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KRISLAI
Mūsų padėka draugėms 
Dar dvi sutartys 
Trys “didvyriai” 
Pavojingi vėjai 
Ir mūsų sveikinimas 
Vyskupų sinodas

A. Bimba

Visų laisviečiy vardu noriu 
nuoširdžiausios padėkos žodį 
tarti Hartfordo Lietuvių Mo
terų Klubo vadovėms ir na
rėms už surengimą banketo- 
koncerto “Laisvės” naudai. 
Kaip žinia, jų parengimas 
Įvyks ateinantį sekmadienį. 
♦Tikiu, jog pas jas į svečius 
Nuplauks laisviečiai iš visos 
Connecticut valstijos. Nema
žas būrys pribus ir niujorkie
čių.

Tuoj bus sunku ir besuskai- 
tyti tarptautines sutartis, štai 
šiomis dienomis dar dvi “iš
keptos”. Vienoje pasmerkia
mas ir atmetamas “biologinis 
karas”. Pasisakoma prieš 
vartojimą mikrobų ir bakteri
jų apkrėtimui žmonių ligomis. 
Kitoje įvedamas greitas susi
siekimas tarp Washingtono ir 
Maskvos, kad išvengti bran
duolinio karo dėl per klaidą 
kur nors nukritusios branduo
linės bombos.

Mes u/. bet kokias ir viso
kias sutartis, kurios padeda 
pagerinti santykius tarp vals
tybių, tautų ir kraštų.

Staiga labai smarkiai prige
so Demokratų Partijos vado 
ir buvusio viceprezidento H. 
ilumphrey žvaigždė. Bet iš- 
k&j trys naujos. Kiekviena 
nori kuo skaisčiausiai pasiro
dyti. Ypač mūsų didmiesčio 
majoras John Lindsay, nese
niai stojęs po demokratų vė
liava, darosi populiarus. Ne
bėra jokios abejonės, kad jis 
labai džiaugtųsi, jeigu demo
kratai savo suvažiavime iškel
tų jo kandidatūrą į preziden
tus.

Jam nenori pasiduoti sena
torius George McGovern iš 
North Carolines ir Edmund 
Muskie iš Maine valstijos. Jie 
irgi tokios aukštos garbės ne
atsisakytų.

Visi trys gerai nusistatę 
prieš Vietnamo karą. Labai 
galimas daiktas, kad vienas 
iš jų laimės nominacijas. Hum
phrey laimėti perspektyvos 
labai mažos.

Tarp Indijos ir Pakistano 
santykiai labai įtempti. Ir kas- 

o|ien jie vis dar aštrėja. Pa
kistanas kaltina, kad Indija 
turinti prie rubežiaus sutrau
kus gerai ginkluotą armiją iš 
dviejų šimtų tūkstančių vyrų.

Tuo tarpu keli milijonai ben- 
galiečių iš Rytų Pakistano at
plūdo į Indiją. Ir dar kasdien 
po apie 3.0,000 naujų pribūna. 
Tūkstančiai jų kasdien miršta 
nuo bado. Jie bėga nuo Pa
kistano valdžios vedamo prieš 
juos teroro.

Nauja didžiausia nelaimė 
užkluptų pasaulį, jeigu tarp 
šių dviejų kraštų iškiltų gin
kluotas konfliktas. Bet tikė
kime, kad blaivus protas lai
mės ir tokios nelaimės bus iš
vengta.

Vilniaus “Tiesoje” skaitau, 
kad šiomis dienomis senas 
veikėjas ir kovotojas Ignas 
Gaška atšventė savo 80-ąjį 
gimtadienį. Daugelis mūsų1 su 

Hzgnu susipažinome, kai jis 
*1.958 metais buvo Tarybinės 
dėlegacijos Jungtinėse Taut.

KARUI MORATORIUMAS SPALIO 13 DIENĄ
Nixonas pratęsė kainy-algų 
įšaldymą neribotam laikui

Milijonai Jungtinių Valstijų žmonių spalio 13 d. dar® 
kartą pareikalaus baigti karą Indokinijoje, ištraukti vi- 1 
sas Jungtiniu Valstijų militarines jėgas iš Pietų Vietna Teismas įsake Pacifiko uostų

s treikieriains grįžti darban
Washingtonas. — Prezid. 

Nixonas ketvirtadienio va
kare paskelbė, kad jis kainų 
ir algų įšaldymą tęs neri
botam laikui, iki “infliacija 
bus s u k o n troliuota.” Tai 
reiškia, kad įšaldymas tęsis 
ir po lapkričio 13, praėjus 
90 dienų po pirmojo paskel
bimo algų-kainų įšaldymo.

Nixonas aiškino, kad įšal
dymas ir kontrolė gerai 
veikia, kad kainos truputį 
sumažėjo, kad tarptautinė 
padėtis pagerėjo. Jis tikisi 
dar geresnių pasekmių. Ti
kisi padidinti prekių eks
portą į užsienius. Tuomet 
atsirasią daugiau darbų ir 
galėsiąs nedarbas pranykti.

Kardinolas gina vedusių 
kunigų teises

Vatikanas. — Pasaulinia
me vyskupų sinode ukrai
nietis kardinolas Josyfas 
Slipyis gynė Rytiečių Ritu
alo bažnyčios vedusių kuni
gų teises, kurios popiežiaus 
įsakymu esti paneigiamos.

Rytiečių Ritualo bažnyčia 
turinti apie 15 milijonų ka
talikų, kurių daugelis kuni
gų yra vedę, turi šeimas, 
nepripažįsta celibato. Todėl 
popiežius ir siaurina jų tei
ses.

Pasaulio Mokytojų Unijų 
Federacija ragina visus ko
voti už išlaisvinimą Angela 
Davis.

New Jersey policija areš
tavo 30 narkotikų agentų.

asamblėjoje nariu.
Nors jau gerokai pavėluo

tai, bet noriu ir aš šia garbin
ga proga mieląjį draugą nuo
širdžiai pasveikinti ir palin
kėti dar daug daug aktyvių 
metų.

Vatikane posėdžiauja po
piežiaus Pauliaus VI sušaukti 
katalikų bažnyčios vyskupai. 
Jų esą apie 210. Jų susirin
kimas vadinamas Sinodu.

Popiežius jau jiems įsakė, 
kad jie nieko negali pakeisti 
katalikų bažnyčios dogmose. 
Bet vis tiek esą tikimasi karš
tų diskusijų dviem klausimais. 
Kai kurie vyskupai nori atsi
sveikinti su* dogma, kad po
piežius yra “neklaidingas”, 
kad kiekvienas jo žodis iripa- 
sisakymas yra švenčiausia tie
sa, ir kad jam niekas nepri
valo prieštarauti.

Taip pat kai kurių vyskupų 
aštriai keliamas kunigų celi
bato klausimas. Jie nori jį 
panaikinti. Bet jiems laimė
ti nėra nė mažiausios progos, 
nes Paulius jau prakeikė tuos, 
kurie net sapnuote pasapnuo
ja apie lytinį santykiavimą su 
moterimis. O leisti kunigui 
turėti žmoną ir vesti normalų 
gyvenimą! J

S

Pelnus nereikia įšaldyti, 
Nixonas sakė. Lai daugiau 
esti pelnų, tai būsią dau
giau biznio ir daugiau dar
bų. Kainų-algų pakilimas 
būsiąs galimas tik iki 3%.

Prezidentas prašė visų 
kooperacijos. Jis sakė, bus 
atsakomybėn traukiami tie, 
kurie prasižengs prieš kai
nų-algų įšaldymą.

Hartford, Conn.—21 me
tų indėnas Neptune kovoja 
teisme prieš verstiną milita- 
rinę tarnybą. Neptune sako, 
kad jis gyvena Indėnų sa
loje, todėl Jungtinių Valsti
jų valdžia neturinti teisės 
jį draftuoti tarnybai.

s-------------------------------------
Washingtonas. — Senato

rius Kennedy ir vėl smar-
kiai kritikavo Nixono ad
ministraciją už Pakistano 
ginklavimą.

Sadatas—pirmas arabų 
federacijos prezidentas

Beirutas, Lebanonas. — 
Egipto prezidentas išrink
tas pirmuoju Arabų Res
publikų Federacijos prezi-' 
dentu. Federaciją sudaro 
Egiptas, Sirija ir Libija.

Sadatas išrinktas dvejų 
metų terminui. Po to tri
jų respublikų prezidentai 
svars.tė, kaip sustiprinti mi- 
litarines jėgas ir vieningai 
kovoti prieš Izraelio agre
siją.

Belgradas. — KonųMiistų, 
Sąjungos prezidiumas, iš
klausęs Tito raportą, užgy- 
rė Jugoslavijos komunistų 
kooperaciją su Tarybų Są
jungos Kompartija.

Nori laužyti kapiniu 
darbininkų streikų

Sacramento, Calif. — San 
Francisco kapinių darbinin
kai streikuoja jau keletą 
savaičių. Nelaidotų lavonų 
susidarė apie 1,500.

Nelaidotų lavonų gimines 
kreipėsi į gub. Reaganą su 
prašymu, kad jis atsiųstų 
nacionalinę gvardiją lavo
nams laidoti.

Danbury, Conn. — 2,500 
jaunuolių, dvasiškių ir tai
kos kovotojų turėjo de
monstraciją arti kalėjimo, 
kur sėdi kunigai broliai 
Berrigan. Pasmerkė Mylai 
ir Attica skerdynes, reika
lavo paleisti politinius ka
linius, baigti karą.

mo, atsteigti taiką Pietryčių Azijoje. Prie kovotojų ame
rikiečių prisidės taipgi milijonai žmonių iš viso pasaulio.

Didžiulės demonstracijos įvyks New Yorke, Chicagoje, 
Bostone, San Franciske, Los Angeles, Detroite ir dau
gelyje kitų miestų bei miestelių. Tai bus tikrai liaudies 
balsas prieš Nixono karo programą. Lai Nixonas ir jo 
rėmėjai dar kartą pamato, kad amerikiečių dauguma 
priešinga šiam kriminaliam karui.

Nixonui bus priminta ir tai, kad jis prieš rinkimus 
pasižadėjo, jeigu bus išrinktas prezidentu, darbuotis kaip 
greičiau karą baigti. Seniai laikas ištesėti pažadus.

Tarybų Lietuvoje
Pokalbis apie darbo 

resursus
Vilnius. —Čia įvyko spau

dos konferencija. Pokalbio 
tema — “Efektyvus darbo 
resursų naudojimas ir nek
valifikuoto dąrbo mažini
mas visose liaudies ūkio Ša
kose”. j

Konferenciją pradėjo Žur
nalistų sąjungos pirminin
kas J. Karosas.

Pranešimus padarė Lie
tuvos TSR Ministrų Tary
bos Valstybinio darbo resur
sų naudojimo komiteto pir
mininkas B. Gaigalas, jo pa
vaduotojai V. Lukoševičius 
ir P. Eidukas.

Vadovaujantys komiteto 
darbuotojai atsakė į žurna
listų klausimus.

Nelegaliai atvežti 
siciliečiai

Montreal. — Gembleriai 
broliai Cotroni parsiveža si
ciliečius iš Italijos ir slap
tai perveža į Juįigt. Valsti
jas. Tokių siciliečių jie per
vežė į Ameriką daugiau 
kaip 1,000. Buvo sugauti ir 
deportuoti tik 96.

Jungtinėse Valstijose sici
liečiai gauna vergo dar
bus valgyklose, skalbyklose, 

!duonkepyklose ir kitose pa-1 
našiose vietose. Jie gauna 
visai mažą atlyginimą ir 
dirba kaip vergai.

Jungtinių Tautų asamblė
joje JAV valstybės sekre
torius Rogers atsišaukė į 
Izraelį ir Egiptą, kviesda
mas susitarti dėl Suezo ka
nalo atidarymo.

Brandtas gina sutartis
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos kancleris Brandtas ne
pasiduoda krikščionių de
mokratų ir kitų reakcionie
rių spaudimui nutraukti ko
operaciją su Tarybų Sąjun
ga ir kitomis socialistinėmis 
šalimis.

Socialdemokratų suvažia
vimui jis raportavo, kad 
jis pasiruošęs kovoti už už
tvirtinimą sutarčių su Len
kija ir Tarybų Sąjunga ir 
už tolesnius žygius, kurie 
padės išlaikyti Europos sau
gumą, apginti taiką, šalinti 
šaltąjį karą.

Chirurgo daktaratas
Kaunas. — Daugiau kaip 

dešimt metų įgimto šlauni
kaulio iš n i r i m o gydymo 
problemoms pašventė Kau
no Medicinos instituto trau
ma tologi j os-ortopedi jos ka
tedros vedėjas, docentas 
Petras Baubinas. Jo pasiū
lyti nauji efektyvūs šio vai
kų luošumo gydymo būdai 
pripažinti išradimais ir yra 
taikomi ne tik broliškųjų 
respublikų, bet ir užsienio 
medicinos praktikoje.

Savo tyrinėjimus trauma- 
tologijos-ortopedijos srityje 
P. Baubinas apibendrino 
daktaro disertacijoje, kurią 
šiandien sėkmingai apgynė 
Kauno Medicinos instituto 
mokslinėje taryboje.

ELTA

Krikščioniu kongresas 
smerkia imperializmą

Praga, Čekoslovakija. — 
Čia vykstantis ketvirtasis 
krikščionių kongresas pasi
sakė už taikos išlaikymą vi
same pasaulyje.

Kongresas pasmerkė im
perializmą, religinę, tautinę 
ir rasinę diskriminaciją, 
pasisakė už išrišimą tarp
tautinių problemų susitari
mo būdu.

Kosyginas Alžyre
Alžyras. — TSRS prem

jeras Kosyginas čia atvyko 
keturių dienų vizitui ir pa
sitarimui dėl glaudesnių ry
šių tarp abiejų šalių. Šiltai 
jis buvo pasitiktas.

Pasitarimui svarbiausias 
klausimas — Izraelio agre
sija arabų žemėse.

Kissingeris vėl vyksta 
Kinijon—su delegacija

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas siunčia savo sau
gumo patarėją Kissingerį į 
Kiniją pasitarti dėl Nixono 
kelionės į Kiniją.

Su Kissingeriu vyksta dar 
10 įvairių valdžios pareigū
nų. Pirmą kartą Kissinge
ris buvo slaptai nuvykęs į 
Pekiną liepos 9 d. ir susita
rė su Kinijos premjeru 
Chou En-lai pakviesti Nixo- 
ną.

San Francisco, Calif. — 
Federalinis teisėjas Willi
ams užgyrė prez. Nixono 
reikalavimą Pacifiko pa
kraščio uostų d a r b i n i n - 
kams grįžti darban. Nixo
no administracija pirmu 
kartu prieš streikierius pa
naudojo Tafto-Hartley ak
tą, kuris nusako streikie
riams grįžti darban ir dirb
ti per 80 dienų be pertrau
kos.

Atlanto pakraščio uostų 
darbininkų streiko, kol kas, 
nepaliečia, bet manoma, kad 

Nixonii negalima pasitikėti, 
sako AFL-CIO prez. Meany
Washingtonas. —Kongre-®

sinio bankų ir valiutos ko
miteto susirinkime kalbėjo 
AFL-CIO prezidentas Mea
ny. Jis aiškino, kad Nixo
nas jau “įrodė neturįs pasi
tikėjimo”, todėl iš jo reikia 
atimti ekonomikos kontrolę, 
kurią jam suteikia Ekono
minės Stabilizacijos aktas.

Komitetas svarstė prez. 
Nixono įsako rugpjūčio 15 
d. įšaldyti algas ir kainas 
pasekmes. Jis taipgi svars
to algų ir kainų įšaldymo 
tolesnę eigą.

Washingtonas. — Senatas 
atsisakė u ž g i r t if o n d u s 
brand uolinė m s raketoms 
vystyti.

Anglijos Darbo Partija 
prieš Bendrą Rinką
Brighton.—Anglijos Dar

bo partijos metinė konven
cija pasisakė prieš valdžios 
siūlymą prisidėti prie ben
drosios rinkos, kuri palaiko
ma Vakarų Europoje.

Konvencijoje aiškinta, kad 
prisidėjus prie bendrosios 
rinkos Anglijoje prekių kai
nos pakiltų. Darbo unijos 
taipgi priešingos, nes prisi
dėjimas žymiai apsunkintų 
darbininkus.

Unijos prieš įšaldymą
Washingtonas. — Daugiau 

kaip 5,000 AFL-CIO unijis- 
tų dalyvavo konferencijoje, 
kurioje svarstė darbų ir 
nedarbo klausimus.

Visi dalyviai pasisakė 
prieš algų įšaldymą, kuris 
padarė darbininkams ne
mažai skriaudos. Pasisakė 
tęsti kovą už didesnius at
lyginimus. Raportavo, kad 
beveik visos unijos priešin
gos algų įšaldymui.

Kinšasa. — Kongo saugu
mo jėgos areštavo 3 asme
nis ir kaltina suokalbiu nu
žudyti prezidentą Mobutu.

Tafto-Hartley aktas bus pa
naudotas ir prieš Atlanto 
uostų streikierius, taipgi ir 
prieš mainierius, jeigu greit 
/nebus susitaikyta.

Tafto-Hartley aktas taip
gi panaudotas prieš Čhica- 
gos grūdų sandėlių 225 dar
bininkus. Teisėjas McGarr 
įsakė jiems grįžti darban.

Washingtonas. — Kai ku
rių Europos šalių žvalgyba 
sužinojusi, kad Izraelis jau 
gaminasi atomines raketas 
nuo 1,000 iki 1,500 svarų.

Trenton. — New Jersey 
guebrnatorius Cahill pasi
rašė bilių, kuris skiria nuo 
kr imi n a 1 i z m o nukentė j’vi
siems suteikti p a ra m ą iki 
$10,000.

Mirties bausmė už 
“Internacionalą”

Turkijos valdžia patvar
kė, kad bus baudžiami mir
timi tie, kurie dainuos “In
ternacionalą.”

Premjero Erimo valdžia 
naudoja terorą prieš or
ganizuotus darbininkus ir 
kovotojus už taiką.

Vėliausios 
Žinios

Rabat, Marokas.—Čia kal
bėdamas Tarybų Sąjungos 
premjeras Kosyginas pa
reiškė, kad Vidurio Rytuose 
gali įvykti konfliktas, jei 
dabartinė padėtis nebus pa
taisyta. Jis pagyrė Egiptą, 
kad jis stengiasi tokio karo 
išvengti. Iš čia premjeras 
sugrįžo į Maskvą.

Washingtonas.-- Vicepre
zidentas Agnew išvyko ap

lankyti Turkiją, Iraną ir 
Graikiją. Į ten siunčia pre
zidentas Nixonas pakėlimui 
Amerikos įtakos.

Washingtonas. — Kalba
ma, kad reakcinis senato
rius Robert C. Byrd iš W. 
Virginijos bus paskirtas 
Aukščiausiojo Teismo na
riu. Manoma, kad jo no
minaciją Senatas užgirtų.

Viena. — Austrijos soci
aldemokratai balsavimuose 
laimėjo daugiau kaip 50% 
balsų. Iš 183 vietų parla
mente, jie turės 93.

General Electric kompa
nija raportuoja, kad už tre
čiąjį šių metų ketvirtį jos 
pelnai pakilo iki 8%.
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“Moratorium Day”— 
protesto diena

RYTOJ, spalio 13 dieną, vėl per visas Jungtines 
Valstijas nuaidės garsiai iškeltas šūkis: “Galas Vietna
mo karui! Visas Amerikos militarines jėgas laukan iš 
Indokinijos”

Pernai “Moratorium Day” demonstracijose prieš 
karą dalyvavo keli milijonai amerikiečių. Tikimasi, kad 
šiemet dar daugiau žmonių Įsitrauks į panašias protesto 
eisenas, susirinkimus ir parengimus. Vargiai bus dides
nis miestas, kuriame nebūtų sutelktos taikos jėgos dar 
kartą aktyviškai užprotestuoti prieš šio karo tęsimą.

Dar ir šiandien daugiau kaip du šimtai tūkstančių 
amerikiečių tebežūsta patys ir tebežudo vietnamiečius, 
šimtai Amerikos lėktuvų tebesė j a mirtį ir sunaikinimą 
ant Vietnamo kaimų. Lai šie protestai ir reikalavimai 
bus išgirsti Washingtone! Kiekvienas nekalto Vietname 
pralieto kraujo lašas reikalauja iš Amerikos žmonių pri
versti savo vyriausybę nutraukti šią nepateisinamą 
agresiją prieš žmones už dešimties tūkstančių mylių 
nuo Amerikos krantų, kurie mums nėra padarę jo
kios skriaudos.

Amerikos žmonės apgaudinėjami
ŠIOS šalies spaudoje pasirodė vieno Saigono milita- 

ristų klikos generolo Minh “išpažintis.” Jis sako, kad 
jis ir kiti Saigono generolai begėdiškai meluoja pakėli
mui savo vadovaujamų kareivių ūpo. Jis paduoda porą 
pavyzdžių. Antai, sako, neseniai Saigono armijai vedant 
operacijas prie Kambodi jos rubežiaus, jis, ragindamas 
savo kareivius drąsiai kautis, paskelbė, kad per dešimt 
dienų jo armijai pavyko nukauti net 4,000 Šiaurės Vietna
mo kareivių. Betgi iš tikrųjų buvę nukauta tiktai 450. 
O gal nė tiek nebuvo!

Arba, sako Minh, jis pasigyrė, kad ten ir ten jo ar
mija pravedė labai sėkmingas operacijas ir susilaukė 
nuo Amerikos armijos generolų nuoširdžiausių sveikini
mų. Bet jokių tokių militarinių operacijų nebuvo. Pa
sigyrimas buvo tyčia paskelbtas, kad duotų progą ame
rikiečiams girtis, kaip puikiai jiems sekasi su “karo 
vietnamizacijos programa,” kad iš tikrųjų patys viet
namiečiai jau gali ne tik atsilaikyti prieš priešus, bet 
dar juos pulti ir mušti.

Na, o čia komercinė spauda tais melagingais pasi
gyrimais maitina Amerikos visuomenę.,

Atrodo, kad panašiais melais mus apgaudinėja .ir 
Amerikos karo jėgų vadai. Jie irgi savo pranešimuose 
pasakoja apie šimtus ir šimtus “priešų” paklotų, apie 
kalnus jų ginklų ir amunicijos paimtų.

Gerai, kad generolas Minh atidengė šią apgavystę. 
Daugeliui amerikiečių atsidarys akys.

Arthur Goldbergo iškelti šūkiai
PRAEITĄ savaitę senatiniame komitete kalbėjo bu

vęs Aukščiausiojo Teismo ir Amerikos delegacijos Jung
tinėse Tautose narys Arthuras Goldbergas. Jis kalbėjo 
apie santykius tarp prezidento ir Kongreso ryšium su 
nepaskelbtais karais. Kaip žinia, vieną tokį karą vedė 
prezidentas Trumanas, o kitą — Johnsonas ir Nixonas.

Konstitucija aiškiai pasako, kad tiktai Kongresas 
turi teisę skelbti karus. O du karus pradėjo prezidentai 
be Kongreso užgyrimo!

Tokiam prezidentų savivaliavimui, tokiam Konsti
tucijos laužymui turi būti padarytas galas. Mr. Goldber
gas sako: ' w žįifcįjį

“Tegu būna iš prezidento atimta galia skelbti karus 
be Kongreso užgyrimo. Tegu Kongresas vartoja savo 
atsakomybę ir reikalauja, kad jis būtų pilnai informuo
tas pirma, negu užgiria karus. Ir tegu Kongresas savo 
atsakomybės nepaveda prezidentui užgirdomas nepa
skelbtus karus, paskiriant jų vedimui lėšų.”

Mr. Goldbergo iškelti šūkiai teisingi ir remtini.
C 1 r: ■ . ........................... ; 1" 'i"!' 1 / ...........................................~ 1 ■ ...............

Sąnariai ir guoliai
Kaip žinoma, trintis gy- 

YJįjų organizmų sąnariuose 
yra labai maža. Inžinieriai 
kol kas negali pagaminti 
tokių tobulų guolių. Specia
lūs bandymai, atlikti Kem- 
bridže (Anglija), parodė, 
kad šio reiškinio priežastis 
yra visiškai ne geras sąna
rių tepalas, o gera jų kon
strukcija. Apvalūs kaulų 
galai yra padengti plonyte 
akyta plėvele, pro kurią vi
są laiką skverbiasi tepalas.

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

Dabar norima pagaminti 
analogišką “prakaituojan
tį” guolį. Jame vietoj plė
velės ruošiamasi panaudoti 
akytą bronzą.

Augusta. — Maine valsti
jos gubernatorius Curtis 
paskyrė indėnų gentės vadą 
J. Stevens Indėnų reikalų1 
komisionieriumi.

Dallas, Texas. — šerifo 
deputatai panaudojo gaisro 
vamzdžius ir lazdas 300 ka
linių sūkiliniui malšinti.

Kas ką rašo ir sako
BIJO ŠVIESOS 
IR TIESOS

Kanadiečių kelrikalų laik
raščio “Tėviškės Žiburiai” 
redaktorius sakosi matęs ir 
skaitęs Lietuvoje anglų kal
ba išleistą J. Rimaičio pa
rašytą brošiūrą “Religion 
in Lithuania.” Tai esąs la
bai blogas ir neteisingas lei
dinys. Na, ir cituoja iš 
brošiūros sekamą pasaky
mą:

“Kai Lietuva tapo Rusi
jos imperijos dalimi, bažny
čia skatino tikinčiuosius pa
klusti carui ir jo tarnams. 
Kai šalis atgavo nepriklau
somybę, Romos Katalikų 
Bendrija rėmė turtingųjų 
valdžią. Tarybiniame laiko
tarpyje ji neteko turėtos 
politinės bei ekonominės ga
lios ir pradėjo rūpintis sa
vo tiesioginėm pareigom — 
tenkinti religinius savo ti
kinčiųjų poreikius.”

Bet šioje citatoje tikriau
sia tiesa, ir tiktai tiesa. 
Brošiūros autorių tik reikė
tų pasveikinti. Bėda su “T. 
Ž.” redaktoriumi, kad jis bi
jo šviesos ir tiesos.

PERSPEKTYVOS 
LABAI LABAI LIŪDNOS

Kunigų “Drauge” (spalio 
1 d.) J. Pr. sako, kad su 
mirtimi Smetonos konsulo 
Daužvardžio Chicagoje “iš
krito dar vienas stambus 
akmuo Lietuvos diplomati
nės tarnybos rūme.” Bėda 
ir su kitais “mūsų atstovy
bių vadovais,” nes “jau dau
guma jų su gera metų naš
ta.” Jau dabar reikia numa
tyti jiems įpėdinius, ir J. 
Pr. ragina “veiksnius” tuo 
rimtai susirūpinti.

Be to, “mes” turime ir 
kitą taip pat labai rimtą 
galvosūkį. Smetoniniai di
plomatai, kaip žinia, dvasia 
šventa negyvena. Iškyla lė
šų klausimas. “Užšaldyti 
fondai yra riboti,” guodžia
si J. Pr., ir jų neužteks vi
siems laikams.” Ateisiąs 
laikas, kai per trisdešimt 
metų melžiama karvutė už
truksianti. Kas tuomet? 
J. Pr. liepia “veiksnius” ne
nusiminti ir nepulti despe
racijos. “Ačiū Dievui,” sa
ko jis, “kad jau turime pa
siturinčių, gabių ir veržlių 
žmonių kadrus, kurie sutik
tų pasišvęsti šioms parei
goms, priimdami jas papil
domu rūpesčiu prie savo li
gi šiol einamųjų.” Vadina
si, Daužvardžių vietas už
ims “savanoriai” ir tęs 
smetoninio Amerikos lietu
vių apgaudinėjimo biznį.

“TIESA” APIE 
ANGLIJOS 
PROVOKACIJĄ

Vilniaus “Tiesos” komen
tatorius Stasys Bistrickas 
savo pastabose spalio 3 d. 
Anglijos provokaciją prieš 
Tarybų Sąjungą sieja su 
Anglijos ekonominiais sun
kumais. Pabrėžęs, kad Ang
lijoje “visą laika mažėja 
gamyba, bedarbių skaičius 
pasiekė negirdėtą skaičių— 
milijoną žmonių,” kad “gy
venimo lygis nuolat smun
ka,” S. Bistrickaš sako:

“Ir štai dabartinė Ang
lijos konservatorių vyriau
sybe, kuri yra reakcingiau
sią iš visų, buvusių šiame 
ši m tmety j e, iš vy s t y d a m a 
antitarybinę isteriją, iš vie
nos pusės siekia visus Ang
lijos ekonominius sunku
mus pateisinti tariamomis

Tarybų Sąjungos pinklė
mis ir, kita vertus, antitary
binio baubo pagalba galvo
ja palaužti augantį darbi
ninkų klasės pasipriešinimą 
stambiajam kapitalui.”

Be to:
“Tarp kitko, antitarybinė 

Anglijos valdančiųjų sluoks
nių provokacija turi ir tarp
tautinį aspektą. Pažymėti
na, kad tuo metu, kai Euro
pos tarptautinė padangė 
ėmė giedrėti, kai dėka 
Tarybų Sąjungos pastangų 
buvo pasiektas Tarybų Są
jungos ir Vokietijos Fede- 
ratyv. Respublikos susita
rimas, kai pasiektas ketur
šalis susitarimas dėl Vaka
rų Berlyno ir akivaizdus 
tapo Europos, šalių pasitari
mo ir bendradarbiavimo 
problemoms apsvarstyti su- 

| šaukimas, Londonas suma
nė atgaivinti ‘šaltojo karo’ 
laikus. Tam Anglijos kon
servatorių vyriausybė turi 
savus išskaičiavimus. Kon
servatoriai Anglijos įstoji
mą į ‘Bendrąją rinką’ sieja 
su senais Churchilio lai
kų planais apie Anglijos 
viešpatavimą Vakarų Euro
poje. Tačiau visa tai susi
ję su Europos žemyno su
skaldymu, su militaristine 
NATO politika. Štai kodėl 
Anglijos valdantieji sluogs- 
niai visą laiką taip atkak
liai prieštarauja prieš poli
tinio klimato atšilimą Eu
ropoje, prieš tas pastan
gas, kurias aprodė taikin
gosios jėgos...”

Iš laiškų
Gerbiamoji Ievute!

Po ilgesnio tylėjimo aš 
vėl kreipiuosi pas Jumis. 
Iš prisiųstų Tarybų Lietu
vos laikraščių sužinojau, 
kad laikraštis “Laisvė” 
švenčia Jubiliejų, t. y. 60 
ištvermingų metų. Nuošir
džiai savo vardu sveikinu! 
Ši garbinga-graži sukaktis 
yra reikšminga pažangie
siems išeiviams lietuviams 
ir jų spaudos atstovams.

Gaila, kad Rojus negalėjo 
sulaukti šios sukakties, iš
eidamas iš gyvųjų tarpo, 
Likimas, t. y. mirtis, pasii
ma savo — vienus anksčiau 
kitus vėliau.

Taippat sveikinu dabarti
nį “Laisvės” redaktorių 
Antaną Bimbą. Lai jis to
liau tęsia kelrodį išeiviams 
darbininkams lietuviams. 
Jeigu turėtumėt Jubiliejinį 
“Laisvės” numerį, prisiųsti 
man, už ką būsiu labai dė
kingas.

Kas link Rojaus Mizaros 
knygų, neturiu “Slakeris” 
ir “Mortos Vilkienės Di- 
vorso”. Jeigu tas dvi kny
gas gausiu, tai bus visos 
išleistos Rojaus Mizaros 
knygos, visas turėsiu kaip 
labai branginamą prisimi
nimą.

Argentinoje dabar pas 
mus žiema, šiemet gana šil
ta, Cordobos kalnuose siekia 
iki 27 laipsnių šilumos, kas 
yra retenybė.

Man taippat liks numirti 
Argentinoje, ir palaikai 
liks gulėti šioje žemėje, ne 
kaip Rojus, Jasilionis ir 
Tysliavū liko parvežti į 
Tėvų žemę.,

Nors nepažįstamas, siun
čiu nuoširdžius linkėjimus 
Jūsų mamytei, nustojusiai 
regėjimo ir linkiu ilgų me
tų gyvenimo.

Su nuoširdžiausiais linkė
jimais ir sėkmės kūryboje

ir darbe,
J. Budrevičius

Mano antrašus:
Jose Budrevičius
Thea Villa Giardino 
Sierras de Cordoba 
Rep. Argentina

Lietuvos
Tauragės rajone, Belozariš- 
kėjė, Ukmergės rajone, Gri- 
giškėse, Trakų rajone. To
se Švietimo ministerijos ir 
vykdomųjų komitetų rūpes
čiu pastatytose mokyklose 
viso 13,090 vietų.

Šio penkmečio plane nu
matyta pastatyti respubli
koje apie 60 naujų mokyklų 
pastatų. Tai statybos vals
tybės lėšomis. Daugelyje 
vietų mokyklų patalpas sta
to kolūkiai sa vo lėšomis. 
Šiais metais kolųkiai pasta
tė arba baigia statyti 27 
pradžios mokyklų pastatus.

3. Nežinojimas ar 
falsifikacija?

Kažkada emigran t i n ė s e 
“Akimi rkose” teko skaityti 
platoką i 1 ■■■lipsiu apie Ta
rybų Lietuvos mokyklas. 
Autorius, neneigdamas pa
siektųjų laimėjimų švieti
mo srityje tarybiniais lai
kais, vis stengėsi “prikibti,” 
pakritikuoti, iškoneveikti ir 
įrodinėti, kad buržuazijai 
valdant pa d ė t i s švietimo 
srityje nebuvusi taip jau 
bloga. Tarpe jo “argumen
tų” buvo ir įrodinėjimas, 
kad bendras mokyklų skai
čius dabar nepadidėjęs, gal 
net sumažėjęs palyginti su 
buržuaziniais laikais...

Sunku manyti autorių 
esant tokį naivų, kad rim
tai pats patikėtų tais išve
džiojimais. Matyt, jis spe
kuliuoja skaitytojų naivu
mu. Juk buržuaziniais lai
kais daugumą mokyklų vie
netu sudarė menkutės kai
mo mokyklėlės. Tos pradi
nės mokyklėlės dažnai su
tilpdavo viename - antrame 
buožės arba net vidutinio 
ūki n i n ko kambaryje, kur 
mokydavosi 20-30 mokinių. 
Ar tokį mokyklinį “vienetą” 
galima lyginti su šių dienų 
mokyklomis ? Dabarti n i a i 
tipiniai aštuonmečių mo
kyklų pastatai turi 600-880 
vietų, o vidurinėse mokyk
lose daugiausiai virš 1,000 
vietų — 1,380, 1,390 ir dau
giau. Šiauliuose vienoje vi
durinėje mokykloje apie 2,- 
500 mokinių! O vis tiek tai 
laikoma mokyklos vienetu. 
Kitas šiandien mokyklos 
vienetas ir kitas turinys.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1971.IX.ly

Nacis—republikony 
vadas!

Kolų muistąs Jack Ander
son rašo iš Washington o 
“Long Island Press” dien
raštyje, kad hitlerininkas 
Dr. Joseph Pauco, kuris nuo 
1940 iki 1944 metų viešpata- 

i v o Slovakijoje1, dabai' yra 
Republikonų partijos Na
cionalinio komiteto nariu.

Slovakijoje jis žiauriau
siai persekiojo antihitleri- 
ninkus. 1944 metais, kada 
Tarybų armija pradėjo lais
vinti Slovakiją, tai jis pabė
go Į Vakarus. Dar ir 1957 
metais spaudoje teisino hit
lerininkų žiaurumus.

Krislai iš
1. Naujieji mokslo metai '
Rugsėjo 1 diena—pradžia j 

rudens ir pradžia mokslo i 
metų pas mus.

Ta proga pas įdomėjau 
skaičiais, kurie liudija apie ' 
didelę pažangą švietimo sri
tyje, kurią padarė Lietuva 
tarybinėje santvarkoje. Su
rinktieji statistiniai duomens 
rodo, kad 1940 metais viso 
bendrojo lavinimosi mokyk
lose buvo 366,200, o 1970 
metais — 534,600 mokinių, 
iš jų aukštesniosiose vidu
rinėse mokyklos klasėse 
(5-11 klasėse) 1940 m. bu
vo 27,700, o 1970 m. — 285,- 
500 mokinių.

Bendrojo lavinimo mokyk
lose 1940 m. mokytojų bu
vo apie 8,000, o dabar — 
apie 40,000. Šiemet įsiliejo 
dar apie 1,500 mokytojų su 
aukštuoju mokslu.

Be to, specialiose viduri
nėse mokyklose 1940 m. mo- 
mokėsi 6,400, o 1970 m. — 
65,300 mokinių. Moksleivių 
profesinėse - technikinėse 
(seniau vadindavosi —• ama
tu) mokyklose 1940 m. buvo 
6,640, o 1970 m. — 22,900 
mokinių. Aukštųjų mokyk
lų studentų 1940 m. tebuvo 
apie 4,000, o 1970 m. — dau
giau kaip 57,000.

Tai rodo, kad buržuazijai 
viešpataujant moksleivių ir 
studentų bendras /Skaičius 
buvo 383,000, o 1970 m. jis 
pasiekė 679,700. Kadangi 
šiais metais ir moksleivių ir 
studentų bus dar daugiau, 
tai reiškia, kad dabar ben
drojo lavinimo ir specialio
siose bei aukštosiose mo
kyklose mokosi dvigubai 
daugiau mokinių ir studen
tų, negu buržuazijos laikais. 
Tai milžiniškas šuolis.

Ypatingai turint galvoje, 
kad anais laikais vidurinę 
mokyklą vos retas tegalėda
vo baigti, o ir iš pradžios 
mokyklų dėl skurdo po 2-3 
metų mokslo daugelis išei
davo ir mokyklon nebegrįž
davo. Gi šiemet iš visų bai
gusių aštuonmetę mokyklą 
82 procentai tęs mokslą ir 
sieks pilno vidurinio moks
lo. Buržuazmečiu iš viso 
studentų buvo apie 4,000, o 
dabar per metus aukštuo
sius mokslus baigia apie 
7,000 žmonių.
2. Nauji mokyklų pastatai

Mokinių skaičiaus augi
mas reikalauja nuolatinio 
mokyklų pastatų skaičiaus 
didėjimo ir plitimo. Todėl 
kiekvienais naujais mokslo 
metmsVvisa eilė mokyklų 
įgyja naujas patalpas. Šiais 
metais Vilniujemauja vidu
rinė mokykla, ’^Įstatyta 
Lazdynuose su/1,280 vietų, 
kita vidurinė mokykla su 
1,320 vietų išaugo Linkme
nų gatvėje. Be Jo, prie 
Čiurlionio vardo meno mo
kyklos pristatyta 800 vietų 
muzikos mokykla ir dar mo- 
kykla-internatas 240 vietų.

Kaune pastatyta 1,320 
vietų vidurinė mokykla ir 
<800 vietų aštuonmete mo-

Kapsuke pastatyta 1,390 
vietų mokykla, tokia pat vi
durinė mokykla Utenoje. 
Dar eilė vidurinių ir kito
kių mokyklų past a t y t a 
Šiauliuose, Pane ve ž y j e , 
Klaipėdoje, Bajėnuose, Šilu
tės rajone, Vaidiluose,

MIŠKAS PRO AŠARAS
Įstringa ne tai, kas praplaukia kaip šventė 
ir lengvą iliuziją siūlo dykai, 
lyg švytinti škuna pro nuogą pakrantę, 
kur lankstosi viksvos ir moja vaikai.

Įstringa ne jūrų, kalnų keistenybės, 
ne rūmų portalai, pilių pama tai. 
Įstringa tas miškas, kuriam pasiklydęs, 
tu nieko pro ašaras nebematai.

Raudona ir žalia, ir juoda sulietos
Į skaudų oranžą. Įstringa, ir tiek, 
tas oras, tas garsas, tas veidas dėmėtas — 
tas miškas pro ašaras. Ligi mirties.

Al. Mikuta

Kam tas išradimas
Amželį nugyvenau, ale to- * 

kių šposų dar nebuvau gir- , 
dėjęs, ką anglai padarė su 
Tarybų Sąjungos diploma
tais. Kur tai matyta, kad 
viena valstybė vienu sykiu 
išvarytų šimtinę diploma
tų, vienu kartu šnipais vi
sus pavadinusi. Man atrodo, 
kad čia šuo pakastas giliau. 
Čia anglams pasidarė nebe
ramu ne dėl to, kad tarybi
niai diplomatai būk tai šni
pinėję.

Anglai, kartu susidėję su 
kitais karų mėgėjais, nori 
pakišti koją tiems, kurie 
nori taikiai gyventi. Kol 
valstybės tarėsi susirinkti į 
visos Europos pasitarimą 
saugumo ir bendradarbiavi
mo reikalais, anglai nema
tė kad tarybiniai diploma
tai būk tai šnipinėję, o kai 
taikiai gyventi norinčių 
valstybių pasitarimas jau 
artėja — išlipo anglai kaip 
pilypas iš kanapių. Še jums, 
girdi, tarybiniai diplomatai t 
ne taikos siekti, o valstybes i 
ardyti pasišovę.

Ale aš manau, kad šiuos 
anglų šposus protingos Eu
ropos valstybės supras. Vi
sam sviete žmonėms karai 
nusibodo. Žmonės nori tai
kiai gyventi, o ne vykdyti 
karingų ponų užgaidas.

Floridietis

Įvairenybės
Anglijos sveikatos apsau

gos tarnyba kasmet skiria 8 
milijonus svarų sterlingų 
vyriškiems perukams ga
minti. Gydytojas išrašo pe
ruką tik tada, jeigu “pli
kė sukelia psichinę depre
siją.” Pasirodo, šiuo nega
lavimu žmonės d a ž n i a u 
skundžiasi nuo tų laikų, kai 
bitlai įvedė i 1 g ų plauk ų 
mada.

- - - - - /Niujorko grožio salone 
kabo toks skelbimas: “Po 
trijų apsilankymų atrodysi
te kaip jūsų duktė, po še
šių — kaip anūkė. Atsako
mybė už tolesnių apsilanky
mų rezultatus tenka jums.”

Japonijos pakrantėje, ne
toli Tosasimidau miesto, 30 
metrų gylyje kuriamas pir
mas pasaulyje povandeninis 
parkas. Lankytojai vaikš
tinės stiklo alėjomis, grožė
damiesi jūros augalais ir 
gyvūnais. Parkas užims 30 
hektarų.

Vilną sudaro beveik vieni 
baltymai. Naujosios Zelan
dijos mokslininkai jau sura
do būdą, kaip chemiškai vil
ną paversti valgomu balty
miniu pluoštu. .

Viena JAV firma išleido 
žvėrių paveikslėlių knygą. 
Kai atverti puslapį, pavyz
džiui, kur nupieštas liūtas, 
pasigirsta jo riaumojimas. 
Iš knygos puslapių gali loti 
šuo, urgzti tigras. Kaip tai 
padaryta — firmos paslap
tis.
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Kodėl žmogus juokiasi?
Įdomu yra perbėgti min

timis juoko problemą psi
chologiniu požiūriu, pamė
ginti sau atsakyti į klausi
mą, kodėl mes juokiamės.

Estetikos teoretikai visais 
laikais yra pareiškę įvai
riausių prieštarau j a n č i ų 
nuomonių šia tema. Viena 
iš labiausiai papiltu šių j ų 
yra ta, kuri teigia, kad ko
miškumo jausmas yra gi
miningas su piktd ž i u g a. 
Tvirtinama, kad mes 
džiaugiamės kito žmogaus 
nesėkme, būdami nedrau
giškai nusiteikę jo atžvil
giu.

Dar sakoma, kad juoką 
sukelia paikos niekingų as
menų pretenzijos, kad jų 
nesiderinimas su tikrove, 
jų nepagrįstumas mums 
juokingas.

Man dažnai prisimena 
viena lietuvių liauides pa
sakaitė. Jos turinys toks. 
t Vilkas pasigavo aviną ir 
jau ruošėsi jį suėsti.

—Pasigailėkite, jūsų ma
lonybe, nedraskykite ma
no kailio, — maldavo avi
nas., — Verčiau visą mane 
iš karto prarykite. Jūs at
sistokite pakalnėj ir išsižio
kite, o aš, pasilipęs aukš
čiau, įsibėgėsiu ir pats įšok
siu jums tiesiai į gerklę. 
. Vilkas pasvarstė, pagal
vojo ir sutiko.

Tada’ avinas, pasileidęs 
nuo kalniuko, t*ip trenkė 
ragais vilkui į nasrus, kad 
tas, apsivertęs kelis kartus 
kūliais, tarė pats sau:

— Bala žino, ar aš jį pra
rijau, ar ne? Tur būt, pri
rijau?

Kas sudaro šios papras
tos pasakaitės komiškumą? 
Nagi mums juokingos plėš
rūno vilko pretenzijos suėsti 
aviną?! Anaiptol! Juoką 
žadina netikėtas tų pre
tenzijų sužlugimas. Liau
dies žmonės, sudėję šį kū
rinėlį, žavėjosi teigiamo 
veikėjo, herojiško avino, 
gudrybe ir ta lengva, bet 
triušinančia bausme, kurią 
už savo plėšrumą patyrė 
neigiamas veikėjas — vil
kas.

Teisybės triumfas
Mūsų prigimtyje slypi 

per ilgus amžius išsivystęs 
ir dabar jau paveldėtas tei
sybės troškimas. Jis ypač 
akivaizdžiai reiškiasi vai
kuose. Juoką sukelia ne 
piktdžiuga, o netikėtas tei
sybės triumfas, staigi, išra
dingai pasiekta pergalė. 
Juoko pagrinde slypi ne 
piktdžiuga, o kilnus džiaugs
mas, kad laimėjo teigiama
sis principas, kad laimėjo 
mūsų turimas, mums mie- 
J^is idealas.

Tačiau, kad mes juoktu
mės, tas teigiamo hero
jaus triumfas turi būti ne 
žiaurus ir kruvinas susido
rojimas su priešu, o. paly
ginti lengvas, sąmojingas 
jo nubaudimas, pelnytas jo 
suniekinimas už ydą. Ne 
fizinis, o moralinis neigia
mo veikėjo sutriuškinimas.

Pagrindinis tragedijos ir 
komedijos skirtumas yra 
tas, kad tragedijose tei
giamas veikėjas žūdamas 
paprastai parkrinta ant la
vonų krūvos, kaip, pavyz
džiui, Šekspyro veikaluo
se. Tragedijoje netiesiogi
nė teigiamo veikėjo perga
lė yra šiurpi, supančiojan- 
ti jį neišvengiamai pralie
to kraujo dėme.

O komedijoje teig i a m o 
Įteikėjo triumfas yra džiu

ginantis, skaidrus. Čia prie
šo kraujas nepralietas, prie

šas tik morališkai sunie
kintas, pajuokai išstatyta 
tik neigiama jo charakterio 
ypatybė, sutrempta jo yda.

Paimkime klasikinę N. 
Gogolio komediją “Revizo
rius.” Žiūrovas juokiasi, 
matydamas, kad triumfuoja 
teisingumas, kad kyšių da
vėjai patys apsikvailina, 
patys save įklampina.

Kiekviename pokšte ar 
sąmonėje galime įžiūrėti 
šiuos priešo ydos sutriuški
nimo ir teigiamo veikėjo 
triumfo pradus.

Linkolnas ir diplomatas
Paimkime visiems žinomą 

pokštą apie JAV preziden
tą A. Linkolną, kaip jis su
niekinęs vieną pasipūtėlį 
užsienio diplomatą, kai tas 
nusistebėjęs, kad preziden
tas pats valąsis batus.

— O kieno batus jūs va
lote? — atkirtęs jam pre
zidentas.

Mus juokina tas sąmojis, 
kuriuo gėdingai buvo de
maskuotas fanaberiškas di
plomatas ir išaukštintas de
mokratiškas prezidento bū
do bruožas.

Arba kitas pokštas.
Prekių agentas siūlo šei

mininkei pirkti naują kros
nelę, sakydamas:

— Su šia krosnele jums 
reikės per pusę mažiau 
anglių.

— Tada aš paimsiu dvi 
krosneles, kad visai nebe
reikėtų anglių, — atšauna 
šeimininkė.

Šiuo taikliu atsakymu ta
po sutriuškinta reklamuo
tojo melagystė, jis buvo de
maskuotas kaip apgavikas. 
Mus juokina išradingas me
lagio nubaudimas, džiugina 
gudrios šeimininkės perga
lė prieš įkyrų nesąžiningą 
agentą.

J uokas ai' u ž u o j auta ?
Kodėl filmuose juoką su

kelia oraus asmens pargriu- 
vimas? Todėl, kad tam as
meniui sutiekiami neigiami 
bruožai —pasipūtimas, aro
gancija. Jei parkritusis as
muo bus mums mielas, jei 
jis susižalos krisdamas, mu
myse sukils jam užuojauta, 
o ne juokas. Kas pavyz
džiui, ims juoktis iš parkri- 
tusios gatvėje senos savo 
motinos?!

Stebėdami garsaus pran
cūzų dailininko Žano Efebo 
karikatūrų ciklą “Pasaulio 
sutvėrimas”, mes juokia
mės, regėdami, kaip vaiz
dingai suniekintas primity
vus dievo supratimas. Mus 
apima nuostaba, pamačius, 
kokia sudėtinga būtybė yra 
žmogus ir koks be galo 
komplikuotas, koks sudėtin
gas turėjo būti jo išsivysty
mo procesas! Ir tas šmaikš
tus grubios legendos nuvai
nikavimas o kartu ir 
džiaugsmas del nuostabios 
žmogaus būtybės ir prasi
veržia mumyse gaivinančia 
emocija — juoku.
Kas labiausiai juokiasi...
Ir natūralu, kad lengvai 

pratrūkti juoku yra labiau
siai linkę vaikai ir nuošir
dūs žmonės. Sunku prajuo
kinti niurzgas, pasipūtėlius, 
sugižėlius. Juosė impulsy
vus prigimties reagavimas 
į regimą teisybės ar dory
bės triumfą yra atbukęs jų 
sąžinė dažniausiai yra su
rambėjusi, ir juokingiausi 
pokštai tesukelia jiems tik 
rūgščią grimasą.

Juoko džiaugsmas yra 
kilnus, gaivinantis, stipri

nantis tikėjimą raciona
laus prado triumfu aplamai 
pasaulyje. Juokdamasis 
žmogus džiaugiasi ne paties 
priešo sunaikinimu, o tik jo 
ydos, jo silpnybės prikali
mu prie gėdos stulpo. Po 
to, kai sutriuškinta priešo
yda, jis potencialiai gali 
liautis buvęs priešu ir tapti 
sąjungininku. Juokas — tai 
ginklas, kuris gali sutremti 
priešą moraliai, apvalyti jį 
nuo nedorybės ir vėliau pa
daryti jį mūsų bendrininku, 
ydos nusikračiusiu, tokiu 
pat, kaip mes, asmeniu.

Todėl komedija yra veiks
mingiausias socialistinio re
alizmo žanras. Komedija, 
vaizduodama teigiamo hero
jaus pergalę prieš smulkias 
žmogiškas ydas, atlieka 
svarbų apvalymo vaidmenį 
socialistinėje visuomenėje.

Bet komedija yra ir sun
kiausias žanras rašytojui 
profesiniu požiūriu. Čia bū
tina ne tik tauri širdis, bet 
ir didelis išradingumas, ki- 
birkščiuo j anti vaiz d u o t ė, 
hiperbolizuotos poetinės1 
priemonės. Gal būt, todėl 
tiek maža gerų komedijos 
žanro profesionalų mūsų 
laikais.

G. Ramoška

Gerėja orai Lietuvoje
Kelinti metai iš eilės, kaip 

seka gražios vasaros Lietu
voje. O šiemet tai visi seni 
orų spėjikai pranašavo šal
tą ir šlapią vasarą. O buvo 
priešingai. Ne tik šilta, 
bet karšta ir labai sausa 
vasara buvo. Tokios ir se
nesnio amžiaus žmonės ne
prisiminė. Vienas mano 
draugas, Gališauskas Jonas 
iš Lyduvėnų km., Raseinių 
rajone, gyvena prie Duby
sos, kur įteka Dratvinio 
upelis į Dubysą, rašo man, 
kad tokios sausos vasaros 
neatsimenąs, nors jau su
laukęs 73 metus. Per visą 
jo gyvenimą nebuvo vasa

Šiauliuose įvyko Lietuvos puodžių mu
gė. Joje dalyvavo keramikai iš visų respubli
kos kampelių. Liaudies meistrai į mugę su
vežė daugybę ąsočių, puodynių, vazų, servizų 
alui ir pienui. Joje buvo išrinktas vyriausia
sis puodžių puodžius. Tai Jonas Paulauskas 
iš Kuršėnų, kurį matome su ąžuolo vainiku. 
Liaudies meno draugija apdovanojo jį prizu 
už puodų etnograf,iškurną.

Prie žiedžianąųjų ratų varžėsi puodžiai. 
Suvažiavusieji stėbėjo, kaip vikriai ir meis
triškai puodžių rankos minko molį, iš kurio, 
čia pat padaromas puodas ir padovanojamas 
žiūrovams.

Nuotraukoje: geriausias Lietuvos puo
džių puodžius Jonas Paulauskas iš Kuršėnų.

A.. Dilio lino trauka

ros, kad Dratvinys nusto
tų tekėjęs, o šiemet tiek iš
džiūvo, kad bulves gali į jį 
pilti...

Ir iš tikrųjų, pavasaris 
buvo labai ankstyvas, be 
lietaus. Užlijo tik sudygu
sius vasaroj ams, ir antru 
kartu birželio antroje pu
sėje gerai paly no j o, ir dau
giau nebuvo lietaus iki rug
sėjo 11-13 dienos. Tomis 
dienomis tai vietomis praėjo 
gausus lietus su audra ir 
perkūnija.

Nežiūrint sausros, derliai 
visumoje buvo neblogi. Kai 
kurie rajonai pranašauja 

! didesnius derlius negu per
imi. Šiek tiek sausra tu
rėjo įtakos ganykloms, dėl 
ko pieno primelžiai krito 
kai kuriuose ūkiuose.

Bendrai pieno gamybai 
sausa vasara turės įtakos 
ir žiemą, nes vienas iš pa
grindinių pašarų yra kuku
rūzai, kurie šiemet ne visur 
davė aukštus derlius. Pa
šariniai šakniavaisiai irgi 
per anksti pradėjo gelto
nuoti ir aukštų derlių taip
gi nežada.

Ypatingai gausus derlius 
žada šiemet Lietuvos sodai, 
Tai irgi niekas neatsimena
tokių obuolių ir vaiskrūmių 
derliaus. Ir kas svarbiau
sia, tai kad obuoliai nesu
kirmiję. Toks obuolių der
lius didelis Lietuvoje, kad 
fabrikai nepajėgia supirkti 
iš gyventojų ir iš ūkių pri
statomus obuolius. Mat, pa
vasaris buvo be šalnų ir au
drų, tai nepakenkė žydėji
mo laikotarpiui.

Suglaustai tariant, tai va
sara buvo labai graži ir ge
ra. Viskas davė tvarkin
gai nuimti ir pasėti žiem
kenčius sekantiems metams.

Seniau žmonės sakydavo, 
kad pagada tai puse bėdos, 
o liūtys tai tikra bėda. To
dėl šią vasarą žemdirbiai 
visumoje yra labai paten
kinti ir džiaugiasi, sakyda
mi, kad Lietuvoje ne tik 

žmonių gyvenimas, bet ir 
oras pagerėjęs.

Z. Kairys

Philadelphia, Pa.
Jau visi žinome, kad Lie

tuvių Literatūros Draugijos 
6-osios apskrities konferen
cija įvyks spalio 17 d. Ches
ter, Pa. Tuoj po posėdžių 1 
vai. po dvyliktos bus. dideli 
pietūs. Iš Philadelphijos ir 
visų apylinkių visi ir visos 
kviečiami dalyvauti.

Visiems yra gerai žinoma, 
kad tuo viskuo rūpinasi 
mūsų veiklusis draugas A. 
Lipė i us su pagalba savo du
krelės ir šeimos. Kaip ži
nia, kur šioje apylinkėje 
įvyksta koks parengimas ar 
susitikimas, visuose daly
vauja mielasis Antanas. Ne 
tik dalyvauja, bet prisideda 
su darbu, maistu ir gausio
mis aukomis. Tai mes da
bar išreiškiame jam mūsų 
jo darbo įvertinimą, daly
vaudami Chesteryje. Tai 
dar viena proga visiems su
sitikti ir pabendrauti.

Konferencijos ir pietų vie
ta: 339 E. 4th St., Chester, 
Pa.

EI. švegždienė

Worcester, Mass.
Rugsėjo 26 dieną gražus 

būrys iš Worcesterio ir apy
linkės suvažiavom pas Ri
čardą ir Ireną Janulius, ku
rie turi gražią rezidenciją 
tarp daugybės kvepiančių 
pušų, Pąįmer, Mass. Čia 
praleidom gražią popietę ir 
palinkėjome -mūsų LDS pre
zidentui Ričardui Januliui, 
į Tarybų Lietuvą ir kitus 
kraštus linksmos kelionės ir 
praleisti ten gražų laiką su 
mūsų draugais.

Ričardas iškeliavo Tary
bų Sąjungos laivu, kuris 
yra pavadintas “Puškin”. 
Tai yra visame pasaulyje 
žinomo poeto vardas. 
“Puškinas” plaukia iš Mon
treal, Kanada, prieplaukos į 
Leningradą.

Ričardas laimingas ir tuo, 
kad jam teks pervažiuoti su 
“Puškinu” ir per Baltijos 
jūrą, kuri skalauja krantus 
ir mūsų tėvų krašto —Tary
bų Lietuvos. Tegul būna 
tau, brangus ir mielas Ri
čardai, ši graži istorinė ke
lionė laiminga į abi puses!

J. M. Lukas

Los Angeles, Calif.—Hen
ry Hite bene ilgiausias žmo
gus pasaulyje. Jis turi 8 
pėdas ir 2 colius aukščio.

Gordonui Brownui išGlas- 
govo (Anglija) nereikėjo nė 
išsižioti, kad būtų ištrauk
tas dantis. Mat, jį ištraukė 
iš šlaunies. Gordonas—•pro
fesionalus regbininkas, kiek
vieną šeštadienį dalyvaująs 
varžybose. Po vieno smar
kaus susirėmimo su varžo
vų gynyba jis buvo privers
tas kreiptis į gydyto ją. Dan
tis buvo aptiktas rentgenu.

Pranešimas
Lawrence, Mass. *

LDS 125 kuopos ir LLD 37 
kuopos susirinkimas įvyks spa
lio 10 d., 2 vai. po pietų.

Turėsim pasikalbėjimą apie 
“Laisvės” vajų.1 Taipgi kvie
čiam ir “Laisvės’* skaitytojus 
dalyvauti.

Susirinkimo vieta: Polish 
American Veterans’ Julian 
Stopyra Post, Ine., 23 Mon
mouth St.

Valdyba

HELP WANTED-MALE-FEMALF

Screw Machine Set-Up Man For 
Escomatics. Permanent good work
ing cond. A/C Growing plant with 
our own products, 8 paid holidays, 
paid vacation .other benefits, 277- 
4200c or apply in person. Johnson 
Engineering Co. Inc.
, 95 Summit Ave., Summit, N. J.
* (77-81)

WEB PRESSMAN — offset to 
work in expanding Co. —back
ground forms & commercial job shop 
helpful. Opportunity to advance to 
your potential. Call 201-548-1054. 
Metuchen, N. J.

>t (71-83

St.John's 
University
pharmacy
as a major field of study offering 
a B.S.

write or phone: 
College of Pharmacy 
‘St. John’s University 
Jamaica. New York 11432 
Phone 969-8000, Ext. 275

(78-82)

SWIMMING POOL INSTALLER
Take full charge of swimming pool 
installations (steel wall). Must be 
able to lay out jobs and handle 
crew. Salary open. Phone Mr. Lewis, 
914-452-3330 anytime. Town & 
Country Pools, 224 Wagner Road, 
Poughkeepsie, N. Y.

(78-80)

MECHANICS—for industrial & 
diesel machinery maintenance, night 
shift. Heavy equipment or industrial 
experience desirable. Call Mrs. 
Chasson for appointment. 201-442- 
9550. (78-80)

MALE & FEMALE
School Drivers—Howell Township 
Schools need substitute drivers for 
regular routes and occasional field 
trips. Should be township resident. 
(';dl 201-933-2775 or 201-364-1651 
for Information,

(78-81)

MEN & WOMEN WANTED for 
Food Processing Plant, also 1 all 
around Truck and Plant mechanic. 
Also 1 Receptionist between 20 & 
30. Some light typing and taking 
phone orders. Must be Good with 
figures.

201-521-3338.
Ask for Mr. Abbott.

(71-80)

MEN and WOMEN wanted for 
food processing plant. Also 1 all 
around truck and plant mechanic. 
Also 1 receptionist between 20 & 
30. Some light typing and taking 
phone orders. Must be good with 
figures. 201-521-3338. Ask for Mr. 
Abbott. 1 (77-84)

GIRLS. Receive free training in 
the cosmetics field. Earn $3 per 
hr. in commissions working In your 
spare time.

For personnel interview call Mrs. 
McGeary. MA 6-5659. 1 (77-79)

Sales-Recent high school gradu
ate. Over the counter, selling exp. 
necessary. Also general duties in 
center city jewelry store. 40 hr.-6 
day week. Call 215 WA. 2-5049 af
ter 11 A.M. (77-80)

HOUSEKEEPER. 14 room City 
Line estate needs lady on Soc. Sec. 
to care for and make her home. 
Equal opportunity employer. Call 
PE 5-7393, after 7 call GR. 3-9343.

(77-79)’

NURSES. RN’S, part time and 
full time, nite shifts. Challenging 
positions for in-patient unit of N.E. 
Mental Health Center. Nite differ
ential. Exc. working conditions and 
fringe benefits. Salary commensur
ate with exp. Call PI 3-1600. Ext. 
86. (77-79)
į____ ;________________ &
——  ^..n —  . ..B,...  ,,, ■    

Jungtinių Tautų asamblė
joje Sirijos delegacija smer
kė Jungtiniu Valstijų planą 
Vidurio Rytams. Toks pla- 
nas tik padeda Izraeliė 
agresijai.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
ATTENTION

Web Pressman-Offset to work in 
Expanding Co. — background forms 
& commercial job shop helpful. Op
portunity to Advance to your po
tential. Metuchen, N. J. Call 201- 
548-1054. . (72-78)

- < • 'I .... .V ■ _

GLASS CUTTER-GRINDER. Ex
perienced to cut all thickness of 
glass, free hand. Must know dimen
sions in metrics and American sys
tem. Salary open, 201-256-6200-410 

(73-81

KNITTERS. Threaders, Warpers 
and Foremen wanted.

Call 201-345-2800.
FINTEX ELASTIC

' 10 Owens Dr., Wayne, N. J.
(73-82)

TRUCK MECHANIC. 4 positions 
open for first class mech. Steady 
work. Diesel experience needed. Day 
and night work. Excellent benefits. 
Union shop. Contact Mr. J. Perin, 
2CH-589-4861 between 8 & 5 daily. 
An equal opportunity employer.

(77-83)

MAINTENANCE MECHANIC
Experience in repair and main

tenance of manufacturing machines 
and equipment. Group insurance be
nefits. Company pension plan. Paid 
vacations and holidays. Area wages. 
Steady employment. Apply:

U.S. GYPSUM CO.
193 Henderson St., Jersey City, 

N. J. 07302.
201-435-4700. An equal opportunity 

employer. (77-79)

Needed at once. Forklift truck 
driver, punch press operator, Some 
experience necessary. Small man
ufacturing Co.

SNYDER DOORS CO.
525 E. Chelton Avė. GR. 8-7400.

(77-79)

Warehouseman. An opportunity or 
a responsible individual to work in 
a small modern chemical plant. 
Diversified duties including manifest, 
shipping and receiving. 5 day week, 
full benefits; salary $130 week. 
Must speak English. Call Mr. Perl- 
stein, 201-381-6200, for interview.

(77-79)

Boiler repair mechanic. Must have 
boiler welding experience.

Full benefits, Vacation. Call 9 
to 5.
201-684-5162. Patterson N. J.

(77-81)

Grinders. Sheet metal disc. Must 
be experienced. Good working con- 
ditionos and fully paid benefits. 
Alpine Metal Products, 7 Progress 
St., off Inman Ave., No. Edison, 
N. J. 201-753-4543. ‘(77-80)

Factory help. Male needed. Door 
manufacturing and assembly plant. 
Blue Cross, Blue Shield coverage. 
Life Insurance. Good starting rate 
plus overtime. Apply at Main office. 
Baker-Aldor-Jone of New Jersey. 
Coddington Rd., Whitehouse, N. J. 
201-534-4151. š (77-79)

Oil Burner Service Man. Exper
ienced, ChanceIo get OUt Of the 
City. Apt. avail, in suburbs for 
salary and other benefits. Call 

201-541-5222. (77-8(7)

3 LABORERS WITH 
TRANSPORTATION.

GOOD PAY WITH RAISE. 
201-236-6249 ‘

(71-77)

REAL ESTATE
ATLANTIC CITY. Guest house, 

near Convention Hall. So. Georgia 
Ave., off Pacific. 17 rms. two por
ches, 2V2 baths, 3 kit. Lot 25’xl57’. 
Asking $28,000. 609-345-2760.

(74-79)

RESORT HOTEL. 80 rooms on 
1 he ocean front in New Jersey’s 
finest shore commupify. pining 
room seals 300. Elevator. Steady 
clientele. Season June to Septem
ber. Same ownership for 27 years. 
Gross $150,000. Asking $250,600.

201-774-2505. (77-79*)

Kuo daugiausia pareiginių 
“Laisvė®” paramai.
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•Garbingas žemiečio jubiliejus
Daug įžymių žmonių—ra- pasineria į visuomeninę vei- 

šytojų, visuomenės veikėjų kla: tampa lietuvių socia- 
—išaugino gražioji Sūduvos : 
žemė. Kam iš mūsų nežino
mi Vinco Mickevičiaus-Kap
suko, dr. Jono Basanavi
čiaus, dr. Vinco Kudirkos, 
Salomėjos Nėries, Vinco 
Mykolaičio - Putino, Antano 
Venclovos ir daugelio kitų 
plačiai išgarsėjusių sūdu- 
viečių vardai. Nepaprastai 
įdomus ir vertingas būtų 
kraštotyrinis leidinys, ku
riame draugėn tilptų visi 
verti pagarbos mūsų žemie
čiai. Šioje knygoje, be abe
jo, atsirastų vietos ir dr. 
Antanui Petrikai, pažan
giam JAV lietuvių kultūros 
veikėjui, kurio 80 metų ju
biliejų minime rugsėjo tre
ciųjų.

Antanas Petriką gimė 
1891 m. Vilkaviškio rajone, 
Steponų kaime. Šiandien 
Daktaro tėviškę primena 
vienišas ųžuolas ant Paeže
rių kolūkio ribos. Lygiai 
tokiu pat ąžuolu Petriką 
ryškėja pažangiame Ameri
kos lietuvių judėjime. Dr. 
A. Petrikos vardas minimas 
lygiagrečiai su Leono Prū- 
seikos. Rojaus Mizaros, An
tano Bimbos vardais.

Vaikystė eigulio sūnui 
šykštėjo duonos. Žingeidus 
berniukas veržėsi į mokslų. 
Bet ka jam galėjo duoti Pa
ežerių valsčiaus triklasė 
mokykla, tegul ir su pagy
rimu baigta? Dargi lietu
viškai rašyti ir skaityti ne
išmokė! Buvo tamsi spau
dos draudimo gadynė. To
lesnis mokymasis Antanui 
tebuvo vien nepasiekiama 
svajonė. Nelaimės griuvo 
viena po kitos. Mirė tėvas, 
susirgo pats, pasveikęs pie- 

“^Unenavo, vėliau buvo gizeliu 
.pas dėdę siuvėjų, baisų des
potų ir girtuoklį. “Tai buvo 
pačios sunkiausios dienos 
mano gyvenime, duona bu
vo retenybė, mitau šutinto
mis ištižusiomis bulvėmis”- 
pasakoja daktaras.

1910 m. jaunasis siuvėjas 
išvyksta į Amerikų. Ten ir
gi ne pyragai. Gal tik pa
žangioji spauda prieinames
nė, kurių dar Lietuvoje go
džiai skaitė. Jau nuo 1911 
m. Antanas ima rašinėti į 
socialistinės pakraipos laik
raščius, o netrukus nerte

No Business as Usual 
October 13

“We’re calling for a Na
tionwide Moratorium on 
October 13. In every city, 
town and on campuses ac
ross the nation, everyone 
committed to doing some
thing to stop the war will 
stop business as usual, in a 
massive demand that Presi
dent Nixon set the date for 
the immediate withdrawal 
of all U.S. land, air and sea 
forces from Indochina. 73% 
of the American people de
mand an end to U. S. mili
tary involvement in Indo
china. We demand that our 
government wage war on 
inflation, poverty, racism 
and unemloyment — not on 
people.”

This call is made by Viet
nam Peace Parade Commit
tee. And there will be a giant 
labor - sponsored rally in 
New York, Seventh Ave. 
between 36th and 38th Sts. 
Wednesday, October 13, 
from 4 to 7 P. M. See you 
there!

Use

listų sąjungos nariu, daly
vauja pažangiose draugijo
se. Paminėtina Amerikos 
lietuviu darbininku litera
tūros draugija, kuriai jam 
tenka net vadovauti. Tuo 
metu A. Petnka dienomis 
sunkiai dirba mašinų fabri
ke, o naktimis atkakliai sa
varankiškai mokosi. Paga
liau jo svajonė išsipildo: jis 
Kolum b i j o s universiteto 
studentas. Savamokslis kai
mo siuvėjas iš Sūduvos įvei
kia aukštąjį mokslų, net di
džiuoju aukso medaliu baig
damas odontologijos - chi
rurgijos kolegijų ir gauda
mas daktaro laipsnį. Ar ne
vertėtų šito sūduvietiško 
atkaklumo, darbštumo ir 
nepaprastos ištvermės pa
simokyti daugeliui beniurz- 
giančiij šiandi e n i n i ų jau
nuolių, tinginčių mokytis?
i. Nuo 1921 m. dirbdamas 
Brooklyne dantų gydytoju, 

' A.Petriką ir toliau reiškiasi 
spaudoje. Pažymėtinas jo 
siekimas šviesti darbininki- 
jų. Antai dar 1919 m. pasi
rodo jo pirmoji mokslo po
puliarinimo knyga “Atmos
fera, arba oro gazai ir jų 
ypatybės”, vėliau išeina 
“Dentisterijos A-B-C” ir kt. 
Surinkus visus dr. A. Petri- 
kos straipsnius žurnaluose 
ir laikraščiuose, būtų keli 
nemaži tomai. Dar ir šian
dien retas “Laisvės” ar 
“Šviesos” numeris išeina be 
jo pavardės.

Skyrium pažymėtini A. 
Petrikos darbai literatūros 
srityje. Be gausybės recen
zijų, kritikos straipsnių, 19- 
39 m. išspausdinamas jo ne
mažos apimties veikalas 
“Lietuvių tautinio atbudimo 
pionieriai”. Tai 7 monogra
fijos apie rašytojus dr. Vin
cų Kudirka. Jonų Biliūnų, 
Žemaitę... Ši knyga suvaidi
no svarbų vaidmenį, verti
nant minėtų rašytojų kūry
binį palikimų iš pažangių 
pozicijų.

Prieš penkerius metus 
Daktaras, viešėdamas Pae
žeriuose, padovanojo mums 
patį naujausių savo litera
tūrinį - istoriografinį darbų 
“Lietuvių literatūros drau
gija ir pažangieji Amerikos 
lietuviai”, parašytų 1965 m. 
šios draugijos įkūrimo 50- 
mečiui.

Reikia paminėti dar vie
nų labai įdomių ir turininga 
knygelę “Apie šventraštį, 
erezijas ir inkvizicijų”. Dr. 
A. Petriką visuomet nesu
taikomai kovojo prieš viso
kio plauko tamsybininkus, 
darbo žmonių mulkintojus, 
prietarų skleidėjus, reak
cionierius ir religinius fana
tikus. Mus žavi šioje knygo
je įtikinamai nušviesti fak
tai, nuoseklumas, logika, 
kalbos paprastumas ir aiš
kumas. šis veikalas, išleis
tas 1964 m. Tarybų Lietuvo
je, jau tapo retenybe ir ten
ka laukti papildomo leidi
nio.

1966 m. d r. A. Petrikai 
b u v o suteiktas Lietuvos 
TSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardas.

Tų metų vasarų svečiuo
damasis pas mus, Daktaras 
paliko mums neišdildomų 
įspūdį. Susibičiuliavome su 
labai paprastu, kukliu, ma
loniu, nepaprastai žvaliu ir 
viskuo gyvai besidominčiu 
žmogumi. Bet ypatingai 
mus sužavėjo puiki, be ma
žiausio akcento jo sūduvie- 
tiška tarmė. Ir tai beveik

Kas laimėjo “kara” 
Pattenburge?

Pavasarį čiurlių ūkyje 
Pattenburge (N. J.) įvyko 
“vaina” tarp vyro ir žmo
nos Čiurlių. Konfliktas—dėl 
pietų “Laisvės” naudai šį 
rudenį. ’ Čurlys “šaudė” už, 
o jo žmona—prieš. Pasėka? 
Niekas nebūtų galėjęs tikė
ti, kad Čiurlys prieš smar
kia savo žmonų atsilaikys. O 
betgi išėjo atbulai. Čiurlie- 
nė pati “telegrafavo” lais-

po 60 metų nebuvimo gim
tinėje! . Juk teko sutikti 
žmonių, vos kelerius metus 
svetur išbuvusių ir jau 
darkančių savo gimtųjų 
kalbų.

Meilė gimtajam kraštui, 
nuolatinis ryšys su Tarybų 
Lietuva, nuostabi erudicija, 
nenuilstama veikla pažan
giajame JAV lietuvių judė
jime, darbštumas ir ištver
mė — tai bruožai, ryš- 
kiaus i a i charakterizuojan
tys dr. A. Petrikų.

Minėdami garbingų Dak- ___
taro 80 metų jubiliejų, mes viečiams, kad ji garbingai 
tikime, jog jis ir toliau liks savo vyrui pasidavė—Čiur- 
tvirtu Sūduvos ąžuolu pa
žangiame JAV lietuvių ju
dėjime.

VYTAUTAS GRINIUS
Vilkaviškio rajono Paežerių 

aštuonmetės mokyklos 
direktorius

“Naujasis kelias,”
197i.VIH.2)

Mieste pasidairius Mūsų Lillian ligoninėje
Praeitų savaitę mūsų ad- 

monstracija įvyks spalio 13 ministratorė Lillian Kava- 
dienų, trečiadienį, drabužių 
siuvimo centro gatvėje, ant 
7 Avė., tarp 36 ir 37 gatvių, 
Manhattane. Pradžia 4 vai. 
vakare. Bus įžymių kalbė
tojų ir muzikos programa.

Newyorkieciai pareika
laus sulaikyti karų Indoki
nijoje, dabar ištraukti ame
rikiečius iš Pietų Vietnamo.

Karui moratoriumo de-
Pramogų Kalendorius

lys laimėjo.
Bet štai atėjo pietų die

na, spalio 10-oji. Lietus— 
kaip iš kibiro beveik iki pat 
pietų. 1___  __________
Rambleris dar iš vakaro 
mirtinai sustingo. Bet Miza
rienė su savo nauju Mon
tego — kad ir pagaliais ly
tų ir perkūnai trankytus!— 
pasiėmė mane ir abu mano 
pasažyrius, ir “plaukiame.”

Jau radome Čiurliu kal- 
. nelyje keletą mašinų — iš 
. Eastono, Philadelphijos,

kus. Pas juos rado įvairių 
vogtų dalykų $300,000 evr- 
tės.

Areštuota Letha Moss

liauskaitė atsigulė j ligo
ninę, kur penktadienį bu
vo jai pad a r y 1 a opera
cija ant kairės akies. 
Sekmadienį jų aplankėme. 
Atrodo, kad operacija bus 
pavykusi. Gydytojai sako, 
kad šios savaitės pabaigoje 
Lillian galės grįžti į namus 
ir ten baigti gydytis. Sun
ku pasakyti, kaip ilgai ji ne
galės grįžti prie savo par
eigų, kurias, laikinai, atlie
ka Ieva Mizarienė.

Lillian gydosi Jamaica 
Hospital (Room 367A).

Rep.

Spalio 9 d.
'i*! ;’■ '■ ■ š • ■ • ■’ ’ " ■.

Binghamton, N. Y.
Naujų filmų iš Tarybų 

Lietuvos rodymas. Rodys 
J. Grybas iš New Yorko. 
American L e g i o n salėje 
Pradžia 6-ų vai vakare.

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

vės (Lithuanian Bldg. Corp.) 
šėrininkų suvažiavimas 102- 
02 Liberty Avė. . Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

t

Mano artritininkas Pripažino, kad ji sumušė

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo narė Julija Ans- 
kienė ruošėsi dalyvauti klu
bo pobūvyje spalio 2 d., gal-, 
vojo kų nors iškepti ir at-jWdkes-Barre, New Yorko, 
nešti į pobūvį, bet ištiko jų’Pittstono. Susidarė malo- 
nelaimė. Ji prieš kelias die- nus ne “dželifišių,” bet drų- 
nas puldama susilaužė ran- siu “Laisvės” entuziastų 
kų.

Gaila draugės Anskienės.
Linkime jai greit susveikti. šiame lietingame ore

L M -nė

23 mėnesių sūnelį, kuris li
goninėje mirė. Jos maža 
dukrelė serga dėl maisto 
stokos.

Parkų administracija šeš- 
Itadienį atidarė ledais čiuži- 
nėjimui vietas visam sezo
nui iki pavasario.

Spalio 17 dienų
LLD 6-tos apskrities me-

Rodys įvairias skaidres
LDS pirmoji kuopa ren- tinL konferenčija' prasidės

gia įdomių popietę spalio • 
(Oct.) 31 d., Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Ave., Ozone 
Park. Pradžia 3 vai. popiet.

Jonas Siurba parodys įdo
mias spalvotas skaidres 
(slides). Prie kiekvienos

Bohack maisto marketu Prog?s stengiasi įsigyti

11 vai. ryto. Po konferen
cijos bus pietūs. Konferen
cijos vieta: 339 E. d th St., 
Chester, Pa. Kuopos išrin
kite delegatus. Delegatais 
pribūkite laiku. <

Kviečia Apskrities 
Komitetasįvairias nuotraukas.

Per praėjusius kelis me
tus buvo daug s v ar b i ų ir 
įvairių įvykių. Galima ke
letą jų suminėti. Praėju
siais metais įvyko LDS 19- 
asis Seimas Detroite. Šie
met įvyko svarbus laikraš
čio “Laisvės” 60 metų su
kakties paminėjimas. Vil
niuje 1970 metais įvyko di
delė dainų ir šokiu šventė. 
J. Siurba pasirūpino ir gavo 
įdomias spalvotas nuotrau
kas apie tuos įvykius. Jis 
turi ir kitų įvairių nuo
traukų iš Lietuvos. Prie to, 
jis žada parinkti ir paro
dyti šiai]) įdomius vaizdus. 

. Reikia pastebėti ir tas, 
kad Jonas Siurba turi gerų 
metodų nuotraukų rodyme. 
Gerai paaiškina, supažindi
na žiūrovus su įvykiais. 
Todėl jo nuotraukų rody
mas išeina taip, lyg kad bū
tų i-odom i “k m tami” pa
veikslai.

Taigi, ateikite spalio 31 d. 
į mūsų popietę smagiai pra
leisti laikų ir pamatyti įdo
mias nuotraukas iš įvairių 
vietų ir įvykių.

A. Gilman

korporacija susitarė su ne
grų vadovybe padvigubinti 
negrų tarnautojų skaičių ir 
investuoti 15C/G pajamų į-ne
grų firmas.

Spalio 17 d.
HARTFORD, CONN.
Įvyks Banke tas-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai, 157 
Hungerford St. Rengia 
Liet. Moterų Klubas. Pie
tūs—1 vai.

būrys.
Dabar tenka pasakyti, kad

; “vai- 
nų” ir svečius laimėjo Čiur- 
lienė, nes visi ten suvyko- 
me, kiek supratau, jos vie
nos pagamintais pietumis 
pasisotinti ir pabendrauti.

Lietus lai sau pila, o mes 
visi susitvarkėme pastogė
je ir vaišinomės.

Draugui Waresonui pir
mininkaujant, iškviesti trys 
asmenys — Ieva Mizarienė, 
Jonas Juška ir Salomėja 
Narkeliūnaitė — papasako
ti savo vėliausiu kelionių po 
Lietuvų įspūdžius. Iš visų 
trijų kalbų susidarė ben
dras džiugus įspūdis, kad 
Lietuva nuostabiai yra vi
sose srityse pakilusi.

Ieva pakalbėjo plačiau 
apie mūsų šalies reikalus ir 
mūsų lietuviškų judėjimų — 
spaudų ir organizacijas.

Lai būna draugams Čiur
liams širdinga laisviečių pa
dėka už' suteikimų mums 
progos su geraisiais drau
gais pas juos dar kartų 
maloniai susitikti, ir lai bū-

Du plėšikai apiplėšė Bay
side bankų. Pasigrobę $10,- 
000 paspruko.

Lietuvos esperantininkai 
gražiai darbuojasi

Vilniaus mokytojų namai 
turi jaunimo esperantinin
kų klubų “Juneco” (“Jau
nystė”). Šis klubas veikia 
jau dešimt metų.. Visus 
šiuos metus jam vadovauja 
inžinierius 
Daug klube dirba Vilniaus 
universiteto dėstytojas L. 
Noreika, profesorius J. Da
gys, žymus keliauninkas, 
antropologas A. Poška, 
švietimo ministerijos in
spektorius V. Grigaitis, ne
maža pedagogų ir studentų. 
Į klubų esperantininkai ren
kasi kartų savaitėje. Čia 
jie kalba tik esperantų kal
ba, skaito daugelio pasau
lio šalių esperantininkų 
klubų leidžiamus laikraš
čius 
džiui, 
JAV, Japonijos, Kongo ir na drųsiems svečiams pa- 
kitų šalių). Esperanto kal
ba pravedami susitikimai 
su žymiais Tarybų Sųjun- 
gos, jų tarpe ir Lietuvos, 
taip pat užsienio esperanti
ninkais. ' r' 1

“Juneco” klubas kiekvie
nais metais Vilniaus peda
goginiame institute, univer
sitete ir eilėje sostinės mo
kyklų bei mokytojų namuo
se surengia esperanto kal
bos kursus, padeda dėstyto
jams ir mokytojams, kurie 

. aukštosiose ir vidurinėse 
mokyklose dėsto esperanto 
kalbų, kaip fakultatyvinį 
dalykų. Teikia metodinę 
pagalbų savarankiškai be
simokantiems. Geriausiai iš
mokusius šių tarptautinę 
kalbų, priima į klubų. Da- 

: bar klube yra 38 nariai. 
. Klube dramos ratelis pa
statė M. Boultono komedi
jų “Griežtas gydymas”, ike- 

. lėtų pantomimų, scenos 

. vaizdelių. Kartais pasirodo 
esperantininkų choras ir 
solistai.

• Esperanto klubas “June- 
, co” priklauso Tarybinio 
jaunimo esperantininkų ju
dėjimui (SEJM-Soveta E- 
Janulara Movodo) ir daly-

: vau ja tarptautiniuose se-

Ligoninių tarnautojų uni
jos lokalo 1199 vice prezi
dentas ir organizatorius Le
onard Seelig užmuštas au
tomobilio avarijoje. Buvo 
pažangus kovotojas, 41 me
tu amžiaus.

Vytas Šilas.

ir žurnalus (pavyz- 
iš Lenkijos, VDR,

garba, kad blogo oro nepa
būgo. SV

New Yorkas. — Safeway 
Stores raportuoja, kad už 
trečiųjį šių metų ketvirtį 
pelnas pakilo 12%.

Paryžius. — Miesto pože
minių traukinių vairuotojai 
buvo paskelbę vienos dienos 
streikų už aukštesnes algas.

Addis Ababa. — Etiopijos 
imperatorius Haile Selassie 
išvyko šešių dienų vizitui į 
Kinijos Liaudies Respubli
kų. Paskui vyks į Iranu mi
nėti 2,500 metų nepriklau
somybės sukaktį nuo Persi
jos imperijos įsteigimo.

Čia atvykę senatoriai Mus- 
kie ir McGovern ragino de
mokratus ir liberalus suda
ryti koalicija kovai prieš 
Nixono kandidatūrų.

Rep.

Yonkers, N. Y. — Negrų 
darbo unijų vadai konferen
cijoje pasmerkė Attica ka
lėjime skerdynes, reikalavo 
kalėjimuose reformų, kad 
būtų panaikinta rasinė dis
kriminacija visuose kalėji
muose.

New Yorkas. — 10,000 li
goninių darbininkų Federal 
Plazoje demonstravo prieš 
algų įšaldymų ir pasisakė 
už aukštesnius atlyginimus.

Spalio 31 d.
LDS 1 kuopa ruošia įdo

mių popietę “Laisvės” sa
lėje, Ozone Parke. Apart 

|kitko, bus rodomi įvairūs 
paveikslai. Prašome įsitė- 
myti parengimo data ir da
lyvauti.

New Yorkas. — Angela 
Davis sesuo Mrs. Fania Jor
dan išvyko Europon marš
rutui už išlaisvinimų Ange
la Davis.

OZONE PARK, N. Y.
spy-
Liūdnas ir Skaudus Prisiminimas mano mylimo 

vyro ir gyvenimo draugo 

Antano Meškio
Mirė spalio 13 d., 1969 metų.

Jau praslinko du metai. Man liūdna ir nuobo
du, negaliu jo pamiršti. Liūdžiu aš, liūdi dėdės 
ir jo brolio duktė.

Julia Meškienė, žmona, ir
Antoinette Meškiu te Mezza 

brolio dukra

Lapkričio 7 d. .
Įvyks “Laisvės” Jubilieji

nis Koncertas. New Natio
nal Hall, 261 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 2 
vai. dienų. Prašome tų die
nų turėti mintyje.

Lapkričio 14 d.
LLD 28 kuopos spaudos 

naudai parengimas įvyks 
viršminėtų dienų, salėje 103 
Green St., Waterbury,Conn. 
Bus vėliau pranešta apie 
programų.

Sao Paulo. — Brazilijos 
valdžia pasiuntė m iii tari
nius dalinius kariauti su su
kilusiais indėnais Amazono 
raistuose. Jie kovoja prieš 
baltųjų atneštų vergija.

minaruose ir stovyklose. 
Pavyzdžiui, 1963 metais 
“Juneco” atstovai keliavo 
į 48-ųjį pasaulinį esperanti
ninkų kongresų Sofijoje, 
1970 metais—į Bulgarijų ir 
Vengri jų, šiemet — į tarp
tautinį seminarų Lenkijoje 
M. Koperniko Torunės mie
ste.

Bronius Jauniškis
Vilniaus Mokytojų namų 

direktorius

SO. OZONE PARK, N. Y. 
širdinga Užuojauta

Mirus

Julijonui Klastauskui
Spalio 4, 1971

, Reiškiame gilių ir nuoširdžių užuojautų velionio 
dukrai Ruth ir žentui Pete Remish, broliams Pra
nui ir Kazimierui ir jų šeimoms, Lietuvoj seselei 
Julijonai ir jos šeimai.. Taipgi jau pirmiaus mi
rusių keturių brolių šeimoms.

Liūdim Marcella Klastow, mano sūnus Leonard
- ir jo šeimų. Scottville, Mich.
hhmhhmhhhhhhhhhhhhhmhhhmhmhmhmmmhmhhhhhmhmhhmhhhbbhhhbhi
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“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė” 

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




