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KRISLAI
Nei pirmyn, nei atgal 
Dar nė trečdalio neturim! 
Giliausios padėkos žodis 
LLį) jubiliejus 
Mūsų sveikinimas 
Ir džiugu, ir neramu 
Amerikos atsakomybė

A. Bimba

Jokia politinė partija, jokia 
politinė grupė nesidžiaugia 
praėjusiais rinkimais, nes nė 
viena negali girtis dideliais 
laimėjimais. Kongreso 'sudėtis 
pagrindiniai pasilieka ta pati, 
^ėgų santykis tarp demokratų 
ir republikonų, tarp reakci
ninkų ir liberalų nepasikeitė. 
Tftdėl mums j akis tebežiūri 
tos pačios bėdos, kurios ra
mybės nedavė prieš rinkimus. 
Nei Vietnamo 'karui, nei in
fliacijai, nei kainų kilimui, nei 
nedarbo augimui galo nesima
to.

O tai reiškia, kad po rinki
mų gan aitimoje ateityje ga
lima tikėtis darbo žmonių ne
rimo padidėjimo. Turėtų pa- 
aštrėti liaudies kova prieš kai
nų kilimą, prieš nedarbą. Pa
aštrės spaudimas į politikie
rius, kad jie per rinkimus su
dėtus kalnus pažadų pradėtų 
vykdyti.

Visų stebėtojų tokia nuo
monė.

Prisipažinsiu, kad mūsų Ad
ministracijos pranešimas pe
reitą penktadienį apie “Lais
vės” vajaus eigą prastokai 
ntane nuteikė. Jau beveik pu- 

vajaus laiko nudardėjo į 
istoriją, o mes pasibrėžto tik
slo dar nė trečdalio neturime!

Visiems reikia pagalvoti ir 
susirūpinti. Kiekvienas pradė
kime su savimi, paklausdami: 
“Kuo aš jau pasirodžiau šia
me vajuje?”

Laisvės Jubiliejiniam Albu
mui medžiagos kaupimas ir 
tvarkymas užbaigtas. Nesu
klysiu pasakęs, kad atlikome 
tikrai didelį, tikrai garbingą 
darbą. Giliausios padėkos žo
dis visiems, kurie kaip nors 
ir kuo nors prie šio darbo pri
sidėjote.

Šiemet mūsų didžiajai Lie
tuvių Literatūros Draugijai 
sukanka 55 metai. Tai istori
nė sukaktis. šios apylinkės 
pažangieji lietuviai šią sukak
tį atžymės didžiausiu parengi
mu lapkričio 15 dieną. Jį ruo
šia Antroji apskritis Maspe- 
£ho Piliečių Klube.

Parengimas jau čia pat, at
einantį sekmadienį. Visi ruoš
kimės dalyvauti.

Pereitais metais Maskvoje 
pasirodė rusų kalba įžymiojo 
lietuvių tautos sūnaus, veikė
jo, rašytojo, poeto, liaudies 
vado Justo Paleckio eilėraščių 
rinkinys, pavadintas “Na žiz- 
nenom Puti” (Gyvenimo kely
je). Jame sudėti patys geriau
si Justo eilėraščiai, sukurti 
1919-1967 m. laikotarpyje.

Leidinys mus pasiekė tik 
šiomis dienomis.

Nuoširdžiausiai sveikinu ei
lėraščių autorių.
Pripuldamas eilėraščius skai

tysiu. Tas padės man rusų 
kalbos pasipraktikuoti. Po 
ranka turiu didelį žodyną.

O štai laiškas iš Chicagos. 
nDžiaugiuosi, ir nerimstu. 
Draugas Andrulis tiek susvei- 
kęs po to širdies priepuolio, 
jog vėl iki galvos viršaus pa-

Ispanų darbininkai streikais 
reikalauja išlaisvinti 

politinius kalinius
Madridas. — Streiku ban

gos ritasi per visą šalį. Dar
bininkai kovoja už laisvę 
politiniams kaliniams, kurių 
yra kalėjimuose iki 800.

Ispanijos sostinėje ir ki
tuose keliuose miestuose 
streikuojančių skaičius gali 
siekti daugiau kaip 50,000. 
Pegaso sunkvežimių dirbtu
vėje 5,000 darbininkų pas
kelbė sėdėjimo streiką. Tą 
patį padarė daugiau kaip 1,- 
000 darbininkų Perkins ag
rikultūros mašinerijos fab
rike.

Religinis fanatikas bandė 
užmušti Lenkijos delegaciją
Karačis, Pakistanas. — 

Aerodrome religinis mosle- 
mų fanatikas vairuodamas 
sunkvežimį paleido tiesiai į 
Lenkijos delegaciją. Užmu
šti Lenkijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Wol- 
niakovas, Pakistano saugu
mo viršininkas ir du pakis
taniečiai fotografai.

Žudikas Feroze pasakė,

Rūkymas mažinąs 
lytinį norą

Maskva.—Laikraštis “So- 
vietskaja Rosija” rašo, kad 
didieji rūkytojai laipsniškai 
praranda norą lytiniai pasi
tenkinti. Tai atsitinka nuo 
40 metų ar vėliau, bet kai ku
riems anksčiau.

Mokslininkų tyrimai tai 
parodo. Todėl rūkytojus ra
gina susilaikyti nuo rūkymo 
ypač tarp moterų ir vaikų, 
kad juos nepratinus prie 
žalingų papročių.

Auburn, N. Y. — Kaliniai 
buvo pagrobę kai kuriuos 
sargus ir kitus žmones. Iš
laikę 8 valandas paleido. 
Kaliniai reikalauja page
rinti mitybą ir sulaikyti 
sargų brutalumą.

Gdynia, Lenkija. — Laivų 
statyba pastatė pirmąjį 
26,000 tonų laivą Norvegi
jai, kuri turi užsisakiusi 
pastatyti 13 laivų.

skendęs redakciniame darbe, 
nes reikia, kad “Vilnis” išeitų. 
Taip suprantu iš šio laiško.

Bet įtemptas toks atsakin
gas darbas neina į sveikatą.

Ką dabar “pagiedos” mūsų 
vyriausybė, kai Jungtinių Tau
tų Asamblėja naujoje rezoliu
cijoje ragina Izraelį ir arabus 
tuoj pradėti derybas dėl bai
gimo konflikto? Egiptas bal
savo už rezoliuciją, o Izraelis 
prieš. Egiptas nori eiti į tokias 
derybas, o Izraelis tebesiprie- 
šina. Jis nenori nė kalbėti 
apie išsikraustymą iš arabiškų 
žemių, ko iš jo reikalauja 
Jungtinės Tautos. Ir jis, atro
do, to nusistatymo nepakeis, 
kol žinos, kad mūsų vyriausy
bė pritaria jo agresijai prieš 
arabus.

Fabrikai sustojo veikę 
Barcelona, Bilboa ir Seville 
miestuose. Streikuoja spaus
tuvių, namų statybos, meta
lo ir kitų pramonės šakų 
darbininkai. Kai kur sulai
ko darbą keliom valandom, 
kitur po dieną kitą.

Streikai ir kitokio pobū
džio kovos tęsiasi vyriausia 
prieš fašistinį režimą, kuris 
visaip persekioja kovojan
čius darbo žmones. Policija 
ir milicija bando streikus 
sutramdyti. Nauji areštai 
siaučia visoje šalyje.

kad jis norėjo visą Lenkijos 
delegaciją užmušti, nes ji 
esanti socialistinė, o socia
listai yra islamo tikėjimo 
priešai. Socialistai norį su
naikinti islamo ir moslemo 
tikėjimą.

Policija mano, kad žudi
kas Fero gali būt suokal
bininku įrankis.

Nauji masiniai areštai 
Brazilijoje

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos policija pradėjo naują 
masinių areštų vajų. Areš
tuotų gali būt tūkstančiai. 
Vien Sao Paulo mieste 
areštuota daugiau kaip 500 
žmonių.

Policija skelbia, kad areš
tai pravedami tikslu sulai
kyti įvairius teroristus, 
bombų padėliotojus, diplo
matų kidnaperius, taipgi ir 
kitus valdžios priešus.

Los Angeles, Calif. — Dėl 
finansinių t r ū k u m ų va
karinis dienraštis “Evening 
Citizen News” užsidarė. Be 
darbo liko 325 darbininkai. 
Užstreikuotas dienraštis 
“Herald Examiner” paliko 
šiame mieste vienatinis va
karinis laikraštis.

Saigonas. — JAV milita- 
rinė komanda praneša, kad 
laike trijų dienų išvež
ta iš Pietų Vietnamo 4,610 
amerikiečių karių. Dabar 
paliko 370,000 karių.

Quogue, N.Y. — Gaisrage- 
sių departamento vien bal
tųjų savanorių lokalas pri
verstas dabar priimti ir ne
grus. Lokalas buvo kaltina
mas rasinėje diskriminaci
joje.

Berlynas.—Amerikos, An
glijos, Prancūzijos ir Tary
bų Sąjungos ambasadorių 
susirinkime padarytas pro- 
g r e s a s Vakarų Berlyno 
klausimu, kad būtų lengves
nis trafikas tarp Vakarų 
Vokietijos ir Vakarų Berly
no, kuris yra Rytų Vokieti
jos teritorijoje.

Inauguruotas Čilės prezidentas
Santiago. — Naujasis Či

lės prezidentas marksistas 
Allendė lapkričio 3 d. inau
guruotas ir po visų prezi
dentinių ceremonijų užėmė 
prezidento vietą.

Savo ceremonijų kalboje 
Allende priminė Čilės žmo
nėms, kad reikės daugiau

Nixono autoritetas rinkimuose 
smarkiai nukentejo, teigia 
užsieniečiai komentatoriai

Londonas. — Anglijos ir 
kai kurių kitų šalių politi
niai komentatoriai tvirtina, 
kad praėjusiuose rinkimuo
se prez. Nixono autoritetas 
smarkiai nukentėjo. Jis dė
jo daug pastangų laimėti 
rinkimus savo karinei pro
gramai, bet nieko nelaimė
jo, o gubernatorių ir legis- 
latorių rinkimuose gerokai 
pralaimėjo.

Užsieniečiai diplomatai 
mano, jog rinkimai parodė 
amerikiečių daugumos Nix
ono programai priešingas

Kambodijos jaunuoliai 
su. partizanais veikia.;
Phnompenh.—Kambodijos 

armijos leitenantas Nop 
Hem, išbuvęs partizanų ne
laisvėje 6 savaites, paspru
ko iš nelaisvės į sostinę.

Jis aiškina turėjęs progų 
dalyvauti keliuose partiza
nų susirinkimuose. Jis pa
tyrė, kad jaunuoliai laisvai 
prisideda prie partizanų, 
kurių 70 proc. sudaro vieti
niai Kamb o d i j o s piliečiai. 
Komunistai jiems vadovau
ja.

Kambodijos valstiečiai 
laukia, kada partizanai pa
šalins militarinį režimą ir 
įsteigs liaudies valdžią.

Didžiulės trafiko 
nelaimės Japonijoje
Tokijas. — Japonijos au

toritetai susirūpinę trafiko 
nelaimėmis, kurios nuolat 
didėja ir didėja. Jeigu tra
fiko saugumas nebus page
rintas, tai per sekamus pen
ketą metų vienas iš 10 ja
ponų žus ar bus sužeistas 
trafiko nelaimėse.

1969 metais trafiko nelai
mėse žuvo 16,257 žmonės. 
Per šių metų 9 mėnesius 
jau žuvo daugiau kaip 13,- 
000 žmonių. 1975 metais ga
li žūti 22,000 ir apie pora 
milijonų gali būt sužeisti.

Washingtonas. — Nixono 
administracija, išreikšdama 
nepasitenkinimą Čilės nau
juoju prezidentu Allende, 
uždarė tris militarinius lai
vyno postus.

Danang, P. Vietnamas. — 
Dideliuose potviniuose žuvo 
193' žmonės, paliko bena
miais 204,000, 5,759 namai 
sunaikinti.

darbo ir pasišbentimo soci
alizmo statybai Čilės res
publikoje.

Vėliau jis priėmė užsienio 
delegacijas, tarp kurių bu
vo Šiaurės Vietnamo, Kini
jos, Kubos, su kuriomis Či
lė dar neturi diplomatinių 
ryšių.

nuotaikas, todėl ir užsie
niuose Nixono autoritetas 
sumažėjo. Rinkimuose de
mokratai sutvirtino savo 
pozicijas 1972 metų prezi
dentiniams rinkimams.

Prieš 1968 m. rinkimus 
Nixonas žadėjo į keletą mė
nesių baigti karą, taipgi pa
didinti pramoninę gamybą, 
sumažinti nedarbą, panai
kinti infliaciją ir skurdą. 
Bet dabar išėjo viskas prie
šingai. Todėl balsuotojų 
dauguma pareiškė Nixonui 
nepasitikėjimą.

TSRS remia Vietnamo 
! 1 ’ . ' 

patriotų taikos planą
* •* f

Paryžius. ^-r Tarybų Są? 
jungos užsienio reikalų mi
nistras Gromyko susitiko su 
Pietų Vietnamo revoliuci
nės valdžios užsienio reika
lų ministre Binh.

Pasitarime Gromyko pa
reiškė, kad Tarybų Sąjun
ga pilnai remia Vietnamo 
patriotų taikos planą, kurį 
Binh išdėstė taikos pasita
rimuose.

Binh nurodė, kad paskiau
si Nixono pasiūlymai visai 
nepriimtini, nes jie Vietna
mu! taikos neduos.

Tunis. — Tunisijos prezi
dentas Bourguiba paskyrė 
premjeru ekonomijos minis
trą Nourą, o buvusį premje
rą Ladghamą paliko toliau 
būti tarp arabų tarpininku. 
Jis padėjo Jordano karaliui 
Husseinui susitaikyti su pa
lestiniečiais partizanais.

Knoxville, Iowa.— Dviejų 
automobilių susimušime žu
vo vienas suaugęs ir 5 jau
nuoliai, grįžtant namo iš 
vaišingo parengimo.

Missoula, Mont. —• Penki 
žmonės žuvo dviem ma
žiems lėktuvams susimušus 
ore.

^Washingtonas. — Gyny
bos departamentas praneša, 
kad Jungtinės Valstijos ir 
Tąr. Sąjunga pradėjo ma
žinti savo militarinį laivy
ną; Viduržemio jūroje. JAV 
dabar ten turės 40 laivų, 
TSRS — 50.

Trenton.—West New Yor- 
ko majoras Armelino ir ke
turi kiti jo draugai kaltina
mi gemblerių apsaugojimu 
ir į savaitę kolektavimu iš 
gemblerių po $1,000.

Nixonas plečia karą visoje 
Indokinijoje, tvirtina 
Šiaurės Vietnamas

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Pirmu kartu Vengrijos de
legacija išplatino visoms 
Jungtinių Tautų delegaci
joms Šiaurės Vietnamo pa
reiškimą, kuriame prez. Ni
xonas kaltinamas praplėti
mu karo po visą Indokiniją.

13 puslapių pareiškime 
pasakyta, kad Nixonas, pe
rėmęs valdžią į savo ran
kas, tuoj praplėtė karą į

Tyrinėtojai kaltina Izraelį 
už arabų kankinimą

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Tyrinėtojų komitetas, susi
dedantis iš Jugoslavijos, 
Ceilono ir Somali jos, rapor
tavo Generalinei Asamblė
jai, kad Izraelis masiniai 
persekioja ir baudžia ara
bus okupuotose teritorijose, 
taipgi sistematingai naikina 
jų nuosavybę.

TSRS nauji satelitai
Į . I j ' , ■ ‘ ’

Londonas.- — Anglijos 
mokslininkas, • erd v i ų tyrU 
neto jas Gatlandas tvirtina, 
kad Tarybų Sąjunga' palei
do erdvėn tris naujus, sateli
tus, kuriuos išbando,’sunai
kinimui Jungtinių Valstijų 
militarinių satelitų erdvėse.

Naujųjų satelitų tikslas 
pastoti kelią Jungtinių Val
stijų militariniams sateli
tams, jeigu jie būtų paleisti 
į erdvę kada nors.

Izraelis ruošiasi 
naujai agresijai

Kairas. — Laikraščio “Al 
Ahram” redaktorius Heikal 
persergsti egiptiečius būti 
savo šalies sargyboje, nes 
Izraelis ruošiasi nau j ai 
agresijai.

Kartu jis kaltina Jordano 
naująjį premjerą Tel, kuris 
provokuoja naujus susikir
timus Su Palestinos parti
zanais. Egiptas pašaukė iš 
Jordano savo ambasadorių 
pasitarimui.

Katalikų kunigai su 
drafto priešais

Shrewsbury, Mass.—Nau
josios Anglijos katalikų ku
nigų konferencija vienbal
siai pasisakė už tuos kata
likų jaunuolius, kurie dėl 
savo sąžinės priešingi mili- 
tarinei tarnybai ir atsisako 
tarnauti.

Konferencijoje daly v a v o 
55 kunigų delegatai ir mili- 
tarizo klausimu priėmė re
zoliuciją vienbalsiai.

Pittsburgh, Pa. — 20,000 
United Stone and Allied 
Products Workers unijos 
narių prisijungė prie Jung
tinės Plieno Darbininkų 
Unijos.

Laosą ir Kambodiją, kartu 
paskelbė vietnamizacijos 
politiką, kuri išplėtė karą 
visoje Indokinijoje.

Pareiškime taipgi prime
nama, kad Nixonas 1968 m. 
spalio 13 d. pažadėjęs karą 
baigti už 6 mėnesių po jo 
išrinkimo. Prabėgo po to 
daugiau kaip du metai, o 
karo pabaigos visai nesima
to.

Komitetas ragina Asamb
lėją reikalauti Izraelio to
liau nelaužyti žmogiškumo 
teisių, taipgi nekankinti ka
ro belaisvių.

Atsakydamas į komiteto 
kaltinimą, Izraelis tik tiek 
pasakė, kad šis komitetas 
esąs “arabų propagandos 
įrankis”, v

Vėliausios Žinios
. Cairo. — Egipto, Libijos « 
ir Sudano arabų vadai tu
rėjo susirinkimą, ir nutarė 
tas tris šalis sujungti į vie
ną konfederaciją.’ Kiekvie
na šalis laikysis savo nepri
klausomybės, bet utilitari
niuose ir ekonominiuose rei
kaluose veiks iš vieno. Ma
noma, kad šis šių trijų ša
lių žygis būtų paskatinimas 
visiems arabų kraštams eiti 
prie kokios nors vienybės.

Athens. — Graikijos mili- 
taristai, kurie užgrobė vals
tybės galią 1967 metais ir 
įsteigė fašistinę diktatūrą, 
planuoja susikurti politinę 
partiją, kad galėtų sėkmin
giau išlaikyti valdžią savo 
rankose. Jie aiškina, kad 
per tokią savo partiją jie 
susigrąžins Graikijon par
lamentinę valdžios sistemą.

Key Biscayne, Fla. — Sek
madienį čionai “netikėtai 
pasitaikė” būti prezidentui 
Nixonui ir naujam senato
riui Buckley iš New Yorko 
su savo keliais bičiuliais. 
Na, ir, žinoųia, įvyko jų 
“socialinė sueiga.” Taip 
oficialiai aiškinama. Bet, 
žinoma, buvo suplanuotas 
susitikimas. Mr. Buckley 
yra pareiškęs, kad jis rems 
prez. Nixono politiką.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinė Asamblėja priėmė 
Egipto delegacijos remiamą 
rezoliuciją 57 balsais prieš 
16, kad mūšių paliaubos bū
tų prailgintos dar 3 mėne
siams. Jungtinės Valstijos 
ištraukė savo rezoliuciją, 
kuriai nebuvo Asamblėjoje 
daugumos pritarimo.

Fresno, Calif. — Bombų 
sprogimai apdaužė militari- 
nio drafto centrą ir reak
cinio laikraščio ““Sunday” 
įstaigą.



2 puslapis LAISVE Antradienis, Lapkričio (November) 10, 1970

LAISVE SEMI-WEEKLY 
LITHUANIAN Kas ką rašo ir sako KAS JIS?

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y.
Established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:

United States, per year ___  $9.00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year ....... $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Ne laimėjo, bet ir ne pralaimėjo
KAIP po kiekvienų rinkimų, taip dabar kiekvienas 

savaip aiškina jų rezultatus. Visiems aišku, kad prezi
dentas Nixonas ir Republikonų partijos aukštoji vado
vybė buvo pasimoję iki debesų. Niekados pirmiau visoje 
Jungtinių Valstijų istorijoje joks prezidentas ir vicepre
zidentas taip energingai nesidarbavo rinkimuose, kaip 
Nixonas ir Agnew šiuose rinkimuose. Lankė mitingus 
ir sakė kalbas, prakaitavo per radiją ir televiziją, nie
kino ir plūdo kiek pažangesnius kandidatus, į padanges 
kėlė savo šalininkus. Ypač buvo susikoncentravę laimėti 
pietinėse valstijose. Pats prezidentas aplankė net kelias 
valstijas ir piršo žmonėms savo pasekėjus.

'Kokie tų visų pastangų rezultatai? Ar gali jais Nix
onas ir Republikonų partijos vadovybė didžiuotis? Ne
gali. Viceprezidentas Agnew tik tiek tegali viešai pasi
girti, kad naujajame Kongrese Nixono ideologijos pase
kėjų būsią trimis procentais daugiau, negu dabartiniame 
Kongrese. Bet ir čia veikiausia bus tik tuščias pasigyri
mas.

Bet negalima sakyti, kad Nixonas ir Agnew baisiai 
pralaimėjo. Bendrai paėmus, jie atlaikė savo pozicijas. 
Vienur pralaimėjo, kitur laimėjo. Antai, daug laimėjo 
New Yorko valstijoje, kai senatoriumi buvo išrinktas 
konservatorius Buckley, bet labai skaudžiai pralaimėjo 
Calif ornij oje, kur rinkimus pralaimėjo Nixo
no pastumdėlis senatorius George Murphy. Tiesa, 
labai daug Nixonas laimėjo Tennessee valstijoje, 
kur nebebuvo išrinktas liberališkų pažiūrų senatorius 
Gore, kur savo žmones įstatė į gubernatoriaus ir sena
toriaus vietas, bet skaudžiai prakišo Texas ir Floridoje, 
kur republikonai prarado tokias pat turėtas vietas. Tai
gi, sudėjus ant svarstyklių, išeina beveik lygiomis.

Kongresas pasilieka demokratų rankose. Bet pieti
nių valstijų reakciniai demokratai, kaip sen. Stennis ir 
sen. Byrd, kaip ir dabartiniame Kongrese, suteiks Nixo- 
nui reikalingos paramos. Todėl ta prasme kokių nors 
griežtesnių posūkių nei Vietanamo karo, nei Vidurio Ry
tu klausimais nesitikima. ,. . •'

Laikraščių kolumnistai bei radijo ir televizijos ko
mentatoriai dabar daugiausia vargo turi išsiaiškinti, 
kaip šie rinkimai atsilieps į 1972 metų prezidentininius. 
rinkimus. Tiek prezidentas Nixonas, tiek jo oponentai 
iš Demokratų partijos per rinkiminę kampaniją savo 
dėmesį turėjo nukreipti į ateitį. Ar prezidentas su tokiu 
giliu įsivėlimu į šiuos rinkimus pakėlė savo politinį pres
tižą piliečių masėse, ar nupuldė? Ir šiuo klausimu nėra 
vienodos nuomonės.

Ir vėl Jungtines Tautos pasisakė
JUNGTINIŲ Tautų, Generalinė Asamblėja vėl ap

svarstė Vidurio Rytų padėtį ir karą tarp Izraelio ir ara
bų. Priėmė naują rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad 
dabartinės paliaubos būtų dar trims mėnesiams prail
gintos ir kad tuo’jbūtų pradėtos tarp Izraelio ir arabų 
derybos per Jungtinių Tautų atstovą dr. Jarring su tiks
lu konfliktą likviduoti ir Vidurio Rytuose atsteigti taiką.

Įdomu, kad už šią rezoliuciją tuoj pasisakė Egiptas, 
o Izraelis griežčiausiai pasipriešino ir jį palaikė Jungti
nės Valstijos. Tarybų Sąjunga balsavo už rezoliuciją. 
Izraelis ir Amerika reikalavo, kad pirma, negu derybos 
bus pradėtos, 'Egiptas savo antilėktuvinius įrengimus 
atitrauktų nuo Suezo kanalo.

Už rezoliuciją buvo paduota 57 balsai, o prieš 16. 
Nuo balsavimo susilaikė 39 delegacijos.

Vadinasi, dabar priklauso nuo Izraelio. Ar jis pakeis 
savo nusistatymą ir vykdys Jungtinių Tautų nutarimus. 
O daugiausia, žinoma, priklauso nuo Jungtinių Valstijų 
valdžios, kaip ji pasielgs: palaikys Izraelio užsispyrimą, 
ar jam įsakys eiti su pasauline organizacija. Niekam 
nėra jokia paslaptis, kad Izraelis tik tiek tvirtas, kiek jo 
politiką ir ginklais, ir patarimais remia Jungtinės Vals
tijos.

PETICIJA JUNGTINĖMS 
TAUTOMS

New Yorke yra susiorga
nizavęs Emergency Confer
ence Committee, kuris ren
ka parašus po peticija 
Jungtinėms Tautoms. Pe
ticijoje nurodoma, kad šiuo 
laiku Jungtinėse Valstijose 
eina žudymas juodųjų žmo
nių. Nurodoma, kad toks 
juodųjų žmonių traktavi
mas priešingas Jungtinių 
Tautų 1948 metų gruodžio 
9 d. priimtam nutrimui. 
Nutarimas Pavadintas “Ge
nocide Convention”. Nuta
rime sakoma, kad žudymas 
rasinių, tautinių arba reli
ginių grupių vadinasi “dže- 
nosidu” ir yra draudžia
mas.

Peticijoje reikalaujama, 
kad Jungtinės Tautos pa
trauktų Jungtines Valstijas 
atsakomybėn už tokį naiki
nimą juodųjų žmonių. Ko
mitetas sako, kol Jung
tinių Valstijų valdžia laiko
si tokios politikos linkui 
juodųjų žmonių, kad būtų 
Amerikai paskelbtas eko
nominis ir politinis boiko
tas.

Komitetas susideda iš žy
mių amerikiečių. Jų tarpe 
matome Coretta King, Dick 
Gregory, William Paterson, 
•Huey P. Newton ir Shirley 
Chisholm, Jungtinių Vals
tijų Kongreso, narę ir ki
tus.

Komitetas yra pasimojęs 
surinkti . milijoną parašų. 
Jie bus Jungtinių Tautų 
Generalinei ’ Asamblėjai į- 
teikti dar lapkričio mėnesį., 

' ’ - 1 i • ; :
UNIJŲ LAIKRAŠTIS 
PRIEŠ PAVIJŲ c

Geležinkelininkų organas , 
“Labor”' kreipia Amerikos 
žmohių dėmešį į jieihš didė7 
1Į pavojų dėl žibalo; ir kūrb 
kainų kilimo. Laikraštis pa
duoda senatoriaus Gore tuo 
svarbiu klausimu pasisaky
mą. Senatorius nurodo, 
kad Amerikos kuro . šalti
niai atitenka kelių korpo
racijų kontrolei, kurios sis- 
tematiškai kelia kuro kai- 
ną. :

Iš sen. Gore sužinome, 
kad šiandien Amerikoje ke
lių milžiniškų korporacijų 
rankose ne tik anglies ka
syklos, bet taip pat aliejaus 
ir dujų gamyba. Tai jos ir 
nustato kainą. Žmonės be
jėgiai. Valdžia korporacijų 
nevaržo.

Baigusi mokyklą, išvyko į Su
chumį dirbti, skraidyti

Kaip paprastai susiklostė 
Nadeždos Kurčenkos likimas. 
Tokios biografijos milijonų 
Tarybų Sąjungos vaikinų ir 
merginų, kurie gali mokytis, 
dirbti, įgyvendinti savo svajo
nes. “Energinga darbuotoja, 
sąžiningai ir tiksliai vykdo 
visas savo tarnybines parei
gas” — tokie žodžiai įrašyti 
paskutinėje tarnybinėje Na
deždos Kurčenkos charakte
ristikoje.

Pokalbiuose su bičiuliais 
Nadė nepakęsdavo skambių 
frazių. Ji retai ištardavo žo
dį “žygdarbis,” Bet kai pas
kutiniame savo skridime kom
jaunuolė tiesiai priešais save 
pamatė pistoleto vamzdį, ji 
nepabūgo. Nadė tegalvojo 
apie draugus, apie keleivius, 
kurie jai ir jos draugams pa
tikėjo savo saugumą.

Visi pasaulio dorieji žmo- gal amnestiją sąlyginiai pa
leistas iš kalėjimo ir pasiųs
tas į statybos darbus Tau
ragėje, vėliau darbavosi

Laimėta tik per kovą
NEW Yorko valdžia tapo priversta pakeisti komu

nistės Angela Davis kalinimo būdą. Teismas patvarkė, 
kad valdžia elgiasi neteisingai, kad ji laužo konstituciją, 
tą moteriškę laikydama izoliuotame kambaryje, jai ne
leidžiama susisiekti su kitais kaliniais. Federalinis tei
sėjas įsakė valdžiai šią kalinę traktuoti lygiai taip, kaip 
ji elgiasi su visomis kitomis kalinėmis.

Buvo ašku, kad Angela Davis buvo be teismo bau
džiama, laikant ją izoliacijoje, tiktai todėl, kad ji yra 
komunistė ir negrė. Kilo prieš valdžią protestai. Miss 
Davis paskelbė bado streiką. Jai į pagalbą atėjo juo
dųjų advokatų susivienjimas. Nebūtų buvę kovota, ne
būtų buvę laimėta.

Ryšium su tuo, daugelį nustebino amerikinė mo
terų organizacija Young Women's Christian Association.

KAS PER VIENA BUVO 
BRAŽINSKŲ NUŽUDY
TA MERGAITĖ?

Vilniaus “Tiesoje” (spa
lio 21 d.) skaitome:

Nadežda Kurčenka buvo 
tik devyniolikos metų. ,Ji mė
go savo darbą, mėgo įlies ir 
sportą, svajojo stoti $ teisės 
institutą. Tik dvejus metus 
Nadė\dirbo Suchumio aero
uoste ir buvo visų mylima. Ją 
žmonės gerbė už jautrumą ir 
gerumą žmonėms. Komjau
nuoliai išrinko ją savo orga
nizacijos biuro nare.

Su atvira širdimi Nadė žen
gė į gyvenimą. Mergina įpra
to visur susilaukti žmonių pa
ramos ir už gerą mokėjo ge
ru. Ji gimė darbininkų šei
moje, Altajuje. Kai "šeima 
apsigyveno Udmurtijoje, .sto
jo į Ponino kaimo mokyklą.

BAUDŽIA KUNIGUS Už 
NEPAKLUSNUMĄ

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” praneša:

Ne vien Argentinoje žemes
nio rango Romos katalikų ku
nigai, vadindami save patrio
tais, kovoja su Vatikano pa
skirtais viršininkais. Iš besi- 
buntavojančių kunigų susida
rė “Trečiojo Pasaulio” judė
jimas. Vadinami “nenuora
mos” protestuoja, kad šalies 
lėšos siunčiamos svetur, kad 
nepanaikinamas celibatas ir 
t. t.

,‘Corrientes provincijoje dva
siškoji vyriausybė suspendavo 
kunigus L. M. Babin ir B. 
Tiscornia,. o kunigui Raul 
Marturet 'visiškai atimtos ku
nigavimo teisės už tai, kad jis 
savo vyskupą F. Vicentiną pa
traukė civilin ’teisman.

I u .

GRAŽŪS LIĖTUVIŲ 
PASIRODYMAI

'Džiugii, Kad'Lietuvos fo- 
tomėnininkai, gražiai pasi
žymėjo ' užsienyje. Antai, 
neseniai* pasirodė tokia ži
nutė:-'’ .iumn

Daugiau kaip savaitę Čeko
slovakijoje 'viešėjo žinomi mū
sų respublikos fotomenininkai 
A. Sutkus ir A. Macijauskas. 
Slovakijos fotomenininkai juos 
buvo pasikvietę į tarptautinės 
meninės fotografijos Ružem- 
beroke atidarymą. Tokioje pat 
parodoje pernai A. Macijaus
kas buvo apdovanotas pa
grindiniu “Aukso rožės” pri
zu. Ta proga šiemet čia bu
vo surengta atskira šio auto
riaus darbų ekspozicija ir įvy
ko jos aptarimas. Iš visos Če
koslovakijos susirinku s i e m s 
fotomenini n k a m s bei kriti
kams buvo plačiai papasako
ta apie lietuvių meninę foto
grafiją, supažindinta su LTSR 
mono draugijos veikla ir ge
riausiais jos narių kūriniais.

Šių metų tarptautinėje paro
doje Ružembei’oke A. Sutkus 
už savo nuotraukų rinkinį ap
dovanotas pri^.u, o kaunietis 
V. Butyrinas — Garbės diplo
mu.

nės su pasipiktinimu suži
nojo apie piratišką lėktuvo 
“AN-24” įgulos užpuolimą, 
kurį įvykdė P. Brazinskas- 
Koreiva ir jo sūnus Algir
das.

Kis gi jis toks Pranas 
Brazinskas-Koreiva ?

Jis gimė valstiečio šei
moje. Tėvas turėjo ir vil
nų karšyklą, kuri duoda
vo papildomų pajamų. Mo
tina ir dabar tebegyvena 
Trakų rajono Beižonių kai
me.

P. Bražinskas vedė 1942 
metais ir turi 3 vaikus — 
dvi dukteris- ir sūnų Algir
dą, gimusį 1955 metais, su 
kuriuo kartu jis įvykdė 
banditišką lėktuvo įgulos 
užpuolimą ir nužudė paly
dovę N. Kurčenką.

1950 metais P. Bražins
kas persikėlė gyventi į Vie
vį, kur nusipirko namą ir 
pristatė antrąjį aukštą. Ku
rį laiką jis dirbo Vievio vi
durinės mokyklos ūkvedžiu, 
o po to ūkinių prekių san
dėlio vedėju. Būdamas ne
doras ir gobšus, jis žiūrėjo 
į valstybinę nuosavybę, kaip 
į savo asmenišką, ir 1955 
metais už nusikaltimus, ei
nant tarnybines pareigas, 
buvo nuteistas vieneriems 
metams pataisos darbų.

Nuo 1958 metų rugsėjo 
mėnesio P. Bražinskas dir
bo Vievio rajono vartotojų 
kooperatyvo ūkinių prekių 
ir žibalo parduotuvėje, iš 
kurios po ketverių metų 
pasiliuosavo. Kiek vėliau bu
vo, iaiškinta, kad jis grobs
tė prekes ir pinigus. P. 
Bražinskas vėl buvo pa
trauktas baudžiamojon at
sakomybėn, ir 1955 metais 
Lietuvos TSR Aukščiausia
sis teismas nuteisė jį penke- 
riems metams laisvės atė
mimo, konfiskuojant turtą. 
Iš jo buvo atiteista valsty
bės naudai daugiau kaip 32 
tūkstančiai rublių. Tačiau 
po kurio laiko jis buvo pa-

Elektrėnuose.
Tikrąjį, šio žmogaus mo

ralinį veidą rodo jo elgesys 
su motina. Dar 1962 me
tais P. Bražinskas apgavęs 
ją, privertė parduoti namą 
Beižonių kaime ir pasisavi
no pinigus. Maža to, jis iš
varė ją iš namų ir apgyven
dino tvarte. Svetimi žmo
nės pasigailėjo senutės ir 
davė jai prieglobstį. Moti
na padavė sūnų į teismą ir 
iš jo buvo priteisti alimen
tai.

P. Bražinskas metė savo 
šeimą ir rado sugyventinę 
Aliną licreivą. Po to iš jo 
buvo priteisti taip pat ali
mentai išlaikyti vaikams, 
tačiau jis vengė juos mokė
ti. 1967 metais jis atsikėlė 
į Vilnių, kur gyveno A. Ko- 
reivos bute.

Dar kalėdamas, P. Bra
žinskas susipažino su Ko- 
kando miesto gyventoju. — 
spekuliantu Kurbanovu, ku
ris taip pat sėdėjo kalėji
me. Išėjęs iš kalėjimo, jis 
pradėjo su savo nauju bend
ru spekuliuoti, o vėliau, jam 
patarus, kartu įsu savo su
gyventine A. Koreiva išvy
ko į Kokandą, kur 1968 me
tais susituokė su ja ir pa
sivadino jos pavarde.

Gyvendamas Uzbekijo j e, 
P., Bražinskas - Koreiva nie
kur nedirbo, spe k u 1 i a v o. 
Žmona darydavo jam fikty
vias pažymas, pasinaudoda
ma įstaigos, kurioje ji dir
bo, dokumentais. Spekulia
cijos tikslais P. Brazinskas- 
Koreiva ne kartą buvo at
vykęs į Lietuvą.

Toks yra šis morališkai 
pakrikęs žmogus, pradėjęs 
savų nusikaltimus grobsty- 
maiš ir sukčiavimais, ir bai
gęs piratiškais veiksmais 
ir žmogžudyste lėktuve.

ELTA 
1970.X.26

mo” biznio ratus—labai jie 
jau kliba; vargu bau ar čia> 
padės ir to paties “Draugo” 
siūlomas receptas: “Mums 
reiktų pasekti Amerikos 
prezidento pavyzdžiu, ku- . 
ris net miegą nutraukęs,^ 
kalbėjosi ne su rinktiniais1, 
o kaip tik su protestuojan
čiais.”

Kaip žinia, Amerikos pre
zidentui nelabai pavyko su
sikalbėti su tais protestuo
jančiais. ..

Juozas Lukys

KOMENTARAI

ĮVAIRENYBES
“Tarybine Tiurkologija”
Azerbaidžano sostinėje 

Baku išėjo naujas žurnalas 
“Tarybinė tiurkologija.” Jį 
leidžia TSRS ir Azerbaidža
no Mokslų akademijos.

Tarybų Sąjungoje gyvena 
23 tautos, kalbančios tiurkų 
kalbomis. Tai. 30 milijonų 
žmonių. Jie apima beveik 
visas pasaulyje esančias 
tiurkų kalbas. Naujasis žur-4 
nalas rašys įvairiais tiurkų 
filologijos klausimais. hr

Grybai ir haliucinacijos >
Prieš keliasdešimt metų 

Meksikoje ir Gvatemaloje 
rasta grybų, kurie savotiš
kai veikia žmogaus fiziolo
ginę būseną, turi narkoti
nių, haliucinacijas sukelian
čių medžiagų. Šios grybų 
savybės dar mažai tirtos. 
Kai kurie psichiatrai mano, 
kad tokie grybai turės dide
lės reikšmės psichiatrijai ir 
neurologijai. Ištyrus šias 
biochemiškai ir fiziologiškai 
veiklias medžiagas grybuo
se, reikia manyti, bus gauta 
įdomių duomenų.

_ • _•

Prieš dešimt metų Pran
cūzijos archeologas A. Lo- 
taš Sžibhatoje/ ant uolų, ra
do 6.3 metro dydžio nupieš
tą žmogaus figūrą, kuriois 
galvos apdangalas labai p^. 
našus į kosmonauto skafan
drą. Piešta buvo prieš 8,000 
metų. Lotas šį piešinį pava
dino “didžiuoju marsiečių 
dievu”, kurį, pasak jo, gali
mas daiktas, nupiešė atei
viai iš kitos planetos.

Kosmine meteorologine 
stotis

Naujas tarybinis palydo
vas “Meteoras” prisijungė 
prie ankstesnių meteorolo
ginių palydovų, paleistų per
eitų metų spalio ir šių me
tų kovo mėnesiais. Trys me
teorologinės laborat o r i j o s 
pateikia daug duomenų, ku
rie padės tiksliau progno
zuoti orus ir numatyti, kaip 
judės tropikiniai ciklonai, 
kurie labai pavojingi jūrų 
laivams. ;

Niekados savo ilgoje istorijoj ši organizacija nebuvo 
įsivėlusi į tokio pobūdžio politinius klausimus. O štai da
bar ji išstojo su labai aiškiu ir griežtu pareiškimu už An
gela Davis. Ji griežtai užprotestavo prieš valdžios tokį 
elgesį su kaline ir reikalavo, kad toks jos persekiojimas 
ir baudimas būtu nutrauktas. « , < »

Apie ji
Aiškinti, kad jaunimas— 

ateitis, būtų pilstymas iš 
tuščio į kiaurą: tai net “va
duotojams” suprantama. Ir 
protingesni “senieji” jau 
žiūri ateitin, žiūri, pasiren
gę kai ką atleisti “Metme
nims,” netgi “Akiračiams.”

Pastaruoju metu kartais 
gana blaiviai ir realiai sam- 
iprotauja “Draugas”:
j “...Vyresnieji turi su
prasti, kad dabarties tikro,- 
ve ir įtaka veikia jaunimą 
visu stavo svoriu ir jį pada
ro savo vietos ir laiko vai
ku.”

Taip, tikrovė yra veiks- 
mingia u s i a s propagandis- 
distas. Ir kai vis daugiau 
“jauno” bei “vidutinio” iš
eivių jaunimo apsilanko Lie
tuvoje, kai vis didesnis jų 
skaičius savo akimis pama
to realią tikrovę—ne tą, ku
rią daugelį metų niūriais 
tonais piešia dalis emigra
cinės spaudos — pradeda 
svyruoti per ilgą laiką sta
tyti propagandinio melo 
pamatai.
Tad labai jau pagrįstas 

“Draugo” rūpestis:
“Mūsų padėtyje svarbiau*- 

sia, kad išsiaugintume iš 
tokio jaunimo, kokį turime, 
savo darbų pratęsėjus.”

Savaime kyla klausimas: 
kokių darbų? Atsaky
mas paprastas “vadavi-

į viltis
mo,” “lietuvybės gelbėjimo” 
ir t. t. Viltis, reikia tiesiai 
pasakyti, gana tuščia. Šią 
vasarą ne kartą teko kal
bėtis su lietuvių išeivijos 
jaunimo atstovais.- Išsikal
bėjus apie “vadavimo” rei
kalus, dažnas tik 7 šypsoda
vosi :

— Supraskit, “vaduoto
jai” iš to gyvena, ir kitaip 
negali nei kalbėti, nei rašy
ti.

Ir dar:
— Daugelis “vaduotojų” 

ir patys savo kalbomis ne
tiki, bet kitaip kalbėti jau 
negali.

Taigi, akivaizdu kad išei
vijos jaunimas tikrai neiš
augs minėtų “darbų pratę- 
sėju.” Tą, matyti, gerai 
jaučia ir “Draugas”:

“... Bendruomenės (Ame
rikos lietuvių — J. L.) rei
kalai, jos uždaviniai pasi
lieka jaunimui svetimi. Gir
di, tegu mūsų ateitį stato 
vyresnieji.

... Tik b e n d r adarbiavi- 
mas tarp kartų, vienas ki
to supratimas sumažins 
spragas lietuvių visuome
nėje ir padidins laimėjimus 
kultūrinėje bėi poli t i n ė j e 
veiklos ir kūrybos srityje.”

“Draugo” viltys, kaip ma
tome gana ružavos. Tik 
vargu bau ar pavyks tą 
jaunimą įkinkyti į “vadavi*

Vienas amerikietis prieš 
septynerius metus vietinio 
dienraščio puslapiuose buvo 
pareiškęs suvalgysiąs savo 
seną skrybėlę, jei žmogus 
gyvas ir sveikas sugrįš iš 
Mėnulio. Neseniai draugai 
privertė jį įvykdyti savo pa
žadą. Nelaimingasis valgė 
skrybėlę, užsigerdamas alu
mi. Gerai, kad draugai ne
vertė suvalgyti visos skry
bėlės, — jis užtikrino dau
giau neužsiiminėsiąs prana
šystėmis dėl įvykių kosmo
se. >

—
Amerikoje leidžiamas lai

kraštis “žvaigždžių apšvie
stas laukas”. Jis išeina kar
tą per 100 metų Amerikos 
nepriklausomybės sukaktu
vėms paminėti. Pirmas to 
laikraščio numeris išė j o 
1859 metais. Jis buvo tokio 
dydžio, kaip daržinės durys, 
ir svėrė net 150 kilogramų. 
Laikraštis kainavo 60 dole
riu, v

•
Tuvimo gyv e n v i e t ė j e 

(Lenkija) rastas prie me
džio pririštas šunelis. Prie 
virvutės buvo prisegta len
telė su tokiu užrašu: “Nau
ją savininką įspėju, kad ši 
bestija surijo tris poras 
no kojinių ir kambariu 
šliurę”. 

_ •
.. , .’ v 1-Pirmoji dainų švente pa

saulyje įvyko 1818 metais 
Šveicarijoje*
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Draugas, kovotojas, revoliucionierius

”0 kalėjimas irgi turi, negali 
neturėti sralo”

Tyli, nuošali buvusi Ma
rijos gatvė Panevėžyje. Jo
je gyveno daktaro And
riaus Domaševičiaus šei
ma. Čia jis priiminėdavo 
ligonius. Tačiau ne vien li
goniai žinojo šį ramų na
mą. Jame rinkdavosi dar
bininkų profsąjungų or
ganizatoriai ir vadovai. 
Dažnai svečiai buvo ir LKP 
CK Panevėžio rajono orga
nizatoriai, komunistai. Jie 
visada surasdavo Andriaus 
Domaševičiaus namuose pa
ramą, prieglobstį. Buržu
azijos metais daktaras Do
maševičius nepriklausė Lie
tuvos Komunistų partijai, 
bet visą laiką jis, jo veikla 
buvo glaudžiai susijusi su 
revoliuciniu darbininkų ju
dėjimu, su Komunistų par
tija.

Tą namą Marijos (dabar 
f Domaševičiaus) gatvėje ži

nojo ir tie, kuriems dakta
ras buvo it krislas akyje, 
žinojo tą namą ir atidžiai 
ji, jo šeimininką sekė fa
šistiniai žvalgybininkai. 
Kiek kartų daktaro Doma
ševičiaus namuose buvo da
romos kratos, o jis pats 
traukiamas teismo atsako
mybėn, administracine tvar
ka tremiamas iš Panevėžio.

Tačiau atvirai, viešai su
sidoroti su nepaprastai po
puliariu, liaudies mėgstamu 
daktaru buržuazija nedrįso. 
Tada ji griebėsi savo įpras
tinių metodu. Daktaras Do
maševičius du kartus iš pa
salų buvo užpultas ir žiau
riai sumuštas.

čiau, pritaikant V. Lenino 
žodžius, daktaras A. Doma
ševičius buvo nuoširdžiai 
klystantis žmogus, politinis 
veikėjas. Šis nuoširdumas, 
tyrumas, gilus protas nega
lėjo A. Domaševičiaus ne
atvėsti į kitą stovyklą.

Nesutaikomas priespau
dos, išnaudojimo, carizmo 
priešas A. Domaševičius ak
tyviai dalyvauja 1905-1907 
metų revoliucijoje. Dėl ca
rizmo persek lojimų buvo 
pasitraukęs į užsienį. 1907 
metais LSDP VII suvažia
vime laimėjus antikomunis- 
tams, laikinai pasitraukė iš 
aktyviosios politinės veik
los, reakcijos metu dirbo 
švietėjišką, kultūrinį darbą.

Tik 1917 metais A. Doma
ševičius vėl įsijungė į LSDP 
veiklą. 1918 metais įvyko 
LKP I suvažiavimas ir bu
vo įkurta Lietuvos Komu
nistų partija. Daugeliui, jų 
tarpe ir A. Domaševičiui, 
iškilo klausimas, su kuo ei
ti, kur pasukti. Atsidavęs 
darbininkų klasei, protin
gas, išsilavinęs žmogus, A. 
Domaševičius pasuko su 
darbininkų klase, su savo 
liaudimi.

1918 m. gruodžio 15 d. 
pirmame darbininkų atsto
vų tarybos posėdyje, vyku
siame miesto salėje, A. Do
maševičius iškilmingai pa
skelbė : “Darbininku valia 
išsipildė. Taryba išrinkta 
ir iškilmingai aš ją atiden- 
giu."

1919 m. sausio 6 dieną

Vilniaus darbininkų atsto
vų posėdyje A. Domaševi
čius, LSDP frakcijos var
du, viešai pripažino V. Kap
suko vadovaujamą vyriau
sybę, pasisakė už LSDP 
susijungimą su Lietuvos ir 
Baltarusijos komunistų par-

1934 metais daktaras A. 
Domaševičius buvo nuvy
kęs į TSRS, susipažino su 
socializmo statybos pasieki
mais, su šalies gyvenimu, 
susitiko su V. Kapsuku, Z. 
Angariečiu. TSRS gyveni
mas sužavėjo’ senąjį revo
liucionierių. Jis norėjo vi
siems laikams likti Tarybų 
Sąjungoje. Bet štai jo pa
ties žodžiai: “Nesinori va
žiuoti į Lietuvą, taip norisi 
man pasilikti 'čia gyventi. 
Bet, kadangi man draugai 
pasakė, kad galiu Lietuvoje 
būti naudingu revoliuci
niam judėjimui, aš su pasi
didžiavimu, su naujomis 
jėgomis važiuoju atgal.”

Deja, šiems žodžiams ne
buvo lemta išsipildyti. Dak
taras A. Domaševičius 1935 
m. kovo mėn. 19 d. mirė.

Jo vardu pavadintos Vil
niaus, Panevėžio gatvės, 
Panevėžio medicinos mo
kykla. Neužželia ir nieka
da neužžels takelis prie 
daktaro revoliucionieri a u s 
kapo Panevėžio kapinėse.

G. Pinigis

Norint stačiu kampu su
lenkti metalinę plokštelę, 
reikia stiklo rėžtuvu arba 
kokiu nors kitu aštriu įran
kiu įbrėžti tiesią liniją. 
Lenkti plokštelę būtina taip, 
kad linija atsidurtų kampo 
viduje.

Įžymusis rūsy rašytojas Sergejus 
Jeseninas .apie save

Iš ŠIŲ DIENŲ GYVENIMO LIETUVOJE

Kur mokosi muzikos mokytojai

Fizinis, politinis (1933 m. 
Domaševičiui buvo už
drausta būti kovos su tu- 
Jerkulioze bei kitų jo pa- 

ies įsįteigtų draugijų val
dybų narių) buržuazijos te
roras nepalaužė valingo, iš
tikimo savo pasirinktam 
keltui gydytojo.

“...Mane, kaip man iš
rodo, ne sveikata ar nesvei
kata kenkia, — rašė And
rius Domaševičius 1931 me
tais L. Vaineikiui,—bet da
barties visuomeninio gyve
nimo stoka, dvasios kalėji
mas, bet ir čia tvirtinu sau: 
turi nervai išlaikyti, gėda, 
ipi neišlaikytu, o kalėjimas 
ired turi, negali neturėti ga
lo!”

Andrius Domaševičius 
anksti surišo savo gyveni
mą su revoliucine veikla. 
Dar gimnazijoje besimoky
damas, jis užmezgė ryšius 
su nelegaliais moksleivių 
rateliais, susipažino su re- 
voliucine narodnikų litera- 

^tūra. Studijuodamas uni
versitete, dalyvavo nelega
liame studentų narodovolcų 

• ratelyje.
1893 metais apsigyvenęs 

Vilniuje, organizavo darbi
ninkų ratelius. Neapsiribo
jo vien Vilniumi, užmezgė 
ryšius su pažangiais pro
vincijos inteligentais. A. Do
maševičius savo veikla iš
sikovojo didžiuli autoritetą 
ir buvo vienas iš aktyviau
sių Lietuvos socialdemokra
tų partijos (LSDP) įkūrėjų 
bei jos steigiamojo susirin
kimo 1896 metais organi
zatoriumi.

Savo politinėje veikloje 
A. Domaševičius darė klai
du. Antai, pirmuoju įkurtos 
LSD partijos uždaviniu jis 
ę&ikė ne carizmo nuvertimą, 
o buržuazinės demokratinės 

* valstybės įkūrimą, pasisakė 
už separatinę LSDP kryptį, 
laikėsi neteisingos pozicijos 
nacionaliniu klausimu. Ta-
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Nuotraukoje: Druskininkų kurorto parko kampelis.
A. Brazaičio nuotrauka

Gimiau 1895 metais, rug
sėjo 21 (senu kalendoriu
mi), Riazanės gubernijoje, 
Riazanės apskrityje, Kuz
minsko valsčiuje, Konstan- 
tinovo kaime.

Nuo dviejų metų buvau 
atiduotas auklėjimui pakan
kamai turtingam seneliui iš 
motinos pusės, pas kurį bu
vo trys suaugę nevedę sū
nūs, su kuriais praplaukė 
bemaž visa mano vaikystė. 
Mano dėdės buvo pokštinin
kai ir nutrūktgalviai. Tre
jų su puse metų, jie paso
dino mane ant arklio be 
balno ir iškart paleido šuo
liais. Aš pamenu, kad ap
kvaitau ir labai smarkiai lai
kiausi už gogo. Paskui ma
ne mokė plaukti. Vienas 
dėdė (dėdė Saša) imdavo 
mane valtin, nusiirdavo nuo 
kranto, nutraukdavo nuo 
manęs marškinius ir, kaip 
šunytį, mesdavo į vandenį. 
Aš nemokšiškai ir išsigan
dusiai pliaukšėjau rankom 
ir, kol neužsirydavau, jis 
vis rėkdavo: “Ech! Stervą! 
Na, kam tu tinkamas?..” 
“Sferva” buvo jo malonybi- 
nis žodis. Vėliau, metų aš
tuonerių, kitam dėdei aš 
dažnai pakeisdavau me
džioklinį šunį, plaukiojau 
po ežerus nušautų ančių. 
Labai gerai laipiojau me
džiais. Berniūkščių tarpe 
visada buvau vadeiva bei 
didelis mušeika ir visuomet 
vaikščiojau susibraižęs. Už 
pašėlimą mane barė tik vie
na bobutė, o senelis kartais 
pats kurstė kumščiuotis ir 
dažnai sakydavo bobutei: 
“Tu man, kvaile, jo ne
liesk, jis taip, bus stipres
niu!” Senelė mylėjo mane 
iš visų jėgų, ir jos švelnu
mui nebuvo ribų. šešt£die< 
niais mane prausė, kirpo na
gus ir degamuoju aliejumi 
tepdavo galvą, nes nė vie
nos šukos neimdavo garba
notų plaukų. Bet ir aliejus 
mažai padėdavo. Aš visad 
klykdavau paleidęs gerklę ir 
netgi dabar jaučiu kažkokį 
tai nemalonų jausmą šešta
dieniui.

Taip prabėgo mano vai
kystė. Kada aš paaugau, iš 
manęs labai panūdo padary
ti kaimo mokytoją ir todėl 
atidavė į cerkvine — peda-| 
goginę mokyklą, kurią bai
gęs aš turėjau stoti į Mask- autobiografines žinias,— jos 
vos mokytojų institutą, mano eilės.
Laimė, to neatsitiko.

Eilėraščius aš pradėjau 
rašyti, metų devynerių, bet 
sąmoningą kūrybą nukeliu į 
16-17 metus. Kai kurios to 
meto eilės patalpintos “Ra- 
dunicoje.”

Aštuoniolikos metų aš bu
vau nustebintas, išsiuntinė
jęs savo eiles po žurnalus,

tuo, kad jų nespausdina, ir 
nuva ž i a v a u Peterburgan. 
Ten mane priėmė gan sve
tingai. Pirmas, kurį aš pa
mačiau, buvo Blokas, ant
ras — Gorodeckis. Kai aš 
žiūrėjau į Bloką, nuo ma
nęs lašnojo prakaitas, ka
dangi pirmą kartą mačiau 
gyvą poetą. Gorodeckis su
vedė mane su Kliujevu, 
apie kurį aš anksčiau negir
dėjau nė žodžio. Su Kliuje
vu pas mus užsimezgė, prie 
visų vidinių saitų, didelė 
draugystė.

Tais metais aš įstojau į 
Šaniavskio Unive r s i t e t ą, 
kur prabuvau viso 1.5 me
tų ir vėl išvažiavau kaiman.

Universitete aš susipaži
nau su poetais Semenovskiu. 
Nasedkinu, Kolokolovu ir 
Filipčenko.

Iš poetų-amžininkų man 
labiausiai patiko Blokas, Be- 
lyj ir Kliujevas. Belyj man 
davė daug formos prasme, 
o Blokas ir Kliujevas išmo
kė mane lyriškumo.

1919 metais aš, kartu su 
eile draugų, paskelbiau ima- 
žinizmo manifestą. Imaži- 
nizmas buvo formali mo
kykla, kurią mes norėjome 
įtvirtinti. Bet ta mokykla 
neturėjo po savimi dirvos ir 
numirė pati savaime, pali
kusi organiško vaizdo tei
sybę.

Nuo daugelio mano reli
ginių eilių ir poemų aš su 
malonumu atsisakyčiau, ta
čiau jos turi didelę reikšmę 
kaip poeto kelias iki revo
liucijos.

Nuo aštuonerių metų bo
butė tampė mane po įvai
rius vienuolynus, dėl jos 
pas mus amžinai glaudėsi 
/visokie keliauninkai ir ke
liauninkės. Būdavo trau
kiamos įvairios dvasinės gies
mės. Senelis priešingai. Buvo 
ne kvailas išgerti. Iš jo pusės 
buvo keliamos amžinos ne
vainikuotos vestuvės.

Vėliau, kai aš išėjau iš 
kaimo man ilgai teko nars
tytis savo kroviny.

Revoliucijos metais buvau 
visiškai Spalio pusėje, bet 
priėmiau viską saviškai, su 
valstietišku kryptingumu.

Formalinio vystymosi 
prasme dabar mane visdau- 
Igiau traukė prie Puškino.

Kas liečia likusias mano

'1925
Sergejus Jeseninas 

spalis
Iš rusų kalbos vertė

Aug. Tamaliūnas

Daug muzikos mokytojų 
paruoštų Vilniaus Valsty
binio Pedagoginio instituto 
muzikos ir choreograf i j o s 
katedroje šiandien sėkmin
gai dirba respublikos bend
ro lavinimo mokyklose. Ke
li fakulteto absolventai jau 
ir mokslinius laipsnius spė
jo užsitarnauti. O' fakulte
to amžius palyginus ne
didelis. Pernai jis atšventė 
savo gyvenimo dešimtmetį.

Fakultete yra kelios ka
tedros, kuriose specializuo
jasi busimieji muzikos mo
kytojai. Pagrindine laiko
ma choro dirigavimo kated
ra, kurioje studentai ruo
šiasi diriguoti, vado v a u t i 
chorams. Čia dirba žinomi 
respublikoje chorve d ž i a i ; 
katedros vedėjas docentas— 
A. Jozėnas, fakulteto deka
nė — E. Razauskienė ir kt.

Muzikos teorijos katedro
je studentai mokosi balso 
pastatymo, dainavimo, pra
eina platų muzikos teorijos, 
harmonijos, polifonijos, 
solfedžio kursą. Katedrai 
vadovauja kompozitorius V. 
Jurgutis. Groti fortepijo
nu, pučiamaisiais, styginiais 
liaudies muzikos instrumen
tais, akordeonu jie mokosi 
instrumentinės muzikos ka
tedroje. (Katedros vedė
jas — pianistas V. Gaida
mavičius.) Į muzikos spe
cialybę priimami studentai 
tik su specialiu pasiruoši
mu, baigę kokią nors muzi
kos mokyklą.

Prieš trejus metus buvo 
įsteigta choreografijos ka
tedra. Jai vadovauja balet
meisteris Gudavičius, šio
je katedroje ruošiami spe
cialistai — šokių žinovai. 
Šiemet institutą baigs pir
moji jų laida.

Tiek kvalifikuotų šokių 
ratelių vadovų, tiek muzi
kos mokytojų respublikoje 
vis dar stinga, nes dabar 
visose bendro lavinimo mo
kyklos klasėse įvestos muzi
kos pamokos. Todėl šios 
srities, o taip pat kultūros 
darbuotojų ruošimą numa
toma išplėsti. Žadama 
steigti naują aukštąją mo
kyklą Klaipėdoje — Kultū
ros institutą. Muzikos ir 
choreografijos fakultetas 
žada būti būsimo instituto 
pagrindu.

Pedagoginiame institute 
yra dar viena katedra, ku

rioje visų specialybių stu
dentai turi galimybę prasi
lavinti muzikoje — tai es
tetinio lavinimo katedra 
(katedros vedėjas — muzi
kologas St. Yla). Ši kated
ra jungia visus saviveikli
nius instituto kolektyvus — 
dainų ii’ šokių ansamblį 
“Šviesa,” akademinį, mote
rų chorus, teatrinę studiją, 
estradinį ansamblį ir kt. 
Prie katedros veikia dailės 
studija, čia galima pasimo
kyti groti fortepijonu ar 
akordeonu, pramokti dai
nuoti, ar dailiojo skaitymo 
meno. Jau ne pirmiena, kad 
ansamblio “Šviesa” šokėjai 
ar muzikantai, arba stu
dentai, lankę teatrinę studi
ją, šiandien vadovauja ra-> 
teliams mokyklose. Centri
niai instituto kolektyvai 
daug keliauja po Tarybų 
Sąjungą, o taip pat ir už
sienį. Studentai, pabuvoję 
svetur, grįžta su platesniu 
akiračiu, pasisemtas žinias 
perteikia savo mokiniams.

Vilniaus Valstybiniame 
pedagoginiame institute pa
ruošti muzikos mokytojai 
gražiai papildo gausų būrį 
įvairių muzikos specialistų, 
kurie kasmet baigia kitas 
plačiai po visą Lietuvą pa- 
sisklaidžiusias mu z i k i n e s 
švietimo įstaigas.

M. Gaščiauskaitė

Lietuviai ir lenkai 
tiria Šešupę

VILNIUS. — Čia tarėsi 
pasienio vandens ūkio klau
simu Tarybų Sąjungos ir 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos, ;yyri a u s b y i ų įgalioti
niai. Susitarta toliau bend
radarbiauti, tiriant Šešupės 
ir jos intako Šelmentos van
dens švarumą, atsargas. Ir 
štai Šešupės aukš t u p y j e, 
ten, kur ji kerta Lenkijos 
ir Lietuvos sieną, susitiko 
abiejų šalių specialistai paė
mė vandens pavyzdžius ty
rinėjimui. Vienas iš Len
kijos specialistų nagrinėja
mų klausimų — kaip papil
dyti Šešupės vagą iš greta 
esančių dviejų ežerų.

Trys ginkluoti plėšikai iš
mušė Kennedy Internation
al aerodrome First Nation
al City banko sieną ir pasi
grobę $37,400 prasišalino.

Jaunystės miestu vadinamas Brazavilis—Kongo Liaudies 
Respublikos sostinė. Nuotraukoje — miesto centre.

Kvepiantis salynas
Komorų salynas — tai ne

didelių salelių grupė, esanti 
tarp Madagaskaro ir Afri
kos žemyno. Šias salas iš 
tikrųjų galima pavadinti 
kvepiančiomis. Čia augina
ma daug ilang - ilango me
džio (Cananga odorata). 
Plantacijose auginami me
džiai turi tik iki 2 m aukš
čio, nors šiaip jie gali už
augti iki 15 m. Nuo žemes
nių medžių lengviau rinkti 
kvepiančius žiedus. Iš ilan
go žiedų spaudžiamas aro
matinis aliejus, vartojamas 
parfumerijos pramo nėję. 
Saldžius ilango vaisius ga
lima valgyti. Kiekvienais 
metais Komorų salose su
renkama apie 30 t brangių 
eterinių aliejų — ilanginio, 
vetiverinio ir kt.

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

ZUIKIS — LIŪTO SVEČIAS
Beždžionę, mešką, zuikį 
Pasikvietė viešnagėn liūtas, 
Panoro pasigirt, kaip puikiai 
Gyvena jis, koks butas.

Bet liūto būta nevalyvo, 
Ola jo baisiai dvokė;
Meška susiraukė, — ne dyvai! — 
Pajutus smarvę tokią.

“Ką! Nepatinka mano butas!?” — 
Supykęs užsipuolė mešką 
Žvėrių valdovas liūtas
Ir puolęs ją sudraskė...

Nustėro persigandusi beždžionė... 
“Čia vien gėlynais kvepia, — 
Prašneko ji maloniai^ — 
Jaučiu žavingą aromatą!”

“Veidmaine, tu! — suriko liūtas, — 
Kaip tu mane drįsti dar smerkti?
— Žinau patsai, koks mano butas!” —
Ir šokęs perkando jai gerklę.

“Ma-ma-man... slo-slo-ga... matot!” — 
Drebėdamas zuikis suvapėjo...
Jį liūtas priėmė kaip svetį 
Ir vėl pakviesti pažadėjo.

S. Juozapėlis
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Klaiku dingti iš gyvenimo..

Vėžio ligos hipoteze 
švediškame filme

Retai kada koks švediškas 
filmas užklysta į Vilniaus 
kino teatrus. Tačiau žino
mo režisieriaus Ingmaro 
Bergmano filmai, pasiekę ir 
Vilnių, skatina nepraleisti ir 
kitų iš tos šalies atkeliavu
sių kinematografijos kūri
nių.

Režisieriaus O. Falko fil
iu as “Princesė” prasideda 
banaliomis pliaže nuobo
džiaujančių merginų ir vai
kinų scenomis, paskui afri- 
kietiškais jaunimo šokiais 
su pasikratymais kavinėje. 
Ir kai girtas filmo persona
žas Gunaras, sud r i b u s i u 
teeneiger’io veidu, pristato
mas kaip rašytojas, norisi 
pakilti ir išeiti iš salės. Su
laiko tik tas faktas, kad 
šis filmas buvo demonstruo
tas tarptautiniame Maskvos 
kino festivalyje.

O filmo problema, pasiro
do, įdomi, nuteikianti opti
mistiškai. Ir tuo džiugiau, kad 
toks filmas ateina būtent iš 
Švedijos, kur, pasak laikraš
čių, moralės lygis yra že
mesnis, nei daug kur kitur.

Tas jaunuolis įsimyli ir 
veda medicinos seserį, kurią 
jis pramena Princese. Šioji 
serga nepagydoma liga — 
medikai spėja tai esant vie
ną iš vėžio formų — ir jų 
nuomone, jai belikę gyventi 
vos keletas mėnesių. Paim
ti nuodų dozę ir iškart vis
ką baigti jaį neužtenka va
lios. ;

Artimos mirties siaubas 
persekioja Princesę. Klaiku 
dingti iš gyvenimo, visiškai 
dingti! Cg kad ji galėtų pa
likti bent kūdikį po. savęs!.. 
Nors dalelytę savęs! Juk 
tada ji ne visa mirtų! Da
lis jos liktų gyventi. Pasą
monėj slypįs nemirtingumo 
troškimas toks stiprus, kad, 
nepaisydama gydytojų per
spėjimų, ji ima įsčiose au
ginti kūdikį. Kaip ji nu
džiunga, kai jis pirmą sykį 
suspurda, kai išgirsta savo 
kūne plakant antrą širdį 
tuk-tuk! Tuk-tuk! Kaip 
švelniai ji kalbasi su dar 
negimusiu kūdikiu!

Ekrane slenka iš pažiū
ros kasdieniškos šeimyninės 
susituokėlių gyvenimo sce
nos. Bet dialogų potekstėje, 
antrajame filmo plane, jau
čiasi pabrėžianti režisie
riaus mintis — tik čia išsi
gelbėjimas iš gyvenimo nuo
bodybės, tik čia pagrindi
nis vaistas prieš žiaurią li
gą, tik sveika, gyvenimątei- 
gianti psichika gali turėti 
įtakos kūnui.
Ir žiūrėdamas filmą, aš per

bėgau mintyse visus savo 
pažįstamus, kurie mirė vė
žiu. Ir kiek aš žinau, visus 
juos piovė baisus gyvenimo 
kartėlis, klaiki sielvarto 
neviltis, Ir iš daugelio prie
laidų, kurias pateikia moks
lininkai, spėliodami, kada 
žmogaus organizme prasi
deda tas anarchiškas ne- 
kontro 1 i u o j a m a s ląstelių 
dauginimasis, va d i n a m a s 
vėžiu, darosi tokia įtikima 
toji hipotezė, kuri skelbia, 
kad vėžio ligos ištakos sly
pi žmogaus psichikoje.

Ir malonu žiūrėti, kada 
filmas, prasidėjęs hipių gy
venimui artimomis sceno
mis, paskui tampa lyg moti
nystei poema, lyg himnu, 
šlovinančiu nemirti n g u m. o 
troškimą, norą po savęs pa
likti naują gyvybę. Ir įdo
mu, kad režisierius drįso 
pašiepti iki maksimumo su
trumpintų sijonų madą, 

taip visuotinai įsigalėju
sią, nors ji beveik visais 
atvejais neskoninga ir 
šiaurės kraštuose, ypač 
žiemą, labai nepraktiška.

Filmo atomazga optimisti
nė. Princesė pagimdo kū
dikį, tvirtą ir žvalų. Svei
ka psichika padarė beveik 
stebuklą — baisi liga tapo 
nugalėta.

Pabaigoje filmo autoriai 
atsiprašo, kad papasakota 
istorija gali pasirodyti ne
įtikimą. Tačiau visa filmo 
medžiaga įtaigoja žiūrovą, 
ir jis nesvyruodamas pri
ima pagrindinę mintį—kad 
vien tik malonumų vaiky
masis gyvenime veda į nuo
bodybę, narkotikų vartoji
mą, girtavimą,* o paklusi
mas kilni e šie m s prigim
tiems instinktams teikia ti
krą gyvenimo džiaugsmą, 
žmogaus veidą papuošia 
nuolatine, ne dirbtine, o tik
ra šypsena.

Filmas, be abejo, pirmiau
sia turi įtakos tiems jau
niems žiūrovams, kurie lin
kę beždžioniškai pamėg
džioti viską, kas ateina iš 
Vakarų, kur iš kai kurių 
veikalų prasikiša mintis, 
kad motinystė žlugdo mo
vers asmenybę, kad kūdikio 
auginimas prislegia moterį 
kaip triuškinanti našta.

Džiugu, kad ši kapitalis
tinių kraštų, šalia tvirki
nančios įtakos, mus pasie
kia ir kūriniai, su rimtai 
sprendžiamomis gy ven i m o 
problemomis.

J. Šimonis
1970 IX 20

Vienas lenkų dienraščio 
skaitytojas rašo turįs žmo
ną, kuri pasiekė pasaulinį 
tylėjimo rekordą. Praėjus 
metams po vestuvių, gimus 
kūdikiui, vyras priekaišta
vo jai, kodėl ji pagimdė duk
rą. Nuo to laiko žmona ne
pratarė nė žodžio... 24 me
tus. Per tą laiką gimė dar 
dvi dukros. Sutuoktiniai su
sitaikė tik švęsdami sidab
rines vestuves.

Vokietijos miestelyje Hil- 
geshaime augo rožė, kurios 
amžius siekia 1,000 metų.

KARSTO VIZIJA
Ateis diena, ir baigsis tavo takas,
Ir užsimerks galop pavargę akys,
Gulėsi ant lentos užmigęs tyliai,
Ramus po apgaulingų žemės vylių, 

Aidės pro langus muzika skausminga,
Tau viskas, ko geidei, liepsningai, 

Bus amžiainai pradingę!
Amžiams dingę!..

Gyvenimes tekės, kaip ir tekėjęs, 
Pasaulis nesiliaus tolyn skubėjęs, 
Gyvųjų nenuliūdins verksmas arfos, 
Nieks neklausys, kaip gaudžia varpas,

Aidėdamas, bylodamas skardingai:
Būtybė dar viena sustingo,

Pradingo, amžiams dingo! 
Amžiams dingo!..

O ačiū tau, Lemtie, kad ligi šiolei
Dar leidi žengti rudenin tolin,
Kad leidi nešt dar fakelą idėjų,
Mus vedančių į žemės apogėjų,

Kad šaukt: “Hosana!” leidi dar džiaugsmingai, 
Širdim giedoti pergalingai

Visatai stebuklingai! 
Stebuklingai!

Žmogaus veiklos didinga nemarybė —
Rytojun plėšt gyvenimą beribį
Triumfo aidesiais tave užlieja,
Tave su amžiais ateities susieja, 

Klausaisi bokštuos skelbiant pranašingai:
Darbai tavieji nepradingo!

Nedingo! Nepradingo!
Nepradingo!. .•

J6 Šimonis

SENA GIESMELĖ

Margas skiltis pavarčius
“Bendrauti ar nebendrau

ti?”; jeigu “bendrauti—tai 
kaip?”; jeigu “ne — tai ko
dėl?” “Žalinga tai ar nau
dinga?”

Panašūs klausimai nume
ris iš numerio mirga “veik
snių” spaudoje Kanadoje, 
Jungtinėse Valstijose, Ang
lijoje, net tolimojoje Aust
ralijoje, kur tas reikalas la
biau teoretinis, nei prakti
nis.

Suprantama, kad šiuo 
klausimu nemaža rašė ir 
“Akiračiai”. Vienas žurnalo 
autorius — A. Kučys—sam
protauja šitaip:

“Lietuvoje pasirodė kai 
kurių egzilų kūriniai. Be 
mirusių Fausto Kiršos ir 
Algimanto Mackaus, iš gy
vųjų ten debiutavo Kostas 
Ostrauskas, Jonas Mekas, o 
Marius Katiliškis pristaty
tas su pilnai perspaudintu 
romanu (...) Kūrinys grįž
ta į tautą, kuriai jis buvo 
skirtas. Dėl kurinių grįžimo 
ir mes kartu su rašytojais 
džiaugiąmės. Tik ramybės 
neduoda mintis, kad kartu 
kažko ir netekome.”

Taigi, pripažinęs, kad iš 
esmės gerai, jog vertinges
ni išeivijos autoriai spaus
dinami Tarybų Lietuvoje, 
A. Kučys toliau dūsauja: 
girdi, tie rašytojai “užsis
klendžia” savyje, lieka įpa
reigoti “kurtumui ir neby
lumui Lietuvos laisvės rei
kale ...”

Ko konkrečiai nore t ų 
“Akiračių” autorius? Nei 
daugiau, nei mažiau,—tegul 
išeivijos rašytojas pasilipa 
ant bačkos (jeigu jos nėra 
—gerai ir stalas) ir sušun
ka: ne, mes nesispausdinsi- 
me, kol Lietuva nebus “lais
va”.

Pats A. Kučys pripažįs
ta: “Deja, tai gal būt, tėra 
tik viena iš daugelio egzili- 
nės buities svajonių”. Jeigu 
dar pridėti neįgyvendinamų 
svajonių — bus visai tikslu. 
Rašytojai rašo ne tam, kad 
tylėjimu džiugintų “veiks
nius”, o tam, kad jų kny
gas skaitytų žmonės. Su
prantama, kad “vaduoto
jams” tai ne prie širdies;

tik viena nesuprantama, ko
dėl “Akiračiai”, pretenduo
jantys į “laisvos minties” 
leidinį, kartas nuo karto 
prabyla kiečiausių “fronti
ninkų” terminais.

O ką reiškia lietuvis ra
šytojas be skaitytojo, taik
liai apibudino “Laiškai lie
tuviams” :

“Liūdnas stovis ir lietu
vių literatūros Vakaruose, 
kur viešpatauja rinkos dės
nis paieška-paklausa. Lietu
vis rašytojas dėl to pas
merktas skurdui”.

Susirūpino...
Bene būdingiausias “veik

snių” spaudos bruožas — 
“rūpintis” kitų reikalais, 
užmirštant savuosius.

Tai liečia ir švietimą. 
“Veiksniai” ne kartą verk
šleno apie “vargšus” Tarybų 
Lietuvos vaikus, kurie visi 
priversti lankyti mokyklas, 
apie tai, kad ne visi 100% 
Lietuvos abiturientų paten
ka į institutus...

O tuo tarpu patys “veik
sniai” — nori ar ne — tenka 
pripažinti: “... apgailesta
vo, kad kai kurios mokyklos 
(lituanistinės — J. L.)yra 
pustuštės. Kaipo pavyzdį 
nurodė Jaunimo Centro 
Aukšt. Lituanistinę mokyk
lą, kurioje mokosi 150 mo
kinių, o galėtų tilpti moky
tis dvigubai tiek...”
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Ko nori “Naujienos” L
“Vaduotojus” labai siuti

na tai, kad pastaruoju me
tu Tarybų Lietuvoje lankosi 
ne vien senosios kartos iš
eiviai, bet ię inteligentai, 
mokslininkai. Ir ne vien tu- 
ristauja: susitinka su kole
gomis, skaito paskaitas, 
duoda interviu spaudai. 
Taip pasielgė ir garsus fi
zikas Kalifornijos universi
teto profesorius Algirdas 
Avižienis.

Jo interviu Vilniaus “Tie
soje” “vaduotojų” tarpe su
kėlė tikrą sąmyšį. Iš pra
džių profesorius jų spaudo
je buvo puldinėjamas, nemi
nint pavardžių, bet prieš 
kurį laiką “Naujienose” 
(kur daugiau!) pasirodė 
“Atviras laiškas prof. dr. 
Algirdui Avižieniui”.

Ko nori to “laiško” auto
rius Antanas Kučys?

Nei daugiau, nei mažiau, 
o tik tiek, kad profesorius... 
atsisakytų savo žodžių: 
“Jei tai yra melas (atseit, 
tai, ką pats profesorius kal
bėjo! — J. L.), žeminantis 
laisvėje gyvenančio lietuvio 
mokslininko vardą ir kartu 
skaudinantis (...) tautie
čius Lietuvoje, kodėl apie 
jį nutylėti? Kodėl viešu žo
džiu jo nepaneigti?”

O kodėl sąžiningas ir 
protingas žmogus turėtų at
sisakyti savo viešai pasaky
tų žodžių?

Kad ir kaip apie tai klie
dėtų “Naujienos”, norma
lus žmogus taip nepadarys.

Juozas Lukys

Areštuotas kidnaperis
Newport Beach, Calif.— 

Policija suėmė jaunuolį Pot
ter, kuris, buvp ; kidnapinęs 
jaunuolį Lusk ir iš tėvų iš
reikalavęs $200,000.

Potter pasakęs, kad jis 
nužudys Luską ir išdinami- 
tuos Kalifornijos universi
tetą, jeigu Lusko tėvai ne
sumokės $200,000.

IŠ LIETUVOS
Lietuviškos mados

Iš Osakos sugrįžo Vilniaus 
modelių namų darbuotojų 
grupė, kuri tris mėnesius 
Pasaulinėje parodoje de
monstravo lietuviškas ma
das. Žiūrovai, japonų spau
da gražiai atsiliepė apie 
Lietuvos dailininkų mode
liuotojų kūrybą, lietuviškus 
audinius.

Sužaliuos nauji sodai
Beveik 44 tūkstančiai hek

tarų sodų ir uogynų dabar' 
yra Lietuvoje. L__ ____
ypač pradžiugino sodų au
gintojus. Gražiausių ir ska
niausių obuolių niekad ne
pritrūksta ir miestų par
duotuvėse bei turgavietėse. 
Daug rudens gėrybių par
duodama fabrikams.

Siekiant, kad Lietuva dar 
labiau sužydėtų sodais, kad 
miestai ir kaimai dar dau
giau pasipuoštų žalumynais, 
ir šį rudenį, kaip kasmet, 
paskelbtas sodų mėnuo. Jo 
metu bus ne tik pasodinti 
nauji sodai, bet ir atsodin
ti seni, išretėję.
Didėja žvejybos laivynas
Antrąjį šiais metais mo

dernizuotą didįjį žvejybos 
tralerį šaldytuvą Klaipėdos 
žvejams pastatė Ukrainos 
laivų statytojai. Naujasis 
laivas pavadintas “Daina
vos” vardu.

“Dainava” per parą galės 
užšaldyti 44 tonas žuvies. 
Ji taip pat gamins pigų pa
šarą gyvuliams ir lesalą 
paukščiams—žuvies miltus.

Nuo metų pradžios Lietu
vos laivynas jau pasipildė 
penkiais dideliais laivais, 
kurie buvo pastatyti Bulga
rijoje ir Moldavijoje. Iki 
metų pabaigos Lietuvos žve
jai dar gaus 10 įvairaus ti
po žvejybos laivų.

V. Petkevičienė

Eutaw, Ala.— Rinkimuo
se negrai užkariavo Green 
pavietą. Baltieji rasistai la
bai susirūpinę.
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PAS KAIMO SPORTININKUS
Lietuvoje veikia kaimo sporto draugija “Nemunas.” 

Šiuo metu ji turi 152 tūkstančius narių. Rengiamos įvai
rių sporto šakų varžybos. Didžiausios jų yra tradicinės 
vasaros sporto žaidynės. 1970 metais jose startavo 96 
tūkstančiai kaimo sportininkų.

Vienas geriausių Lietuvos kaimo sporto ratelių (o 
jų iš viso respublikoje yra apie du tūkstančiai) yra Prie
kulės tarybiniame ūkyje. Jis susikūrė prieš trylika metų. 
Šiame ūkyje veikia šešiolika įvairių sporto šakų sekci
jų —1 jojimo, šaudymo, imtynių, dviračių, slidinėjimo, 
tinklinio, krepšinio ir kitos. Jose treniruojasi daugiau 
kaip pustrečio šimto žemdirbių. Pavyzdžiui, ūkis turi 
įsigijęs nemaža žirgų, kurie laikomi tik sportininkams.

Sportininkams vadovauja energinga Lietuvos Žemės 
ūkio akademijos auklėtinė, ūkio vyriausioji ekonomistė 
P. Aksamitauskaitė. Labai daug jiems padeda direkto
rius J. Gutauskas.

Nuotraukoje; jojimo treneris Juozas Bardauskas 
(antrais is kairės) su ūkio raiteliais.

SENO MIŠKININKO APDŪMOJIMAI

Miško poezija ir proza
Kai laukuose draikosi vo- ni geriau tarptų ir bujo- 

ratinkliai, o miškuose pats tų. Pažymime ją kleimu,y^ 
grybų sezonas, pereik miš- JX!
ką, grybaudamas ar riešu
taudamas, ir su kiekvienu 
žingsniu darysis lengviau: 
užmirši rūpesčius, paliksi 
ten sunkias mintis, širdgėlą, 
dings nerimas, sugrįš jau
nystės godos...

Mano vaikystė ir primieji 
piemenėlio takai buvo pra-

Šis ruduo Buyčekų miške, Kruo-
nio apylinkėje. Koks ten 
miškas! Trys ar keturi šim
tai hektarų man tada atro
dė gūdi, pasakiška ir bau
ginanti giria. O po to, kai 
1925 m. baigiau Dotnuvos 
žemės ūkio technikumą, 
daug jau žalių girelių iš
braidžiojau.

Dažnai girdžiu klausimą, 
kada aš eisiu į užtarnautą 
poilsį, vadinasi, į pensiją. 
Tada prisimenu, kad iš tik
rųjų man jau 66 metai. Sta
žo net ir perdaug, juk miš
kuose dirbu nuo 1925 me-
. ta • .. iinidj. uctugiciu, yijd.c žeme,tų. Deja išeiti pensijon kurf netinka kolūkinei

-■ ’k - • Lablav myliai.vis n ė r a laiko. Labiau
siai esu prisirišęs prie miš
ko, amžinai seno ir nuolatos 
at jaunėjančio. Pažiūriu į 
savo pasodintus jaunuoly
nus ir, rodos, pats jaunėju.

Mano miškai ošia gra
žiausioje Nemuno kilpoje. 
Eini jos plokštikalnės viena 
pamiške — matyti už Ne
muno dunksantis Prienų ši
las, girininko ' Algio Saka
lausko valdos. Eini kitu šo
nu — įio kojų vingiuoja vėl 
tas pats Nemunėlis, o už jo 
— žalias kaip rūta Punios 
šilo kilimas. Tolumoje ma
tyti Alytaus priemiesčio 
fabrikų kaminai...

Eini, brendi per tuos ši
lus, per eglynus, trikdai me
dynų ir jų gyvūnijos rimtį. 
Eini su gerais ketinimais— 
padėti miškui. Štai iškero
jusi, vienomis pintimis ap- 
lėpusi drebulė užgožia kele
tą vešlių eglių arba pušelių. 
Reikia ją nukirsti, kad jau

ni geriau tarptų ir bujo- 

nusprendžiame jai likimą —? 
už kelių dienų ar savaičių 
ateis čia motopiūklininkas 
su keletu vyrų ir padarys iš 
jos malkų. Gaila, sužalos, 
sulaužys ne vieną jauną me
delį, bet operacija neišven
giama.

Vos ne pusšimtis mano 
gyvenimo metų prabėgo 
miško unksmėje. Miškų žel
dinimo užmojai dabar daug 
kartų didesni, negu buvo 
prieš karą. Dabar daug ne
derlingų, kolūkiams netin
kamų žemių apželdinama 
mišku.

Buržuazinei valstybei miš
kas (šalia degtinės monopo
lio) buvo didžiausias paja
mų šaltinis. Išskaičiuotos 
pagal tūrio priaugimą bir
žės buvo iškertamos keletą 
metų pirmyn. Dabar ker-* 
tam kiek priauga, daugiau
sia gendančius medžius,^ 
rinktinai. O ir želdome žy
miai daugiau, ypač žemę*

Bėda su gamybos atlieko
mis. Dabar miškai darosi 
vis labiau užteršti. Šakos 
atiduodamos gyventoja m s, 
užtat jie pasirenka stores
nes. Prieš keletą metų iš 
žabų buvo daromos kirva- 
malkes, ir tai buvo gerai. O 
šiuo metu, sako, jog mokos 
fondai nuo jų nukenčia, ne
rentabilu. Ir ne tik šakos— 
malkos, rąstai nesuvežti mė
tosi.

Prieš išeidamas pensijon, 
dar “noriu” pamatyti, kaip 
mūsų 10 hektarų medelynas 
pavirs išlakiu mišku, kada 
čia ateis darbininkų briga
da leisti nuo kelmo dabar 
jau užaugusius iki 10 centit 
metrų skersmens uosius, 
polius, liepas ar kitus de
koratyvinius medžius, kurie 
buvo skirti gyvenvietėms ir 
sodyboms, parkams ir so
dams puošti.

Norisi pamatyti ir padė
koti tam vairuotojui, kuris 
surinks rąstų ir malkų liku
čius, paliktus miškuose po 
porą-trejetą kietmetrių, kad 
mediena daugiau nepūs, o 
duos valstybei nors sumažė
jusią naudą...

J, Lazauskas
“N. Gyvenimas”
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Japonijos mokslininkai 
prieš JAV sutartį

Tokijas. — 6,415 Japoni
jos mokslininkų ir kultūri
nių vadų reikalauja val-y 
džios panaikinti Amerikos-^ 
Japonijos militarinę sutartį.

Japonijos darbo unijos ir 
kitos darbininkų organiza
cijos taipgi reikalauja pa
naikinti sutartį ir Amerikos 
militarines bazes.

Trys milijonai egzempliorių
VILNIUS. — Iš spaustu

vių į knygų bazes ir kngy- 
nus iškeliavo paskutinės va
dovėlių naujiesiems mokslo 
metams siuntos. Šiemet 
moksleiviai gavo 145 pava
dinimų vadovėlius. Jų ben
dras tiražas — trys milijo
nai ekzempliorių. Dalis va
dovėlių pataisyti, atnaujin
ti, o 25—pritaikyti naujoms 
mokymo programoms.

Berlynas. — Šiais metais 
Vokietijos Demokratinė Re- * 
spublika sukūrė 33 pramo
ninius ir civilinius projek
tus.
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Dar kartą gražiai nuskambėjo J. KafOSaS - ItlUZlkaS 
per visą pasaulį

Kaip ir prieš 50 metų, lie
tuviškoje scenoje suskam
bėjo “Traviata.” Lietuvos 
TSR valstybinis akademi
nis operos ir baleto1 teatras 
pradėjo naująjį sezoną .

Du malonūs siurprizai 
nepaprastai nuskaidrino ir 
taip jau šventišką jubilieji
nio operos sezono pradžią. 
Pirmiausia — tai TSR liau
dies artisto vardo suteiki
mas Virgilijui Noreikai.

Solistas seniai žavi žiūro
vą savo skambiu balsu, raiš
kia scenine vaidyba. Per 
trylika atkaklaus darbo ir 
kūrybinio nerimo metų V. 
Noreika sukūrė daugiau 
kaip 30 sceninių paveikslų.

Daug praturtino lietuviš
kąjį ir visą tarybinį meną 
Virgilijus Noreika, gražiai 
tęsiantis garsiojo daininin
ko Kipro Petrausko tradi
cijas. Tačiau maloni žinia, 
kad V. Noreikai suteikia
mas TSRS liaudies artisto 
vardas, buvo kiek netikėta.

Aukščiausias menininko 
įvertinimas, kuris kitiems 
ateina sulaukus solidaus 
amžiaus, V. Noreikai teko, 
galima sakyti, pačioje jau
nystėje, ketvirtą dešimtį 
teįpusėjus.

... Tą atmint iną vakarą,

Lietuvos operos menui, keli 
tūkstančiai žiūrovų Buka
rešto suvažiavimų rūmuose 
karštai plojo mūsų operos 
dainininkei Nijolei Ambra
zaitytei. Savo susižavėji
mą gražaus tembro N. Am
brazaitytės meco sopranu 
pareiškė muzikos žinovai iš 
Graikijos, Jugoslavijos, Ita
lijos ir kitų kraštų, tarp
tautinio Džordžės Eneskaus 
konkurso vertinimo komisi
jos nariai. Jauna Lietuvos 
dainininkė šiame konkurse 
iškovojo sidabro medalį. ,

Trumpas N. Ambrazaity
tės scenos kelias. Tačiau 
per tris sezonus Vilniaus 
operoje ji sukūrė tokius 
stambius vaidmenis, kaip 
Amneris “Aidoje,” Marija 
“Borise Godunove,” Ortrū- 
da “Lohengrine,” 
“Kryželėje.”

Nepaprastai daug pastan
gų reikėjo N. Ambrazaity
tei, kad patektų į Bukareš
to konkursą. Kelialapį ji 
gavo labai gerai pasirodžiu
si keliose visasąjunginėse 
apžiū rose. Šią vasarą 
Maskvoje ji tapo visasąjun
ginio konkurso laureate. O 
dabar atėjo pripažinimas ir 
tarptautiniu mastu.

Lietuvos ir jos meninin
kų vardas dar kartą gra
žiai nuskambėjo per visą 
pasaulį.

J. Bagdanskis

kompozitorius

Marija

sezonui pakilo uždanga su 
žaliąja rūta, kai aidėjo 
aploclism e n t a i penkiasde
šimtmetį pa žyminčiam

Š. m. liepos mėnesio 16 d. 
sueina 80 metų amžiaus vie
nam žymiausių lietuvių kom
pozitorių LTSR liaudies ar
tistui Juozui Karosui.

Kaip kompozitorius jis 
pradėjo reikštis dar buržu
aziniais metais. Be 2 forte
pijoninių sonatų, styginio 
kvarteto ir smulkesnių kū
rinėlių, jis sukūrė simfoni
niam orkestrui pastoralę, 
uvertūrą “Drąsiai į darbą,” 
lopšinę smuikui su orkestru 
ir t. t. Bet labiausiai kom
pozitorius išpopuliarėjo sa
vo chorinėmis dainomis.

Išvadavus Lietuvą iš hit
lerinės priespaudos, jo kū
ryba pražydo naujais žie
dais.

Kompozitorius J. Karo
sas, būdamas nebejauno am
žiaus, dirba su pavydėtinu 
produktingumu.

Jis — pirmojo lietuviško 
tarybinio koncerto smuikui 
su simfoniniu orkestru au
torius sukūrė gražią forte
pijoninę sonatą, II styginį 
kvartetą, lietuvišką koncer
tą violenčelei su simf. or-

kestru ir 1.1. Labai dideli J. 
Karoso nuopelnai vokalinės 
muzikos srityje.

Gerai pažindamas žmo
gaus balso prigimtį, liau
dies dainų charakterį, jis 
įdomiai, savitai dainas har
monizuoja. Jo originalios 
dainos yra skambios, pato
gios dainuoti.

J. Karosas yra aktyvus vi
sų dainų švenčių dalyvis, di
rigentas. Taip pat dažnai 
lankosi mokyklose, ne tik 
Vilniuje, bet ir provincijo
je, nuoširdžiai bendrauda
mas su jaunimu.

“Baltas, baltas, kaip vyš
nios viršūnė” — taip galima 
charakterizuoti šį nenuils
tantį, amžinai jauną kompo
zitorių.

Visa eilė jo kūrinių įėjo į 
lietuvišką klasiką, pedago
ginį repertuarą, yra dažnai 
atliekami tiek mokyklose, 
tiek koncertuose.

Visa Lietuva ruošiasi iškil
mingai pažymėti šio žymaus 
muziko 80-metį.

V. Gulmanas

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks lapkričio 14 d., 2 
vai. po pietų, toj pačioj vie
toj. Kviečiami visi nariai 
atvykti, nes dar kartą pla
čiau pasitarsime ir pasiruo
šime ateinančiam parengi
mui, kuris įvyks lapkričio 
22 d., salėje 6024 Wayne 
Ave.

Darbuokimės, draugai, 
kad ir šis parengimas bū
tų sėkmingas. Teko girdė
ti, kad į šį parengimą at
vyks svečių net iš New Yor- 
ko. Valdyba

HELP WANIED-MALE-FEKALE HELP WANTED--MA1E-FEMALE

JOB OPPORTUNITIES

TRAINEES OR EXPERIENCED

• Light Machine Operators
• Electrical Maintenance Man
• Stock Room and Material Handlers
• Fork Truck Operators
• Experienced Polishers (full or part time)
• Light Assemblers.

Go with growing Company, steady work, modern plant, 
good starting pay. Apply in person:

Rt. 34 & Allenwood Rd., Allenwood, N. J.
An Equal Opportunity Employer

Iš LIETUVOS KOLŪKIEČIŲ GYVENIMO

“Nelaboji” tapo draugu
Jei kartais kolūkiečių na-1Nuo jų ir prasidėjo kolū- 

muose užgęsta lemputės,|kio elektrifikavimas. Ne- 
Akmenės rajono Žemaitės 
kolūkio elektromo n t e r i u i 
<3nui Šiuipiui nebėra ramy- 

‘ bes. Žmonės kelia didelį 
triukšmą dėl vienos dienos 
ir net dėl vienos valandos. 
Ką padarysi, jie nebemoka 
gyventi be elektros. O dar 
nelabai seniai buvo kitaip. 
Kolūkio elektrifikavimas 
sunkiai vyko dėl... tų pa
čių žmonių...

Viso tai prasidėjo beveik 
prieš 20 metų, kada J. Šiui- 
pys pirmasis vadovavo ką 
tik susikūrusiam “Virvytės 
kranto” kolūkiui. Kai rei
kėjo sudaryti elektrifikavi
mo projektą, žmonės nesku
bėjo. Jiems, tolimo kaimo 
gyventojams, elektra buvo 
tik girdėtas dalykas, o apie 
jos naudą mažai nutuokė 
(visiškai panašiai, kaip bu
vo su grūdų nuėmimo kom
bainais). Kolūkio valdybai 

talką atėjo rajono Žemės 
įkio skyriaus darbuotojas 
Vilius Steponavičius. Po di
delio aiškinamojo darbo 
šiaip taip pasisekė priimti 
nutarimą, kad kolūkis prisi
ima elektrifikuoti gamybi
nius objektus ir valstiečių 
gyvenamus namus ūkio lė
šomis. O sąlygos buvo ge
ros: netoliese pilnu pajėgu
mu dirbo neseniai paleista 
Kapėnų hidroelektrinė.

Iš Kapėnų ir atėjo elektro
monteriai. Vietiniai gyven
tojai bandė juoktis, pašiep
ti, žvilgčiojo į juos, kaip į 
gerų darbų trukdytojus.

v — Pirmasis elektros mo
toras, — prisimena elektro
monteris J. Šiuipys, — buvo 
14 kilovatų galingumo. Pa
matėme jį Gyvolių kaime 
žolių kapoklei sukti.

Pirmieji savo gyvena
mus elektrifikavo Pranas 
Šiuipys ir Jonas Velavičius,

trukus atsirado daugiau no-{Vilniaus ir Klaipėdos, 
rinčių — Bronius Erlickas, 
Zigmas ir Adolfas Sauno- 
riai ir kiti'. Elektromonte
riai eksploatacijon atidavė 
pirmąją karvių fermą Ža- 
lionės kaime. Žmonės su di
deliu smalsumu stebėjo, kaip 
sėkmingai dirba elektros 
įrengimai.

Elektromonteriai, žinoda
mi Gudų kaimo gyvento
jos E. Vaičienės charakterį, 
palaukė, kol ši išvyks į tur
gų, ir tada elektrifikavo jos 
sodybą. Žinoma, monteriai 
padėkos taip ir nesulaukė.' 
E. Vaičienė, radusi elektri
fikuotus namus, smarkiai 
perpyko, nudraskė laidus ir 
ilgą laiką gyveno be elek
tros. Jos kaimynė Pranaus- 
kienė irgi bijojo, kad elek
tra nesudegintų namų. Ža- 
lionės kaimo gyyventojui 
Aleksandrui Erlickui pro 
šalį ėjusi elektros energijos 
perdavimo linija buvo visiš
kai arti. Tačiau jis buvo 
nepaprastai atsargus ir vi
saip tyrinėjo elektros elge
sį. Įsitikinęs, kad ši “nela
boji” nieko neužmušė ir ne
sudegino, pritarė žento Rad- 

mui elektri-
Pranas Ko- 
kaimo savo 
elektrifikuo- 
metus.
kolūkio ga-

ATMINIMUI “PALANGOS JUZĖS” AUTORIAUS

Iškilmes M. Valančiaus gimtinėj 
ir lėšomis statome monu
mentą -r-'ąžuolinę skulptū
rą “Palangos Juzė”. Stato
me kaip gilaus, nuoširdaus 
atminimo b e i dėkingumo 
ženklą žymiam rašytojui 
nuo visų jo kūrybos mylėto
jų ir gerbėjų...”

Po šiais žodžiais pasira
šo liaudies meistrai, žem
dirbiai, svečiai. Į susirinku
sius kreipiasi Lietuvos liau
dies meno draugijos prezi
diumo pirmininkas, Vil
niaus dailės muziejaus di
rektorius P. Gudynas.

—Nėra respublikoje žmo
gaus, kuris nežinotų Palan
gos Juzės, to garsaus Že
maitijos siuvėjo, — sako 
jis. — Prieš šimtą vienerius 
metus iškeliavęs iš Nasrė
nų, šiandien jis vėl sugrįžo 
į namus. Sugrįžo visam lai
kui kaip simbolinis pamink
las Motiejui Valančiui.

Kaimo kapelai grojant 
lietuviškas melodijas, sve
čia, tarybinio ūkio žemdir- 

moksleiviai papuošė

Kaip niekada gausaus 
svečių būrio susilaukė spa
lio 24 d. Kretingos rajono 
Klupėnų tarybinio ūkio 
žemdirbiai. Į tradicinę Že
maitijos liaudies dailės die
ną, kuri buvo surengta lie
tuvių rašytojo vysk. Motie
jaus Valančiaus tėviškėje 
Nasrėnuose, iš įvairių res
publikos kampelių atvyko 
liaudies menininkai, moky
tojai, moksleiviai, svečiai iš

Jie 
dalyvavo iškilmėse, atiden
giant prie M. Valančiaus 
muziejaus skulptūrą garsia
jam rašytojo literatūriniam 
herojui — Palangos Juzei. 
Skulptūrą sukūrė klaipėdie
tis liaudies meistras Vytau
tas Majoras.

Iškilmių dalyviams buvo 
perskaityta skulptūros “Ly
dimoji epistolė”:

“Mes visi, iškilmingai su
sirinkę garsaus lietuvių ra
šytojo, švietėjo ir blaivy- 

| Valančiaus gimtųjų namų 
prieglobstyje, Lietuvos TSR biai, 
liaudies meno draugijos Že- skulptūros papėdę gėlėmis, 
bes skatintojo Motiejaus 
maitijos skyriaus iniciatyva Kretingos rajonas

So. Boston, Mass.
Spaudos naudai pietūs
Rengia LLD 2 kuopa lap

kričio 15 dieną, 1 vai., 318 
W. Broadway. Mūsų ga
bios gaspadinės pagamins 
skanius pietus. Kuopa kvie
čia visus vietinius ir iš to
liau paremti šį parengimą, 
jame dalyvaujant. Nes da
bar eina “Laisvės” vajus 
sukėlimui $15,000, kad ga
lėtų toliau mus lankyti.

Kurie norėtumėte atsi
naujinti “Laisvės,” “Vil
nies” ir “Liaudies Balso” 
prenumeratas, galite tą pa
daryti, i
Nelaukite, kad vajįninkąs 
pas jus ateitų ir paprašytų.

Bus sunku atpildyti tas 
vietas, kurios dėl mirties 
pasiliko tuščios. Netekome 
daug skaitytojų. Drg. J. 
Butkus užrašydavo 3 “Lais
ves” į Lietuvą ir prenume
ravo ®au “Laisvę” ir “Vil
nį.” Dabar jo( nebėra. To
dėl mes turėsime daugiau 
padirbėti, kad užpildytume 
vietas netekusių “Laisvės” 
skaitytojų. f

Iki pasimatymo lapkričio 
15 dieną.

S. Rainard

Lietuvos (Senos 
Mongolijoje

Dvi savaites tolimosios 
, Mongolijos mie s t u o s e ir 
kaimuose skambėjo lietu
viška daina. Čia pirmą kar
tą buvo surengtos Lietuvos 
dienos. Dalyvavo jose dele- 

I gacija, vadovaujama Lietu
vos TSR kultūros ministro

mes pagelbėsime. L. Šepečio.
Mongolijos Liaudies Res

publikoje koncertavo “Lie
tuvos” ansamblio kamerinė 
grupė, kuri šiai išvykai pa
ruošė specialią programą 
su mongolų liaudies daino
mis ir šiuolaikinių kompo
zitorių kūriniais, taip pat 
operos solistė G. Kaukaitė 
ir Lietuvos TSR nusipelnęs 
artistas E.. Kaniava. Mon
golijos sostinėje Ulan Bato
re buvo suruošta lietuviškos 
dailės paroda, kino filmų 
festivalis.

)84-85)

MECHANIC

Must be familiar with pipe fitting, 
welding and general maintenance 
work. Shift work. Good starting 
salary plus all benefits. Apply:

BIRD AND SON, INC.
Amboy Ave., Perth Amboy, N. J. 

An Equal Opportunity Employer.
(76-85)

MOLDER. Must be experienced 
with loose pattern for bronze and 
aluminum. Steady work, top wages- 
All benefits. FEDERAL BRONZE 
PRODUCTS, INC. 9 Backus Street, 
Newark, N. J. (foot of Chestnut 
Street). 201-622-4930. (79-85)

YOUNG MEN need to operate 
food carts in Center City. Must be 
neat, clean and reliable. 20% com
mission, guaranteed $50 a week and 
free lunch. Call after 10 AM on 
Monday. Language no barrier. 

215-985-1880.
(84-85)

A. Marčiulionis

vilos sum any 
fikuoti sodybą, 
jelis iš Gudų 
sodybą išdrįso 
ti tik prieš 3-4

Apžiūrėdami
mybinių objektų elektros 
įrenginių technikinį ir eks
ploatacinį stovį, specialistai 
užsuko ir pas kai kuriuos 
kolūkiečius. Gudu kaime 
aplankė tą pačią Vaičienę.

— Be elektros negaliu gy
venti nė dienos,—atsakė.— 
Žibalas baisiausiai dvokia, 
o elektra — didelis patogu
mas: ir muzika, ir dainos, 
net kiemas skleidžiasi, o ir 
kiną, koncertus žiūrime...

xW

i

Bridgeport, Conn.
Lapkričio 1 dieną įvyko 

LDS 74 kuopos susirikimas. 
Narių atsilankė ne per dau
giausia, nors oras buvo pa
togu®. Matosi, kad nariai 
mažai dėmesio kreipia į or
ganizacijos reikalus.

Aptarus visus kuopos rei
kalus, buvo pakeltas klau
simas apie viso Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
reikalus. Gana plačiai apie 
viską buvo pasikalbėta.

Nutarta kuopos valdybos 
rinkimo laiką pakeisti, bū
tent, rinkti vienu mėnesiu 
anksčiau. Visada būdavo 
rinkimai laikomi sausio mė
nesį metiniame susirinki
me, o dabar bus gruodžio 
mėnesį priešmetiniame su- 
susirinkime. Taip konsti
tucija nusako. Taipgi nu
tarta po susirinkimo turėti 
užkandžių ir gardžios ka
vutės. Taigi LDS 74 kuo
pos nariai prašomi nepa
miršti gruodžio 6 dienos. 
Patys būkite tame susirin
kime ir pakalbinkite savo 
draugus dalyvauti.

J. Strižauskas

vy- 
ap- 
su-

Iš visur ir apie viską
Paryžiuje buvo sulaiky

tas .78. metų elgeta. Paaiš
kėjo, kad jis nuo vaikystės 
niekada nesimaudė. Mat, 
voniai pinigų neturi, o upės 
vanduo perdaug nešvarus.

Iškilmių momentas M. Valančiaus gimtinėje. Narsė- 
nų jaunimas alučiu vaišina liaudies meistru® klaipėdietį 
Vytautą Majorą ir salantiškį Petrą Kalendą.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Moksleiviai — konkurso 
nugalėtojai

TSRS Švietimo ministeri
ja ir komjaunimo Centro 
Komitetas V. Lenino gimi
mo 100-osioms ' metinėms 
buvo paskelbę moksleivių 
rašinio “Revoliucija turi 
pradžią — revoliucija netu
ri pabaigos” konkursą.

Konkurso laureatų tarpe 
— keturi Lietuvos mokslei
viai: B. Vanagaitė iš Ute
nos, J. Jakšminaitė iš Luo
kės, J. Bierus iš Veisiejų ir 
O. Likaitė iš Panevėžio.

Stambus gydymo 
centras

Penkias dienas Kaune 
ko Pasaulinės sveikatos 
saugos organizacijos
rengtas medikų simpoziu
mas.

Jame buvo apsvarstytos 
aktualios koVos prieš šir
dies kraujotakos nepakan
kamumo bei smegenų krau
jotakos susirgimus proble
mos. Kovai prieš šią žmoni
jos rykštę trijose pasaulio 
valstybėse —Tarybų Sąjun
goje, Olandijoje ir Jugosla
vijoje steigiami stambūs 
mokslinio tyrimo ir gydymo 
centrai. Tokio centro vieta 
TSR Sąjungoje' parinktas 
Kaunas.

Kaip pažymėjo simpoziu
mo dalyviai, Pasaulinė svei
katos apsaugos organizaci
ja Kauną parinko neatsitik
tinai. Akademiko Z. Januš
kevičiaus vadovaujami Kau
no kardiologai sėkmingai 
taiko medicinoje naujausius 
mokslo laimėjimus. Kaunie
čiai sukūrė daug prietaisų, 
paruošė daug metodų, pa
dedančių sėkmingai kovoti 
prieš širdies kraujagyslių 
susirgimus.

Naujasis mokslinis cent
ras Kaune, kuriame dirbs 
įvairių sričių specialistai, 
savo veiklą koordinuos su 
dar dviem tarptautinės 
reikšmės centrais Zagrebe 
ir Roterdame.

Tomui Handorfui iš Niu- 
milso (Anglija) taip patiko 
kalėjimas, į kurį jis pateko 
už nusikaltimus, kad, išėjęs 
į laisvę ir uždirbęs pinigų, 
jis nusipirko šį pastatą ir 
praleido jame likusį gyveni
mą.

Chicagoje sukonstruotas 
aparatas nustato kvapų in
tensyvumą. Aparato išradė
jai tikisi, kad jiems pavyks 
taip ištobulinti “dirbtinę 
nosį”, kad ji skirs kvapus 
ne blogiau už žmogų.

1909 metais Pietų Flori
doje nuskendo 80 metų se
nutė Elena Mauksi j on. Iki 
paskutinės gyvenimo minu
tės ji kartu su vyru užsiimi
nėjo sunkiu darbu — nardė 
vandenyne. Daugelį metų 
nardydama, ji išrado nau
ją ir geresnį šalmą, su ku
riuo vandenyje galima išbū
ti kelias valandas. Bandy
dama šalmą, jį netyčia pra
dūrė ir nuskendo. Drąsi mo
teriškė daugiau kaip du 
tūkstančius kartų buvo pa
sinėrusi į giliausias marias.

Nuo olimpiados Atėnuose 
1896 metais iki 1968 metų 
olimpiados Meksikoje žaidy
nėse dalyvavo 58,924 sporti
ninkai.

B.Valantinaitės 
kūrybos paroda

Vilniuje, Parodų rūmuose, 
atidaryta dailininkės Bro
nės Valantinaitės - Jokūbo- 
nienės kūrybos paroda.

Joje lankytojas susipažįs
ta su dailininkės grafikos

darbais, taip pat jos gobe
lenais, kilimais. Tiek grafi
kos lakštuose, tiek meninės 
tekstilės darbuose dominuo
ja gamtos vaizdai, Lietuvos 
peizažas.

B. Valan tinai te - Jokūbo- 
nienė dirba kūrybinį darbą 
beveik dvidešimt metų.
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Apie Amerikos lietuviams nežinomą šalį

Įdomu žinoti
Neseniai Lietuvoje vyko 

tadžiku kultūros dekada. 
Kokia ji, šiandieninė Tadži
kija, kuo ji skiriasi nuo va
karykštės. Pasidomėkime.

Iki Spalio revoliucijos že
mėlapiuose nebuvo žodžio 
“Tadžikija,” nors daugelis 

žinojo kalnuotą kraštą, ku
riame gyveno tadžikai. Tik 
Spalio revoliucija suteikė 
sąlygas šio beteisio krašto 
žmonėms sukurti savo vals
tybę — Tarybų Tadžikiją.

Tai viena labiausiai nuto
lusių į pietus tarybinių res
publikų. Vienoje su Tadži
kija platumoje yra pietinė 
Italija ir centrinė Japonija.

Tadžikijoje slėniai užima 
apie 10 procentų teritorijos, 
bet juose gyvena beveik vi
si respublikos gyventojai — 
2,700,000.
Pagrindinis krašto tur

tas — medvilnė. Tadžiki
joje gaunami aukščiausi pa
saulyje jos derliai.

Tadžiku literatūra — vie
na seniausiu rytiečiu li
teratūrų. Bet iki Spalio 
revoliucijos krašte nebuvo 
spausd i n a m a nei knygos, 
nei laikraščiai.

Tadžikų muzika išaugo 
tarybiniais metais nuo du- 
toro ir doiros iki simfoni
nių orkestrų, nuo klajojan
čiu dainininku iki šiuolaiki
nių operų.

Prieš 50 m. Tadžikijoje 
tebuvo viena nedidelė ligo
ninė. Dabar gyventojus ap
tarnauja 17 tūkstančių gy
dytojų ir medicinos seserų.

Tadžikai ekspo r t u o j a į 
užsieni įrengimus naftos 
perdirbimo įmonėms, trak
torių detales, audimo stak
les, medvilnę, vaisius.

Paruošė A. Burda

Apie 150 įvairių šalių 
mokslininkų Houstone gavo 
tyrinėjimui Mėnulio dulkių. 
Jie turi nešiotis plastmasių 
nius vamzdelius vidinėje 
švarko kišenėje, kai ku
riems leidžiama naudoti^ 
portfeliu su specialiais už
raktais, bet reikia ji visada 
turėti su savimi. Iškilo pa
vojus, kad retenybių pirk
liai imsis prekiauti Mėnulio 
dulkėmis, kurios kainuos 
daugiau už auksą ir brang
akmenius.

Kiekviename jūros van
dens lašelyje galima rasti 
beveik visus Mendelejevo 
periodinės sistemos elemen
tus. Iš 1 tonos jūros van
dens būtų galima gauti ke
lis kilogramus vario, kobal
to, nikelio, švino.

KELRODIS Į MASPETHO 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

KLUBĄ
Imkite subway 14th St. li

nijos iš New Yorko ar iš 
Canarsės Brooklyne. Va
žiuokite iki Grand St. sto
ties. Čia išlipkite ir paimki
te busą, kuris eina į Ma;s- 
pethą; išlipkite ant 69th st. 
Nuo ten tik vienas blokas 
iki Lietuviu Piliečiu Klubo, 
kuris randasi ant 69-61 
Grand Street.

np i T • « • »v • •• Lietuvos ir JAV pažangu;-1larylnj Lietuva ir išeivija jų lietuvių. Tai visai logiš-l 
J ka ir istoriškai dėsninga.

Žinomas pažangiųjų JAV rius iš užjūrio, neteikdama Buržuazinės Lietuvos vai-
lietuvių visuomenininkas L. 
Prūseika, giliai suvokdamas 
lietuvių tautos istorijos 
prasmę, teisingai sakė, kad 
“lietuvių tauta nesuklydo, 
padarydama griežtą ir ne
atmainomą nuosprendį būti 
tarybinių tautų sandraugo
je. Per skausmus ir kančią 
ji įžengė i naują socialistinį 
sako gyveninio ('tapą.” O, 
žinia, kas yra įgyjama “per 
skausmus ir kančią,” tas yra 
Išauginama ir vertinama.

Lietuvos ir jos išeivijos 
ryšiai turi gilias ir turtin
gas tradicijas. Užsienio lie
tuviai suprato lietuvių tau
tos rūpesčius ir lūkesčius 
dar carinės priespaudos me
tais, rėmė nacionalinę iš
sivaduojamąją kovą (už
draustos spaudos leidimą, 
knygnešius, kovotojus prieš 
nacionalinio engimo politi
ką ir kt.).

Tie ryšiai nenutrūko ir 
įsikūrus Lietuvos buržuazi
nei nacionalinei valstybei. 
Bet prisiminkime, kokie jie 
buvo. Patys buržuaziniai is
torikai ir visuomenės veikė
jai (A. Šapoka, K. Gineitis, 
P. Ruseckas ir daugelis ki
tų) teigė, kad nerasime Lie
tuvoje tokios visuomeninės 
organizacijos ar draugijos, 
kuri nebūtų “pinigavusi” 
JAV lietuvių tarne. Ir tik
rai , Užtenka prisiminti įvai
rias misijas misi lėles, dele
gacijas, kurios buvo siun
čiamos į JAV doleriauti. 
Taigi buržuazinėje Lietuvo
je lietuvių tautos, ir jos iš
eivijos ryšiai tebuvo ekono
miniai, dar daugiau — jie 
buvo vienpusiai. Buržuazi
nė Lietuva tik sėmėsi dole-

išeivijai beveik jokios kom
pensacijos.

Šiandieninė Tarybų Lietu
va yra tiek turtinga, kad jai 
nereikia užsienio lietuvių 
ekonominės pagalbos. At
virkščiai, Tarybų Lietuva 
pati galėtų ją teikti. Bet do
leris, centas — ne visų svar
biausia. Brangiausią tautos 
turtą, kurio negalima sura
sti niekur kitur, — kultūrą 
ir meną, žydintį ir klestintį, 
teturi tautos kamienas, 
žmonės, gyvenantys savo tė
vų ir prosenelių žemėje.

Nėra, nebuvo ir nebus ki
tos Lietuvos, kaip tik Lietu
va prie Nemuno, Lietuva 
prie Baltijos, mūsų gintari
nė Lietuva. Tauriausi ir 
[šviesiausi lietuvių tautos 
protai — rašytojas Vincas 
Mykolaitis-Putinas, genero
las Vincas Vitkauskas ir 
daugelis kitų — suprato šią 
paprastą tiesą, kad tėvynės 
negalima ir nereikia perkel
ti už jūrų mariu. Todėl keis
tai ir beprasmiškai skamba 
vienos išeivės neseniai pas
kelbti išvedžiojimai, esą, 
“lietuvių tautai yra sunku 
egzistuoti, nes jinai yra pra
radusi savo žemę, bet tauta 
nėra žemės plotas: ji yra 
gyva žmonių bendruomenė. 
Ar Amerikoje, ar kitam pa
saulio gale — lietuvių tau
ta gali išlikti gyva, jeigu jos 
nariai laikysis grupėje ir 
brangins tas vertybes, ku
rios ją riša.” Taip gali 
kalbėti tik žmogus, nemylįs 
nei savo tautos, nei tėvų že
mės, žmogus, siekiąs patei
sinti savo atitrūkimą nuo 
tautos kamieno, nuo jos 
kultūros, mažai besirūpinąs 
savo dvasiniu, penu. Kaip

55-tas JUBILIEJINIS PARENGIMAS
LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

Filmas, Koncertas ir Banlcetasi*

Sekmadienį, Lapkričio 15 d., 1970
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

69-61 GRAND AVENUE MASPETH, N. Y.

Mildred Stensler
Aido choro vadove

Pradžia 1 valandą

Pilnas tikietas 
kaipo auka $5.

Tik Filmas ir Koncertas
kaipo auka $2.* * *

Filmas rodys
Jonas Grybas Victor Becker

Aido choro solistas

Filmų rodytojas

Mūsų jubiliejiniame pa
rengime dalyvaus Kupiškio 
rajono pirmininkas ULBA. 
Bus puiki proga kupiškė
nams su .svečiu iš Lietuvos 
susipažinti.

N'ellie Vėntiene
Aido choro soliste

Koncertą pildys: AIDO CHORAS ir choro solistai. Banketas ir šokiai prie re- 
korduotos muzikos, kurią tvarkys Victor Becker. Kviečiame lietuvių visuomenę 
skaitlingai dalyvauti. LLD 2-ros Apskrities Reng. Komitetas

tik šiandieninė Lietuva kaip 
n i e k a d ankščiau gali su
teikti savo išeivijai niekur 
kitur neįgyjamą ir bran
giausią turtą—dvasinę kul
tūrą, kuri pilnai atsiskleidė 
tarybinės santvarkos me
tais.

Patikimiausia lietuvybės iš
laikymo užjūryje garantija 
yra tvirti išeivijos ir tau
tos kultūriniai ryšiai. Tiems 
ryšiams plėsti yra visos są
lygos. 1959 m. liepos 23 
d. iš Niujorko į Tarybų Lie
tuva išskrido 22 amerikie- 
čiai-lietuviai. Reikšminga
me pirmosios pokario me
tais atvykusios į Tarybų 
Lietuva turistinės grupės 
pareiškime spaudai sako
ma: “Sudėjus savo įspū
džius į krūvą, jie sudaro to
kį paveikslą: čia vyksta 
nepaprastai greitais tem
pais statyba, čia plečiasi iki 
šiol mums nematytas žmo
nių mokymasis, čia yra su
klestėjusi nauja kultūra.”

Nuo tų metų iki šių die
nų savo arba savo tėvų gim
tinę aplankė ne vienas tūks
tantis užsienio lietuvių. Jų 
tarpe rasime įvairių pažiū
rų, įvairių įsitikinimų žmo
nių. Kaip teisingai sakė A. 
Bimba, “retas Amerikos lie
tuvis nesapnuoja dar kartą 
aplankyti Lietuvą.” Gerai 
suprantamas išeivių troški
mas pabuvoti savo tėvynė
je, savo gimtinėje.

Tarybų Lietuvos svečiai— 
užsienio lietuviai susipažįs
ta su gimtinės) gyve
nimu, susitinka su dau
gelį metų nematytais 
giminėmis, užmezga naujas 
pažintis. Grįžę iš Tarybų 
Lietuvos, jie dalijasi įspū
džiais su artimaisiais, spau
doje.

Nuoširdūs ir tvirti ryšiai 
yra užsimezgę tarp Tarybų

dantieji sluoksniai buvo už- 
kirtę kelią pažangiosios iš
eivijos ir Lietuvos bendra
vimui. Šiandien tie ry
šiai pasireiškia įvairio
mis kultūrinio bendradar
biavimo formomis. Užten
ka prisiminti, kad Tarybų 
Lietuvoje buvo išspaus
dinta ne viena R. Miza- 
zaros, L. Prūseikos, A. Bim
bos, K. Karosienės, A. Mar
gelio, J. Gasiūno ir dauge
lio kitų knygos. Bendras 
šių knygų tiražas siekia ke
lis šimtus tūkstančių eg
zempliorių, jas galime ras
ti miestu ir kaimu bibliote- c __

koše, knygynuose. Tarybų 
Lietuvoje plačiai sklinda pa
mėgti JAV lietuvių pažan
gūs laikraščiai “Laisvė,” 
“Vilnis,” žurnalas “Šviesa.”

Savo ruožtu iš Tarybų 
Lietuvos į Ameriką vyksta 
rašytojai, menininkai, kul
tūros veikėjai, mokslinin
kai. Į JAV buvo nuvykę 
Vilniaus universiteto rekto
rius prof. dr. J. Kub i 1 i u s, 
liaudies artistai V. Noreika 
ir J. Lingys, rašytojai J. 
Baltušis, E. Mieželaitis ir 
daugelis kitų, kurie supa
žindino išeivius su Tarybų 
Lietuvos mokslu, nauja so
cialistine kultūra. Ir kokie 
beiškiltų sunkumai lietuvių 
tautos ir jos išeivijos 
kultūriniam bendrav i m u i, 
nėra abejonės, kad tas 
bendravimas ir toliau in- 
tensyvės. Tai įrodo ne tik 
kultūrinio bendravimo, is
torija, bet ir pačios iš
eivijos interesai. Juk pa
tikimiausia lietuvybės išlai
kymo emigracijoje garanti
ja yra kuo artimiausi Ta
rybų Lietuvos ir išeivijos

"laisvės” koncertas 
labai gražiai pavyko
Tikrai galima pasidžiaug

ti, kad “Laisves” koncertas 
pereitą sekmadienį visais 
požiūriais pavyko labai ge
rai. Oras buvo gražus, pub
likos buvo daug, visuose 
nuotaika buvo kuo puikiau
sia. Ir program’a buvo vie
na iš gražiausių.

Tik apgailestaujame, kad 
Worcesterio choras mus su- 
vyle: nepribuvo.

Visą koncerto eigą penk
tadienio ‘Laisvėje” aprašys 
mūsų korespondentas drg. 
A. Gilmanas.

Rep.

Mieste pasidairius
Praėjusį savaitgalį majo

ras Lindsay praleido Lon
done, kur buvo kviestas 
kalbėti Direktorių Institu
te, kuris susideda iš Ang
lijos politikierių ir biznie
rių. .

Lindsay ten kalbėjo apie 
miestų ateitį, kaip juos ap
saugoti nuo susikimšimo, 
oro užteršimo ir kitų mies
tams nelaimių.

•

Areštuoti du policistai, 
paėmę $1,500 iš nelegalio 
arklių lenktynių agento, 
kad jo biznį jie apsaugotų.

•

Trečiadienio vakare per
kūnas New Yorke daužėsi, 
nukirto WMCA elektros lai
dus Kearny, N. J.

• į

Tombs kalėjime pasikorė 
kalinis Lavon, belaukdamas 
teismo. Jis buvo kaltina
mas, užpuolimu ant sargo ir 
ginklo turėjimu. Jam bu
vo nustatyta $3,500 kaucija.

ryšiai. Antraip: lietuvybė 
emigacijoje teliks tik kaip 
prisiminimas/

Švęsdami Tarybų Lietu
vos trisdešimtmetį jubiliejų 
paminime svarbiausia iškil
me — Dainų švente. Mūsų) 
tautos kultūros suklestėji
mą ryškiai parodo kad ir 
meno saviveikla. Joje daly
vauja beveik kas dešimtas 
Lietuvos gyventojas — apie 
300,000 žmonių.

Simboliška, kad jau 1965 
m. Dainų šventėje dalyvavo 
būrys chorinės dainos mylė
tojų iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Šioje Dainų šven
tėje taip pat bus daug sve
čių — lietuvių išeivių.

Mūsų Tarybų Lie t u v a 
graži ne tik pasipuošusi 
šventiniu tautiniu rūbu, bet 
ir kasdieniniu darbo drabu
žiu, kurdama čia, Lietuvoje, 
dar gražesnę ateitį visai 
lietuvių tautai.

Alfredas Kazlauskas
(Iš Gimtojo krašto”)

Ankara. — Statistikų ta
ryba skelbia, kad dabar 
Turkija turi 35,666,549 gy
ventojus. Per penketą me
tų gyventojų skaičius pa
augo 2.7 proc.

, i1
Prof. Paul Weiss patrau

kė teisman katalikų Ford
ham universitetą, kuris su
tiko jam mokėti $100,000 
algos, bet vėliau atsakė dar- 

jbą, kad jis per senas. Jis 
yra 69 metų amžiaus. Jis 
reikalauja iš universiteto 
milijono dolerių atlyginimo.

Emergency Conference 
Committee šaukia masinį 
mitingą šeštadienį, lapkri- 
21, United Nations Plaza.

Tą dieną bus priduotos 
Jungtinėms Tautoms pro
testo peticijos prieš Jungti
nėse Valstijose persekioji
mą ir laipsniškai naikinimą 
juodųjų rasės.

Didžiųjų valgyklų patar
nautojai jau pasiruošę strei
kuoti, jeigu jų reikalavimai 
nebus patenkinti. Derybos 
su unijos atstovais tęsia
mos.

•

Daugelis balsuotojų dabar 
kalba, kad Rockefelleris už 
10 milijonų dol. nusipirkęs 
ketvirtam terminui guber
natoriaus vietą. Goldber- 
gas negalėjo nei milijono iš
leisti rinkimų kampanijoje.

Rep.

Berlynas.—Vokietijos de
mokratinės Respublikos ir 
Vokietijos Federalinės Res
publikos valdžios sutiko tu
rėti susirinkimą pasikeiti
mui nuomonių dėl įtampos 
sumažinimo Europoje.

Hong Kongas.— Anglijos 
prekybos viršininkas, išbu
vęs Kinijoje 11 dienų, pa
reiškė, kad Kinija daro pro
gresą, didina prekybą ir 
ekonomiką, ir turi planus 
pasigaminti daugiau mais
to.

New Yorkas. — National 
Urban League direktorius 
Young pareiškė, kad juodų
jų amerikiečių ekonominė 
padėtis laipsniškai eina blo
gyn.

Praga. — Pasaulinė Dar
bo Unijų Federacija kvie
čia viso pasaulio darbinin
kų organizacijas padėti Is
panijos darbininkams ko
voti fašistinę priespaudą.

Jackson, Miss. — Rinki
muose laimėjo penki negrai 
pavietų mokyklų postus.

Par engimu Kalendorius,
Lapkričio 29 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo parengimas Lais
vės salėje, 2 valandą pojr 
pietų. Dalyavus svečias 
iš Lietuvos aktorius Do
naldas Banionis. Taipgi pa
gerbsime Lietuvos įžymią
sias moteris — poetę S. Nė
rį ir rašytoją Žemaite.

Gelsva saulė.
Gelsvas smėlis.
Getlsvi gintaro lašai.
Dar gelsvesnė
Rožių puokštė,
Nupirkau kurią ašai
Gintarinei
Gelsvakasei...
Gal myliu ją permažai?—
Gelsva meile,
Gelsvais žodžiais
Ir gelsvais eilių dažais...

Augustas Tamaliūnas

LDS13 kp. susirinkimas-
LDS 13 kp. susirinkimas^ 

įvyko lapkričio 4 d. Sekre
torė Anne Yakstis praneši, 
kad tik vienas narys yra 
atsilikęs su mokestimis, vi
si kiti pilnai už šiuos me
tus pasimokėję. Kartu ji pa
skelbė smagią žinią, kad 
gautas naujas ir jaunas na
rys. Klemensas Briedis įra
šė į LDS savo sūnų. Nau
jasis narys su motina kar
tu dalyvavo susirinkime.

Skaitytas “Laisvės” admi
nistracijos kvietimas prisi
dėti prie laikraščio vajaus. 
Laiškas priimtas ir paskir
ta laikraščiui $25.

Daug kalbėta apie jubi
liejinį parengimą minėjimui 
40 metų nuo LDS susikūri
mo. Mūsų kuopa pageida
vo, kad ir kitos šioš apylin
kės kuopos prie tokio pa
rengimo prisidėtų. LDS 
1-oji kuopa nutarė prisidėnĄ 
ir bendrai tokį parenginTą 
ruošti kada nors pavasarį— 
gal kovo mėn. Manoma tu
rėti banketą su kultūrine 
programa.

Nutarta sekamame kuo
pos susirinkime turėti kalė
dinę parę, kurioje bus gali
ma pasivaišinti ir kalėdinė
mis dovanėlėmis pasidalin
ti. Nutarta kviesti į parę 
ir ne narius.

Sekamas susirinkimas 
įvyks trečiadienį, gruodžio 
2 d., Laisvės salėje, Ozone 
Parke. Susirin k i m a s bus 
trumpas, o po susirinkimo 
galėsime visi smagiai pasi
vaišinti su svečiais, kurių 
tikimės turėti. Susirinki
mas prasidės 6:30 vai. va
kare. Tikrai bus svarbu ja
me dalyvauti.

Kuopos narys

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks antradienį, lap
kričio 10 d. 2 vai., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Prašome visus narius ne
pamiršti ateit, gausite kny
gą “Amžiais su gimtine”, ir 
turėsime naudingų aptari
mu.

Valdyba

WEST FRANKFORT, ILL.

Norėčiau surasti senyvą žmogų, 
kuris pagelbėtų man prie namo, ir 
palaikytų draugystę. Vienai labai 
nuobodu gyventi. Turiu namą iš 
penkių kambarių, su visais įtaisy
mais. Taipgi ir šaltu oru vėdinamu 
vasarą. Dujų šiluma. Du miegatni 
kambariai su naujais rakandais. 
pragyvenimu nereikės rūpintis. Bū
tų gerai, kad būtų sveikas ir turėtų 
automašiną, nes šiame miestelyje^ 
nėra autobusų, reikia kreiptis į Taxi 
Co. Rašykite: Mary Sarpolus, 611 
No. Parkhill, West Frankfort, Ill. 
62896: (85-86)




