas — “Mėlyno Nemuno 
vingis.” Jame sudėti ir 
anksčiau skelbti brandžiau-, 
si poeto kūriniai, ir pirmą 
kartą pateikiami skaityto
jui.

Pasirodė dvi gausiai ilius
truotos monografijos. Tai 
T. Adomonio “Jonas Mikė
nas” apie mūsų vyresniosios 
kartos keramiko gyvenimą 
ir kūrybą bei L. J, a s i u 1 ii5 
“Vytautas Jurkūnas,” supa
žindinanti mus su žymiu lie
tuvių tapybinės grafikos^at- 
stovu.

Lyrinėje komedijoje “Ri
čardas plius Monika” G. Ka
novičius vaizduoja jaunimo 
gyvenimą, kupiną žaismin
gos meilės rūpesčių.
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LIETUVA 
GRAŽIAI

universiteto pro-

ŽINOMA, 
GALeTŲ 
PADĖTI

Vilniaus
fesoriai, veikėjai ir moksli
ninkai užgirdo apie Jungti
nėse Valstijose užsidarymą 
paskutinės lietuvių gimna
zijos. Ir, žinoma, jie susi
rūpino ir norėtų ir galėtų 
Amerikos lietuviams padėti

žvalgybos Agentūros). Tai biauri apgavystė.
Dabartinė Pietų Vietnamo valdžia yra tikrasis už

tvaras taikai pasiekti. Kol Jungtinių Valstijų valdžia 
laikysis dabartinės politikos, negalės būti susitaikymo 
arba taikos Vietname.,

Tokia yra neginčijama tiesa. Vietnamo žmonės ne
priims apgavingos budelio užkartos jiems taikos...”

tokią mokyklą palaikyti.
Apie tai kalba Vilniaus 

universiteto rektorius Jonas 
Kubilius. Jis sako:

Kai matai besimokantį Lie
tuvos jaunimą, klausaisi stu
dentų dainuojamos lietuviškos 
dainos, sunku suvokti, kad di
delė svetur gyvenančio lietu
viško jaunimo dalis negali mo
kytis gimtąja kalba.

Vilniaus universitetas galė
tų padėti užsienio lietuvis, 
koms mokykloms knygomis, 
patarimais ir kita medžiaga 
apie gimtąją žemę. Mes tam 
pasirengę. Kaip matėme iš 
švietimo ministro drg. M. Ged
vilo laiško, padėti gali ir švie
timo ministerija. Manyčiau, 
kad be vargo Lietuvoje atsi
rastų organizacija, kuri imtųsi 
šią pagalbą koordinuoti. Ir 
dar vienas dalykas. Daugely
je užsienio įstaigų dirba ir 
lietuvių, bet jų ryšiai su Lietu
vos mokslininkais labai silp
ni. Būtų labai gražų, kad šie 
ryšiai sustiprėtų.

Bet vasara praėjo nepa
stebimai greitai. Dabar štai 
pas mus auksinė “bobų” va
sara. Dar šviečia saulė. Bet 
medžių šešėliai jau ištįsę ir 
ilgi, lapai geltoni ir raudo
ni — jie krinta ir šnara po 
kojomis.

Taip šį rudenį nepastebė
tas atslinko ir jau praslinko 
mano penkiasdešimtas gim
tadienis. Be fanfarų, be 
triukšmo, be nereikalingų ir 
tuščių kalbų, be girtų tostų, 
kantriai, tyliai, blaiviai ir 
labai intymiai atsisveikinau 
su jaunyste ir peržengiau 
senatvės slenkstį. Įsirašiau 
į senių kompaniją, nors šir
dyje dar dūksta pavasario 
audros ir žydi baltos vyš
nios. Pažiūrėsime, kas bus 
toliau, bet gyvenime, sako
ma, reikia visa ką išmėgin
ti: išmėginau jaunystę, rei
kia išmėginti ir “senatvės 
malonumus”.

Šiaip nieko — dirbu, ra
šau, kurti neliauju...

Eduardas Mieželaitis
Vilnius 
1969-X-7

Lietuviškas vynas
Nauja vyno gamykla pra

dėta statyti Alytuje. Tai bus 
mechanizuota įmonė, -aprū
pinta konvejerinėmis linijo
mis ir našiais įrengimais, 
kurie įgalins kasmet per
dirbti daugiau kaip 12,000 
tonų vaisių-uogų. Per met^s 
ji patieks 800 tūkstančių de
kalitrų vyno. Čia numato
ma pradėti gaminti ir kon
jaką.

Vyno gamyba Lietuvoje 
per artimiausius šešerius 
metus išaugs beveik dvigu
bai. Vilniaus vyno ir deg
tinės gamykloje numatojma 
pastatyti didelį cechą, kuj^o 
metinis pajėgumas viršys 
milijoną dekalitrų vyno. Pa
didins gamybą ir “Anykščių 
vyno” gamykla^ įsisavinan
ti naujus pajėgumus; Ši 
įmonė, taip pat Alytaus 
gamykla specializuosis ga
minti natūralų vaisių-uogų 
vyną, kuris turi didelę pa
klausą.

Prezidentas Mobutu į. ke
lionę po Europą buvo pasi
ėmęs didžiulę svitą — 92 
žmones. Pasirodo, Mobutu 
privertė vykti drauge savo 
politinius priešus, bijoda
mas palikti juos Konge.

Vienas Lenkijos baiįįo 
skyrius atliko nekasdieninį 
darbą: pakeitė 29,000 zlotų, 
kuriuos iš vakaro buvo suė
dęs avinas.
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JO PASIEKIMO TIKSLAS J. Skliutauskas “visuomenines” ir “asmeni- ras Sultanovas, jau ne vieną Mūsų sveikata

Burtažodis “Žmogus” -- pastabos apie 
f įžymiojo lietuvių poeto kūrybą

Seniai, dar prieškariniais kario meto poezijoje buvo etai ir vertėjai, kaip L. Mar- 
laikais įvyko pirmoji mano 
pažintis su Eduardo Mieže
laičio poezija. Dar tada mo
kiausi Kauno V-toje gimna
zijoje. Kažkas iš mūsų kla
sės mokinių atsinešė mokyk
lon žurnalą, nebeprisimenu 
“Moksleivį” ar “Moksleivių 
varpus” su čia išspausdinta 
poema “Benamiai.” Tiesa, 
ši E. Mieželaičio poemėlė, 
dabar mūsij akimis žiūrint, 
kiek naivokas pradedančio 
poeto kūrinys, bet tada... 
ši dviejų benamių meilė ir 
šeimos drama mus sukrėtė. 
Greit sužinojome, kad poe
mos autorius kai m y n i n ė s 
trečiosios gimnazijos moki
nys. Jis mokosi vyresnėje 
klasėje. Mes didžiavomės

Jjkdetu - gimnazistu, juk tai 
’ buvo, berods, retas reiškinys, 
kad gimnazistas parašytų 
poemą, dargi tokio meninio 
lygio, kad ją išspausdintų.

Ten toli...
Prisimenu karo metus. 

Gyvenau toli, net labai toli 
nuo Lietuvos, mieste, įsikū
rusiame snieguotųjų Tian- 
šinio kalnagūbrių papėdėje, 
Frunzėje. Į šį miestą karo šalies literatūroje.

nes”, nepaliekant pastaro- E. Mieželaičio eilėraštį iš- 
sioms beveik jokių teisių, vertęs į kirgizų kalbą. Savo 
Jaunasis poetas metė rašęs autobiografijoje, kurią man 
— tai yra, jis teberašė eilė-jteko skaityti Frunzėje, poe- 
raščius, kuriuos rašė, žino- tas rašo, kad “mokosi iš E.

Peršalimo ligos ir kaip 
ją saugotis

E. Mieželaičio poemos “Bro
liška poema” pasirodymas. 
Tautų draugystės, proleta
rinio internacionalizmo te
ma jau seniai skambėjo 
daugelyje poeto eilėraščių. 
“Broliška poema” buvo pir
masis stambus poeto kūri
nys, pašvęstas šiai temai.

Poemos siužetas, kaip ži
nia, pagrįstas realiu faktu— 
hidroelektrinės statyba ant 
Drūkšių ežero, kur ant tri
jų respublikų-Lietuvos, Lat
vijos ir Baltarusijos — sie
nos buvo pastatyta hidro
elektrinė. Poema buvo dide
lis poeto kūrybinis laimėji
mas, netrukus ji buvo iš
versta į rusų, ukrainiečių, 
baltarusiu kalbas, v

Jo “žmogus”
Laikas pakeitė poezijos 

veidą, praplėtė jos akiratį. 
Gyvenimas sutelkė poeto 
dėmesį į žmogų, kuris da
bar iškilo jo kūryboje visu 
paprastumu ir didingumu, 
galinga ir sveika siela. E. 
Mieželaičio“žmogus” buvo 
savotiškas, didžiulės reikš
mės reiškinys visos mūsų 

. Poetas 
metais buvo suplaukę nerna- parodė žmogų, kaip aktyvią kelyje, 
žai lietuvių. Visi dirbo ga-!jėgą, kūrėją, jo neregėtą ga
myklose, fabrikuose — savo lią ir moralinį grožį. O gi 
darbu padėjo priartinti per
galę. Visi gyveno su dide
liu skausmu, ilgesio skaus
mu širdyje. Ilgėjosi tėvų 
žemės, ilgėjosi spausdinto 
lietuviško žodžio...

Gerai prisimenu tą dieną, nių vertybių, atkasti gilumi- 
kai Lietuvos TSR Įgalioti-’nius horizontus žmogaus 

irnis Kirgizijai docentas Po- sielos gelmėse.
vilas Šklėrius vieną gražią! Lenino premija apdovano- 
dieną gavo iš Maskvos kuk- tame poezijos rinkinyje 
lit knygų siutinėlį... Tai “žmogus,” o taipgi visose 
buvo lietuvių rašytojų kny- pastarojo meto knygose 
gėlės, vos dar tik neseniai iš- noetas įtvirtina Žmogaus te
leistos Maskvoje. Mano, mą mūsų literatūroje, 
kaip poezijos mėgėjo, dėme
sį iš karto patraukė nedi
delės apimties knygutė “Ly
rika”. Viršelyje buvo nu
piešti gruvėsiai, spygliuotos 
vielos ir karo audrą atlai-.visos planetos likimą, 
kęs, vėl sužaliavęs medis.

Tai buvo E. Mieželaičio 
poezijos rinktinė. Karo me
to poezijos. Sunku užmiršti 
tą knygutę, nors ir nema- , 
ža krūva metų prabėgo. }e’ k°k10 nebuvo susi- at§ai0 poezijai, kad nūdie- 
Kiek geni emocijų ji tada lauknsi nei vieno musų po- nis jaunįmas jau nebekiša 
sukėlė ne vienam iš mūsų. S}1?ldoJnePimas nakčiai po pagalve savo my-

E Mieželaičio kūryba jono-, Hmo poeto Iyrikos knygos<

tynovas, B. Sluckis, A. Me- 
žirovas, B. Okudžava, S. 
Kirsanovas ir kt.

Kelias į kitas kalbas
E. Mieželaičio poezija apie 

mūsų laikų žmogų susilau
kė platų atgarsį šalyje..., 
“man asmeniškai Mieželaičio 
poezija atrodo, kaip palai
minimas Žemei ir Žmogui, 
gyvenančiam joje ir ją ku
riančiam ” — rašė didelis 
lietuvių poezijos mylėtojas 
poetas Levas Ozerovas.

Per rusų kalbą, šį nuosta
bųjį literatūrų draugystės 
ir ryšių tarpininką, poeto 
kūryba pasiekė ir kitas res
publikas, išversta į daugelį 
kitų tarybinių kalbų.

Man pastaraisiais metais 
yra tekę nemažai

Mieželaičio poezijos, kad jo 
mėgiamiausia stalinė kny
ga yra poeto “Žmogus”.

Gyvena Frunzėje dar vie- 
“Žmogus”'. Kai nas poetas, didelis lietuvių
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“ i kplinutipa isspausdinta E. Mieze- 
po Tarybų"šalfPastebėjau įaičio Poema “Ž^gus” Pa- 
gana būdingą reiškinį, kad 
kalbantis su žmonėmis (ži-

Kasmet rudenį ir pavasa
rį nemaža žmonių suserga 
viršutinių kvėpavimo takų 
kataru, sloga, gripu ir ki
tomis vadinamomis peršali
mo ligomis. Kiekviena šių

ma, tiktai sau.
— Ir štai vieną kartą, 

man į rankas pateko vos 
tik rusiškai pasirodęs E. 
Mieželaičio 
šią knygą perskaičiau, ma-'poezijos bičiulis, kuris irgiligų gali baigtis sunkiomis 
no širdy kažkas prabudo, save laiko E. Mieželaičio komplikacijomis, pavyz- 
ko anksčiau neturėjau ir ko mokiniu. Tai žinomos poe-džiui, dėl peršalimo atsira- 
ilgai ieškojau. Toks buvo mos “Į žvaigždes” autorius dusi angina, ypač jei ji kar- 
pirmasis įspūdis. Ilgai nega-'poetas S. Eralijevas. “ManOjtojasi, gali sukelti sąnarių 
Įėjau nurimti. Mano mintys poetiniam brendimui, poeti- bei širdies reumatą, inkstų 
nuolatos grįždavo pri šios nio mąstymo mąstui, kury-!uždegimą ar kokią kitą li- 
knygos. Nuėjau į leidyklą biniams ieškojimams didelę Į gą. Viršutinių kvėpavimo 
ir paprašiau, kad man leis-,'reikšmę turėjo pažintis siytakų katarai, iš pradžių pa
tų išversti ją į armėnų kai- 17 —i—— —
bą... — pasakoja Sevakas.

Pas turkmėnus
Tai buvo Ašchabade. Lite
ratūros žurnalo “Sovet Ede- 
bijaty” redakcijoje. Man 
parodė žurnalo numerio 
laužinį... su turkmėnų kal-

Ir kas gi čia stebėtino: juk 
£ai buvo skaudančia poeto 
patrioto širdim sukurtos ei
lės. Jis išreiškė visų mūsų 
lūkesčius, viltis, tikėjimą 
pergale ir greitu grįžimu 
namo.

Tarp kitko, poeto Edu
ardo Mieželaičio vardas jau 
tada buvo žinomas ne tik 
mūsų tautiečiams, bet ir kir
gizų skaitytojams. Kai ku
rie jo eilėraščiai buvo iš
versti į kirgizų kalbą ir iš
spausdinti. Gerai prisime
nu, kad jų tarpe buvo poe
to eilėraštis “Lopšinė,” ku
ris paskui įėjo ir į pirmąją 
kirgizų kalba išleistą lietu
vių poezijos rinktinę “Lit- 
va akyndary”.

Už tautų draugystę
Pokario metais išėjo po

eto lyrikos rinktiniai “Tėviš
kės vėjas”, “Pakilusi žemė”, 
kuriuose, šalia vos praėju
sio karo atminimų skamba 
gimtojo krašto atkūrimo, 
priešo sugriautų miestų pri
kėlimo naujam, taikiam gy- 

. venimui tema. 1952-siais 
j^etais pasirodo dar vienas 
poeto eilėraščių rinkinys — 
“Dainų išausiu margą raš-

Didelis įvykis mūsų po-

lių dienų organizmas prisi
taiko prie temperatūros pa
kitimų.

Žymiai rečiau, bet būna 
žmonių, nepaprastai jautrių 
kaklo, galvos ir nugaros at
šalimui.

Jeigu nervų sistema pa
kankamai gerai treniruota, 
nei bendras, nei kokių nors 
kūno dalių atšalimas ne
kenksmingas. Štai kodėl 
ypač svarbu treniruoti savo 
nervų sistemą, kitaip ta
riant, grūdinti organizmą. 
Grūdinamas organizmas 
pamažu pripranta prie gana 
žymaus temperatūros svy
ravimo, tačiau treniruotis 
reikia visą gyvenimą: nuo 
vaikystės iki senatvės, o 
pradėti niekada nevėlu.
Geriausia grūdinimosi prie

monė yra kasdieninės van
dens procedūros: dušas, ap
sitrynimas. Iš pradžių rei
kia imti 77-80.6 laipsnių ši
lumos vandenį, kuris nesu
kelia nemalonaus šalčio jau
smo. Vėliau vandens tempe
ratūrą palaipsniui mažinti 
iki 53.6-59 laipsnių taip, kad 
dušas būtų pakeliamas be 
nemalonaus šalčio jutimo. 
Naudoti žemesnės kaip 53.6 
laipsnių temperatūros van
denį nepatartina.

Nemažą reikšmę organiz
mo atsparumui ir grūdini- 

. mui turi fizinė kultūra ir 
sportas. Jei visi darbo žmo
nės atliktų gamybinę mank
štą, o po 
lig o n i ų 
mažiau.

Gyvybė
Seniai žinoma, kad mažai 
veiklus arba neveiklus or
ganas silpnėja, nyksta. Kar
tu silpnėja ir visas organiz
mas.

Nejudrumas kenkia rau- 
menyno vystymuisi, slopina 
centrinę nervų sistemą ir 
silpnina sveikatą. Nusilpsta 
ne tik raumenys, bet ir šir
dis. Tad žmogus turi niekad 
nepaini r š t i įvairiapusiško 
fizinio lavinimosi.

Svarbu, ir kaip žmogus 
rengiasi. Perdaug šiltai ap
sirengus, pradedama pra
kaituoti. Tada užtenka ma
žiausio temperatūros svyra
vimo ar skersvėjo, kad žmo
gus peršaltų. Nereikia ir 
vaikų rengti šiltai. Tačiau 
drabužiai turi būti pakan- 

teisėto1 karnai šilti, kad žmogus ne-

E. Mieželaičio poezija” —Įsireiškia sloga, nosiaryklės 
rašo S. Eralijevas. Bet jo'ar balso stygų uždegimu, 
nepatenkino tik kūrybinė vėliau gali virsti bronchitu 
pažintis su mūsų poetu. Uo- ar komplikuotis — duoti 
lusis E. Mieželaičio poezijos 
vertėjas (jis išvertė ne tik 
ciklą eilėraščių, bet ir suda
rė, išvertė E. Mieželaičio 
“Vaikų poezijos rinktinę”) 
atrado laiko aplankyti Vil
nių. Išsipildė jo svajonė. Pa
galiau juodu asmeniškai su
sitiko ir susipažino.

Jau keletą metų susiraši- 
rankose, čiupinėjau šituos nėju su Baku mieste gyve- 
puslapius, kurių skaityti ne-jnančiu Azerbaidžano poetu 
mokėjau ir kur nieko nesu-j Chalilu Rza. Ir jis tapo di- 
sigaudžiau. Kažkas dirgino dėlių lietuvių poezijos bičiu- 
mano vaizduotę. Kažkas kė-!liu, aktyviu mūsų poetų kū-

ėmus į rankas laužinį, per 
širdį ėmė plaukti kažkoks

noma, skaitančiais poeziją) nesuvokiamas susijaudini- 
tik paminėjimas E. Mieže- mas; Kažkodėl ilgai varčiau
laičio knygos “Žmogus” yra 
tarsi draugystės burtažo
dis, atveriantis kelią į kito 
žmogaus širdį, nors tu su 
tuo žmogum ir būtum susi
pažinęs dar šiandien, netgi

plaučių, pūlingą kaulų užde
gimą ir kitas ligas.

Peršąlama dėl dideliu ir 
staigių temperatūros svyra
vimų, didelę reikšmę turi 
patalpų, oro drėgnumas, vė
juotumas.

Žmogui prisitaikyti prie 
temperatūros pakitimų pa
deda nervų sistema. Tačiau 
organizmo sugebėjimas pri
sitaikyti yra -ribotas. Į stai
gų aplinkos temperatūros 
pasikeitimą, nors jis truktų 
ir trumpai, organizmas ga-UicUlU v et ižai Liu Ly. ivciZjjtYcio cxx\Lty viu inuoiį pučių i\ii| * x . • • , o

lė iš užmaršties padrikas rybos vertėju į azerbaidžia- k nesuspėti reikiamai rea- 
mintis... Tik įsivaizduoki-,niečių kalbą po to, kai į jo^110^- -Dėl to sutrinka nor- 
te, kažkur už daugelio tūk-j rankas pateko E. Mieželai-mak kūno temperatūra,, sa- 
stančių mylių, už snieguotų čio “Žmogus”, taip sužavė- koma, kad žmogus persišal- 
kalnagūbrių ir kaitra alsuo-'jęs poetą kad jis visą ciklą de.
iančių smėlynų, kažkur eilėraščių iš šios knygos iš-1 Susirgimų priežastys įvai- 
“svieto gale”, į mane dabar vertė, išspausdino, o taipgi rios. ^Pavyzdžiui, kai kurie 
turkmėnų kalba prabyla 
lietuvių poetas.

— Man Lietuva visada 
bus tuo kraštu, kur gimė 
Eduardo Mieželaičio “Žmo
gus” — man susijaudinęs 
kalbėjo “žmogaus” vertėjas 

■ į turkmėnų kalbą Saparmu- 
radas Ovezberdijevas. —Jo 
poezija mane žavi savo ver
žimusi į žmogaus dvasios 
gelmes. Savo minties krū
viu. Giliu . apibendrinimu. 
Originaliu vaizdiniu mąsty
mu.

Neseniai mus pasiekė Aš- 
chabado leidyklos išleistas 
poeto eilėraščių rinkinėlis 
“Nemigo naktys”. Rinkinė- 

. ,,,T , . -v xuWlftvjv' rašoma, kad
va dybos plenume. Neretai ^didžiausią poveikį jaunojo 
galima išgirsti skundziam turkmėnų poeto brendimui 
tis, kad skaitytojas, girdi, įr kūrybiniam susiformavi

mui turėjo ir tebeturi Edu
ardo Mieželaičio filosofinė 

, poezija, kuria jis žavisi, iš 
kurios jis mokosi”.

Ir kitose kalbose
Savo poezijos mokytoju 

Eduardą Mieželaitį laiko 
jaunas kirgizų poetas Oma-

Ukrainos sostinėje
tam, kad pavaizduoti, su- Prisimenu viešėjimą Ki- 
kurti nūdienio, kosminio ieve, kur teko ne kartą lan

kytis ukrainiečių literatū
ros institute, bendrauti, kal
bėtis su jaunais ukrainiečių 
literatu r o s mokslininkais. 
Stebėjaus, kaip šie jaunuo
liai gerai nusimano apie 
nūdienę lietuvių poeziją. 
Ypač dideli įspūdi jiems pa
liko E. Mieželaičio “Žmo
gus”. Jie buvo tikri, kad ši 
knyga (kurią į ukrainiečių 
kalbą jau buvo spėjęs iš
versti didelis lietuvių poezi
jos bičiulis V. Byčka) turės 
didelį poveikį jaunajai uk
rainiečių poetų kartai.

Šiuos žodžius prisiminiau, 
kai kuriam laikui praslin
kus, teko skaityti apie O j 
Gončaro kalbą, pasakytą' Nemlg0 na 
Ukrainos rašytojų sąjungos H ;sano-oiP ____ i.- unt.-----11U

amžiaus žmogaus paveikslą, 
i o ryšį su pasauliu, būtina jį 
geriau suprasti. O tai reiš
kia — ieškoti naujų dvasi-

Jo 
kūrybos centre, revoliucijų 
epochos žmogus, kuris gy
vena humanistinėmis socia
linio teisingumo idėjomis, 
kuris jaučia atsakomybę už

Plačiausias susidomėjimas
Neatsitiktinai E. Mieže

laičio poezija surado tokį 
didelį atskambį visoje šaly-

vatoriškumu, jo kosminio 
amžiaus Žmogaus apdaina
vimu — didžiulis visoje mū
sų šalyje. Bet klysta tie, kas 
mano, jog tik pastaraisiais 
metais E. Mieželaičio kūry
ba tapo žinoma rusų skai
tytojams.

—Ar žinote, kada aš pir
mą kartą išgirdau E. Mie
želaičio vardą? Išgirdau ta
da, nemažai gerų, šiltų žo
džių, pasakytų apie jo karo 
meto poeziją. Išgirdau juos 
iš Suzanos Mar, — neseniai 
man prisipažino armėnų po
etas Ašotas Graši. Suzana 
Mar buvo didelė mūsų bi
čiulė, Armėnų ir lietuvių li
teratūros draugas, vertėja 
ir propaguotoja.

Suzanos Mar jau nebėra 
gyvuose. Bet lietuviai ra
šytojai, kuriems yra tekę su 
ja bendrauti, ar susitikti ją, 
geru žodžiu ją prisimena. 
Tarp kitko, Suzana Mar bu
vo viena pirmųjų (o, gal 
būt, ir pati pirmoji?) E. 
Mieželaičio poezijos vertėja 
į rusų kalbą.

Mūsų laikų, ypač pasta
rųjų metų E. Mieželaičio 
poezija gerai pažįstama ru
sų skaitytojui. Ją vertė į 
rusų kalbą tokie įžymūs po-

Tur būt šie priekaištai kiek 
perdėti. Pamėginkite, pa
vyzdžiui, rasti knygynuose 
lietuvių poeto Eduardo Mie
želaičio knygą “Žmogus”?!

Ir Armėnijoje
Jeravanėje man neseniai 

teko susipažinti su poetu 
Pamiru Sevaku. E. Mieže
laičio “Žmogaus” vertėju į 
armėnų kalbą. Įdomi yra 
šio poeto “antrojo” užgimi
mo poezijoje istorija. Ko
dėl “antrojo”? — paklausi
te. Ogi buvo taip... Vienas 
Armėnijos literatūros žur- 
1 a s išspausdino nežinomo 
jauno autoriaus poezijos 
ciklą. Visi eilėraščiai buvo 
apie meilę. Šio ciklo lyrinis 
herojus šnekėjo apie meilę 
truputį kitaip, negu tuo me
tu buvo priimta poezijoje. 
Tikriau pasakius, jis kalbė
jo apie meilę su rimtesniu 
vidiniu išgyvenimu. Betar
piškiau, be deklaratyvaus 
patoso.

Į jaunojo poeto ieškoji
mus, žinoma, netruko atsi
liepti “vėzdo” kritika. Tai 
buvo natūralu, jei prisimin
sime, kad ano meto poezi
joje viešpatavo schematiš
kas poezijos skirstymas į

paskelbė per radiją.
Mūsų laikais E. Mieželai

čio poezija jau pasiekė toli
mus mūsų šalies kampelius. 
Pavyzdžiui, kai kurie jo ei
lėraščiai išversti net į kara- 
kalpakų kalbą. Prisimenu, 
man prieš keletą metų Vil
niuje yra tekę bendrauti su 
poetu iš Nukuso miesto, ku
ris pirmas mums ir prane
šė,kad E. Mieželaičio kūri
niai išspausdinti jų literatū
ros žurnale.

Pasisekimo “paslaptis”
Nesunku suprasti, kas nu

lėmė tokį didelį susidomėji
mą E. Mieželaičio pastarų
jų metų poezija. Tai poezi
jos atplėšimas nuo siauros 
bu i t i n ė s priklausomybės, 
poezijos tendencijų nukrei
pimas į didžiulius apibendri- 

'nimus, į Žmogaus temą, į 
atidengimą naujų gyvenimo 
ir naujojo žmogaus sąmo
nės ir pasaulėjautos klodų. 
Čia glūdi E. Mieželaičio po
ezijos internacionalinė reik
šmė. Dėl to ji ir susilaukė 
tokio didžiulio atskambio

žmonės lengvai gauna slo
gą, nosiaryklės uždegimą, 
bronchitą ir kitas ligas, tik 
pavaikščioję basi po kam
barį,, kiti labai jautrūs 
skersvėjams.

Paprastai jautriausi šal
čiui yra padai. Nustatyta: 
jei nepratęs žmogus pa
merks pėdas į šaltoką 59 ° F. 
vandenį, jam išsiplės nosies 
ir kitų kvėpavimo takų 
gleivinės, kraujagyslės, pa
kils gleivinių temperatūra, 
o tai sudaro geras sąlygas 
augti bei daugintis įvai
rioms bakterijoms. Naudin
ga kojas grūdinti — kiek
vieną vakarą plauti .šaltu 
59° vandeniu, ir jau po ke-

darbo sportuotų, 
turėtume žymiai

yra judėjimas.

visoje mūsų šalyje ir už jos 
ribų.

Toks didžiulis mūsų my
limojo poeto knygų, jo kū
rybos populiarumas visoje 
šalyje kelia mums visiems 
didelį džiaugsmą, Uxocw ------- -------------- ----- 1
pasididžiavimo mūsų lietu-1 jaustų šalčio. Būtinai grei-
viškąja poezija, išėjusia į 
dideles tematines ir proble- 
matines platumas, jausmą.

LENININĖS VIETOS ŠVEICARIJOJE
miestuose yra daug vietų, kur gyveno ir dirboįvairiuose Šveicarijos 

V. Leninas.
1916 metų vasarą V. 

poilsio namuose Fliumse
Leninas ir N. Krupskaja gyveno “čiudivizės
— kalnų miestelyje Ciuricho apylinkėse. •

Nuotraukoje: ^čiudivizės” (pensionas
!

tai pakeisti sudrėkusius 
drabužius.

Vaikščioti be galvos ap
dangalų šaltu (ir karštu) 
metu nepatartina. Šaltu me
tu be jų galima susirgti 
smegenų apvalkalų, kaktos 
ruimo, ausu ir kitais užde- 
gimais. ‘

Dažna peršalimų priežas
tis yra skersvėjai. Gamyklų 
cechouse, mokyklose, busuo- 
se, autobusuose ir troleibu
suose turi būti padaryta 
viskas, kad skersvėjų nebū
tų. Skersvėjai naudingi tik 
vėdinant patalpas, bet žmo
nių tuo metu jose neturi 
būti.

Yra daug ligų, kuriomis 
persirgęs, kitą kartą nebe- 
sirgsi. Visai kitaip su perša
limu: žmogus, kartą sirgęs 
viršutiniu kvėpavimo takų 
kataru ar kita peršalimo 
liga, ne tik neįgyja atsparu
mo, bet darosi ypač jautrus 
ir serga peršalimo ligomis 
dažniau, negu kiti nesirgę.

Vyresniame amžiuje la
bai svarbu protingai derin
ti darbą su poilsiu, f

I Gydyt Stasys Jakučiūnas

t
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Ir man buvo garbe
Šių metų rugsėjo mėn. 

man vėl buvo proga aplan
kyti Tarybų Lietuvą, mano 
tėvelių gimtąjį kraštą. Prieš 
ketverius metus, t. y. 1965 
metais, aš su mamyte ap
lankiau Tarybij Lietuvą. Ir 
mudvi ne tik dalyvavome 
Dainų ir Šokių Šventėje, ap
vaikščiojant 25 metų Tar. 
Lietuvos sukaktuves, bet su
sipažinome su daug mielų 
draugų ir plačiai apvažinė- 
jome Lietuvą. Ta mūsų vieš
nagė buvo labai gera dar ir 
tuo, kad turėjau progą su
sukti filmą 1,900 pėdų, o tą 
filmą matė Amerikos lietu
viai Detroite, Chicagoje, 
New Yorke, St. Petersbur- 
ge ir Miami, Floridoje. Gal 
visiems patiko?

Po tos viešnagės, pakliu
vau į rankas Juozo Bla-, 
žinsko, kuris yra Druski-į 
ninku miesto kultūros namų 
meno vadovas, su Miko 
Detroi t i e č i o sutaisytu-su- 
dramatizuotu veikalu “Gy
venimo Bangos.” Šis veika
las buvo prirengtas dramos

teko biskį duonos, druskos 
ir midaus.

To pietų įvyko dramos 
vaidinimas ir svetainėje bu
vo apie 400 žmonių. Viskas j 
sklandžiai įvyko ir visiems 
pastatymas patiko. Užbai
gus vaidinimą, buvo iš pub
likos iššauktas veikalo su
taisytoj as, mano tėvelis M. 
Masis (Mikas Detroitietis).

tarpe pažangių amerikiečių 
vis daugiau atsiranda, ku
rie kuomi nors atsižymi kul
tūroje ir progrese.

Važiuodami atgal į Vil
nių, sustojome Pirčiupyje 
prie visiems žinomos stovy- 
los MOTINA, ir mano tėve
lis padėjo prie jos kojų visus 
gėlių bukietus ir tą didelį 
ąžuolo lapų vainiką.

Taigi, ir man pasitaikė 
proga dalyvaut su tėveliu

BINGHAMTON, N. Y Galvosenos nustatytojai
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Druskininkų; Mikas, Stefanija
vieškelio miške prie 
ir kiti geria midų.

Prieškarinė demonstracija 
buvo tyli, bet su garsiu 

pareiškimu
Kaip jau yra žinoma, mo

ratoriumui spalio 15 d. pa
siruošimas ėjo visu smarku
mu.
Man yra džiugu pranešti 

skaitytojams, kad ir mūsų 
garsioji Binghamtono stu
dentija ryžtingai darbavosi 
paruošimui šio istoriniai 
svarbaus-žygio.

Šiam kovingam darbui 
pirmutiniai žingsniai buvo 
pradėti per Student Mobil
ization Committee iš Valsti
jos universiteto — Harpur 
Campus. Kartu buvo ir 
mobilizacija naujai de
monstracijai prieš karą, 
kuri įvyks lapkričio 15 die
ną Washingtone. Prie šios 
demonstracijos mobilizavi
mo prisidėjo 4 įžymūs mies
to politikai, 32 dvasininkai, 
nemažai profesorių, moky
tojų, biznierių ir daugelis 
kitų taiką mylinčių grupių.

Spalio 15 dieną daugiau
. .. . . Druskininku miesto vykdo-1Druskininkuose, ir nors bis-; studentų, sushinkę

formoje is apysakos prieš—.. - J
daug metų. Ši drama buvo!™]0 komiteto .
pasekmingai suvaidinta De-Hl^lus \r rezisorlus 
troite dėl Detroito Lietuvių | Juozas . °
Radio Kliubo ir LDS 21 kuo-1 kalkas: 
pos. Vaidinimas buvo labai 
pasekmingas, bet daugiau 
veikalas nematė šviesos.

Gerb. Blažinskas, perskai
tęs šią dramą, pasiėmė dar
bą suvaidinti Lietuvoje ir 
premjera įvyko Druskinin
kuose š. m. liepos 7 d. ’ Po to 
veikalas buvo suvaidintas 
Merkinėje, Leipali n g ė j e ir 
Kapčiamiestyje. Pranešus, 
kad šis veikalas dar antrą 
sykį bus suvaidintas Drus
kininkuose, tėvelis ir aš pa
sileidome į kelionę jį pama
tyti. Na, ir atsiradome Tar. 
Lietuvoje!

Yra daug kas rašyt iš 
viešnagės, bet šiuo tarpu tik 
apie tėvelio veikalą ir Drus
kininkus. Yra labai nesma
gu dukrai rašyt apie savo' 
tėvelį. Bet 1967 metais K. 
Požėlos spaustuvė Kaune 
išleido 8,000 egzempliorių 
tiražu knygą “Mano Tėvas”. 
Ją parašė prancūzų kalboje 
Jurgita Smalstytė, o iš 
prancūzų kalbos išvertė V. 
Kauneckas. Žinoma, Smals- 
tytė rašė apie savo mirusį 
tėvelį, bet pasiremiant jos

■ Harpur kolegijos studentų 
centre, sėdo į autobusus ir 
važiavo link Recreation Par
ko, kur demonstrantų skai-

sekretorius M gavau garbės, ne tik ga- 
■ į vus bukietą gėlių, bet buvau

Blažinskas pasakė publikai perstatyta per vei-
-- - - ■ i<a]0 perstatymą ir baliuje,,. ...... ... __

sege dar vieną gražią spil- Nemuno restorane. Prie to, C1GS P? 1Gej0„1,u °.- 
kūtę, ir Druskininkų miesto gavau progą pasišokti su 
ženklą-herbą dėl atminties J Druskininkų jaunuoliais.
ir taipgi įteikė tėveliui medi-' Draugė Smalstytė parašė

ba atvirai-konkretiškai. Jie 
paduoda lentelę, kiek moterų^ 
kokiuose darbuose dirba. 
Mokytojų ir profesorių mo
kyklose arti trijų ketvirta
dalių yra moterys, gydyto
jų apie tiek pat. Kituose 
darbuose po biskį mažiau, 
bet skaičiai vis tiek impo
nuojanti. Tarybų Sąjungos 
žmonės amerikiečius myli 
ir vaišingai priima, bet jie 
nemyli Amerikos politikie
rių.

Dabar, kaip žinote, Ame
rikoje paplito tarp universi
tetų bei kolegijų studentų ir 
jaunuolių abelnai, lytiškas • 
palaidumas. Ryšium su tuo, 
iš daugybės šaltinių, kaip 
tai, iš mokomojo personalo, 
gydytojų ir sociologų, pra
sidėjo spaudimas, kad jau
nuoliai būtų mokyklose mo
komi lyties prasmės ir jos 
funkcijų reikšmės žmonių 
gyvenime. Tos pamokos dau-^ 
gelyje vietų yra įvesdina
mos. 1

Tas, matomai, nepatinka 
daugeliui sustoržievė jusiu 
religiškų fanatikų ir kon
servą tyviškų moralistų.

Vienas įdomaujantis lie
tuves pilietis mane klau
sia: “Kodėl Amerikos dar
bininkai nestato kandidatų 
į prezidentus ir kitas atsa- 
komingas valdiškas vietas?” 
Aš jam atsakiau, kad sta
tyti tai stato, bet už juos 
mažai kas balsuoja. O kodėl 
nebalsuoja? Todėl, kad dar
bininkuose, o ypač jų va
duose, ir taipgi liberališkuo
se rateliuose, kas vadas, tai 
partija, tai dogma, tai lini
ja, tai siekis. O kad tos 
dogmos ir siekiai dažniau
siai yra tampriais ryšiais 
surišti su vadukų ypatiškais 
reikalais ir siekiais, o ne at
stovaujamų pasekėjų reika
lais ir siekiais, tai ir visas 
reikalas, kaip šokių salėje: 
vienas žingsnis į priekį, du 
atgal, ir dar du į šoną, ir 
poros sukasi tame užburta
me rate, toje pačioje vieto
je, gi pats reikalas nė krust.

Republikonų ir Demokra
tų partijose daugeliu klau
simų yra pasiskirstymų, bet 
jie yra kietai vieningi viso
mis jėgomis kovoti už pa
laikymą teisės legališkais
ar nelegališkais būdais iš- Nors savo asmeniškais poel- 
naudoti darbininkus, liaudį'giais tie moralistai patys 
ir šalies resursus savo pri- yra didesni toje srityje pa- 
vatiškai naudai. Tam jie ne
sigaili nei pinigų^ nei pa
stangų, nei priemonių ne tik 
namie, bet ir tarptauti
niuose santykiuose, nes tai 
yra jų šventąs reikalas. Jie 
turi savo rankose visas ša
lies priemones nustatymui 
galvosenos, ir tuo jie valdo

ruošusi ir turėjo atsinešusi 
gitarą. Ir jinai tuojau pra
dėjo dainą su grupe iš šešių, 
prie Civilinio karo memori
alinės skulptūros pamato. 
Jaunos žmonių masės reika
lavimas paveikė ją prieiti 
prie mikrofono, stovinčio 
ant Broome, pastato akme
ninių laiptų. Tuojau plačiai 
pasklido entuziastingai stip
rūs dainos žodžiai ir muzi
kos melodija. O tuo pačiu 
metu buvo vykdomas aukų 
rinkimas šios demonstracijos 
lėšoms padengti ir pasiruo
šimui dar didesnei naciona
linei Moratoriumo dienai 
lapkričio 15-ąją Washingto
ne.

Po šios programos nuo 
2 iki 5:30 tęsėsi savanoris 
karo priešininkų parašų rin
kimas. Surinkta 7,600 pa
rašų, ir kartu paskleista 20 
tūkstančių lapelių.

Demonstracijoje dalyvavo 
ir vietos lietuviai: Helenu- 
tė Pagie g a 1 i e n ė, Mariutė 
Lluzinienė, Stasys Vaineikis 
ir šių eilučių autorė.

Sprendžiama, kad tokio 
pobūdžio demonstracija 
kaip ši bene bus pirma vi
soje Binghamtono miesto is
torijoje.

Spaudos reporterė Onyte laidūnai už jaunuolius, vie
nok apgynimui savo pozici
jų skelbia, kad įvedimas 
lekcijų mokyklose lyties 
klausimais yra sugalvotas 
tų baisiųjų komunistų su
griovimui Jungtinėse Vals
tijose moralės su tikslu už
valdyti šąjį. Pasekėjų jie 
gauna labai daug, nes fana
tikų mūsų šalyje netrūksta. 
Jie ta savo fantazija tiki 
ir ją primygtinai skelbia. 
Suprantama, kur nors vin^ 
šūnėse yra ideologų, kurie 
yra pasiryžę vartoti kad ir 
melagiškiausius prasimany
mus gąsdinti žmones komu 
nizmu.

Studentai šaligatviu tvar
kiai demonstravo, nešdami 
iškabas su atitinkamais šū
kiais—“Bring the GI’s Home 
Now” ir daugeliu kitų—link 
Broome apskrities pastato.

Dar gerokai prieš 12 va
landą prie Broome pastato 
jau buvo susirinkęs didelis 
būrys karo priešų, o minia 
vis didėjo ir didėjo. Vieni 
sėdėjo ant suoliukų, kiti — 
ant pievos, o dar kiti lengvai 
vaikštinėjo, nukreipę žvilgs
nius į tą pusę, iš kur turi 
atžygiuoti demonstrantai. 
Ir po valandėlės Broomepa- 
tato aikštė prisipildė.

Pastato laikrodis išmušė 
2-tą valandą. Ir tą pačią 

minutę prasidėjo nacionali
nės Moratoriumo dienos ryž
tingai garbingas išstojimas 
prieš Vietnamo karą.

Prie Broome pastato 
Adam Walinsky, pirmas pa
dėjėjas prezidentui John F. 
Kennedy ir senatoriui Ro
bert F. Kennedy, sakė 
prieškarinę kalbą daugiau 
kaip 2,000 susirinkusių mi
niai. Po Walinskio kalbėjo 
Rev. Harry A. Thor, Unita
rian. bažnyčios pastorius;

Klausimai ir atsakymai
Must I File First Papers 

to be Naturalized?
I immigrated to the Unit

ed States .sevėral years ago 
and intend to become an 
American citizen. Recently 
a friend told me that I 
should file my “first pa
pers” at once in order to 
avoid any delay when I 
have been here long enough 
to meet my residence re
quirements. Is this true?

Answer: No. It used to be 
true, but is no longer true. 
Under the Immigration 
and Naturalization Act of 
1952, “first papers,” or the 
declaration of intention to 
become a citizen, which for 
many years had been neces
sary for naturalization were 
made optional. If you are 
over 18 years of age, have 
been legally admitted to the 
United States for perma
nent residence, and wish to 
file “first papers,” you may 
do so. But they are not 
necessary for naturaliza-

Pastaruoju laiku sugrįžo 
iš kelionės po Tarybų Są- 
jungą 10 Amerikos didžiųjų 
laikraščių redaktorių. Ne
reikia būti viršžmogiu gal
vočiumi ar dievo įkvėpta as
menybe, kad pavažinėjus po 
plačiąja Tarybų šalį nepatė- 
mytum ten esamų trūkumų. 
Redaktoriai, suprantama, tą 
matė, bet abelnas jų rapor
tas yra prielankus Tarybų 
Sąjungai, o svarbiausia, kad 
jie iš Tarybų Sąjungos pu
sės nemato naujo karo pa
vojaus. Juos daugiausia ste
bina jų virš 8,000 mylių ke
lionėje po Tarybų Sąjungą 
pastebėtos kolosališkos sta
tybos ir žmonių ryžtas. Vi
sur jie sutiko daug moterų, 
užimančių pamatinius pos
tus industrijoje, valdžioje, 
ir kad jos savo užimtuose 
postuose yra pilnai kompe- 
tentiškos. Susitikimuose jos 
nei kiek nesivaržo, bet kal-

S. Zavis

Grožio institutas
Maskva, Kalinino prospek

tas 25. Toks Grožio institu
to adresas. Institutas turi 
tris skyrius: konservatyvio
sios kosmetologijos, ambu- 
latorinį-chirurginį ir fizio
terapijos. Čia dirba aukštos 
kvalifikacijos įvairių speci
alybių gydytojai: odos ligų, 
chirurgai, terapeutai, onko- 
logai, endokrinologai ir kt.

Per pastaruosius 20-25 
metus kosmetologija ta£to 
viena iš medicinos šakų. O 
dekortyvinė kosmetika—tai 
tik pagalbinė kosmetologi
jos šaka.

Juk grožis ir sveikata — 
neatskiriami. Todėl Grožio 
instituto gydytojai, be spe
cialių gydymo metodų reko
menduoja atitinkamus fil
mus pratimus, vandens n* 
oro procedūras, tam tikrą 
maistą ir kt.

Institute yra nuolatinė 
mokslinė komisija, kuriai 
vadovauja medicinos moks
lų daktaras K. Astvacaturo- 
vas. Komisijos nariai — ži
nomi mokslininkai-medikai, 
profesoriai A. Kartamase- 
vas, G. Mincas, D. Lasas, 
Lenino premijos laureatas 
prof. F. Chitrovas ir kt.

Per keletą metų ši komisi
ja pasiūlė ir įdiegė į prak
tiką daug konservatyvių ir 
chirurginių gydymo būdų. 
Iš jų paminėtini raudonųjų 
inkštirų ir kraujagyslių gy
dymas mišrios terapijos me
todais, kompleksinis nupjk 
kimo gydymas, plaukų per
sodinimas ir t. t. Patobu
linta raukšlių išlyginimo 
operacija.

Susitikimas su druskininkiečiais prie Druskininkų ant 
vieškelio miške; Mikas Detroitietis, S. J. Jokubka 

ir kiti geria lietuvišką midų.

nę lentelę su gintaru ir Lie- apie savo tėvelį, kurio jau 
tuvos akmeniu išpieštą ban- nėra gyvųjų tarpe, o man 
guojančią jūrą su žodžiais— linksmiau tai padaryti, nes 
“Gyvenimo Bangos”. Tai mano tėvelis gali pats pasi

skaityti, ką aš apie jį rašau. 
Dėkojame visiems drau

gams druskininkiečiams ir 
vilniečiams.

Stefanija

prirengė artistas Adelber-' 
tas Nedzelskis. Režisierius 
Blažinskas uždėjo ant vei
kalo autoriaus didelį ąžuolo 

žygiu, aš irgi norėčiau “Lai- žalių lapų vainiką. O jau
svės” skaitytojams biskį pa
rašyt apie savo tėvelį ir jam 
suteiktą garbę Tar. Lietu
voje.

Rugsėjo 7 d., iš Vilniaus 
pasileidome į Druskininkus 
su dviem mašinom sekami 
vilniečiai: R. Petrauskas, V. 
Rėimeris, J. Chlivickas, I. 
Marcinkevičienė, A. Stan
kus, S. J. Jokubka (iš Chi- 
cagos), ir aš su tėveliu. Pri- 
važiuo j a n t Druskininkus, 
miške, prie Druskininkų 
miesto ribų, ant vieškelio, 
mūsų mašinas sulaiko bū
rys gražių, jaunų žmonių, 
apsireng u s i ų lietuviškais 
kostiumais. Sustojame. Išei
name ant vieškelio. Mano 
tėvelį pasitinka jauna mer
gina su duona ir druska ir 
su lietuvišku midum. Apka
bina su lietuviška juosta ir 
prisega Druskininkų spilku- 
tę. Priduoda bukietus gra
žių gyvų gėlių. Prasideda 
sveikinimai, foto nuotrau
kos ir linksmus pasikalbėji- 
mai-susipažinimai. Tai buvo 
“Gyvenimo Bangų” visi ak
toriai su režisierium Juozu 
Blažinsku ir Druskininkų 
miesto vykdomojo komiteto 
kultūros skyriaus vedėju 
Vidmantu Akinsku. Nors 
aš sukau filmą, bet ir man

gėlių bukietų, tai jau 
svietiškai!

Programa užsibaigė

ne-

su 
tėvelio padėka aktoriams, 
režisoriui Blažinskui ir vi
siems kitiems, kurie pagel
bėjo pastatyti tą veikalą. 
Padėka buvo jaudinanti ir 
širdinga. O man ten būnant 
svetainėje, tik bijojau, kad 
tėvelis iš susijaudinimo ne
nukristų, nes tai buvo ne
paprastai, gilaus susijaudi
nimo įvykis . Bet viskas pa
sibaigė gražiai ir maloniai. 

Vakare, Nemuno restora
ne, įvyko balius — valgiai, 
vaišės ir šokiai. Dalyvavo 
visi svečiai iš Vilniaus, visi 
aktoriai ir Druskininkų 
miesto valdyba. Didelė di
džiuma susirinkusių buvo 
iššaukti išsireikšt savo min
tis apie šį parengimą—vai
dinimą. Kadangi su savim 
turėjau magnetofoną (tape 
recorder), tai visos baliuje 
kalbos ir muzika buvo nu
kopijuota ir atvežta į Det
roitą.

Visi labai gražiai kalbėjo 
ir išsireiškė savo mintis. 
Tarpe kitų gražiai pakalbė
jo ir “Vilnies” redaktorius 
chicagietis S. J. Jokubka, 
pagerbdamas Miką Detroi- 
tietį, ir džiaugdamasis, kad

Chester, Pa.
V. L. Pašalpinio Klubo pe

reitas susirinkimas buvo ne
skaitlingas. Klubas nutarė 
surengti parengimą . a t e i- 
nančiais metais minėjimui 
draugijos 60 metų sukak
ties.

G a b r i s, B. Liatukas, A. 
Martinėnas ir A. Grigas. 
A. Lipčius su s i ž e i d ė na
muose k a i ri ą j ą ranką, 
kad net teko nuvažiuoti į li
goninę. Daktaras darbavosi 
net porą valandų iki sutaisė 
žaizdą.

Mirė St. Lukaučius 80 me
tų. Taipgi mirė abu Mičiu- 
tai sulaukę arti 90 metų.

Linkiu ligoniams sugyti, 
o mirusių šeimoms širdinga 
užuojauta.

Klubo ligonių lankytojas

Kenneth Bode, Harpur kole- i įįorL

Niujorke gali išvysti to
kį plakatą: “Mėnulis per 
brangus. Mes siūlome geres
nį dalyką: kelionę iš žemės 
į dangų už tūkstantį dole
rių.” Skelbimų autorius yra 
stambus laidotuvių biuras.

gijos profesorius; William 
P. Burns, Binghamtono de
mokratų kandidatas į mies
to majoro postą, ir kiti. O 
tuo pačiu kartu Julian Bond, 
Georgia valstijos legislatu
res narys, kalbėjo 1,600 stu
dentų u r svečių, susirinku
sių Broome Technologinėje 
Kolegijoje. Kiek vėliau Mr. 
Bond kalbėjo prie Broome 
pastato taip pat.

Visi kalbėtojai savo kal
bomis rūsčiai pasmerkė 
Nixono karinę politiką ir 
vieningais balsais reikalavo 
tuojau baigti Vietnamo karą. 
Jie prie to pridėjo: Mes ir 
vėl ir vėl demonstruosime 
dar didesnėmis masėmis, kol 
visos ginkluotos Amerikos 
jėgos nebus ištrauktos iš 
Vietnamo ir sugrąžinti mū
sų jauni žmonės i pas savo 
šeimas...

Truputį po 1-mos valan
dos nepastebėtai nei kaip, 
nei iš kur pasigirdo švel
nus, malonus moteriškas 
balsas, kuris nuskambėjo 
per visą Broome pastato 
aikštę, “kad ši prieškarinė 
demonstracija nebus pilnai 
užbaigtą be dainų.” Mato
mai, ji jau buvo tam pasi-

In many states, however, 
an alien must have “first 
papers” to become admitted 
to the practice of certain 
professions and occupa
tions. If you expect to 
work in any of these pro
fessions or occupations 
“first papers” are import
ant. Otherwise, they are 
not necessary. The fee for 
filing a declaration of in
tention is $5.00.

Information about this 
and other questions dealing 
with naturalization is con
tained in “How to Become 
a Citizen of the United 
States,” a book published by 
the American Council for 
Nationalities Service. Co
pies at $1.00 each may be 
obtained from the Council 
at 20 West 40th Street, New 
York, N.Y. 10018.

American Council

“Jeigu ketinu daug skalb
ti, pirmiausia pažiūriu tele
vizijos programą. Kai prog
rama gera — vandens spau
dimas didesnis”, — rašo vie
na skaitytoja lenkų laikraš
tyje. • ....

Lietuvos mokslininkai 
Jugoslavijoje

Vilnius. — Fizikinių-tech- 
ninių energetikos problemų 
instituto aspirantas P. Mi
sevičius rašo:

Hercog-Novi mieste (Ju
goslavija) įvyko tarptauti
nis šilumos ir masės mainų 
seminaras, kuriame dalyva
vo septyniolikos pasaulio ša
lių mokslininkai.

Tarybų Sąjungos delega
cijos sudėtyje buvo du kau
niškio Fizikinių - tech n i n i ų 
energetikos problemų insti
tuto bendradarbiai — LTSR 
Mokslų akademijos vicepre
zidentas A. Žukauskas ir la- 
boratorijos vadovas V. 
Žiugžda.

Apžvalginį pranešimą apie 
vamzdžių šilumos atidavi
mą padarė A. Žukauskas. 
Be to, jis teikė konsultacijas 
Sdrajevo šiluminės fizikos 
specialistams. V. Žiu g ž d a 
padarė pranešimą eliptinio 
cilindro šilumos atidavimo 
klausimu.
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Žmogus su gėlėmis
Dažnai žingsniuoju Kau- 

gp po Laisvės alėją. Žino
mu srovė primena upę, te
kančia i dvi priešingas pu
ses. Ir minioje visada išsi
skiria it saulė danguje žmo
gus su gėlėmis. Štai žvel
giu i merginą. Ji šypsosi. 
Jos rankoje gėlių puokštė. 
Bet, rodos, ir ji pati žydi it 
gėlė. Nežinau jos pavardės. 
Tačiau neabejoju: ji šilko 
audėja ar siuvyklos darbi
ninkė. Kolektyvas sužino
jo — šiandien jos gimimo 
diena. O už tai, kad ji šilką 
išaudžia gražiau, negu sau
lė vaivorykštę, kad meis
triškai siuva drabužį, — 
apdovanojo gėlėmis.

O štai skuba vaikai. Vie
noje rankoje knygos.. Kito
je — gėlės.'Kam šie žiedai 
skirti? Mokytojams. Juk 
prasideda mokslo metai. V a, 
mokiniai neša gėles savo 
pedagogams, kad jie taip 
gražiai papasakojo apie Ja
nonį ir S. Nėrį, kad parodo, 
kur žvaigždės spindi, kad 
per istorijos pamokas veda 
juos pro Paryžiaus komu- 
narų sieną, per barikadas, 
kurias fašizmo laikais Kau
no darbininkai statė gatvė
je. O > šiemet dar daugiau 
sužinos. Va, kai mokytojas 
įžengs į klasę, — jį nuo gal
vos iki kojų apvainikuos 
žiedų žiedais. Nusipelnė.

O štai matau žilagalvį 
vyrą. Jo veidas raukšlėtas. 
Mėlynos akys linksmesnės 
ir už giedrą dangų. Rodos, 
jis nemato minios. Jis žiūri 
į didelę gėlių puokštę. Jis 
ją neša aukštai, aukštai, 
kaip ne kartą tamsiais me
tais per Kauną nešdavo 
Raudoną vėliavą.

—Darba veteranas,—su
šnibždu. Fabrikas jo gar
bei* suruošė vakarą. Pade
klamavo eiles. Jaunuoliai 
jam sakė:

—Išeini į apmokamą po
ilsį. Mes didžiuiojamės ju
mis. Su visais darbininkais 
kovojote prieš nakties šali
ninkus. O kaip proletarai 
laimėjo, aukštai kėlėte soci
alizmo rūmo sieną.

Ir rašytojas pagerbtas 
gėlėmis

Balandžio pradžioje užsu
kau į politechnikos institu
to rūmus. Salė juda žmo
nėmis. .Dar gėlės nepražy
do. O iš visur it žvaigždės 
žvelgė gėlių puokštės.
Kas tas gėles išaugino? 

Nemuno krantai ? Darže
liai? Ne. Skaitytojai savo 
širdyje savo mėgiamam ra
šytojui. štai tas raštijos 
darbininkas—jubiliatas sėdi 
prezidiume. Į jį skriejo visos 
salės žvilgsniai. Ir, rodos, 
susirinkusieji mato jo lite
ratūrinį lauką. Jis platus. 
<ns gražiai apsėtas. Ne, 
negali nesidžiaugti tokiu 
vešliu derliumi. Ir štai vie
nas po kito prieina stu
dentai, prieina mokytojai, 
prieina artistai, prieina 
moksleiviai ir kreipiasi į žo
džio meistrą:

— Brangus Baltuši! Gra
žiai saulė šviečia. Bet dar 
gražiau “Parduotų vasarų” 
eilutės...

Gėlių kalnas
Sveikintojui prit rūksta 

žodžių,. Jo kalbą baigia gė
lių puokštė. Gėles jubiliatas 
uosto. Rodos, svaigsta: gal 

7ne tiek nuo gėlių, kiek nuo 
savo skaitytojo nuoširdumo.

>JŠių eilučių autorius sė- 
cftjo prie J. Baltušio: dėjo 
tas gėles ant stalo. Gėlių 
kalnas augo, augo. Dėjo ir 
dovanas: albumus, dailės iš

dirbinius. O vienas moks
leivis, prisiminęs, kad Bal
tušis gyvenimą pradėjo ne 
nuo plunksnos, ne nuo ra
šomojo stalo, o nuo pliko 
lauko, nuo botago, jam 
įteikto samdytojo, tuos ra
šytojo vargus pavaizdavo 
mene — medžio raižinyje. 
Tai piemenėlis su botagu. 
Juk botagas ir buvo, J. Bal
tušio pirmu plunksnakočiu.

Poetas Lapašinskas pa
vedžiojo klausytojus po pro
zininko sodą. Pasidžiaugė 
i o aukštais vaismedž i a i s. 
Pirmininkaujantis Drilinga 
suteikė žodį ir man. Papa
sakojau apie beletristą tai, 
kas man žinoma apie jį iš 
susitikimų su juo.

Jo pažadas
— Jei surašyti viską, ką 

Baltušis man Sakė apie 
žmogų, apie rašytoją, apie 
gyvenimą, tai būtų ne ma
žiau įdomi knyga, negu jo 
“Parduotų vasarų,” — tvir
tinau.

Jaudinaus: ar teisingai 
įvertinau prozininko užmo
jus? Baltušis vėliau laišku 
nuramino. Neprasilenkiau 
su faktais.

Pagaliau prabilo jubilia
tas:

— Parašysiu dar vieną 
“Parduotų vasarų” knygą...

Ir salė šypsosi iš džiaugs
mo. Jis apie .savo derlių 
kalbėjo kukliai. Jis į pirmą 
gretą išstūmė kitus lietu
vių literatūros milžinus.

6 V. Krėvė 1940 m. sakė: 
“Baltušis taps, ger i a u s i u 
Lietuvos prozininku.”, Taip, 
J. Baltušio visa kūryba — 
tai aukštas, šakotas, vešliai 
žaliuojantis medis. Bet pats 
šio medžio sodintojas sau 
preikabus. Vaikšto apie me
dį: nupiauna jam nepatin
kamą šakelę — įskiepija 
naują.

Tai neseniai pajutau iš jo 
laiško, rašyto šių eilučių au
toriui. Nors skaitytojai su
žavėti dviem “Parduotų va
sarų” tomais, autorius juos 
labai smarkiai taiso,—ruo
šia naują laidą.

Ir kaimo žmogus
Ir kaime žmogų sutinka 

su gėlėmis. Štai rudenį su 
Nakaite, buvusia revoliuci
nio pogrindžio dalyve, atvy
kau į Prienų rajoną. Salėje 
kolūkiečiai. Jie apdovanojo 
gėlių puokštėmis kviečių au
gintojus, melžėjas. O pas
kum su dideliu žavesiu klau
sėsi Kauno saviveiklininkų 
koncertą. Virptels smuiko 
stygos, pabers garsų spin
dulius bajanas, iš solisto lū
pų nuskardės daina, — ir 
klausytojai sulaiko kvapą. 
Jie menu sotino, jaudino 
savo širdį. Už tai kolūkie
čiai saviveiklininkams atsi
mokėjo gelių puokštėmis.

Nusmerktasis mirti
Nakaitė papasakojo: prie 

fašizmo ji buvo tarnaitė, o 
sužėrėjus saulėtekiui, — ją 
išrinko deputate. Ji kartu 
su S. Nerimi vykdė liaudies 
įpareigojimą—dalyvavo ta
rybinių tautų vainiko pyni
me. Šių eilučių autorius 
priminė:

— Kauno kalėjime susi
tikau su daugeliu Suvalki
jos streikininkų. Vienas jų— 
Maurušaitis,, Mačiau, kaip 
spalio ūkanotą rytą Kauno 
prižiūrėtojai jį išvedė iš vie
nutės. Kieme su draugais 
skutau bulves.. Maurušaitį 
matydavau ir pasivaikšcio- 
jant. Bet mirtininkas testo- 
vėjo prie mūrų, jam nelei-

do pasitraukti nuo sargybi
nio. Kartą Maurušaitis pa
matė išrautą gėlę. Jis pirš
tu iškasė duobę: pasodino 
gėlę, palaistė. Toks jo poel
gis labai sujaudino kalinius. 
Ir tokį žmogų fašistai nu
nuodijo!

Iš veido, iš akių matau: 
žemdirbiai smerkė tuos žu
dikus. Vėl einu Laisvės 
alėja. Vėl matau praeivį su 
gėlėmis. O ką pamačiau 
1927 m., kai pirmą kartą 
slinkau šia gatve? Žmogų 
su dideliu kryžiumi. Damą 
su šuniuku. O kampe vyrą, 
su ištiesta ranka. Išblyšku
sią mergaitę su žibuoklėmis. 
Ji šaukė:

—Pirkite! Pirkite!
Po jos kojomis, šalia gė

lių krūvos, keli centai. Tie 
centai lietumi ar ašaromis 
aplaistyti.

Kad pavasarį nereiktų 
verkti, kad gėlės neprimin
tų liūdesio, kad rankas 
tiestų ne prie centų, o į sau
lę, — už tokią ateitį žuvo 
šešto forto slėnyje keturi 
draugai, kalėjimuose tūno
jo Markso ir Lenino šalinin
kai. Jie tikėjo, kad gėlės 
žydės. Ir jos pražydo. Pra
žydo nevystamai.

A. Liepsnonis
1969.X. 5, Kaunas

So. Boston, Mass.
L. P. Klubas kas šeštadie

nį, 3 vai. popiet, turi žaidi
mus. Bet sekantį šeštadienį, 
lapkričio 8 dieną, vienas ge
ras draugas klubo rėmėjas 
užmokės visas išlaidas, o 
parengimų komisija priža
dėjo ką nors skanaus paga
minti ir pavaišinti svečius.

Kviečiam visus ateiti ir 
praleisti linksmai popietę.

Rengimo Komisija

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks lapkričio (No
vember) 8 dieną, 2 vai. po
piet, salėje 1154 N. 4th St. 
Kviečiami visi nariai atsi
lankyti ir pasitarti ką veik
sime artėjant žiemos sezo
nui.

Vasaros metu papratę 
darbuotis, gal nesnausime ir 
šalčiams užėjus.

Valdyba

Biblioteka Lazdynuose
Vilnius. — Naujausiame 

Vilniaus rajone Lazdynuo
se atidaryta pirmoji biblio
teka.

Įrengta ji pirmajame gy
venamojo namo (Erfurto 
gatvė Nr. 4) aukšte, greta 
vaistinės ir pašto. Biblio
tekos fondai kol kas negau
sūs — 2,000 knygų, tačiau 
rajono gyventojai abone
mente ras ir visuomeninės- 
politinės, ir mokslinės, ir 
grožinės literatūros. Jau
kioje skaitykloje bus kom
plektuojami naujausi perio
diniai leidiniai, ,įrengtas at
skiras vaikų literatūros 
kampelis.

Lazdynų biblioteka — 22- 
oji mieste.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
MACHINISTS

Machines Assemblers
Boring Mill 

Lathe
Milling Machine

Choice of day or night shift. Plenty of overtime. All benefits 
including pension and profit sharing plan. Excellent working con
ditions in our new modern plant. Call Mr. Martella at 201-227-2080.

ARROW CONVERTING EQUIPMENT, INC.
17 Law Drive, Fairfield, N. J.

An Equal Opportunity Employer.
(78-81)

MECHANICS

LINE MECHANICS (TIN CAN MFG.) NIGHTS.
TIN CAN MANUFACTURING MACHINE EXPERIENCE PREFFERED. 

BUT WILL TRAIN GENERAL MECHANICS INTERESTED 
IN LEARNING THE BUSINESS.

CALL OR APPLY TO;
Mr. Vaeth 472-5200, ext. 264. 

Eastern Can Division
Corner Linden & Oaks Sts., Passic, N. J. 

An Equal Opportunity Employer
(80-82)

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

Riverhead, N. Y. 11 žmo
nių New Yorko apylinkėje 
užmušta sekmadienio naktį 
automobilių nelaimėse.

Tunisijoje potviniai pada
rė daug žalos. Daugiau kaip 
500 žmonių žuvo, 132,000 
prarado namus. Sunaikintų 
namų skaičius siekia 55,000.

Harrison, N. J.
Spalio 26 d. Lietuvių Ly

ceum. klubas davė savo na
riams metinius pietus. Na
riai pietus gavo veltui, o 
svečiai užmokėjo po $4.00. 
Pietūs buvo prirengti labai 
gražiai ir skaniai. Gėrimų 
buvo irgi užtektinai.

Susirinko gražus būrelis. 
Gal nevisi nariai dalyvavo, 
tačiaus svečiai jų vietas už
pildė, ir parengimas skai
tomas pavykusiu.

Kadangi šiuo laikotarpiu 
eina vajus už sustiprinimą 
mūsų .spaudos, tai pirminin
kas P. Ramoška priminė, 
kad būtų labai gražu, kad 
ir ši grupė prisidėtų prie 
šio svarbaus reikalo. Drau
gė F. Šimkienė perskaitė 
sąrašą Harrisono kuopų au
kų ir pridėjo savo $25 auką 
paminėjimui savo mylimo 
vyro mirties, kurio neteko 
prieš 25 metus. Taip pat 
paminėjo , kad jai šiandien 
yra paminėtina diena, nes 
jau praėjo 50 metų nuo jos 
vedybų. Ir niekam, girdi, 
apie tai nesakiau.

Prasidėjo plaukti aukos ir 
jų skaičiavimas. Ką geroji 
draugė apie save pasakė, 
buvo pamiršta. Paskelbė, 
kad su Harrisono kuopomis 
ir iš šios grupės aukų ”L.” 
paramai gauta $141.00.

Pasirodo dVg. W. Žukas 
su blankute dėl paramos 
Kanados “Liaudies Bal
sui”. Prieina prie Igno ir 
sako: “Duok dolerį”. Ignas 
ir nesėdi ant vietos, jau tu
ri atnaujinęs “Vilnies” pre
numeratą ir $5.00 aukų nuo 
B. Kušlienės paminėjimui 
jos vyro, kuris mirė gegu
žės mėn. pereitais metais. 
Su d. Žuku klausimą išrišo- 
me greit. Jis mano vardą 
parašė ant jo sąskaitos, o 
aš jo, ant savo.

Ne viską padarėme, ką 
reikėjo padaryti. Nepadarė
me, neatkreipdami atydžios 
į draugės Šimkienės gyve- 
mo linksmas ir liūdnas die
nas, gerai žinodami, kad ji 
yra" progresyvių darbininkų 
judėjimo veteranė. Ir šiame 
parengime su kitomis ji 
sunkiai dirbo.

Prie to viešai neatsisvei- 
kinom su Frano Bunkaus 
šeima. Jiems mūsų apylin
kėj susirinkimai ir parengi
mai niekuomet nebuvo per 
toli. Jie visuomet rūpinosi, 
jei kas yra daroma, kad iš
eitų naudingai, pasekmin
gai. Geriausio pasisekimo 
šiltame krašte (Floridoje).

Priėjo laikas eiti į namus. 
Išeiname į paskutinį kam-

CF & I STEEL 
CORPORATION

Has openings for

PRODUCTION 
TRAINEES

In operating departments at Tren
ton' and Roebling, N. J. plants. No 
experience necessary. Must have ap
titude for mechanical work. Excell
ent opportunity to earn semi-skilled 
occupation and increase earning ca
pacity. Minimum rate 82.765 per 
hour. Must be willing to work ro
tating shifts.

Applicants will be considered with
out regard to race, color, age, reli
gion or national origin. Benefit 
package unmatched. Apply Personnel 
Office, 692 S. Clinton Ave., Trenton, 
N. J., 8:00 A.M. to 4:30 P.M.

CF & I STEEL 
CORPORATION

Phone: 609-396-6511. Equal Op
portunity Employer, In the Plans 
for Progress Program.

(78-81)

WAITRESSES, Waiters, Bus Boys, 
Kitchen help. Full and part time. 
Apply: CAMBRIDGE INN, Garden 
State Plaza, Paramus, N. J.

(78-84)

COLOR MATCHER. Must be fa
miliar with vinyl printing inks. Ap
ply in person:
FIELDS PLASTICS & CHEMICALS
199 Garibaldi Ave., Lodi, N. J.

Mr. Mayer. (73-82)

MACHINE OPERATORS. Open
ings for blown plastic bottle ma
chine operators. Benefits include 
group insurance, paid holidays and 
vacations. Excellent working con
ditions. Plant operates continuously 
7 days a wk. with rotating shifts 
with shift differential. OWENS 
ILLINOIS INC., 2900 Woodbridge 
Ave., Edison, N. J. Equal Opportu
nity Employer. (73-83)

SHIPPING CLĘRK. Leading el
ectronic components firms need re
sponsible man for light shipping, re
ceiving. Immediate opening. This is 
an excellent opportunity for an alert 
man to assist shipping supervisor. 
Excellent starting salary plus liberal 
company benefits. Advancement po
tential. Springfield, N. J., location. 
Call Mr. Lang. 379-7600, ext. 824.

(78-84)

WOOD WORKING. All around 
machine hand in furniture shop. 
Full or part time. Apply: 1010 
W. York St. PO 9-1324.

(77-85)

MECHANICS & TRAINEES

Good working conditions, good pay, 
fringe benefits.

Apply: STEPHEN-LEEDOM CAR
PET CO. Allegheny Ave. & How
ard St.

GA 6-2402
(78-82)

COLLEGE CAFETERIA. Dish
room help. Mon. thru’ Fri. 40 hours. 
5 AM to 4:30 PM. Union & Co. 
benefits. Call 643-2746. Ambler, Pa.

(77-84)

AUTO MECH. Front End and 
Allignment, good ^al. plus comm. 
Apply in person:

C & C SUPPLY CO.
2813 Cottman Ave. (half block 

east of Roosevelt Blvd.), Phila, Pa.
(77-85)

PORTERS. Experienced. Luxury 
high rise Apt. House. 40 hours. 
Union benefits. CEDARBROOK 
HILL APTS. 885-1300.

(77-83)

WIREMEN

Openings exist at all levels. 
Expanding Electro-Mechanical 

/ Operation
Opportunity for Advancement 

Liberal Co. paid benefits 
Including paid pension plan 
Call or write: John Kushma 

AUSTIN ELECTRONICS
Division of the Austin Company 

450 W. First Ave., Roselle, N. J. 
201-241-3300

An Equal Opportunity Employer 
(75-81)

Mechanics packaging equipment. 
Experience filling, capping, labeling 
and can seaming machines, electric 
cal helpful. Union benefits, contact 
Mr. Byrne. Seaboard Labs, 5th & 
Callowhill, Phila. Pa. 19123.
. WA 3-0206. (75-81)

MACHINIST OR
LATHE OPERATOR

General Machine Shop
Call 384-0545

Dumont, N. J.
(73-84

DISPLAY MAN. Immediate full 
time opening. Experience desirable 
but not necessary. Convenient hours. 
Famous benefits program: Profit 
sharing, paid vacation, discounts. 
Apply Personnel Office, 9:30 — 5, 
Mon., Sat., SEARS, Vineland, N. J. 
An Equal Opportunity Employer.

(80-82)

barį. Būrelis moterų apsto
ję graudžiai verkiančią F. 
Šimkienę. Priėjau, paklau
siau, kas atsitiko?

Atsakymas: Šiandien yra 
mano gyvenimo prisimini
mo .sunkiausia diena. 50 me
tų atgal tą dieną buvo ma
no vestuvių diena. 25 metai 
kaip netekau savo mylimo 
vyro. 25 metai kai našliau- 
ju. Žiaurioji liga vėžys bai
gia užkankinti mano jau
niausiąją sesutę. Vieną 
krūtį nupiovė pirmiau, ę 
dabar tą patį padarė ir su 
antra. Mano sveikata pašli
jus. Esu pavargusi sykiu 
dirbdama su kitomis drau
gėmis prie šio parengimo. 
Tie visi dalykai taip smar
kiai susikaupė mano krūti
nėje ir taip suspaudė mano 
širdužę, kad aš kitokio išė
jimo neturiu, kaip tik juos 
paskandinti ašarose.

Bandėme ją suraminti- 
paguosti. Pabučiavęs į jos 
ašaromis aptekusį veidą, 
taip ir išsiskirstėme su nu
puolusiu ūpu. Linkiu drau
gei tą viską pergyventi ir 
būti, kaip buvus.

Ignas.

• Part Time Meat Wrapper
• Part Time Deli Worker
• Full Time Butcher
• 2 Night Crew Men.
For several Shop-Rites. Apply to 

Mr. Mardany. BERNARDSVILLE 
SHOP-RITE, Rt. 202, Bernardsville, 
N. J. 201-766-9859. (75-84)

Philadelphia, Pa.—Knight 
spaudos savininkai nupirko 
dienraščius “Inquirer” ir 
“Daily News” už 5# mili
jonus dolerių. Dabar Knight 
spauda savo cirkuliacija už
ima trečią vietą Jungtinėse 
Valstijose. Knight laikraš
čiai priešingi Vietnamo ka
rui.

ACCOUNTING
RECEIVEABLES

Our growing Co. is in need of a 
capable and reliable gal, who has 
had previous experience working in 
a credit dept.

Liberal Co. benefits to right per
son. Call Polly Madison. GL 7-4000 
Ext. 44 for appt.

PERFECT PHOTO, INC.
4901 Stenton Ave., Philadelphia

(80-82)

Immediate Openings. Porters, Or
derlies, Nurses, Aides, LPN’S RN’S, 
Dietray workers, Laundry Workers. 
No exp. required. County benefits. 
Apply in person. Neshaminy Manor 
Nursing Home, Doylestown, Pa. 
(Public transportation avail.) or DI 
3-2800, ext. 306. (78-84)

EXTRUDER OPERATORS. Main
tenance Mechanics wanted for Poly
ethelene blown-film plant. Unusual 
and very attractive annual wage 
plan. All other, fringe benefits, many 
opportunities for management train
ing and promotion. Phone 622-5800. 
Ext. 202. Mr. Tom Somers, Newark, 
N. J. (75-84)

YOUNG MAN. General factory 
work. Some experience in packing, 
shipping, preferred. Steady work and 
opportunity for man willing to 
learn.
Apply POLAR MANUFACTURING 
CO., 900 W. Russell St. (vic. of 10th 
& Ontario) BA 9-7445.

(80-81)

HOUSEKEEPER. I am seeking a 
full time sleep-in housekeeper. 5 
days in, 2 off. Am willing to pay 
top wages, plus hospitalization and 
vacation to right woman. Must have 
references. Call Mrs. Sussman.- TŲ 
7-4790 from 9:30 AM ‘till noon week
days. (80-86)

HOUSEPXRNETS for Protestant 
children’s home in suburban Phila. 
Full time employment for wife. Hus
band may have daytime employment 
at home or away, helps provide care 
and supervision in cottage. Housing 
and maintenance provided. Good 
opportunity for mature graduate 
student and wife. Call LA 5-5400.

(80-82)

MACHINE SHOP 
FOREMAN

2nd Shift opening for a trained 
leader of men with experience on 
automatic screw machine and drills. 
Excellent opportunity for right man. 
Liberal benefits. Air-conditioped 
plant. Call or write:

DAVE DULAFF
278-3600. ALKON PRODUCTS 

CORP.
25 Power Ave., Wayne, N. J.

(80-83)

HOUSEKEEPER-MAID. Like to 
work in a beautiful place with great 
benefits? We have house-keeping 
maid openings NOW! Full or part 
time. Call 843-9500, ext. 835. Mar
riott Motor Hotel, Saddlebrook, N. J. 
An equal opportunity employer.

(78-81)

PLATERS, PLATERS HELPERS, 
GENERAL FACTORY. PLATRON- 
ICS, INC. Linden, N. J. has ex
panded its facilities. If you want a 
future with a growing company, now 
is the time to change. No experience 
necessary. We offer excellent start
ing salary. Paid holiday and vaca
tion with medical-surgical and in
surance plans with other benefits 
included. Apply in person: 301 Com
merce Rd., Linden, N. J., or call 
925-3600.

Ask for M. J. Tischio for appoint
ment, (80-84)



6 pusi. LAISVE Antradienis, Lapkričio (November) 4, 1969

NY piliečiai, atlikite savo pareigą, 
dalyvaukite balsavimuose!

Miesto majoro vietai yra keturi kandidatai — John 
Lindsay, John Marchi, Mario Procaccino ir Rasheed 
Storey.

Pirmieji trys kandidatai atstovauja turtingąsias kla
ses ir jų interesus. Tiktai STOREY yra darbo liaudies 
atstovas. Todėl susipratę piliečiai balsuos už jį.

Svarbu, kad už darbo žmonių kandidatą būtų pa
duota ko daugiausia balsų. Balsuadami už Rasheed Sto
rey pilieičai išreikš savo nepasitenkinimą esamąja padė
timi ir pareikalaus griežto pakeitimo, kad mūsų mieste 
būtų rimtai kovojama už geresni ir šviesesnį rytojų vi
siems žmonėms, kad iš didžiausio ir turtingiausio miesto 
pasaulyje būtų pašalintas skurdas, nedarbas, kriminalys- 
tės ir visos kitos blogybės.

Pilietis

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS KRISLAI Sveikinimai iš Vilniaus

Poughkeepsie, N. Y.—Ne-| Jeigu pavyktų panaudoti 
grai užėmė Vassar College’nors 1 procentą tos šilumos, 
administracijos namą. Jie( kurią Saulė siunčia į Sacha- 
reikalauja negrų istoriją ra, tai žmonija gautų 10 
studijuoti, bendrabučio ir kartų daugiau energijos, 
kitų dalykų. negu dabar gali sunaudoti.

Namo grįžta Jokubka
Vilnius. — Spalio 31 d., po 

daugiau kaip tris mėnesius 
trukusios viešnagės Lietu
voje, grįžta namo “Vilnies” 
redaktorius Jokubka.

Iš Vilniaus jis išskrido į 
Maskvą. Ten pabuvos keletą 
dienų, po to nutups New 
Yorke. Čia jis ketina pasi
matyti su savo draugais, 
pažįstamais.

Lietuvos d a r b o žmonės 
Jokubkai linki laimingiau
sios kelionės.

•

Delegacija iš Čekoslovakijos
Vilnius.— Lietuvos Aukš

čiausiosios Tarybos prezi
diumo pirmininko pavaduo
tojas Vildžiūnas priėmė vie
šinčių Čekoslovakijos-TSRS 
Draugystės Sąjungos dele
gaciją. Priėmime dalyvavo

A. Tarybos komisijų pirmi
ninkai Kairelis, Meškaus
kas, Niunka ir kiti atsakin
gi darbuotojai.

Pokalbio metu pasikeista 
informacija apie Čekoslova
kijos ir Lietuvos ekonomi
nį, kultūrinį bei visuomeni
nį kyvenimą.

•
Svečiai iš Latvijos

Šiauliai. — Čia viešėjo di
dele Latvijos svečių delega
cija. Ji susipažino su Šiau
lių miesto tarybos nuolati
nių. komisijų ir vykdomojo 
komiteto skyrių darbu, lan
kėsi stambiausiose įmonėse 
ir statyboje.

Antanas Vaivutskas

Racine, Wis. — American 
Motors kompanijos darbi
ninkai streikuoja jau trečią 
savaitę.

SVES" KONCERTASJ

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
metinis koncertas. Gal nieka
dos pirmiau neturėjome tiek 
lietuviškų meno jėgų, kokios 
pasirodys šiame koncerte. Tu
rėsime net tris chorus!

Tikimės ir lauksime svečių 
iš plačiausios apylinkės. Kaip 
džiugu bus dar kartą susitik
ti ir vienas kitam ranką pa
spausti !

Mes, žinoma, nuoširdžiau
siai sveikiname vėliausius sve
čius iš Tarybų Lietuvos — 
Eduardą Kaniavą, Vilniaus 
operos solistą, ir jo grakščią
ją žmoną Barborą, radijo-tele- 
vizijos aktorę, didžiulio ta
lento menininkę. Puikiai te- 
beatsimename Eduardo žavė- 
ianti pernai pasirodymą Mas- 
petho lietuvių klubo salėje. 
Bus didelė prabanga ji vėl iš
girsti.

Mes linkime svečiams di
džiausios sėkmės visur, kur tik 
jiedu pasirodys su daina ir 
vaidyba. Neabejojame, kad 
jų koncertus skaitlingai ir šil
tai sutiks Amerikos lietuviai.

B. Keršulienei 70-ojo gimtadienio proga

B. Keršulienč su L. Diržinskaite Vingio Parke, VilniwJ 
Liepos 13 d. buvo iškilmės atžymėjimui 25 metų sukakties 

nuo išvadavimo Vilniaus iš vokiškųjų okupantų.

Laiškai Telegramos

&B c? 1c nadienj, Lapkričio Mą &

AIDO CHORAS, VADOVYBĖJ MILDRED STENSLER

Didžiosios General Electric 
korporacijos 146,000 darbinin
kų randasi sunkios kovos lau
ke. Iš visko matosi, kad šios 
korporacijos užnugaryje stovi 
visas stambusis kapitalas.

Mat, šių darbininkų lai
mėjimas gali tapti dideliu pa
skatinimu kitiems darbinin
kams. Gali virsti didžiulių 
streikų bangos pradžia. 0 
streiko pralaimėjimas, aišku, 
neigiamai atsilieptų į visus 
darbininkus. Todėl visi or
ganizuoti darbininkai, visos 
darbo unijos turėtų skubintis 
šiems darbininkams į talką. 
Deja, kol kas, tokios para
mos nesigirdi.

Vienas geras dalykas 
šiuo streiku, tai kad jame
lyvauja visos trylika unijų, 
kurioms General Electric dar
bininkai priklauso. Ypatingai 
gerai ir kovingai pasireiškia 
pažangiečių vado vau j a m a 
United Electrical, Radio and 
Machine Workers Unija.

New National Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyn. Pradžia 2 vai.

Nellie Ventiene
Sopranas

Victor Becker
Baritonas

Mildred Stensler
Aido Choro mokytoja

Miela Jubiliate: Jūsų vai
singas gyvenimas buvo pil
nas meilės gimtajam kraš-

Nuoširdžiai sveikinu jus 
miela Brone Keršuliene, ju-
biliejaus proga. Jūsų kilni 

tui. Gražu jūsų tėviškėje' veikia tarybų Lietuvoje yra 
šiandien ir saulėta gamta!gerai žinoma ir vertinama.
pasipuošė aukso varsomis Linkiu dar ilgus metus sek- 
tarsi šventei. Garbingos su- mingai darbuotis pažangio- 
kakties proga norisi pasvei-'je Amerikos lietuvių veiklo- 
kinti Jus nuoširdžiai lietu- je. Būkite visada sveika, 
viškai, palinkėti visako gra- energinga, optimistiška.

A. Sniečkusžaus, geros sveikatos ir il
giausių metų.

Janina ir Algis Laučiai

Brangi, miela d r augę
Brone! Štai ir prisiartino 
jūsų šlovinga gyvenimo ri
ba. — 70 metų sukakties ju

sti i . d d Inmgas 
’'kelias.

Koks ilgas ir turi- 
gyvenime nueitas 
Nieko nėra žmo-

gaus gyvenime prakilnes
nio, džiuginančio, dvasiniai 
stiprinančio, negu liepsninga 
ir kupina entuziazmo kova 
už žmonijos šviesesnę, lai
mingesnę ateiti. O jūs, Bro-

Garbingo jubiliejaus pro
ga sveikiname ir linkime 
laimės, džiaugsmo, ilgų gy
venimo metu.

Jūsų
Eidukaitytės
-----------------

Širdingai sveikiname 7b- 
mečio proga. Linkime ge
ros sveikatos, . kūrybingos 
visuomeninės veiklos, dide
lės laimės.

L. Diržinskaite 
V. Zenkevičius 
V. Binkauskas

Parengimų Kalendorius

Lapkričio (Nov.) 23 dieną
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo parengimas “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Gruodžio 14 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

popietė “Laisvės” salėje, 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 valandą.

Jonas Grybas
bosas

Amelia Young
Koncerto viešnia solistė

Augustinas Iešmantą 
bosas

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, lapkričio 5, “Laisvės” 
salėje. Prašome visus kuo
pos narius įsitėmyti, kad su
sirinkimas prasidės 6, vai. 
vakare. Malonėkite daly
vauti susirinkime.

Valdyba

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI. BILIETAS $1.50 RENGIMO KOMITETAS

Pranešimas
LDS 1 kp. nariams

Įsitėmykite, kad sekantį 
mėnesį, lapkričio (Nov.) 4, 
susirinkimas neįvyks. Kuo
pos valdyba nusitarė susi
rinkimą turėti gruodžio 2 d. 
platesne skale—su vaišėmis. 
Tad prisiminkime ir skait
lingai dalyvaukime paskuti
niame šių metų susirinkime.

Valdyba

ne, is pirmų žingsniu savo 
ankstyvos jaunystės įsijun
gėte į tokią, kova. Jūs per 
visą savo sąmoningą gyve
nimą, aukštai pakėlę su iš
kilmingu pasididži avimu, 
nešėte laisvės vėliavą.

Ta kova persunkė visa 
jūsų sielą ir jausmus. Aš 
atsimenu mūsų jaunystės 
dienas Binghamtone, 1915- 
1917 metu laiko t a r p y j e. 
Tuomet jūs. šešiolikos metų 
jaunuolė, dažnai buvote 
skatinančiu pavyzdžiu vy
resniems visuomeninėje 
veikloje. Jūs punktualiai 
lankydavote socialistu su
sirinkimu s, paskaitas. 
Su Jumis galima buvo susi
tikti įvairiose kultūrinėse 
pramogose — dainų, šokiu, 
dramos rateliuose ir t. t. 
Tie pirmi jaunystės žings
niai visuomeninėje veiklo
ie padėjo Jums surasti tei
singa. kovos kelia, kuriuo 
nepailstamai žengiate pir
myn ir pirmyn.

Ir šiandien šio reikšmin
go jubiliejaus proga Jums 
yra džiugu pažvelgti į nuei
tą kelią, kupiną sunkumų ir 
laimėjimų.

Brangi Brone! Leiskite 
širdingai pasveikinti Ju.s 
ir jūsų gyvenimo draugą 
Walter} su džiugia ir bran
gia jūsų gyvenimo švente. 
Aš ir mano žmona linkime 
Jums daug laimės, geros 
sveikatos ir ilgiausių metų 
sėkmingai darbuotis pažan
gios žmonijos reikalui.

Kazimieras Klorys, spa
lio revoliucijos veteranas.

Karštai bučiuojame gim
tadienio proga.

Albertas ir Izolde
Laurinčiukai

Kultūrinių Ryšiu su Už
sienio Lietuviais Komitetas 
ii* “Gimtojo Krašto” redak
cija nuoširdžiausiai sveiki
mą Jus nusipelniusią pažan
gia. Amerikos lietuviu vei- 
kėia su gražia sukaktimi, ir 
Imki daug laimės, sveikas, 
šviesių dienu.

V. Karvelis
V. Kazakevičius 
V. Reimer i s 
J. Lukoševičius 
V. Glovackas

Ta pačia nroga nuošir
džiausiai sveikina jus. njje- 
loii Brone, ir visas “Lais
ves” kolektyvas. Linkime 
jums geros sveikatos, daug 
saulės asmeniškame gyve
nime ir daug veiklių mete
liu.

Redakcija
Administracija
Spaustuvės darbininkai 
Direktorių Taryba

Tanzanijoje pradėtas sta
tyti fabrikas, kuris gamins 
konservus, turinčius daug 
proteino, iš drambliu, zebru 
ir antilopių mėsos.

Italai išgalvojo specialius 
batus bankų kasininkams. 
Į kulnis įmontuoti tranzis
toriniai įrenginiai. Užtenka 
viena kulnimi paliesti kitą, 
kad policija 25 kilometrų 
spinduliu gautų signal^




