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KRISLAI
Reikalinga talka 
Dar keletas parengimų 
Du draugai 
Nauja nelaimė 
263,000 naujų skurdžių 

Didelis žygis

A. Bimba

Su spalio 1 diena pradeda
me “Laisvės” vajų. Jo tikslas 
ir užsimojimai, kaip ir pirmiau 
— atnaujinti senąsias prenu
meratas, gauti naujų skaity
tojų ir sukelti fondą tolimes
niam laikraščio išlaikymui.

Šiam prakilniam darbui rei
škia didelės talkos. Kiekvienas 
l|usvietis kviečiamas ir prašo
mas jame dalyvauti. Ir kiek
vienas gali dalyvauti. Jei ne 
kuo kitu, tai juk didesne ar 
mažesne auka į fondą gali 
kiekvienas prisidėti.

Kaip ir paprastai, Adminis
tracija sistematiškai skelbs 
vajaus rezultatus ir darbuo
tojų bei aukotojų vardus. Tai 
bus lyg laisviečių vardošaukis.

Džiugu, kad spalio mėnesj 
šioje apylinkėje dar įvyks ke
letas spaudos naudai paren
gimų. Padarykime juos pa
sekmingais.

Spalio H dieną vienas bus 
pas draugus Čiurlius Patten- 
burgę, kitas Hartforde, o spa
lio 18 dieną Waterburyje pas 
Vaitonius.

.Sfmjgsjųiės^ kad kiekviena
me" ‘Laisvės” kolektyvas būtų 
tinkamai atstovaujamas. .< ---

Beveik tomis pačiomis die
nomis palūžo du lietuviški 
ąžuolai. Scrantone mirė Ignas 
Klevinskas, o Hart, Mich., Jo
nas Kraucevičius. Abudu bu
vo seni veikėjai ir “Laisvės” 
bendradarbiai.

Kaip gaila, koks skaudus 
nuostolis “Laisvei” ir visam 
judėjimui! Didelė spraga...

Pereitais metais Amerikoje 
susirgimai malerija pagausė
jo 50 procentų, ir manoma, 
kad šiemet jų bus dar dau
giau. Tai paskelbė Center for 
Disease Control įstaiga.

Kodėl ir iš kur toks susirgi
mų pagausėjimas? Ta pati įs
taiga atsako: Tai dėka Viet
namo karo! Iš Vietnamo 
džiunglių sugrįžta kareiviai 
liga apsikrėtę.

New Yorko mieste šeima iš 
Tketurių narių turi gauti per 
^rctbtus penkis tūkstančius do
lerių, arba ji didelėje, didelė
je bėdoje. Ji įstoja į skur
džių armija. '

Tai irgi ne prasimanymas. 
Paskelbta, kad New Yorke 
263,000 darbininkų su pasto
viais darbais turi daug ma
žiau metinių pajamų, jie tu
rėtų gauti iš valdžios pašalpą, 
tačiau negauna. O jeigu at
siminsime, kad daugiau kaip 
milijonas žmonių gauna pa
šalpą ir gyvena tiktai iš pa
šalpos, tai turėsime tikrai mil
žinišką skurdžių armiją.

Ar yra perspektyvų, kad ji 
greitoje ateityje sumažės? 
Nėra jokių.

Irgi tikras stebuklas: Tary
binis “Luna 16” pasiekė Mė- 
jaulį, jame laimingai nusilei
do, pasiėmė nuo jo paviršiaus 
medžiagos ir laimingai sugrį- 

*žo namo.
šis žygis visų pasaulio mok

slininkų laikomas labai labai

Pentagonas labai susirūpino 
juodųjų militantų kareivių 

padidinta kova rasizmui
Frankfurt, Vakarų Vokie

tija. — Pentagonas pasiun
tė 14 žmonių komisiją tyri
nėti rasizmą amerikiečiu 
militarinėse jėgose Europo
je. Komisija jau surado, kad 
dažnai įvyksta riaušės tarp 
baltųjų ir juodųjų kareivių.

Juodieji militantai griež
tai reikalauja baigti rasinę 
diskriminaciją ar m i j o j e.

Tarp kitko jie reikalauja 
daugiau juodųjų priimti į 
inspekcijos generalinį šta
bą, lygų butų paskirstymą, 
daugiau efektyvios pagalbos 
švietimo ir darbo reikalu 
juodiesiems kare i v i a m s, 
daugiau samdyti juodųjų į 
įvairius armijos civilinius 
darbus.

Unija nutarė remti GM streiką
®---------------------Atlantic City, N. J. — 

Jungtinės Elektros, Radijo 
ir Mašinų darbininkų unijos 
konvencija vienbalsiai nuta
rė visais galimais būdais 
remti General Motors auto
mobilių darbininkų streiką.

Unijos prezidentas Fitz
gerald pareiškė konvencijo
je, kad General Electric 
korporacijos darbininkų 
streiką visais galimais bū
dais rėmė Jungtinė Auto
mobilių Darbininkų unija. 
Dabar atėjo eilė su jais at
siteisti, teikti streikieriams 
paramą.

Kaltina daktarus 
taksų nedamakėjimu
Washingtonas. — Fędera- 

linės Iždinės viršininkas ra
portavo Kongresui, kad 
daugiau kaip vienas iš tri
jų daktarų, kurie gydo Me
dicare ir Medicaid ligonius, 
nedamoka pajamų taksų.

1968 metais 11,000 dakta
rų, gavę iš Medicare ir Me
dicaid po $25,000 ar dau
giau, žymiai sumažino paja
mų taksų mokėjimą.

Nixono intervencija j mokyklas
Washingtonas. — Prezid.®

Nixonas prašo Kongreso, Vulcano, Hawaii. — Ki- 
suteikti jam 'autoritetą fe-jluea vulkanas pradėjo 
deralinei intervencijai į ko-j smarkiai veikti, mesti lau- 
legijas ir universitetus, kad.kan verdančią lavą.

Arabai priešingi Amerikos 
intervencijai į Jordano 

ir partizanŲ karą

butų apsaugoti nuo bombų 
ir padegimų bei kitų žalingų
žygių.

Nixonas sako, kad reikės 
padidinti FBI agentų skai
čių dar 1,000. Dabar jų yra 
7,000. Nixonas nori, kad 
Kongresas paskirtų dides
nes sumas FBI agentams ir 
investigatoriams abelnai.

Tokie Nixono pasimoji- 
mai, atrodo, bus kartu tai
komi prieš kovojančius ko
legijų ir universitetų stu
dentus, reikalaujančius re
formų, kartu baigti karą.

Aspirinas žalingas 
nėščioms moterims

Chicago. — Daktarai Ble- 
yer ir Brechenridge, plačiai 
tyrinėję aspirino veiklą nėš
čioms moterims, pagaliau 
paskelbė savo patyrimus.

Pasirodo, kad tos moterys, 
kurios prieš gimdymą nau
doja aspiriną, po gimdymo 
daugiau kraujuoja ir nauja
gimiai turi palinkimą krau
juoti.

Damascus, Sirija. — Pa
lestinos Centralinis Komite
tas (partizanų vadovybė) 
paskelbė pareiškimą, kuria
me nurodoma, kad visi ara
bai priešingi Jungtinių Val
stijų intervencijai į Jordano 
konfliktą su partizanais.

Pareiškime sakoma, kad 
JAV suranda priežastį in

tervencijai neva amerikie
čių apsaugojimui Jordane. 
Bet jų vyriausias tikslas iš
gelbėti karaliaus Husseino 
režimą nuo sumušimo. Tam 
tikslui atvyko 6-asis laivy
nas.

Sirijos valdžia taipgi per
se rgsti Ameriką nuo inter
vencijos ir reikalauja iš
traukti savo laivyną.

Arabti delegacija tares Jordane
Kairas, Egiptas.—Čia su-®----------------------------------

Senatas nutarė orą valyti
Washingtonas. — Senatas® 

73 balsais (prieš niekas ne
balsavo) priėmė daug aš
tresnį bilių, negu pirmiau 
priėmęs. Bilius reikalauja 
griežtai bausti tuos, kurie

Indija daugiau nerehis 
svetimšalių kompaniją

New Dehlis. — Indijos 
valdžia išleido įstatymą, ku
ris nukerta visokias para
mas svetimšalių vaistų kom
panijoms. Pirmiau tos kom
panijos kontroliavo Indijos 
vaistų gamybos 80 proc.

Indijoje gaminti vaistai 
buvo gabenami Amerikon ir 
Europon ii’ parduodami 50 
proc. aukštesne kaina. Tuo 
labai pasižymėjo amerikinė 
Merck kompanija ir kelios 
kitos kompanijos. Svetim
šalių kompanijos dabar gra
sina Indijos valdžiai.

Paryžius. — Buvo many
ta, kad savo kelionėje po 
Europą prez. Nixonas ap
lankys ir Prancūziją. Bet 
Prancūzijos vyriausybė in
formavo, kad Nixonas nesi
lankys Prancūzijoje. Atro
do, kad jis ten nepageidau
jamas.

Kolektyve vadovybė 
Jugoslavijoje

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito paskel
bė planą sudarymui kolek
tyvios vadovybės iš 15 žmo-‘ 
nių, kurie pavaduos prezi
dento atsakomybę. Bet Tito
ir toliau pasiliks vadovybė
je.

Tito dabar turi 79 metus 
amžiaus, pradėjo rūpintis, 
kas jį galės pavaduoti. Jau 
1969 metų komunistų suva
žiavime buvo pravesta min
tis sudaryti kolektyvią va
dovybę.

dideliu, svarbiu moksliniu žy
giu.

I .

Airiai demonstruos 
prieš Nixoną

Dublinas. — Airijos mili- 
tantinė republikonų Sinn 
Fein partija paskelbė, kad 
ji priešinga prez. Nixono 
vizitui Airijoje spalio 3d.

Jeigu jis čia atvyks, tai 
Sinn Feina partija organi
zuos protesto demonstraci
jas. Partija reikalauja baig
ti karą Indokinijoje. Ji nu
rodo, kad Nixonas tvirtina 
militarizmą Europoje.

Buvęs majoras gavo 
10 metų kalėjimo

Trenton, N. J. — Buvęs 
Newarko majoras H. J. Ad- 
donizio federaliniame teis
me nuteistas išbūti kalėjime 
10 metų ir pasimokėti $25,- 
000.

Jis apkaltintas už įvairių 
kyšių ėmimą, kurie siekia 
net iki pusantro milijono 
dolerių.

. Louisville, Ky. — Antika
riniai demonstrantai pike
tavo viešbutį, kur vice pre
zidentas Agnew drožė ka
rinę kalbą republikonų ban
kete. Banketo dalyviai pa
simokė j o už vaišes po $100. 
Demonstrantai reikalavo 
baigti karą Indokinijoje.

New Haven, Conn—Strei
kuojantieji mokytojai gavo 
algų pakėlimą, bet nusitarė 
tęsti streiką, nes pakėlimas 
esąs per mažas, taipgi dar
bo sąlygos nepagerintos.

Roma, Italija. — Laikraš
tis “Ore Dodici” rašo, kad 
Italijos prekyba su socialis
tinėmis šalimis smarkiai pa
didėjo.

teršia orą.
Bilius vadinasi National 

Air Quality Standart Act 
of 1970. Susideda iš 95 pus
lapių. dokumentas, į kurį 
įtraukti 1963,11965 ir 1967 
įstatymai siu visais šių? metų 
pataisymais. ! i .y

Šio kiliausi laimėjimas' ei
na 'senatoriaus. Muskie kre
ditan. .'Jis daugiausia darba
vosi, kad šisubilius laimėtų.: 
Muskie yra oro teršimo sub- 
komiteto pirmininkas.

Plokščiams 300 metų
Šakiai. — Plokščiai — ne

didelis miestelis ant Nemu
no skardžio. Skęsta jis šim-

Pasmerkė imperializmų
Lusaka, Zambia. — Neu

tralių šalių atstovų suva
žiavimas griežtai pasmerkė 
imperializmą, kolonializmą 
ir ne.okolonializmą, kaip di
džiausius priešus Afrikos, 
Azijos ir Lotynų Amerikos 
šalių.

Suvažiavime dalyvavo 62

tamečių liepų paunksmėje. 
Plokščiams — 300 metų: 
1670 metais šioje Suvalkijos 
vietoje buvo pastatyti pir
mieji namai, įkurtas dva
ras. •,, ,
. Plokščiai mini ir.įkitą 
svarbią d4tą ‘— 65 metų 'su
kaktį nuo pirmojo dvaro 
darbininkų streiko. Darbi
ninkai kelias dienas nėjo į 
darbą, valstiečiai kirto ir 
gabenosi dvarininkų miš
kus. Taip pat sukako 35 
metai nuo Suvalkijos strei
ko, kuriame aktyviai daly
vavo ir plokštiečiai.

Šimtai žemdirbių gražiau
sioje panemunės vietoje iš
kilmingai paminėjo žymias 
apylinkės datas.

J. Bakšas

šaukta nepaprasta konfe
rencija Jordano ir arabų 
partizanų karo reikalu iš
rinko keturių atstovų dele
gaciją tartis su Jordano ka
ralium Husseinu ir Palesti
nos partizanų vadovu Ara
fatu.

Delegacija nuvyko į Am- 
maną ir ten bandė įtikinti 
Husseiną ir Arafatą atvykti 
į Kairo konferenciją, kurio
je būtų galima pilnai aptar
ti Jordano ir partizanų ka
ro problemas. ’,

Gengsteriai kidnapina 
savo priešus

Roma, Italija. — Sicilijo
je ir Sardinijoje policija ieš
ko laikraštininko Mauro de 
Mauro ir industrialist An
drea Foroni, kuriuos kidna- 
pino Mafia gengsteriai.

Tūkstančiai policistų su 
šunimis visur jų ieško ir 
niekur nesuranda. Abu kid- 
napinti žmonės yrą Mafia 
gengsterių priešai.’ ' A

Tel Avivas. — 450 Izrae
lio lėktuvų mechanikų nusi
tarė streikuoti. Kartu 500

šalių atstovai, kurie atsto- lėktuvų patarnautojų atsi- 
vavo apie bilijoną žmonių, sako dirbti. Visi nori dides- 
vieną trečdalį visų pasaulio nių algų.
gyventojų.

Jungi Tautų asamblėjoj
Jungtinių Tautų diplo

matai pripažino, kad Jung
tinės Valstijos, ir Tarybų 
Sąjunga dėjo labai daug pa
stangų, iki įtikino Egiptą, 
Jordaną ir Izraelį pertrauk
ti mūšius ir eiti prie taikos 
derybų.

Nors pradžioje tarp Izra
elio ir arabų šalių pasitari
mai nevyksta, bet yra vil
ties ką nors atsiekti. Svar
bu,kad Izraelis ir arabai da
bar nustojo kariavę.

Dabar dedama pastangos, 
kad Jordano karas su Pales
tinos partizanais būtų grei
tai sulaikytas, nes gali jis 
įtraukti ir kitas šalis j tą 
nelaimingą sukurį.

Albany, N. Y. — Valsti
jos tarnautojas J. W. White, 
atsinešęs Šautuvą, raštinėje 
nušovė keturias jaunas sėn 
kretores ir paskui jis pats 
mirtinai- persišovė.

Lagos.—Nigerijos valdžia 
atmetė Pietų Afrikos val
džios siūlymą sudaryti tarp 
abiejų šalių nepuolimo su
tartį. Nigerija atsisako ką 
nors turti su baltųjų rasis
tų valdžia.

Jersey City, N. J.—Tyms- 
t e r i ų unijos viršininkas 
Reckhow, lipdamas į sunk
vežimį vykti į darbą, buvo 
mirtinai peršautas. Policija 
ieško šoviko.

Bostonas. — Mass, valsti
joje pirminiuose rinkimuo
se laimėjo kunigas Drinan 
ir kiti trys taikos kandida
tai demokratų sąraše.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos prezidentas Podogornis 
įspėjo Jungtines Valstijas, 
kad nedarytų jokios inter
vencijos į Jordano karą. 
Jungtinių Valstijų įsikiši
mas gali karą žymiai padi
dinti.

Luna 16 atsivežė < 
Mėnulio žemių

Maskva. — Rugsėjo 24 d. 
tarybinis erdvėlaivis Luna 
16-asis laimingai grįžo nuo 
Mėnulio Kazakstane. Jis 
nusileido beveik toje pačio
je vietoje, iš kurios pakilo 
skristi į Mėnulį.

Savo kelionėje erdvėlai
vis pasiuntė daug labai aiš
kių nuotraukų ir nuolat 
siuntė signalus. Kai nusi
leido ant Mėnulio, specialus 
grąžtas įgręžė į jo žemę, iš 
kurios buvo gauta įvairių 
akmenų ir smilčių.

Paskui jis pakilo ir grįžo 
į Žemę. Parsivežė nemažai 
Mėnulio žemių. Nuostabi 
automatinė mašina, be žmo
gaus vairavimo, viską tai 
padarė.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga pasiuntė perspėjimą Si
rijai ir Irakui, raginant vi
sai nesikišti į Jordano karą 
su partizanais.

Teis 22 studentus
Knoxville, Tenn.—22 areš

tuoti studentai bus teisiami 
spalio 1 d. Juos kaltina 
riaušių kėlimu.

Jie buvo areštuoti sausio 
mėn. 2,000 studentų demon
stracijoje, reikalaujant re
formų universitete.

Washing tonas. — Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų unij os prezidentas Wood- 
stock čia pareiškė, kad 365,- 
000 amerikiečių ir kanadie
čių automobilių darbininkų 
streikas prieš General Mo
tors korporaciją gali būti il
gas ir sunkus.

Manas ir partizanai 
pertraukė mūšius

Beirutas, Lebanon as.—Čia 
gauta žinių, kad arabu de
legacija, atvykusi iš Kairo 
konferencijos, laimėjo mū
šiu pertrauką. Palestinos 
partizanai ir Jordano mi- 
litarinė komanda sutiko pri
imti delegacijos siūlymą.

Partizanams neprielankus 
Jordano premjeras Daoud 
buvo priverstas iš vietos 
pasitraukti.

Washingtonas. — George 
Washington universiteto 
studentai nubalsavo reika
lauti, kad Pietų Vietnamo 
vice prezidentas Ky, čia at
vykęs spalio 3 d. karinei 
propagandai, būtų areštuo
tas, kaip karo kriminalistas.

Vėliausios Žinios
Roma.—čia atvykęs pre

zidentas Nixonas pareiškė, 
kad Viduržemio jūroje 
Amerika turi svarbių inte
resų ir kad ji joje su savo 
militarinėmis jėgomis pasi
liks pastoviai. Sako, jos 
esančios reikalingos apsau
gojimui “taikos.”

Nicosia, Cyprus. - - čionai 
pribuvo labai išvargę 32 
Amerikos piliečiai, kurie bu
vo palestiniečių paimti įkai
tomis, kai jie užgrobė tris 
lėktuvus, šešių kitų likimas 
dar nežinomas.

Cairo, Egiptas. — Atro
do, kad civilinis karas ir 
konfliktas su palestiniečiais 
arabais Jordanijoje pasi
baigs. Karalius Hussein ir 
sukilėlių vadai pasirašė pa
liaubų sutartį. Jordanijos 
.sostinėje Ammane sunaiki
nimas baisus ir nuostoliai 
gyvybėmis labai dideli.
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Arabų pasaulio nelaime
ŠIS vedamasis rašomas pereitos savaitės pabaigoje. 

Iš Vidurio Rytų pranešimai kalba apie audringai besi
vystančius įvykius. Visų akys nukreiptos į Jordaniją. 
Ten verda civilinis karas. Iš ten vieni pranešimai kalba, 
kad karaliaus Husseino armija sėkmingai muša sukilė
lius, daugiausia palestiniečius, ir “grūda” laukan armiją 
iš Sirijos. Bet kiti pranešimai pasakoja apie naujus 
žiaurius susikirtimus ne tik pačioje sostinėje Ammane, 
bet visoje šalyje.

Kaip ten nebūtų, Jordanijoje civilinis karas jau tu
ri baisiai daug aukų. Kalbama apie tūkstančius žuvu
sių nekaltų civilinių žmonių. Ir, kaip atrodo, jų kris 
dar daug daugiau.

Ir vėl turime arabų nelaimės pavyzdį. Čia senas pa
sidalijimas pasireiškia visoje nuogybėje. Jordanijos val
džia eina iš vien su Egiptu ir siekia kokio nors susitari
mo su Izraeliu. Bet Sirija, Alžyras ir Libija nusistatę 
prieš paliaubas ir prieš bet kokias derybas su Izraeliu, 
kol Izraelis nepasitrauks iš per 1967 metų karą užgrob
tų arabiškų žemių.

Visos pastangos, visi arabiškų valstybių galvų pa
sitarimai surasti bendrą kalbą šiuo taip visiems labai 
svarbiu klausimu nueina vėjais. Buvo manyta, kad 
Egiptas (Jungtinė Arabų Respublika) pajėgs suvesti vi
sus arabus į bendrą frontą. Jo prezidentas Nasseris ne
sigaili šiam tikslui pastangų, bet viskas veltui.

Visų stebėtojų yra bendra nuomonė, kad Vidurio 
Rytuose ramybės dar ilgai ilgai nebus. Didžiausias pa
vojus yra tame, kad šitie ten tragiški įvykiai gali į ka
rines akcijas įtraukti kai kurias pasaulio didžiąsias val
stybes. Antai, mūsų Pentagonas ruošiasi tokiam žygiui 
po šūkiu gelbėti Jordanijoje esančių keturių šimtų 
amerikiečių.

Jos nusistatymas aiškus
ŠIOMIS dienomis daug rašoma apie tai, kaip .ir ko

kių žygių imasi Tarybų Sąjunga Vidurio Rytų krizės 
reikalu. Jos pagrindinį nusistatymą išreiškia preziden
tas Podgorny keliais trumpais žodžiais. Jis sako: Tary
bų Sąjunga “savo, atsišaukime, neseniai paskelbtame, j 
visą eilę valstybių — tiek šiai sričiai priklausančių, tiek 
bepriklausančių — pabrėžė neleistinumą niekam iš lau
ko pusės po jokiu pasiteisinimu kištis į Jordanijos rei
kalus”. Ten eina civilinis karas. Tai yra Jordanijos vi
dinis reikalas. Neleistina jokia intervencija iš lauko 
pusės!

NEPAPRASTAS 
BIBLIOTEKŲ TINKLO 
IŠAUGIMAS LIETUVOJE

Rugsėjo 16 dieną Vilniaus 
“Tiesa” su pasididžiavimu 
rašo:
“Šiandien, Universiteto bib

liotekos reikšmingo jubilie
jaus išvakarėse, kai kalba
me apie stambiausią mūsų 
knygų židinį, įspūdingų pa
lyginimų teise iškeliame į 
viešumą ir didžiai šakotą 
bibliotekų tinklą Tarybų 
Lietuvoje. Septyni tūkstan
čiai visų tipų stacionarinių 
bibliotekų, sukaupusios dau
giau kaip 40 milijonų kny
gų — tokia yra šviesos, 
mokslo ir kultūros versmė, 
prieinama mums visiems. O 
jeigu dar prijungsime prie 
šios versmės kiekvieno mū
sų asmeninę biblioteką, jei
gu, perfrazuodami buržua
zinei Lietuvai taikytą Vaiž
ganto pastebėjimą, su pasi
didžiavimu tarsime, kad 
knygų lentyna ne tik kad 
nėra nežinomas baldas, bet 
ji labai reikalinga, jei pri
siminsime, kad kasmet res
publikos gyventojai gauna 
daugiau kaip 2 tūkstančius 
naujų knygų, kurių bendras 
tiražas siekia 15 milijonų 
egzempliorių, — iš tikro pa
matysime reikšmingus skai
čius.

Didelis susidom ėjimas 
knyga atsispindi ne tik pir
kimo-pardavimo statistiko
je, primenančioje, kad 1965 
metais vięnas respublikos 
gyventojas vidutiniškai nu
sipirko knygų už 1 rublį 68 
kap,., tai 1969 nietais — tiž 
2 rubliu 26'kap; Vis augantį 
poreikį knygai liudija kai 
kurių lėidinių 1 fiepaprastai 
greitas' iššklidlmhš’ po žmo-r 
nes, netgi tie dažni ir jau
dinantys skaitytojų laiškai 
redakcijoms, kuriuose žmo- 

apie 
jog’

savo kojos į besivystančius 
kraštus Afrikoje ir Azijoje. 
Čia, žinoma, jam patarnau
ja Amerikos vyriausybė.

Dabartinės Generali n ė s 
Asamblėjos sesijoje tarp 
108 punktų vyriausiu laiko
mas punktas apie suteikimą 
pagalbos besivystanči o m s 
šalims. Kaip tik tam punk
tui ruošiasi, pasak Pittma- 
no, Amerikos monopolijos ir 
valdžia. Prezidentas Nixo
nas jau pasiūlė Kongresui 
pertvarkyti užsieniui teiki
mo pagalbos programą. Jis 
siūlo, kad tokia ekonominė 
ir finansinė pagalba būtų 
teikiama per tokias Jungti
nių Tautų agentūras kaip 
Development Program, 
World Bank ir kt.

Amerikos kapitalo invest- 
mentai tuose kraštuose bū
tų saugesni. Už jų saugumą 
imtų atsakomybę pasaulinė 
organizacija. Jeigu kurioje 
šalyje kiltų revoliucija ir ci
vilinis
Tautos turėtų 
gelbėti Amerikos invest- 
mentus nuo pavojaus.

i,

karas, Jungtinės 
skubintis

TOKIA REFORMA 
MAŽAI TEPADĖTŲ

Ludingtono “Daily News”’ 
už š. m. rugsėjo 9 dieną 
štai kaip orientuojasi: “Jei 
kas nori pasitenkinti žinoji
mu, kad šie visi nenorma
lumai yra tik pripuolamas 
dalykas, kad kokių tai tero
ristinių grupių išstojimas 
prieš policiją, viršininkus 
bei valdininkus, ir mano, kad 
areštais ir didesnėmis baus
mėmis yra galima tą viską 
nugalėti, arba nors suma
žinti, tai tas nepajėgia ma
tyti toliau savo nosies galo.

“Atakos nėra prieš kurias 
nors atskiras įstaigas, ar 
asmenis. Jos yra prieš visą 
šią sistemą.”

Gerai ir aiškiai pasaky
ta. O dar galima pridėti: 
ir prieš netiesą.

Amerikoje suirimą visi 
mato, bet ne visi lygiai įver
tina, ne vsi lygiai ir tuo pa
čiu keliu laukia pakaitų. Iš
vada siūlosi, kad kapitalisti
nė sistema save peraugo, ir 
jau iš jos nieko geresnio ne
galima tikėtis, tik diena iš 
dienos pasikartojamos dra
mos.

Kai kas drįsta sakyti, kad 
“va, žiūrėkite, jaunimas vi-

teises. Jie nėra auklėti ir 
mokslinti s o c i a 1 i s t i n ėse 
valstybėse. Jie yra produk
tas kapitalistinės sistemos, 
nežiūrint, kuriame pasaulio 
kampe tai vyksta.

Viskas, kas tokiuose už
grobimuose paaiški, tai ka
pitalistinio pasaulio nervų 
suirimo kančios.

nes dalosi mintimis 
knygą, nusiskundžia, 
neįsigiję...”

Amerikos spaudoje plačiai same pasaulyje išsigimė ji A v j. lrr\lin v» Irn l r i Iri
diskusuojamas klausimas 
apie pakeitimą šalies prezi-

kelia betvarkę, ko iki šiol 
nebuvo.” O tai netiesa, ne

dento rinkimu formos. Kaip .Y1^ _Pasau b 0 hk ka- 
dabar mes rinkimuo- Pitąhstmese šalyse. Socia-

to

Pavojingas žygis
PREZIDENTAS Nixonas reikalauja Kongreso pri

imti įstatymą, kuris įpareigotų federalinę valdžią ne
delsiant panaudoti jėgą nuslopinimui bet kurioje aukš
tojoje mokykloje studentų pasireiškusio bruzdėjimo. 
Šį prezidento reikalavimą Kongresas turėtų atmesti su 
giliausiu pasipiktinimu. Tokio įstatymo priėmimas 
reikštų didžiausią reakcijos laimėjimą. Prieš studenti
ją būtų nukreiptas ne tik miestų bei valstijų, bet ir fe
deralinės valdžios jėgos. Jos mažiausias pasijudinimas 
už bet kokias, nors verkiančiai reikalingas reformas, 
būtų užgniauštas. Kolegijose ir universitetuose būtų 
priveista daugybė federalinės valdžios (FBI) agentų, 
studentus sekioti ir terorizuoti.

Sakoma, kad Kongrese šiam prezidento sumany
mui yra tvirto priešinimosi. Reikia tikėtis, kad šis pre
zidento kėsinimasis prieš mūsų studentiją Kongrese 
pralaimės.

Karščiai sutrikdė elektros jėgą
New Yorkas. — Plačioje 

apylinkėje siautėję karščiai 
daugelyje vietų paveikė ele
ktros jėgą, kuri aptemdė 
kai kuriuos rajonus rugsė
jo 22 ir 23 dienomis.

96 laipsnių karščiai ir 
aukšta drėgmė privertė 
Consolidated Edison aptem
dyti Staten Islando 90,000 
gyventojų namus, taipgi ir 
Westchester apskrityje bu
vo aptemdyti daugelio na
mai per 25 minutes ir ilgiau, 
iki elektros jėga buvo at- 
steigta.

Šiaurinėje New Jersey da
lyje buvo aptemdyti 80,000 
gyventojų namai, Philadeb 
phijoje — 150,000, Bucks

apskrityje — 100,000 netu
rėjo elektros jėgos.

San Juan, Puerto Rico. — 
Daugelis įvairių unijų vadų 
pasisakė už Puerto Rico ne
priklausomybę. Jie minėjo 
101 metų sukaktį nuo dL 
džiojo puertorikiečių sukili
mo, kuriame buvo paskelbta 
Puerto Rico respublika, bet 
vėliau buvo užslopinta.

Madison, Wis. — Daugiau 
kaip 30,000 studentų pradė
jo universiteto kursus su 
policijos apsauga. Tai pir
mą sykį toks atsitikimas. 
Studentai protestuoja prieš 
policijos sargybą.

KOMUNISTAI Už 
SUTARTIES 
RATIFIKAVIMĄ

“Tass” pranešimas iš Va
karų Vokietijos* sostinės 
Bonos skamba:

“Prasidedant Bundestago 
sesijai, vokiečių Komunistų 
partijos prezidiumo
Kurtas Erlebachas padarė 
pareiškimą, kuriame pažy
mi, kad būtinai reikia rati
fikuoti Maskvoje pasirašytą 
TSRS ir VFR sutartį.

Kompartijos atstovo pa
reiškime pabrėžiama, kad 
šios stuarties ratifikavimo 
klausimas tuojau pat turi 
būti įtrauktas į Vakarų Vo
kietijos bundestago darbo
tvarkę.,

TSRS ir VFR sutartis 
pernelyg reikšminga mūsų 
šalies interesams, kad būtų 
galima sau leisti atidėlioti 
jos ratifikavimą, sakoma 
pareiškime.

Jame taip pat pabrėžia
ma, kad reikia panaudoti 
visas Tarybų Sąjungos ir 
Vakarų Vokietijos sutarties 
galimybes užtikrinti taiką 
ir saugumą.” 4 ■

žinia, 
se> nebalsuojame tiesiai už 
kurį nors kandidatą į pre
zidentus. Mes išrenkame 
taip vadinamus “rinkikus”, 
o tie paskui susirenka ir 
formaliai išrenka 'preziden
tą., Q tų rinkikų kiekvieno
je valstijoj^ esti tiekį, kiek 
ta (valstiją turi Koągrese 
narių. . . ... Y. .m ,> i ) ) S . I p. < f i ■ j

Dabar yrą^pasrūlymąs; to
kią rinkimų sistemą panai
kinti 'ir Įeisti, piliečiams tie
siai Valsuoti už jiems patin
kamą kandidatą. Kongrese 
yra sumanymas pakeisti 
Konstituciją1 'tuo reikalu. 
Žinoma, yra ir priešų to
kiam pakeitimui.

“Daily World” kolumnis- 
tas Conrad Komo rowski 
yra tos nuomonės, kad toks 
rinkimų sistemos pakeiti
mas nėra šių dienų svar
biausias klausimas mūsų 
gyvenime. Jiš sako: “Klasi- 

narvsnėje visuomenėje, kurioje 
y politinės partijos atstovai!-' 

ja klasiniams interesams ir 
politiniame procese veikia 
daug įvairių faktorių, pa
keitimas bals avimo siste
mos neišspręstų nei atsto
vybės klausimo, nei konsti
tucinės krizės, iškilusios dėl 
jėgos sukoncentravimo į 
prezidento rankas”.

Mūsų prezidentas yra ta
pęs faktinuoju diktatoriu
mi. Toks jėgos sukoncentra
vimas į vieno žmogaus ran
kas, nepaisant, kaip jis bus 
arba buvo išrinktas, yra la- 
b a i ' pavojingas reiškinys 
Amerikos gyvėnime.

AMERIKOS 
MONOPOLIJOS IR 
JUNGT. TAUTOS .

“Daily World” korespon
dentas Jungtinėse Tautose 
John Pittman to laikraščio 
rugsėjo 17 dienos laidoje iŠ- 
kelia aikštėn Amerikos 
stambiojo kapitalo, siekimą 
panaudoti Jungtinių Tautų 
įvairias agentūras įkėlimui

Atlantic City, N.J.—Jung
tinės Elektros, Radijo ir 
Mašinų Darbininkų unijos 
prezidentas Fitzgerald uni
jos konvencijoje pasmerkė 
karą Indokinijoje.

Salinas, Calif. — Iš 10,000 
streikuojančių žemės ūkio 
darbininkų 5,000 streikierių 
pasirašė su kompanijomis 
sutartį, kuri užtikrina $2.10 
į valandą minimumą. Tai 
skaitoma didelis laimėjimas.

Kuo daugiausia parengimą 
“Laisve®” paramai.

listinėse valstybėse nesima- 
nei teroro, nei suge

dusio jaunimo. Jei kur 
nors tas įvyktų, tai kapitalis
tinė spauda mums greitai 
paraportuotų ir dar 100% 
padidintų.
Atėjo į madą užgrobti lėk

tuvus — priversti lakūnus 
skristi nė ten, kurie jie bu
vo paruošti, o visai :kita 
kryptimi.

Pats dramatiš k i a u s i a s 
žygdarbis, tai buvo užgrobi
mas net trijų lėktuvų ir 
prievarta nulėkdinimas į 
Dawson aerouostą, smė
lynuose, arti A m m a n o, 
Jordane, kur pustrečio 
šimto keleivių (dalis jų) 
buvo padaryti belaisviais, o 
lėktuvai susprogdinti, dū
mais paleista daugiau kaip 
$20,000,000. Kaltinami ara
bų “gorilos.” O tie “gori
los” yra žmonės-palestinie- 
čiai, kurie kovoja už savo

Daugelis yra nuomonės, 
kad Amerikos jauni profe
soriai ir mokytojai mato 
akis į akį su studentais. Jie 
labai įvertina, kad šių laikų 
studentai yra visaip prana
šesni už studentus dvide
šimt, trisdešimt metų atgal. 
Šių dienų studentai yra rū
pestingesni: gilesni medici
noje, chemijoje, politinėje 
ekonomijoje bei gamtos 
moksluose.

Seniems profesoriams la
bai baugu, kuomet studen
tai stato klausimus ir su jų 
atsakymais nesutinka. Vie
toje sutikti, jie savo argu
mentais duoda lekciją pa
tiems profesoriams. Stu
dentai nenori klausyti žibu
čiais papuoštų pasakų apie 
pirmąjį Amerikos preziden
tą George Washingtoną. Jie 
reikalauja iškelti faktus 
apie šalies pramonę, agri
kultūrą, apie šalies iškilimą 
iki aukščiausio laipsnio ir 
tuo pat laiku žalojimą ša
lies gerbūvio.

Jauni profesoriai nesmer
kia studentų už tokius klau
simus, o dar juos pagiria, ir 
su mielu noru; jiems aiškina. 
Ši studentų karta įeis į isto
riją už drąsą ir norėjimą 
žihoti, įką praeitų gentkar- 
čių studentai nesigilino, ne
kėlė, neboriųo žinoti. Ameri
ka'praeityje ii*'nebuvo to
kia tvirta militariškai, dau
giau rūpinosi savo šalies ger
būviu. Ji buvo pavyzdžiu 
visam pasauliui savo demo
kratine santvarka, o šiuo 
laiku yra pavyzdžiu žmonių 
laisvės žudymo. Karas Viet
name daro gėdą Amerikai. 
Jaunųjų profesorių ir stu
dentų veikla yra nukreipta 
prieš šį karą.

Tačiau, žinoma, negalima 
vienu mastu matuoti visus 
profesorius ir stu d e n t u s. 
Tai būtų neteisinga.

Dzūkelis

Susitikimas su įžymiąja Lietuvos

Ramus Turniškių miške
lis Neries pakrantėje prie 
Vilniaus. Čia pušų apsupta
me vasarnamyje gyvena ra
šytoja Halina Korsakienė. 
Vakarėjantį mišką gaubė 
rudenio dargana, namuose, 
į kuriuos įėjau, buvo labai 
jaukū, vazose žydinčios gė
lės tarsi pratęsė kelionę 
mišku. Svetingai sutiko šių 
namų šeimininkė elegantiš
ka moteris ir nesinorėjo ti
kėti, jog jai netrukus še
šiasdešimt. Metai tik labiau 
paryškino pašnekovės šveL 
numą, nubalino plaukus.

Halina Korsakienė, viena 
iš nedaugelio mūsų rašyto- 
jų-moterų jau apie keturias
dešimt metų drauge su lite
ratūra. Ir mūsų pokalbis 
ilgas — apie jaunystės me
tus, kūrybą, darbą, šeimą.

—Tarsi lemtingas įvaiz
dis mano literatūrinės kū
rybos pradžiai tapo toks pa
prastas daiktas, kaip batai,-— 
sako rašytoja. —Pirmosio
mis karo dienomis su maža 
dukrele Ingrida traukėmės 
iš Kauno į Vilnių. Maišaty

širdžių pasiaukojimu darbui. 
O su romano “Laikinoji sos» 
tinę” herojais grįžome į 
buržuazinės Lietuvos stu
dentijos tarpą.

—Artimiausias ir mie-^ 
liausiąs širdžiai paskutinei? 
sis apsakymų rinkinys “Ne
apšviestoji mėnulio pusė,”— 
sako H. Korsakienė.—Šiaip, 
jau išleidusi knygą, lieku ja 
nepatenkinta, atrodo; kad ji 
galėjo būti žymiai tobules
nė.

Rašytojos darbo kamba
ryje — didelė knygų lenty
na. Didžiąją jų daugumą H. 
Korsakienė išvertė iš rusų, 
lenkų, vokiečių kalbų. Vai
kystėje, vėliau Kauno uni
versitete išmoktos kalbos 
leido susipažinti su pažan
giąja to meto literatūra ir 
paskatino ją versti. Per ei
lę metų išversta daug M. 
Gorkio, A. Serafimovičiaus, 
G. Lorkos, A. Zegers, S. Že- 
romskio, kūrinių.

— Dažnai prisimenu S. 
Nėries pasakymą, jog sun
ku tarnauti dviems die-* 
vams — šeimai ir kūrybai. 
Kiekvienas iš jų reikalaujat 
viso tavęs, — sako rašyto
ja. — Šeima — tai židinys, 
kuriam šilumą suteikia mo
teris. Šeima reikalauja daug 
rūpesčio, dažnai atimdama 
laiką, skirtą kūrybai.

Ramiame miško prieglobs
tyje praeina rašytojos va
saros, brandinančios naujus 
apsakymus, prisiminimų 
knygą “Susitikimai” apie 
savo amžininkus S. Nė
rį, P. Cvirką, apie buvu
sius profesorius Vincą 
Mickevičių-Krėvę, B. Sruo
gą, pažangiuosius biržie
čius. .

Susitikimai su rašytoja 
būsimų knygių puslapiuose 
žada daug džiugiu akimir
kų (iseiną'n,t: iš jos. namų 
labai risi paprieštarauti 
S. Nėries žodžiams apie šei
mą ir kūrybą, . .a

D. Bagdonaite* f

Pittsburgh, Pa. — Plieno 
analistai apskaičiuoja, kad 
plieno naudojimas gali su
mažėti milijonu tonų, jeigu 
General Motors streikas pa
skęstų 45 dienas.

Montgomery, Ala.— Nau
joji Nacionalinė Demokra
tų Partija lapkričio 3 d. tu
rės Alabamos valstijoje 176 
kandidatus, kurie kovoja už 
lygybę ir demokratiją, prieš 
rasizmą ir skurdą.

mergaitė pametė batuką. O 
kurgi gausi naują nupirkti, 
o be to, už ką gi? Lig šio
lei negaliu pamiršti Pasva
lio mokyklos mokytojų, ati
davusių man savo maisto 
davinius, kad galėčiau nu
pirkti vaikui batukus.

Pirmasis rašytojos apsa
kymas pavadintas “Auliniai 
batai.”

—Šį apsakymą parašiau, 
nes turėjai! išsakyti širdies 
gėlą. Klasėje, kurioje dės
čiau, mokėsi viehas išoriniai 
gan simpatiškas vaikinas. 
Jis ateidavo į pamokas su 
sunkiais auliniais batais. 
Mes žinojome, kad šis moki
nys drauge su vokiečiais 
dalyvavo žmonių žudynėse. 
Mane nuolat persekiojo 
klaupus tų batų bildesys.

Rygos vaikams “Gimta
jame mieste/’ “Dovana,” 
“Klasės garbė” — tai pasa
kojimai apie pokario vai
kus, jų rūpesčius. Apysa
kos “Gyveniman išėjus” he
rojė gydytoja Elena Orin- 
taitė jaudino mus savo jau- 
natviškais ieškojimais, nuo-

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

GRIEŽLE
Kol pienu pakanka * 
Verkimą užliet, 
Į mėlyną lanką 
Pareina griežlė.
Anksti atsikėlus
Griežlė ne viena:
Margais rūpestėliais 
Griežlė vedina.
Tu mano griežlele,
Aš būsiu rami, 
Kol lanką, kol žalią 
Dengi savimi...
... nupjautas jau šienas, 
O tokia giedra!..
Dar kvepiančio pieno 
Puodely yra.
O pustomi smėliai 
Rudens piešiny...
Išeis rūpestėliai,
Širdim nešini...

į
Tik sniegas klos žemę
Ir stingdys rankas...
Ar grįši, griežlele, 1 
Į mano lankas?

Ramutė Skučaitė
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INž. GABRĖNAS

Mano kelione į saulėleidį
Šiandien, rugsėjo 5-ąją, 

w paskutinė mano viešnagės 
^Europoje diena. 12:30 vai. 
po pietų mano lėktuvas pa
lieka Paryžių ir juo aš grįž
tu namo į Miamį po 61-os 
dienos kelionės po Europą. 
Daug kas būtų galima pas- 
kyti apie viešnages: Lietu
voj, Švedijoj, Prancūzijoj, 
Šveicarijoj ir 19 dienų Ita
lijoj. Tačiau ne dabar lai
kas ir aplinkybės apie tai. 
Jei turėsiu gerą ūpą ir tin
kamas aplinkybes, gal vė
liau pakalbėsim plačiau apie 
pusėtinai ilgą mano viešna
gę užsienyje šią vasarą. O 

. dabar tiek tų minčių apie 
kelionę, kad nežinau nei iš 
kurio galo pradėti. Taigi 
pradėsiu nuo pabaigos — 
nuo paskutinės dienos mano 
kelionės į saulėleidį. Vakar 
buvo paskutinė diena vieš
nagės Paryžiuje. Daug 
vaikščiojau jo bulvarais ir 
dar kartą aplankiau svar
besnes vietas. Buvau įlipęs 
įr į Eiffelio Bokštą. Iš jo 
visas Paryžius matosi kaip 
ant delno. Bet ir čia nesigi
linsiu i smulkmenas dėl sto
kos laiko. Vakare grįžau 
anksti į viešbutį ir ėjau gul
ti, nes buvau pusėtinai pa
vargęs. Šį rytą kėliau 8 vai. 
ir papusryčiavęs išvykau į 
Orly aerodromą, kuris ran
dasi apie 30 mylių nuo Pa
ryžiaus.

Aerodromą pasiekiau 
kaip pusė po dešimt, didesnį 
lagaminą pridaviau Pan- 
American kompanijos glo
bai, ir su lietpalčiu ant pe
ties ir mažesniu lagaminėliu 
kairėje rankoje vaikščioju 
po to didžiulio, moderniškai 
įrengto aerodromo patalpas. 
Turiu dar dvi valandai

Šiame aerodrome, rodos 
Randasi viso pasaulio nervų 
eentras. Čia didžiulė laukia
moji salė, kur tūkstančiai 
keleivių zuja po visus pa
sienius: prie bilietų lange
lių, prie informacijos būde
lių ir prie užkandžių ir gė
rimų bufetų. Čia randasi 
keleivių iš visų pasaulio 
kampelių, iš visų pasaulio 
šalių ir šalelių, jie kalbasi 
įvairiausiomis kalbomis, ko
kios tik randasi pasaulyje.

Dar tik pusė po vienuo
likos. Bet aš jau žiūriu į in
formacijų pultą. New Yor- 
ko dar nesimato jame. Dar 
valanda laiko iki skridimo, 
sau galvoju, tai dar per 
anksti. Užsisakau butelį 
alaus. Prancūzas padavėjas 
atneša du. Nežinau ar jis 
mano pracūziškos tarmės 
nesuprato. O gal ir nudavė 
nesuprantąs, kad gautų 

T jaugiau frankų (frankas 
* lygus 20 amerikoniškų cen

tų—apytikriai). Bet kalbos 
nemokėdamas, negi eisi į 
ginčus už tai. Užmokėjau 7 
frankus už dvi puskvortes 
alaus ir dar franką arbat
pinigių (tips) pridėjau. Vis
kas tvarkoj.

Pokalbis su anglu
Man begurkšnojant alutį, 

kažin iš kur prieina ir at
sisėda prie mano staliuko 
blondinas, gražiai apsirėdęs, 
jaunas vaikinas, jis galėjo 
būti apie 28-nių metų, aukš
tas, lieknas ir nekudlotas.

“Ar kalbi angliškai?” jis 
mane klausia, švaria anglų 
akcento kalba. “Kurgi ne”, 

faš jam atsakau. “Čia, lyg 
^Babilonijos bokšto papėdėj, 
kur urzgia tūkstančiai man 

• nesuprantamų žodžių, man 
įprasta anglų kalba džiugi
na mane”.

Jis užsirūkė geros rūšies 

Dunhill - anglišką cigaretę 
ir užsisakė alaus. Jam irgi 
du butelius atnešė padavė
jas. Na, ir siurbčiodami ho- 
landišką alų, šnekučiuoja
mės. Po pradinio pokalbio 
apie tai, kur pastoviai gyve
nam, kur keliaujam ir ko
kiais reikalais, įsivėlėm ir į 
rimtesnį pokalbį apie mano 
ir jo šalis ir jose bėgančius 
reikalus.

Aš jo klausiu, ar Anglijoj 
yra sunku jauniem žmonėm 
baigusiem mokslą, gauti 
darbas. Jis atsako, kad 
tiems, kurie turi šiek tiek 
gabumų ir specialybę, nėra 
sunku. Jis pats esąs elektros 
inžinierius ir jo kompanija 
siunčia jį į Bombay, Indiją, 
ten tvarkyti elektrinės sto
ties reikalus.

Jis mane klausia, kaip 
mes amerikiečiai patenkinti 
Nixono administracija. Aš 
sakau, kad nelabai kaip. Jo 
tęsimas karo Vietname ir 
Kambodijoje labai mūsų 
žmones erzina. Jis man sa
ko, kad ir Anglijos žmones 
Nixono politika dar labiau 
erzina. Klausiu, kaipgi atsi
tiko, kad Anglijos premje
ras Wilsonas pralaimėjo 
rinkimus? Jis pastebėjo, 
kad Wilsono politika, patai
kaujanti Nixonui, daug jam 
pakenkė.

Darbietis Wilsonas daug 
žadėjęs darbo žmonėms, 
mažai jiems tedavęs. Dar
bo žmonių gyvenimas pa
sunkėjo. Todėl balsuotojai 
pasirinko mažesnę iš dviejų 
blogybių. Balsavo už kon
servatyvų kandidatą, many
dami, kad pakeitus admini
straciją, gal bus geriau.

Dar nebaigus gerti nei 
puskvortes alaus, matau, 
kad mano pašnekovas žva
liai žvalgosi ir stebi infor
macijų pultą. Jis pakilo, at
sisveikinome, ir palikęs dar 
pilną puskvortę alaus ir ci

Nuotraukoje: pirmokės Violeta Jurgėlaitytė (kai
rėje) ir Loreta Gečaitė prie naujosios Panevėžio moky
klos. A. Dilio nuotrauka.

MANO SPALVOS
Pilnas baidaras mano paukščių.
Aš turiu didelę skrynią dažų —
Mamos atsineštiniai, —
kad kiekvienas paukštis vis kitą dainą giedotų.
Kad nebūtų toks pilkas mano ežeras
Ir įspėtum už jo stūksančios girios
Paslaptis.
Aš nupiešiu didelį kaip mintis dangų, 
Kad sutilptų jame visų motinų norai 
Ir dar vietos ateinančioms motinoms liktų.

Mano rankos kaip gulbių kaklai
Žalioj prietemoj.
Perlų karolius kabina ant medžių Pagunda,
Kad tapčiau Ieva.
Mane slegia ilgesys dar nesutiktojo
Ir mintis, kad purienos tuoj peržydės.

Maryte Macijauskienė

garetes, greitai nužingsnia
vo savais keliais.

Aš irgi nebaigiau savo nei 
jo palikto alaus. Holandiš- 
kas alus stiprus. Per daug 
jo siurbtelėjus, gali apsukti 
galvelę. O čia svetimoj ša
lyje, už 6,000 mylių nuo na
mų ir dar nemokant pran
cūziškai, gali greitai paklys
ti. Čia nėra auklės, kuri ta
ve už rankytės vedžiotų.

(Bus daugiau)

Norwood, Mass.
Rugp. 30 LDS 3 kp. turė

jo gerą parengimą— pietų 
banketą M. Uždavinio re
zidencijoje. Parengimas vi
sais atžvilgiais pavyko ge
rai. Oras tą dieną buvo la
bai gražus, šiltas, bet ne
karštas. Apart vietinės pub
likos, turėjom nemažai sve
čių ir iš kitų miestų.

Šį kartą gražiai nors sun
kiai pasidarbavo draugės S. 
Rakutienė ir N. Grybienė, 
paruošdamos gerus pietus. 
Prie stalų laike pietų joms 
gražiai patarnavo P. Žu
kauskienė, O. Zarubienė, M. 
Trakimavičienė, A. Rakutis, 
A. Zaruba ir M. Uždavinis.

Šiam parengimui buvo 
gauta gerų dovanų. Maisto 
aukojo: M. Sadauskienė, 
Agnes Yakštis, B. Sarapie- 
nė, S. Rakutienė. Gėrimų: 
S. Družas ir N.Grybienė. 
Prie pardavinėjimo bilietu
kų gražiai pasidarbavo P. 
Žukauskienė ir M. Traki
mavičienė.

Už atliktą sėkmingą ir 
gražų šiame parengime dar
bą, šeimininkėms, taipgi 
draugėms ir draugams, už 
įvairias dovanas ir patar
navimus varde LDS 3-čios 
kuopos tariu nuoširdų ačiū! 
Taipgi, ačiū svečiams už at
silankymą.

M. Uždavinis

Roma. — Popiežius Pau
lius atsišaukė į kariaujan
čius Jordane, ragindamas 
nutraukti mūšius ir eiti prie 
susitaikymo.

Juozas Karosas
Š. m. liepos mėn. 16 d.|vių gimnazijoje, dalyvauja 

sukako 80 metų kaip gimė i koncertuose, diriguoja lietu- 
lietuvių tarybinis kompozi- vių muzikos kon c e r t a m s
torius, dirigentas, muziki
nis visuomeninis veikėjas, 
LTSR liaudies artistas J. 
Karosas.

Neišsenkamos energijos, 
visad guvus ir judrus, su
šypsena veide, su balta, lyg 
žydinti obėiis, šarma plau
kuose, tokį mes pažįstame 
gerbiamą jubiliatą, energin
gai skubantį Lenino pro
spektu į Valstybinę konser
vatoriją, ar stovintį dirigen
to tribūnoje dainų švenčių 
metu, ar kaip svečią susi
tikimuose su visuomene. 
Retas iš muzikų sulaukia 
tokio garbingo amžiaus ir 
išlieka pilnai darbingas ir 
energingas, kaip J. Karo
sas. Nelengvas buvo jo, 
aukštaičio sūnaus, kelias į 
muzikos meną. Skambios J. 
Karoso originalios ir har
monizuotos liaudies dainos, 
kuriose mes užčiuopiame at- 

l'garsį aukštaičių krašto dai
nų. Iš pat mažens mažasis 
Juozukas pamėgo liaudies 
dainas ir muziką. Pirmasis 
jo muzikos mokytojas buvo 
tėvas, kuris mažąjį sūnų iš
mokė groti smuiku ir armo
nika gimtajame Spragučių 
kaime (Utenos apskr.).

Ilgą ir sunkų kelią J. Ka
rosas nuėjo, kol tapo muzi- 
ku-profesionalu. Pirma s i s 
jo mokytojas - specialistas 
buvo jo žemietis kompozito
rius Juozas Gruodis, pas 
kurį jis buvo ir vargoninin
ko padėjėju. Vėliau J. Ka
rosas pats tampa vargoni
ninku, paskui dirbo choris
tu, smukininku kino teatre, 
akompaniatoriumi ir moky
toju Maskvoje ir Jarceve. 
1921 m. J. Karosas įstoja į 
Rygos konservatoriją, ku
rią 1927 metais baigia, gau
damas kompozitoriaus ir 
vargonininko diplomus.

Rygoje, kartu su Justu 
Paleckiu, organizavo Rygos 
lietuvių chorą, kuris turėjo 
didelį populiarumą ne tik 
lietuvių, bet ir latvių tarpe. 
Dėsto muziką Rygos lietu-
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RAŠYTOJO B. LAUCEVIČIAUS-VARGŠO SUKAKČIAI

Jam būtų 85 metai
Šių metų rugsėjo 20 die

ną sukanka 8 5 metai, kai 
Kelmės miestelėnų Laucevi
čių šeimoje gimė sūnus, ga
vęs Broniaus vardą. Neil
gas, bet gana vaisingas Bro
niaus Laucevičiaus gyveni
mas (mirė 1916 m. kovo 31 
d. Čikagoje), įnešė nemenką 
indėlį į lietuvių literatūros 
istoriją.

Metai, praleisti Rusijoje 
(mokėsi Lomžoje, keliavo 
su gastroliuojančia teatro 
trupe) nenuėjo veltui. Bro
nius Laucevičius anksti pa
juto neteisybę, kuri slėgė 
paprastų darbo žmonių pe
čius. Rasi todėl, grįžęs Lie
tuvon ir apsigyvenęs Šiau
liuose, jis gan greitai įsi
jungė į anticarinę veiklą, 
būdamas aktyviu 1905-1907 
metų revoliucijos dalyviu. 
Kaip tik šis žingsnis ir nu
lėmė tolimesnį busimojo ra
šytojo gyvenimą.

Pradėjęs rašyti audringo
mis 1905 metų dienomis, 
Bronius Laucevičius, atvy
kęs į Jungt. Valstijas (jis 
buvo persekiojamas caro 
ochrankos ir buvo privers
tas emigruoti), nepadėjo 
plunksnos — reiškėsi kaip 
beletristas, dramaturgas ir 
teatro kritikas. Dirbdamas 
įvairų pripuolamą darbą, B.

Rygos radijuje.
1930 metais J. Karosas 

sugrįžta Lietuvon, į Kauną, 
kur išvysto įvairiapusę mu
zikinę veiklą. Jis — “Dai
nos” choro ir radijo simfo
ninio orkestro dirigentas, 
gimnazijos muzikos moky
tojas. Nuo 1937 metų iki 
1953 metų jis vadovauja 
Klaipėdos muzikos mokyk
lai (Vokiečių okupacijos me
tais Šiauliuose). Šiuo metu 
jubiliatas dėsto dirigavimą 
LTSR Valstybinėje konser
vatorijoje.

J. Karosas yra, be abejo, 
vienas iš produktingiausių 
lietuvių kompozitorių, kurio 
kūrybinė veikla ypač stip
riai pasireiškė po Didžio
jo Tėvynės karo. Pažymėti
ni tokie jo stambūs kūri
niai: — oratorija “Darbas 
ir taika,” dvi simfonijos, po
ema chorui ir orkestrui “Už 
taiką,” keletas suitų lietu
vių liaudies dainų temomis, 
uvertiūros simf. orkestrui ir 
fortepioninis trio, styginis 
kvartetas, koncertai smui
kui, fortepionui ir violenče- 
lei su orkestru. Svarbią 
vietą J. Karoso kūryboje 
užima jo solinės ir cho
rinės dainos, dainos vai
kams, kurių jis yra sukūręs 
bei harmonizavęs apie 200.

Kas nežino tapusių popu
liariomis tokiu J- Karoso 
dainų, kaip: “Stikliukėlis,” 
“Obelėlė,” harmonizuota lie
tuvių liaudies daina “Tykus 
vakaras,” vaikams — “Prie 
laužo” ir daugelio kitų dai
nų. Jo dainos .pasižymi ge
ra faktūra, patogios dainuo
ti ir atlikėjų kolektyvų yra 
labai mylimos.

Ir šiandien jubiliatas yra 
pilnas jaunatviškos energi
jos, naujų kūrybinių suma
nymų. Geriausios kūrybi
nės kloties ir puikios svei
katos mes šiandien linkime 
gerb. Jubiliatui.

Juozas Slėnys

Laucevičius organizavo 
Amerikos lietuvių darbinin
kų tarpe scenos mėgėjų ra
telius, pats rašydamas pje
ses, režisuodamas jas ir vai
dindamas.

Per dešimt emigracinio 
gyvenimo metų jis parašė 
ir išleido keliolika pjesių 
(žinomiausios — “Paskuti
nė banga”, “Pirmieji žings
niai”, “Saliamono sapnas”, 
“Penktas prisakymas”, “Mi
lijonai vandeny”, “Žmonės”, 
“Gadynės žaizdos”), kelias
dešimt apsakymų, vaizdelių 
ir apysaką “Antrasis krikš
tas,” reikšmingą revoliuci
niais ir antiklerikaliniais 
motyvais.

Bronius Laucevičius, pa
sirašinėjęs B. Vargšo slapy
vardžiu, į lietuvių literatū
ros fondą įėjo kaip demo
kratinis rašytojas, parodęs 
nemaža revoliucinės kovos, 
darbininkijos gyvenimo ir 
kapitalistinės Amerikos tik
rovės epizodų.

Paskutiniaisiais savo gy
venimo metais, B. Laucevi
čius - Vargšas buvo ypač 
susirūpinęs teatro reikalais 
— leido ir redagavo mėne
sinį žurnalą “Veidrodis” 
(1914-1915 m.), ligos patale 
sukūrė antimilitarinę dra
mą “Kryžius”, tačiau gyve-

LIETUVIŠKO MENO KOLUMBAI

Lietuviško meno Žvaigždžiu 
pasirodymai užsienyje

Lietuvos kolumbais pava
dino vienas žurnalistas Vil
niaus Filharmonijos kame
rinio orkestro artistus, pir
mą kartą nuvykusius gast
rolių į Kubą. Kad jų pasi
rodymai šioje tolimoje ša
lyje buvo tikrai įspūdingi, 
patvirtina ir solidaus Hava
noje leidžiamo savaitraščio 
“La Bohemia” apžvalginin
kė Klara Sand. Tiksliau, 
žinoma, manyti, kad ne dvi
dešimt puikių, S. Sondeckio 
vado v a u j a m ų “kolumbų” 
atrodo Kuba, o daugiau 
kaip 10 tūkstančių kubiečių, 
kurie klausėsi mūsų muzi
kantų, grojimo, tokiu būdu 
atrado Lietuvą. Tiesa, ku
biečiai pažįsta ne vieną ten 
dirbantį gerą mūsų krašto 
specialistą, matė V. Žalake- 
vičiaus filmą “Niekas neno
rėjo mirti”, kino aktorių D. 
Banionį, yra girdėję apie 
Čiurlionį.

Panašių Lietuvos atradi
mų šiemet pasaulyje būta ir 
daugiau. Mūsų “kolumbas” 
Japonijoje-respublikos liau
dies artistas Virgilijus No
reika. Tarptautinėje parodo
je Osakos mieste drauge su 
“Lietuvos” ansamblio birby
nininku P. Budrium .ir šio' 
ansamblio kanklininke D. 
Juodvalkyte jis surengė ke
lias dešimtis koncertų tary
binio paviljono lankyto
jams. Vėliau V. Noreika 
kartu su TSRS Didžiojo te
atro soliste A. Levka daina
vo Tokijuje ir kituose Ja
ponijos miestuose, pelnė 
aukštą muzikinės visuome
nės įvertinimą.

Beje, Noreika yra pirma
sis Tarybų ‘Lietuvos daini
ninkas, pasirodęs Paryžiaus 
Grand operos teatro sceno
je. Tai buvo šių metų va
sario mėnesį, kai jis ten dai
navo, dalyvaudamas TSRS 
Didžiojo teatro gastrolėse.

Pragoję, Bratislavoje ir 
daugelyje kitų Čekoslovaki
jos miestu šių metu balan
džio-gegužės mėnesiais sėk
mingai koncertavo Vilniaus 
konservatorijos lietuvių 
liaudies instrumentų kame
rinis ansamblis “Sutartinė” 
ir drauge su juo šioje ke
lionėje dalyvavę Vilniaus 
profsąjungų kultūros rū
mų “Vaivos” ansamblio šo
kėjai. Draugams čekams ir 
slovakams, kaip pažymi jų 
spauda, didelį įspūdį padarė 
senovinės lietuvių melodi
jos, mūsų liaudies muzikos 
instrumentai. Pragos kon
servatorijos vadovai “Su
tartinę” vadina sektinu pa
vyzdžiu, kaip reikia propa
guoti savo tautos liaudies 
meną. O tuo pat metu Va
karų Čekoslovakijos mieste 
Ustoje prie Labos tarptau
tiniame saviveiklinių lėlių 
teatrų festivalyje laurus 
skynė Respublikinės bibli
otekos lėlių teatro artistai. 
Jie į Vilnių parsivežė šio 
festivalio “Didįjį prizą.”

Čilės sostinėje San t j a g e 
prieš universiteto rūmus 
stovi paminklas I. Domeikai. 
Daugiau kaip prieš šimtą 
metų šis Vilniaus universi
teto auklėtinis atsidūrė to
limoje Čilėje ir pasišventė 
liaudies švietimui. Vėliau jis 
tapo minėto universiteto 
rektoriumi. I. Domeikos 

nimo nualsinta širdis susto
jo... Sustojo pačiame kūry
binių jėgų žydėjime.

O būtų jam šiandieną aš
tuoniasdešimt penkeri...

Augustas Tamaliūnas

pramintu taku prieš keletą 
savaičių į Santjago miestą 
išvyko įžymioji mūsų bale
rina ir pedagogė, TSRS 
liaudies artistė G. Saba
liauskaitė. Čilės sostinės 
Operos ir baleto teatre ji 
statys klasikinio baleto 
spektaklius, perteiks savo 
patyrimą jauniems choreo
grafams, supažindins juos 
su lietuvišku baletu.

Operos ir baleto teatro ko
lektyvas neseniai sveikino 
grįžusį iš kelionės po JAV 
populiarųjį mūsų daininin
ką Vaclovą Daunorą. . Vos 
kolegos ir bičiuliai spėjo pa
sidžiaugti savo draugo sėk
me, kai atėjo Eduardo Ka
niavos išleistuvių vakaras. 
Jis išvyko dainuoti j Garsi- 
jos Lorkos teatrą Havano
je. O iki metų pabai
gos dar keletą Europos sos
tinių aplankys V. Noreika. 
Be to, Lietuvos operos ko
lektyvo, kuris šių metų pa
baigoje švęs savo 50-metį, 
gyvenime numatomi ir kiti 
reikšmingi įvykiai. Planuo
jama pasikeisti solistų gru
pėmis, dirigentais su garsiu 
Bulgarijos Liaudies Res
publikos Rusės miesto ope
ros teatru. Po šio žingsnio 
turėtų sekti ir pasikeitimas 
gastroliniais spektakliais.

Šie metai reikšmingi žy
miam mūsų vargonavimo 
meistrui Leopoldui Digriui, 
kuris po sėkmingų gastrolių 
Šveicarijoje pakviestas kon
certuoti į Vengriją. Uolus 
lietuviškos muzikos propa
guotojas Lenkijoje, Valsty
binės filharmonijos simfoni
nio orkestro vyriausias di
rigentas Juozas bomarkas 
metų pabaigoje vėl kviečia
mas į Poznanę. Ir dar viena 
tolima kelionė laukia mūsų 
artistų. Numatoma, kad šį 
rudeni Tarybų Lietuvos me
no dienos bus surengtos 
Mongolijos Liaudies Res
publikoje. Tai vėl būtų to
kia mūsų artistų kelionė, 
kurios dalyvius pagrįstai 
galima pavadinti kolumbais.

Baigiant šią užsienio ke
lionių apžvalgą, reikėtų pa
sakyti, kad Kauno “Rasos” 
ansambliečiai ruošiasi į An
gliją. Dar ne vienas profe
sinis ir saviveiklinis kolekty
vas koncertuos užsienio tu
ristams Viduržemio jūra 
plaukiančiame laive “Litva”. 
Be abejo, bus išvykų, apie 
kurias šiandien ankstoka 
kalbėti. Tačiau ir čia pami
nėtosios leidžia susidaryti 
vaizdą, kaip plačiai šiais ju
biliejiniais metais pajėgiau
si Lietuvos meno kolekty
vai, geriausi artistai repre
zentuoja mūsų meną ir kul
tūrą užsienyje.

J. Bagdanskis

UŽMIRŠIMAS
Tokie iškalbūs, pasipuošę 
Prieš lietų sodriai sodai ošia. 
Tą vienąsyk — kol gyvenu — 
Atnešk man lietų dovanų.
Atnešk man tylų užmiršimą 
Ir gydantį vandens ūžimą, 
Tegul suskyla į dalis 
Anksti prinokęs obuolys.
Paskui tegul visi nukrinta.
Aš būsiu tavo nuraminta — 
Juk pirmąkart per tuos metus 
Bus šitoks didelis lietus.
Visi, kas gyvas, lietų renka, 
Visiems — po obuolį į ranką, 
O tiems, kurie anksčiau 

gyveno, i
Ir obuoliai, ir lietūs — 
Mano.

Rainutė Skučaitė
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TURISTŲ TAKAIS

Gimtojo krašto keliais
Saulė pabudo .•. Vaiskų 

rytą mūsų mašina visu grei
čiu išdūmė iš miesto. Ne
trukus kelią jai pastojo 
Šatrijos kalnas, o gal vel
niai su raganomis pakišo 
mums koją, nes mašina nė 
iš vietos nebegalėjo pajudė
ti. Nepaisydami “kerų,” ver
žėmės į viršukalnę. lūpom, 
lipom... Prieš akis tik ža
liuoja viskas, ir blyksi ma
žas, tur būt, nuo pačios sau
lės atplyšęs ugnies kamuo
liukas. O pačioje viršūnėje, 
rodos, užtenka tik ištiesti 
rankas, ir pati saulė atsiras 
delnuose. Bet piliakalnis, 
tur būt, per žemas, nes sau
lė išsprūdo ir dar aukščiau 
pakilo. Tada daugelis su
pratome, kad akimirkomis 
net saulė būna pasiekiama.

Saulė bėgo... Mes kartu 
su ja skubėjome aplankyti 
rašytojos Žemaitės ir jos 
artimo draugo bei padėjėjo 
P. Višinskio sodybas. Ma
lonu buvo paliesti takelį, 
kuriuo kažkada vaikščiojo 
rašytoja. Paminklinis ak
muo liudija, kad čia, toje 
vietoje, stovėjo suręsta pir
kelė, kurioje gimė “Marti,” 
“Petras Kurmelis” ir kiti 
kūriniai.

Saulė kaitino... Pavėsį 
suradome Baubliuose, “kur 
kitąkart pagonis piovė die
vams ožką, čia dabar gyve
na D. Poška.” Atrodė, kad 
pats poetas mus pasitiko, 
taip nuoširdžiai priėmė pir
mojo lietuviško muziejaus 
saugotojas. Jis prie Bau
blių ir darželį, apdainuotą 
poeto, įrengė. O jau žoly
nų, tur būt iš visos Lie
tuvėlės pririnko!

Saulė skriejo.-. Apsi
lankėme memorialiniame 
sku 1 p t o r i a u s V. Grybo 
muziejuje. Grybienė supa
žindino mus su šio sti
prios valios žmogaus bio
grafija ir jo darbais. Vie
nas jų puošia ir mūsų ra
joną. Tai paminklas S. 
Daukantui Papilėje.

Saulė skubėjo... Pakeliui 
į Veliuoną užsukome į Ged
gaudų pilį. Pasakotojo ne
reikėjo, čia viskas liudijo 
apie senovės lietuvių kovas, 
apie tą žilą ir garbingą pra
eitį. O šalia Raudonės pi
lies mes, septyni vaikai, vos 
apkabinome ąžuolą, ošiantį 
legendas apie paslaptingas 
mūro sienas.

Saulė pavargo... Į Ve
liuoną mus lydėjo pasišiau
šęs virpančiomis bangelė
mis Nemunas. Kokia pla
tybė! Gal tai visai ne Ne
munas, tik atplyšusi dan
gaus juosta? Nenorėdami 
tuo patikėti, sudrumstėme 
savo skambiu juoku laukus, 
upę. Senelis Nemunas, ro
dos, pralinksmėjo ir, norė
damas įrodyti, kad klysta 
tie, kurie tvirtina, jog jis 
jau žilas, pasipurtė, pabė
gėjo į tolį, pagriebė saulę 
ir nusinešė. Tolyn tolyn.

Skubame ir mes. Jau pa
siektos Ramybės, Gedimi
no piliakalnių viršūnės, ap
lankytas kraštotyrininkų 
muziejus, kuriame sukaup
ta daug medžiagos apie mo
kyklinius P. Cvirkos metus. 
Džiugu buvo paliesti juodą 
suolą, kuriame savo plunks
ną bandė Petriukas. Pir
kaitė, paskendusi žalumoje, 
drebulė sodinta Petriuko. O 
juk jos vietoje galėjo jis 
pats dabar tebestovėti! O 
gal ir stovi?

Išgirdome labai įdomių 
nuotykių, pasakojimų apie 

rašytojo vaikystę, jaunys
tę, mokslo metus. Ypač vie
nas įstrigo atmintin. “Nu
bėgs vakarais Petriukas 
prie upės, įlįs į meldus ir 
rašo, rašo apie saulėlydį 
Nykos valsčiuje, apie žemę 
maitintoją... Jis rašo, o 
drebulė auga. Gyvo jo ne
bėr, o drebulė primena 
darbščias Petriuko rankas...

... Kaunas mus pasitiko 
Įprastiniu bundančiu ryto 
triukšmu. Aplankėme pilies 
griuvėsius, pabuvojome lite
ratūriniame muziejuje, nu
lenkėme galvas prie Mairo
nio kapo, susižavėjome M. 
K. Čiurlionio paveikslų ga
lerija, kur supratome, kad 
dažnai daug ką galima pa
matyti ne tik akimis, bet 
ir širdim. ■.

Po to kelionė nuviliojo 
mus į Palemoną. Smulkiai 
susipažinome su S. Nėries 
biografija ir kūriniais. At
rodė, kad pati rašytoja dar 
gyvena tame namely, tik 
dabar išbėgo prie marių ir 
skundžiasi: “Per daug aš 
pamylėjau žemę, tą, pilką, 
purviną, dulkėtą, per daug 
pati save pamylėjau, prisi
rišau prie žemės ir viso to, 
kas žeme kvepia.” Nesulau
kę grįžtančios poetės, pasu
kome savo gimtojo miesto 
link...

Saulė šokinėjo, bėgo, rito
si pušų viršūnėmis ir vilio
jo mus į naujas keliones...

Palmyra Narušaityte
N. Akmenės 1-osios vid. 

mokyklos dešimtokė

HARTFORD, (OW
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x . Liet. Moterų Klubas
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Laisves Choras, vadovybėje Wilma Hollis

Lietuvos pasididžiavimas 
Kauno zoologijos sodas 

ir jo “vaikai”
Gražu šiandien Kauno Zo

ologijos sode:kažkokia per
matoma žaluma apglėbusi 
asfaltuotus takelius, įvai
riausiomis spalvomis mir
guliuoja moteriškos suknu
tės, šviesūs vaikų rūbeliai. 
Ir saulė. Čirškėdamos, kle
gėdamos įvairiausiais bal
sais, jos spinduliuose maudo
si žalios pietų papūgėlės ir 
raudonos šiaurės zylės, tin
giai prieš saulutę raivosi 
Bengalijos tigras ir iš šiau
rės atkeliavęs ruonis...

Šiame zoologijos sode — 
beveik 2,000 egzempliorių— 
gauruotų, plunksnuotų, žvy- 
niuotų, atstovaujančių vi
siems pasaulio kontinen
tams. Šiemet faunos atstovų 
padaugės dar penkiasde- 
šimčia.

Kauno zoologijos sode, 
kurį 1938 metais įkūrė gar
sus Lietuvos mokslininkas 
Tadas Ivanauskas, nuolat 
sutiksi ekskursijas iš visų 
Lietuvos kampelių. Vien tik 
pernai čia pabuvojo 350 tūk
stančių žmonių.

Noriu papasakoti apie šio 
sodo “darželinukus”.

... Sėdžiu Kauno Zoolo
gijos sodo direktoriaus Al
gimanto Andriuškevi č i a u s 
kabinete. Sėdžiu labai iš
didžiai — ant tikro leopar
do kailo.

— Kuo jau kuo, bet prie
augliu nusiskųsti negali
me, — atsakydamas į mano 
klausimų, sako direktorius.

— Štai kad ir mūsų “Ru
dė” — rudoji meška. Labai 
retas atvejis: ji susilaukė 
pas mus meškiuko. Gaila, 
kad dabar ji nelabai linku
si draugauti su svečiais — 
užsiėmusi motinystės reika
lais. Niekam nenori rodyti 
savo mažylio, gal būt, kad 
“bloga aids nenužiūrėtų.” 
Tarp kitko, įdomus biologi
nis atvejis: meška sveria 
apie du šimtus kilogramų, 
o meškiukas — tik 400 gra
mų. Gal todėl mama taip 
ir saugo savo vaiką. ■

Savo pirmąjį pavasarį 
šiomis dienomis sutiko la
mos jauniklis, pagausėjo po
nių šeima, laukiasi mažylių 
tigrai, asilai, vilkai, lapės, 
usūriniai šunys.

Daugelio žvėrių gimimas 
nelaisvėje nėra jau toks daž
nas reiškinys. Todėl kiekvie
no mūsų “mažylio” atėji
mas į pasaulį — mūsų so
do darbuotojams didelis 
džiaugsmas. Sodo gyvento
jų skaičiaus didėjimas 
daug priklauso nuo to, 
kaip jie prižiūrimi, kokios 
sąlygos jiems sudaromos, 
kiek dėmesio ir šilumos 
jiems skiriama. Nesigirda
mas galiu pasakyti, kad 
kaip tik tuo mūsų sodas ir 
pasižymi visose šalyse. Bet 
leiskime kalbėti faktams. 
Direktorius atverčia Angli
joje išleistą tarptautinį7 zo
ologijos sodų metraštį, ku
riame sužymėti visų pasau

lio sodų žvėrys.
— Iš viso, kaip matote, 

pasaulyje yra daugiau kaip 
800 zoologijos sodų. O pa
žiūrėkime, kaip ten žvėrys 
veisiasi. Labai įdomus eg
zempliorius yra kijangas — 
pusiau arklys, pusiau asi
las. Laisvėje jo jau nebe
sutiksi. Visame pasaulyje 
jų tėra šeši: Rygos, Pragos 
ir Kauno zoologijos soduo
se. Kiekvienas jų kainuoja 
po 2,500 rublių. Bet, žinoma, 
tai toli gražu nė ta kaina, 
kurios jie verti. Jų—išnyks
tančių gyvulių kaina—nenu
sakoma skaičiais. Ir kaip ne
būtų keista, mes artimiausio
mis dienomis laukiame šio 
reto gyvulio prieauglio. Tai 
jau bus sensacija.

Laukia “krikštynų” taip 
pat Usurijos tigrų porelė. 
Šie taurūs žvėrys jau bai
gia išnykti ir šiuo metu gy
vena tik 51 pasaulio zoolo
gijos sode. Snieginis leo
pardas gyvena tik 23 zoolo
gijos soduose ir atveda ma
žylius tik penkiuose Ameri
kos zoologijos soduose ir 
Kaune. Jų pas mus dabar 
yra penki, gyvena jau apie 
dešimt metų ir išaugino 14 
mažylių. Briedžiai ir stir
nos nelaisvėje beveik negy
vena, bet pas mus veisiasi.

Dar truputis statistikos iš 
to paties tarptautinio zoolo
gijos sodų metraščio. Eu
ropinis vilkas 800 pasaulio 
zoologijos sodų augina vai
kus tik 37-uose, baltosios 
meškos—21-ame, audinės — 
tik trijuose: Rygoje, Kaune 
ir viename Kanados zoolo
gijos sode. Kaip bebūtų 
keista, paprasčiausias mūsų 

kiškis, kurį visuomet gali 
sutikti Lietuvos laukuose, 
visiškai neištveria nelaisvės. 
Jis vaikus atvede tiktai 
Magdeburge, Frankf u r t e, 
Stendalyje, N i k o 1 a j eve ir 
Kaune. Manome, kad ma
žo kiškelio dovana mums 
yra labai didelė.

— Tikriausiai sodas gau
sėja ne tik savo“vaikų dar
želio” sąskaita?

— Žinoma. Mes nuolat 
papildome savo sodą, keis
damiesi su kitais ir pirkda
mi iš įvairių pasaulio šalių 
naujus eksponatus. Štai ir 
šiemet numatome papildyti 
kačių šeimą gepardais, nen
drinėmis , tolimųjų rytų 
Bengalijos katėmis. Prie 
mūsų dvikuprių kupranu
garių prisidės vienkupris, 
atkeliaus Afrikos strutis, 
žodžiu, mūsų tikslas — su
kaupti viso pasaulio faunos 
egzempliorius. Ir neabejo
ju, mes artimiausiais me
tais to pasieksime.

Nekalbant jau apie egzoti
nius žvėris, paukščius ir 
šliužus, noriu pabrėžti, kad 
mūsų zoologijos sodas visa
da skyrė ir skirs labai daug 
dėmesio saviesiems, Lietu
vos žvėrims — briedžiams, 
vilkams, lapėms. Tegul jie— 
seni, pilnateisiai Lietuvos 
gyventojai — nenuobodžiau
ja pas mus, tegu vaikai, 
šimtus kartų skaitę apie 
juos pasakų knygutėse, pa
sidžiaugia gyvais.

Z. Serapinas

Binghamton, N Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LDS 6 kuopos mėnesinis 
susiriųkimas įvyko, rugsėjo 
9 d. Sokol salėje. Narių su
sirinkime dalyvavo nedaug, 
nors visi nariai buvo kvie
čiami per spaudą.

Kaip paprastai, trumpi | 
buvo kuopos valdybos ra
portai. Finansų sekretorė 
Adelė Kumpan raportavo, 
kad šiuo metu nėra ser
gančių kuopos narių ir kad 
nariai gerai stovi duoklių 
mokėjime.

Iš gerai pavykusio LDS 
6 kuojos jubiliejinio pikni
ko atžymėjimui jos 40 metų 
gyvavimo sukakties, komi
sijos narė Mary Lynn pa
teikė smulkmenišką rapor
tą. (Kadangi pirmiau jau 
buvo plačiai aprašyta apie 
šio pikniko eigą, tai dabar 
netenka pakartoti. Rengėjai 
džiaugėsi, kad piknikas la
bai gerai pavyko. Komisijos 
raportas priimtas.

Po to sekė seimo delega
tų raportas. J. K. Vaice
kauskai, P. Jasilionienė ir 
A„ Žemaitienė pateikė pla
čius raportus iš seimo ei
gos. Seimas buvo geras, 
padaryta naudingų tarimų, 
priimtos 3 rezoliucijos, bu
vo smagus banketas, tu
rėjome daug gerų laikų. 
Delegatų raportas priim
tas.
LDS 6 kuopos jubiliejinis 

banketas atšauktas
Priėjom prie dienotvar- 

kio punkto, kad kalbėt apie 
jubiliejinį banketą, kuris 
turi įvykti spalio 10 d. Le- 
gijono salėje. Paaiškėjo, 
kad nei pas kuopos valdy
bą nei pas narius nebuvo 
jokio ūpo, kad būtų įvyk
dytas kalbamas banketas. Į 
komisiją niekas neapsiėmė. 
Todėl nutarta banketą at
šaukti. Nemalonu yra tai 
pranešti...

Sekantis LDS 6 kuopos

Karštos pastabos .*
Viena moteriškė Detroite 

praneša, kad jos anūkas su
situokė (apsiženijo) su re
ligine mergina, kad jų 
tuoktuves pravedė presby- 
terijonų kunigas bažnyčio
je, ir kad buvo šaunios ves
tuvės. Kiek aš žinau, toji 
moteriškė yra progresyvė, 
laisvų pažiūrų ypata. Tai 
koks čia džiaugsmas, kad 
jos anūką sutuokė presby- 
terijonų religinių burtų šin- 
korius, ir kad buvo šaunios 
vestuvės? Ar tos moteriš
kės dukra ir anūkas nebuvo 
supažindinti su religiniais 
burtais? Koks bus tų jau
nuolių gyvenimas?? Ar jie 
nepasiners religinių burtų 
balon, ir ar jie nepasiliks 
darbininkų judėjimo prie
šais? Rodosi, kad nebebuvo 
nei vieno teisėjo, kuris bū
tų tuos jaunuolius sutuokęs, 
kad reikėjo presbyterijono 
kunigo!

-:- -:- -:- >
Nebėra Dr. Šliupo, nebėra 

kun. M. X. Mockaus, nebėrai 
laisvamanių organizacijos, 
kas pabombarduotų kuni
gus ir religinius nuodus, to
dėl ir tūli “progresyviai” 
žmonės pradėjo bėgti pas 
kunigus bažnyčion.

Karas Kambodijoje nesibai
gia, ir gal greit nesibaigs. 
Laikraščiai dar ilgai minės 
Kambodijos vardą. Bet ko
dėl vienas mūsų laikraštis 
(gal jo linotipininkai) “spe- 
lina” Kambodiją iš lenkiš
kos kalbos—akcento—Kam
bodža, Kambodžos ir t.t. 
Kodėl jie nemini Kambodi
jos kaip rašo “Laisvė” ar 
kiti laikraščiai?

“Kambodžos” nėra pasau
lyje, yra tik Kambodia, ar
ba ū Kambodija. 1 Gerbkime 
gražią švelnią lietuvišką 
kalbą — tarmę; nepaisyki
me, kaip kitų tautų žmones! 
ištaria tūlus žodžius.

• • •w • *" • •

Sąrišyje su seimais Det
roite, korespondentai rašė, 
minėjo ir mini gražius gar
bingus dainininkus—Chica- 
gos ir Detroito srkstetus. 
Bet jie vadinami ne sikste- 
tais, bet “sekstetais”. Gal 
linotipininkas “pataiso” pa
gal savo kurpalį?

Kasgi yra sex ir sekste
tai? Lietuvių kalboje raidė 
“e” nesimaino, ir todėl pa
silieka “sekstetas”, o “seks
tetas” reiškia seksualizmą, 
sekseksualistus, t. y. lytiš
kus santykiavimus. Jei kas 
nesupranta, ką reiškia sex, 
ir six, tegu pasižiūri žody
nam Todėl, mano suprati
mu, nereikia įžeidinėt Chi- 
cagos ir Detroito sikstetų 
“sekstetais”. O gal aš darau# 
klaidą? Tegul “expertaS’^ 
pataiso, paaiškina.

Mikas Detroitietis
Nuo Redakcijos: Be rei

kalo, drauge Mikai, bara
te mūsų korespondentus. 
“Tarptautinių žodžių žody
ne” (p. 681) skaitome:

“sekstetas [vok. Sextett, 
lot. sex “šeši”] — muz. 1) 
kūrinys šešiems balsams ar
ba instrumentams; 2) šešių 
atlikėjų grupė.”

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

narių susirinkimas įvyk* 
spalio 5 d. Sokol salėje, 226 
Clinton St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai* 
kviečiami dalyvauti.

O. WM 6 kp. koresp.
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New Jersey naujienos
Karšta vasarėlė jau eina 

prie pabaigos. Apart visų 
trūkumų, mūsų valstijos 
gyvenime vasara buvo gera 
tuo, kad nereikėjo rūpintis 
geriamojo vandens stoka, 
nes gamta davė jo užtekti
nai. Pirmiau būdavo kal
bama apie geriamojo van
dens stoką, dabar kalbama 
apie poliuriją. Tačiau kal
bos tik kalbomis ir pasili
ko, tuo klausimu niekas ne
buvo pagerinta.

rėme kuopos reikalus. 
Pasiraginome vieni kitus, 
kad dalyvautų LLD apskri
ties parengime ir kad veik
liai dalyvautų mūsų spau
dos vajuose. Išsiskirstėme 
į namus su geru ūpu.

VARDAN ŽMONIŲ GEROVĖS

Tarybų Lietuvos mašinų 
gamyba ir ekonomika

Vasarai baigiantis, jau 
turėjome du susirinkimus. 
Vieną turėjome Lietuvių 
Hudson Lyceum Klubo 
Harrisone.

Susirinkimas nebuvo sma
gus, kaip būdavo pirmiau. 
Kaip apskaičiuota finansiš
kai, tai per pigiai išnuomo
tas biznis, kuomet aptaksa- 
vimas pakeltas antra tiek, 
įdek mokėdavome pirmiau. 
Įš tos įstaigos niekas pra- 
Igyvenimo nedaro, tai gas- 
padorius užfundydavo kas 
k# norėjo, o draugės mote
rys patarnavo kavos su 
keiku. Ir taip visi smagiai 
išsiskirstėme.

Newarke ir jo priemies
čiuose—E. Orange ir Mont
clair — turime juodus ma
jorus. Montclaire majoras 
jau bene keleri metai. Ta
me miestuke daugumoje 
gyvena pasiturintys ir vi
durinės klasės žmonės. Pa
sirodo, kad jie surado, jog 
juodas žmogus yra teisin
gesnis ir bešališkesnis. Jam 
visi lygūs — ar esi demo
kratas ar republikonas.

Andai Newarko naujasis 
majoras paisigyrė, kad jis 
į 75 dienas galėjo pasidary
ti $31,000. Tiek jam bu 
vo pasiūlyta pinigų, kad 
gautų miesto darbus ir ki
tus patarnavimus. Jis pa
siūlymus atmetė ir pasiūly- 
tojų vardus pridavė Teisin
gumo departamentams — 
lokaliniam, valstijos ir fede- 
raliniam. Pasakė, kad mies
to

Kiek patyrėme, tai atei
nantį mėnesį turėsime LLD 
apskrities parengimą pa- 
gerimui mūsų veiklių drau
gų K. Paciūno ir P. Ramoš
kos.

darbai neperkami.
Ignas

LLD 54 kuopos susirin
kimas įvyko Cranforde, pas 
mūsų gerąją draugę Šere- 
lienę-Novak. Per kiek lai
ko draugė nesijautė gerai. 
Buvo pasidavus į ligoninę 
ištyrimui ligos. Bet dabar 
ją radome linksmą, ir sako
si, kad po valiai jos. sveika
ta eina geryn. Jei, girdi, 
taip progresuosiu su svei
kata ir toliau, tai rudenį 
padarysime kokį nors šu- 
rum-burum spaudos nau
dai.

Pagal savo įprotį, su ki
tomis draugėmis — Vaičio- 
niene ir Makutėniene — su
sirinkimo dalyvius pavaiši
no kava, keiku ir stipres
ne. Už tai joms širdingiau
siai dėkojame.

Susirinkime dalyvavo di
džioji pusė kuopos narių. 
Nubalsavome narius į nau
ją Centro valdybą ir apta-

Lawrence, Mass.
Svarbus pranešimas

LDS 125 kuopos ir LLD 
37 kuopos ruošiami bendri 
pietūs “Laisvės” naudai 
įvyks spalio 11 d. Bavari
an Club, 41 Knox St. Pie
tūs bus pateikti 1:30 vai. 
Kviečiami vietiniai ir iš 
apylinkės dalyvauti. Ska
niai pavalgysite, pasimaty- 
site su draugais ir tuo pa- 

sykiu paremsite spau-ciu 
dą.

Komitetas

Kolūkiuose — 
žydroji liepsna

Vis daugiau kaimo 
nių Lietuvoje pradeda nau
dotis pigiu kuru — dujomis. 
Švaru, pigu ir greit.

Dujos pradedamos naudo
ti ir kolūkinėje gamyboje. 
Šimonių kolūkyje dujos pa
naudojamos pašarų ruoši
mui, patalpų, kuriose laiko
mi maži paršeliai, šildymui.

zmo-

NORWOOD, MASS.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Kurulis
Mirė Rugsėjo 30 d., 1969 m.

Jau suėjo vieneri metai, kaip mirė mano my- 
į Mimas ir brangus vyras Petras. Mes su dideliu 
r liūdesiu prisimenam jį. Ilgai jis pasiliks mūsų 

mintyse nemirštamas, kaipo geras žmogus.
Elzbieta, žmona

Mary, Elan ir Martha, podukros

PHILADELPHIA, PA.
Mirus

Veronikai Gustaitis
Reiškiame gilią užuojautą sūnui Edward, mar

čiai Alice, dukterėčiai Anna Hedges ir jos vyrui. 
Taipgi visiems artimiesiems, giminėms ir drau
gams.

Ignas Paliepis
J. Kazlauskas
H. Tureikienė
P. Sidabrienė
M. Cherkauskienė
F. Walant

E. Mulokiūtė
R. Merkis
E. Bekampienė
P. Walantiene
V. Paliepienė 
A. Bartašienė

Paul P. Norkas

Lietuva — kadaise agrari
nis kraštas — Tarybų val
džios metais tapo industrine 
respublika. Jos pramonė 
dabar duoda didesnę pusę 
nacionalinio produkto. Per 
istoriškai trumpą laikotar
pį kraštas pasivijo ir daug 
kur pralenkė Europos vals
tybes, garse j a n č i a s savo 
pramone. Tai nenuginčija
mas socializmo laimėjimas.

“Vienas būdingiausių Ta
rybų Lietuvos industrializa
cijos bruožų yra spartus 
mašinų gamybos ir metalo 
apdirbimo pramonės augi
mas,0— rašo Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirminin
ko pava d u o t o j a s Povilas 
Kulvietis savo knygoj “Ma
šinų gamybos vystymas ir 
ekonomika,” kurią išleido 
Vilniaus “Minties” leidykla. 
Autorius pabrėžia, kad jau 
prieš penketą metų ši in
dustrijos šaka pagal joje 
dirbančių žmonių skaičių 
užėmė pirmąją vietą Lietu
vos pramonėje, o pagal ga
minamos produkcijos kie
kį — trečiąją vietą po mais
to ir lengvosios pramonės.
Gaminama, kas apsimoka

Ištisi pramones kompleksai
Siekiant respublikos te

ritorijoje tolygiai išdėstyti 
pramonę, atsižvelgiant į at
skirų, daugiausia vidutinių 
ir mažų miestų ekonomines 
ir gamtines sąlygas ir darbo 
jėgos išteklius, rašo P. Kul
vietis, sukurti stambūs ma
šinų gamybos kompleksai. 
Taip gimė “Sigmos” skai
čiavimo ir organizacinės 
technikos įmonių susivieni
jimas, turintis savo ga
myklas Vilniuje, Kaune, Pa
nevėžyje, Telšiuose, Taura
gėje ir Pabradėje, “Elfos” 
elektrotechnikos įmonių su
sivienijimas, kurio gamyk
los yra Vilniuje, Kėdainiuo
se ir Mažeikiuose, “Neries” 
vitamininių žolės miltų ma
šinas gaminanti firma su 
įmonėmis Vilniuje, Radviliš
kyje ir Rokiškyje.

Susikūrė didelis buitinių 
šaldytuvų gamybos įmonių 
kompleksas. Kompresorius 
jiems tiekia Mažeikiuose 
pastatyta gamykla, šaldy
tuvų korpusus ir plastma
sines detales — kitos įmo
nės o atskiri mazgai gami
nami ir šaldytuvai surenka- 

Imi pagrindinėje šio kom- 
Lietuyoje, pažymi Povilas .plekso įmonėje — Alytaus 
Jvmhc vva crnrna nlrnnn. §a]JytUVų gamykloje.

Atsirado televizorių 
gamyklos kompleksas. Iš 
pradžių buvo pastatytos 
specializuotos mazgų 
ir detalių įmonės — Vil
niaus radijo komponentų 
gamykla, Kauno radijo ga
mykla, tiekianti daug televi
zijos kanalų perjungėjų, ir 
Panevėžio “Ekrano” kine
skopų gamykla. V ėliau 
Šiauliuose išaugo televizo
rių gamykla, kurioje iš res
publikoje gaminamų deta
lių ir mazgų surenkami 
aparatai. > *

Staklių gamybos įmonių 
kompleksas, kuris susikūrė 
keičiant nesudėtingą ir daug 
metalo reikalavusią techni- 
niką gaminusių įmonių pro
filį, tiekia daugiausia prie
taisų, elektrotechnikos ir 
radiotechnikos pramonei 
mažagabaritines precizines 
stakles. Staklių gamybos 
įmonės veikia Vilniuje, Kau
ne ir Šiauliuose. Be to, šias

Kulvietis, yra geros ekono
minės ir gamtinės sąlygos 
apdirbamajai pramonei plėsti: 
palyginti didelis gyventojų 
tankumas, daug geležinke
lių ir plentų, patogi geo
grafinė padėtis, pakanka
mai medžiagų gamykloms ir 
fabrikams statyti. Atsi
žvelgiant į ekonomines ir 
gamtines ypatybes, .respub
likos mašinų gamybos pra
monė specializuojama ga
minti elektrotechnikos, elek
tronikos, radioelektronikos 
pramonės dirbinius, maža-j 
gabaritines precizines stak
les, prietaisus, kuriems rei
kia palyginti nedaug metalo 
ir kurie reikalauja daug 
darbo.

Mūsų kraštui, kuris įsive
ža metalą ir ilgą laiką tu
rėjo nemaža laisvų darbo 
rankų, tokia gamyba labai 
naudinga. Ji apsimoka ir 
patiems gyventojams. Atsi
rado daug naujų aukštos 
kvalifikacijos inžinierių, 
technikų, specialistų.

Rekordiniais tempais
Turėdama geras galimy- 

bes, Lietuva rekordiniais 
tempais plečia mašinų ga
mybą ir metalo apdirbimą. 
Ši šaka auga maždaug pus
antro karto greičiau, negu 
visa respublikos pramonė. 
Povilas Kulvietis pateikia 
tokius skaičius: per nepilną 
dešimtmetį mašinų gamybos 
bendroji produkcija padidė
jo 5.09, tame tarpe elektro
technikos pramonės — 6.9, 
o staklių ir įrankių—beveik 
9.5 karto.

Pagal metalo piovimo 
staklių gamybą Lietuva už
ėmė ketvirtąją vietą Tary
bų Sąjungoje — po Rusijos 
Federacijos, U k r a i n o s ir 
Baltarusijos. Respublikoje 
gaminama beveik pusė Ta
rybų Sąjphgoje išleidžiamų 
laukinio elektrinio suvirini
mo aparatų, daugiau kaip 
90 procentų elektros skai
tiklių, daug skaičiavimo ir 
statybdš apdailos mašinų, 
elektros variklių.

Tai įspūdingi skaičiai, by* 
lojantys, kokią svarbią vie
tą Lietuvos mašinų gamy
ba užima TSRS pramoheje.'

projektuoja trylika institu
tų ir konstravimo biurų.

Jeigu pridursime, kad 
Lietuvos mašinų pramonės 
įmonės ekspo r t u o j a savo 
produkciją daugiau kaip į 
70 pasaulio šalių, pamatysi
me, kokį didelį vaidmenį ši 
pramonės šaka vaidina 
krašto ekonomikai.

žvilgsnis į rytdieną
Žvilgterėkime į Lietuvos 

mašinų gamybos ir metalo 
apdirbimo pramonės rytdie
ną. Povilas Kulvietis mano, 
kad sparčiau, negu visą ma
šinų gamybą, reikia plėsti 
atitinkančias resp u b 1 i k o s 
ekonomiką šakas — prietai
sų gamybą, radijo ir elek
tronikos pramonę bei stak
lių gamybą. Kalbėdamas 
apie staklių gamybą, Lietu
vos Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotojas pažymi, 
kad jų vartotojai yra arti: 
Lietuva yra netoli socialis
tinių šalių, su kuriomis ją 
sieja geri transporto ry
šiai, dėl to respublikoje ypač 
apsimoka gaminti stakles ir 
kitus įrengimus, kuriuos 
importuoja tos šalys.

P. Kulvietis mano, kad 
naujas mašinų gamybos! 
įmones reikia toliau gana 
laisvai statyti visoje res
publikos terito rijoje, nes 
jos nesusietos su žaliavos 
šaltiniais. Kai kurie ekono
mistai būkštavo, kad, iš
sklaidžius mašinų gamybos 
įmones, bus labai sunku or
ganizuoti gamybą, aprūpin
ti jas kvalifikuotais specia
listais. Patyrimas rodo, kad 
šie būkštavimai buvo nepa
grįsti, ir todėl, sako Povilas 
Kulvietis, būtina ir tikslin
ga tęsti šį darbą.

Numatytos Lietuvoje ma
šinų gamybos ir metalo ap
dirbimo pramonės kryptys 
atitinka krašto interesus — 
didinti ekonomikos efekty
vumą ir tuo būdu kelti žmo
nių gerovę.

K. Liandzbergas

šventė Plokščiuose
Savo 300 metų jubiliejų 

iškilmingai paminėjo Šakių 
rajono Plokščių miestelis. 
Pirmą kartą šios prie Ne
muno prigludusios gyven
vietės vardas istoriniuose 
dokumentuose pa m i n ė t a s 
1670 metais.

Plyokščiuose dirbo ir lan- 
įkėsi daug žymių lietuviųĮmones ruošimais, mazgais kultūros ° ik-L či k

- rūpina Kau- . . tul0S velRe.J> Cla
Centrolito” laiką ^yveno lzymus Peda-

ir detalėmis aprūpina Kau- 
■ • • “<_____

ketaus liejykla, Šilutės hi
draulinių pavarų gamykla, 
Vilniaus eksperimentinė 
technologinių įrengimų ir 
grąžtų gamyklos.

Kuriant respublikoje to
kius pramonės kompleksus, 
geriau galima tvarkyti ga
rny b ą, taikyti pažangią 
technologiją, sutelkti aukš
tos kvalifikacijos specialis
tus ir darbininkus. Be to, 
naują techniką respublikoje

gogas ir kultūros veikėjas 
Petras Kriaučiūnas, kurio 
namuose lankėsi V. Kudir
ka, J. Tumas-Vaižgantas, J. 
Jablonskis bei daugelis kitų 
įžymių rašytojų, mokslinin
kų.

Dabar Plokščių apylinkėje 
įsikūrę du kolūkiai ir vie
nas tarybinis ūkis. Veikia 
vidurinė ir šešios pradinės 
mokyklos, trys bibliotekos, 
dveji kultūros namai.

t PIETŪS PAS J. K. ČIURLIUS?
JŲ SODE, PATTENBURG, N. J.

Sekmadienį, Spalio-October 11 d.
Pradžia 12 valandą dieną

■S*

HELP WANTED-HALE-FEMALE HELP WANTED--MALE-FEMALF,

MAINTENANCE MAN

RESTAURANT EQUIPMENT

Must have refrigeration service experience. Take over all main
tenance in a cafeteria operation for a nation-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 contact:

Mr. McDermott

HOT SHOPPE CAFETERIA

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

KNYGŲ PASAULYJE

Lietuvos karikatūristų

J
* Štai kelrodis: Pattenburg randasi prie kelio 22. 
u Taigi tuo keliu ir reikia važiuoti tiek iš New Yor- 
* ko puses, tiek ir iš Eastono pusės. Iš New Yorko 
* pusės Pattenburgas randasi kaif je pusėje kelio 22, 
* .iš Eastono—dešinėje. Automobilių vairuotojai ži- 
* nokite, kad. privažiavus Pattenburg iškabą reikia 

išsisukti. '

in
{»

<n

Kartais dailininkai, paly
ginti kukliomis grafikos 
priemonėmis, sukuria gana 
linksmų dalykėlių — jumo
ristinių ar satyrinių pieši
nių, kuriuose komišku as
pektu paryškinamos neigia
mos žmonių ar visuomeni
nio gyvenimo ypatybės. Su 
karikatūromis iki šiolei su
sitikdavome daugiausia pe
riodinėje spaudoje, o štai 
“Vagos” leidykla pernai pa
teikė tikrai malonų siurpri
zą — išleido Lietuvos dai
lininkų - karikatūristų rin
kinį “200 šypsenų.”

16 dažniausiai periodiko
je sutinkamų karikatūristų 
Pavardžių atstovauja lie
tuviškąja! karikatūrai, 16 
autorių ir 200 piešinių ar
ba 200 šypsenų. Vienais 
piešiniais komen t u o j a m i 
tarptautinio gyvenimo įvy
kiai, kitais —. kritikuoja
mos buržuazinės ideologi
jos liekanos žmonių sąmo
nėje, demaskuojamos įvai
rios visuomenėje pasitaikan
čios negerovės. Knygoje 
gan apstu buitinių karika
tūrų, kurios metaforiškais 
perteikimais ypač sužavi 
jumoristinių piešinių ger
bėjus.

“Pagrindinė piešinio min
tis kartais būna giliai pa
slėpta, ir jai atskleisti žiū
rovui reikia tam tikrų pa
stangų, intelekto. Karik- 

įtūra, iš pirmo žvilgsnio at
rodanti nekalta, slepia gilią 
potekstę, kurią reikia iš
šifruoti,” —> sako knygos 
įžanginiame straipsnyje jos 
sudarytojas dailininkas Al
girdas šiekštelė.

200 šypsenų — didelių ir 
mažų... Tai nėra labai 
daug. Tačiau turint ome
nyje, kad lietuviškoji kari
katūra, palyginus su kitų 
kraštų jumoro arimais, dar 
gana jauna, vis dėlto šis 
tas yra nuveikta — kari
katūros žanras mūsuose 
nuolat vystosi ir tvirtai už
ima savo pozicijas. Ir la
bai gerai, jog “Vaga” pir
mai pradžiai padovanojo 
“200 šypsenų.” Lauksime jų 
ir daugiau.

P. S.. Pabaigai būtų pra
vartu paminėti visūs 16 nū
dienės lietuviškosios šypse
nos kūrėjus: • V. Ajauską, 
A. Cvirką, A. Deltuvą, J. 
Juožapavičių, J. Kasčiūną, 
A. Kazakauską, R. Midvi- 
kį, A. Pakalnį, R. Palčiaus- 
ką, A. Radvilavičių; F. Sa- 
muką, V. Sūčhockį, V. Šatą, 
A. šiekštelę, J. Varną ir V. 
Veblaūską.

Augustas TamaliūnaS

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

(67-74)

St. Petersburg, Fla.
Rugsėjo mėn. LLD 45-os 

kuopos susirinkime delega
tai išdavė raportą iš LLD 
suvažiavimo Detroite. Ro
žė Samulionienė pateikė 
žodžiu, J. P. Miller, dar ne
sugrįžęs — raštu. Išrinktas 
“Vilnies” vajininkas Jonas 
Stančikas, jam gelbės P. 
Pučkorius ir kiti. “Laisvės” 
vajininko rinkimas atidėtas 
sekančiam susirikimui, ku
ris įvyks sekmadienį, spalio 
4, toj pačioj vietoj. Tas pats 
bus atlikta ir su rinkimais 
LLD Centro komiteto.

Kuopos nariai veikiausiai 
susidomės būsiančiu susi
rinkimu, visi dalyvaus.

Vėpgsnėje kuopos pramo
goje šauniai pagerbta Ro
žė Samulionienė, sulaukusi 
75-o gimtadienio. Dainos 
mylėtojai, vad. Adelės Pa
kalniškienės, sudainavo Ro
žės pamylėtas liaudies dai
neles.

Ši draugė, kai buvo pa
jėgi, pramogose prisidėda
vo prie šeimininkių darbo, 
be to, ji uoli spaudos rėmė
ja. Ji yra gausiai parė
musi “Laisvę,” “Vilnį” ir 
“Liaudies Balsą.” Beje, ji 
Darbo Dienoje (tą dieną 
pripuolė jos gimtadienis) 
sukvietė būrelį draugų ir 
veikėjų į restoraną, užfun- 
dino gerus pietus, o pas
kiausioje pramogoje visai 
publikai traktavo “karštės* 
nes.” Visi jai linkėjo su
laukti daug linksmų gimta
dienių pilnoje sveikatoje.

Šią vasarą, kaip niekados 
pirmiau, beveik kas sek
madienį daugumoje mūsų 
draugės susineša prie eže
ro parke skanumynų, ka
vutės, ir taip prie gražaus 
pasikalbėjimo ir pažaidimo 
praleidžia popiečius. Neuž
ilgo Dainos mylėtojai po il
gų atostogų susirinks mo
kytis naujų dainų žiemi
niam sezonui, kad su daina 
palinksmintų vietinius ir 
svečius iš tolimų vietovių. 
Taip išsitarė choro vedėja 
Adelė Pakalniškienė.

Sekantį mėnesį Adelė ro
dys skaidres iš jos kelionės 
po Lietuvą ir Dainų šven
tę. Kai bus salė gauta, bus 
pranešta, kokią dieną tas 
rodymas įvyks.

Skaitytojai nudžiugo pa
ėmę į rankas vėl padidėju- 
šią “Laisvę.”

Vikutis

Būtinai įsiamžinkite “Lais
vės” 60-mečio albume, kuris 
jau ruošiamas.
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VAJUS
$1.00 Nuolaida Prenumeratos 
Naujai Užsisakantiems ‘Laisvę’
Į Lietuvą naujiems skaitytojams nėra nuolaidos, nes 

brangiai kainuoja ten pasiuntimas laikraščio

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms 
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.
Prašome vajininkų darbuotis gavimui 

kuodaugiausia naujų skaitytojų
Su 1-ma diena spalio š. m. pradedame savo didįjį darbą 

gavimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui išsi
baigusių prenumeratų. Taipgi turime rūpintis paren
gimais ir aukomis sukelti “Laisvei’’ tinkamo biudžeto 
1971 metams.

Kviečiame j Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAMS
Yra paskirta 10 dovanų pinigais, padalyta sekamai: 

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, 10-ta $5
Prašome tuojau stoti į vajų ir darbuotis, kad gavus 

vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. Kontestantams kre
ditavimo metodai toki kaip buvo pirmesniuose vajuose: 
už naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnau
jintas prenumeratas 1 punktas nuo 25c. Už aukas arba 
pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50c. Dėl pilnes
nių informacijų rašykite “Laisvės” administracijai.

$15,000 FONDAS BIUDŽETO UŽTIKRINIMUI
Apart jeigu už prenumeratą ir skelbimus turime ieškoti 

kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui.

PARENGIMAI BIUDŽETO SUKĖLIMUI
Prašome kolonijų veikėjus tuojau ruošti pramogas biu

džeto sukėlimui. Nes nuo biudžeto sukėlimo priklausys 
“Laisvės” egzistencija. Todėl rūpinkimės, kad aukomis 
ir pelnais nuo parengimų sukeltume tinkamą biudžetą 
1971 metams.

VAJAUS LAIKAS 3 MĖNESIAI
Vajus prasideda spalio 1-mą dieną ir eis iki gruodžio 

31 dienos, 1970. Rūpinkimės, kad gautume kuo daugiau
sia naujų skaitytojų, ir darbuokimės, kad atnaujintume 
visas išsibaigusias prenumeratas.

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

L a i s r ė
102-02 Liberty Avė.. Ozone Park, N. Y., 11417

Montello, Mass.
Mūsų kuopų susirinkimai

LLD 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmą 
sekmadienį, spalio 4-ą die
ną, Lietuvių Taut. Namo 
kambariuose. Pradžia 2 v. 
po pietų. Pasikal besime 
apie rudenini pikniką po 
stogu ir apie mūsų spaudos 
reikalus, “Laisvės” ir “Vil
nies” vajus, ir apie “Lais
vės” 60 metų jubiliejų.

LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks antrą sekmadienį,spa
lio 11 d., toje pačioje vieto
je. Prasidės 2 vai. Prašome 
narius dalyvauti susirinki
me ir pasimokėti narines 
duokles. Finansų sekreto-, 
re paaiškins apie 2-ą ligo
nių blanką ir kaip ligo

GAVIMUI “LAISVEI”
NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

niams reikia užsilaikyti, kai 
ilgai serga.

Mūsų laisvietė Marijona 
Gutauskienė jau pasveiko. 
Kai ji sirgo, turėjo daug 
užuojautos ir pagalbos iš 
draugų. Ji širdingai dėko
ja savo vaikams, kaimy
nams, draugams ir kitiems 
prieteliams.

Geo. Shimaitis

Federalinė valdžia sumo-1 
kėjo $2,000 Hudsono upės 
žveju sąjungai, kuri suteikė 
valdžiai informacijų, kad 
Penn Central geležinkelis 
teršia upę ties Harmon, 
N. Y.

Pasiremiant tomis infor
macijomis geležinkelio kom
panija buvo teisme apkal
tinta ir nubausta už upės 
teršimą.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

JOHN JUREVICH
Mirė spalio 1 d., 1966 m.

Sukanka ketveri metai kai mirė mano
mylimas vyras Jonas. Lieku liūdesyj.

Mikalina Jurevich
Brooklyn, N. Y.

JIE KAIP GYVI ŽVELGIA Į TAVE...

Broliai kviečia muziejų n
Kai medžiodamas užklys

ti į netoli Klaipėdos esančią 
vieną gražiausių Žemaitijo
je Šernų girininkiją, giri
ninkas Stasys Mažeika daž
niausiai kviečia paviešėti.,, 

j kol pasirodys saulė. Dvi
prasmiškai šypsoda m a s i s, 
jis neskuba paaiškinti savo 
pasiūlymo, o veda prie me
džiuose besislapstančios Mi
nijos krantų. Ir jei tuo me
tu iš tiesų pro debesį šyp
teli spindulys, išvysti pasa
kišką reginį: atsimušęs į 
čia stovinčios pasakų trobe
lės langą, jis suskyla į dau
gybę kibirkščių ir, nors pats 
vidurdienis, langą dengianti 
medinė saulė sukuria saulė
lydžio vaizdą.

Dar visai neseniai nebuvo 
čia tos saulės, nebuvo origi
nalios išvaizdos lietuviškais 

; ornamentais pasidabinu s i o 
namelio. Medinės kojos jį iš- 

(kėlė, anot Stasio Mažeikos, 
po jo brolio Algimanto — 
projektuotojo viešnagės.

| — Pamatė, pasakoja giri
ninkas, — mano kambarius,

LIKĖNŲ KURORTUI — 80 METŲ

Prieš 80 metų dabartiniame Biržų rajone prie Pabir
žės pradėjo veikti Likėnų kurortas. Tuomet jis buvo va
dinamas Smardonės kurortu (pagal mineralinio vandens 
šaltinio pavadinimą). Tačiau jis neilgai veikė. Kurorto 
atkūrimu pradėta rūpintis tik po pirmojo pasaulinio ka
ro. Yra žinoma, kad 1939 metų vasarą čia jau gydėsi 
610 žmonių, u

Tarybų valdžios metais Likėnų kurortas smarkiai 
išaugo. Dabar jame ištisus metus veikia gerai įrengta sa
natorija. Jos paslaugomis per metus pasinaudoja maž
daug 3,000 žmonių, sergančių radikulitu/’sąnarių, kaulų, 
raumenų ir kitomis ligomis. Sanatoriją supa gražus apie 
10 hektarų ploto parkas.

Šiais metais sanatorijoje pradėjo veikti mineralinio 
vandens biuvetas, kuriame iš giluminio grąžinio gauna
mas vanduo tinka virškinimo organų susirgimams gydyti.

Nuotraukoje: sanatorijos gydytoja Gailutė Paužienė 
ir vyriausiasis gydytojas Gediminas Gaidys.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

MASPETH, N. Y.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Alphonse A. Deikus 
mirė 1968 m. rugsėjo 28 d.

Jau dveji metai kai mirė mano mylimas sūnus. 
Aš negaliu jo pamiršti.
žmona Micky ir aš — 

prigrūstus paukščių iškam
šų, elnių ragų ir pajuoka
vo: girdi, muziejaus tau, 
Stanislovai, reikia. Supro
jektuosiu, sako, trobelę ant 
vištos kojų, kad pavasarinė 
Minija neapsemtų, ir kaupk 
sau eksponatą po ekspona
to.

Ar seniai girininkas do
misi miško gyve n t o j a i s ? 
Stasys įdomios konstrukci
jos laiptais veda į viršų ir 
rodo į nuo šakos žvelgiantį 
paukštvanagį—iškamšą pa
sidaręs dar mokydamasis 
Žemės ūkio akademijoje.

— Užėjau į Kauno Zoolo
gijos muziejų, pasikonsulta
vau ir pasisekė. Visus kitus 
surinkau ir padariau jau 
čia, per darbo girininkijoje 
dešimtmetį...

Nuo medžio kaip gyvi 
žvelgia margaspalviai ge
niai, voveraitės, tarsi skris
ti pasiruošę, varna, šarka, 
sakalas, kurapka, didžioji 
antis, kėkštas, piktai žvilga 
vištvanagio akys, lyg tik ką 
iš girios atšuoliavęs kiškis,

Liūdime jo sūnus Bobby,

Aleksandras Deikus,
Tėvas 

nuliūdusi pelėda. Šypsoda
masis Stasys pasakoja, kaip 
ji pati papildė muziejaus 
ekspoziciją. Naktį įlindo 
židinio kaminu, apdraskė iš
kamšas, bet ir pati žuvo, ap- 
siraizgiusi virve. 0 vakarį 
suopį, šį nadingą paukštį, 
dažnai painiojamą su plėš
rūnu vanagu S. Mažeika 
sakosi eksponuojąs medžio
tojams. Jų poilsio valandė
lėms muziejuje įrengti se
noviški masyvūs beržiniai 
stalai, suolai ir kėdės, alkį 
po sėkmingos medžioklės pa
deda numalšinti židinyje iš
keptas kepsnys, t r o š k u 1 į 
gaivi beržo sula. Girininkas 
ir pats aistringas medžioto
jas; apie tai besisvečiuojan
tiems primena šerno kailiai, 
šautuvai.

Daug ką įdomaus į Šernų 
girininkiją užklydusiam 
svečiui gali parodyti jos šei
mininkas. Briedžių, elnių, 
stirnų ragai, įvairiarūšės 
samanos, bičių lizdai. Įvai
rių eksponatų brolių Mažei
kų muziejuje dabar jau 
daugiau kaip šimtas.

Iš įvairių Lietuvos kam
pelių atvyksta į muziejų 
darbininkai ir moksleiviai, 
kolūkiečiai ir inteligentai. 
Jie dėkoja muziejaus įkūrė
jams už retą ekspoziciją, 
meilę gamtai, dėkoja nagin
gam meistrui Leonui En- 
driuliui, kaimyninio “Rau
donosios žvaigždės” kolūkio 
kolūkiečiui, už jo išdrožinė
tą nuostabaus grožio saulę.

Antanas Marčiulionis

Išskrido namo
Po apie trijų mėnesių 

viešnagės penktadienio va
kare 8:15 vai. Pan Am linija 
išvyko į namus žurnalistė 
Marija Macijauskienė. Pla
čiai; pavažinėjo Marija po 
Ameriką —r buvo nuvykusi 
net i Porto,. Rika, buvo San
ta Monica, Calif.,, kur ji 
pirmiausia atvyko pas tetą; 
buvo San Franciske, Detroi
te, Chicagoje ir per dviejus 
atvejus New Yorke.

Atsisveikindama su mu-. 
mis, Marytė paliko sekamą 
laišką:
Gerbiama Redakcija:

Palikdama JAV krantus, 
norėčiau padėkoti' visiems 
maloniai mane sutikusiems 
žmonėms, ypač “Laisvės” 
redakcijos nariams Ievai 
Mizarienei ir Antanui Bim
bai ; “Vilnies” redaktoriui 
S. J. Jokubkai; “Tiesos” an
gliško skyriaus redaktorei 
Anne Yakštis; mano moks
linio darbo objekto-tautosa- 
kininko Mato Slančiausko 
(1850-1924) anūkams: Bar
barai Sophos, Elžbietai Car- 
fagno (Seno Vinco duk
rai), Mildai Backus, Alek
sui Baravykui; niujorkie
čiams Vytautui Beleckui, jo 
maloniai žmonelei ir visai 
šeimai ir Jonui ir Juliukei 
Lazauskams; kalifornietėms 
Ksaverai Karosienei, Mary
tei Baltulionytei ir Valei 
Sutkienei.

Manau, kad ta šiluma, 
kuria jie mane tolimam 
krašte apgaubė, juos sutiks 
ir atvykstant į jų bei jų tė
vų gimtąją žemę — Tarybų 
Lietuvą.

Iki pasimatant Lietuvoje!
M. Macijauskiene

Resp. Literatūros muziejaus 
vyr. mokslinė bendradarbė. 
1970-IX-25 
Niujorkas

Detroitas. — Streikuojan
čių GM darbininkų unija at
naujino derybas su General 
Motors, bet nesimato, kad 
greit bus susitaikyta at
naujinti kontraktą.

Mieste pasidairius
Majoras Lindsay pareiškė, 

kad jis pasitrauks iš politi
nės veiklos 1973 m. gruodžio 
31 d., kai jo terminas pasi
baigs.

Atrodo, jis nebekandida- 
tuos dar kitam terminui. 
Bet dar visko gali būti. Po
litikieriai dažnai keičia sa
vo nuomones.

«
Taksių vairuotojų užpuo

limai ir apiplėšimai smar
kiai sumažėjo, kai policija 
slaptai pradėjo daugiau pri
žiūrėti gatves daugiausia 
nakties metu, pasirėdę į ci
vilinius drabužius pradėjo 
važinėti civiliniuose auto
mobiliuose.

Policijos departamentas 
informuoja, kad užpuolimai 
ir apiplėšimai sumažėjo net 
75 proc.

New Yorko miesto tary
ba priėmė rezoliuciją, ku
ria įgaliojo advokatus teis
muose įrodyti, kad New 
Yorko jaunuolių siuntimas į 
Indokiniją yra priešingas 
šalies konstitucijai, kadangi 
Kongresas nėra paskelbęs 
karo.

Bronxo apskrities proku
roras Roberts paskelbė, kad 
sėkmingai suardyta didžiu
lė automobilių vagių grupė, 
per ilgoką laiką veikusi 
Bronxe.

Toje grupėje buvo ir du po- 
licistai, kaip šioferiai ir sar
gai. Jie padėjo šimtus au
tomobilių suvogti ir par
duoti kitiems, kurie visai 
nežinojo, kad tie automobi
liai vogti.

Policija surado didžiulį 
sandėlį, kuriame buvo įvai
rių vogtų daiktų apie 6 mi
lijonų dolerių vertės. Kai 
kurie dalykai buvo suvogti 
Kėnnedy International airA 
porte, taipgi pavagiant pri
krautus sunkvežimius.

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyksta trečia
dienį, spalio 7, Laisvės na
me. Pradžia 5:30 vai. va
kare. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti. Valdyba

LDS 1 kuopos nariams
Gerb. kuopos nariai! Šiuo 

pranešame, kad sekantis 
mūsų kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 6 d., 
4 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje. Taip, rodos, paskiau- 
siame susirinkime buvo nu
tarta.

Cliffside, N. J.
Klaidos Atitaisymas

Korespondencijoje, perei
tame numeryje “Laisvės” 
įvyko nemalonių klaidų.

Pasakyta, kad J. Bakūnas 
jau miręs, o tai netiesa. Mi
ręs K. Derenčius. Vietinė 
LLD kuopa (77) turėjo 55 
narius ( ne 35), dabar liko 
tik 7. G. Stasiukaitis

Parengimų Kalendorius
Spalio 4 diena

LDS 46 kuopos 40 metų 
jubiliejus ir gimtadienio at- 
žymėjimas įvyks Laisva^ 
salėje, 102-02 Liberty AvG., 
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.

Spalio 18 dieną
Lietuvių Literatūros 

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

Apskrities Komitetas

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 Ann 
St., Harrison, N. J. Pra
džia 1 vai.

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 1 kuo

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

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

certas. Lenkų salėje, 261 
Driggs Avenue, Brooklyn, 
N. Y.

Lapkričio 15 diena
Lietuvių Literatūros 

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

“L” Albumo Komisijąį 
ir Direktorių Tarybai f
Albumo Komisijos posė

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

Liet. Koop. Spaudos B-vės 
Direktorių Tarybos posė
dis 4 vai. SV




