
r

LAISVE
Semi-Weekly

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. under the 

Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Penktadienis, Rugsėjo (September) 25, 1970, Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ................ >......................... $10.00
Kitur užsienyje .............................  12.00
Jungtinėse Valstijose —................ $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

No. 72 Metai 59-ieji

KRISLAI
“Garbingai” pirmauja 
Farmeriai mažėja 
.Apviltas Johnsonas 
Slepia skandalą , 
Laisviečių sueiga

— J. Gasiūnas —
Buvo manyta, kad Jung

tinės Valstijos užima pasau
lyje pirmą vietą smurte ir 
neramume. Bet dabar pasi
rodo, kad tą pirmaujančią 
*‘garbę” išlaiko Pietų Afri
kos respublika.

* Pietų Afrika turi 20 mili
jonų gyventojų, tarp kurių 
yra 3,700,000 baltųjų. Bal
tieji rasistai turi ją savo 
kontrolėje ir palaiko griež
tą rasinę priespaudą.

Apie 9,000 tos respublikos 
gyventojų kasmet žūsta nuo 
smurto ir įvairių prasižen
gimų, 25,000 patys nusižudo, 
6,000 žūsta trafiko nelaimė
se, alkoholizmas taipgi dau
gelį nuvaro į kapus.

Iš 200 milijonų Jungtinių 
Valstijų gyventojų tik 5.1 
proc. žmonių gyvena farmo- 
se. Jų skaičius siekia 10,307, 
000. Prieš 10 metų farmose 
gyveno 15,600,000 žmonių.

Negrų žemės ūkio darbi
ninkų sumažėjo 10.5 proc. 
visos negrų žemės ūkio dar
bininkų jėgos. Tai didžiau
sias sumažėjimas. Negrai 

"daugiausia keliasi į didmie
sčius. Baltųjų žemės ūkio 
darbininkų mažėjimas gero
kai žemesnis.

Dabar apskaičiuojama, 
kad 3 milijonai farmerių, 
žemės ūkio technikai aukš
tai išsivysčius gali pagamin
ti pakankamai maisto vi
siems Jungtinių Valstijų 
gyventojams.

1965 metais prez. Johnso
nas jau turėjo 540,000 ame
rikiečių karių Vietname. 
Johnsono buvęs patarėjas 
Jack Valenti teigia, kad 
Johnsonas tikėjosi lengvai 
laimėti karą ir “garbę Ame
rikai” visai į trumpą laiką. 
Bet jis baisiai apsiriko, kaip 
dabar prez. Nixonas apsi
rinka.

- Valenti sako, Pentagonas 
itįkino Johnsoną, kad gali
ma lengvai laimėti karą. 
Taipgi buvo baisiai suvilti 
ir jo civiliniai patarėjai — 
McNamara, Rostow, Rusk, 
Bundy.

Pamatęs, kad karui pa
baigos nesimato, patyręs di
džiulį nusivylimą, Johnso
nas atsisakęs prezidento rin- 
muose kandidatūrą palaiky
ti. 

•
Valstybės departamentas 

slepia skandalingą dalyką, 
kad iš 32 milijonų dolerių, 
sumokėtų už pasiuntimą 2,- 
000 filipinų karių į Pietų 
Vietnamą, didžiulę dalį su- 
maumojo įvairūs valdžios 
viršininkai, kurie užsiima 
įvairiomis suktybėmis.
i Kongrese irgi nenori to 
skandalo iškelti, nes tai gali 

įžymiai pakenkti ir šiaip ne
labai draugiškiems diploma
tiniams , santykiams tarp 
Jungtinių Valstijų ir Fili-

Susikūrė koalicija kovai su 
karu, rasizmu, priespauda;

ruošia demonstracijas
Milwaukee, Wis.—Čia bu

vo suvažiavę 80 delegatų, 
atstovaujančių visas valsti
jas, svarbiausius miestus. 
Konferencijoje aptarta, 
kaip sėkmingiau kovoti ka
rą, rasizmą, skurdą, pries
paudą.

Nusitarė sukurti naują 
nacionalinę koaliciją kovai 
su karu, rasizmu, skurdu, 
priespauda. Koalicija apima 
studentų, negrų, baltųjų or

Kataliką teologai nori reformą
Ro-SB ruselis, Belgija. — 

mos katalikų teologų kong
rese iškilo smarkių ginčų 
dėl demokratiniu teisiu ren
kant popiežių, kardinolus, 
vyskupus ir 1.1.

Didelė teologų dauguma 
pasisakė už demokratines 
teises, taipgi už teisę mote
rims būti kunigais.

Kongrese priminta, kad 
popiežius turėtų išklausyti 
už demokratiją kovotojų 
balsą ir apsvarstyti pirma, 
negu ant greitųjų juos pa
smerkus.

Aliejaus trukumo nebus
Leningradas.— Tarybiniai 

geologai skelbia, kad į 15 
metų daugiau kaip pusė 
aliejaus bus galima gauti iš 
vandenynų dugno, todėl 
aliejaus trūkumo negalės 
būti.

Tyrinėjimai parodo, kad 
vandenynų dugne per 17 
milijonų ketvirtainių mylių 
aliejaus gali būti 1.4 trili
jonas tonų.

TSRS erdvėlaivis grįžta namo
Maskva. — Tarybinis erd-& 

vėlaivis Luna 16-asis, nusi
leidęs ant Mėnulio, pasiun
tęs nuotraukų ir pasisėmęs 
žemių, atsipa laidojo nuo 
Mėnulio ir dabar grįžta na
mo.

Lima 16-asis buvo nusilei
dęs į vadinamą “Derlingu
mo jūrą,” į kurią dar joks 
erdvėlaivis pirmiau nebuvo 
nusi leidęs. Luna 16-asis 
nuolat siunčia signalus.

Automatiškas (be žmo
gaus vairavimo) nusileidi
mas ir pakilimas nuo Mėnu
lio skaitomas dideliu Tary
bų Sąjungos kosmoso moks
lininkų atsiekimu.

Maskva. — Čia atvykęs 
Afganistano karalius Shah 
susitiko su TSRS preziden
tu Podgorniu ir kitais tary
biniais pareigūnais.

pinų.
— •— I

NewYorko apylinkės lais- 
vieciai sekmadienį pradės 
“Laisvės” vajų. Tikimasi di
džiulės laisviečių sueigos 
Laisvės salėje.

ganizacijas ir grupes, kovo
jančias prieš karą ir rasiz
mą.

Konferencijoje nutarta vi
sur organizuoti protesto de
monstracijas prie šalpos 
(welfare) raštinių spalio 
15 d. Nutarta pravesti vajų 
surinkimui milijono parašų 
Jungtinių Tautų peticijai, 
protestuojant prieš negrų 
genocidą (naikinimą) Ame
rikoje.

Washingtonas. — AFL- 
CIO atstovas Biemiller pa
reiškė Senato finansiniam 
komitetui, kad Social Secur
ity pensininkams pakėlimas 
5 proc. yra per mažas. Jis 
siūlo pakelti šiais metais 10 
proc., 1972 m. — 20 proc.

JAV trustai apiplėšia 
Lotyną Ameriką

Karakas, Venezuela. — 
Progresui Sąjungos Komi
tetas skelbia, kad 1969 me
tais Jungtinių Valstijų kor
poracijos išgavo iš Lotynų 
Amerikos šalių 2 bilijonus 
14 milijonų dolerių.

Palyginus su 1968 metais 
korporacijų inv e s t m e n t ų 
pelnai pakilo 5 proc. JAV 
korporacijos, pirkdamos 
žaliąją Lotynų Amerikos 
medžiagą, smarkiai sumaži
no kainas ir tokiu būdu dar 
daugiau apiplėšė Lotynų 
Amerikos šalis..

Policija mušasi su 
demonstrantais

Reggio Calabria, Italija.— 
Visos plačios apylinkės po
licija buvo mobilizuota prieš 
demonstrantus, p r o t estuo- 
jančius prieš paskyrimą 
Cantazaros miesto Calabri- 
jos apskrities sostine.

Buvo paskelbtas generali
nis streikas prieš tokį val
džios tarimą.

Kairiųjų laimėjimai
Okinawa. — Įvykę šioje 

saloje rinkimai miestų ir 
kaimų viršininkų suteikė 
progresy viams k a n d i d a- 
tams didžiulių laimėjimų. 
Septyniuose miestuose ma
jorai išrinkti progresyviai.

Valdančioji liberalų demo
kratų partija beveik visur 
prakišo, nes ji aiškiai nepa
sisakė už Jungtinių Valstijų 
okupacijos pašalinimą iš 
Okinavos.

Tokijas. — Per pastaruo
sius 12 mėnesių Japonijos 
darbo jėga padidėjo 500,000.

Komunistą laimėjimai Švedijoje
Stockholmąs. — Švedijos 

Riksdago (parlamento) rin
kimuose valdančiosios Soci
aldemokratų Partijos atsto
vybė sumažėjo, tai dabar ji 
neturės daugumos. Bet Ko
munistų Partijos atstovybė 
gavo beveik 5 proc. balsuo
tojų, turės 17 atstovų, tai su 
komunistų panama socialde

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Tvenkinių ždvies derlius
Vilnius. — Prasidėjo dar

bymetis Lietuvos tvenkinių 
ūkiuose. Čia masiškai gau
domi karpiai. Beveik 100 
hektarų plote šiais metais 
buvo auginami karpiai Ar
vydų žuvininkystės ūkyje. 
Jis pristatys Vilniaus gy
ventojams nemažiau 800 
centnerių skanios žuvies.

Gražius karpius realizuo
ja Bubių žuvininkystės ūkis. 
Kiekviena žuvis sveria po 
kilogramą ir daugiau. Par
davę 1,200 centnerių tven
kinių produkcijos, žvejai ti
kisi gauti 25,000 rublių pel
no.

Nepaisant nepalankių žie
mos sąlygų ir vasaros ka
prizų, Lietuvos žuvininkys
tės ūkiai šiais5 metais duos 
gyventojams maždaug 10,- 
000 centnerių tvenkinių žu
vies.

Izraelio premjerė Meir 
nesutinka tartis

Washingtonas. — Izraelio 
premjerė Meir čia lankėsi ir 
tarėsi su prez. Nixonu, vals
tybės sekretorium Rogers. 
Nixonas pažadėjo suteikti 
Izraeliui dar daugiau lėk
tuvų ir kitų ginklų karui su 
arabais. .

Meir pareiškė, kad Izrae
lis nesutinka dalyvauti pa
sitarimuose su arabais, kol 
Egiptas neištrauks raketas 
iš Suezo kanalo pakraščio. 
Taikos pasitarimai ir toliau 
bus trukdomi.

Įkalino 14 mokytojų
New Haven, Conn. — 14 

mokytojų buvo nubausti pa- 
simokėti po $100 už daly
vavimą streike ir pikete. 
Jie atsisakė p a s i m o k ė t i 
bausmę, tai buvo uždaryti 
kalėjiman.

Streikuoja 2,000 mokyto
jų. 400 mokytojų buvo teis
mo nubausti pasimokėti po 
$50 už kiekvieną streikuotą 
dieną. Teismo nuospendis 
apeliuotas.

Washingtonas. — Ameri
kinė Automobilių Asociaci
ja (AAA) persergsti auto
mobilių vairuotojus, kad 
šalčiu susirgusieji gali su
daryti tam tikrą pavojų, 
kaip ir įsigėrusieji.

Dacca, Pakistanas. — 6 
žmonės užmušti, 26 sužeisti 
susidūrius autobusui su 
sunkvežimiu.

mokratas premjeras Palme 
galės valdžioje išsilaikyti.

Daugiau kaip 5 milijonai 
švedų rinkimuose dalyvavo. 
Buržuazinių partijų atstovy
bė visai mažai tesumažėjo. 
Ji sudaro Riksdage mažu
mą atstovų, bet tvirtą opozi
ciją socialdemokratų val
džiai.

žvejos krevetes
Klaipėda. — Beveik pusei 

metų su gimtinės krantais 
atsisveikino daugiau kaip 
400 Lietuvos krevečių žve
jų. Septyniolikos laivų eks
pedicija, išplaukusi prie 
Afrikos krantų, pirmoji ša
lyje, kuri taikys dvibortinį 
tralavimą.

Nauja tralavimo sistema 
30 proc. pagausins žvejų 
laimikius, žymiai sumažės 
krevečių gaudymo savikai
na. Pirkėjų stalui kasmet 
papildomai bus galima pa
siūlyti apie 400 centnerių 
šio delikatesnio patiekalo.

Klaipėdos žvejai taip pat 
pirmieji vakarų baseine įsi
savins kalmarų ir aštunkojų 
žūklę. Specialiu tralu šiuos 
jūros gyventojus žvejos 
krevečių perdirbimo bazė.

A. Vaivutskas

Šiaurės Korėja už 
konferenciją

Tokijas. — Šiaurės Korė
ja paskelbė, kad ji sutiktų 
tartis su Pietų Korėja dėl 
sudarymo konfederacijos, 
kuri galėtų sudaryti pagrin
dą abiejų Korėjų vienybei.

Kadangi pirmiau Šiaurės 
Korėjos siūlytą vienybę vi
suotinių rinkimų pagrindu 
Pietų Korėjos valdžia atme
tė, tai dabar jai pasiūlyta 
konfederacija. Kartu ragi
nama ištraukti Amerikos 
militarines jėgas iš Pietų 
Korėjos.

Priešingi Ky vizitui
Washingtonas. — Keletas 

senatorių priešingi Pietų 
Vietnamo vice prezidento 
Ky vizitui Jungtinėse Vals- 
tiose ir dalyvavimui reakci
onierių mitinge spalio 3 d.

Jeigu gen. Ky čia atvyk
tų, tai karo priešai suruoštų 
prieš jį demonstraciją. Sa
koma, ir Nixono adminis
tracija dėl ramybės nenorė
tų, kad Ky čia atvyktų.

Cummins Prison Farm, 
Arė — Daugiau kaip 1,000 
kalinių paskelbė sėdėjimo 
streiką, protestuodami prieš 
žiaurią sargų sistemą.

Chicago. — Agrikultūros 
įrankių gamintojų kontrak
tas baigiasi spalio 1 d. Darb
daviai nelinkę susitarti su 
unija. 100,000 darbininkų 
ruošiasi streikuoti.

Vietkongas sutiktą pertraukti 
;mūšius amerikiečiams vykstant 

namo, sako ministre Binli
Paryžius. — Pietų Viet- delegacija. Siūlymas buvo

namo revoliucinės valdžios pateiktas taikos deryboms
užsienio ministrė ir delega
cijos vadovė Binh pareiškė, 
kad jos valdžia sutiktų per
traukti mūšius su amerikie
čiais, jeigu Jungtinės Vals
tijos sutiktų ištraukti visas 
militarines jėgas iš Pietų 
Vietnamo su 1971 m. birže
lio 30 d.

Šiam siūlymui pilnai pri
tarė ir Šiaurės Vietnamo

Prez. Nixonas skaldo Ameriką
Omaha, Neb. — Čia kalbė

damas senatorius McGovern 
aštriai kritikavo Nixono ad
ministraciją. Jis nurodė, kad 
adminis t r a c i j a politiniais 
sumetimais skaldo Ameri
kos draugiją. Pasiekimui 
savo tikslų ixonas susideda 
su reakcionieriais.

Vice prezidentas Agnew 
griežtai skirsto amerikie
čius į ištikimus ir neištiki

Militarines jėgos Jordane
Jordane ei-®------- ------- -‘Ammanas. — 

na žiaurūs mūšiai tarp ka
riuomenės ir Palestinos par
tizanų.

Apskaičiuojama, kad į ka
rą įsitraukė apie 60,000 ka
rių. Karališkoji armija tu
ri apie 50,000 karių, bet tik 
pusė kariauja.

Partizanai, sakoma, turi 
apie 30,000 gerai paruoštų 
karių. Abi pusės ginkluotos 
daugiausia tarybiniais gin
klais.

Izraelis džiūgauja, kai 
Jordane arabai tarp savęs 
kariauja. Susikirtimas iš
tiko dėlto, kad Jordano val
džia sutiko tartis su Izrae
liu, o partizanai tam prie
šingi. Jie atmeta mūšių pa
liaubų sutartį ir tęsia kovą 
su izraeliečiais.

Jungtines Tautos.—Penki 
Nobelio Taikos Premijos ga
vėjai padarė bendrą atsišau
kimą į Jungtines Valstijas 
ir Tarybų Sąjungą, ragi
nant susilaikyti nuo balisti
nių raketų ir kitų branduo
linių ginklų platinimo.

Rochester, N. Y. — Dau
giau kaip 10,000 statybos 
darbininkų, ilgokai streika
vusių, laimėjo algų pakėli
mą ir darbo sąlygų pageri
nimą.

Manhattan, Kansas.—Čia 
prez. Nixonui kalbant stu
dentai šaukė: “Kada karą 
baigsite?,” “Ar dar daug 
žmonių išmuši te?”

Washingtonas. — Nixono 
administracija paskyrė ne
grą generolą B. O. Davis 
Civilinės Aviacijos Apsau
gos direktorium, kuriam 
teks kovoti su lėktuvų kid- 
naperiais.

svarstyti. Tuomet susidary
tų sąlygos taikos deryboms, 
kurios iki šiol jokio progre
so nepadarė.

Binh taipgi priminė, kad 
Vietkongo jėgos sutiktų 
pertraukti mūšius ir su Sai- 
gono militarinėmis jėgomis, 
jeigu tą patį padarytų ir 
Saigonas.

mus ir skleidžia šalyje ne
apykantą tarp vienų ir ki
tų, sako McGovern. Susi
skaldymas ir neapykanta 
visur viešpatauja.

McGovern kartu kritikavo 
ir jaunu o s i u s “revoliucio
nierius,” kurie padedą Nix
ono administracijai skaldyti 
visuomenę ir naikinti “pro
gas konstruktyviai pamai
nai.”

Washingtonas. — Erdvių 
administratorius Low pa
siuntė Tarybų S ą j un g a i 
sveikinimą už naują atsieki- 
mą, kai tarybinis erdvėlai
vis pasisėmęs žemių nuo 
Mėnulio grįžta į Žemę.

80 mėty rašytoja jau 
parašė 80-ąją knygą

t
Londonas.—Agatha Chris

tie šiomis dienomis minėjo 
savo 80-ąjį metinį gimtadie
nį su išleidimu iš spaudos 
80-osios knygos, kurioje yra 
parašyta apie neseniai išti
kusį keturių lėktuvų kidna- 
pinimą.

Per 50 metų jos parašytų 
knygų yra išparduota 350 
milijonų kopijų.

Atlantic City, N.J.—Jung
tinės Elektros ir Radijo 
Darbininkų unijos konven
cija prasidėjo pirmadienį. 
Unija svarsto skelbti elek
tros ir radijo da r b i n i n k ų 
streiką, jeigu darbdaviai 
nepatenkins unijos reikala
vimų.

Mirė I. Kievinskas
Telefonu gavome praneši

mą iš Scranton, Pa., kad 
antradienį ten po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Ignas 
Kievinskas. Velionis buvo 
“Laisvės” ilgametis bendra
darbis ir korespondentas. 
Savo laiku yra sukūręs ne
mažai ir gana vykusių gro
žinės literatūros kūrinėlių. 
Palaikai bus palaidoti šeš
tadienį, rugs. 26 d.

Mūsų giliausia užuojauta 
jo artimiesiems ir draugams.
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Toks čia procesas natūralus
GELEŽINKELIŲ darbininkų unijų organas “Labor” 

rugsėjo 5 dienos laidoje kalba apie tai, kaip pramonės 
nionopolizacija ir koncentracija begailestingai smaugia 
produktų vartotojus. Kas blogiausia, girdi, tai kad ta
sai procesas eina pirmyn ir pirmyn.

Savaitraštis sako, kad tą nemalonią tiesą pripažįs
ta vėliausios studijos, kurias pravedė organizacija “An
titrust Law and Economics Review” ir savo atradimus 
įteikė Senatiniam Vartotojų Komitetui. Pavojus esąs di
delis ir greitas. Federal, valdžia, ypač jos padalinis Fede
ralinė Prekybos Komisija, turinčios susirūpinti ir imtis 
žygių tam pavojingam procesui pastoti kelią. Kalbama 
apie žygius rimtai vykdyti jau labai seną Kongreso iš
leistą antitrustinį įstatymą, kuris draudžia be valdžios 
užgynimo pramonės kompanijoms vienytis į didžiules 
monopolijas ir nustatinėti produktų kainas.

Bet tai jau labai labai sena pasaka. Tik paskutiniais 
keliolika metų buvo liautasi triukšmauti apie pramonės 
trustifikaciją ir monopolizaciją. Seniau tai būdavo la
biausiai pamėgta politikierių melodija. Kuris tik norė
davo paprastų žmonių balsus laimėti, nuo visų stogui 
šaukdavo prieš trustus. žinoma, iš tos oracijos niekas 
neišėjo ir tas procesas nesulaikomai ėjo pirmyn. Mažai 
ką daugiau laimės ir dabartinis kreipimasis į antitrus
tinį įstatymą mus gelbėti nuo monopolizacijos. Ko šiai 
kovai reikia, tai, kaip Amerikos Komunistų Partija nu
rodo, galingo liaudies fronto prieš monopolijų viešpa
tavimą mūsų šalyje. Deja, “Labor” ir kiti darbo unijų 
biurokratijos kontroliuojami organai visomis keturio
mis priešingi tokiai liaudies bendro fronto kovai prieš 
monopolijas.

Pramonės trustifikavimasis ir monopolizavimasis 
yra natūralus procesas. Mažosios firmos neišsilaiko 
lenktynėse su didžiosiomis firmomis, kurios yra pajėgios 
panaudoti pačius geriausius ir vėliausius mokslinius 
darbo metodus. Šios praryja anas. Mažos įmonės išeina 
iš mados. Jas pakeičia milžiniškos įmonės, kurios gali 
reikmenis gaminti daug ekonomiškiau.

Ne tik pramonėje šis procesas pasireiškia. Pažiūrė
kime į reikmenų paskaidymo situaciją. Mažos, smul
kios krautuvėlės jau beveik išnyko. Su jomis susidoro
jo didžiulės krautuvės, kurias operuoja milžiniškos mo
nopolijos, tokios kaip “A & P”.

KAS ŠIOJE SISTEMOJE 
NEGALIMA

Chicagos “Vilnis” (rugs. 
16 d.) vedamajame “Pasau
lis nesibalansuoja” daro to
kius išvedžiojimus:

Susibūrę į Pugwash kon
ferenciją (Fontana, Wis.) 
mokslininkai svarstė pasau
lines blogybes, žymiausi eko
nomistai aiškino, kad šių die
nų pasaulis labai nesibalan
suoja, kad yra ekonominiai 
pakrikęs.

Kapitalizmo sistemos eko
nomika yra nekontroliuojama 
ir išsiblašikusi, juo toliau, tuo 
darosi blogiau. Britanijos 
ekonomistė Barbara Ward sa
kė, jog anksčiau vyravusi fi
nansų kontrolė dabar yra pa
šlijusi. Kapitalistinės šalys 
neturi kur plėstis ir stiprinti 
savo ekonomiką pavergtųjų 
šalių sąskaitom

Harvardo universiteto pro
fesorius Roger Revell kri
tikavo tuos, kurie yra išsigan
dę žmonijos daugėjimo. Jis 
tvirtino, kad ir dabartinėse 
sąlygose pasaulis gali išmai
tinti 10 bilijonų žmonių, o jų 
yra tik trys ir pusė bilijono.

Subalansavimui pasaulinės 
ekonomokos reikalinga, k a d 
turtingosios šalys teiktų dide
lę paramą (nereikalaujant 
pelno) neturtingoms. Bet pel
nu paremtoje sistemoje to 
jokiu būdu negalima tikėtis.

bos, kurios vienoje pusėje 
stovi žmogaus troškimus 
niekinąs komunizmas, kito
je — nerangūs ir savimi 
patenkinti Vakarai...”

Pr. Gr. norėtų, kad tie 
Vakarai užpultų Čekoslo
vakiją ir ją “išlaisvintų,” 
kaip kad Amerika yra pa
dariusi su Pietų Vietnamu. 
Bet tai yra troškimas žmo
gaus, kuris vaikštinėja su 
pavojinga savo galvoje 
žaizda. Jis turėtų skubintis 
gydyti ne Europą, bet pats 
save.

Nepageidaujamas “svečias”
PIĘTŲ Vietnamo militarinės klikos viceprezidentas 

Ky sako, kad jis nori atvykti ir atvyks į Amerikos re
akcininkų su McIntire priešakyje ruošiamą “lojalumo” 
paradą Washingtone spalio 3 dieną. Tai nelaukiamas 
ir nepageidaujamas “svečias”. Gerai, kad taikos jėgos 
ruošiasi jį pasitikti protesto demonstracijomis pačiame 
Wa^hingtone, ir kitur, kur tik jis bandys pasirodyti.

Būtų gerai, kad taip būtŲ
PEREITĄ pirmadienį komercinėje spaudoje skai

tėme Ted Szulc korespondenciją iš Washingtono. Jame 
rašoma, kad mūsų šalies valdžia ir biznieriai yra “susi
taikę” su ta mintimi, jog Čilės respublikoje įsikurs 
“marksistinė valdžia”, kuriai vadovaus prezidentas Dr. 
Salvador Allende. Girdi, tikimasi, kad naujai valdžiai 
įsikūrus, bus pradėta daug ten veikiančių komercinių 
firmų nacionalizuoti.

Korespondentas Szulc duoda suprasti, kad preziden
tas Nixonas nesiruošia militarinei avantiūrai prieš Čilę. 
Žinoma, būtų labai gerai, kad taip iš tikrųjų atsitiktų. 
Tačiau labai abejotina, kad Nixonas jau taip geruoju 
ims ir leis Čilės žmonėms susidaryti tokią valdžią, kuri 
nežada Amerikos kapitalistų investmentus paglostyti.

ĮVAIRENYBES
Gripo virusas neaplenkė 

ir dykumoje gyvenančių be
duinų. Dykumų sūnūs gy
dosi gripą ir be vaistų: 
plauna nosis citrinos ir svo
gūno sultimis, muiluotu 
vandeniu ar žibalu; įtrau
kia į nosį sutrintų pipirų 
arba karštos druskos, karš
to cukraus ir garstyčių ga
rų. Beduinai tvirtina, kad 
jų “vaistai” yra geresni už 
europiečių.

žvairos. “Tai labai patogu 
prižiūrėti klientus, kurie no
ri ką nors pavogti.” Priė
mus į vieną parduotuvę 
žvairas pardavėjas, vagys
tės sumažėjo 85 procentais.

APIE NAUJĄ PADĖTĮ 
KAMBODIJOJE

Savaitraščio “Guardian” 
korespo n d e n t a s Wilfred 
Burchett suteikia labai įdo
mių duomenų apie nūdienę 
padėtį Kambodijoje. Savo 
pranešime rugsėjo 19 dięną 
jis rašo: ,

Prieš keletą mėnesių Pe- 
kinge sudaryta Kambodijos 
Tautinės Vienybės vyriau
sybė valdo du trečdalius 
Kambodijos teritorijos, ku
rioje gyvena pusė Kambo
dijos šešių milijonų gyven
tojų. Revoliucinė vyriausy
bė turi pačioje Kambodijo
je beveik visus savo svar
biausius viršininkus. Kam
bodijoje veikia užsienyje 
sudarytosios revoli u c i n ė s 
valdžios apsigynimo, užsie
nio reikalų ir informacijos 
ministerijos..

Pasirodo,i kad Kambodi
jos pažangieji žmonės ma
tė, kad gali militaristai su
kilti ir užgrobti valdžią, 
tai buvo iš anksto pasiruo
šę rezidencinei kovai. Tai 
gi, kada amerikiečių diri
guojama ir generolo Nol 
vadovaujama militarinė kli
ka nuvertė princo Sihanouk 
vadovaujamą valdžią, ne
delsiant prasidėjo rezisten
cinė kova. ?

Wilfred Burchett teigia, 
kad didelė Kambodijos gy
ventojų dauguma nusistatę 
prieš militarinę Nol dikta
tūrą ir savo simpatijomis 
remia Tautinės Vienybės 
Vyriausybę. , Tiktai laiko 
klausimas, kai militarinė 
diktatūra bus nušluota.

KIEK REIKIA 
VANDENS, KAD 
BŪTUM SVEIKAS?

Šį klausimą atsako dr., W. 
A. Sawyer, kurio tuo rei
kalu pastabas cituoja “Tė
vynė,” Ten sakoma:

Mūsų kūnas nuolatos ne
tenka vandens. Apie dvi kvor
tas mes kasdien vandens ne
tenkame. Vanduo iš mūsų 
kūno išnyksta keturiais bū
dais: per šlapinimąsi, per iš
matas, per prakaitą ir kvė
pavimo keliu. O reikalinga 
pastoviai palaikyti kūno ba
lansą. •

Suprasdami kaip daug 
nuolatos netenkame, mes pri
valome pasirūpinti, kad jo 
kiekis būtų tinkamai papildy
tas. Pasitaiko, kad žmogus 
skundžiasi del skausmų inks
tuose. Dažnai čia priežastis, 
kad kūnas turi permažai van
dens, urina darosi koncen
truota ir erzina inkstus. Dau
gelis žmonių būtų sveikesni, 
jeigu suprastų vandens reikš
mę.

Aš kalbu apie Genovaitę 
Šidagytę, irkluotoją iš Kau
no, Tarybų Sąjungos ir Eu
ropos čempionę.
... Lietuvos irkluotojai jau 
vežė auksą iš Maskvos ir 
Šveicarijos, iš Ukrainos ir 
Olandijos, Baltarusijos ir 
Austrijos, kai Nemuno van
denyse pasirodė dar vienos 
naujokės valtis. Tai buvo 
tik ką studijuojanti į Kau
ną atvykusi abiturientė iš 
Pasvalio rajono Genovaitė 
Šidagytė. Nežinojo ji tada, 
kaks sunkus kelias į čem
piones. Tur būt ir gerai, kad 
nežinojo...

Sporte pergalę dažniau
siai lemia ne jėga, o ryžtas. 
Ne raumenys, lavinti metų 
metais, o valia, priverčianti 
dirbti tuos raumenis. Sun
kūs irklai greitai pakluso 
būsimajai čempionei: iš ma
žens ji buvo ne tik daili, bet 
ir atletiška. Nepalyginamai 
sunkiau formavosi sportinis 
charakteris — drąsa, ryž
tas, valia, atkaklumas.

O visgi — kaip tapti čem
pione ?

— Reikia kasmet nuplauk
ti tris-tris su puse tūkstan
čio kilometrų. Tai pradžia. 
O po to dar išmokti gerai 
vairuoti valtį ir visada tvar- 
dyt save, — sako Šidagytė.

Trys su puse tūkstančio! 
Tai beveik kelias iš Vil
niaus į Paryžių ir atgal.

Po poros tokių “kelionių” 
Šidagytė iškovojo TSRS 
jaunimo čempionės medalį. 
Beveik tuo pat metu jos 
kolekcijoje atsirado šalies

profsąjungų spartakia d o s 
sidabras. Bet šį kartą ji 
irklavo dvivietėje ir ketur
vietėje.

Ir staiga — pergalė prieš 
Galiną Konstantinovą, daug
kartinę Europos čempio-, 
nę. Genovaitė važiuoja į 
Prancūziją, į 1967 metų pir
menybes. Tarp grėsmigų ir 
tituluotų varžovų ji at
rodė labai kukliai. Tre
čioji vieta, užimta te
nai, — neblogai. Genovai
tė ja džiaugiasi, bet trene
riai nepatenkinti. Kodėl? 
Juk tik retas težino, kiek 
kainavo jaunajai kaunietei 
šis medalis. Šidagytė vistiek 
lieka šešėlyje.

Po metų į Europos pirme
nybes j' nevažiuoja.

Užtat pernai kaunietė įti
kinančiai nugalėjo visas 
varžoves šalyje ir Europoje 
ir pirmą kartą tapo žemyno 
čempione. Tai buvo pergalė, 
iškovota ilgamečiu darbu.

Apie Šidagytę dabar kal
ba, kad taį viena geriausių 
tarybinių irkluotojų, kurios 
kada nors iš viso buvo mū
sų sporte. Ji irkluoja grakš
čiai, išdidžiai ir labai leng
vai.

Šie metai — Genovaitės 
Šidagytės metai. Ji nuosta
biai gražiai nugalėjo Mask
vos ir Pskovo, Trakų ir 
Branderburgo regatose, lai
mėjo TSRS taurę. Netrukus 
Šidagytė gins Europos čem
pionės titulą Vengrijoje, 
Lietuva laukia iš jos naujų 
medalių...

B. Bučelis

Milijonai konservų dėžučių
Vilnius. — Mūsų konser

vų fabrikai pradėjo per^f 
dirbti ankstyvąsias uoga^. 
Vilniaus konservų fabrikas 
jau pasiuntė į prekybos 
tinklą pirmuosius tūkstan
čius indelių kompoto iš nau
jo braškių derliaus. Šiais 
metais konservų pramonės 
produkcija 15 procentų at
naujinama. Bus gamina
mos 28 naujos konservų rū
šys, padidės didelę paklausą 
turinčių žaliųjų žirnelių ir 
agurkų konservų gamyba, 
bus daugiau ir įvairesnių 
sriubų.

Įgijusios naujų pajėgumų, 
įmonės šiemet duos virš 91 
milijono konservų dėžučių— 
penkiais milijonais daugiau 
negu pernai.

. Kaimo bibliotekos
Vilnius. — Tarybų Lietu

voje yra 1,774 kaimo biblio
tekos, jose sukaupta dau*
giau kaip 11 milijonų spaur 
dinių, kuriuos skaito 771t
tūkstantis skaitytojų. Kas
met kiekviena biblioteka
gauna virš 500 egzempliorių 
spaudinių. Lietuvos TSR 
Aukščia u s i o s i o s Tarybos 
mokslo ir kultūros komisija 
apsvarstė kaip kaimo bibli
otekos aprūpinamos knygo
mis ir pateikė rekomendaci
jas kaip šį darbą pagerinti.

Skulptūros prie kelių

Kaip daug mes turime ger
ti vandens? Troškuly, tai ge
riausias reguliuotojas ir nusa-
ko, kada reikia vandenį var
toti. Bet per. daug vandens 
irgi kenksminga, pirmiausia 
gali diabetą sukelti. Ne visi 
vienodai, bet vidutiniškai ga
lima rekomenduoti į dieną su
naudoti šeąias stiklines van
dens.

įvairumai
Seniausia pasauly iki šių 

dienų tebeveikianti aukšto
ji mokykla laikomas uni
versitetas! Maroko mieste 
Fese. Jis įkurtas 859 metais 
prieš mūsų erą. Europoje 
pirmieji universitetai įkurti 
XII amžiuje: Oksforde (11- 
67) ir Paryžiuje (1180).

Čekoslovakijoje šalia na
mo numerio rašoma kelin
tas šis namas pastatytas 
mieste. Apskaita vedama 
nuo miesto įkūrimo dienos.

Amerikos mokslininko 
profesoriaus R. Vaitlau pa
skaičiavimais, povandeninis 
jūrų transportas ateityje 
padės du kartus atpiginti 
okeanų pervežimus. Mano
ma, jog tokie laivai bus a- 
pie 430 metrą ilgio, jų grei
tis '— maždaug 75 kilomet
rai per valandą, o nusileidi
mo gylis — 60 metrų.

Laiškas iš Šilalės

Didelio prekybinio Hagos 
centro direktorius ieško par
davėjų, kurių akys būtų..

1888 metais Maskvos hi
podrome vyko pirmosios Ru
sijoje moterų dviratininkių 
varžybos. Sportininkės buvo 
apsirengusios ilgomis balinė
mis sukniomis. Nugalėjo E. 
Žemlička.

Daugiau kaip 16,000 jau
nų amerikiečių sėdi kalėji
muose arba gyvena užsie
nyje dėl to, kad atsisakė 
dalyvauti Vietnamo kare.

MATYT, ŽAIZDA 
JO GALVOJE

Chicagos kunigų “Drau
gas” dar vis negali užmirš
ti socialistinės Čekoslova
kijos. Antai, rugs. 15 d. 
vedamasis pavadintas “Ne- 
užgyjanti žaizda Europos 
širdyje.” Kalbama apie Če
koslovakiją. Jį pasirašo Pr. 
Gr. Tasai žmogelis šaukia:

“Tai yra pirmiausia Eu
ropos žaizda, nes siekia jos 
širdį. Kartu . yra ir viso 
pasaulio liga, nes žmonijos 
laisvė, kultūrinė pažanga if 
likimas pastatytas ant ri

San Antanio universitete 
(JAV, Texas valstijoj) kas
met vyksta studentų žuvų 
rijimo varžybos. Pasaulio 
rekordą šioje sporto šakoje 
pasiekė Čarlis Junfildas, 
prarijęs 210 gyvų žuvų. Ta
čiau neseniai jį pralenkė 
devyniolikametis st u d i j ų 
draugas Rodžeris Marti
nas, per 42 minutes prari
jęs 225 žuvis.

Mokslininkai paskaičiavo, 
kad mūsų galaktikoje eg-, 
zistuoja apie 10 tūkstančių 
planetų, turinčių tokias j)at, 
sąlygas, kaip ir žemė.

Vėl rašau iš Šilalės, jau 
atvažiavau kaipo deputa
tas, tui'įs Pareigą susitikti 
su savo rinkėjais ir domė
tis savo rinkiminės apygar
dos žmonių reikalais.

Pakeliui iš Vilniaus į Ši
lalę užsukau į Bijotus, kur 
stovi žinomieji “ Baubliai”. 
Kelias nuo Žemaičių plento 
ligi Bijotų dabar išasfal
tuotas, kad lengviau būtų 
privažiuoti į tą įžymią Lie
tuvos vietovę. Posūkį nuo 
Žemaičių plento parodo ro- 
diklė, su užrašu, kad ten 
kelias į D. Poškos muziejų.

Man rūpėjo pasitikrinti, 
ar vykdomas Kultūros mi
nisterijos pažadas įrengti 
“Baubliams” naują gaubtu
vą, nes senasis jų aptvėri
mas, sukaltas iš lentų, jau 
nusinešiojo, o ir visiškai 
uždengia Lietuvos miškų 
milžinų kamienus, kuriuos 
galima pamatyti tik atida
rius duris ir įėjus į vidų.

Pasiekęs Bijotus ir būda
mas prie “Baublių” galėjau 
įsitikinti, kad naujam gaub
tuvui padėti cementiniai 
pamatai, iš kurių kyšo gele
žinių konstrukcijų dalys. 
Kitos dalys dar gaminamos 
ir būsiančios užbaigtos ne
trukus, Naujas gaubtuvas 
bus taip įrengtas, kad jis 
bus permatomas ir ‘^Baub
lius” galės matyti Per juos.

Netoli “Baublių” yra 
Bijotų 8-klasė mokykla, ku
rioje mokosi daugiau kaip 
200 mokinių. Dionizo Poš
kos kolūkio teritoritorijoje 
yra dar viena 8-klasė mo
kykla.

Apie Šilalę neseniai esu 
rašęs, tad jau nebekarto
siu. Užtat šį kartą buvau 
Pajūry, kur jau seniai vei
kia Žemės ūkio techniku
mas. Ten esu kelis kartus 
buvęs. Pirmą kartą bene 
1947 nietąis, kada ten buvo 
tik nedidelė žemės ūkio

mokykla; Ji talpinosi • buvu
sio > >dvaro patalpose, pas
kui paverstose į .vienuoly
ną. Dabar Žemės ūkio tech
nikumui, kuriame mokosi 
375 moksleiviai, pastatytas 
didelis trijų aukštų namas. 
Ten apžiūrėjau visą eilę 
specialių kabinetų įvai
rioms mokslo sritims ir 
erdvias klases.

Technikumui vadovauja 
direktorius A. šilkūnas, 
dėstytojų yra apie 30. Mo
kytojams pastatyta treji 
namai butams. Su susirin
kusiais technikumo salėje 
dėstytojais ir moksleiviais 
pasikalbėjau įvairiais klau
simais.

Pajūrio miestelis nedide
lis, turi vos apie 400 gy
ventojų, o vidurinėje mo
kykloje mokosi daugiau 
kaip 400 mokinių.

Tiesa, Šilalėje būdamas 
taip pat aplankiau viduri
nę mokyklą, kurioje moki
nių skaičius jau pasiekė 1,- 
200. Prie mokyklos senųjų 
rūmų pastatytas priesta
tas, tačiau mokykloje vėl 
ankšta ir tenka mokytis 
dviem pamainom., . Be to, 
vakarais ten vakarinė mo
kykla suaugusiems.

Dabar tęsiu kelionę to
liau. Noriu nuvažiuoti į 
Tauragę, kurią seniai besu 
matęs.

Justas Paleckis.
Šilalė, 1970.IX.12

Tai bent!
Rokiškis, čia gaminamą 

unifikuotą “Jaroslavlio” sū
rį daug kas žino. 1967 m. 
Krasnodare vykusiame kon
kurse jis gavo trečio laips
nio diplomą, 1968 m. Mask
voje — pirmojo laipsnio. Šį 
rudenį Erfurte rengiamoje 
parodoje “Lietuva-70” taip 
pat bus eksponuojamas ro
kiškėnų gamintas sūris.

Žemaitijos liaudies meis
trai nutarė papuošti kelius 
savo kūriniais. Klaipėdos 
vidurinės mokyklos moky
tojas Z. Šatkus iš ąžuo
lo iždrožė skulptūrą su įra
šu “Gargždai įkurti 1253 
metais.” Liaudies orna
mentais papuoštas me
dis pasakoja apie miesto is
toriją, pramonės augimą, 
kultūrinį gyvenimą. Skulp
tūra papuošė miesto rie
ties įvažiavimu iš Kauno 
pusės, i

Panašūs Žemaitijos meni
ninkų darbai netrukus bus 
taip pat. pastatyti netoli 
Klaipėdos ties Šilutės ir 
Kretingos plentais.

“Rasai” sugrįžus
Iš tarptautinio liaudies 

muzikos festivalio Anglijo
je sugrįžo Kauno “Rasos” 
dainų ir šokių liaudies an
samblio dalyviai. Jie parsi
vežė gražų šio festivalio 
įvertinimą — sidabro meda
liu apdovanoti dainininkai, 
o bronzos — muzikantai.

Be pasirodymų festivaly
je, kauniečiai surengė net 
aštuonis koncertus žiūro
vams. Tris jų koncertus 
transliavo Anglijos televizi
ja. Santūrūs anglai negai^ 
Įėjo plojimų lietuviškai 
“Klumpakojui,” ansamblio 
atliekamoms liaudies dai
noms ir šokiams. Juos taip 
pat žavėjo šokėjų medinės 
klumpės ir šiaudinės skry
bėlės, įvairiaspalviai tauti
niai drabužiai.

V. Petkevičiene

Larry Lewis, iš Kalifor
nijos sumušė pasaulinį šim
to jardų bėgimo rekordą. 
Jo laikas — 17.8 sekundės. 
Larrio amžius — 101 me
tai. Šiose tradicinėse varžy
bose rungtyniauja tik spor
tininkai, kurie turi po 100 
ir daugiau metų. Lewis 
konkurentų neturėjo: kitus 
5 sportininkus, kai tik jft 
išgirdo pistoleto šūvį, ištildb 
širdies priepuolis.

------------------------

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti °Lais- 
vę.n Jie jums bus dėkingi
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D. M. ŠOLOMSKAS

‘Ką žinome apie Rumuniją?
Komercinėje spaudoje daž- rybai, teko sunkiai dirbti. 

xnai daromi spėliojimai apie 
^Rumuniją. Turčių spauda 
net nepasimokė iš 1968 me
tų įvykių Čekoslovakijoje— 
ji vis tikisi, kad pavyks 
vieną ar kitą socialistinę 
šalį atplėšti nuo kitų socia
listinių šalių.

Kas gi yra Rumunija?
Rumunija yra viena iš 

Balkanų pussiasalio valsty
bių. Šiaurryčiuose ji rube- 
žiuojasi su Tarybų Są
junga, vakaruose—su Ven
grija, pietvakariuose — su 
Jugoslavija, pietuose — su 
Bulgarija, o iš rytų ji pla
čiai prieina prie Juodųjų 
jūrų.

Rumunija užima 91,700 
kvadratinių mvlių plotą ir 
turi anie 20,000,000 gyven
to iu. Rumunų yra apie 15 
milijonų, o kitus gyvento
jus sudaro: vengrai, rusai, 
ukrainiečiai, serbai, čigonai 

f ir kitos tautinės mažumos.
Rumunija yra turtinga 

gamtiniai. Europoje po Ta
rybų Sąjungos ji yra pir
moji šalis gavime aliejaus. 
Joje yra geležies rūdos, 
druskos, mangano, anglies, 
švino, aukso, sidabro ir ki
tų iškasamų turtų.

Rumunijoje, išilgai Duno
jaus upę, labai gerai dera 
kviečiai. Auga vynuogės, 
cukriniai runkeliai, linai, 
kanapės ir kiti javai.

Iš istorijos
Prieš 2,000 metų dabarti

nės Rumunijos vietoje bu
vo Dakijos valstybė, Vėliau 
ten įsigalėjo Romos imperi
ja. Romiečiai buvo išstum
ti, ten įsigalėjo slavinai, 
chorvatai ir kiti slavai. De
vintame šimtmetyje —ava- 
rai ir valachai, o paskui 
^engrai. šešioliktame šimt
metyje įsigalėjo turkai, ku
rie viešpatavo apie 300 me
tų. Todėl ir rumunų kalba 
susidarė iš slavų, lotynų, 
graiku, turkų, čigonų ir ki
tų kalbų.

Per Rusijos ir Turkijos 
karą 1876-1878 m. Rumuni
ja atsimetė nuo Turkijos 
ir pasiskelbė nepriklauso
ma valstybė, nes Rusijos 
armija buvo išlaisvinus vi
są jos teritoriją. Vokieti
jai ir Austro-Vengrijai 
spaudžiant ten buvo paso
dintas vokiškas karalius.

Vokietijoje įsigalėjus hit
lerininkams Rumunija pri
sijungė prie jų. 1941 me
tais išvien su hitlerinin
kais užpuolė Tarybų Sąjun
ga, nes Hitleris jai žadėjo 

j atiduoti didelę dalį Ukrai
nos ir net Krymo pusiasalį. 

*Prie Stalingrado ir Vorone
žo Tarybinė armija sunai
kino dvi rumunų armijas, o 
1944 metais galutinai su
mušė Rumunijos jėgas Jas- 
sy-Kišinevo srityje. Po to 
tarybinė armija ižengė į 
Rumuniją. Rumunijos liau
dis sukilo prieš fašistinę 
diktatūrą, nuvertė ją, pa
skelbė demokratinę - socia
listinę respubliką ir stojo 
karan prieš hitlerišką Vo
kietiją.

Sunkus kelias
Kapitalistinė Rumunija 

buvo labai atsilikusi šalis. 
Žemdirbiai dirbo senoviš
kais žemės įrankiais. In- 

Tdustrija buvo menka. Alie
jaus gavyboje ir kitur įsi
galėję užsienio kapitalistai. 

«Žmonės didelėje daugumo
je buvo beraščiai—atsilikę.

Komunistų partijai, kuri 
vadovauja socialistinei kū- 

Viduje kapitalistiniai ele
mentai darė sąmokslus 
prieš liaudies vyriausybę, 
užsienio imperialistai veikė 
iš lauko pusės. Dešiniesiems 
elementams veikiant Komu
nistų partijoje iš valdžios 
vadovybės buvo pastumti 
Grozos ir Pokerio veikėjai. 
Naujieji valdininkai buvo 
pradėję flirtuoti su užsie
nio imperialistais, taip, kaip 
Čekoslovakijos vadai prieš
akyje su Dubčeku. Prieš 
metus prezidentas Nixonas 
buvo apsistojęs Rumunijo
je ir tas dar daugiau pa
kėlė imperialistų viltį.

Bet po pastojimo kelio 
kontrrevoliucijai Čekoslovaki
joje Varšuvos Apsigynimo 
Sąjungos komunistinės vals
tybės pareiškė, kad jos vie
na kitai gelbės kovoti prieš 
kontrrevoliucinius elemen- 
mentus. Buvo duota su
prasti, kad ir Rumunijoje 
nebus leista grąžinti kapi
talizmą.

Po to Rumunijoje sušvel
nėjo antitarybiniai balsai. 
Šių metų liepos pradžioje 
tarpe Rumunijos ir Tary
bų Sąjungos buvo pasirašy
ta nauja sutartis. Naujoje 
sutartyje pasakyta, kad1 

KUO DVELKIA KARAS IR TAIKA
Kuo dvelkia karas ir taika, 
Aš ne iš knygų sužinojau 
Ir sveikinau tave, rytojau, 
Užgrūdinta kovoj ranka...

Degėsiai, šūviai, — tai lemtis, 
Kuri mane ne vieną sekė...
Draugų gyvybę, tartum žvakę, 
Be laiko užpūtė mirtis.

Ėjau aš per kautynių lauką, 
Pro užmuštų duobes, vielas. 
Gyvenimas gyventi šaukė 
Mane, pro apkasus kyląs. į

Likimas man nepagailėjo 
Lėktuvuose ir traukiniuos 
Kelionių, saulės, gero vėjo, 
Plaukų sidabro smilkiniuos...

Likimas man padovanojo
Vėl nuostabių naujų draugų — 
Su jais kartu į darbą stojau, 
Triūsiau daug valandų ilgų,

Užmiršęs poilsį ir miegą, 
Užmiršęs tų dienų srautus, — 
Jie nešė žiedus tartum sniegą 
Ir kėlė pastatų aukštus.

A. Venclova

Kauno viešoji biblioteka pažymi savo dvidešimtmetį. 
Šioje vienoje stambiausių Lietuvos knygų saugyklų su
kaupta apie du milijonus knygų. Kasmet bibliotekos fon
dai papildomi. Skaitytojai čia taip pat gali gauti dviejų 
tūkstančių pavadinimų periodinius leidinius, fame tarpe 
daug užsieninių. Susigaudyti šioje žinių jūroje lanky
tojams padeda kvalifikuoti bibliotekininkai.

Bibliotekos kolektyvas, be savo daugiatūkstantinės 
auditorijos, bendradarbiauja su 600 masinių ir tiek pat 
mokyklų bibliotekų mieste ir kaimyniniuose rajonuose.

Kauno viešosios bibliotekos rūmai — respublikinės 
reikšmės architektūros paminklas. Nuotraukoje matome 
rūmų architektą Vytautą Landzbergį-žemkalnį (centre), 
bibliotekos įkūrėją ir dabartinį jos direktorių Kazį Po
vilaitį (dešinėje) ir direktoriaus pavaduotoją mokslo rei
kalams Joną Baltušį prie bibliotekos pastato.

M. Ogajaus nuotrauka

abidvi šalys, remiantis “so
cialistinio internacionaliz
mo principais, ateityje sti
prins amžiną, neišardomą 
abiejų šalių tautų draugys
tę, vystys bendradarbiavi
mą politikos, ekonomikos, 
mokslo, technikos, kultūros 
srityse... keisis patyrimais 
įvairiose socializmo ir ko
munizmo statybos srityse.”

Toliau jos pareiškė, kad 
jeigu “ginklu užpuls kokia 
nors valstybė ar valstybių 
grupė vieną iš jų, tai kita 
šalis... nedelsiant suteiks 
jai visapusišką pagalbą vi
somis savo žinioje turimo
mis priemonėmis, įskaitant 
karinę, būtiną ginkluotam 
užpuolimui atremti.”

Ši sutartis daug sustipri
na ir užtikrina Rumunijos 
liaudies laimėjimus ir kelia 
į naują, socialistinį gyveni
mą. Reiškia. Rumunijai bus 
suteikta kitų socialistinių 
šalių visokia pagalba, jeigu 
ji bus reikalinga.

Folklendo salų gubernato
rius labai paprastai išspren
dė girtuokliavimo proble
mą. Jis įsakė visose par
duotuvėse ir baruose iška
binti sąrašus girtuoklių, ku
riems draudžiama pardavi
nėti svaigalus. Salose iš vi
so gyvena 2 tūkst ančiai 
žmonių. c

KRISLAI IŠ LIETUVOS
1. Reakcininkų melai 

apie derlių
Reakcininkų melams apie 

gyvenimą Lietuvoje nėra ga
lo. Dabar vėl atėjo ruduo, 
vėl nuimamas nuo laukų 
derlius. Ta proga negaliu 
neprisiminti vieno socialre- 
akcininko išvedžiojimų 
“Naujienose” prieš dvejetą 
metų. Rašydamas apie der
lių Lietuvoje, tas mandro- 
čius įtikinėjo, kad, girdi, 
praėjo tiek ir tiek metų, o 
derliai Lietuvoje nė kiek ne- 
padidėję, jei juos palyginti 
su buržuazmečiu. Esą ta
da vidutinis rugių derlius 
buvęs 23-25 centneriai, o da
bar tiek pat arba net ma
žiau.

Turiu prieš save net du 
šaltininus apie derlių Lietu
voje. Vienas — “Mūsų ka
lendorius” iš 1930 metų, o 
kitas “Lietuvos statistikos 
metraštis” iš 1939 metų. 
Pirmame parodyta, kad ru
gių derlius 1913 metais sie
kęs vidutiniai 18 centnerių, 
1923 m. — 20.2 centn, 1928 
m. — 20.5 centn, 1925 me
tais, kurie vadinami rekor
diniais, — 25 centn. Antra
sis šaltinis parodo, kad 1938 
m. rugių derliusr siekęs 
23.6 centn, o 1939 m.—25.4 
centn.

Tie skaičiai atrodo gana 
impozantiški ir įvairaus 
plauko vaduotojai jais di
džiuojasi ir giriasi, kad lig- 
šiol tarybinės santvarkos 
sąlygose jie nėra pralenkti.

Bet reakcininkai, operuo
dami nuogais skaičiais, pa
slepia jų tikrąjį turinį. Bū
tent, jie nutyli, kad anais 
laikais, kaip aiškiai nurodo
ma tuose abejuose šaltiniuo
se, centneris buvo lygus 50 
kilogramų (125 svarai), tuo 
tarpu dabar Lietuvoje pri
imtas 100 kilogramų (250 
svarų) centneris arba dvi
gubas centneris, kaip anais 
laikais buvo vadinamas.

Todėl pernykštis vidutinis 
javų derlius Lietuvoje, pa
siekęs 24 centnerius (arba 
48 centnerių senuoju skai
čiavimu) dvigubai prašoka 
buržuazmečio aukščiausius 
derlius.

Kol kas dar nėra suvesti 
galutini šių metų derliaus 
duomens, bet manoma, kad 
jis bus neblogas, bus nau
ju įnašu į respublikos ir jos 
darbo žmonių gerovės kili
mą. Bet reakcininiams me
lagiams jokie teisingi fak
tai nereikalingi, nes jiems 
rūpi apgaudinėti lengvati
kius dvokiančiais šmeižtais 
iš tulžies pūslės.

2. “Lietuvių tautosakos” 
tomai

Naują didelį darbą atliko 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto tauto
sakos sektorius. Tai paruo
šimas ir išleidimas “Lietu
vių tautosakos” penkių to
mų. Kaip pažymi filologi
jos mokslų kandidatas Kos
tas Aleksynas, “Pirmą kar
tą lietuvių folkloristikos is
torijoje pateikiama vienoje 
vietoje tokia gausi medžia
ga. Pirmą kartą ji taip 
moksliškai klasifikuoja m a. 
Pirmą kartą taip vykusiai 
atspindima folkloro kūrinių 
žanrinė įvairovė ir specifi
ka, jų meninė prigimtis, vie
ta darbo žmonių visuomeni
niame gyvenime, reikšmė 
lietuvių dvasinės kultūros 
raidai. Jau vien iš to ma
tyti, kad veikalo sudaryto
jai ir parengėjai, pateikda
mi šią tautosakinę medžia

Mokslo metų iškil-

4 d. Filharmonijos 
Dėstytojus ir stu-

gą, dažniausiai turėjo skin-Į broliai, ir draugystės saitai 
ti naujus kelius, kur kas 
sunkesnius, negu anksčiau 
pramintieji, bet užtat atve
riančius žymiai platesnę 
liaudies žmogaus jausmų, 
minčių ir siekimų panora
mą.”

“Lietuvių tautosakos” to
mų išleidimu atliktas didelis 
ir sudėtingas darbas. Iš 
liaudies lūpų užrašytų kūri
niu vienetai dabar skaičiuo- c-

jami net šimtais tūkstan
čių. Nelengvas uždavinys 
buvo atrinkti iš jų tokius 
variantus, kurie geriausiai 
atstovautų savo žanrui. 
Tas didelis darbas bu
vo tinkamai įvertintas. 
Trims penkiatomio akty
viausiems darbuotojams — 
Ambraziejui Jonynui, Ka
ziui Grigui ir Leonardui 
Saukai — paskirta šių metų 
respublikinė premija. Vy
riausybinis apdovanojimas 
dar labiau pabrėžia šio vei
kalo svarbą.

3. Naujas Institutas 
naujuose rūmuose

Prieš dvejus metus Vil
niuje įsteigta nauja aukšto
ji mokykla — Vilniaus In
žinierinis statybos institu
tas. Jis suformuotas buvu
sio Kauno Politechnikos in
stituto Vilniaus filialo pa
grindu. Dabar naujame in- 
situte jau apie 5,000 stu
dentų ir apie 300 dėstytojų 
bei pagalbinio pers o n a 1 o. 
Institutui vadovauja rekto
rius profesorius A. čyras.

Ligšiol buvęs instituto fi
lialas, o paskui ir naujasis 
institutas talpinosi senose 
buvusio vienuolyno patalpo
se. Dabar naujasis institu
tas naujuosius mokslo me
tus pradėjo naujuose rū
muose, 
mingas atidarymas įvyko 
rugsėjo 
salėje, 
dentus nuoširdžiai sveikino 
ir palinkėjo jiems didelių 
laimėjimų naujaisiais moks
lo metais Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas P. Kulvietis, 
aukštojo ir vidurinio speci
aliojo mokslo ministras H. 
Zabulis. Atsakomąjį žodį 
tarė instituto komjaunimo 
organizacijos sekretorius 
R. Vizbaras ir pirmojo kur
so studentas R. Zėniauskas. 
Kalbėjo taip pat rektorius 
prof. A. čyras.

Paskui visi nuvyko į nau
jai statomą Antakalnio ga
le studentų miestelį, kurio 
pradžią sudaro naujieji in
stituto rūmai. Čia įvyko 
trumpas mitingas, po kurio 
P. Kulvietis perkirpo baltą 
kaspiną: naujasis mokslo 
rūmas atidarytas. Naujieji 
pastato šeimininkai ir jų 
svečiai ilgai apžiūrinėjo jį, 
gėrėjosi erdviomis auditori
jomis, jaukiais holais, įver
tindami vilniečių statybinin
kų meistriškumą. Pirma
dienį, rugsėjo 7 d., į pirmą
sias paskaitas atėjo 800 bu
simųjų statybininkų ir ar
chitektų.

4. Gyvybės kanalas—
Lietuvos vardu

Lietuvos televizijos ir ra
dijo laikraštis “Kalba Vil
nius” rašo:

Kai pernai rugsėjo mėne
sį Lietuvos pasiuntiniai vie
šėjo Tadžikijoje, kur vyko 
lietuvių kultūros dekada, ta
džikai kalbėjo:

— Jūs esate toli nuo mū
sų akių, bet arti mūsų šir
džiai !

— Lietuviai Tadžikista
ne buvo sutikti kaip tikri

ir

koja neseniai grįžęs iš Pa- 
myro papėdės žurnalistas 
Aleksandras Remeikis. — 
Vienas Tadžikas man pasa
kojo: “Kai lietuviai atva
žiavo į Rušano rajono Leni
no kolūkį, žmonės sugužėjo 
į draugystės mitingą, kuria
me kolūkiečiai sveikino de
kados dalyvius, buvo iškil
mingai paskelbta, kad nuo 
šiol Baruzo kanalas pava
dintas Lietuvos vardu. O 
šis kalnų uolose žmonių ran
komis iškaltas kanalas kol
ūkiečiams reiškia derlių 
gyvybę.”

5. “Ir dangus naujas, 
ir žemė nauja”

Daugelis iš lankiusių Lie
tuvą svečių, kuriems teko 
vykti per Maskvą, pažino 
Lietuvos TSR atstovą K. 
Gabdanką. Dabar jis išėjęs 
į pensiją, susilaukęs 77 me
tų amžiaus. Neseniai Vil
niuje “Minties” leidykla iš
leido K. Gabdanko knygą, 
pavadintą “Ir dangus nau
jas, ir žemė nauja.” Tas 
pavadinimas paimtas iš au
giu rašytojo Herbert Wells 
knygos “Rusija migloje,” 
kurią jis parašė apsilankęs 
Rusijoje 1920 m. ir kalbėjęs 
su Leninu. H. Wells tuos 
žodžius rašė pašiepdamas 
marksizmą, kuris, anot jo, 
įteigęs bolševikams pažiū
rą, kad “Rusijoje bus nau
jas dangus ir nauja žemė.”

Savo knygoje K. Gabdan- 
kas pasakoja apie jaunystę, 
kurią praleido Kauno Šan
čiuose, dirbęs šaltkalviu, 
paskui elektromonteriu ir 
metalo tekintoju. 1915 m. 
persikėlė į Petrogradą, da
lyvavo Spalio revoliucijoje 
ir jos gynime. Vėliau jis už
ėmė įvairius postus koope
racijoje ir maitinimo srity
je. Knygos centre — susi
tikimai su Leninu, kurį jam 
teko kelis kartus matyti ir 
girdėti kalbant, net daly
vauti vyriausybės posėdyje, 
kuriam pirmininkavo Leni
nas. Teko traukiny susi
tikti ir su rašytoju H. Well- 
su, tat ne veltui susidomė
jo jo knyga, kurios citatą 
panaudojo savo knygos pa
vadinamu!, parodijuoda
mas, kad dabartinėje socia
listinėje valstybėje tikrai ir 
dangus 
ja.

naujas, ir žemė nau-

J. Paliukonis 
1970.IX.8Vilnius,

TIESA IR MELAS
“Ak, žinoki, dukryte, 
Kad nedora meluoti, 
Tiesą stenkis sakyti, 
Ir neteks raudonuoti.

ištarti, 
visą valią!

Netiesos venk kas kartą, 
Šalin vyki melą, 
Drįsk i tiesą 
Jai įtempk

tėtukasŠitaiip mokė
Mažą dukterį savo, 
O jinai apsisukus
Vėl jam klausimą davė:

“Vištai tenka perėti 
Gaidžiukus ir vištaites, 
Bet sakyk, geras tėti, 
Ir kur randas mergaitės?

Kuklumo 
nuslėpė tiesą:

Ir tėtukas suglumo
Prieš jos sielą taip šviesią.
Ar iš baimės.
Jis jai

gandras kas rytą 
kluono kalena, —

“Matei,
Viršum
Jis, mamos paprašytas,
Jai tave atgabeno...”

S. Juozapėlis

Knyga apie Lietuvos 
uostamiestį

Lietuvos knygynų lenty
nose pasirodė (lietuvių ir 
vokiečių kalbomis) Vokie
tijos Demokratinės Respub
likos žurnalisto Haroldo 
Krefto reportažų knyga 
“Klaipėda — pagaliau di
delės ateities miestas,” ku
rioje autorius vai z d u o j a 
mūsų gimtinės uosta
miesti eilinio vokiečio aki
mis. Knygos pratarmėje 
jis sako: “Aš sprendžiu 
apie šį miestą pagal tai, ką- 
pats esu savo akimis ma
tęs ir savo ausimis girdė- 
jęs.”

H. Kreftas, kaip matyti 
iš reportažo,—prityręs žur
nalistas; jis per trijų miesto 
gyventojų šeimas, pokalbius 
su įvairiais asmenimis pa
teikia skaitytojui visą 
šiuolaikinio uostamiesčio 
vaizdą, pavedžiodamas 
ir po miesto gatves 
bei skverus, gamyklas, laivų 
statyklos teritoriją, supažin
dindamas su tolimosios žū
klės laivų kapitonais-direk- 
toriais, įvesdamas į jūrinin
kų — tarybinių bei užsie
niečių — tarpą.

Knygoje gana apstu 
įvairių Klaipėdos detalių, 
miesto ir Lietuvos istorijos 
nuotrupų. Ir tai supranta
ma — šiais savo reporta
žais autorius siekė duoti 
vokiečių skaitytojams tei
singą supratimą aipe kraš
tą, kuris ir dabar Vaka
ruose žinomas “Memelio” 
vardu. “Per pastaruosius 
dvidešimt metų ant šio 
miesto buvo išpilta kalnai 
melo, nesąmonių, prasima
nymų ir šmeižto, ypač iš 
Vakarų Vokietijos šaltinių. 
Tiesiog šiurpu, kaip netei
singai yra informuoti apie 
šį miestą ir apskritai apie 
socializmą šimtai tūkstan
čių, netgi milijonai Vaka
rų Vokietijos ir kitų Va
karų šalių piliečių.”

H. Kreftas savo reporta
žais, pasiremdamas VFR 
spaudos šaltiniais ir juos 
komentuodamas, duoda at
kirtį tiems, kad mėgina 
“kurstyti neapyka n t o s ir 
revanšo jausmus — pagal 
“geniausias” vokiškųjų ri
terių tradicijas: “Nuo Ma
so lig Nemuno.”

Knyga gausiai iliustruo
ta Z. Kazėno ir B. Alekna
vičiaus nuotraukomis ir 
palieka labai gerą įspūdį.

Augustas Tamaliūnas
Žurnalistas

Skiriama Juozui Banaičiui
Buvusio Lietuvos TSR 

kultūros ministro Juozo Ba
naičio atminimui paskyrė 
savo naują leidinį “Eržvil
kas” kraštotyros draugija. 
Knygą išleido “Minties” lei
dykla..

Eržvilkas — šio įžymaus 
kultūros ir visuomenės vei
kėjo gimtinė. Apie tai pri
mena knygoje išspausdinti 
straipsniai ii’ nuotraukos. 
Joje skaitytojas ras poeto 
E. Mieželaičio prisiminimus 
apie J. Banaitį, kitus straips
nius apie įžymius žmones, 
kilusius iš šio krašto—Vil
niaus universiteto rektorių 
J. Kubilių, kompozitorių J. 
Gudavičių, liaudies meninin
ką P. Šiaulį ir kitus.

Stockholmas.— Keletas 
tūkstančių Švedijos sostinės 
žmonių demonstravo prie 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos, reikalaudami trauktis 
iš Vietnamo.
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Lietuvos draugai Rytų Vokietijoje
jos baltistai įsijungė į labai 
svarbų darbo barą. Sakysi
me, jie konsultuoja kaip pa
tarėjai knygų leidyklas. 
Ypač daug Lietuvos rašyto
jų knygų išleido Berlyno 
leidykla Volk und Welt. 
Betgi geografija didėja: lie
tuvių rašytojų knygas lei
džia jau nemaža ir kitų lei
dyklų.

Dabar į galvą man ateina 
tokie faktai, kad Leipcigo 
leidykla Insel-Verlag šiais 
metais išleidžia Hermano 
Budenzigo naujai išverstus 
Donelaičio “Metus”; Meno 
leidykla Drezdene planuoja 
knygos apie Čiurlionį (su 
paveikslų reprodukcijomis) 
išleidimą. Jau paminėtoji 
Berlyno leidykla šią vasarą 
išleidžia Lietuvos rašytojų 
prozos didelę rinktinę.

Anksčiau mūs rašytojų 
knygos į Rytų Vokietiją at
eidavo per rusų kalbą. Tai 
yra buvo verčiamos iš Mas
kvoje pasirodančių leidinių. 
Reiklaus skaitytojo tatai 
nepatenkina. Sakysime, Ta
rybų Sąjungos tautų kny
gas leidžiančioje leidykloje 
Volk und Welt įkurti atski
ri “referatai” (skyriai), ku
rie tiesiai iš pirmųjų šalti
nių — iš originalų seka at
skirų TSRS-e gyvenančių 
tautu literatūrines - kultū
rines naujienas.

Pažįstu iš lietuvių į vo
kiečių kalbą daug knygų iš
vertusią baltistų susivieniji
mo narę Ireną Brėving. Ji 
kilus iš Lietuvos, prieš pat 
karą mokiusis Kauno “Auš
ros” mergaičių gimnazijoje. 
Aktyvi, visuomet energija 
žiburiuojanti moteris. Ji — 
viena pagrindinių Volk und 
Welt leidyklos konsultančių. 
Ji seka naujausius laikraš
čius, žurnalą “Pergalė”, su
sirašinėja su lietuvos rašy
tojais. Už jos pačios kaip 
vertėjos nuopelnus (iš lie
tuvių į vokiečių kalbą) ši 
jauna moteris neseniai tapo 
priimta į demokratinės Vo
kietijos rašytojų sąjungą.

Daugiau puikių įmonių
Šį sykį apsiriboju papasa

kodamas apie nedidelę pla
taus darbų baro ląstelę — 
apie demokratinės Vokieti
jos baltistų susivienijimą, jo 
darbo kryptį, kai kūrins 
apčiuopiamus darbo vaisius. 
Pasakojimas būtų nepilnas, 
jei nepaminėčiau daugiau 
žmonių, kurie yra tik
riausiais šitos veiklos va
rikliais.

Visų pirmiausiai tatai 67- 
rių metų amžiaus Berly
no universiteto profesorius 
Viktoras Falkenhanas. Dar 
vaikystėje šitą žmogų liki
mas nuvedė prie Lietuvos 
sienos, į tuometinį Rytprū
sių miestą Tilžę. Busimojo 
mokslininko - kalbininko tė
vas tose vietose' dirbo mo
kytojo darbą. Smalsus mo
kytojo vaikas išgirdo sykį 
lietuviškai kalbant -.. Kas 
šie žmonės? Kokia tai kal
ba? — pasidomėjo jaunasis 
Falkenhanas. Tėvas paaiš
kino, jog tatai sena ir šitose 
vietose “išmirštanti kalba.” 
Susimąstęs berniukas žiūrė
jo, kaip tie žmonės, kurie 
kalba “išmirštančia kalba,” 
degina bulvienojus. Lieps
nojo šilta ugnis. Vokiškai 
ugnis tai “Feuer.” Kaip gi 
lietuviškai šis žodis? Žmo
nės paaiškino... “Ugnis.”

Tai buvo pirmasis žodis. 
Ir iš šitos“ugnies” įsiliepsno
jo tikras gaisras. Jaunasis 
Falkenhanas susipažino TiL

(Pabaiga)
Jų susidomėjimo šaknys
Nekartą susimąsčiau: kur 

gi šito domėjimosi šaknys? 
kas verčia kai kuriuos sve
timšalius paimti į rankas 
knygas ir lietuvių kalbos 
pasimokyti ar ją prisimin
ti? kas juos kartais verčia 
užsiprenumeruoti lietuviš
kus laikraščius?! Ant miru
sių tautų kapų pastatomi 
gražūs paminklai (dabar 
įprasta pasidomėti ir staty
ti knyginius-mokslinius pa
minklus net ant kapų tų 
genčių, kurios prieš tūks
tantmečius gyveno), betgi 
jos pamirštamos.

Pažadinti tikra užsienie
čių interesą gali tik gyvieji! 
Čionai ir slypi visa ta pas
laptis: mūsų tauta viena iš 
pačių gyvųjų ir pačių gyvy
bingųjų. Ateina žinios (da
bar jas labai greit permeta 
televizija ar kinas, žurnalai 
ir laikraščiai) apie Lietuvos 
architektų ir statybininkų 
darbus; labai paskutiniuoju 
laiku pasižymi technikos 
mokslų atstovai ir, žinoma, 
menininkai. Užsienyje visa 
tai savotiškai “filtruojasi”, 
lyg per sietus pereina.

Štai dažnai namuose išgi
riamas ar išaukštinamas 
vienas ar kitas rašytojas, 
o, žiūrėk, svetur, juo mažai 
domisi. Žiūrint iš demokra
tinės Vokietijos taško, taip
gi tenka panašiais dalykais 
įsitikinti. Sakysime, šičia 
pasirodė Lietuvos rašytojo 
I. Mero knyga “Lygiosios 
trunka akimirką”. Iš karto 
ji buvo išpirkta. Nuostabi 
ir pilna žmogiškos jėgos 
knyga apie įvykius antraja
me pasauliniame kare. Pa
našaus dėmesio susilaukė ir 
sekanti L Mero knyga. Ne
trukus ir trečioji, kuri tė
vynėje tuomet tebuvo vos iš 
storo žurnalo “Pergalė” te
žinoma. ..

Iš Lietuvos gavau laiškų: 
“Kaip gi taip? Gal judrus 
jaunas rašytojas Meras, ku
ris nuvažiuoja pasisvečiuoti 
į Vokietiją, gerai moka savo 
biznį tvarkyti? Juk namuo
se jis visokiose didelėse ata
skaitose vos matomas”!

Taip, mieli bičiuliai,—at
sakiau aš, — išleisti sudu
lę jimui pasmerktą knygą 
per pažintis gal ir galima. 
Bet štai Mero tiražas pašo
kėjo demokratinėje Vokieti
joje iki šimto tūkstančių. 
Žmonės skaito. Šitos tautos 
žmonės taip sakant atsirin
ko.

Panaši padėtis ir su kai 
kuriais kitais Lietuvos ra
šytojais. Iš eilėmis rašančių 
norėčiau paminėti poetą 
Justiną Marcinkevičių, ku
rio jau kelios knygos išleis
tos Berlyne vokiečių kalba. 
Yra dar ir tokių klausimų

Dar visai neseniai vos ne 
kiekviename žingsnyje su
tikdavau ant tako žmonių, 
kurie išpūtę akis užduoda
vo tokius klausimus: “Ar 
Lietuvoje dabar ne rusiškai 
kalbama? Ką, lietuviai turi 
savo • raidyną, ne rusišką?”

Atvirai sakant, šitoki 
klausimai mane užgaudavo. 
Tatai rodė, kad žinios apie 
valstybiniais draugystės ry
šiais artimai susietą kaimy
ną ne pakankamos.

Pamažu padėtis keičiasi. 
Štai tokias spragas norėda
mi užpildyti (čionai turiu 
omenyje Pabaltijo respubli
kas) demokratinės Vokieti

žėje su rašytoju Vydūnu. 
Tasai tapo pirmuoju ber
niuko lietuvių kalbos — ir 
ne vien kalbos! — mokyto
ju. Gi Viktoras Falkenha
nas vėliau pašventė visą sa
vo gyvenimą lietuvių kalbos 
tyrinėjimams, aplamai bal
tų tautų ryšiams su vokie
čiais.

Profesorius dabar laiko 
savo gyvenimo uždaviniu 
tęsti darbą pasikeitusiose 
socialistinių valstybių san
tykių apystovose.

Įdomi kito vokiečių baltis
to biografija. Tai Leipcigo 
universiteto docentas filolo
gijos mokslų daktaras (Dok- 
tor habil) Raineris Ekertas. 
Jis studijavo slavistiką. Į 
Maskvą nuvažiavo gilinti 
rusų kalbos žinių, rašyti di
sertaciją. Iš ten buvo ren
giamos ekskursijos bei or
ganizuojamos mokslinės ko
mandiruotės į Lietuvą. Rai
neris Ekertas Lietuvoje gi
liau susipažino su Lietuvių 
kalbos ir literatūros institu
to darbais •..

Ryšiai nutrūko. Vokiečių 
mokslininkas jau didelę ei
lę darbų paskyrė lietuvių 
kalbos klausimams.

Gi štai patys jauniausie
ji. Žinoma jauna demokra
tinės Vokietijos poetė - ver
tėja Sara Kirš, arba po
etas - vertėjas Karlas Mike
lis, arba poetas Heizas Če- 
chovskis (išvertę Mieželaičio, 
Justino Marcinkevičiaus, 
Degutytės ir kitų poeziją) 
atsirado baltistų tarpe, nes, 
jų žodžiais tariant, pajuto 
didelį potraukį mūsų meno 
vertybėms.

Taip viskas prasidėjo
Įsiminsiu Mieželaičio 

“Taip viskas prasidėjo” po
emą “Žmogus” išvertusio 
jauno poeto Čechovskio man 
pasakytus žodžius: “Lietu
viškoj poezijoj aptikdavau 
negirdėtus dalykus... Aš, 
pavyzdžiui, niekaip nesu
pratau, ka gi tasai Lietuvos 
liaudies vargų simbolis, vis 
pasikartoj antis rūpintojė
lis — medinis dievas. Ne
mažiau man įdomu buvo 
žiūrėti į nuotrauką: pran
cūzų rašytojas ir filiosofas 
Polis Sartras (Paul Sartre) 
Baltijos jūros pakrantėje... 
Kažkas šitoje Lietuvoje tu
ri vis tiktai nepaprasto bū
ti, jei ten nuvažiuoja ir jos 
gyvenimu domisi Sartras. 
Taip viskas prasidėjo...”

Entuziazmas ir meilė gim
tajam kraštui pakelia ant 
poetinių sparnų ir leidžia 
garsiau pasidžiaugti tuo, 
kas jau yra. Lieka dar daug 
nepasakytų dalykų apie tai, 
ko nėra. Bet jau ir iš 
to, kas čionai mano su- 
megsta į eilutes, labai aiš
ku: pastebės ar nepastebės 
mus kiti žmonės, kitaip kal
bančios tautos, jei visur, — 
tėvynėje ar bet kuriam že
mės kampe būdami, — kur
sime dideles ir visoms tau- 
toms reikalingas vertybes, 
brangius dalykus. Su užsi
degimu, ugnimi pasididžia
vimu. Domimasi ir stebi
masi tiktai gyvaisiais.

Seniausia pasaulio knyga 
saugoma Paryžiaus nacio- 
nacional i n ė j e bibliotekoje. 
Tai Senovės Egipte prieš 
4570 metų išleistas senten
cijų rinkinys.

Pagalvokite, kaip jūs galė
tumėte prisidėti prie paminė
jimo “Laisvės” gyvavimo 60- 
nieČio.

Lietuvos Inžinieriai

Premijos konstruktoriams
Penkiolika Lietuvos inži

nierių šiemet apdovanoti 
respublikinėmis premijomis, 
kurios kasmet skiriamos už 
įžymius laimėjimus mokslo 
ir technikos srityse.

Geriausiu inžinieriniu dar
bu pripažintas skaičiavimo 
mašinų kompleksas “Rūta 
110,” kuris skirtas spręsti 
gamybos valdymo uždavi
niams. Jį sukūrė “Sigmos” 
skaičiavimo ir -organizaci
nės technikos susivienijimo 
konstruktoriai, vadovauja-1 
mi Antano Nemeikšio. “Rū
ta 110” greičiau, negu 
kitos panašios paskirties 
mašinos, apdoroja didelius 
srautus dalykinės informa
cijos. Specialiais aparatais 
duomenis galima iš labai to
li perduoti į skaičiavimo ma
šiną telefonu arba telegra-' 
fu.

Informacija į mašiną įve
dama mechanizuotai. Tą 
darbą atlieka “Sigmoje” su
kurtas elektroninis automa
tas “Rūta 701,” skaitantis 
mašinėle ir ranka parašy
tus skaičius. Jis pavaduoja 
40 operatorių, kurie ruo
šia perforacines korteles 
duomenims įvesti į maši
ną. Noriu pasakyti, kad 
“‘Rūta 701” — vienas pir
mųjų pasaulyje panašios 
paskirties automatų. Apie 
tai, kad tokį įrįenginį turi 
sukūrusi, kol kas paskelbė tik 
Amerikos firma IBM. “Rū
ta 701” šiemet Leipcigo mu
gėje buvo apdovanota Au
kso medaliu.

Leipcigo ir Brno mugėse 
aukso medaliais buvo apdo
vanotos vilniečių konstruk
torių Juliaus Patumsio ir 
Alfonso Kazlausko sukur
tos dvejos krumpliaračių 
frezavimo staklės. Jos ap
doroja metalą labai dideliu 
ketvirto laipsnio tikslumu 
ir savo techninėmis charak
teristikomis nenusil e i d ž i a 
panašioms staklėms, gami
namoms Amerikoje, Šveica
rijoje ir Vakarų Vokietijo
je.

Tai tik keletas svarbiau
sių pastarųjų metų Lietu
vos konstruktorių darbų. 
Jų sąrašą galima būtų tęsti. 
Užtenka, kad pasakysime, 
jog šiandien respublikos 
konstruktoriai projektuoja 
vitamininės žolės gamybos 
agregatus-milžinus, per va
landą paruošiančius pusan

Panevėžio miesto Tulpės mikrorajono vaikai 1970- 
1971 mokslo metus pradėjo naujoje mokykloje. Ji—pati 
didžiausia mieste—1,392 vietų. Yra trys triaukščiai mo
komieji korpusai, didelė sporto salė, valgykla, aktų salė 
su moderniškomis mikroklimato reguliavimo sistemo
mis, chemijos, fizikos ir užsienio kalbų kabinetai.

Nuotraukoje: naujosios Panevėžio miesto vidurinės 
mokyklos rūmai™

A. Dilio nuotrauka

Maskvai—Tarybų vyriau
sybė paskyrė V. S. Tolstiko- 
vą ambasadorium Kinijoje. 
Tolstikovas ikišiol vadovavo 
Leningrado apylinkės parti
nei organizacijai.

dro Griškevičiaus vardas,! 
kuris laikomas mūsų avia
cijos pradininku. Viekšniuo
se tada jis pirmas bandė 
savo sukonstruotus skraidy
mo aparatus. Geriausią jų 
projektą jis 1851 metais ap
rašė knygelėje “Žemaičio 
garlėkis”.

Daug kas ir dabar prisi
mena garsų lietuvį lėktuvų 
konstruktorių Jurgį Dobke
vičių. Jo lėktuvai kėlė dau
gelio užsienio specialistų su
sidomėjimą.

Deja, Lietuvoje, buržua- 
jzijai valdant, technine kū
ryba vyriausybė nesidomė
jo ir jos neskatino, laikyda
ma tai “prabangos dalyku”. 
Tik atskiri inžinieriai išgar
sėjo kai kuriais savo dar
bais.

Inžinierių kalvė
Masine techninė kūryba 

Lietuvoje tapo tik Tarybų 
valdžios metais. Sparčiai be
sivystanti pramonė, didelės 
statybos, mechanizuojam a s 
žemės ūkis reikalavo naujų 
techninių sumanymų, vis 
daugiau inžinierių.

Kaip žinia, prieš karą 
Lietuvoje inžinieriai buvo 
ruošiami tik viename Kau
no universiteto technikos 
fakultete. Per visą buržua
zinio valdymo laiko t a r p į 
universitetą baigė 303 inži
nieriai.

Po karo iš universiteto 
inžinierių fakultetų buvo 
sukurtas Kauno Politechni
kos institutas, kuris tapo di
džiausia Lietuvoje, inžinie
rių mokyklą. /Jame' dabar 
mokosi apie 20 tūkstančių 
studentų: Institutas, r u o- 
šiantis 60 specialybių inži
nierius, turi savo filialus ir 
mokymo punktus svarbiau
siuose respublikos pramo
nės centruose. Jo katedrose 
dirba daugiau kaip tūkstan
tis profesorių, docentų, dės
tytojų bei asistentų, jų tar
pe—daugiau kaip 300 moks
lo kandidatų ir daktarų. 
Katedros dirba svarbų 
mokslinį darbą, tirdamos to
kias problemas, kaip preci
zinės mašinos ir jų gamybos 
technologija, kibernetika ir 
skaičiavimo technika, mag
netinis - branduolinis rezo
nansas, ultragarso panau
dojimas pramonėje ir kt. O 
studentai konstravimo įgū
džius įgauna institute vei
kiančiame projektavimo - 
konstravimo biure.

Siekiant daugiau inžinie
rių paruošti statyboms, Vil
niuje pernai atidalytas in
žinerinės statybos institu
tas. Jaūie jau mokosi pir
mieji tūkstahčiai būsihiųjų 
statytojų, thžihiefiūs žėinės 
ūkiui ruošia Lietuvos Žemės 
ūkio akademija.

Šiuo metu respublikoje 
dirba daugiau kaip 25 tūks
tančiai inžinierių. Tai — 
trečdalis specialistų su auk
štuoju mokslu, dirbančių 
krašto liaudies ūkyje. Res
publikos inžinieriai pasiry
žę naujais darbais plačiai 
išgarsinti Lietuvos vardą.

Kostas Liandzbergas 
Vilnius, rugsėjis ’

tros tonos pašaro, suvirini
mo aparatus, virinančius bet 
kokio storio metalus, našias 
statybos apdailos mašinas, 
labai tikslius matavimo ir 
elektronikos prietaisus, 
elektrog rafijos aparatus, 
skirtus dokumentams kopi
juoti, buitinius gaminius — 
šaldytuvus, dulkių siurblius, 
inagnetofonus ir kt.

Nauja technika ir prekės 
kuriamos daugiau kaip tris
dešimtyje institutų ir dide
lių projektavimo-konstravi
mo biurų, dirbančių Lietuvoje, 
neskaitant daugybės kon
stravimo 'biurų, kuriuos tu
ri beveik visos didesnės 
įmonės. Apie Lietuvos kon
struktorių minties brandu
mą byloja tai, kad jų su
konstruoti gaminiai ekspor
tuojami daugiau kaip į <70 
pasaulio šalių.

Gilios šaknys
Techninė kūryba Lietuvo

je turi gilias šaknis. “Pri
simindami kai kuriuos mū
sų technines kūrybiškos min
ties pradininkus, turime 
grįžti bent tris šimtmečius 
atgal,” — pastebi Lietuvos 
žurnalas “Mokslas ir tech
nika.”

Kosmoso užkariavimo am
žiuje, rašo žurnalas, vi
sų pirma paminėtinas že
maitis Kazimieras Simona- 
vičius, Vilniaus universiteto 
auklėtinių; XVII amž. arti
lerijos generolas, raketų 
teorijos kūrėjas. 1650 me
tais Amsterdame buvo iš
leistas lotynų kalba jo pa
rašytas veikalas “Artis 
magnae artilleriae. Pars pri
ma” (“Didžiojo artilerijos 
mokslo pirmoji dalis”). Ypa
tingą reikšmę turi trečioji 
knyga “De Rochetis” apie 
reaktyvinės technikos pri
taikymą artilerijoje. Knyga 
“Artis magnae artilleriae,” 
išversta į prancūzų, anglų, 
italų ir olandų kalbas, buvo 
naudojamas kaip vadovėlis 
artilerijos akademijose. Ja 
naudojosi ir reaktyvinės 
technikos kūrėjas K. Ciol- 
kovskis. Mūsų laikais knyga 
minima užsienio leidiniuose, 
pavyzdžiui, Paryžiuje “Rom- 
baldi” leidyklos išleistoje 
kosmoso tyrimo enciklope
dijoje.

Su aviacijos veiklos pra
džia XIX amžiaus viduryje 
susijęs kėdainiškio Aleksan

Philadelphia, Pa.— Angli
jos luksusinį Queen Eliza
beth laivą nupirko kinietis 
laivininkystės magnatas 
Tung iš Fort Lauderdale, 
Fla., už $3,200,000.

Chester, Pa.
Vyt. Pašalpinio Klubo per

eitas susirinkimas buvo ne
skaitlingas nariais.

V
Pranešta, kad iš gyvųjų 

tarpo išsiskyrė Jenny Yako- 
nis, sulaukus arti 70 metų 
amžiaus. Sirgo kepenų su
trikimu. Gaila gerų žmo
nių. Liūdi Ant. Yakonis, 
sūnus ir jo šeima ir dau
gelis draugų. Lai jai būna 
lengva šios šalies žemelė.

Po susirinkimo buvo po
ros narių gimtadienis, tai 
Stanley Balionio ir Antano 
Plitniko. Juodu buvo pa
sveikinti ir jiems ir jų šei
moms palinkėta sulaukti dar 
daug daug gimtadienių.

Liet. Liter. Draugija ruo
šiasi prie susirinkimo spalio 
18 dieną. Tai bus apskri
ties konferencija ir pietūs. 
Įvyks Klubo svetainėje, 339 
E. 4th St.

A. Lipčius >

Cliffside, N. J. *
Prieš 40 metų čia gyveno 

daug lietuvių. Įvykdavo vi
sokių parengimų, balių ir 
piknikų. Lietuvių Literatū
ros Draugija turėjo 35 na
rius. “Laisvės” skaitytojų 
buvo virš pusšimčio. O da
bar liko LLD 28 kuopoje tik 
septyni nariai. LDS 115 
kuopa turi 19 narių, bet di
džiuma iš apylinkės koloni
jų.

Štai kodėl dabar Cliffside 
negali turėti jokių parengi
au. •. v

Priežastis šito sumažėji
mo tai, pirmiausia, kad dau
gelis išmirė, o antra, daug ir 
išvažinėjo į kitas valstijas. 
Seniau darbų buvo Edgewa- 
teryje, netoli Cliffsidės, tai 
buvo lietuviams vietų, kwr 
užsidirbti duonos kąsnį. Čia? 
buvo cukraus dirbtuvė, da
bar jau užsidarius, dirbo 
apie 2,000 darbininkų. Alie
jaus dirbtuvė irgi užsidarė, 
o dirbdavo apie 1,000 darbi
ninkų. Fordo dirbtuvė, kur 
dirbdavo apie 4,000 darbi
ninkų, irgi išsikraustė. Ir 
daugelis kitų įmonių buvo, 
kur darbininkams buvo pro
ga gauti darbą.

Dabar jau Cliffsidėje ma
žai lietuvių, ir tie “šlubuo
ja.” J. Bakūnas, seniau
sias Cliffsidės gyventojas, 
kuris daug dirbdavo visuo
meninėje veikloje, mirė su
laukęs 84 metų amžiaus. K. 
Derenčius, kuris gyveno pas 
Bakūnus apie 50 metų, sir
go ilgą laiką, apie 20 metų, 
mirė birželio 9 d.

A. Bakūnienė, kuriai te
ko prižiūrėti savo vyrą J.-f 
Bakūną ir K. Derenčių nu
kąri nesiskundė sveikata. 
Bet jai pradėjo skaudėti 
koją, ji manė kad gal pra
eis. Bet skausmai darėsi 
aštresni ir turėjo kreiptis 
pas gydytoją. Nuvežė ją. į 
ligoninę ir po ilgų kančių 
padarė operaciją. Vargšė 
neteko kairiosios kojos da
lies (apie 8 colius). Ji išbu
vo Columbia Presbyterian 
Hospital, New Yorke, nuo 
gegužės 7 d. iki rugpjūčio 
28 d. Dabar randasi namie. 
Būtų gėrai jei draugai ją 
aplankytų bei pasiųstų laiš
kutį. Jos adresas: A. Bakū
nas, 316 — 3rd Streetj Cliff
side Park, N. J. 07010.

N e tekome kitos ge ro^ 
draugės Cliffsidėje, tai 
Pečiukienės, kuri išgyveno 
čia 55 metus. Ji buvo LLD 
70 kuopos narė. Ji dabar* 
gyvena pas dukterį Tren
ton, N. J.

G. Slasiukaitis
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Haverhill, Mass
Kelionė į Lietuvų

Pirimausia, gerai prisi
dengiau ir atvykus į Boston 
hogan’s airportų, buvau 
patarnautojų mandagiai pri
imta. Tuojau ir rengiamės 
eiti į orlaivį Air France. 
Tas buvo liepos 20 hienų.

Ant rytojaus, liepos 21 d., 
jau išgirtoje Prancūzijoje. 
Čia tai skirtingas dalykas, 
negu pas mus. Įėjome į sto
tį ir nežinome kur atsidur
sime. Gerai, kad suradome 
angliškai kalbantį juodvei- 
dį, tai jis mums nurodė, 
kaip dasigauti į tam tikrų 
vietų, o kitaip nė už pinigus 
negausi jokio patarnavimo. 
Vykome be gido (vado).

Kai pribuvom į Maskvų, 
tai tuojau tam reikalui pa
tarnautojai mandagiai pri
ėmė, nuvedė į puikų vieš
butį, “Moskva” ir tenai pa
togiame kambaryje radome 
*savo bagažus, ir visas nuo
vargis ir rūpestis atslūgo.

Ant rytojaus, liepos 22 d., 
jtfu Vilniuje! Aerodrome di
džiausia žmonių minia. Jau 
ne kartų buvo rašyta tų, 
kurie lankėsi Lietuvoje, ko
kie jausmai apima, kuomet 
susitinki su savo artimais 
giminėmis ir draugais su 
gražiausių gėlių puokštė
mis. Čia tai pasipila džiaugs
mo ašaros.

“Gintaras,” tai puikus 
viešbutis. Kai tik pribuvo
me, tuojau parodė mums 
skirta kambarį ir jau buvo 
viskas atnešta, neteko rū
pintis.

Ot, jau stalai papuošti pui
kiomis gėlėmis ir apdėti 
skaniais valgiais ir gėri
mais. Tai taip buvome pri
imti įžengę į gimtųjų Lietu
va. .............

Nuvykome pas sesers sū- 
j^ds ir dukteris į Dargužius. 
TV 55 metų negalima buvo 
ir atpažinti. Naujas kelias 
išvestas ir įvesta namuose 
elektrinės šviesos.

Besikalbant apie jų gy
venimo sųlygas, negirdėjau 
jokių nusiskundimų. Kam
bariuose turi elektrines 
šviesas, naujas pečius ir už
tenkamai gero maisto. Kiek 
man teko patirti, tai niekur 
nemačiau, kad būtų apiply
šusiais drabužiais arba kad 
vaikščiotų basi.

Paklausiau, kaip jiems ge
riau gyventi, nors jauni bu
vote po Smetonos valdžia, 
ar tuomet buvo geriau gy
venti, ar dabar? Sako, nie
kuomet nesutiktumėm grįž-

nos su visokiomis pažibo
mis!

Man pasidarė labai links
ma, kad jau tas viskas būna 
liaudies kontrolėje. Aprodė 
Maskvų su įvairiomis jos 
įdomybėmis.

Man darosi labai įspūdin
ga, kad mano gyvenime te
ko tokių kelionę atlikti. Ir 
aš nuoširdžiai patariu, ku
rie tik galite, aplankykite 
savo tėvų gimtųjų Lietuvų.

Rugpiūčio 3 d. ryte atsi
sveikinom, ir manau, oh! 
kaip būtų malonu dar karta 
pasimatyti!

Tų pat dienų, 8 vai. vakare, 
jau buvome Logan’s Airpor- 
te,

ruošiasi Pri- 
su skaniau- 
Laisvės cho-

nas. Mūsų giminės ir pa
žįstami ieškos mūsų vardų 
albume ir norės matyti.

Todėl raginu visus kaip 
galint greičia savo vardų su 
auka pasiųsti “Laisvei.” 
Mes, matydami savo vardus 
albume, galėsime pasidi
džiuoti ir kitiems paro
dyti. O mūsų giminės čia ir 
Lietuvoje žinos, kų mes čia 
nuveikėme.

A. Navickas

Bostone.
Antose Račkauskienė

Pittsburgh, Pa.
Rugsėjo 13 d. Lietuvių 

kapinių draugijos parengi
mas pavyko gerai: diena 
buvo graži, žmonių suva
žiavo daug, daugiau buvo 
jaunesniosios kartos, gra
žus skaičius buvo ir senes
niųjų. Kapinių draugijos 
moterys turėjo prigamin- 
sios įvairaus skanaus mais
to, buvo ir saldžių išsigėri- 
mų. Susirinkusieji vaišinos 
ir kalbėjosi apie praeities 
ir dabarties reikalus. Daug 
buvo pagyrimų kapinių ko
mitetui už gražų užlaikymų 
kapinių.

Vasaros sezonas jau prie 
Pabaigos, spalio mėnesį 
prasidės draugijų susirinki
mai. Kadangi per vasarų 
nebuvo susirinkimų, tai su
sidarė daug įvairių reikalų, 
todėl kiekvieno draugijos 
nario pareiga yra dalyvauti 
susirinkimuose. LDS 160 
kp. susirinkimas įvyks spa
lio 4 d., o LLD 87 kp. spa
lio 11 d. Susirinkimai pra
sidės 2 vai. popiet, LDS 
160 kp. name. M

Hartford, Conn.
Lietuvių Moterų Apšvie- 

tos klubo narės visos susi
rūpinusios, kad jų ruošia
mas banketas su pietumis 
spalio 11 d., tikrai būtų pa
sekmingas. Mat, visų pel
nų moterys skiria “Lais
vės” naudai.

Gaspadinės 
imti svečius 
siais valgiais,
ras, vadovybėje Wilma Hol
lis, duos meninę programų. 
Taipgi solistės Elenutė Bra
zauskienė ir Wilma Hollis 
mus palinksmins dainomis. 
Akordeono solo duos Jo
nas Šimkus

Jau žinome, kad bus iš 
“Laisvės” kolektyvo atsto
vų. Tikimės, kad ir Massa
chusetts draugai atvyks 
pas mus. Laukiam visų— 
vietinių ir iš toliau.

O. S.

Haverhill, Mass.
Gatfau daugiau kaip pusę 

tamsių, nepageidaujamų 
atostogų. Buvo ant akių 
kataraktas, buvau operuo
tas Hale Hospital, Haver
hill. Dėl vienos akies išbu
vau ligoninėje nuo kovo 9 d. 
ligi 20 d. O dėl kitos akies 
išbuvau nuo balandžio 26 d. 
ligi gegužės 3 d. Toliau gy
dausi namie. Matau tiktai 
kaip per dūmus. Einu val- 
gyklon arba pas gydytojų 
žiūrėdamas per padidinamų 
stiklų, be kurio negaliu iš 
namų išeiti.

Gavau iš “Laisvės” rašti
nės kelis laiškus su ragini
mu prisidėti prie išleidimo 
“Laisvės” 60-mečio albumo. 
O aš, būdamas tokioje pa
dėtyje, negalėjau niekuo 
prie to garbingo tikslo pri
sidėti. Per ta laikų nesuti
kau nė vieno lietuvio, kurį 
galima būtų paprašyti, kad 
perskaitytų laiškus ir duo
tų atsakymų, taigi neaiš
kiau į laiškus dėl rimtos 
priežasties.

Liepos 16 d. gavau aki
nius, tai dabar po biskį skai
tau “Laisvę.” Kitų laikraš
čių dar neskaitau, reikia 
laukti, kol akys kiek page
rės.

Albūlno išleidimas — tai 
labai svarbus ir garbingas 
darbas. “Laisvė” išgyvavo 
60 metų todėl, kad mes ja 
rėmėme: jų presinumeruoda- 
mi, kitiems užrašinėdami 
per vajus, aukodami ir iš 
kitų aukas rinkdami, raši
nėdami žinias iš savo mies
tų ir ruošdami įvairias pra
mogas.

“Laisvė” ir kiti darbinin
kiški laikraščiai agitavo už 
apdrauda bedarbiams, už 
senatvės pensijas. Dabar 
mes jau visa tai turime. Tai 
garbė už “Laisvės” ir kartu 
mums už bendrų indėlį į 
tas garbingas pastangas. 
Dabar mes ir kiti darbinin
kai džiaugiamės, turėdami 
visokius pagerinimus, pa
siektus per sunkias pastan
gas ir kova. Taigi, dabar 
mes turime gera progų pri
sidėti su mažesne ar dides
ne auka prie išleidimo albu- gyvenimo jubiliejus ir pa- 
mo, kuriuo pagerbsime “L” remta spauda.
ir kartu patys save, parody- šeštadienį, rugsėjo 5 die- 
darni jame, ką ir kaip mes ną, Amerikos Legijono sa-

Washing tonas. — Depart
ment of Housing and Urbai?. 
Development direktorius R. 
J. Affeldt, protestuodamas 
prieš rasinę diskriminacija, 
pasitraukė.

Siegan, Vak. Vokietija.— 
Tarybų Sąjungos šachmatis- 
tistai numušti į trečių vieta.

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

MAINTENANCE MAN

RESTAURANT EQUIPMENT

Must have refrigeration service experience. Take ovei’ all main
tenance in a cafeteria operation for a ination-wide food service chain 
located in Willowbrook Mall.

Must have own car. Hospitalization and insurance programs. 
Profit sharing, uniforms supplied, meals, mileage allowance, 6 holi
days. 2-3 weeks vacation with pay. For interview cantact:

Mr. McDermott

HOT SHOPPE CAFETERIA

1508 Willowbrook Mall, Wayne, N. J. — 201-785-1670
An Equal Opportunity Employer. (70-73)

BINGHAMTON, N. Y
Gražiai ir rėksmingai at

žymėtas Antano ir Helenos 
Pagiegalų 50 metų porinio

Šeštadienį, rugsėjo 5 die-

dirbome darbinink i š k a m e 
judėjime. Albumas bus ge
ras ilgam laikui. Jį žmonės 
skaitys ir žinos, kad mes 
gyvenome ir dirbome darbi
ninkiškame judėjime.

Aš prisidedu su šimtu do
lerių ir prisiunčiu savo nuo
trauka. Jeigu bus tinkama, 
įdėkite, o jeigu nebus tin
kama, tai prisiųsiu kita nuo
traukų.

Raginu ir kitus prie šio 
garbingo , darbo prisidėti. 
Jeigu kam bus reikalingas 
patarnavimas, tai aš mielai 
patarnausiu. Būtų labai ge
rai, kad kas kas nors kiek 
prisidėjęs prie “Laisvės” iš
laikymo neliktų neįdėtas al- 
buman, kad savęs nenu
skriaustų. Būtų negerai, 
jei kurio jos rėmėjo vardas 
nebūtų į albumų įdėtas — 
tuomet albumas būtų nepil-

Paminėjo S. Rasiko juhiliejy

Ant Neries kranto tie
siasi Žirmūnų gatvė, kurio
je labai gražūs ir patogūs 

^n^mai pastatyti ir šildomi 
»u jomis.

Teko nuvykti į Kaunu. Tai 
įspūdingas miestas. Žmonių 
pilnos gatvės, krautuvės už
sikimšusius pirkėjais. Ma
tyt, kad pas žmones yra 
užtenkamai pinigų. Sunkiai 
buvo galima prieiti prie ge
resnių prekių.

Rygoje viešėjome 5 die
nas. Aplankėme hitlerinių 
žmogžudžių nukankin tųjų 
kapus, kuriuose pastatytos 
kankinių atminčiai trys sta
tulos, už kurias Lenino 
100-ojo gimtadienio proga 
gavo pirmų dovanų. Pasi
vaikščiojom Baltijos pama
riu. Ryga atrodo panaši į 
Kauno miestų iš atvaizdo. 
fRugpiūčio 1 dienų grįžom 
į^Maskvų. Čia tai kas kita. 
Aprodė muziejus, kur pa- 

ilpatalpinta aukso karietos ir 
šiaip visokių turtų, carų su
rinktų per šimtmečius, net 
ir aukso ir deimantų karū-

Pažangaus Urugvajaus 
lietuvių veikėjo, “Darbo” 
laikraščio atsakingojo re
daktoriaus ir Urugvajaus 
lietuvių Centro pirminin
ko Stasio Rasiko 60-mečio 
proga K u 11 ū r i n i ų ryšių 
su užsienio lietuviais komi
tete įvyko iškilmingas va
karas. Jame dalyvavo S. 
Rasikas, tuo metu viešėjęs 
Tarybų Lietuvoje, visuome
ninių organizacijų, spaudos 
atstovai, grupė šiuo metu 
Lietuvoje viešinčių Lotynų 
Amerikos lietuvių, buvę su
kaktuvininko darbo drau
gai reemigrantai.

Vakarų pradėjo Lietuvos 
TSR užsienio reikalų mi
nistrė L. Diržinskaitė. Sa-

vo kolektyvų vardu jubilia
tų sveikino Televizijos ir 
radijo komiteto pirmininko 
pavaduotojas J. Mitalas, 
“Tiesos” laikraščio vyriau
siojo redaktoriaus pava
duotojas S. Bistrickas, Lie
tuvos Telegramų agentūros 
ELTA direktoriaus pava
duotoja G. Taurinsk i e n ė, 
Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto pir
mininko pavaduotojas V. 
Kazakevičius, Draugystės 
ir kultūrinių ryšių su už
sienio šalimis draugijos pir
mininkas R. Petrauskas, 
Respublikinio spaudos ko
miteto pirmininkas F. Bie
liauskas, “Gimtojo krašto” 
savaitraščio redaktori aus

Įėję, Albertas ir jo žmona 
Kaminsky surengė šių puo
tų, kad reikšmingai pagerb
tų savo motinos Julės Ka
minskienės seserį, Helenų ir 
įjos vyra Antanų Pagiegalus. 
Į šį gražų pagarbos pažmo
nį buvo sukviestų daug Pa
giegalų draugų. Nemaža da
lis buvo jaunuolių. Labai 
gražiai papuošti stalai bu
vo apkrauti įvairiausiais 
gardumynais, o auksiniai 
pridėčkai tikrai simboliza
vo puotos reikšmę ir jos 
priežastį.

Ban keto ceremonijoms 
pirmininkavo pats puotos 
rengėjas Albert Kaminsky. 
Jis iškvietė eilę draugų tar
ti žodį. Išgertas tostas už 
jubiliatų sveikatų ir laimę. 
Visi dalyviai sveikino jubi
liatus, linkėjo jiems ilgo ir 
gražaus gyvenimo, kad su
lauktų deimantinio jubilie
jaus. Buvo malonu stebėti, 
kad jubiliatai labai gražiai 
išrodo ir niekas negalėtų ti
kėti, kad jie atžymi savo po
rinio gyvenimo auksinį ju
biliejų.

Vakarienės metu jauna 
mergaitė, Pat Rushanski 
armonika teikė mums malo
nios muzikos melodijas.

Rasikui linkėjo svečiai iš! Antanas ir Helena Pagie- 
Pietų Amerikos lietuvių ko- galai yra pažangūs žmonės, 
lonijų ir buvę jo bendražy- mylintys apšvietų ir menų, 
giai, dabar gyvenantys ir Antanas Pagiegala nuo pat 
dirbantys gimtajame kraš-j atvykimo į Jungtines Vais
te.

Jubiliatų nuoširdžiai pa
sveikino Lietuvos KP Cen
tro Komiteto pirmasis 
k re toriu s A. Sniečkus.

čius, “Komjaunimo tiesos” 
pavaduotojas J. Lukoševi- 
laikraščio redaktoriaus pa- 
vaduotojas K. Demskis. 
Sveikatos ir jaunatviškos 
energijos, sėkmės tolesnėje 
visuomeninėje veikloje S. 
Dnoilzm linlznm oiTnmol w »

kiek nemažiau veikė 1916 
metais organizuodami 
LLD 20 kuopų ir 1930 LDS 
6 kuopų. Kadaise Antanas 
buvo LDS 6 kuopos pirmi
ninku, o Helenutė per kurį 
laikų buvo Aušros choro 
mokytoja. Kad finansiškai 
paremti spaudų, centrinių 
orga n i z a c i j ų pravestas 
kampanijas, kitiems svar
biems reikalams ir vietos 
organizacijų palaikymui, 
koncertų, pasilinksmin i m o 
vakarų ir kitokių išvykų 
rengimas mums buvo tie 
šaltiniai, iš kurių mums su
pi a u k d a v o finansai.. O 
draugai Pagiegalai visuo
met būdavo tokių įvykių 
rengimo komisijose. Prie 
to dar tenka pridėti, kad 
draugai Pagiegalai yra il
gamečiai “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojai ir gausūs 
jų rėmėjai.

Prie pabaigos Antanas ir 
Helena Pagiegalai karštai 
dėkojo šio šaunaus pažino
mo rengėjams ir publikai 
už dalyvavimų. Po to viso 
sekė šokiai prie aukščiau 
suminėtos muzikos.

Kad paįvairinti draugų 
Antano ir Helenos šį 50 me
tų porinio gyvenimo jubi
liejų, tai patys jubiliatai 
paskyrė spaudai po vienų 
dolerį nuo metų. O Mariu
tė Lynn ir Ona Wellus pri
iminėjo dovanas iš gerųjų 
mūsų spaudos rėmėjų, Seka 
aukotojų vardai:

Antanas ir Helena Pagie
galai $50. Po $2: J. irO.Ke- 
reiliai, J. ir M. Lynn, J. ir 
N. Stroliai, A. ir J. Kamins
ky. Po $1: A. Burt, A. Žo
lynas, S. Vaineikis, B. Ka

ACCOUNTANT-JR. For internal 
accounting ajnd audit staff of Plain- 
field area real estate management 
and construction Co. Evening stu
dent considered. 9 to 5. 5 days, 
fringe benefits. Call Mr. Markman, 
201-755-2401. Plainfield, N. J.

(67-74)

ENGINEERING ASSISTANT.

College graduate, 2 years experience 
in Civil or Municipal engineering. 
Some knowledge of surveying and 
design of municipal projects. Good 
fringe benefits. Contact township 
engineer, 29 Park Ave.', rear, Ber
keley Heights, N. J. 464-2700 bet. 
8:30 and 4 PM. (64-72)

minsky, O. Uogintienė, J. 
Kazlauskas, E. Strolienė, G. 
Slesser, L. Mainionienė, P. 
Jasilionienė, J. Krasauskas 
ir O. Wellus.

Viso kartu $70. Pagal 
draugų Pagiegalų patvar
kymų, pinigai skiriami : 
$35 “Laisvei” ir $35 “Vil
niai,”

Visiems didelė padėka už 
aukas.

Ona Wellus

Cleveland, Ohio
Spalio 8 d., ketvirtadienį, 

C.L.M. klubas rengia nepa
prastų pažmonį. Pirmų va
landų dienų bus duodami 
pietūs, tiktai už $1.75, Italų 
I.C.A. salėje, 15901 St. Cla
ir Avenue.

Turėsime įdomų svečių, 
mūsų nuo jaunų dienų pa
žįstamas, tik grįžęs iš 
Tarybų Lietuvos. Jis daug 
mums papasakos. Man besi
kalbant su juo, net apsiver
kiau iš džiaugsmo.

Tokiu būdu visi lietuviai 
esate kviečiami atsilankyti.

Prašome atsilankančių at
sinešti kas kų galite dova
nėlių padengimui lėšų už kų 
iš anksto tariame ačiū.

Klubo Koresp. A.S.

se-

Užrašykite “Laisvę” 
giminėms Lietuvoje.

savo

šešiasdešimtųjų gimimo metinių proga S. Rasikui 
sveikinimo telegramų atsiuntė Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas M. Šumauskas.

Nuotraukoje: S. Rasikų sveikina L. Dįržinskaitė.
*** K. Liubšio nuotrauka

tijas — 1913 metais—susiti
ko su čia iš pirmiau atva
žiavusiais jaunais ir jau 
veikiančiais pažangos sri- 
srityje žmon ė m i s. Anta- 
n a s tuojau prisijungė 
prie jų ir bendrai darbavosi, 
kad surinkti daugiau pa
žangiečių ir išvystyti pla
tesnę veiklų. Suorganizavo 
Aušros Chorų, kiek vėliau 
ir Dramos Ratelį. Daug ir 
sunkiai dirbo vis dėlei ap- 
švietos gerovės. Ne po la
bai ilgo laiko, čia į Bing- 
hamtonų atvažiuodavo vai
kinų ir merginų, iš Scran
ton, Pa. Tarpe jų buvo ir 
Helena Butkiutė (Pagiega- 
lienė). Jinai greitai patapo 
Aušros choro ir Dramos ra
telio narė ir bendrai su kL 
tais energingai darbavosi.

Aušros choras pajėgė su* 
vaidinti eilę pjesių ne tik 
Binghamtone, bet ir kitose 
kolonijose — Rochester, N. 
Y., Scranton, Pa., ir kitur.

Draugai Pagiegalai buvo 
veiklūs ne vien tik chore 
ir dramos ratelyje, jie nė

LAWRENCE, METHUEN, MASS.

Rožei Chuladienei
1970 m. Rugsėjo 7 d. mirus

Atsisveikindami su taip mylima drauge ant vi-
sados, reiškiame gilių užuojautų jos. mylimam sū-
nui Leo, marčiai Marion, anūkams Bruce, Philip
ir Janice, seserei J. Šleivienei, broliui T. Tartoniui
ir visiems giminėms ir draugams.

J. A. Shupetriai K. Menko
S. Penkauskienė K. M. Markūnai
U. Penkus A. Ašmegienė
J. Sleivis L. Aladavičienė
M. Mlečkienė J. R. Motta
J, Perednienė M. Dvareckienė
J. Skoudis J. Žilionis
D., L. Bulaukai T. Tartoms
B. M. Sematis E. Kralikauskienė
J. Zinkus P. A. Galinis
V. Deltuwas K. Vilson
J. A. Kodžiai B. M. Brown
P. Milius E. Fenenka
J. M. Milvidai W. A. Račkauskai
P. Liupševičius J. N. Rudžiai
A. Chuladienė•



S puslapis Penktadienis, Rugsėjo (September) 25, 1970

Sekmadieni Laisvės saleje pietus-banketas. Kviečiame!
Pagerbs Komunistų 

Partijos vadą
Amerikos Komunistų par

tijos vadui Gus Hali atei
nantį mėnesį sukaks 60 me
tų. Ta proga yra ruošiamas 
jo 60-ojo gimtadienio pami
nėjimas. Įvyks spalio 16 d. 
Hilton Hotel salėje. Įėji
mas $4.50 asmeniui. Vietą 
galima užsisakyti iš anksto 
per Hali Gimtadienio Pami
nėjimo Komiteto pirminin
ką Matthew Hallinan 23 
West 26th St., New York, 
N. Y. 10010.

Gus Hali yra žymus Ame
rikos darbo žmonių vadas. 
Jis gimė 1910 metais Min- 
nesotoje. Jo tėvai buvo atei
viai iš Suomijos. Jo tėvas 
buvo geležies rūdos kasėjų 
vadas, ir jo sūnus Gus augo 
darbininkiškoje dvasioje. 
Jaunas įstojo į komunisti
nio judėjimo gretas. Nuo 
1959 metų eina Amerikos 
Komunistų Partijos sekre
toriaus pareigas. Anais me
tais už komunistinę veiklą 
buvo nubaustas ilgų metų 
kalėjimu ir aštuonerius me
tus buvo įkalintas.

Tikimasi, kad šiame pa
rengime dalyvaus daug ir 
ne partijos narių nes Gus 
Hali vardas plačiai žinomas 
visoje Amerikos pažangio
joje visuomenėje.

Rep.

Washin g to n as. — Ligų 
Kontrolei Centras skelbia, 
kad iš Vietnamo atvežta 
malarija plečiasi Ameriko
je. 1969 metais buvo 3,806 
susirgimai malarija.

Iš Lietuvių Motery Klubo 
susirinkimo

Po vasaros atostogų rug
sėjo 16-tą Laisvės salėn 
gražus būrys klubiečių susi
rinko į pirmą šio sezono mi
tingą.

Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė jį atidarė, vedėja 
išrinkta E. Siaurienė. To
liau sekė valdybos raportas. 
Kadangi vasaros metu klu
bas nieko ypatingo nenuvei
kė, tai ir raportas buvo 
trumpas.

Klubo finansų sekretorė 
L. Kavaliauskaitė yra išvy
kusi atostogų, tai finansinį 
raportą pateikė klubo iždi
ninkė Anne Yakštis.

Buvo aptarta ateinantį 
klubo veikla. Gruodžio mė
nesį numatoma ruošti mote
rų parengimą. Laiką paves
ta sutvarkyti klubo valdy
bai.

I. Mizarienė pranešė, kad 
Moterų Klubo pasveikini
mas “Laisvėje” su 60 metų 
gyvavimo jubiliejum. Jau 
priduotas jubiliejaus komi
sijai.

Buvo pravestas balsavi
mas į LLD-jos centro val
dybą 1971-72 metams.

Nelė Ventienė pateikė 
platų raportą iš LLD 11 
Suvažiavimo, įvykusio rug
pjūčio 20 d. Detroit Mich.

Kadangi šią vasarą dvi 
mūsų klubietes viešėjo Lie
tuvoje — N. Ventienė ir Jo-

sefina Augutienė — tai jos 
plačiai papasakojo klubie- 
tėms savo įspūdžius. Sakė, 
kad viešnage labai paten
kintos, apsilankė visur, kur 
tik pageidavo. Visur buvo 
Lietuvos žmonių mielai pri
imtos.

Be kita ko, sakė, kad di
džiausią joms prisiminimą 
paliko dainų šventė.

Moterų susirinkime daly
vavo tik ką sugrįžęs iš vieš
nagės Lietuvoje žinomas 
pažangos veikėjas Jurgis 
Waresonas.

Jurgis Waresonas ir Jo- 
safina Augutienė parvežė 
lauktuvių iš Lietuvos ir pa
vaišino klubietes. Taipgi 
prie vaišių prisidėjo ir klu
bas, kavutę ir užkandžius 
paruošė klubo vicepirminin
kė Adelė Rainienė. Ačiū jai.

Aukos klubui —
Gėrimų ir kitokių daiktų 

— padovanojo šios klubie- 
tės: Albina Vaznienė, Onu
tė Zeidat ir Margaret Jakš
tas.

Piniginės aukos: A. Val- 
musienė $5, A. Vaznienė 
$5, E. Gailiunienė $5, J. An- 
skienė $3, M. Kreivėnienė 
$3. Ačiū joms.

Kadangi artinas žiema ir 
dienos trumpėja, tai nutar
ta klubo susirinkimus turėti 
4 vai. po pietų.

V. Bunkienė

Aido Choro žinios
Rugsėjo 18 dieną, penk

tadienį, Aido choras turė
jo pirmąsias šio sezono pa
mokas. Pasikalbėta apie 
choro ateities veiklą ir pa
sidalinta praeitos vasaros 
įspūdžiais. Aidiečiai, kurie 
lankėsi šią vasarą Lietuvo
je ir dalyvavo ten įvyku- 
kusioje Dainų Šventėje, pa
pasakojo savo patyrimus. 
Jie džiaugiasi, kad buvo vi
sur priimti kuo draugiš
kiausiai.

Gautas laiškas nuo Rose- 
lando choro Čikagoje, ku
riame jie praneša apie sa
vo 60 metų sukakti, kuri 
bus paminėta lapkričio 1-ą 
d. Mildos salėje. Nutarta 
pasveikinti minėtą chorą su 
$30 ir kad tilptų Aido cho
ro sveikinimas jų rengia
moje programoje. Linkime 
jiems geriausio pasisekimo 
ir šviesios ateities.

Gautas laiškas nuo N. Y. 
City’s Department of Cul
tural Affairs, kuriame kvie
čiamas Aido choras daly
vauti tarptautiniame festi
valyje, kuris įvyks spalio 
11-18 dienomis New Yorko 
uoste, 62-ojoje prieplaukoje 
prie 23-ios gatvės. Festiva
lis pavadintas “The People,

At Two Political 
Luncheon Parties

Elections are coming and 
the candidates of the capi
talist parties are doing eve
rything to get votes.

Last week a selected 
group of newspaper editors 
in New York were invited 
to Congressman Richard L. 
Ottinger’s luncheon, and 
“Laisve’s” editor was one 
of them. As we know, Mr. 
Ottinger is a Democratic 
Party candidate for the se
nator’s seat. He came to 
shake hands and talk to eve
ryone present. After the 
main course — roast beef 
and all the trimmings — he 
made a speech pointing out 
many ills in our society and 
how he would try to cure 
them if elected to the U. S. 
Senate. He is very much a- 
gainst theVietnam war. He 
said it was a big mistake to 
get involved in it.

Mr. Ottinger is a good 
speaker with a wide know
ledge of things. His grand
parents came from Germa
ny and he understands na
tionality problems quite 
well.

Last week there was also 
Gov. Nelson Rockefeller’s 
cocktail hour. There “Lais
ve’s” editor was also invi
ted. It was held at Sardi’s 
one of the better restau
rants in New York City. 
There were no speeches. 
Just “friendly get together 
and getting to know each 
other.” Of course, Gov. 
Rockefeller was there. It 
was hard to see him or get 
close to him. The room was 
so crowded.

Rastas negyvas buvęs 
niujorkietis

Anais senais laikais New 
Yorke gyveno ir daug vei
kė Jonas Kraucevičius. Bu
vo plačiai žinomas laisvie- 
tis. Paskui išsikėlė gyventi 
į Michigan valstiją. Ir ten 
gyvendamas per tūlą laiką 
dažnai parašydavo į “Lais
vę ”

Dabar Chicagos “Vilnis” 
praneša:

“Praeitą sekmadienį, rug
sėjo 20 dieną, Hart mieste
lyje, Michigano valstijoje, 
nepaprastose aplink y b ė s e 
buvo rastas negyvas Jonas 
Kraus-Kraucevičius, jo pa
ties namuose.

Gydytojui patikrinus la
vono stovį, pasirodė, kad 
jis buvo miręs prieš kelias 
dienas. Pagal kaimynų pa
sakojimus, niekas jo nema
tė nuo užpraeito pirmadie
nio.

Kraucevičius buvo plačiai 
žinomas Ludington - Scotts
ville ir apylinkės lietuviams. 
Pastaruoju laiku jis gyveno 
viengungio gyvenimą.”

Sveikina iš Floridos
“Laisvės” kolektyvui: 

Linkėjimai iš Floridos.
Būkite sveiki.

Iki pasimatymo,
Lilija Kavaliauskaitė

Kaip jau buvo rašyta, Li
lija nuvyko į St. Peters
burg, Florida, pas savo se
sutę Agnę Jurevičienę. Ti
kimės ją matyti sekmadienį 
“Laisvės” vajaus oficialiam 
atidarymui vajaus bankete.

Rep.

Londonas.— Anglijoje te- 
besiautėja streikų bangos. 
Streikų metu daugiau kaip 
5 milijonus darbo dienų pra
rasta, tai dvigubai daugiau, 
kaip 1969 metais.

UŽSISAKYKITE

Use

Mieste pasidairius
Konservatyvių kandidatas 

gubernatoriaus vietai dr. P. 
L. Adams reikalauja bausti 
mirtimi narkotikų platinto
jus.

Nuomų komisionierius Alt
man ragina Bronxo apart- 
mentiniu namu savininkus v c
suteikti tinkamą patarnavi
mą nuomininkams, kaip bu
vo prieš patarnautojų strei
ką. Jeigu nebus tai padary
ta, tai miestas rūpinsis 
apartmentų priežiūra.

Viena 23 metų brooklynie- 
tė reikalauja atlyginimo iš 
Swissair lėktuvu kompani
jos už jos sužeidimą, kai 
kidnapintas lėktuvas leidosi 
Jordano teritorijoje, kurią 
arabai partizanai kontro
liuoja.

Viešnia iš Vilniaus
Trečiadienį mus aplankė 

vilnietė Žibuolė Gaidienė 
Pasirodo, kad viešnia jau 
gerokas laikas vieši mūsų 
šalyje. Jau buvusi net Ka
liforniją pasiekusi. San 
Franciske buvus susitikusi 
su mūsų veikėjomis Sutkie- 
ne ir Karosiene. Ji atvy
kusi pas tėvelį į Chicagą ir 
gerai susipažinusi su tuo 
didmiesčiu ir jo lietuviais.

Sužinojome, kad viešnia iš 
profesijos yra provizorė, 
dirba Vilniuje vaistinėje Nr. 
3. Jos gyvenimo draugas 
yra chemistas. Jiedu augi
na dukrytę ir sūnelį, o Ži
buolė dar taip jaunai atro
do !

Čia viešnia apsistojusi pas 
“Vienybės” leidėjus. Pamir
šome paklausti, kaip ilgai ji 
viešės mūsų didmiestyje.

Parengimų Kalendorius
Spalio 4 diena

LDS 46 kuopos 40 metų 
jubiliejus ir gimtadienio at^ 
žymėjimas įvyks Laisvėj 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

spalio 11 dieną, 12 valandą, 
Pattenburg, N. J.

Spalio 11 d.
“Laisvės” naudai rengia

mi pietūs, 1 vai. dieną. 157 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Ruošia L. M. Klubas.

Už paskolas kai kurie di
dieji bankai numušė palū
kas nuo 8 procentų iki 7 ir 
pusės.

Biznierių, darbininkų ir 
kitų visuomenės vadų grupė 
paskelbė, kad New Yorke 
yra ketvirtis milijono šeimų, 
nors ir pilną laiką dirban
čių, bet negalinčių iš žemo 
uždarbio pragyventi. Tos 
šeimos tinkamos miesto šal
pai (Welfare).

Užkvietėme vilnietę daly
vauti mūsų parengime sek
madienį. Tikrai neprižadė
jo, bet bandysianti. Čia, ži
noma, jai būtų proga susi
tikti su daugiau šio miesto 
labai gerų lietuvių.

Rep.

Spalio 18 dieną
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 6-sios apskrities 
konferencija įvyks spalio 
18 dieną. Prasidės 11 val> 
ryto. Po konferencijos pui
kūs pietūs delegatams itl 
svečiams. Vieta: 339 East 
4th St., Chester, Pa. Konfe
rencija bus labai svarbi.

Apskrities Komitetas

LDS 46 - tos kuopos i 
jubiliejus

Prašom visų nepamiršti, 
kad LDS 46-tos kuopos ju
biliejus ir filmų rodymas 
įvyks sekmadienį, spalio 4- 
tą dieną, 2-rą valandą po 
pietų Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė. Ozone Park,

Filmus rodys Jurgis Kli
mas kuriuose vaidina čia 
vietiniai mūsų aktoriai, o1 
Jonas Grybas rodys Vil-I 
niaus Studijos filmus. Tai 
ir bus interesinga pažiūrėti. 
Įžanga tik $1.50 asmeniui.

Kviečia LDS 46-tos kuo
pos komitetas.

New Yorkas yra var
tai į A m e r i k ą, p r o ku
riuos kiekviena tauta at
nešė dalį savo tėvynės 
kultūros ir bandė ją per 
metų metus išlaikyti, 
bar, minėto -festivalio 
ga, kiekivena. tauta 
progos pasirodyti ir 
geriau suprasti.

Laiške raginama
vauti su tautiniais kostiu
mais, menine saviveikla ir 
kulinariniais patiekalais.

Aido choras dėkoja už 
pakvietimą.

pro
tu rėš 
kitus

daly-

Garbės narys L. Tilvikas 
iš Easton, Pa., paaukojo 
Aido chorui $10. Dėkojame.

Los Angeles. — Dienraš
čio “Herald Examiner” dar
bininkai jau išstreikavo 1,- 
000 dienų, bet streiko pabai
gos nesimato.

Knygas., Žurnalus ir Plokšteles
♦ Iš LIETUVOS

1)
2)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14) Lietuvių kompozitorių romanai
15)
16)

D-14175 
D-15341 
D-15639

Nr. D-15971-76 (3-jų plokšt. serija) 
... Nr. D-15667 
Nr. 33 D-15679 
Nr. 33 D-15779

PLOKŠTELĖS MUZIKOS IR LITERATŪROS
TSR Liet, valst. choras, vad. K. Kavetskas ....... Nr. 33 D-6137
Liet. Radio mišrus orkestras, vad. R. Batsevičius Nr. 33 D-9907 

3) Jonas Stasiūnas, baritonas ................................. Nr. 33
Dainos vaikučiams (lietuviškai) ........................ Nr. 33
Raštai, lietuviai rašytojai ..................................... Nr. 33
Kraujas ir Pelenai (lietuviškai), V. Marcinkevičiaus

Eilėraščiai, lietuvių poetų
TSR Liet, valst. Šokių ir dainų Ansamblis
Laimonas Noreika, skaitymai lietuviškai .... 
“Žmogus” (lietuviškai) Eduardas Mieželaitis (12”) Nr. D-15781 
Vilniaus koncert. dūdų ork., vad. R. Balčiūnas (12”) Nr.D-16149 
Liaudies dainos (lietuviškai), J. Gruodis .............. Nr. 33 D-16625
Liet. Radio Kaimo choras, vad. Gaižauskas ......... Nr. D-16625

Nr. 33 D-16657 
Liet. Radio Kaimo Choraš-Liet. Liaudies dainos Nr. 33 D-16917 
V. Jurgutis—Kareivio laiškai (7 vokalinės-instr. eilėraš

čiai .......................................................................... Nr. 33 D-16977
Y. Juzeliūnas, smuiką, vargonai ir orkestras (12”) Nr. 33 D-17271 
Vakaruškos (lietuviškai), J. Čepaitis ................ Nr. 33 D-20221
TSR Lietuvos rašytojų balsai ............................ Nr. (33 D-20551

(33 D-20561
Vienetai fortepianui, J. Gruodžio (12”) ........... Nr. 33 D-20643
Mono 10 colių plokštelės $3.50 — Stero 12 colių 

plokštelės $4.95

Four Continent Book_ Store
156 5th Avenue New York, N.Y.

Telefonas: CH 2-4500
Prašykite mūsų katalogo.

Galite užsakymus siųsti per paštą.

17)
18)
19)

20)

Rugsėjo 25 d. Komunistų 
Partijos gen. sekre torius 
Gus Hali ir komunistų kan
didatai kalbės masiniame 
mitinge Hotel Diplomat. 
Pradžia 8 vai. vakare. Tai 
bus Čilės pažangiųjų laimė
jimo sveikinimo susirinki
mas. 1 • ’ ' ' :

Bru,sėlis.—Europinė Ang
lies Informacijų Agentūra 
skelbia, kad 1969 metais 
socialistinės šalys bendrai 
pagamino daugiau anglies, 
negu vakarų šalys.

Washingtinas. — Valstijų, 
miestų ir apskričių tarnau
tojų federacija reikalauja 
Kongreso garantuoti 4 na
rių šeimai nacionalinį algų 
minimumą $6,567 į metus.

Jaunųjų Darbininkų Išsi
laisvinimo Lygūs nariai pi
ketavo General Motors raš
tinę, reikšdami solidarumą 
su streikieriais. .

San Juan, Puerto Rico.— 
1952 metais cukraus pramo
nė pagamino 1,359,841 toną, 
o 1970 m. — 460,000 tonus. 
Gamyba nupuolė daugiau 
kaip dviem trečdaliais.

Spalio 18 d.
LLD 28 kuopa rengia pik- 

niką-pietus spaudos naudai, 
K. J. Vaitonių sodyboje, 25 
Roosevelt Drive, Waterbu
ry, Conn. Pietūs — 1 vai.

Spalio 18 diena
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 2-ros apskrities pietūs 
pagerbimui K. Paciūno ir A. 
Ramoškos. Vieta 15 
St., Harrison, N. J. 
džia 1 vai.

Ann
Pra-

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 

pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi- 
zaros, prisiminimui jo 75- 
mečio.

kuo-

Juodųjų Panterių Partijos 
narių gynimui skelbiama sa
vaitė nuo rugsėjo 26 d. iki 
spalio 4 d. kovai su genoci
du (negrų naikinimu) Ame
rikoje.

Marksistų švietimo Cen
tras paskelbė registraciją, 
kuri prasidės rugsėjo 28 d. 
3 vai. popiet. Už 9 savaičių 
kursą reikia mokėti $10. 
Centro raštinė: 29 W. 15 
St., New Yorke. Tel. 691- 
2341.

Mrs. Edith Tiger išrinkta 
Nacionalinio Civilinių Lais
vių Komiteto direktore.

Rep.

“L” Albumo Komisijai 
ir Direktorių Tarybai
Albumo Komisijos posė

dis ir nusifotografavimas 
rugsėjo (Sept.) 29 d., 3 vai.

Liet. Koop. Spaudos B-vės 
Direktorių Tarybos 
dis 4 vai. S V

Lapkričio-Nov. 8 d.
Laikraščio “Laisvės” kon

certas. Lenkiį salėje, 261 
Driggs Avenue, Brooklyn,

posė-

Drau-Prašome Literatūros 
gijos ir kitų organizacijų na
rius prisiminti ‘Laisves” rei
kalus savo susirinkimuose.

Ypač per vasaros karščius 
sunku ‘Laisvei” išsiversti fi
nansiškai. Visus laisviečius 
prašome padėti.

Lapkričio 15 diena
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 55 metų jubilie
jus. Advokatės Stefanijos 
Masytės filmas — Dainų 
Festivalis Lietuvoje 1965 m. 
Rengia LLD 2 apskritis.

Kuo daugiausia parengimų
“Laisve®’’ paramai. "f

Newyorkieciai ir iš Apylinkes Lietuviai!
Kviečiame dalyvauti oficialaus prenumeratų vajaus atidarymo —

BANKETE
RUGSĖJO 27 SEPTEMBER

LAISVES SALEJE, 102-02 Liberty Ave.
OZONE PARK, N. Y.

Šiame bankete bus pagerbtu ‘‘Lais vės kolektyvo (nariai, kurie yra 80 m. 
amžiaus, kaip tai: V. Baltrušaitis, M. Stakovas, V. Venckūnas, W. Ker- 

šulis, P. šolomskas, J. Dainius, J. Barkus ir Pranas Buknys.
Gražiai praleisime popietį prie skanaus valgio ir pasikalbėdami spau

dos reikalais.
Pradžia 1-mą valandą.— Aulka $4 asmeniui.

— Kviečia Liet. Koop. Spaudos 
B-vės Direktoriai




