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KRISLAI
PAGYVINTI LDS V A JI J 
CHOLEROS EPIDEMIJA 
SKANDALŲ PRŪDUOSE 
NACIAI SVEIKINA 
ŽMONIŲ AMŽIUS

J. Gašlūnas
LDS organas “Tiesa” 

rašo, kad “iki šiol įrašyta 
83 nariai. Viso apdraudos 
užrašyta $76,650 sumoje’’.^ 
Vajuje dalyvauja tik 19 kuo
pt;. Kitos kuopos dar vis 
neįsijungia į vajų.

37 kp., Wilmerding, Pa., 
vajininkė ir antroji LDS 
viceprezidentė Elizabeth 
Galore jau įrašė 26 naujus 
narius. Galore siekiasi lai
mėti pirmą dovaną ir kelio
nę į Kaliforniją. Linkime 
jai geriausios sėkmės.

LDS seimas įvyks Pitts- 
burghe sekamą vasarą. Kaip 
būtą malonu delegatams iš
girsti, kad šis vajus visais 
atžvilgiais gerai pavyko. O 
tai galima padaryti į vają 
Įsijungiant visoms kuopoms 
ir nariams artimai koope
ruojant su vajininkais.

“New York Times” rašo, 
kad Italijoje choleros epi
demija sudaro tam tikrą pa
vojų ir kitoms šalims, jeigu 
nebus tuoj pastotas jai ke
lias.

1866 metais nuo choleros 
mirė daugiau kaip 50,000 
žmonių Jungtinėse Valstijo
se, 2,000 New Yorke. Per 
porą praėjusių metų Afriko
je nuo choleros mirė dau
giau kaip 20,000 žmonių.

Svarbiausia priemonė 
kovai su cholera - skiepai, 
kurie yra efektyvūs nuo 50 
iki 60 proc. Modeminė me
dicina taipgi gerai veikia 
prieš choleros bakterijas.

•
AFL-CIO prezidentas 

Meany spaudos konferenci
joje ve ką pasakė apie savo 
artimą bičiuli Nixoną:

“Jis bus įrašytas į isto
riją kaip vienas mūsų blo
giausių prezidentų”. Prie 
“blogiausio prezidento” 
tenka pridėti ir “blogiausią 
viceprezidentą”.

Nixon as ir Agnew - abu 
maudosi tuo pačiu metu kri
minalinių skandalų prūduo
se. Abudu kartu turėtų re
zignuoti.

Vakarų Vokietijos laik
raštis “Volksstimme” pla
čiai rašo apie vokiečių ultra 
dešiniuosus, kurie užgiria 
Kinijos Mao vadovaujamą 
propagandą prieš Tarybų Są
jungą.

Nacistinis “Deutsche Na
tional Zeitung” leidėjas H. 
Frei mielai pasveikino Ki
nijos premjerą Cou En-lai 
už griežtą pasisakymą prieš 
Tarybų Sąjungą.

Vadinasi, Kinijos vadų 
propaganda prieš Tarybų Są
jungą yra artimai gimininga 
nacių ir visų ultrareakcio- 
nierlų propagandai.

1972 metais bendras ame
rikiečių gyvenimas jau pa
siekė 71.2 metus. Tai aukš
čiausias Amerikos istorijo
je.

Reikalauja tyrinėti JAV
paramą Čilės m i I i t ari si am 

nuversti liaudies valdžią

Baigės neprisijungusių šalių 
konferencija, nusitarusi 

ginti savo teises
Washingtonas. Kongres- 

manas John J. Moakley siū
lo Kongresui tuoj tyrinėti 
Jungtinių Valstiją valdžios ir 
ITT korporacijos paramą 
Čilės militarist!; juntai, kuri 
ri'ūvertė liaudies valdžią.

Sostinėje ir kituose Jung
tinių Valstijų miestuose de
monstrantai piketuoja tam 
tikras valdžios ir ITT įs
taigas, protestuodami teiki
mą paramos fašistiniams 
karininkams Čilėje.

Tą pačią dieną, kai kari
ninkai suruošė perversmą ir 
Santiago gatvėse apsišaudy
mas vyko, Jungt. Valstijų ka
riniai laivai pasirodė Čilės 
uoste Valparaiso. Ameriki
nė Žvalgybos Agentūra ir In
ternational Telegraph & Te
lephone korporacija palaikė 
ryšius su Čilės fašistiniais 
karininkais. Todėl reikalą- 
vimas tyrinėti amerikiečių 
paramą Čilės fašistams yra 
būtinas.

Fašistinį perversmą ir 
militarinę diktatūrą pa
smerkė šiuo metu socialis
tinės ir daugelis kitų valsty
bių. Protesto demonstraci
jos vyksta daugelyje pasaulio 
šalių. Visur reikalauja at- 
steigti demokratinę sant
varką Čilėje.

Reikalauja 
panaikint rasizmą

Birmingham, Ala. Jim 
Bain, komunistų kandidatas 
miesto tarybai, paskelbė 11 
punktų programą, kurioje, 
tarp kitko, griežtai reika
lauja rasizmą pripažinti ne
legaliu ir rasinįdiskrimina- 
vlmą visai panaikinti.

TUCSON, Ariz. Magna 
Copper kompanijos darbi
ninkai reikalauja penkių 
dienų darbo sąvaitės. Kom
panija verčia juos dirbti še
šias dienas ir daro didelius 
pelnus.

Bendras žmonių gyveni
mas dar pasidarytų ilgesnis, 
jeigu milijonus žmonių nenu
varytų į kapus įvairios li
gos, nuo kurių dar nėra ge
ros apsaugos. Vien tik šir
dies ligos iš 100,000 ameri
kiečių į metus nusineša į 
kapus 361. O kur vėžio ir 
kitos panašios ligos.

Kada nors bus nugalėtos 
ir šios žmonijai pavojin
giausios ligos.

Milijonas maršavo 
Čilės sostinėje

Santiago, Čilė. Rugsėjo 9 
d. daugiau kaip milijonas pi
liečių sudarė milžinišką de
monstraciją, minint trimeti
nę sukakti nuo liaudies val
džios įsteigimo, kai buvo 
Salvados Allende išrinktas 
prezidentu.

Demonstracijoje dalyvavo 
darbininkai, žemdirbiai, 
studentai, intelektualai,
įvairūs profesionalai su savo 
šeimomis. Jie smerkė reak- 
ciją-fašizmą, pasisakė už 
liaudies valdžios gynimą.

Bet karininkai, nesiskai
tydami su liaudies valia, nu
vertė liaudies valdžią rug
sėjo 11 d. •

DAMASKAS. Arabų darbo 
unijų vadai - pasmerkė reak
cionierių pastangas nuversti 
Čilės liaudies valdžią.

Anglijos unijos 
su Čilės liaudimi

Blackpool. Anglijos Darbo 
Unijų Kongreso metinė kon
vencija vienbalsiai priėmė 
specialią rezoliuciją, kurio
je pasisakoma už gynimą 
Čilės liaudies valdžios nuo 
reakcijos puolimų.

Konvencija atstovauja vi
sus Anglijos organizuotus 
darbininkus. Konvencija 
taipgi pasisakė už panaiki
nimą Jungtinių Valstijų Mi-’ 
litarinių bazių Anglijoje ir 
prieš Anglijos narystę Ben
drojoje rinkoje.

•
SANTIAGO, Čilė. Vokie

tijos Demokratinė Respubli
ka trim laivais atvežė Čilės 
liaudžiai dovanų $13-milijo- 
nų vertės. Dabar militaris- 
tų valdžia dovanas pasigro
bė.

6,000 mirė nuo 
nuodingų kviečių

Londonas. Gauta žinių iš 
Irako, kad ten daugiau kaip 
6,000 mirė ir 100,000 apsi- 
nuodinę sunkiai sirgo nuo 
nuodingų kviečių, Meksikoje 
pirktų.

Meksikos valdžia aiškina, 
kad tie kviečiai buvo auginti 
su gyvsidabriu ir tinkami 
vartoti tik sėklai, one mais
tui. Bet Irake jie buvo mais
tui vartoti.

Kovoja verstinus 
viršlaikius

Detroitas. Jungtinė auto
mobilių Darbininkų Unija 
reikalauja panaikinti versti
nus viršlaikius automobilių 
pramonėje.

Unija nurodo, kad 305,000 
automobilių darbininkų yra 
bedarbių eilėse ir 58,000 jau 
išbaigė 26 sąvaičių bedarbių 
apdraudą ir nebeturi darbo. 
O dirbantieji verčiami dirb
ti viršlaikius.

Washingtone demonstrantai piketavo ITT pastatą ir Centra- 
linės Žvalgybos Agentūrą. Smerkė teikiamą paramą Čilės 
karininkams, reikalavo tyrinėti Amerikos paramą militari- 
niam perversmui Čilėje.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
I TALKA< <

VILNIUS. Elektromecha
nikos technikumo mokslei
viai išvyko į vasaros darbo 
ir poilsio stovyklas.

130 antro kurso mokslei
vių, pasiskirstę į tris gru
pes, išvažiavo į Panevėžio 
rajono Ėriškių kolūkį ir Šir
vintų rajono Viciūnų bei j 
jBarškūnų tarybinius ūkius, 
i Ėriškių kolūkyje vaikinai ir 
merginos dirbs pienofermos 
statyboje, Viciūnų tarybinia
me ūkyje stovyklautojai sta
tys tiltą ir fermą, Barškūnų 
tarybiniame ūkyje - fermą 
ir gyvenamuosius namus.

Iki rugsėjo mėnesio moks
leiviai žada atlikti šiuose 
ūkiuose darbų už 158,4 tūkst. 
rublių.

SU PIETUMIS - Į LAUKUS

GARGŽDAI. Darbymečiu 
ir minutė brangi. Klaipėdos 
rajono žemdirbiams pa
slaugas teikia 19 valgyklų. 
Dauguma jų kolūkiečiams ir 
jų talkininkams pietus pri
stato į laukus.

Rajone veikia 144 preky
bos ir visuomeninių maitini
mo įmonių.

į UPES TEKES SVARUS 
VANDUO

KAIŠIADORYS. Čia pa
statyti vandens valymo įren
giniai, kurių statybai išleista 
netoli pusantro milijono ru
blių. Kol kas ši įmonė valo 
tik klijų ir utilizacijos ga
myklų išleidžiamą vandenį. 
Greitu laiku prie valymo 
įrenginių bus prijungtos vi
sos Kaišiadorių įmonės, gy
venamieji kvartalai, o vė
liau - ir abu paukštynai. 
Projektinis vandens valytuvų 
pajėgumas - apie 11 tūks
tančių kubinių metrų vandens 
per parą. Įmonės laboran
tai rūpestingai patikrina, 
kad į Lomeną ir Nerį tekėtų 
tik švarus vanduo.

GUDAKIEMYJE VYKSTA 
DIDELE STATYBA

V ARENA. Rajone niekur 
nepamatysi tokios didelės 
statybos, kaip Gudakiemyje. 
Pušyno tarybiniame ūkyje 
statomas kompleksaų kiau
lidžių, kuriose vienu metu 

bus galima laikyti apie tris 
tūkstančius kiaulių. Kom
plekso sąmatinė vertė virši
ja pusantro milijono rublių. 
Statybą numatoma užbaigti 
1975 metais.

NAUJAS PASTATAS 
RYSiN INKAMS

TELŠIAI, Simbolinį naujų 
rūmų raktą statybininkai iš
kilmingai įteikė ryšių dar
buotojams. Sedos gatvėje 
perduotas naudoti pastatas 
sudaro geresnes darbo są
lygas ryšininkams, leis žy
miai išplėsti paslaugas.

Senosiose patalpose irgi 
lieka ryšių skyrius.

MOKSLINE 
LABORATORIJA 
MĖSOS PRAMONEI

KLAIPEDA. Sparčiai 
mūsų respublikoje vystosi 
mėsos pramonė. O ji susi
jusi ir su šaldymo įrengi
mais. Pakrovimo-iškrovi
mo darbų gamybiniuose šal
dytuvuose, šaldytos produk
cijos pervežimo izotermi
niais d augiatoniais konteine
riais mechanizavimo ir 
automatizavimo klausimai 
bus nagrinėjami Klaipėdoje 
įsteigtoje laboratorijoje. 
Tai Visasąjunginio šaldytuvų 
mokslinio tyrimo instituto 
filialas, pirmoji tokia labo
ratorija šalyje.

Naujoji tyrimų įstaiga 
įsikūrė prie Klaipėdos mė
sos kombinato. 1975 metais 
jai planuojama specialių pa
talpų statyba. Laboratorijo
je dirbs apie šimtą darbuo
tojų.

V. ROZUKAS

Laoso liaudies fronto vadas 
Phoumi Vongvičitas žymiai 
pasidarbavo taikai Laose ir 
pasirašė sutartį su valdžios 
atstovais sudaryti koalicinę 
valdžią.

Alžyras. 76 valstybės at
siuntė atstovus į trečiojo 
pasaulio arba neprisijungu
sių šalių konferenciją, kuri 
tęsėsi penketą dienų. Kon
ferencijoje dalyvavo dau
giausia pramoniniai atsili
kusios ir neturtingiausios 
valstybės.

Konferencijos tikslas - 
bendrai kovoti už neturtin
gųjų teises. Daugiausia kal
bėta prieš amerikinį impe
rializmą, kuris visais būdais 
bando išlaikyti tokiose val
stybėse savo dominavimą. 
Bet buvo ir tokių, kurie pa
sisakė prieš Tarybų Sąjungą.

Kubos premjeras ir kon
ferencijos vicepirmininkas 
Fidelis Castro labai teisin
gai jiems atsakė, kad Tarybų 
Sąjunga neturi imperialisti
nių mierių, kad ši ekonomi
niai ir militariniai galinga 
šalis daug kuo padeda atsi
likusioms šalims. Castro 
paskelbė, kad Kuba nutraukė 
diplomatinius ryšius su Iz
raeliu, kuris su Amerikos 
parama palaiko agresiją 
arabų žemėse. Konferenci
ja užgyrė arabų kovas su 
Izraeliu.

Nixonasgraso 
arabų šalims

Washingtonas. Prez. Ni- 
xonas pareiškė, kad Jungti
nės Valstijos netoleruos kai 
kurių arabų šalių aliejaus 
sulaikymą Jungtinėms Val
stijoms, jeigu ir toliau Jung
tinės Valstijos palaikys Iz
raelio agresiją prieš arabus.

Nixonas priminė, kad 
Jungtinės Valstijos norėtų 
greito ir sėkmingo susitari
mo tarp Izraelio ir arabų 
šalių. Bet tokio susitarimo 
visai nesimato.

Ginklų Iimitacijos 
pasitarimai rugs. 24

Washingtonas. Baltųjų 
rūmų viršininkas informuo
ja, kad rugsėjo 24 d. Gene- 
voje, Šveicarijoje, prasidės 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos atstovų pasitarimai 
strateginių ginklų limitaci- 
jos klausimu.

Pasitarimai buvo nutrauk
ti birželio mėn. Kai čia 
lankėsi Brežnevas, tai su 
Nixonu susitarė atnaujinti 
pasitarimus ir pasiekti pa
stovią sutartį nevėliau 1974 
metų pabaigos.

Japonų militarinės 
jėgos - nelegalios

Tokijas. Teismas pripa
žino, kad Japonijos militari
nės jėgos yra nelegaliai pa
laikomos ir priešingos poka
rinei konstitucijai.

Konstitucija draudžia lai
kyti ginkluotas militarinės 
jėgas, kurios vėl galėtų vyk
dyti agresiją, kaip pirmiau 
yra padariusios. Valdžia 
planuoja teismo tarimą ape
liuoti.

Fidelis Castro Alžyro kon
ferencijoje.

Izraelis negrus 
deportuoja

Tel Avivas. Izraelio val
džia nusitarė deportuoti į 
Jungtines Valstijas 350 ame
rikiečių negrų, kurie prieš 
porą metų šia atvyko pasto
viai apsigyventi.

Šie negraiyrapriėmę žydų 
tikėjimą ir atvyko į “paža
dėtąją žemę” pastoviai gy
venti. Bet šie “juodieji 
žydai” nesutiko su Izraelyje 
rasine diskriminacija ir ko
vojo už geresnes gyvenimo 
sąlygas. Dabar jie depor
tuojami.

•
TITOGRADAS. Jugosla

vijos lėktuvas nukrito kal
nuose. Žuvo 42 žmonės.

Pekinas neįsileido 
reporterio

Paryžius. Kai Prancūzi
jos prezidentas Pompidou 
vyko į Kiniją, kartu užsi
registravo vykti 80 reporte
rių.

Pekino valdžia įsileido 79 
reporterius, bet atsisakė 
įsileisti Kompartijos dien
raščio “L’Humanite” re
porterį. Tai parodo, kaip 
Kinijos vadovai, patys vadin- 
damiesi komunistais, neap
kenčia komunistinio judėji
mo.

Pavojingi dažnus 
X-ray peršvietimai

Washingtonas. Tarptauti
niame Radiacijos Apsaugos 
Sąjungos kongrese dr. Ralph 
Lapp aiškino, kad dažnus 
X-ray peršvietimai didina 
radiaciją ir gali sukelti vėžio 
ligas.

Dr. Lapp nurodė, kad šio 
šimtmečio pabaigoje nuo 
X-ray peršvietimų sukelto 
vėžio gali mirti 50,000 
amerikiečių. Jis pataria 
dažnai nenaudoti “X-ray 
mašinų”.

BEIRUTAS. Izraelio lėk
tuvai įsiveržė į Sirijos te
ritoriją, kur apsišaudė su 
Sirijos lėktuvais. Abi šalys 
panešė nuostolius. Izraelis 
atliko dar vieną agresijos 

| veiksmą.
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Čilės demokratija 
paskandinta kraujuje

Rugsėjo vienuoliktoji žmonijos, tautų ir valstybių istori
jon Įeis kaip viena baisiausių, liūdniausių, kruviniausių ir 
daug pamokinančių dienų. Čilės respublikos paskandini
mas liaudies kraujuje yra toks istorinis Įvykis, kuri pilnai 
Įvertinti ir pasverti istorikams ims laiko. Svarbus ne tik 
Čilei, ne tik Lotynų Amerikai, bet visai žmonijai.

Štai rinkimai. Laimi Liaudies Frontas su socialistais 
ir komunistais priešakyje. Susidaro valdžia. Ji imasi 
reformų, siekiančių pagerinti darbo liaudies gyvenimų. 
Paliečiami arba užgaunami kapitalo interesai, pirmoje 
vietoje užsieninio kapitalo, šiame atsitikime beveik grynai 
Jungtinių Valstijų kapitalo. Reakcinės, priešliaudiškos 
jėgos pasiunta. Jos kelia galvų. Jų priešakyje militaris- 
tai. Jas finansuoja ir diriguoja iš užsienio.

Ir štai militaristų žygis Į šalies sostinę Santiago. Pra
byla šautuvai. Liaudies valdžios žmonės ir jų šalininkai 
bejėgiai. Lavonai ir kraujas gatvėse. Valdžia nuversta. 
Prezidentas Allende nužudyta? Išskersta šimtai žmonių. 
Tūkstančiai sugrūsta į kalėjimus. Paskelbta militaristų 
diktatūra. Demokratijos nebėra nė likučių. . .

Džiaugsmas mūsų sostinėje Washingtone. Kalbama, kad 
naujos militarinės valdžios oficialus pripažinimas tik 
dienos kitos klausimas. Kai šie žodžiai pasieks mūsų 
skaitytojus, gal jau mūsų prezidentas bus ištiesęs milita
ristų klikai pripažinimo rankų...

Kodėl taip “lengvai” Čilės reakcijai pavyko su demo
kratija susidoroti? Versijų daug. Pačių čiliečių, Liaudies 
Fronto žmonių, socialistų ir komunistų vadų, kurie išliko 
gyvi, situacijos nušvietimas dar nepasirodė. Jo nekantriai 
laukiama.

Visa eilė klausimų šaukiasi atsakymo, išryškinimo. 
Argi Liaudies valdžia, su prez. Allende priešakyje, nenu
matė pavojaus? O jeigu numatė, tai ar viską padarė, kad 
jam užbėgti už akių? Kodėl nesiimtas! ginkluotas jėgas 
perorganizuoti, atimant jų vadovybę iš reakcinių generolų 
rankų? Kodėl nebuvo darbininkai apginkluoti? Kodėl reak
cijos vadai nebuvo sulaikyti? Kodėl jiems buvo leista lais
vai vesti kurstymo ir provokacijų propagandų? Ar nebuvo 
per daug pasitikėta ramiais, neprievartiniais būdais ap
ginti liaudies laimėjimus ir praskinti kelia i socializmų?

Kaip sakyta, šie ir daugybė kitų klausimų laukia atsaky
mo.

Klausykite prezidento, 
arba ne iš vietos

Tokį ultimatumų prezidentas Nixonas yra pastatęs Kong
resui. Priimkite jo sumanymus bei pasiūlymus. Nevalia 
juos keisti bei taisyti. Nevalia vartoti savo iniciatyvos. 
Jis vetuos (atmes) visus sumanymus, kurie prieštaraus jo 
pasiūlymams.

Vargiai kada visoje šios šalies istorijoje Kongresas yra 
gavęs nuo prezidento tokį ultimatumų.

Ypatingai griežtai ponas prezidentas reikalauja nelies
ti, nemažinti jo reikalaujamų ginkluotoms jėgoms lėšų ir 
nė doleriu nepakelti paskyrimų socialiniams žmonių rei
kalams.

Tai kam iš viso dar reikalingas Kongresas, jeigu prezi
dentas viską nutaria ir padaro?

Dar nežinia, ką Kongresas pagiedos. Nelengva prezi
dentą nugalėti. Jo veto atmetimui reikalinga dviejų treč
dalių abiejų butų balsų daugumos. O tai sunku sudaryti. 
Didelėje daugumoje republikonai klauso savo lyderio, juos 
gi palaiko reakciniai demokratai. Tik labai retame atsiti
kime pavyksta Kongrese laimėti du trečdalius balsų prieš 
prezidento veto.

BŪSIĄ “SUŽALOTI” 
IR DEMOKRATAI

Žymusis reakcininkas re- 
publikonas senatorius Barry 
Goldwater paskelbė “N. Y. 
Timese” keletą straipsnių 
apie Watergate skandalų. 
Jis, žinoma, palaiko prez. 
Nixono pusę ir smerkia tuos, 
kurie iš šio skandalo “nori 
sau pasidaryti politinio kapi
talo”. Savo paskutiniame 
straipsnyje “Are there any 
leaders to take us to?” (rugs. 
13 d.) senatorius sako:

“Watergate skandalas ir 
tas klimatas, kuri jis sukū
rė, veikiausia turės toli 
siekiančių politinių atgarsių 
rinkimuose ateityje, bet aš 
rimtai abejoju, kad jie apsi
ribos tik Republikonų parti
ja. Greičiau skandalo ir ko
rupcijos sukrėtimai palies 
abi didžiąsias partijas ir 
sukurs didelę nelaimę da
bartiniams valdininkams, 
ypač tiems, kuriems buvo 
primetami rinkiminiai nere
guliarumai”.

Senatorius nurodo, kad 
šiandien eina keli tuzinai 
tyrinėjimų, kurie paliečia 
daug valdiškų vietų. Ne vi
sose jose sėdi republikonai. 
Daugybėje sėdi demokratai. 
O jie nėra “šventieji”.

Mr. Goldwateris nenusi
mena. Jis sako: “Visur, 
kur tik aš lankiausi su poli
tine misija, aš susidūriau 
tiktai su minių entuziazmu 
laimėti 1974 m. ir 1976 me
tais”.

SMETONININKO 
APDŪMOJIMAI

Clevelando “Dirvoje” 
(rugs. 7 d.) Vytautas Meš
kauskas siūlo, tiesa, dar la
bai nedrąsiai, “veiksniams” 
keisti taktiką. Nuo dabar 
reikią pasiremti tais rusais, 
kurie tarybinei santvarkai 
yra priešingi ir norėtų jų 
nuversti. Nes, girdi, kokios 
tos kontrorevoliucinės jėgos 
bebūtų, “jos vistiek duoda 
vilties, nes nūdien nesimato 
jokios kitos jėgos, kuri ga
lėtų sugriauti Sovietų Sąjun
gą ar bent klek pakeisti jos 
režimą”. Toliau: “Kadangi 
sunku tikėtis geografinių 
sienų atstatymo, pervers
mas ar evoliucija pačioje 
rusų tautoje lieka vienintelė 
viltis”.

Iki šiol, kaip žinia, Meš
kauskas ir visi “vaduotojai” 
savo nusistatymą rėmė tuo 
supratimu arba ta viltimi, 
kad vienų gražią dienų mūsų 
Amerika atominių bombų pa

“Trečiasis pasaulis”
Spaudoje dažnai susiduriame su pavadinimais “kapita

listinis pasaulis” ir “socialistinis pasaulis”. Betgi yra 
dar vienas “pasaulis”, būtent “trečiasis”. Jis susideda 
iš šalių ir valstybių, kurios sakosi esančios neutrališkos. 
Jų labai daug. Daugumoje jos mažos ir ekonominiai atsi
likusios šalys.

Neseniai Alžyre “trečiasis pasaulis” atlaikė savo suva
žiavimą. Jame dalyvavo 76 šalių atstovai. Kalbėtasi bei 
tartasi įvairiais reikalais. Pasmerkta Izraelio politika 
prieš arabus, paprotestuota prieš didžiąsias valstybes, 
nutarta reikalauti reformų Jungtinių Tautų struktūroje, 
atimant veto teisę iš didžiųjų penkių Saugumo Tarybos 
narių, kalbėta apie pagreitinimą savo Šalyse industrializa
cijos ir t. t.

Gerai, kad atsilikusios mažosios šalys rūpinasi savo 
reikalais. Deja, jų kalbos apie neutrališkumą tik kalbo
mis ir pasilieka. Nėra jokia paslaptis, kad vienos jų yra 
palinkusios prie kapitalistinio pasaulio, o kitos prie so
cialistinio. Tai aiškiausiai matosi jų užsilaikyme Įvai
riais iškilusiais klausimais kad ir tose pačiose Jungtinėse 
Tautose. Dar nebuvo tokio klausimo, kuriuo “trečiasis pa
saulis” būtų pasisakęs vieningai.

Daugiau kaip 1100 tekintojų, suvirintojų, šaltkalvių re
montininkų ir kitų specialybių kvalifikuotų darbininkų pa
ruošė Radviliškio profesinė technikos mokykla, įsteigta 
prieš dešimt metų. Beveik puse jų dabar dirba Radviliš
kio žemės ūkio mašinų gamykloje.

Mokykloje veikiantys Įvairūs rateliai ugdo busimųjų dar
bininkų praktinius įgūdžius, jų kūrybiškumą.

NUOTRAUKOJE: aktyviausi techninės ir meninės kū
rybos ratelio nariai (iš kairės) Lionius Belonaška, Algir
das Lasinskas ir Edmundas Smigelskis ruošiasi moky
klos techninės ir meninės kūrybos parodai.

A. DILIO nuotrauka

galba atliks tą misiją, kurią 
bandė Hitleris, būtent, Ta
rybų Sąjungą užpuls ir su
naikins. Meškausko supra
timu, laikas tokių vilčių at
sisakyti.

NEDARBAS - IR
KANADOS NELAIME

“Liaudies Balse” (rugs. 7 
dieną) skaitome:

“Jau darosi aišku, kad 
nedarbas Kanadoje, kaip ir 
JAV, tampa pastoviu reiški
niu. Jis gali truputi suma
žėti, jis gali truputi padidėti. 
O bloglausiame atsitikime - 
ir gerokai padidėti. Vyriau
sybių pastangos iki šiol ne
davė didesnių rezultatų, nors 
daug milijonų išleidžiama.

Bedarbių skaičių būtų ga
lima sumažinti, jeigu visur, 
įmonėse ir įstaigose, būtų 
sutrumpinta darbo savaitė 
taip, kad būtų priimta dau
giau darbininkų ir tarnauto
jų. Prie nedarbo sumažini
mo prisidėtų sumažinimas 
amžiaus dėl senatvės pensi
jų, ypač moterų. Kai kur 
moterims pradedama mokėti 
senatvės pensijų pasiekus 50 
metų. O Kanadoje ir jos 
turi laukti iki pasieks 65 
metus”.

ARGI TAIP!

Chicagos menševikų laik
raštis (rugs. 6 d.) paaukojo 
visą ilgą vedamąjį Nijolei 
Biliūnienei, kuri patikrino ir 
surado, kad Šiaulių fabriko 
“Elnio” gamintojai išleido 1 
rinką netinkamai pagamintų 
132 poras vaikiškų sanda- 
liukų, taipgi Kauno “Raudo
nojo Fabriko” 150 velvetinių 
batelių. Nors tai darbas 
lietuvių, bet, žinoma, men
ševikų ,, laikraščiui kalti 
rusai! Ir, žinoma, pasmer
kiama visa Lietuvos pramo
nė. Ji esanti lietuvai “rusų 
užkarta”.

O dabar pasiklausykime. 
“Naujienos” šaukia: “Visa
me laisvajame pasaulyje su
gadintų prekių neišleidžia iš 
dirbtuvės. Brokas patikri
namas pačioje gamykloje. 
Jeigu prekė netinka, tai jos 
nesiunčia. . .”

Tai žodis žodin paimta iš 
minėtos dienos menševikų 
laikraščio.

“Laisvajame pasaulyje 
broko neišleidžia! Ar gir
dėjote?! O kiek tūkstančių 
ne batelių arba sand aliukų, 
bet didelių ir mažų tik suga
dintų, bet ir gyvybei pavo
jingų automobilių mūsų 
Amerikoje kasmet išlei

džiama Į rinką! Šimtai 
tūkstančių! Nejaugi šitie 
menševikiški sutvėrimai 
nėra to girdėję? Kodėl jie 
nėra pasmerkę ir prakeikę 
visos mūsų Amerikos pra
monės už tokį baisų, tokį 
pavojingą kasmet pakartoja
ma broką?

Mat, čia Amerika, o ten 
Lietuva. Jie nebegali atida
ryti burnos, jos neapšmeižę, 
jos neišniekinę.

Tarybų
Lietuvoje

NAUJA SPECIALISTŲ 
LAIDA

VILNIUS. Prieš trejus 
metus Saulėtekio alėjoje 
naujajame sostinės studentų 
miestelyje Įsikūrė Vilniaus 
Inžinerinis statybos institu
tas. Išaugusi iš Kauno Poli
technikos instituto filialo, ši 
nauja respublikos aukštoji 
mokykla paruošė jau 4,179 in
žinierius,

Šiemet i diplomų Įteikimo 
iškilmes susirinko 717 šven
tiškai pasipuošusių instituto 
absolventų. Juos nuoširdžiai 
pasveikino instituto rekto
rius A. Cyras. 348 vaikinai 
ir merginos užbaigė institu
tą, sėkmingai derindami 
darbą su mokslu. Supagyri- 
mu vakarini skyrių baigė 
statybininkai A. Misiulaitie- 
nė. A. Narušis ir daugelis 
kitų.

TARYBINIAM TINKLINIUI - 
50 METŲ

VILNIUS. 1923 m. liepos 
pabaigoje Maskvoje Įvyko 
pirmosios tinklinio varžy
bos, kurios padarė pradžią 
tolesniam šios sporto šakos 
vystymuisi Tarybų Sąjungo
je.

Penkių su puse milijono 
tarybinių tlnklininkų kolek
tyve išaugo visa plejada 
sportininkų, išgarsinusių tė
vyninį tinklinį visame pa
saulyje.

Buržuazinėje Lietuvoje 
tinklinis nebuvo populiarus, 
todėl, atkūrus mūsuose Ta
rybų valdžią, praktiškai rei
kėjo pradėti viską nuo “pa
matų”. Nenuostabu, kad tik 
1947 m. pirmieji Lietuvos 
TSR čempionai Įsijungė i 
tarybinių tinklininkų šeimą, 

i Palaipsniui kaupėsi patirtis, 
atsirado aistringų šio pa
trauklaus sportinio žaidimo 
gerbėjų bei entuziastų. Juk 
daugkartinė TSRS moterų 
rinktinės kapitonė Liudmila 
Meščeriakova - Buldakova 
tinklinio abėcėlės išmoko 
Kaune. Jos pėdomis pasekė 
nemažai kitų sportininkų, 
tame tarpe - Salomėja Mu
rauskienė-Jakelaitytė, El
vyra Barilkienė-Paulaus
kaitė, Vitalijus Barilka, Vla-^ 
dimiras Artamonovas, Ge
rardas šauklys ir kiti. Ne
seniai nudžiugino mus kau
nietė Marytė Batutytė, gri
žus! su pasaulio čempionės 
medaliu.
JAUNUOLIAMS ATVIRI 
KELIAI I JŪRA < <

KLAIPĖDA. Lietuvos jūrų 
laivininkystės kadrų sky
riaus viršininkas J. Ulkė 
papasakojo, kur pasukti abi
turientui, jeigu jį vilioja 
jūra. Tolimais okeanais 
plaukiojančių laivų specia
listai mokomi Leningrado 
aukštojoje inžinerinėje S. 
Makar ovo arba Odesos aukš
tojoje inžinerinėje jūreivių 
mokyklose. Tačiau Įstojimo 
reikalai, pasirodo, spren
džiami čia pat. Nukreipimus 
duoda Lietuvos jūrų laivi
ninkystė, o Įstojamieji eg
zaminai vyksta Kauno Poli
technikos institute.

IŠ LAIŠKU
Žinomų mūsų pažangaus 

judėjimo veikėjų Nellės ir 
Povilo Ventų sūnus Paul Jr. 
neseniai pasileido Į kelionę 
po plačiąją Ameriką, kad 
apsidairytų ir giliau pažintų 
savo tėvynę, JAV. Iš kelio
nės Paul parašė savo tėve
liams Įdomų laišką iš Alas- 
kos. Aplankę privatinio po
būdžio vietas, laišką, rašytą 
angliškai, perduodame lie
tuvių kalboje.

* * *
Mieli tėveliai,

Aš jaučiuosi gerai. Jau 
pusėtinai esu apkeliavęs, ir 
gaunu kiekvienu atveju vis 
daugiau patyrimo ir naudos 
dėl ateities. Dabar esu net Į 
Alaską papuolęs, kur gamta, 
su savo aukštais kalnais, 
medžiais, upėmis ir švariu 
oru, labai graži ir patraukli.

Randuosi mažam mieste
lyje vardu Nenana, kurio 
nuotolis nuo Jūsų namų yra 
apie 4,464 mylių. Jūs, tėve
liai, pradedant dienąpenkias 
valandas anksčiau negu aš.

Ekonominiai imant, čia 
prekių kainos yra dvigubos, 
kai kur net trigubai viskas 
brangiau, negu New Yorke. 
Pavyzdžiui: svaras duonos 
kainuoja 65 centai, kvorta 
pieno - 70 centų, o viena 
alaus skardinė (can) net 
visas doleris. Apelsinų sun
kos visai nėra. Darbinin
kui, nors ir labai gerai už
dirba (po $400-$500 Į savai
tę, atskaitant taksus), bet 
turint mintyje labai aukštą 
pragyvenimo lygį, mažai kas 
belieka iš to gero uždarbio.

Matosi labai daug suvar
gusių vietinių indėnų - be
darbių, ypatingai Fairbanks 
mieste. Daugelis kalba apie 
depresiją ir jos bijosi. La
bai sunku su darbų gavimu. 
Darbininkai susitelkę bū
riais, laukia darbo prie pro
jektuojamų aliejaus vamz
džių tiesimo.

Alaskos aliejaus šaltiniai 
buvo atrasti 1968 metais prie 
Prudhoe Įlankos. Dvi kom
panijos, Atlantic Richfield 
ir Humble Oil Co., gręžė 
jūros dugne net iki 10,000 
pėdų gylio. Sakoma, kad tai 
vienas iš didžiausių atrastų 
aliejaus šaltinių pasaulyje.

Jau sukrauta apie 800 
mylių ilgumo ir 48 colių dia
metro vamzdžiai, per ku
riuos žalias, karštas (180 
laipsnių F.) aliejus, ištrauk
tas iš žemės gilumos, tekė
tų nuo Prudhoe Įlankos, 
skersai North Slope tundros 
per Brooks kalnus, po Yukon 
upę iki Valdez uosto prie Ra
miojo vandenyno (Pacific 
Ocean), iš kur laivais vežtų 
žalią Į Seattle, Washington.

Gamtos tyrinėtojai (ecolo
gists) ir gamtos užteršimo 
kontrolės draugijos, smar
kiai priešinasi to projekto 
vykdymui. Jie aiškina, kad 
sugedus karšto aliejaus 
vamzdžiams, sunaikintų 
daug gamtos turtų, ir žvėrių 
ir paukščių. Tačiau, atrodo, 
kad aliejaus kompanijos gali 
laimėti.

Aš laukiu atplaukiant 
laivo, kuris atveža čia, i 
tolimą šiaurę, Įvairias rei
kalingas prekes. Laikinai 
manau padirbėti laive, nes 
sakoma, kad uždarbis už 3 
savaites, atskaitant taksus, 
yra $600-$700, Įskaitant 
butą ir maistą. Kol kas 
pragyvenu gerai, ir vengiu 
įsivelti Į bėdas. Vėliau, 
padirbėjęs laive, planuoju 
keliauti Į Kaliforniją.

Jau perskaičiau socialinio 
turinio 5 knygas ir sten
giuosi mokytis iš kitų žmonių 
patyrimų. Sugrižęs, nu
sprendžiau mokytis statybos 

mokslo, kad galėčiau Jum r 
ir sau pastatyti namus. . . 
Manau, kad dar prieš Kalė
das būsiu pas Jus, namie.

Beje, dabar čia tempera
tūra 60-70 laipsnių šilumos, 
bet oras čia greičiau atšąla 
ir žiema daug ankstyvesnė 
negu New Yorke.

Su taika ir meile.
Jūsų sūnus Paul 

Rugpiūčio 27, 1973 ' 
Nenana, Alaska.
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Dear Friends:
You may have heard about 

the World Congress for 
Peace to be held in Moscow, 
October 25 to 31. It was 
originally announced for Oc
tober 2 to 7, but important^ 
debates in the UN General 
Assembly, as well as im
portant conferences in seve
ral countries dealing with 
the present international 
situation taking place 
in October, have compelled 
a change in dates.

The changing international 
situation, the progress to
ward detente and peaceful 
coexistence of states with 
differing social systems, 
opens up the possibilities of 
a new era of world under
standing and makes this an 
historic time for calling a 
World Congress for Peace. '

The U. S. representative 
to the Second Preparatory 
meeting to plan agenda and 
structure for the World Con
gress was Dorothy R. Stef
fens, whose report indicates 
the broad participation of 
organizations involved in or
ganizing the Congress, in
cluding ruling parties from 
the Third World, Social De
mocratic parties from 
Europe, leaders from the 
Catholic Church and govern
ments from Latin America.

A great interest in the the 
World Congress is develo- . 
ping around the country and 
the U. S. Preparatory Com
mittee is awaiting replies 

'from members of Congress, 
trade union and church 
leaders, as well as from or- - 
ganizations. We are working 
for 150 delegates from the 
United States, with the 
broadest representation of 
organizations reflecting a 
broad spectrum of our po
pulation.

It is important for the 
U. S. delegation to take its 
rightful place in developing 
a powerful world peace mo- » 
vement and to help shape the 
content of this important 
world gathering, particular
ly in relation to the issues 
of racism, repression, cor
ruption in government, pov
erty and amnesty for war 
resisters which face the 
American people.

We invite your participa
tion in the World Congress * 
for Peace and hope to hear 
from you as soon as possi
ble.

Yours in Peace
STANLEY FAULKNER 
for the U. S.
Preparatory Committee
9 E. 40th St., 16th floor
New York, N. Y. 10016

NUO REDAKCIJOS: Gavome 
pranešimą, kad mūsų veikėja ' 
ir nenuilstanti kovotoja už 
taiką kalifornienė Ksavera 
KarosienČ San Francisco 
taikos jėgų išrinkta ir daly
vaus Taikos Kongrese.

©
WASHINGTONAS. 15 mi

lijonų moterų sudaro viena
tines pajamas savęs ir savo 
šeimų išlaikymui.
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Keli žvilgsniai į Maskvos kul
tūros gyvenimą vasaros metu

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

MASKVOS TEATRAI 
NETYLI IR VASARA <
Atvykęs } Maskvą negali 

nesidomėti jos kultūros gy
venimu, ypač teatrų pastaty
mais, muziejais. Kiekviena 
pasaulio sostinė tuo ‘‘penu” 
vaišina savo svečius,ir New 
Yorkas, kaip gerai prisime
nu, ir vasaros metu nešykšti 
dramos pastatymų, gastroli- 
nių spektaklių. Jau skaitė
me, su kokia sėkme Metro
politan operos pastate vyko 
Bolšoi baleto pastatymai.

Vis dėlto, jei kas nori pil
numoje pasinerti į teatrų, 
ypač operos, koncertų srovę 
Maskvoje, tai būtų patari
mas - sostinėje vasarą lan
kytis neanksčiau kaip rug- 
piūčio antrojoje pusėje ar 
geriau - rudeni beipavasari. 
Juk sostinėje įvairių teatrų 
yra apie 30.

Ir vis dėlto ir šią vasarą 
maskviečiai ir jų svečiai 
rugpiūčio mėnesi galėjo ma
tyti: Australijos baletą su 
jo naujais pastatymais, Uz
bekijos respublikos valst. 
teatro baletą (be kitų, jis 
statė Sostakovičiaus ‘‘Ponią 
ir chuliganą”, Bizet ir Sče- 
drino ‘‘Carmen siuitą”), Ul- 
janovo miesto ir Moldavijos 
dramos spektaklius, visą 
eilę pastatymų rodė bene 
vienintelis, žinomas čigonų 
muzikinis teatras‘‘Romen”. 
Netrukus jau atidarė sezoną 
muzikinis Stanislavskio ir 
Niemirovičiaus - Dančenkos 
vardo teatras, operetė, o 
rugsėjo pradžioje sezonas 
jau įsisiūbavo. Kaip ir se
niau, jis liudija, jog Maskva 
laikytina pasauliniu meno 
centru.

Gali būti, kad šiuo metu 
New Yorkas savo meno ren
ginių, ypač koncertų, skai
čiumi - vyrauja pasauly. Ta
čiau Maskvos baletas neturi 
lygaus pasauly ir, kiek nuo 
seniau žinau, aukšto lygio 
yra ir dramos teatrai. Ne
galima pamiršti ir vakarie
čius nuo seniai masinančio 
maskvinio cirko. Pagaliau, 
čia nuo seniau veikia bene 
vienintelis pasauly muziki
nis vaikų teatras - įdomu, 
kad nuo rugsėjo 8 d. tas 
teatras Vilniuje, operos 
teatre, pradėjo kelių savai
čių gastroles, pateikęs šešis 
pastatymus.

UZ 30 K A PEIKU
Į TEATRA
Domėjausi teatrų kaino

mis, ir kas gi pasirodė? 
Maskvos, kaip ir kitur Ta
rybų Sąjungoje, teatrai 
prieinami plačiausiems gy
ventojų sluoksniams, nes jų 
vietų kainos siekia nuo 30 
kapeikų iki pusantro ru
blio. Tik kai kuriuose teat
ruose brangiausia vieta kaš
tuoja iki 2 su puse rublių. 
Na, o Bolšoi, su jo 5,800 
vietų, įsigijęs tikėtą už 3 su 
puse rb., gali sėdėti geriau
sioje vietoje. Tai didelis 
skirtumas, kai palygini 

. Maskvos ir New Yorko teat
rų ar operų vietų kalnas.

Žmogus, Maskvoje numa
tęs viešėti vos apie šešias 
dienas, negali susipažinti nei 
su maža dalimi muziejų, o jų 
sostinėje priskaitoma net iki 
60.

MINIOS VERŽIASI Į 
PAVEIKSLŲ GALERIJĄ
Vis dėlto, jei Washingtone 

negali aplenkti National Gal

lery, tai Maskvoje tiesiog 
pareiga nuskubėti į žinomą
ją Tretjakovų paveikslų ga
leriją, dar ir į istorini mu
ziejų netoli Kremliaus. Sis 
pastarasis stebina savo 
apimtimi - čia pavaizduota 
visa Rusijos istorija, nuo se
niausių laikų. Lankytojas 
per dvi valandas vos su
skumba tik ‘‘prabėgti” apie 
40 salių.

Tretjakovų galerija, įs
teigta dar 1856 m., tai pa
saulinė įžymybė. Kai toji 
galerija 19 amž. pabaigoje 
buvo perduota miestui, joje 
jau buvo 1200 paveikslų, o 
šiandien, galerijos patalpas 
praplėtus, paveikslų esama 
daugiau kaip 5,000, iš jų 3,- 
000 viduramžių rusų meno 
pavyzdžių, be to, 900 skulp
tūros darbų, daugiau kaip 
30,000 piešinių bei graviūrų.

1971 m. galeriją buvo ap
lankę apie milijonas 600 
tūkst. žmonių. Ir kai šiltą 
šeštadienio priešpieti taksi 
mane atvežė į jaukią Lau- 
rušinskij gatvelę, teko bent 
20 minučių stovėti gatvėje 
ilgoje eilėje, kol lankytojai 
būreliais pateko prie kasos 
(ir čia žemos įėjimo kainos, 
20 ar 30 kapeikų). Pilna lan
kytojų ir kituose muziejuo
se ir, kaip man aiškino 
maskviečiai, toks reiškinys 
įprastas visais metų laikais.

MINIA STOVI IR STOVI 
PRIE PAVEIKSLO

Taip, tą Tretjakovų gale
riją ištisai apžiūrėti, ja pil
nutinai pasiskonėti reikėtų 
ne vienos dienos. Beliko 
mesti žvilgsnį į gausybe ži
nomųjų rusų meno meistrų 
darbų, kaip šimtus paveikslų 
(ypač įsimintini istorinės 
tematikos paveikslai, por
tretai) Riepino, Surikovo, 
Vereščiagino, Siškino, Aiva- 
zovskio ir kitų. Prie kai 
kurių paveikslų sunku ir 
prieiti, juos stebi, ilgai ne
judėdami, keliasdešimt lan
kytojų. Vienas tokių pa
veikslų, kurie tiesiog prira
kina žiūrovus, tai Aleksan
dro Ivanovo ‘‘Kristaus pasi
rodymas žmonėms”. Tai 
milžiniško dydžio paveiks
las, kurį dailininkas, gyve
nęs 19 amž. pirmojoje pu
sėje, kūręs daugiau kaip 20 
metų, beveik visą savo kū
rybos laikmetį.

Išeini į gatvę, tave šildo 
saulė ir galvoji: maskvie
čiai ir jų svečiai žavisi savo 
meno vertybėmis - juk gale
rijoje daug buvo matyti ir 
moksleivijos, studentų, daug 
kaimo žmonių ir nemaža se
nyvų lankytojų, kurių ne vie
nas buvo ir invalidas, atvy
kęs su ramentais ar ligonio 
vežimėly.

MASKVOS VAKARAI IR 
LIETUVIO LAIMĖJIMAS 
FILME

Maskvos vakarai. . . jie 
įdomūs, kaip skelbia žino
mos dainos žodžiai. Mieste 
troleibusu važiuodamas vis 
stebi apšviestus rūmus, 
teatrus, kitus pastatus, švie
sos glamonėja ir gausius pa
minklus: rašytojų Lermon
tovo, Puškino, Gorkio, Maja- 
kovskio, dailininko Riepino, 
karo vadų. . . Paminklai 
dažnai matomi sodeliuose ar 
specialiose aikštėse (pav. 
Majakovskio).

Kur Nemunas teka . . . A. Brazaičio nuotrauka

Kino teatrų reklamos ne 
tokios šaukiančios, spindin
čios, akis rėžiančios kaip 
New Yorke ar kituose JAV 
miestuose. Susidomi ir fil
mais, nes juk visai neseniai 
Maskva turėjo pasaulinio 
masto įvykį, kas dveji me
tai čia rengiami filmų meno 
festivaliai. Savo kūrybą rodė 
net daugiau kaip 80 pasaulio 
šalių, žymieji pasaulio kino 
meistrai vertino geriausius 
filmus (jų tarpe buvo ir vai
kams skirti). Iš JAV buvo 
atvykęs Stanley Cramer, 
ypatingai mėgiamas Tarybų 
šalyje (dėl humanizmo bruo
žų jo filminėje kūryboje), iš 
Italijos taip pat visų mėgia
ma Gina Lollobrigida ir kiti.

Tur būt, ir Amerikoje buvo 
rašoma, kad aukso prizą lai
mėjo T. Sąjungos filmas 
“Laisvė, tas saldusis žo
dis”. Svarbiausia, kad tas 
įvykis - apdovanojimas ma
loniai nuteikė visus lietuvius 
ir, manau, visam pasauly, 
nes juk filmo režisierium, 
direktorium buvo žinomas 
vilnietis filmo kūrėjas - Vy
tautas Zalakevičius, be to, 
svarbiausioje rolėje - taip 
pat lietuvis Regimantas Ado
maitis, dalyvavo dar ir J. 
Budraitis.

Jau to pakanka, kad galė
tum didžiuotis - matome, kad 
lietuviai tiek talentingi, kad 
iškyla filmo meno srityje 
pasauliniu mastu, jie vieno
dai vertinami su tokiais 
“vilkais” kaip Cramer ir 
kiti. Tomis festivalio die
nomis Maskvos spauda dėjo 
pasikalbėjimus su Zalakevi- 
čium, nuotraukas. Tikėki
mės, kad ir jūs, JAV gy
vendami, kada nors pamaty
site tą spalvotą filmą apie 
revoliucionierių gyvenimą 
vienoje Lotynų Amerikos ša
lyje ir kad ir jus, kaip ir 
visus mus čia, maloniai ku
tens tas jausmas, kad - esi 
lietuviu.

TEXAS INDĖNAI ATGYJA
RUSŲ “WILD-WEST” 
FILME
Filmas, kinas - nepapras

tai vertinama, dar nuo Le
nino laikų, mėgiama pra
moga, meno rūšis tarybų ša
lyje. Bevaikščiodamas Ka
linino prospektu pastebėjau, 
kad pats didžiausias kino 
teatras, “Oktiabr” (Spalis) 
su 2450 vietų, jau kelios 
dienos rodo naują “Lenfilm” 
studijos (iš Leningrado) fil
mą pagal Tomo Mayne Reid 
romaną “Raitelis be gal
vos”. Prisimenu, kaip vai
kystėje žavėjausi tais indėnų 
nuotykiais. Ir dabar (na, 
žinoma, labiausia - jauni
mui) malonu juos stebėti - 
spalvotus, gerai suvaidintus, 
stebinančius puikiai atkurta 
Texaso gamta, papročiais. 
Taigi, “wild-west” filmus 

sugeba, be amerikonų ar ita
lų, įmantriai susukti ir 
rusai. O pats kinas stebino 
puikia akustika, modernia 
statyba - nors jis pritaikin
tas tik filmams rodyti, bet 
jame vyksta ir koncertai.

Bėję belaukiant pradžios, 
čia pat galėjai pasiklausyti 
estradinio orkestro, su so
listais, koncerto. Tai ne
mokama programa kino žiū
rovams.

Greta yra ir mažoji “Ok
tiabr” salė - tomis dienomis 
ten buvo rodomas filmas iš 
jūros laivyno karo meto žy
gių, apie povandeninį tary
binį laivą “Lydeka” su lie
tuviu Donatu Banioniu vieno
je svarbiausių rolių. Buvo 
galima pamatyti ir spalvotą 
filmą apie L. Brežnevo ke
lionę į JAV ir susitikimus 
su prezidentu R. Nixonu. 
Kaip ir kitur, ir čia tas pats - 
didžiausios eilės žmonių, ne 
visiems pavyksta gauti bi
lietus tai pačiai dienai, o 
dažniausia - tik rytdienai. 
Ir toks vaizdas visuose 120 
sostinės kino teatruose. . .

GRAIBSTOMA SPAUDA, 
BET KIOSKŲ NEDAUG

Vaikštai Kalinino pros
pektu, jo ilgis nemažiau kaip 
pusantro kilometro, bet pa
stebi vos vieną kitą spaudos 
kioską ir dar pora vietų, kur 
gaunama vietos ar užsienio 
spauda. Tuo tarpu maskvie
čiai kasdien išperka tos 
spaudos, ypač dienraščių, 
milijonus egzempliorių. 
Galvoji - kur jie ją gauna? 
Na, metro-subway pože
miuose teko matyti ne tik 
laikraščių, bet ir knygynų 
parduotuves. O po pietinė
mis valandomis, kaip ir Vil
niuje, kiekvienas skuba nu
sipirkti “Vakarinę Maskvą” 
(Večiorka - kaip sakoma), 
Vilniuje gi - “Vakarines 
Naujienas”. Čia rasi ne tik 
paskutines žinias, bet dau
giau skelbimų, svarbiausia - 
tikslias teatrų, kinų, kitų 
pramogos vietų programas. 
Jų nededa rytais pasirodanti 
“Pravda” ar vakarais išei
nančios “Izviestija”.

Pastebi ir kioską su įvai
rių kalbų užsienio spauda - 
ji tik iš socialistinių šalių. 
Anglų kalbą mokantieji, o 
jų Maskvoje tikrai daug, 
greitai išperka New Yorko 
“Daily World”.

Čia pat ir filmų aktoriui 
spalvoti atvirukai, o jų tarpe! 
ir lietuvis Laimonas Norei- j 
ka. Jis mėgiamas visoje' 
šalyje, o kiti lietuviai pakan-1 
karnai populiarūs, kaip Do- į 
natas Banionis, R. Adomai-Į 
tis, J. Budraitis, A. Masių- ! 
lis ir kiti. Pasakytum - kur ■ 
lietuvių nėra... Ir gatvėje 
išgirsti lietuviškai kalbant.

(Bus daugiau)

Ar ir Tarybų Sąjungoje 
gresia energetikos badas?

Žinių Agentūros “Novosti” korespondento pasikalbėji
mas su Tarybų Sąjungos Mokslų Akademijos energetikos 
fizikinių techninių problemų skyriaus sekretorium M.
STYRKOVICIUM.

- Pastaraisiais metais pa
saulyje vis dažniau kalbama 
apie artėjančią energijos 
krizę, daugelis šalių jau turi 
rimtų sunkumų. Ką jūs ma
note šiuo klausimu, ir kokia 
energijos tiekimo padėtis 
tarybų šalyje?

- Jungtinių Tautų Europos 
ekonominės komisijos duo
menimis, 1860 metais žmo
nijai pakako šimto tūkstan
čių tonų naftos. Dabar jiper 
metus suvartoja daugiau kaip 
3 milijardus tonų “juodojo 
aukso”. Per tą patį laiko
tarpį visų energijos išteklių 
rūšių suvartojimas išaugo 
nuo 555 milijonų tonų iki 
7-8 milijardų, ir 2000 me
tais, specialistų nuomone, 
sieks 20-25 milijardus tonų 
sąlyginio kuro. Tokiais tem
pais pasaulio išžvalgytų naf
tos atsargų bus išnaudota 
XXI amžiaus pradžioje 87 
procentai, anglies - 2 pro
centai (kalbama apie ište
klius, kuriuos galima panau
doti, esant šiuolaikiniams 
gavybos metodams).
tarybų Šalis - viena 
LAIMINGIAUSIŲ

Kaip matote, iš esmės su
sirūpinimas nepagrįstas. 
Tačiau energijos krizės per
spektyva skirtingoms šalims 
nevienoda. Tarybų Sąjunga 
priklauso prie laimingiausių ! jančias
gamtos išrinktųjų, ji turi 
didžiules gamtinių dujų at
sargas (beveik pusė pasau
lio atsargų), naftos ir 
hidroenergijos išteklius, 
praktiškai neišsenkamus an
glies lobius. Dideli geologi
nės paieškos darbai iš es
mės pakeitė ir tebekeičia 
nuomonę apie šių turtų dydį. 
Pavyzdžiui, 1937 metais Ta
rybų Sąjungos gamtinių dujų 

Skambių dainų meistrai
Nors chorai bene labiau

siai paplitęs meninės savi
veiklos žanras Lietuvoje, ta
čiau tokio kolektyvo kaip šis, 
neturi nei viena aukštoji mo
kykla. Politechnikos insti
tuto akademinis vyrų choras 
yra vienintelis Lietuvoje 
studentų vyrų choras.

Įsteigtas LTSR n. a. J.' 
Šidlausko pastangomis, cho
ras gyvuoja jau penkiolika 
metų. Kur tik nepabuvojo 
vyrai per tuos metus! Jų 
dainos skambėjo daugelyje 
Lietuvos miestų ir mieste
lių. Chorui plojo šalies 
sostinėje Maskvoje ir did
vyriškajame Leningrade, su 
pasisekimu koncertuoja 
Ukrainoje, Kaukazo ir Vi
durinės Azijos respublikose, 
Moldavijoje. Be to, lietu
viškas dainas KPI vyrai dai
navo Lenkijoje, VDR, Čeko
slovakijoje.

Jau daugiau kaip 270 kon
certų įregistruota kolekty
vo metrašyje, paruošta apie 
200 kūrinių saviveikliniam! 
kolektyvui, tai gana įspūdin
gi skaičiai, jei atsižvelgti į 
tai, kad choras kasmet be
maž per pusę atsinaujina, 
priimdamas į savo gretas 
pirmakursius ir išlydėda
mas absolventus. Choro 
sėkmei padeda tvirta draus
mė, energingai palaikoma 
choro valdybos. Jai vado
vauja choro veteranas, dai
nuojąs jame jau vienuolik
tus metus, LTSR meno savi- >

atsargos buvo apskaičiuotos 
maždaug 1,2 trilijono kubinių 
metrų. Tai 10 kartų mažiau, 
negu dabar rasta Jakutijoje, 
ir 25 kartus m ažiau už Vaka- 
rų Sibire atrasto dujų telki
nio atsargas.

- Vadinasi, kalbėti apie 
energijos išteklių krizę yra 
mažiausiai per anksti?

- Visiškai teisingai. 1970, 
metais Tarybų Sąjunga su
vartojo 1,3 milijardo tonų 
sąlyginio kuro, o orientaci
niais apskaičiavimais, 1990 
metais šis skaičius sieks 
3,5 milijardo tonų. Jau šian
dien žinomų išteklių visiškai 
pakaks net tolesnei ateičiai.
TURIME IR PROBLEMŲ

- Su kokiomis problemo
mis susiduria TSRS energe
tikai?

- Pagrindinė problema: 
dauguma mūsų šalies gyven
tojų ir didesnė dalis ekono
minio potencialo sutelkta 
Europinėje jos dalyje ir Ura
le, o svarbiausi energetikos 
ištekliai - rytiniuose rajo
nuose, už šimtų ir tūkstančių 
kilometrų nuo didžiausių 
energijos vartotojų. Parti
jos ir vyriausybės radika
lios priemonės paspartinti

! Sibiro ir Tolimųjų Rytųeko- 
inominį vystymą, sukurti ten 
| milžiniškas energiją naudo- 

gamybas labai padi- 
idina energijos suvartojimą 
į Rytuose. Bet savų energijos 
j išteklių deficitas TSRS 
į Europinėje dalyje tuo, žino- 
|ma, nelikviduojamas.

Todėl mums iškilęs labai 
didelis ir svarbus uždavi
nys - organizuoti didelio 
kiekio kuro ir energijos tie
kimą iš Rytų į Vakarus. 
Pirmiausia kalbama apie 
Vakarų Sibiro naftą ir dujas, 

veiklos žymūnas Juozas 
Zvinys. Jaunuosius paska
tina, verčia pasitempti ir 
choro “senbuviai”. Tai 
LTSR meno saviveiklos žy
mūnai Andrius Michelevi- 
čius, Vaclovas Miškinis, 
Eugenijus Žiūrom skis, o 
Eduardą Staniulį reikėtų 
vadinti choro siela. Už savo 
laimėjimus choras yra dė
kingas taip pat rektoratui. 
Pavyzdžiui, pereitą vasarą 
šios paramos dėka buvo or
ganizuota stovykla Taujė
nuose, kuri įgalino per 
trumpą laiką pilnai atnau
jinti koncertinį repertuarą.

Smagu dirbti ir choro va
dovams - LTSR nusipelniu
siam artistui Aleksandrui 
Buziui ir Antanui Geruliui, 
apie kuriuos galima pasa
kyti daug gerų žodžių. Su 
nuostaba matai, Jkaip repe
ticijose A. Buzio energija 
užsisvajojusį studenčioką 
paverčia mąsliu muzikinio 
kūrinio atlikėju, o sidabri
nis chormeisterio Gerulio 
tenoras akivaizdžiai parodo, 
kaip turėtų tobulėti choris
tų balsai.

Akademinis vyrų choras 
jau ne kartą yra įrodęs savo 
pajėgumą. 1963, 1965, 1967 
ir 1970 metų respublikiniuo
se meno saviveiklos konkur
suose jis iškovodavo pirmąją 
vietą. Šiais metais Kauno 
miesto vyrų chorų konkurse 
jam pripažinta pirmoji vieta.

V. SULGA 

kurias gauti galima labai di
deliais kiekiais. Kuriamos 
veiksmingiausios tokio tie
kimo sistemos. Praktikoje 
jau įdiegti 1220 milimetrų 
skersmens dujotiekiai, ku
riais galima 55 atmosferų 
spaudimu perpumpuoti iki 10 
milijardų kubinių metrų dujų 
per metus. Tiesiami dar 
galingesni dujotiekiai (75 at
mosferos, skersmuo - 1420 
mm). Kiekvienu galima bus 
perpumpuoti iki 30 milijardų 
kubinių metrų dujų per me
tus. Tiriami ir eksperimen
tais tikrinami 1620 milime
trų skersmens vamzdynai, 
kuriuose bus 100 atmosferų 
slėgis ir kuriais bus galima 
perpumpuoti per metus iki 
50 milijardų kubinių metrų 
dujų.

Dar vienas problemos as
pektas - labaipigios Kansko- 
Ačinsko baseino Sibire ru
dosios anglies, kurios atsar
gos įgalina per artimiausius 
10-20 metų per metus iš
kasti iki milijardo tonų (500 
milijonų tonų sąlyginio 
kuro), turtingus telkinius. 
Kalbama apie aukštos koky
bės anglį (3,500 kilokalorijų 
vienam kilogramui), bet ir ją 
teks perdirbinėti į aukšto 
kaloringumo puskoksį, kad 
būtų patogiau gabenti.

Turimomis geležinkelių 
linijomis su dabartiniais 
traukinių tipais neįmanoma 
gabenti tokio kiekio anglies. 
Todėl reikalingos naujos 
transporto rūšys.

ATOMINES ENERGIJOS 
PANAUDOJIMAS 
PRAKTIKOJE

- Ką jūs manote apie ato
minės energetikos ateitį?

- Atominės elektrinės, ku
rios intensyviai statomos ir 
pas mus, ir užsienyje, vai
dina vis svarbesnį vaidmenį. 
Jų pranašumai neginčytini. 
Perspektyvos gana didelės. 
Tačiau 1970 metais atominės 
elektrinės davė mažiau kaip 
3 procentus kapitalistinio 
pasaulio elektros energijos, 
o 1990 metais jų dalis - taip 
mano daugelis užsienio eks
pertų - pakils maždaug iki 
vieno trečdalio, kai tuo tar
pu šiluminės elektrinės, va
romos paprastu kuru, ga
mins daugiau kaip pusę visos 
energijos, sunaudodamos tik 
dalį iškasamos anglies, naf
tos ir t. t.

Išvada štai kokia: atominė 
energetika turi gana dideles 
perspektyvas, bet tai nemen
kina kitų energijos išteklių 
svarbos. Viskas priklauso 
nuo konkrečių aplinkybių - 
vienu atveju geriau atominė 
elektrinė, kitu - šiluminė, 
o trečiu - hidroelektrinė.

BENDRADA RBIAVIMAS SU 
vakarų Šalimis

- Kaip jūs vertinate ben
dradarbiavimo šioje srityje 
su Vakarų šalimis, kurių 
daugeliui labai stinga kuro, 
perspektyvas?

- Manau, jog perspektyvos 
gana palankios. Tai liudija 
neseniai L. Brežnevo ir Vilio 
Branto pasirašyta sutartis, 
kurioje pasakyta apie TSRS 
ir VFR ketinimą bendradar
biauti “atskirų žaliavų me
džiagų rūšių gamyboje”. 
Taip pat žinoma, kad kai ku
rios JAV ir Japonijos fir
mos kreipėsi į tarybinę vy
riausybę, siūlydamos eks
portuoti į šias šalis suskys
tintas gamtines dujas.

Manau, jog artimiausiais 
metais šia kryptimi bus 
žengti nauji svarbūs žing
sniai. T ai savitarpiškai nau
dingas dalykas, o tiems, ku
riems stinga kuro, ir reika
lingas.
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Apie
(Dr. J.

Drg. M. Ginaitienė iš Santa 
Clara, California prisiuntė 
įdomią Iškarpą iš vietos 
laikraščio "Sunnyvale 

: Scribe” apie Ivan Kirov.
Veikiausia daugelis atsi

mename, kad daktaras turėjo 
vieną sūną ir dvi dukras. 
Jauniausioji dukra seniai 
mirus avarijos pasėkoje. Gi 
sūnus Jonas (virš minėtas 
Ivan Kirov) ir duktė Lucille 
su motina iš Newarkopersi
kėlė gyventi Califomijon re
gis dar 1958 metais. Sesuo 
ir brolis įsitraukė meninėn 
veiklon ir tebesidarbuoja iki 
šią dieną. Lucille palaiko 
šokią studiją.

Dabargi iš šio rašinio su
žinome, kad Ivan išbandė 
eilę profesiją. Pagal jo pa
sakojimą, jis paeiliui buvo 
geologas, pasižymėjęs plau
kikas, žymus baleto šokėjas, 
lingvistas, skulptorius, ra
šytojas ir akrobatas.

Dabar jis, sulaukęs 49-tus 
F: metus, sako: “Visą mano 

gyvenimą mane kankino 
.. traukimas į daugelįdirekci- 
; ■ ją, tačiau dabar bandau lai

kytis prie skulptūros, šokio 
? ir rašymo”.

Dar Newarke jis rimtai 
ėmėsi geologijos mokslo. 

•< Dar vidurinės mokyklos stu- 
<• dentu būdamas išsivystė j 

augšto lygio plaukiką ir tame 
sporte laimėjo stipendiją 

’ mokslintis pietiniam Cali- 
fomijos universitete. Tuo 
metu susipažino su baletu, 
metė plaukimą ir visą savo 
energiją pašventė lavinimui
si baleto. Kaip jis sako: 
"vienas mano bičiulią, prieš 
mano norą, nusitempė mane 
pamatyti Rusą Baleto ir nuo 
to mane taip užžavėjo, kad 
turėjau mesti J šalį miegą, 
kad galėčiau tęsti universi
teto studijas ir sykiu lavin
tis baleto“.

Kai kurie iš mūsą atsi
mename, kada ėjome pama
tyti jį atliekant svarbią solo 
partiją balete, New Yorke. 
Stebėjomės, kaip jis galėjo 
taip augštai prasilavinti, 
kuomet jis pradėjo šokti jau 
paaugęs jaunuolis. Žinome, 
kad baletas reikalauja jauno 
lankstaus kūno, del ko jame 
lavinamas! iš pat kūdikystės. 
Ivan daug ir gerai pasižy
mėjo balete po direkcijomis 
Agnes De Mille ir Leonide 
Massine, tarpe kitą. Pasak 
jo, "niekas tiek greito pa
sitenkinančio sąjūdžio nesu
kelia, kaip kad šokis, tačiau 
sykiu labai greit ir išdegi, 
kaip toji trandis (moth). "Iš
degė” ir Ivano pajėgumas 
taip, kad pagydymui koją 
pergyveno net penkias ope
racijas.

Su tuo atgimė kūdikystėje 
pasirodęs talentas skulptū
roj. Jis ėmėsi už rimto ir 
intensyvaus darbo šioje sry- 
tyje. Jo kūrybos motyvai - 
primityvūs, klasikiniai ir 
abstraktūs. Betgi daugiausia 
jį domina žmogus, kaip sub
jektas.

Kirov
ius sūną)

Pastaruosius du metus 
Kirov praleido Švedijoje, nes 
jis su tos šalies politika su
tinkąs. Jis susitaręs su
kurti abstrakti monumentą, 
kuris bus pastatytas Stokhol
mo miesto parke. Turi pro
jekto gatavą modelį ant sta
lo savo kambaryje. Jame 
vaizduoja fragmentuotą 
vyrą, visiškai išsekusį, gu
lintį be galvos, perdurtais 
viduriais, o šalia abstrakte 
moteris liūdi. Ivan šitaip 
aiškina statula: "Ji kenčia< 
ir liūdi, kad žmogus su tokiu 
išlavintu protu ir potencialu 
leidžia savo energiją suku- 
rymui būdu, kaip save su
naikinti”.

Baigiant pokalbį jis išsi
reiškė, kad pasigendąs es
trados ir šokio, bet jaučiasi, 
kad skulptūroje ras daugiau 
pastovumo; jo kūriniai išliks 
ilgam laikui.

Galime tik nuoširdžiai pa
linkėti jam sėkmės ir ener
gijos meno kūryboje.

E. N. J.

Rugsėjo 15 d. įvyko Lie- 
tuvią Darbininką Susivieniji
mo Centro Valdybos susi
rinkimas, kuriame buvo ap
tarta svarbieji organizaci
jos reikalai.

Jau per eilę metą LDS 
duoda savo nariams nemažus 
dividendus duoklią užsimo
kėjimo formoje. Tai buna 
gera parama LDS nariams. 
Apsvarsčius LDS finansinę 
padėtį, Centro Valdyba nu
tarė duoti nariams dividen
dus ir sekančiais metais. 
Taipgi nutarė ir sekančiais 
metais mokėti ant 30 pro
centą padidintą pašalpą ligo
je. Jau nuo pradžios 1957 
metą LDS moka padidintą 
pašalpą.

LDS centro sekretorė 
Anne Yakstis pateikė rapor
tą apie dabartini LDS vają 
įrašymui naują narią. Ji 
priminė, kad iki šiol per šį 
vają daugiau narią įrašyta 
ir bendrai daugiau apdrau- 
dos užrašyta, negu buvo per 
tokį pat laikotarpį praeita
me vajuje. Tik apgailėtina, 
kad dar mažas skaičius kuo
pą darbuojasi vajuje, šiame 
vajuje darbuojasi 25 veikėjai 
iš 19 kuopą. Dauguma kuopą 
dar nesidarbuoja vajuje. 
Visos tos kuopos prašomos 
kiek galint darbuotis vajuje.

Apart nuskirtą stambią 
vajaus dovaną, dabar LDS 
centras duoda nemažą atly
ginimą už naują įrašymą ir 
už naujos apdraudos užrašy
mą esantiems LDS nariams. 
Pavyzdžiui, už apdraudos 
užrašymą $2,000 sumoje 
mokama $5.00; už $3,000 
apdraudą mokama $7.50. Gi 
už $5,000 apdraudą mokama 
$12.50. Dabar galima įra
šyti į LDS asmenis iki 45 
metą amžiaus ant $5,000 be

JONAS SMALENSKAS

Viešnagė Tar
Grįžęs iš kelionės, visą 

pareigą pareikšti savo nuo 
TSR vyriausybei ir Kultūrini 
komiteto darbuotojams už su 
savo gimtinėje, už pareikšt; 
globą, kurią aš jaučiau nuo a

šią metą liepos mėnesio 18 
dieną lėktuvas nusileido Vil
niaus aerouoste, kuris jau 
penktą kartą mane atgabeno 
mano gimtinėn Lietuvon. Jei 
kas paklaustą, koks tokią 
dažną mano kelionią tikslas 
ir kas mane tam skatina - iš 
karto man pačiam sunku 
būtą į tai atsakyti. Juk daž
nas gali pagalvoti, kad man 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose pragyvenusiam virš 60 
metą, bent koks savo gimtojo 
krašto ilgesys, senai jau tu
rėtą būti išblėsęs. O ir su 
kelionės sunkumais mano 
amžiuje, sakysite, reikėtų 
skaitytis. Tačiau man as
meniškai, viskas atrodo ki
taip.
KAS MANE VILIOJA

Savo gimtąjį kraštą pa
likau būdamas 21 metą am
žiaus. Mano vaikystė ir 
jaunyste, savo tėviškėje, ne
buvo lengva. Teko išban
dyti ir piemens dalią ir pa
ragauti samdinio duonos. 
Žodžiu, ateitis be perspek
tyvos, kaip daugelį to meto 
jaunuolią, ir mane paskati
no išvykti, paieškoti laimės 
Amerikoje.

Prabėgo didesnė pusė am
žiaus, tačiau gimtojo krašto 
prisiminimas niekuomet 
manęs neapleido. Sąlygoms 
leidžiant, aš visuomet palai
kiau glaudą ryšį su savais

' VEIKLA
daktaro egzaminacijos.

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas, kad pasiąsti 
Centro Valdybos atstovą į 
LDS 2-ros Apskrities kon
ferenciją, kuri įvyks spalio 
21 d., Mildos salėj, Chica- 
goje. Užklausta Elizabeth 
Galore, ar ji sutiktą nuvyk
ti į konferenciją, kaipo Cen
tro Valdybos atstovė. Ji 
sutiko nuvykti, jeigu jos gy
venimo aplinkybės nesuda
rys tam kliūtį.

Elizabeth Galore yra antra 
LDS vice prezidentė. Ji 
taipgi yra LDS 37 kuopos 
(Wilmerding, Pa.) finansą 
sekretorė. Ji jau yra gerai 
pasidarbavus LDS vajuje; jau 
įrašė virš 20 naują narią. 
Ji pasiryžus laimėti stambią 
LDS vajaus dovaną - Ke
lionę į California. Jeigu 
tuomet jai nesusidarys kliū
tys ir ji nuvyks Chicagon, tai 
ten LDS veikėjai turės proga 
su ja susitikti LDS 2-ros 
Apskrities konferencijoje ir 
pasitarti. Chicagoje yra ne
mažas skaičius LDS kuopą, 
ir ten yra daug gerą, nuošir
džią LDS veikėją. Bet iki 
šiol Chicagoje dar mažai pa
sidarbuota vajuje. Veikiau
sia Elizabeth Galore, nuvy
kus Chicagon, paakstins juos 
daugiau darbuotis.

J. S.

Rumunija minėjo 
istorinę sukakti

Bukareštas. Rumunija iš
kilmingai minėjo 29-ąją me
tinę sukaktį nuo išsilaisvini
mo iš fašistinio režimo 1944 
m. rugpiūčio 23 d.

Ji gavo daug sveikinimu iš 
Tarybą Sąjungos, kltąsocia- 
listinią Salią ir kai kurią 
ne socialistinią šalią. : ,

vaikščiodamas pamatysi, 
kad kiekvienas jo rajonas yra 
savitas, nepakartojamas. 
Išaugo jis, pokario metais, 
trigubai. Tarp kalną iškilo 
nauji stiklo ir gelžbetonio 
mikrorajonai. Juos jungia 
nauji tiltai per Nerį. Tarp 
gyvenamą namą bei įmonią, 
nutyso naujos gatvės, suža
liavo aikštės ir skverai.

Vaikščiodamas taip ir ne
žinai kur įdomiau, kur ilgiau 
užtrukti: senamiestyje ar 
Žirmūnuose, Lazdynuose ar 
Karoliniškėse. Pastarieji, 
tai pokario metais išaugu
sieji, nauji miesto rajonai, 
su naujais moderniais pre- 

! kybos centrais, naujomis 
mokyklomis, ligoninėmis, 

i naujais gerai įrengtais vaiku 
į lopšeliais - darželiais, 
i Kiekviename šią rajoną jau 
• šiandien gyvena gal 50-60
■ tūkstančią gyventoją, o sta- 
. tybininką pastoliai juose vis 
i nemažėja. Todėl sunkiai 
Į suprasi Vilniaus užmojus ir
■ jo augimo tempus, nes nau-
i jais plentais ir naujomis 
i autostradomis, kaip arteri- 
I jomis, jis kasdien atsinauji- 
' na. Užtat išvykstant taip ir 
| norisi sušukti: "Klestėk 
mielasis Vilniau----senas
savo praeitimi ir nuolat jau
nėjantis savo dabartimi”.

i GARSIUOSIUOSE
I DRUSKININKUOSE

Pora dieną pabuvojęs Vil
niuje, kultūriniu ryšią su 
užsienio lietuviais komiteto 
pasiūlymu, išvykau dešim- 

i čiai dieną pailsėti ir pasi
tikrinti sveikatą į Druski
ninkus. Druskininkai šian
dien - tai nepaprastai išau
gęs, visoje šalyje savo gy
domaisiais šaltiniais pagar
sėjęs kurortas, sveikatos 
miestas. Čia net dešimt 
gerai įrengtą sanatoriją to
kią kaip: "Draugystė”,
"Dainava”, "Saulutė”, 
"Vilnius”, ir kitas, kuriose 
veikia modernia medicinine 
aparatūra aprūpinti kabine
tai, purvo vonios, gydomo
sios fizinės mankštos kabi
netai.

Apart gydomąją procedū
rą, besigydantiems poilsiau
tojams, čia sudarytos sąly
gos įdomiai ir kultūringai 
praleisti ir laisvalaikį. 
Poilsiautojus nuolat aplanko 
įvairūs kultūros ir meno ko- < 
lektyvai. štai pavyzdžiui 
liepos m. 20 dieną turėjau 
progos pamatyti įdomią sa
tyros ir jumoro programą, 
kurią davė žinomi rašytojai 
G. Astrauskas, J. Bulota, 
P. Raščius, R. Tilvytis, žur
nalistas G. Demenokas ir 
kiti, šiame kurorte medici- 

i ninis gydymas praktiškai ir 
i sėkmingai derinamas su fi- 
i zlne mankšta, nuostabiu 
! gamtos poveikiu ir gera nuo
taika. Visa tai įmanoma, 
tik tokiame nuostabiame 
gamtos kampelyje, prie Ne
muno vingio, kaip Druski
ninkai. Tad nenuostabu, kad 
čia sau įkvėpimo sėmėsi ir 
garsusis lietuvis dailininkas 
ir kompozitorius M. K. Čiur
lionis.

(Bus daugiau)

ALMA ATA, Tarybą Ka- 
zakstanas. Čia vyko Afrikos 
ir Azijos antiimperialistiniu 
rašytoją konferencija. Leo
nidas Brežnevas sveikino 
konferenciją ir linkėjo jai 
geriausią sėkmią sujungti 
rašytoją jėgas kovai su im
perializmu.

TOULON AS, Prancūzija. 
Čia dirbančiąją 20,000 arabą 
paskelbė vienos dienos pro
testo streiką prieš rasinę 
diskriminaciją. Panašūs 
streikai įvyko Marseilles ir 
kituose keliuose miestuose.

ybų Lietuvoje
)irma, jaučiu neatsidėliotiną 
jirdžiausią padėką Lietuvos 
I Ryšią su užsienio lietuviais 
eiktą man galimybe paviešėti i 
man dėmesį, nuoširdumą ir 

vykimo ligi išvykimo dienos.

artimaisiais, sekiau įvy
kius, pasikeitimus ir gyveni
mą savo tėvą žemėje.

Gyvenimas Amerikoje j 
manęs taipgi nelepino. Ne-’ 
lengva eilinio darbininko' 
dalia turbūt buvo paskatini- i 
m as, dėl ko ar greit tapau 
ateistu, anksti pradėjau do- i 
mėtis marksistinėmis idėjo
mis, aktyviai įsijungiau į 
pažangiąją Amerikos lietu
viu veiklą. Todėl pokario 
metais, atkūrus Lietuvoje 
tarybinę santvarką, gyveni
mas gimtąjame krašte mane 
ypač sudomino, dėl ko ir 
gimė nenugalimas noras ar
čiau susipažinti su tarybine 
tikrove.
PIRMOJI VIEŠNAGE 
tėvų ŽEMĖJE

Jau pirmas mano apsilan- 
įkymas tėvą žemėje 1959me
tais manęs neapvylė, o at
virkščiai, paliko labai ir la
bai gilą įspūdį. Juk mane 
tuomet nuo gimtojo sodžiaus 
jau skyrė 50 metą laikotar
pis. Be to tuomet čia, kur 
bevažiuotum, tiek miestuo
se, tiek kaime, visur aki-, 
vaizdžiai dar matėsi karo
nuniokojimas . Rodos, visur ' 
dar jautėsi plieno, parako ir• 
dūmą kvapas. Bet nežiūrint! 
to, tasai sodžius visvienaj 
man pasirodė toks savas, ' 
mielas. Rodos, ir dangus čia I 
buvo mėlynesnis, o gandro ’ 
kalenimas ir pempės klyks
mas, kaip akivaizdžiai vėl 
man priminė' mano jaunystę 
ir nerūpestingas vaikystės i 
dienas tėvą pastogėje.

Greta jaunystės prisimi- į 
nimą, sunkiai įsivaizduoja
mą įspūdį padarė ir nauji 
tarybinės santvarkos per
tvarkymai, naujas atstato
masis ir kūrybinis darbas 
visoje respublikoje. Tiek 
susitikimuose su vietinės 
valdžios pareigūnais, tiek 
pokalbiuose su giminaičiais 
ir artimaisiais, visur jautė
si energija, ryžtas ir nepa
prastas pasitikėjimas nauju 
gyvenimu, geresniu jo ryto
jumi. Žodžiu, pirmojo apsi
lankymo metu, man viskas 
buvo taip netikėta, taip neį
sivaizduota, tad ir įspūdžiai 
buvo stačiai sunkiai suvokia
mi i. Tuo labiau, kad tokiame 
trumpame laikotarpyje, vis
kas prabėgo tarsi miražas 
kino ekrane.

Tik vienas įspūdis man 
pasiliko aiškus ir įsiminti
nas. Aš pamačiau, kad lai
kas keičia gamtą ir žmones, 
o žmonės keičia gyvenimą. 
Ir mano tėviškėje išnyko seni 
takai ir keleliai, vienok su
pratau, kad nei laikas nei 
atstumai nepajėgs man iš 
atminties išdildyti savo gim
tojo krašto prisiminimą ir 
noro dar ir dar kartą visa 
tai pamatyti. Todėl kiek
viena sekanti mano kelionė- 
tai nauji įspūdžiai ir kitoks, 
gilesnis ir prasmingesnis 
žvilgsnis į gimtojo krašto 
gyvenimą ir tarybinę tikro
vę.

ŠTAI Aš VĖL VILNIUJE.
Istorijoje jis - "senasis 

Vilnius, o šiandien - kasdien 
augantis, kasdien gražėjan- 
tis. Lankausi jame penktą 
kartą, bet jo augimo tempus 
ne man suprasti, nes visa tai 
ir čia gyvenančiam sunkiai 
suvokiama. Po Vilnią tik

PRIŽGINTO VARGONŲ
REČITALIS
Rugpiūčio penktos popiete, 

kaip paprastai sekmadienį, 
minia turistą plaukė per 
Patriko Katedrą Niujorko 
Penktojoj Avenue. Rodos, tik 
retas stebėjos didinga, 
skliautus drebinančia, ar 
švelniausiais tonais širdį 
užgaunančia vargoną muzi
ka. Ko čia stebėtis? Super- 
turguosc, liftuose, visur 
grojama kanuota muzika. 
Pagaliau tokioj vietoj argi 
galėtą būti kitokia muzika? 
Prie didžiąją durą buvo kuk
lios programos: Albinas 
Prižgintas, Angelą Karalie
nės Williamsburg parapijos 
vargoninkas, groja Charles- 
Marie W id oro "Toccata iš 
Penktosios Simfonijos”, 
bostoniškio Jeronimo Ka
činsko "Kontrastus”, Oli
viero Massiaeno "Trans
ports de Joie”, na, ir žino
ma, kas būtina kiekvienam 
save gerbiančiam vargoną 
koncertmeisteriui, - Joną 
Sabastijoną Bachą. Nevie
nas dairės į "viskas” ste
bėdamiesi - "who is he”?! 
Kas gi tas vargoninkas suge
bąs, be didesnių pastangą 
groti Widorą - patrauklią, 
melodingą temą kompozito- 
rią, ar priešingybę, - Jero
nimą Kačinską - prisiekusį 
atonalinį kūrėją, klasiką, 
muzikos, lyg bejausmės ir 
be meliodijos? Kas gi tas 
Prižgintas gebėjęs taip 
puikiai programoj trumpo 
rečitalio pateikti tą patį 
prancūzą Massiaeną, kurio, 
"Transports de Joie”, iš
duoda jo meilę orientalinės, 
ypač indusą muzikai?

Albinas Prižgintas, jau 26 
metą, yra autentiškas "DP 
baby”. Gimė Vokietijoj, 
bėglią iš Lietuvos stovyklo 
je. Ačiū tėvams, o ypač 
motinai Teresei, baigė Ju- 
liardo Konservatoriją Niu
jorke Masterio laipsniu ir 
dirbo jau prie doktarato. 
Buvo gavęs Fulbright stipen
diją ir tobulinosi Muenchene 
pas Kari Richterį, garsąjį 
Europos koncertmeisterį. 
Grįžęs dar tobulinosi pas žy
miausius Niujorko vargonų

Lietuviški apnuislyniai Niujorke
RAŠO ALMUS ŠALČIUS

Niujorke groja Albinas Prižgintas

| koncertmeisterius. Su savo 
koncertais, ir kaip akompo- 
n storius jau pervažiavo ne
mažiau kaip 30 valstiją; vis 
dažniau kviečiamas įspūdin
giems spektakliams: praė
jusią metą pabaigoj, Niujor
ko Filharmonijoj, diriguo- 

' jam John Nelsonui, išpildė 
vargoną partiją” St. John 
Passion”.

Albinas ir pats komponuo
ja, mėgsta liaudies muziką 
plačiausia prasme. Tikisi 

j artimai susipažinti su lietu- 
j vią kultūrintą - muzikinią 
I palikimu. Jį stebina vargoną 
i muzikos pamėgimas Lietu- 
! voj. Pagaliau, jo prosene- 
I lis, iš Motinos pusės, buvo 

Amerika Pirty” - lietuviško 
teatro pirmojo vaidinimo 
vienas atkūrėją!

Klausantis Prižginto reči
talio gimė pastabos: "Ar 
taps Albinas vargoną muzi
koj tuo m, kuo Jonas Mekas, 
iš Semeniškią, patapo Ame
rikos filmo kultūrai? Ar 
pajiegs Albinas, pats jauno
sios generacijos narys, suį
dominti vargoną muzika sa
vąsias elektroninio amžiaus 
generacijas? Ar vargonams 
ir toliau bus lemta telikti 
maldą namą muzikos akom- 
ponamentu? Ar pataps Priž
gintas Amerikoj tuom, kuom 
patapo Vilniaus Konservato
rijos Vargoną Klasės profe
sorių Leopoldas Digrys? 
Pastarasis ne tik išpopulia
rino vargonus visoj TSRS, 
bet ir tiek prisidėjo kad Vil
nius šiandien yra pasaulinės 
reikšmės vargoną muzikos 
centru”?

Laikas parodys. Albinas 
ruošiasi lankyti Europą. 
Girdime, kad Švedijoj ne
trukus įvyksiančiam Vargo
ną Festivalyje dalyvaus ir 
Leopoldas Digrys. Taip du 
lietuviai atstovaus dvi galy
bes. Bet už vis svarbiau, 
kad Albinas grotą Paveikslą 
Galerijoj savo prosenelią 
sostinėj Vilniuj, o Leopol
dą irgi netrukus išgirstume 
Amerikos ir Kanados muzi
kos centruos.

Digrys vargonuos taip pat 
ir Vakarą Vokietijoje bei 
Šveicarijoje.

Vilniuj groja Leopoldas Digrys. Klausosi britą muzikai.
Foto A. ŠALČIAUS, 1970

i
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Binghamton, N.Y.
PALAIDOTAS
JUOZAS ŠIMOLIŪNAS

Rugpiūčio 10 dieną mirtis 
išskyrė iš mūšy tarpo ilga
metį, dar jauną Juozą Simo- 
liūną, sulaukusį 57 metą am
žiaus, gyvenusį 21 Liberty 
St. Mirė po ilgos ir sunkios 
ligoš. Velionis buvo gimęs 
ir augęs ir visą laiką gyve
nęs čia Binghamtone, ir yra 
dirbęs {vairius darbus, ku
riuos tik galėjo. Antrojo 
pasaulinio karo metu ir man 
teko dirbti kartu su juo ap
sigynimo Įmonėse.

Dideliame liūdesyje liko 
jo žmona Mrs. Mary 
(McCormack) Simoliūnas; jo 
patėvis ir motina Mr. ir Mrs. 
Vincent Kazėnai; brolis 
Stanley Simoliūnas, ir jo 
šeima, Baltimore, Md.; se 
šuo Mrs, Paul (Juliana) Ba- 
novis, ir ją šeima, Johnson 
City; tetulė Mrs. Uršulė Si
moliūnas ir jos šeima, Bin
ghamtone; 7 sūnėnai-sese- 
rėnai, kelios tetulės pusbro- 
liai-pusseserės. Taip pat 
draugai ir kaimynai. Jis 
buvo St. John Evangelistą 
Bažnyčios narys. Ir jau buvo 
pasitraukęs darbininkas iš 
Sheltered Workshop. Buvo 
pašarvotas Robert J. Bod- 
narsky koplyčioje.

Pirmadienį, rugpiūčio 13 
dieną dar prieš 9 valandą 
ryto J koplyčią susirinko ve
lionio Juozo artimieji, gimi
nės, draugai, kaimynai ir 
kiti. 9 valandą velionio pa
laikai buvo nugabenti į St. 
Juozapo Lietuvią Bažnyčią, 
kur Įvyko laidotuvią religi
nės ceremonijos. Tuojau 
po to velionio palaikai buvo 
nulydėti Į amžiną buvainę - 
Kalvarijos Kapines.

Gaila dar jauno žmogaus, 
galėjo dar ilgai gyventi. Ra
miai ilsėtis tau, Juozai, o li
kusiems gili užuojauta.

ONA WELLUS

Haverhill, Mass
Rugpiūčio 21-22 dienomis 

Bostone Music Hall buvo 
Bolšoj baletas iš Maskvos. 
Nuvažiavau 22 d. ir norėjau 
pamatyti baletą, bet prie 
langelio pasakė, kad visi bi- 
letai parduoti. Man ten esant 
keli žmonės bandė gauti bi- 
letus, bet gavo tą patį atsa
kymą.

Atrodo, kad rengėjai paė
mė per mažą salę, tik 4,000 
sėdynių. Biletai buvo nuo $5 
iki $12. Matyt, bostoniečiai 
myli maskviečius artistus 
ir nori juos pamatyti. Pasi
mokė jau už kelionę $3.10, 
važiavau 35 mylias ir neteko 
matyti baleto. Aš jau ma
čiau maskviečius keletą kar
tą, daugelis nematė nei kar
to.

Rugpiūčio 25 d. sutikau J. 
Petrus. Jis man sako: ga
vau iš K. Petrikienės laišką, 
raginantį surengti iš Tarybų 
Lietuvos paveikslą rodymą 
Haverhillyje arba Lawrence. 
Petrus sakė: buvau nuva
žiavęs Į Lawrence, bet ir 
ten negalima surengti. Mat 
eilė metą visus smarkiai 
spaudžia. Petrus sakė, kad 
ir jis nesijaučia gerai ir 
prašė, kad aš apie tai para
šyčiau “Laisvėn”.

Taigi, gaila, bet šiuo kartu 
nebus galima surengti pa
veikslą rodymą.

Rugpiūčio 4 d. mirė Krist 
Abramovich (Abramovočius) 
Hale ligoninėje, gyvenęs 151 
River St., 91 metą amžiaus. 
Čia išgyveno 68 metus. Ilgai 
sirgo. Buvo našlys.

Velionis palaidotas rug- 
piučio 9 d. St. Patrlcko ka
pinėse. Paliko dukterį 
Louise Abramovich, tris 
anukūs ir penkis proanūkius.

Užuojauta jo dukrai ir vi
siems artimiesiems.

DARBININKE

Detroit, Mich.
MŪSŲ ORGANIZACIJŲ 

VEIKLA

St. Petersburg, Fla
MIRE VEIKLUS ŽMOGUS

Tenka pažymėti mūsų 
spaudoje, kad rugsėjo mėne
sį baigsis Detroito trijų or
ganizaciją atostogos, o spa
lio mėnesį pradėsim visais
galimais būdais organizaty- i žiaus 
viai veikti.

Kadangi dauguma narių 
yra seno amžiaus, todėl 
įvyksta nemaža susirgimų, 
ir tas trukdo mūsą veiklą, 
net ir Į organizaciją valdybą 
sunku gaut, kurie dirbtų del 
organizacijos ir visuomeni
nės gerovės.

Pirmiausia čia pažymė
siu, ką turėsime veikti spa
lio mėnesį. Draugai ir 
draugės turėtų atkreipti dė- > 
mesi Į šį pažymėjimą.

Spalio 14 d. Įvyks LDS I 
21 kp. susirinkimas 11 vai. 
ryto.

Spalio 14 d. 1 vai. popiet 
įvyks Lietuvią Moterą Pa
žangos Klubo susirinkimas.

Spalio 16 d. 10 vai. ryto 
LLD 52 kp. susirinkimas.

Spalio 21 d. Detroito Lie
tuvių Klubo metinis banketas 
1 vai. popiet.

Spalio 28 d. Detroito Lie
tuvią Klubo mėn. susirinki
mas.

Visi susirinkimai ir ban
ketas Įvyks 4114 W. Vernon. 
Bandykime visi dalyvauti.

MŪSŲ LIGONIAI

Kai kurie mūsą organiza
ciją veiklūs draugai ir drau
gės sunkiai serga. < 
kad man neteko sužinoti apie

Priemiestyje Pinellas 
Park darbštus organizaciją 
narys Vincas Vilkauskas, 
tvirto sudėjimo žmogus, ke
letą dieną sirgęs rugsėjo 4 d. 
mirė sulaukęs 78 metus am-

LLD 45 kuopa ir Lie
tuvių S. P. Klubas nustojo 
nario ir veikėjo.

Vincas paliko liūdinčią 
šeimą, žmoną Marijoną, dvi 
dukteris, Margaretą su Šei
ma, Adele Yutis irsūną Joną 
su šeima, devynis anūkus ir 
keturis proanūkius, daug gi
minių ir draugą.

Vakare prieš laidotuves 
Dainos mylėtojų choras su
sirinko Į R. Lee Willimas 
šermeninę, vadovaujant 
Adelei Pakalniškienei sudai
navo dvi dainas, momentui 
parinktas, užbaigoje daina
vo solo Adelė Pakalniškienė.

Sekančią dieną prieš 11 v. 
plati šeima, giminės ir or
ganizacijų nariai pripildė 
šermeninę, susirinko ati
duoti paskutinį patarnavimą, 
atsisveikinti. Nutilus var
gonų garsams Viktoras J. 
Valley nušvietė Vinco Vil- 
kausko nueitą gyvenimo 
kelią, suminėdamas, kad 
Vincas yra kilęs lenką tautos 
šeimoje, Makariškės kaime, 
Vilniaus rėdyboje. Jaunose 
dienose prisilaikė tėvą 
norui, vartodavo lenką kalbą, 
tik su vienmečiais žaisda
mas pramoko kalbėti lietu
viškai ir buvo labai tvirtas

trofes gražiausius balan
džius. Jie buvo “mokyti” 
Kai juos paleisdavo ore pa 
skraidyti, jie ant svetimų 
pastatą nenusileisdavo, vien 
į savo vietą. Jis su tais 
paukščiais laisvomis valan
domis turėdavo maloniausią 
laiką. Velionies palaikai 
sukremuoti.

Kalbėtojas varde šeimos 
pakvietė palydovus ant pietų 
į Lietuvią S. P. Klubą.

Šeimos nariai, netekę savo 
mylimo, raminkitės.

VIKUTIS
Mirus pažangiąją organi

zacijų veikėjui ir buvusiam 
“Laisvės” vajininkui Vincui 
Vilkauskui, “Laisvės” per
sonalas reiškia giliausią 
užuojautą Vinco šeimai, gi
minėms ir visiems drau- I 
gams.

Binghamton, N.Y

LLD kp. Moterą Sky- 
susirinkime, kuriame 
kalbėtasi spaudos ya- 
klausimu. Marijona 

kalbėjo ir kvietė

T

Gaila, religijos palaikytojas.
Jaunametis atvyko Į Ame-

Miami, Florida

Koncertas ir Banketas
Spaudos Naudai

įvyks 
sekmadienį, spalio 7 d.

KLUBO SALĖJE 2610 N. W. 119th St.

Rengia: Vietinės organizacijos

Programoje dalyvaus: Miami Lietuvią Aido Cho
ras su savo solistais: M. Gabreniene, H. Hinman 
ir Ho Mankauskienė. Taipgi bus viešnia solistė.

MIAMI, FLA. 
Mirus

Margaritai Valilionienei
Reiškiu gilią užuojautą visiems jos artimie- . 

siems. O kaip gaila! Mes buvome draugės nuo 
1919 metų. Ji troško dar pagyventi, bet amžinas 
miegas nuskynė jėgas.

Mes jos ilgai neužmiršime.
E. REPŠIENE 

Dorchester, Mass.<

FORT LAUDERDALE, FLA.

Mirus

Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
(LDS)

Veikia Kultūros ir Apdraudos Srityje

Stiprinimui Amerikos lietuvių kultūrines veiklos 
Palaikymui ilgiems laikams lietuvybės Amerikoje 
Apsirūpinimui gera apdrauda ir pašalpa

PATAPKITE LDS NARIU
Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą?
Pagalvokite apie tai. Ir padarysite išvadą, kad jums 

ir jūsų šeimai būtų naudinga turėti daugiau apdraudos.
Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašyda

mi į

LIETUVIU DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ.

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:

$150, $300, $500, $1,000, $2,000, $3,000 ir $5,000
Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 

amžiaus be daktaro egzaininacijos.

LDS VAIKŲ SKYRIUS
Į LDS vaikų skyrių galima įrašyti vaikus nuo gi

mimo dienos iki 15 metų amžiaus ant paprastos ap
draudos arba ant 20 metų endowment apdraudos 
sekamos sumose: $300, $500, $1,000 ir $2,000.

SVARBU APSIRŪPINTI SVEIKATOS APDRAUDA
LDS suteikia savo nariams ne tik gerą gyvasties 

apdraudą, bet ir sveikatos apdraudą (pašalpą ligoje) 
už palyginamai neaukštą mokestį.

Į LDS pašalpos skyrių nariai priimami nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą 
savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:
ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS

(Lietuvių Darbininkų Susivienijimas)

104-07 102nd Street, Ozone Park, N. Y. 11417

visus ligonius, tai čia pa- } savistoviai gyventi. Ap- 
į sistojo Pensilvanijos valsti
joj, ten kur radosi anglįkasti 
darbas. Jis dirbo sunkiai ir 
vis geidė, kad radus tinka
mesnį užsiėmimą, nes jam 
anglies kasimo darbas Iki— 
re jo. Tai pat jaunystės sva- 

! jonės viliojo jį apsivesti.
1913 m. su Maryte Gervičiu- 
te sukūrė šeimos žydint. 
Jauna pora nusprendė pasi
dalyti po Nashve, N. H. Ne
tikėtai čionai gavo audiny- 

i čioje darbą, kuris Vincui 
i patiko, tai užsiliko ilgam 
■ laikui, kol išėjo i pensiją. 
Kada audėjai organizavo uni
ją, Vincas karštai pritarė 
prisidėdamas prie organiza
vimo.

Kai gyvenimas nusistovė
jo, Vincas mylėdavo pasiekti 

Į tolimu vietovių pažangių lie
tuvių parengimus,, piknikus 
ir kitokius. Teko pasiklau
syt pažangią kalbėtoją, pa
diskutuodavo su artimaisiais 
apie gyvenimo negeroves. Ir 
taip Vincas atvėso nuo reli
gijos, pamilo pažangius 
žmones, organizacijas ir 
pažangią spaudą, taip ir 
paliko pažangiųjų organiza
cijų nenuilstantis veikėjas. 
Kai jiedu su žmona apsigy
veno šiame mieste, jam pa
tikdavo čionaitinis judėji
mas. Jis nepersenai buvo 
“Laisvės” vajininku. laik
raščiams parinkdavo pa
spirties, šiaip su draugais 
ir visais sugyveno draugiš
kai, komisijose būdavo pa
girtas, 
duoti.

Vinco 
visokią 
Savo laikais jis yra gavęs

žymėsiu tik kelis.
Sunkiai susirgo Bernardas 

Wardo-Varaneckas, 13590 
Farley St. Jis gavo para
lyžių ir guli ligoninėje.

Sunkiai serga ligoninėje 
Anna Valaucienė iš Dear
born, nuoširdi organizacijų 
ir visuomenės veikėja.

Petras Waltkunas, 13441 
j East 7-mile Rd., ligos var- 
i ginamas gydosi namuose.

Vincas Zabul-Zabulionis 
i randasi 695 E. Grand Blvd., 
■kamb. 121. Galima lankyt 
i popiet.

Sunkiai sirgo Z. Remei
kienė, 2048 Klinger St. 
Dabar neteko sužinoti apie 
jos stovį.

Linkiu visiems pasveikti 
ir vėl su mumis veikloje da-

■ lyvauti.
J. K. ALVINAS

! REDAKCIJOS PASTABA:
Jūsų aprašymo apie J. K. 

i mirtį negalime panaudoti. 
! Teismas jo žmoną išteisino, 
į todėl jos nebegalima kaltinti.

i Dėmesio
Hartfordo Lietuvią Namo 

Bendrovė rengia pietus sek
madienį, rugsėjo 23, 1:30 
valandą, Laisvės salėje, 157 
Hungerford St. Kaina $4. 
Seimininkės kviečia visus 
dalyvauti ir atnešti dovanė- 
lią dėl Tae C up Action.

Būtinai prašomi šėrinin- 
kai nepamiršti tos dienos.

Turėsime linksmą būrelį 
draugą, gal ir dainą. Lauk
sime. Iki pasimatymo!

Kom.:
J. DE CARLO 
H. CARLSON

Daug mokytoją 
streikuoja

Detroite ir 33 Michigano 
rajonuose sustreikavo 25,- 
000 mokytoją. Streikai pa
liečia apie 645,000 mokinių.

Mokyklą viršininkai bando 
mokyklas atdaras laikyti 
streiką metu, bet mokinių 
visai mažai tesusirenka.

kad atlikdavo už-

buvo habby auklėti 
rūšią balandžius.

PRISIMINUS KILNIOS 
IDĖJOS DRAUGĘ
M. KAZLAUSKIENĘ |

Laikas greičiau bėga, negu j 
tas sraunios upės vanduo.I 
Štai, rodos, dar neseniai; 
mūsą tarpe buvo drg. Mari- ! 
joną Žvirblienė-Simoliūniu- j 
tė-Kazlauskienė, o jau šian- , 
dien, rugsėjo 18 dieną, pen- i 
keri metai, kai sustojo pla- į 
kusi jos jautrioji širdis. Tą i 
dieną vakare Marijona daly- i 
vavo 
riaus 
buvo 
jaus
gražiai 
drauges bendrai darbuotis 
pagal išgalę. Tačiau išėju
si iš susirinkimo beeinant į 
ant šaligatvio sukrito ir nu- ! 
vežta Į ligoninę mirė.

Žmonės savo gyvenime 
sutinka }y airių pergyvenimų 
bei nesėkmių; nuo jų nebuvo 
liuosa ir velionė Marijona. 
Kas itin svarbu, tai kad ji 
savo gyvenimą skyrė darbo į 
žmonių reikalą gynimui.

Į šią šalį ji atvyko jaunu
tė, ir jai teko daug sunkumu 
pakelti. Veikiausiai gal tas ! 
ją ir pastūmėjo i kovotoju į 
eiles. Ji pasirinko kelią, | 
kuriuo einant esi naudingas ! 
ne tik sau ir šeimai, bet ir i 
visai darbo liaudžiai. Ji: 
pradėjo lankyti Įvairius su- ' 
sirinkimus, prakalbas ir iš | 
kitą semti žinias, kas reikia j 
daryti, kad sulaukus švie
sesnio ir giedresnio ryto
jaus.

Marijona daug veikė pa
žangiame lietuvią judėjime. ; 
Bendrai su kitais organizavo 
pažangiąsias organizacijas. 
Būdama ją atsakingose pa
reigose, ištikimai darbavosi 
ją naudai, ir galėjo dar daug į 
pasidarbuoti, bet negailės- I 
tingoji mirtis nutraukė jos 
gyvybę.

Suminėti visus didelius ir 
gražius velionės Marijonos 
darbus reikėtų labai daug 
vietos, kurios neužtektų lai
kraščio puslapiuose. Tad 
pasitenkinsime pasakę, kad 
Marijona dirbo pažangos 
labui iki jėgos leido ir širdis 
plakė.

Lai bus Jos gražūs darbai 
mūsą neužmiršti,

ONA WELLUS 
e

MASKVA. Mirė pasaulyje 
seniausias 168 metų am
žiaus žmogus, kaukazietis 
Siralis Mislimovas.

$

S3

Margaritai Valilionienei-Walley
Reiškiame gilią užuojautą giminėms, draugams 

ir Lietuvią Socialio Klubo nariams Miamyje nete
kusiems draugės ir žymios veikėjos.

AMELIJA IR ALFRED SCHAEFER 
New York, N. Y.

k' y*}«• t - ' A ■

DORCHESTER, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Kavoliūnas
Mirė 19691 m. rugsėjo 15 d

Jau trylika metą praslinko kaip negailestinga 
mirtis išskyrė iš gyvąją tarpo mūsą mylimą 
tėvelį.

Liūdime tavęs su skausmu širdyse. Lai būna 
Tau, brangus tėveli, amžina ramybė, o mes Tavęs 
niekad neužmiršime.

Duktė
Sūnūs

ST. PETERSBURG, FLA. 
Mirus

Vincui Vitkauskui
Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Mary, sūnui 

John, dukroms Margaret ir Adella, anūkams, 
proanūkiams, ir visiems artimiesiems.

33

G. Gendrėnas 
J. Gendrėnas
L. ir E. Paulauskas 
B. Putrimas
O. Putrimas 
T. ir O. K airis 
G. Stephenson 
S. Traster
G. ir N. Evans
J. ir P. Stančikai
H. Sholūnienė 
J. ir A. Stukai
A. Rusiackas 
L Rusiackas 
V. Smalstienė
V. ir M. Repečkai 
N. Petronis
P. Šimėnas
B. Jankauskas
M. Purvėnas 
J. ir T. Lukai 
P. ir A. Aleknai

S.
A.
P.

J. ir J. White 
M. Steinys 
M. Rutkowski 
S. Yuknis 
J. ir E. Galvan 
J. Greblik 
J. ir P. Keller 
J. Judickas 
W. ir K. Kelley 
B. Craigen 
B. McDermott 
B. ir V. Casper 
W. Dubendris 
H. Dalton 
V. ir V. Bunkai 
P. ir O. Bunkai 
J. Walker 
H. Holden 
D. Mikolojūnas 
M. Sharova 
A. Brewer

A. ir M. Raškauskai J, ir O. Rūbas 
J. Stančikas
J. ir A. Stattman
V. Lapatta
L. ir A. Tvaskai
J. ir H. Bernotai

Bakšys
Bakšy^ 
Lukas 
Lukas

J. Stanley
A. Jurevičiene
W. ir M. Žukai
C. ir T. Shalūnas
M. Klishus
C. Pujshis
M. Pujshis
V. ir E. Valley
P. ir A. Navickai
V. Paulauskas
N. Lenigan
J. ir H. Sarkūnai

ST. PETERSBURG
Mirus

William Wilkosky
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Marei, 

sūnui Jonui, dukroms Margaret Alexander, žentui 
Vytautui, Ardella Yutis, anūkams, visiems arti
miesiems, bei draugams.

LLD 45 KP VALDYBA IR NARIAI
K
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Nyksia žemės ūkiai Ilgojoj 
Saloje (L. L) New York 

Ko PETRIKIENE

Ilgoji sala, kuri jungiasi 
su didmiesčiu - New York, 
yra žinoma žemės duosnu- 
mu. Saloje išaugintos bul
vės turi pirmenybę visoj 
šalyje. Smėlėtoj žemėje 
gerai auga visokios daržo
vės. Nuo ankstyvo pavasario 
iki rudens šalnų, žemdirbiai 
išaugina po 3-4 derlius Įvai
rių daržovių. Anksčiau prie 
saugių vandens įlankų, dau
gelyje vietų pluduriuoda/o 
baltų ančių pulkai, katrų ska
nia kepsniena gardžiavosi 
gero maisto mėgėjai. Ten 
būdavo galima nusipirkti ir 
gyvų antį. Sumani šeiminin
kė išvirdavo skanios jukos. 
Dabar jau tik prisiminimui. 
Ančių ūkiu užsiimdavo lenkų 
bei rusų kilmės ateiviai. 
Nors vėlesniais laikais ūkių 
darbai yra mechanizuoti, bet 
tėvams pailsus, jų vaikai to 
užsiėmimo nenori.

Kur prieš 30-20 metųplo- 
tėjo bulvių, kukurūzų ir ki
tokių javų platūs laukai, te
nai iškilo nauji miesteliai, 
išstato didelius supermar
ketus ir, prie kožno jų nau
jas bankas.

Pristatyta, taip sakant dėl 
seno amžiaus žmonių, gyve
nimui apartamentų. Toliau 
gyvenančius, ryte su autobu
su, nuveža į marketų apsi
pirkti. Pageidaujant, po pie

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

$1.00 Nuolaida “Laisvę” Naujai 
Užsisakantiems Amerikoje

Į Lietuvą nuolaidos nėra, nes brangiai 
kainuoja ten laikraščio pasiuntimas.

VAJUS PRASIDĖS SPALIO 1 DIENA IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS.

Kviečiame į Talką
Kviečiame j talką visus buvusius vajininkus ir labai 

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

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30;
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 259. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 509.
KREDITĄ UZ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$15,000 FONDAS
Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė’* gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondų. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

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

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

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisve
102*02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

tų arba vakare nuveža į kiną 
ar kur kitur. Suprantama, 
už viską reikia užmokėti. 
O nuomos! Mano buvusi kai- 
minka už du kambarius su 
visokiais patogumais, moka 
mėnesiui $225.

Buvo daug lietuvių ūkinin
kų: vieni augino bulves ir 
kitokias daržoves, kiti už
siėmė pienininkyste. Vasa
ros metu pas visus suvažiuo
davo daug poilsiautojų. Bet 
dabar tie gražūs lietuvių 
ūkiai jau tik prisiminimuo
se. Vaikai augo, panoro mo
kytis. Viskas baisiai bran
gu, ypač mokslas. Teko 
sklypais žemę parduoti. Pa
siliko vietos tik dėl karvutės 
išlaikymo, dėl daržo, dėl 
kelių avilių bitelėms, pulke
liui vištų, ančių, žąsų, ir 
namų sargo šunį. Užbaigę 
mokslų vaikai išsikėlė į 
miestų. Tėvus aplanko tik 
švenčių metu arba prisimi
nę mamos iškeptų skanų ku
gelį. Amžius veikia savo. 
Reikėjo likviduoti mylimų 
karvutę, paskui paukščius, 
šunį. Pasiliko tiktai katinų!

ŪKYJE IŠAUGINTI 
PRODUKTAI

Mokslas ir technika visur 
žymiai padidino žemės der
lių. Pasikeitė užaugintų pro- 

dūktų pardavimo padėtis. 
Dar mūsų atmintyje, ūkinin
kas prisikrovęs vežimų bul
vių, obuolių ir kitokių dar
žovių atveždavo į miestų. 
Seimininkės džiaugėsi pigiau 
pirkusios. Daugiau taip nėra. 
Mažos krautuvėlės veik iš
nyko. Supermarketo vedėjas 
nuo vietos žemdirbio nieko 
neperka. Ūkininkas privers
tas vežti savo produktus į 
nuskirtų pardavimui punktų 
(wholesale). Gerai, jeigu pa
sitaiko, kad nedaug siūlomų 
produktų privežta, kitaip 
siūloma kaina nepadengia nė 
atvežimo. Produktai turi 
pereiti per kelių spekulian
tų rankas, kol pasiekia pir
kėjų. Kainas nustato super
marketų koncernai.

Išvykus iš miesto bent už 
70-80 mylių, šalia persikų 
sodų ir pamidorų dirvų pa
matai didelėmis raidėmis 
iškabas: “Patys pasirinkit 
persikų. Kaina - 20 centų 
už svarų. Pamidorai - 15 
centų svaras”.

KELIAUJANTIEJI LAUKŲ 
DARBININKAI

Kartų teko matyt (juodos 
odos) basa moterį, kartu su 
kitais darbininkais renkant 
braškes. Jos kūdikis, tik 
kokių 8-9 mėnesių amžiaus, 
farplysy žaidė akmenėliais.

Braškių rinkimo sezonas 
tęsiasi 3-4 savaites, jeigu 
geras oras.

Nežiūrint, kaip aukštai 
yra išvystyta technika, bet 
vaisių ir daržovių nuėmimo 
darbui vis yra reikalingos 
žmogaus rankos. Sezonų 
darbams, ypač pietinėse 
valstijose, spekuliantai su
renka bedarbius, prižadėda
mi jiems ilgų darbui sezonų 
ir gerų užmokestį. Doku
mentiniame filme buvo pa
rodyta, kaip spekulianto at
vežti darbininkai skynė pu
peles (string beans). Ūki
ninkas mokėjo už pusę saiko 
(bushel) surinktų pupelių 59 
centus. Pinigus surinko 
spekuliantas, kuris darbi
ninkui išmokėjo po 12 centų 
už pusę saiko. Išmokėjimo 
dienoje, visų pirma, išskai
toma už maistų, už kitas 
išlaidas ir. . .jeigu dar 
kiek atlieka, atiduoda dar
bininkui. Pasitaikius blo
gam orui (lyja), darbininkas 
nieko neuždirba.

Sunkia laukų darbininkų 
padėtimi yra susirūpinusios 
įvairios draugijos, įsikiša 
ir visokie valdžios pareigū
nai. Nustatyta mokestis už 
darbo valandas, bet keliau
jančiųjų darbininkų padėtis 
nepavydėtina.

Jeigu, sulyg dabartinio 
tempo, statyba taip tęsis to
liau, tai už 10-15 metų Ilgoji 
sala pasidarys vientislu 
miestu. Valstijos pareigū
nai kelia klausimų kaip iš
gelbėti saloje dar likusių 
ūkininkystę. Yra pasiūly
mas, kad valstija supirktų 
kultivuojamųjų žemę ir nuo- 
muotu norintiems auginti 
maistui produktus. Kaip to
liau žemės reikalai klosty
sis, ateitis parodys. Ūkių 
plotai sparčiai siaurėja.

So. Boston, Mass.
LLD 2-ros kuopos ir Klubo 

susirinkimas įvyks rugsėjo 
22 d., šeštadienį, 1 valandų 
po pietų.

3-čių vai. prasidės “whist 
pare”.

Abiejų organizacijų visi 
nariai atsllankykit, nes turė 
sime daug reikalų apkalbėti. 
O ypač “Laisvės” vajų ap
tarti ir išrinkti vajininkų 
arba visi prisižadėti dirbti 
kiek galima.

A LLD sekretorė ir 
Klubo pirmininkė, 
ELIZABETH REPŠIENE

NEIT YORKO 
NA U J IENOS

Pramogy Kalendorius

Valstijinis labdaros in
spektorius Berlinger ap
skaičiuoja, kad New Yorko 
miestas išmoka milijonus 
dolerių tiems, kuriems lab
dara nereikalinga. Jis su
rado nemažai “betėvių vai
kų”, kurių tėvai gyvena net 
tuose pačiuose namuose.

FBI susekė arklių lenkty
nėse įvairius papirkinėji
mus, kuriais apgaulingai 
laimi milijonus dolerių. Ty
rinėjimas tęsiamas.

ši. mėnesi Richmond Hill < £
mini šimtmetinę sukaktį nuo 
įsikūrimo. Ta proga rengia
mos iškilmingos demonstra
cijos ir kitokios celebraci
jos.

Suffold County areštavo 12 
žmonių, pas kuriuos rado 
daugiau kaip 2,000 narkotikų 
tablečių.

•
Iš Kanados atvykęs kuni

gas Eric Snider buvo Mor
ningside Parke plėšikų už
pultas, apmuštas, 4 kartus 
peiliu sužeistas ir prarado 
$30.

12,632 automobilių savi
ninkai praranda teisę atnau
jinti leidimus, kadangi jie 
neužsimokėjo bausmės tikė
tų per 90 dienų ar daugiau.

•
Nuomų kontrolės raštinė 

leis pakelti 1974 metais nuo
mas 7.5% 900,000 kontro
liuojamų apartmentų.

•
Narkotikų agentai dabar 

pradėjo rekrutuoti žemiau 16 
metų amžiaus vaikus parda
vinėti narkotikus.

e
šeši farmų streikieriai, 

atvykę iš Kalifornijos, pike
tuoja čia supermarketus, kad 
nepardavinėtų užstreikuotas 
vynuoges ir salotas.

Komunistų partija ruošia 
masinį rinkimų mitinga rug
sėjo 26 d., Hotel Diplomat, 
43 St. ir 6 Ave., 7:30 vai. 
vakare. Kviečia visus da
lyvauti.

S. N. Behrman

Mirė 80 metų amžiaus 
S. N. Behrman, per 40 metų 
rašęs Broadvėjaus teatrams 
pjeses. RE P.

"Laisvės” 
direktoriams

“Laisves” direktorių po
sėdis įvyks antradienį, rug
sėjo 25 d., 2 vai. popiet. 
Prašome direktorių prisi
minti, kad posėdžių diena 
perkelta į antradienį iš pir
madienio.

SEKRETOREt
Aidiečiams

Aido choro pirma šio se
zono pamoka įvyks penkta
dienį, rugsėjo 21 d., 8 vai. 
vakare. Visi sueikime. 
Praėjusiame “Laisvės” nu
meryje per klaidų buvo pa
sakyta, kad pamoka įvyks 
sekmadienį - atsiprašome.

VALDYBA

LAISVES” DIREKTORIAI
kviečia visus

reikėjų, ‘Lais-
iždininkų WAL-

KERŠULį jo
gimtadienio su-

Sekmadienį, rugsėjo 30 d., 1 vai. į 
Laisvės salę

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Pagerbsime ilgametį 

mūsų 
vės” 
TERį 
85-ojo
kaktuvių proga.

Taip pat atidarysime 
“Laisvės” vajų. Bus 
graži meninė programų, 
kurią Išpildys Aido Cho

ras, vadovybėje Mildred Stensler. Pietūs bus 
kuopuikiausi. Nesigailėsite atvykę. Aukų už pie
tus $3.50.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
WHEELING, West Va. 

Thomas Druaux bus pirmas 
amerikietis mainierys ap
sikeitimo būdu vykstantis su 
amerikiečių delegacija į Ta
rybų Sąjungų, kur jis studi
juos tarybinę technikų ang
lies kasyklose.

WASHINGTONAS. Van
dens tyrinėtojai skelbia, kad 
prieš 80 milijonų metų van
denynų temperatūra siekė 70 
laipsnių, o dabar, bendrai 
imant, siekia 35 laipsnius.•

BUDAPEŠTAS. Mirė Jes
sie Zimmerman, New Yorke 
išeinančio pažangiųjų vengrų 
laikraščio redaktorė, Mote
rų Tarptautinės Sąjungos už 
taikų ir laisvę veikėja. Mirė 
netikėtai besilankydama 
Vengrijoje.

JOLIET, Ill. Stateville 
kalėjime sukilę kaliniai pa
leido 10 suimtų sargų, kai 
kalėjimo viršininkai paža
dėjo išklausyti kalinių skun
dų.

KARTOUMAS. Sudano 
valdžia paskelbė nepaprastų 
šalyje padėtį ir apgulos sto
vį, kai studentai ir darbo 
unijos suruošė demonstraci
jas ir grųso streikais.

ELKINS, W. Va. Federa
linis teisėjas Maxwell atsi
sakė išduoti drausmę 2,000 
streikuojančių mainierių. 
Anglies kompanija nieko 
teisme nelaimėjo.

NEW YORKAS. Jungtinių 
Tautų komitetas kovai su 
kolonizmu vėl pasisakė už 
Puerto Rico gyventojų apsi
sprendimo teisę.

•
NEW YORKAS. Komunistų 

partija pasiuntė sveikinimų 
Korėjos Demokratinės Liau
dies Respublikai 25 metinių 
minėjimo proga.

DENVER, Colo. Apie 3,- 
800 gumos darbininkų su
streikavo. Dvi gumos įmo
nės uždarytos. Reikalauja 
naujo kontrakto su algų pa
kėlimu ir darbo sąlygų pa
gerinimu.

WASHINGTONAS. Dir
bančiųjų įvairiose įmonėse 
moterų skaičius padidėjo nuo 
5 milijonų 1900 m. iki 33 
milijonų 1973 m.

•
NEW YORKAS. Western 

Union korporacija paskelbė, 
kad paleidžia iš darbo 1,000 
darbininkų.

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

įvyks spalio (October) 2d., 
2 valandų po pietų, “Laisvės* 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

Sekr. A. GILMAN

Du laiškai
Lazauskams

Jonas ir Jule Lazauskai 
šiomis dienomis gavo du 
laišku, kuriuose yra linkėji
mų bei žingeidžių žinių vi
siems. Tad čia dedame iš
traukas.

Marytė ir Juozas Nevins, 
abu buvę aidiečiai, o dabar 
gyvenantieji Floridoje, rašo: 
“Mes gyvename neblogai. 
Aš jau dirbu, o Juozas dar 
ne. . . Oras truputį atvėso 
čia, bet ankščiau turėjome 
daug lietaus. . . Visiems 
aidiečiams siunčiame linkė
jimus . . .”

Iš Klaipėdos, Lietuvos, 
rašo Aldona Kvedaraitė. 
Mes jų visi prisimename 
nuo to laiko, kai ji viešėjo 
pas Lazauskus ir dažnai 
ateidavo su jais į Aido Choro 
pamokas.

“Grįžusi iš kelionių radau 
Jūsų mielų ir linksmų laiš
kelį su gražiomis nuotrau
komis. Labai ačiū. Gražu
mėlis Jūsų darželio! Bet 
ir Judu neblogiau žydite ir 
žaliuojate. . .

Mano atostogų dienelės 
irgi jau suskaičiuotos. Labai 
gerai ir įdomiai jas pralei
dau. Buvau Užkarpatėje, 
klajojau po kalnus, po vy
nuogynus, paskui maudžiausi 
Juodojoje Jūroje. . . Visur 
gerai, o namie geriausia. 
Graži šiais metais buvo va
sarėlė, vienas malonumas. 
Apvažinėjau visų mūsų gin
tarinį pajūrį. BuvauNidoje, 
Juodkrantėje. Sutikau elnių, 
kiškių, radau baravykų. 
Sunku apsakyti Neringos 
grožį, ypač vasarų. Ir Pa
langos neapleidau. . .

Linkiu Jums viso geriau
sio. Daug, daug linkėjimų 
mielam Bimbai, Mizarienei, 
Ventams ir visiems kitiems 
pažįstamiems”.

IEVA

Iš kelionės į Lietuvą
Kaip žinia, turistų grupė 

išvyko į Lietuva rugsėjo 11 
d. Dabar gavome šį prane
šimų:

Mes visi gerai atvykome į 
Amsterdamu Olandijoje. 
Oras gražus. Visiems lin
kėjimai.

GEO. WARESON
JOSEPHINE AUGUTIENE 

ANNA DOBILIENE

4*
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MANO MYLIMO VYRO

MIRĖ: 1967 m. rugsėjo 23 d.
Ieva

RUGSĖJO 30 D.

Laisviečių atidarymas 
“Laisvės” vajaus ir pager
bimas mūsų iždininko 
W A ETERIO KERŠULIO jc 
85-mečio sukakties proga. 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avenue, Ozone Park, 
New York.

SPALIO 14 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas minės 650 metų Vil
niaus miesto sukaktuves, 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park,
N. Y.

SPALIO 28 D.

“Laisvės” fondui pietūs 
įvyks spalio 28 d., 1 vai. po 
pietų, Hartford, Conn. Ruo
šia: L. M. Klubas ir Lais
vės choras. Bus graži me
ninė programa ir geri pietūs 
už prieinamų kainų.

LAPKRIČIO 11 D.

“Laisvės” metinis kon
certas. Prašome apylinkės 
kolonijų tą dieną laikyti 
laisvą.

Iš Waterburiečių 
pikniko

Sekmadienį, rugsėjo 16 d., 
waterburiečių LLD 28 kuo
pos piknikas spaudos naudai 
ypatingai gražiai pavyko. 
Žmonių į 103 Green Street 
salę prisirinko daug. Iš 
Hartfordo atvyko pilna ma
šina, iš Bridgeporto irgi 
viena mašina, iš Stamfordo 
taipgi. Iš Niujorko atvyko 
net trys mašinos, ir iš New 
Jersey viena.

Programa buvo įdomi ir 
atrodė, kad žmonėms patiko. 
Kalbėjo Ieva Mizarienė ir 
P. Venta. Meninę programą 
atliko būrys New Yorko 
aidiečių, vadovybėje Mild
red Stensler, su solistais V. 
Bekeriu ir N. Ventiene.

Smagu pasigirti, kad par
sivežėme iš Waterburio tris 
naujas prenumeratas į Lie
tuvą, taipgi ir glėbį atnauji
nimų, kaip vietinių, taip ir 
Lietuvoje. Žinoma, visos 
prenumeratos bus priskaity- 
tos Connecticutvajininkams. 
Aišku, gavome ir aukų 
“Laisvei”, bet dar neviskas 
suvesta.

Reikia pasidžiaugti, kad 
teko pasikalbėti su kolonijų 
draugais, juos paprašyti 
stoti į vajų. Pasižadėjo 
Bridgeporto M. Arisonas ir 
Strižauskai, Stamfordo 
Amelia Juškevičienė, Hart
fordo Liuose Butkevičienė. 
O Waterburyje dirbs M. 
Svinkūnienė. Linkime vi
siems vajininkams sėkmės.

Beje, kaip ir visada, wa- 
terburietės moterys, vado
vybėje M. Svinkūnienės, pa
gamino skaniausius pietus. 
Dėkingi esame joms.

IEVA

h

*




