
«

THE LITHUANIAN WEEKLY PRICE 19c

NO. 32 METAI 63-IEJIPENKTADIENIS, RUGPIŪČIO (AUGUST) 9, 1974 OZONE PARK, N. Y. 11417

KRISLAI
LDS Seimas
LLD Konferencija 
LLD Nariams Knygos 
Moteris kandidatė 

į gubernatorius
J. Domarkas Meksikoje 
Skandalas “veiksnių” tarpe!

IEVA MIZARIENĖ
Sį savaitgalį Pittsburghe 

suvažiuos gražus būrys pa
žangių lietuvių. LDS Seimas, 
kuriame, atrodo, dalyvaus 
daugumoje Amerikoje gimu
sieji lietuviai, tęsis dvi die
nas, rugpiūčio 9 ir 10. Žinau, 
kad jis bus sėkmingas. O aš 
vis sakau, kad kiekvienas 
suvažiavimas pakelia narių 
ūpą. Linkiu sėkmės LDS de
legatams, kurių tarpe ir aš 
būsiu.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Centras, pasinaudoda
mas LDS Se’imu, nutarė ban
dyti surasti laiko per tas 
kelias dienas sūšaukti visus 
atvykusius LLD narius pasi
tarimui. Reikalų turime 
daug. Svarbiausia, galėsime 
padiskutuoti ateinančių metų 
planus, kaip geriau prisiruoš
ti minėjimui mūsų garbingos 
Draugijos 60-mečio.

Visiems LLD nariams turiu 
smagią žinią - o tai ta, kad 
rugpjūčio mėnesį išsiuntinė- 
sime kuopoms knygas už 
1973 ir 1974 metus. Kaip 
žinote, tai bus Juozo Paukš
telio du romanai, “Jaunystė” 
ir "Netekėk, saulele”. Steng
simės iš savo pusės išsiunti
nėti knygas taip, kad jos jau 
būtų rugsėjo mėnesį kuopų 
susirinkimuose, kur bus gali
ma išdalinti nariams.

Per du šimtmečius Ameri-. 
kos nepriklausomybės, tik 
trys moterys buvo užėmusios 
valstijų gubernatorių vietas, 
ir jos buvo tuose postuose tik 
todėl, kad paveldėjo savo 
vyrų vietas. Tai buv*6 Nellie 
Taylor Wyoming valstijoje, 
Miriam Ferguson Texas ir 
Lurleen Wallace Alabama.

Ir štai šiais metais demo
kratų partija nominuoja į 
Connecticut valstijos guber
natoriaus vietą Ella Grasso. 
Atrodo, kad ji tikrai bus 
išrinkta. Ji yra italų imigran
tų šeimos dukra.

Vilniaus "Tiesoje” skaito
me, kad LTSR nusipelnęs 
artistas, Valstybinės filhar
monijos vyriausiasis dirigen
tas J. Domarkas šį mėnesį 
vadovaus dviem koncertam 
Guadalacharijos mieste, 
Meksikoje.

Kaip malonu būtų sutikti 
gerbiamą Domarką New Yor
ke. 0 gal ir bus taip, jeigu jis 
grįš į namus per mūsų mies
tą. Laukiame mielo draugo!

Skandalas “veiksnių” tar
pe! Altas šaukia “Amerikos 
Lietuvių Kongresą”, bet ne
kviečia į kongresą Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės, nei 
Pasaulinės Bendruomenės. 
Vienas New Yorko radijušas 
šaukia, kad tai nebus visų 
lietuvių kongresas be Bend
ruomenės atstovybės. O aš 
sakau, kad nebūtų visų lietu
vių kongresas, jei ir Bend
ruomenės dalyvautu. Jis yra

Kaunas iškilmingai atžymėjo 
išvadavimo 30-sias metines

KAUNAS, rugp. 1 d. (K a- kovoje su fašistiniais oku- 
blegrama). I iškilmes iš 
daugelio šalies miestų su
važiavo karinių dalinių, ku
rie vadavo Kauną, kovotojai, 
buvę partizanai, antifašisti
nio pogrindžio dalyviai.

Šiandien, vidurdienį, 
Aukštųjų Šančių Karių kapi
nėse įvyko iškilmingas ce
remonialas žuvusių tarybi
nių karių atminimui. Gėles 
prie paminklo tarybiniams 
kariams, išvaduotojams, pa
dėjo Lietuvos Komunistų 
Partijos ir respublikos vy
riausybės vadovai, miesto 
visuomenės atstovai, dele
gacijos iš kitų Lietuvos 
miestų.

Vakare miesto dramos 
teatre įvyko iškilmingas po
sėdis. Jame kalbėjo Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto antrasis sekreto? 
rius, Valerijus Charazovas, 
partijos Kauno miesto komi
teto pirmasis sekretorius 
Kazimieras Lengvinas, Ta-

Iškilmių išvakarėse prie 
Kauno pilies sienų atidengta 
paminklinė lenta « tarybi
niams kariams. Švenčių die
nomis Valstybiniame Istori
jos Muziejuje veikia didelė 
paroda "Už Tarybų Lietu
vos Laisvę”. Čiurlionio Dai
lės muziejuje eksponuojami 
paveikslai, kuriuose Lietu
vos dailininkai įamžino ta
rybinės liaudies žygdarbius

VILNIUS. - Lietuvos KP 
Centro Komitetas ir Minist
rų Taryba paskyrė premi
jas už geriausius mokslo, 
technikos, literatūros ir 
meno kūrinius. Laureatais 
tapo 24 žmonės.

Premijos paskirtos ra
šytojui Vytautui Bubniui už 
romaną "Po vasaros dangu
mi”, poetams Antanui Jony 
nui už poezijos rinktinę "Pa 
siryžimo metas” ir Anzel 
mui Mutučiui už eilėraščių 
knygą vaikams "Gurios te
levizorius”, kompozitoriui 
Eduardui Balsiui už oratori
ją "Nelieskite mėlyno gaub
lio”, dirigentui Juozui Do
markui, dailininkei Sofijai 
Veiverytei. Laureatų tarpe 
yra mokslininkai - matema
tikas Vaclovas Bliznikas, fi
zikas Algirdas Šileika, is
torikas Juozas Galvydis, fi
lologas Aleksandras Vana
gas, agronomas Leonas Kau- 
dziulis ir kiti.

BALYS BU C E LIS 
------------------------------- -------

Nixono ekonominė politika 
didins nedarbą

WASHINGTONAS. - Žy
mus ekonomas Walter Hel
ler teigia, kad'dabartinė pre
zidento Nixono vedama eko
nominė politikavęs į dides
nį šalyje nedarbą. Jis sako, 
kad ateinančiais metais mes 
jau turėsime apie 7 procen
tus visų darbininkų bedar
bių eilėse. Jis tokią savo 
nuomonę išdėstė Kongreso 
nariams.

Bedarbių skaičius nuola
tos didėja. Antai, vasario 
mėnesį bedarbiai sudarė 5 
procentus, per gegužės ir 
birželio mėnesius jau buvo 
5.2 procento, o pabaigoje šių 
metų jau žada pasiekti 6 
procentus. Kiekvienoje savo 
kalboje prezidentas žada be
darbių skaičių su savo poli
tika sumažinti, bet iš tikrųjų 
bedarbių armija sistematiš- 
kai auga.

Moterų judėjimas 
pasmerkė

MASKVA. - Tarybų Są
jungos Moterų Komitetas 
griežtai pasmerkė Kipro sa
loje graikų militaristų pra
vestą fašistinį perversmą. 
Jos reikalauja, kad būtų at- 
steigta senoji valdžia su Ma
karios priešakyje.

šaukiamas tik vienam tikslui, 
būtent propagandai ir kovai 
prieš Lietuvą. Joks doras 
lietuvis bei draugija tokiems 
tikslams negali pritarti.

pantais.
Susirinkimai, skirti Kauno 

išvadavimo trisdešimtme
čiui, įvyko daugelyje mies
to įmonių ir įstaigų. Juose 
dalyvavo dešimtys tūkstan
čių kauniečių, ypač daug buvo 
jaunimo.

PASKIRTOS PREMIJOS

MASKVA. - Tarybinė vy
riausybe davė, mokslininkui 
V. P. Nekrasovui dviems 
metams vizą pagyventi už
sienyje.

Ar sugrąžins 
Graikijoj 

monarchiją?
ATHENAI. - Kai ■' 1963me

tais Graikijoje įvyko per
versmas, karalius Konstan
tinas pabėgo į užsienį ir ten 
šiandien tebegyvena. Naujoji 
civilinė vyriausybė žada už 
šešių mėnesių leisti grai
kams referendumu (visuoti
niu balsavimu) išspręsti mo
narchijos klausimą. Galimas 
daiktas, kad dauguma graikų 
balsuos už monarchijos pilną 
panaikinimą, karalių išbrau
kiant ir iš konstitucijos. Bet 
sakoma, kad karalius Kon
stantinas tikisi laimėti ir 
sugrįžti į sostą, v

JOETSU, JAPONIJA. - Po 
25 metų "miegojimo” staiga 
pradėjo veikti vulkanas. 
Žuvo 3 žmonės.

BUENOS AIRES. - Argen
tinos valdžia suareštavo 200 
žmonių per šermenis nužu
dyto kongresmano. Triukš
mas kilo, kai nužudyto kong
resmano šalininkai nepaklu
so valdžios įsakymo laido
tuvėse masiniai nedalyvauti.

Argentinos
prezidentė

Nixonas prisipažino apgaudinėjęs ir 
melavęs - turi pasitraukti, arba bus 

išmestas iš prezidento vietos

Kai Juan Per on sugrįžo iš 
tremties ir tapo išrinktas 
Argentinos prezidentu, o vi
ceprezidento vietą kandida
tavo ir išrinkta jo trečioji 
dar jauna žmona Maria Es- 
tala (Isabel) Peron. Kai jos 
vyras mirė, ji tapo šalies 
prezidente. Ji sako ištikimai 
eisianti velionio prezidento 
pramintu keliu ir vykdysian
ti jo vestą politiką visais 
klausimais.

Ginčas tarp 
Kanados ir Indijos

OTTAWA. - Kanados val
džia kaltina Indiją sulaužy
mu susitarimo. Kaip žinia, 
Kanada davė Indijai bran
duolinį reaktorių. Pastaroji 
prižadėjus, kad branduolinė' 
energija bus naudojama tik
tai taikiems reikalams, o ne 
karui.

Bet tuo tarpu Indija nese
niai darė bandymus su ato
mine bomba. Dabar Kanada 
sako, kad Indija nesilaikė jai 
duoto pažadėjimo. ;

Nežinia, kuomi tas ginčas 
pasibaigs. Vienas aišku: In
dija gali pasigaminti atomi
nę bombą.

Portugalija 
išlaisvins savo fe 

kolonijas
LISBON. - Čionai lankyda

masis Jungtinių Tautų sek
retorius Waldheim pareiškė, 
kad naujoji Portugalijos val
džia yra pasirengusi savo 
kolonijoms Afrikoje suteikti 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Bus paliestos šios kolonijos: 
Guinea, Angola ir Mozam
bique. Pirmiausia būsianti 
išlaisvintą ir pripažinta ne
priklausoma valstybe kolo
nija Guinea.

NICOSIA, KIPRAS. - Tur
kijos armija užima naujus 
Kipro salos plotus. Graikai 
gyventojai skundžiasi, kad 
jie esą labai skriaudžiami.

Washingtonas. - Praeitą 
pirmadienį, rugp. 5 d., prezi
dentas Richard Nixonas pa
skelbė savo “istorinį” pareiš
kimą. Prieš kelias dienas bu
vo spaudoje kalbama, kad tai 
bus svarbus jo pasisakymas 
jam daromais primetimais 
Watergate skandalo reika
lais. Pareiškimas svarbus 
tuo, kad jai^ie Nixonas prisi
pažįsta net ir savo artimiau
sius pasekėjus apgaudinėjęs 
ir jiems melavęs. Jis prisipa
žįsta, kad jis buvo įsakęs 
Federal Bureau of Investiga
tion (FBI) netyrinėti Water
gate įvykių ir neieškoti kalti
ninkų ir nusikaltėlių. O per 
paskutinius dvejus metus net 
keliais atvejais jis sakė, kad 
jis tokio įsakomo nebuvo da
vęs ir kad jis nieko nežinojo 
apie Dean, Ehrlichman ir 
kitų sąmokslą Watergate 
skandalą paslėpti nuo visuo
menės. x

Kodėl Nixonas “susiprato” 
dabar tokį prisipažinimą pa
daryti? Ar tai jis padarė 
gęruoju? Nieko panašaus. Tai 
būtų visi sužinoję iš juostelių, 
kurias jis atidavė specialiam 
prokurorui pagal ^Aukščiau
siojo Teismo įsakymą. Už
bėgdamas už akių, jis tikėjosi 
sušvelninsiąs savo nusikalti
mus ir sukelsiąs visuomenėje 
pasigailėjimo sentimentų.

\ Vardu komunistu Illinojaus 
valdžia traukiama teisman

CHICAGO, Ill. - Ameriki
nė Civilinių Laisvių Unija 
čia federalinio distrikto 
teisme užvedė politinę bylą 
prieš Illinojaus valstijos 
valdžią, reikalaujant, kad 
teismas uždraustų vykdyti 
taip vadinamą "Illinois 
Election Law”, kuris nelei
džia Komunistų Partijai šio
je valstijose legališkai funk
cionuoti valdiškuose rinki
muose. Tai reakcinis įstaty
mas. Unijos advokatą^ rei
kalauja, kad federalinis teis
mas ji panaikintų, nes jis 
priešingas demokratijai ir 
konstitucijai.

Byla užvesta Amerikos 
Komunistų Partijos vardu. 
Jos pusę teisme palaikys pa
tys žymiausi advokatai.

Tuo tarpu Komunistų Par
tijos veikėjai renka piliečių 
parašus, kad jos kandidatai

LOURENCO MARQUES, 
Mozambique. - Rugp. 4 die
ną čionai demonstravo apie 
30,000 žmonių ir sveikino 
pranešimą, kad Portugalijos 
valdžia žada kolonijai pri
pažinti laisvę ir nepriklau
somybę.

PARYŽIUS. - Prancūzijos 
ir Holandijos farmeriai pro
testuoja, kad žemės ūkio 
produktų kainos Bendroje 
Rinkoje yra labai nukritu
sios. Jie nebegali pragyven
ti.

Bet dabar jau aišku, kad 
niekas iš to neišeis. Ne pasi
gailėjimą jis sukėlė, bet pasi
piktinimą net ir tokiuose savo 
šalininkuose, kaip Sandma- 
nas iš N. J. ir Wiggins iš 
Kalifornijos. Teisiniame Ko
mitete tik prieš keletą dienų 
jie jį gynė ir teisino, o dabar 
jau žada balsuoti už apkaltini
mą ir nubaudimą. Panašiai 
atsiliepia daugelis ir kitų jo 
karštų šalininkų bei pasekė
jų.

Atrodo, kad dabar susi
klosčiusiose sąlygose prezi
dentui Nixonui bepalieka pa
sirinkti vieną iš dviejų: arba 
pačiam iš prezidento vietos 
“garbingai” pasitraukti, kaip 
padarė jo kolega Spiro Ag
new, arba bus Kongreso At
stovu Bute apkaltintas, o Se
nate nubaustas pašalinimu.

Tiesa, Nixon sakosi nenu
stojus vilties, tebetikįs, kad 
Senatas jo nenubaus. Bet 
kitaip mano visi rimti šių 
įvykių stebėtojai. Dauguma 
jų laukia greitoje ateityje dar 
vieno Nixono “istorinio” pa
reiškimo, būtent, kad jis pa- 
sitraukia-rezignuoja iš prezi
dento vietos.

Washingtonas, rugp. 6 d. - 
Prezidentas Nixonas šiandien 
kabineto susirinkime pareiš
kė, kad jis geruoju iš prezi
dento vietos nesitrauks.

būtų įtraukti į oficialų kan
didatų sąrašą lapkričio mė
nesio rinkimuose. .Ismael 
Flory kandidatuoja į Jungti
nių Valstijų senatorius. Jau 
esą surinkta daugiau kaip 
25,000 piliečiųparašų už jam 
teisę lapkričio rinkimuose 
kandidatuoti.

TEL AVIV. - Izraelio val
džia kaltina Egiptą sulaužy
mu paliaubų. Abi pusės kal
ba apie atsinaujinimą gink
luoto susikirtimo.

Vietnamo liaud ie
čių laimėjimai

DA NANG, Pietų Vietna
mas. - Liaudies ginkluotos 
jėgos užėmė dešimt naujų 
svarbių punktų. Valdžios jė
gos smarkiai supliektos.

Saigone valdžios atstovas 
užprotestavo bendrajai Mi- 
litarinei Komisijai prieš 
liaudiečius. Bet liaudiečių 
atstovai sakė, kad tie žygiai 
pilnai pateisinami, nes val
džia ruošėsi tuos punktus 
panaudoti prieš liaudies val
džios valdomas sritis.

EXTRA
Maskva. • Australijos ambasada praneša, kad Australija 

oficialiai ir formaliai pripažino Pabaltijo tarybines ręspubli- 
kos Lietuvą, Estiją ir Latviją kaip Tarybų Sąjungos dalis. 
Tai laikoma labai svarbiu žygiu tarptautinėje politikoje. 
Manoma, kad ją paseks ir kitos kapitalistinės Valdybės.
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Viceprezidentas Fordas esąs 
pasiruošęs užimti Nixono 
vietą.

Daugiau amerikiečiu 
uz prezidento 
apkaltinima

Louis Harris įstaiga pra
vedė naują žmonėse apklau
sinėjimą po to, kai Atstovų 
Buto Teisinis Komitetas iš
nešė prieš prez. Nixona ap
kaltinimą.

Klausimas buvo, ką jie 
mano apie prezidento apkal
tinimą per Atstovų Butą? 
Atsakymas didelės daugu-' 
mos aiškus, 66 procentai 
klausinėtų žmonių pasisakė 
už apkaltinimą, o tik 27 pro
centai prieš.

Manoma, kad šitie davi
niai paveiks ir Atstovų Buto 
didelę daugumą balstuoti už 
apkaltinimą.

"Joks kitas žmogus 
neatlaikytų”

Tokios nuomonės yra dr. 
Walter Tkach apie savo bosą 
prezidentą Nixoną. Jis yra 
asmeniškas prezidento gy
dytojas. Jis mano, kad joks 
kitas žmogus Nixono vietoje 
neišsilaikytų nepalūžęs po 
tokiuo spaudimu. Dr. Tkach 
sako: "Jeigu man būtų rei
kėję susidurti su tuo, su kuo 
teko susidurti prezidentui, 
jeigu man būtų reikėję pa
nešti tai, ką teko panešti 
prezidentui, aš būčiau palū
žęs per dvi savaites”.

Vadinasi, dr. Tkach yra 
labai geros, aukštos nuomo
nės apie Nixoną. 4

940,000 studentų
MASKVA. - Per rugpiūtį 

mėnesį vykstą egzaminai 
priėmimui jaunų vyrų ir mo
terų į universitetus, institu
tus ir kitas aukštąsias mo
kyklas. Ateinantį mokslo se
zoną aukštosiose mokyklose 
Tarybų Sąjungoje mokysis 
apie 940,000 jaunų žmonių.
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Biednuomenė ir infliacija
Mūsų Jungtinėse Valstijose, turtingiausioje kapitalistinė

je šalyje pasaulyje, šiandien turime net 40,000,000 skur
džių. Jie susideda iš labai mažas algas gaunančių dirbančių
jų ir valdiškos .pašalpos. Didelę daugumų sudaro gyvenan
tieji iš pašalpos.

Kaip šių milžiniškų skurdžių armijų veikia kainų kilimas ir 
infliacija?

Šiuo svarbiu klausimu neseniai pasirodė įdomus praneši
mas senatinio komiteto, kurio pareiga “rūpintis” biednuo- 
menės reikalais. Komitetas sako, kad infliacija ir kainų 
kilimas daug skaudžiau paliečia skurdžius, negu tuos, kurie 
turi vidutines pajamas. Pirmoje vietoje stovi maisto 
klausimas. Juo aukštesnė maisto kaina, tuo jo mažiau gali 
nusipirkti su mažomis, pajamomis šeima. Pav., paimkime 
dvi šeimas. Vienos metinės pajamos $10,000, o kitos tiktai 
$2,000. Ir viena, ir kita turi keturius narius. Kiekvienam jų 
reikia tiek pat maisto. Aišku, kad maisto kainai pakilus, su 
dviem tūkstančiais doleriui pajamų šeima priversta pirkti 
mažiau arba prastesnį maistų, nes jis šiek tiek pigesnis ir tik 
jis jai dar prieinamas. Tuo tarpu su dešimties tūkstančių 
dolerių pajamų šeima tos bėdos neturi. Dar ji tebegali 
ištesėti tiek pat ir tokio pat maisto įsigyti. Vadinasi, 
skurdžio šeimos narių dar sveikatai susidaro rimtas 
pavojus.

Geriau ar blogiau?
Spaudoje ir žmonių pokalbiuose dabar jau plačiai disku

tuojamas klausimas apie prezidento Nixono pašalinimo 
reikalų Senate. Kad Senatui teks šį reikalų svarstyti ir 
spręsti, tai abejonės nebėra. Atstovų Bute Teisinio komite
to išneštas apkaltinimas bus užgintas geroka balsų daugu
ma. Ir tada klausimas atsiduria Senate. Ten, žinoma, gali 
prezidentas laimėti, nes jo pašalinimui reikės dviejų 
trečdalių balsų daugumos, o tokia dauguma gali nesusidary
ti.

Tenka palaukti ir pamatyti. . .
Bet kiekvieno rimtai galvojančio amerikiečio galvoje kyla 

klausimas: Geriau, ar blogiau būtų, jeigu Nixonas būtų 
pasalintas? O gal niekas nepasikeistų?

Pagrindiniai veikiausia taip ir būtų. Juk jo vietų 
automatiškai užimtų taip pat republikonas ir stambiojo 
kapitalo atstovas viceprezidentas Fordas. Ne kartų, bet 
šimtus kartų Fordas yra sakęs ir kartojęs, kad Nixonas 
nekaltas, kad Nixono politika teisinga, kad jis už jų galvų 
guldo ir t. t. Vadinasi, pakeltas į prezidentus, Fordas tiktai 
tęstų Nixono politikų.

Vadinasi, net ir tie, kurie stojame už Nixono nubaudimų 
už jo papildytus nusikaltimus, neturime, mums atrodo, 
turėti kokių ten iliuzijų, kad jo pašalinimas reikštų kokius 
nors didelius pakeitimus į gerų pusę. Geriau iš anksto tai 
numatyti, kad paskui nereikėtų nusivilti.

Kipro salos ateitis
Anglija, Turkija ir Graikija susitarė Kipro saloje nutrauk

ti mūšius. Bet Turkija didina savo ginkluotas jėgas saloje. 
Neatsilieka Graikija. Susikirtimai už naujas pozicijas beveik 
kasdien kartojasi.

Kipro saloje ramybės nėra ir nebus, kol joje siautės 
svetimos ginkluotos jėgos, kol nesiliaus tarp Britanijos, 
Turkijos ir Graikijos varžybos už įtakų ir kontrolę saloje.

Jungtinės Tautos turėtų griežtai nutarti ir pareikalauti, 
kad Kipro salai būtų garantuota pilniausia nepriklausomy
bė, kad tuojau būtų atsteigta Makarios vadovaujama 
vyriausybė , kurių nuvertė Graikijos ginkluotos jėgos. Toji 
vyriausybė turėjo pasitikėjimų Kipro žmonėse. Jų rėmė 
visos politinės srovės.

Bet apie tokius žygius pasiekimui Kipro saloje ramybės 
nenorima nė kalbėti!

Su geriausiais linkėjimais
Šios savaitės pabaigoje Pittsburghe įvyks du svarbūs 

lietuviški sąskrydžiai - Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
seimas ir Lietuvių Literatūros Draugijos konferencija. Abi 
šios pažangios lietuvių organizacijos turi savo problemų, 
kurios yra reikalingos aptarimo. Seime ir konferencijoje bus 
proga rimtai pasikalbėti ir paieškoti būdų organizacijoms 
stiprinti.

• Mes galime tiktai karščiausiai palinkėti abiems sąskry- 
džiams sėkmės. Ta pačia proga prašoma sąskrydžių 
dalyvius nepamiršti ir lietuviškos spaudos reikalų. Lietuviš
ka spauda yra geriausias lietuviškų organizacija bendradar
bis. Tik jos pagalba mūsų organizacijos iki šiol gerai 
atsilaikė prieš visas audras ir šiandien yra visų mūsų bendru 
džiaugsmu ir pasididžiavimu.

Buristijos ATSR sostinėje Ulan 
Udėje yra vienas seniausių Sibiro 
mokslinių centrų—Visuomeninių 
mokslų institutas. Filologai tiria ir 
stengiasi iššifruoti ksilografus. Tai 
senosios rankraštinės knygos, ka
daise lamų ralyloi dacanuose 
(vienuolynuose). Neseniai baigtas 
moksliškai ir techniškai apdoroti 
Tibeto rankraščių ir ksilografų 

(6000 tomų) fondas, parehgta 
nauja jų mokslinio aprašymo 
schema. Pasirinkta indų ir tibe
tiečių medicinos šaltinių tyrimo 
metodika. Surašyti paaiškinimai 
seniesiems moksliniams traktatams 
„Vaidurja onbo" ir „Selpchren". 
Keli senosios medicinos receptai 
duoti ištirti buriatų biologams ir 
medikams.

Kas ką rašo ir sako
BEŠIRDIŠKUMAS IR 
NEPAISYMAS ŽMOGAUS

Pažangiečių laikraštis 
“Daily World” savo vedama
jame liepos 27 dienų smarkiai 
pasmerkė prezidento kalbų, 
pasakytų liepos 25 dienų. 
Prezidentas kalbėjo šios ša
lies ekonominiais reikalais. 
“Prezidento Nixono kalba”, 
sako “D. W.”, pasižymėjo 
savo beširdiškumu ir apgal
votu nepaisymu žmogaus 
problemų”.

Žmonėms, kurie valgo šunų 
maistų, nes neturi iš ko nusi
pirkti žmogaus maisto, prezi
dentas sako: “Praleiskite ma- v • M ,ziau . *

Arba, štai, “Amerikos dar
bininkų algos šių metų, birže
lyje buvo”, sakę dienraštis, 
“4.3 procento mažesnės, ne
gu praėjusių metų birželyje,! 
bet Nixonas už tai kaltino per 
didelį žmonių išlaidumų ir 
didelius algų pakėlimus už

^Jedarbas kyla, infliacija 
auga, šalis randasi krizėje, o 
musų prezidentas sako: “Mes 
tvirtai stovime prieš pastan
gas nukreipti mus į šalį nuo 
kelio, kuris yra reikalingas”.

Tvirtai laikysis to paties 
kelio , kuris privedė prie da
bartinės krizės!
MIELAS GYDYTOJAU, 
TURI GREITAI GYDYTIS

Chicagietis dr. A. J. Guse- 
nas Chicagos menševikų laik
raštyje savo straipsnyje “Be
protystės istorija” nepamiršo 
praeiti neapspiaudęs Tarybų 
Sųjungos. Pav., kalbėdamas 
apie bepročių prieglaudas, 
dr. Gusenas gieda:

“Alkololikų ir senų žmonių 
nepriima į beprotnamius. Ko
dėl jų nepriima, to niekas ir 
nežino. Dr. H. J. Klein netu
rėjo progos patirti, nes į jo 
klausimus nebuvo, atsakyta. 
Tik tiek jis sužinojo, kad 
pirmiau tokių prieglaudų bu: 
vo, kur laikė- tos rūšies ligo
nius. Nūdien veik visos jos 
uždarytos. Galima spręsti, 
jog tos rūšies ligoniai buvo 
likviduoti, ir ramiai ilsisi po 
velėna?*

Vadinasi, pagal dr. Guse- 
nų, šie ligoniai buvo ne į 
kokias kitas įstaigas perkelti, 
bet tiesiog išžudyti! Tokį da
lykų tarybiniams žmonėms 
primesti gali tiktai beprotis 
arba nepagydomas alkoholi
kas. Juk visas pasaulis žino, 
kad Tarybų Sąjungoje svei
katos apsauga yra nemokama 
ir geriausiai sutvarkyta.

Arba, štai kitas biaurus 
šmeižtas. Dr. Gusenas sapa-

Tarybų Sųjungoje “ligoniai 
prastai aprengti, bet ne kiek 
geriau apsirengę ir Maskvos 
gyventojai vaikščioja po gat- M ves .

Šių žodžiui rašytojai nese
niai teko būti Maskvoje ir 
vaikščioti jos gatvėse. Ma
čiau jos žmones. Sakau; be
gėdi Gusenai, per akis meluo
ji, arba nežinai, kų sapalioji. 
Maskvos gatvėse žmonės 
vaikščioja jau jeigu ne geriau 
apsirengę, kaįp mūsų miestų 
gatvėse, tai nė kiek ne pras
čiau. ;
IR LABAI DAUG, IR 
VIS DAR PERMAŽA

Kunigų “Draugas” (liepos 
24 d.) savo vedamajame ste-i 
bisi: r ;

“Nė viena šalis pasaulyje 
taip labai nesigiria ir nesidi- 
džiuoja naujųjų butų ir namų 
statyba, kaip Sovietai. Visi 
laikraščiai pilni žinių apie 
“milžiniškas statybas“. 
Spausdinamos nuotraukos 
daugiaaukščių namų, daug 

į rašoma ne tiktai apie staty
bos planų išpildymų, bet, ir 
apie jų perviršijimų. Nęven-i 
giama pasigirti, kaip yra “lai
mingi sovietiniai darbininkai 
naujų butų gavę”, ir nutyli
ma, kiek daug tūkstančių, 
net milijonų darbo žmonių, 

statybas, 
ir visoje

vis butų

neskaitant jau pensininkų, 
laukia savo eilės butų sąra
šuose”.

Tai nėra joks pasigyrimas 
su tomis statybomis. Jos mil
žiniškos. Pav., kas lankėsi 
Tarybų Lietuvoje, tas savo 
akimis matė tiek mieste, tiek 
kaime milžiniškas 
Toks pat vaizdas 
Tarybų Sąjungoje.

Bet vis tiek dar 
trūksta. Kodėl?

Viena, naujajam gyvenimui 
(Socializmui) suklestėjuš, ta
rybiniai žmortės nebenori gy
venti senuosd butuose. Jie 
yra išėję'iš mados. Visi iš jų 
veržiasi į naujus; butus su 
visais moderniškais patogu
mais; • - M’ ■ ‘ : ! < .’ ■ , . :

Antra, reikia atsiminti, kad 
Antrasis pasaulinis karas pa
liko -Lietuvoje ir kiitose tary
binėse respublikose baisiau
sią sunaikinimą. Pav.;' Vil
nius, Klaipėda, Šiauliai buvo 
tikra to žodžio - prasme pa
versti į griuvėsius. Tūkstan
čiai žmonių tapo benamiais. 
Imant visos Tarybų Sąjungos 
mastu, benamiais tapo desėt- 
kai milijonų žmonių.

Štai kodėl kad ir milžiniš
kos statybos vis dar negali 
visus tarybinius žmones ap
rūpinti moderniškais butais.

Bet kaip su mūsų Amerika, 
kurioje per karą nebuvo nei 
viena bomba'numesta,'kurios 
nei vienas miestas arba kai
mas nebuvo sugriauta, kurios 
dėl karo nei’ vienas žmogus 
nebuvo paverstas benamiu? 
Kaip čia? Ar čia netrūksta 
būtų? Kaip su getomis toje 
pačioje Chicagoje? Ar joje 
nėra šimtų tūkstančių žmo
nių, kurie gyvena urvuose?

Kuomi čia pateisinti butų 
stoką? Kodėl “Draugas” ir 
kiti reakciniai laikraščiai, 
purvais drabstydami Lietuvą 
dėl būtų stokos,''■'nepaisant 
didžiulių, statybų,? tyli s apię 
butų padėtį ii* stoką jų pano
sėje? 1 ■ '
SLA KAIP REAKCIJOS 
ĮRANKIS PRIEŠ TARYBŲ 
LIETUVĄ

Neseniai Bostone įvykęs 
Lietuvių Susivienijimo Ame
rikoje seimas jį pavertė lietu
vių tautos atplaišų, “vaduoto
jų” ir “veiksliių” įrankiu prieš 
Tarybų Lietuvą. Jo vadai 
visiškai pamiršo, kad prie 
SLA priklauso visokių pažiū
rų ir įsitikinimų lietuviai.

i Seimo nutūrimuose neran
dame nė vieno žodelio, svei
kinančio Lietuvoje gražiau
sius pasiekimus apšvietoje, 
moksle, sveikatos apsaugoje, 
mene, . literatūroje, sporte, 
teatre, muzikoje, dainoje, 
pramonėje, žemės ūkyje. 
Nieko, absolutiškai nieko 
apie tai, kuo tikrai gali ir 
privalo džiaugtis ir didžiuotis 
kiekvienas savo gimtąjį kfąš- 
tą ir savo tautą mylintis ir 
gerbiantis lietuvis. ,

Bet tas pats Seimas karštai 
pasveikino ir Amerikos Lie
tuvių Tarybą, ir -Lietuvių 
Bendruomenę, ir Vyriausijįi 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą, netgi smetonines “Lie-< 
tuvos atstovybes”, kurios jau 
daugiau kaip 30 metų niekam 
nebeatstovaujaJ i .’ 1 ■
KAIP GERIAUSIAI 
PRALEISTI ATOSTOGAS?

• f t ‘ ‘ . I' ' I r * >.

Labai gražų patarimą duo
dą; Vilniaus “Tiesoje” (liepos 
26 d.) Vandą Bogūšienė. Savo 
pastaboje “Atostogos yra 
atostogos” ji rašo: 
rašo:

“Atostogų metas, o saulė, 
Vos spėjusi valandėlę pra
džiuginti, lyg patrakėlė vėl 
slepiasi už tiršto lietaus debe
sio. Ir vėl prasideda erzinan
tis laukimąs. . .

Tai rodo, kaip tubs įpratę 
vienaplaniąkai ilsėtis. Saulė 
ir pliažas. Kaitra ir vanduo. 
Jei jau neriudegsi, tai ir iš 
atostogų sugrįžti nei šis, nei 
tas. Juk poilsis tai ne tik 

drybsojimas pliaže ar paeže
rėje. Pažvelkime, kokia vešli 
gamta. Kiek daug žavesio ir 
džiaugsmo akimirkų suteiks 
kelionė pėsčiomis jos žaliais 
labirintais, kiek daug miške 
prisirpo uogų, kaip skuba 
augti grybai šiltam samany
ne, kaip gerai kimba žuvis 
ežere, ramiai krintant lie
tui. . .

Prie jūros gera mųstyti, 
nes ji moka klausytis Ųivo 
minčių, ramiai pritardama 
savo jaukiu alsavimu. O kar
tais ima kalbėti ji! Klausaisi 
apstulbintas nenusakomos di
dybės, gyvenimo prasmės 
aiškumo, o paskui jautiesi 
taip,' lyg kažkam be galo 
artimam būtum išsakęs visa, 
kas kankina tave. Po audros 
išvysti jų nukųitusių visom 
vųivorykštės spalvom. Tai 
dovanoja tau švelnumų, pri
mindama laukimų ir ilgesį.

Atostogos yra atostogos, 
jos turi išsklaidyti metų nuo
vargį, turi suteikti jėgų, žva
lumo ir puikių nuotaiku. Suti
kim, kad tai suteikia ne vien 
tik saulėtos dienos”.

Pirmoji lietuviu 
kalbos gramatika
SUKANKA 365 METAI, 
KAI GIMĖ DANIELIUS 
KLEINAS, ŽYMUS 
LIETUVIŲ KALBININKAS

Iš įžymių žmonių gyvenimo
Danielius Kleinas - centri

nė XVII a. lietuvių raštijos 
asmenybė. Jis gimė 1609 m. 
gegužės 30 d. Tilžėje (dabar 
Sovetskas). Pasimokęs gim
tojo miesto dektorinėje mo
kykloje, įstojo į Karaliau
čiaus (dabar Kaliningrado) 
universitetą,kurį baigė 1636 
m. filosofijos magistro laips
niu. Ir visą likusį gyvenimą 
iki mirties 1666 m. lapkričio 
28 d. dirbo Tilžės lietuvių 

” kunigu. r
Apie jo gyvenimą bei asme

nybę nedaug tėra žinių. Kri
tikas G. Ostermejeris apie 
Kleiną rašė, jog tai “per savo 
amžių daug vargo matęs žmo
gus, už stropumą ir sąžinin
gumą susilaukęs tokio nedė
kingumo, kuriam lygaus var
gu ar gali būti ir kuris pavy
duoliams bei persekiotojams 
darys amžiną gėdą”.

D. Kleinas dirbo platų švie
timo darbą, stengėsi gryninti 
ir ugdyti lietuvių literatūrinę 
kalbą. 1653 m. išleido lotyniš
kai parašytą “Lietuvių kalbos 
gramatiką”, skirtą “tamsią 
liaudį mokyti gimtąją kalba”, 
ir jos vokišką santrauką 
“Compendium litvaniclo-Ger- 
manicum” 1654 m. Tai yra 
pirmoji lietuvių kalbos gra
matika.

Rašyti lietuvių kalbos gra
matiką D. Kleiną skatino 
daugiausia.-praktikos reika
las. Iki jo nebuvo jokio vado
vėlio, kuriame būtų kiek aiš
kesnės lietuvių literatūrinės 
kalbos taisyklės., Jis apie sa
vo vadovėlį prakalboje skai
tytojui štai ką sako. “. . .sa
kau ne tam, kad savo grama
tikos knygelę Tau, malonusis 
Skaitytojau, duočiau kaip iš
baigtą ir tobulą, juk tu žinai, 
kad aš šiuo savo darbeliu 
pirmasis pralaužiau ledus ir 
kad tatai yra pirmasis toks 
darbas, kuris išvysta pasau
lio šviesą. . .”.

Kleinas sistemingai aprašė 
lietuvių kalbos gramatinę 
sandarą, nustatė to meto fo
netikos, sintaksės bei morfo
logijos taisykles, pasiremda
mas vakarų aukštaičių tar
me. Ši jo gramatika buvo 
reikšmingas veiksnys, padė
jęs pagrindus literatūrinės 
kalbos raidai.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas, minė
damas Kleino gramatikos 300 
metų sukaktį, yra išleidęs jos 
tekstą fotografuotu būdu.

Žurnalas “Šviesa”, kurį visi 
LLD nariai gauną nemoka
mai, mes už $2 metinę duokle 
gaunam knygas, o šios inflia
cijos laikais, tai, rodosi, net 
įmanoma. Tačiau ne apie tai 
aš čia noriu kalbėti. Noriu 
žodį kitą tarti apie Žurnalo 
“Šviesa” 2-rą numerį už ba
landį, gegužį ir birželį mėne
sius.

Šis numeris tikrai rūpes
tingai paruoštas, pilnas gilios 
minties pamokinančių raštų, 
kuriuos didžiumoje patiekia 
Lietuvos rašytojai ir moksli
ninkai. Pradedant 3-čiuoju 
puslapiu įžanginis straipsnis 
“Įvykių sūkuryje” aiškiai ir 
teisingai apibūdina Amerikos 
ekonominę padėtį ir kokia iš 
to visko išeitis. Tai tikrai 
aukšto lygio pamokymai.

Aštuntame puslapyje Zig
mantas Norkūnas, Filozofijos 
mokslų kandidatas, straips
nyje “Bažnyčia ir moralės 
normos”, gvildena religijos 
klausimą. Čia ir geriausias 
krikščionis sutiks, kad bažny
čios mokymai paremti svajo
nėmis ir nieko bendro neturi 
su žmogaus atsiradimu ant 
šios žemės. Klaidingi ir nie
kuo nepamatuoti ir visi kiti 
tikėjimo pasirinkti-pasisavin- 
ti prietarai.

Jau ne tik paskutiniais lai
kais pas tikinčiuosius ir net 
dvasininkus atsiranda norin
čių tikėjimą patyrinėti gi
liau. . . Vienu iš tų buvo kun. 
Vladas Dembskis -“bedievis 
dvasininkas”. Kai kas jį vadi
no “Kunigu maištininku’’. 
Apie jį šiame numeryje rašo 
V. Bikulčius.

Daugeliui Amerikos lietu
vių žinomas visuomenininkas 
rašytojas ir veikėjas. Vytau
tas Kazakevičius patiekia 
nuosakų straipsnį apie seno
sios kartos svarbius nuovei- 
kius lietuvybei ir tėvynei. 
Amerikos pažangioji veikla. 
ne tik išsilaikė, bet dar davė 
daug revoliucionierių vadų 
Lietuvai.

Ėeliksas Bieliauskas krei
piasi į mus straipsniu: “Ir 

S. Stanevičiūtė Į Amerikos lietuviai išsaugoki-

SVEIKATA

Fizine mankšta
Doc. Vytautas Triponis

Išsiplėtusios kojų venos - 
ne tik kosmetinis defektas. 
Dėl šio susirgimo neretai su
mažėja darbingumas, o kar
tais tampama ir invalidu. Da
bartiniu metu kojų venų išsi
plėtimas vis labiau darosi 
kosmetinės medicinos problęr 
ma. Išsiplėtusių venų pašali
nimas nėra sunki procedūra 
nei ligoniui, nei gydytojui, 
todėl kiekvienas sergantysis 
gali tikėtis chirurginės opera
cijos pagalba “atsijauninti” 
savo kojas.

Palinkima išsiplėtusioms 
venoms žmogus paveldi. 
Apie 70 procentų sergančių 
šia liga yra paveldėję./Tačiau 
pasitaiko ir taip, kad iš kar
tos į karta ėjusi išsiplėtusių 
venų liga staiga dingsta. Jau
nieji kartos atstovai nebeser
ga šia liga. Dažniausiai taip 
įvyksta, pasikeitus gyvenimo 
sąlygoms ir būdui. Paveldi
mumas pasireiškia tam tikro 
audinio, teikiančio krauja
gyslėms elastingumo, silpnu
mu. Kada dirbama stovint, 
kilnojant sunkius daiktus, ne- 
sistemingai sportuojant, ve
nų sienelės persitempia, su
mažėja jų elastingumas ir jos 
ima plėstis. Tačiau elastingu
mų galima didinti ir stiprinti. 
Sportas, turizmas, fizinė 
mankšta, plaukymas stiprina 
širdį ir kraujagysles. Turisti
nėse išvykose reiktų nusiauti 
apavų, nes pado'refleksinėms 
zonoms, turinčioms įtakos vi
daus organų raumenų, raiš-

LLD Žurnalas “Šviesa”

geras vaistas

čių, o taip pat ir kraujagyslių 
normaliai veiklai, reikalingi 
natūralūs dirgikliai.

Venos dažniau plečiasi pa
gyvenusiems žmonėms. Su
laukus penkiasdešimt metų, 
venų7 elastingumas pradeda 
mažėti, venų, vožtų vūį š'iįšil jį 
nėja arba sunyksta Nuėfati- 
nė fizinė mankšta gali padėti 
išvengti šių pasikeitimu. 
Kartais toks su.silpnėįlįi ils
pasireiškia intensyviai | j I- , . —. 7 
tavusiems ir staiga męt4|- 
siems sportą.

Labai gerai kojų venų sis
temą, veikia maudymasis, 
ypač jūroje. Bangų mūša vei
kia kaip puikūs masažas, o 
šaltas “spiritinis” jos vanduo 
gerai tonizuoja visą kraujota
kos sistemą. Kojų masažas 
vakarais, šalto vandens pro
cedūros rytais taip pat labai 
vertinga priemonė, norint iš
vengti šio susirgimo.

Jeigu pastebėjote, kad ple
čiasi kojų venos, be abejo, 
reikia pasitarti su gydytoju. 
Tačiau vos pasireiškus šiai 
ligai, operuoti nėra reikalo. 
Išsiplėtusių venų šalinimas 
tokiais atvejais toli gražu ne 
visada apsaugos nuo pakarto-, 
tinų operacijų. Operuoti būti
na tada, kai nežiūrint visų 
priemonių, venos plečiasi to
liau.

Sergantysis pats gali dau
giau padaryti savo sveikatos 
labui, negu modernios medi
cininės priemonės.

te savo tautus ateinančioms 
kartoms kulturine.s verty-. 
bes”. Širdingas..ir, broliškas 
atsikreipimas į visus, kurie 
jaučiasi esu lietuviais. Jis 
parodo, kaip Lietuva po II- 
rojo pasaulinio karo, po dide
lio sunaikinimo, vėl liko at
kurta, atstatyta. Jis parodo, 
kaip šiandieniniai Lietuvos 
kultūrininkai saugo ir globoja 
savo pradininkų A. Strazdo, 
Pr. Vaičaičio, V. Kudirkos, 
Maironio, Vaižganto, A. Ba
ranausko tautinius atlikimus. 
Jų raštai labai mėgiami Lie
tuvių išeivijoje.

Literatūros mokslų dėsty
tojas V. Kapsuko universite
te Vilniuje Br. Raguotis pa
tiekia savo mintis apie pažan
giečių spaudų, apie laikraštį 
“Laisvę”. Jis nušviečia, kokia 
orientacija lietuvių senuosius 
ateivių buvo pirmiau ir kokia 
šiuo laiku yra; kaip vystėsi 
revoliucinis supratimas pus 
proletarinius rašytojus ir ko 
jie siekėsi. Jie niekada neat
sipalaidavo nuo tėvynės Lie
tuvos.

Negalima praleisti nepami
nėjus išsamaus straipsnio 
akademiko Zigmo Januškevi
čiaus apie medicinų ir gydy
mų Lietuvoje. Jis, kaip tikras- 
gamtininkas, aiškina apie 
žmogaus amžių ir kokių reikš
mę jis turi tam tikrais me
tais, nuo kūdikystės iki žilos 
senatvės, kurių ne kiekvienas 
yra laimingas pasiekti. Raš
tas pamokinantis, įtikinantis, 
užduodantis tam tikras parei
gas atlikti tam tikru laiku 
pagal žmogaus amžių. Jo, 
kaipo mediko, aiškinimas 
apie žmogaus sveikatų ir bui
tį turi didelę vertų.

J. P. Mileris

SANTIAGO, ČILE. - Fa
šistinė valdžia gavo reika
lavimą nuo Amerikiniu Val
stybių Organizacijos, kad'ji- 
nai pagerintų sąlygas kalė
jimuose ir koncentracijos 
stovyklose. Tūkstančiai 
žmonių laikoma už grotų bai
siausios sąlygose.

t > *
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KAI KAS IŠ MŪSŲ VIEŠNAGĖS LIETUVOJE A • BIMBA

FAŠIZMO AUKŲ ATMINIMAS IR
Naujos knygos Miamyje

V. BOVINAS

Hermanui Pereis teinui - 50

IŠKILMINGAS PAGERBI MAS

Vargiai šiandien rasi vi
same pasaulyje toki lietuvi, 
kuris nebūtų girdėjęs arba 
skaitęs apie karo metu na
cių baisų susidorojimą su 
PirCipių kaimu ir jo gyven
tojais. Šiemet tam kruvi
nam, siaubingam įvykiui 
suėjo trisdešimt metų. 
Mums lankantis Lietuvoje, 
birželio trečią dieną, įvyko 
tos tragedijos 30-mečio iš
kilmingas atžymėjimas, ku
riame ir mum teko garbė da
lyvauti. Tai buvo nepamirš
tamos iškilmės. Jos įvyko 
šūkyje: “DIRBSIME IR KO
VOSIME, KAD PIRČIUPIU 
TRAGEDIJA NEPASIKAR
TOTŲ!“

Kai mes nuvykome į iš
kilmių vietą prie tragedijos 
aukoms pagerbti skulpto
riaus G. Jokūbonio sukurtos 
statulos “Motina“, jau rado
me didžiausią minią žmo
nių, autobusais ir automobi
liais suplaukusių iš Vilniaus, 
Kauno, aplinkinių rajonų, iš 
visų Lietuvos kampų ir kam
pelių. Vaizdas labai įspū
dingas. Čia tuoj susitinka
me su Lietuvos vyriausybės 
ir partijos vadovaujančiais 
žmonėmis - P. Griškevičiu
mi, A. Ferensu, V. Chara- 
zovu, K. Kairiu, K. Macke
vičiumi, J. Maniušiu, R. 
Songaila, M. Sumausku, V. 
Astrausku, V. Sakalausku, 
J. Kuzminskiu, J. Vildžiūnu, 
A. Drobniu, P. Kulviečiu, 
V. Vaziliausku ir kitais.

Tykiai, tykiai plaukia liūd
na muzika. Skamba liūdnos 
ansamblio “Lietuva“ dai
nos. . .

Jausmingai, giliai pras
mingai 1 minią prabilo M. 
šumauskas, V. Brazaitytė, 
P. Jazukevičius, V. Reime- 
ris, H. Zimanas.

Aš ęnanau, kad Pirčiupiu 
tragedijos istorinę prasmę 
ir reikšmę gerai apibūdino 
savo trumpa kalba minėjimo 
apeigas atidarydamas Lie
tuvos Komunistų Partijos 
Varėnos rajono komiteto 
pirmasis sekretorius J. Ba- 
zys.

JO KALBA

- Brangūs draugai!
Šiemet sukanka trisdešimt 

metų, kai Tarybinė Armija, 
savo galingais, smūgiais 
triuškindama fašistinių gro
bikų gaujas, išvadavo Lietu
vos respubliką iš hitlerinės 
okupacijos. Pergalė Didžia
jame Tėvynės kare užtikri
no galimybes taikiam atku
riamajam darbui.

Su džiaugsmu ir pasidi
džiavimu pažymime visos 
respublikos, taip pat mūsų 
rajono darbo žmonių didvy
riškumą, užgydant kare pa
darytas žaizdas. Smėlėta 
dzūkų žemė, kurią fašistai 
degino ir plėšė, brandina 
gausius derlius naujomis 
gamyklomis ir gyvenamai
siais namais pasipuošė 
miestai ir kaimai. . .

Šiandien mes susirinkome 
pagerbti fašizmo aukų. 1944 
metų birželio 3 dieną hitle

rininkai ir jų talkininkai lie
tuviškieji buržuaziniai na
cionalistai sudegino Pirčiu
piu kaimą ir 119 jo gyven
tojų. Liepsnose žuvo Jurgio 
Jalmoko, Antano Saulėno, 
trys Vilkiškių ir kitos šei
mos. Dvidešimtojo amžiaus 
fašistiniai inkvizitoriai ne
pagailėjo net senelių ir vai- 
ky.

“Pirčiupiu tragedija, tai 
ne vienintelis vokiškųjų fa
šistų žiaurumo pasireiški
mas. Jie sudegino Varėnos 
rajono Šarkiškių kaimą, kai
myninį Baltarusijos TSR Go- 
rodyščės kaimą su 147 gy
ventojais, sulygino su žeme

Pirčiupius - šią baisios 
tragedijos vietą - aplanko 
vokietis ir lenkas, svečias iš 
Kubos, iš Amerikos. Liūde
sys ir sielvartas čia apgau
bia kiekvieną.

Pirčiupiu likimas grėsė 
visai Lietuvai.

Šiandien, minėdami Pir
čiupiu tragedijos 30-ąsias 
metines, mes turime viso
mis jėgomis siekti, kad šis 
siaubas nepasikartotų, turi
me dar glaudžiau sutelkti 
savo gretas kovai už TSKP 
XXIV suvažiavimo priimtos 
Taikos programos įgyven
dinimą. Mūsų pasiaukoja
mas darbas šviesios atei
ties vardan bus geriausia 
pagarba žuvusiųjų atmini
mui.

Oras gana šaltas. Pra
deda lyti. . . Fašizmo aukų 
atminimą pagerbiame vienos 
minutės tyla ir išsiskirs- 
tome, vėl liūdnai muzikai 
aidint.

O dabar prašau mintimis 
su manim nusikelti i kitos < 
baisios tragedijos vietą Lie
tuvoje.

Ablingos ansamblio fragmentas. Liaudies meistrų darbai 
hitlerininkų nužudytiems valstiečiams įamžinti.

Tai buvo jau birželio 14 
dieną. Grįžome iš Palan
gos į Druskininkus. Drau
gai sako: “Būtinai turime 
užvažiuoti ir pamatyti Ab- 
lingos memorialus“. Taip 
ir padarome.

Ablingos kaimas! Ir jį, 
kaip Pirčiupius, buvo ištikus 
tokia pat šiurpulinga nelai
mę. 1941 m. birželio 23 die
ną vokiečiai fašistai ir vie
tiniai lietuviškieji naciona
listai padegė kaimą ir nu
žudė 42 žmones - 35 iš Ab
lingos ir 7 iš gretimo Zva- 
ginių kaimo, kuriems tą die
ną pasitaikė būti Ablingoje. 
Sakoma, kad išliko gyva tik
tai viena sužeista mergaitė*

Dabar ant gražaus kalne
lio baigiamas įrengti tikrai 
nepaprastas, unikalus fa
šizmo aukoms pagerbti pa
minklas. Lietuvos dailinin
kai - liaudies meistrai su
kūrė 23 ar 25 medines sta
tulas, kiekviena kurių yra 
dedikuota skirtingiems kai
miečiams bei jų šeimoms. 
Nuotraukoje matote keletą 
tų "statulų. Kiekvienas sta
tula skirtingo liaudies 
meistro sukurta.

Vaizdas labai įspūdingas, 
liūdnas ir baisus.

Sis fašizmo aukoms ima- < 
žinti paminklas įrengtas 
tiktai prieš porą metų. Ap
linka tebėra tvarkoma, gra
žinama, puošiama. Kelias 
privažiavimui taisomas, 
plečiamas. Bet jau ir da
bar vietovė labai skaitlin
gai lankoma turistų ir vietos 
gyventojų. Su laiku Ablin
gos kaimas bus lygiai žino
mas, kaip ir Pirčiupiu kai
mas, ne tik visiems Lietu
vos gyventojams, bet ir už
sienio lietuviams.

- B. ALEKNAVIČIAUS nuotr.

Gražus knygų derlius iš 
Tarybų Lietuvos pasiekė mus 
Miamyje. O visos jos nauju
tėlės, 1973 metų leidiniai. 
Šios knygos ir vėl mus, emi
gracijoje, akstiną didžiuotis 
dabartinės Lietuvos ekono
mijos, literatūros ir meno 
suklestėjimu. Žinoma, LLD 
kuopa, Lietuvių socialis klu
bas, visi nariai ir skaitytojai 
dėkojame Tarybų Lietuvos 
Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komitetui ir ypatin
gai Vytautui Kazakevičiui už 
knygų siuntinius. Tai pratur
tina mūsų kuklią bibliotekėlę 
LSk salėje, kurią rūpestingai 
tvarko Jonas Smalenskas.

Šių knygų apimtis liečia 
grožinę literatūrą, poeziją ir 
visuomeninius klausimus, 
marksizmo-leninizmo teoriją 
ir praktiką. Leonido Brežne
vo ataskaitiniai pranešimai, 
kalbos partijos, valstybės ir 
tarptautiniuose suvažiavi
muose, sudaro 456 puslapių 
knygą. Vytauto Kazakevi
čiaus paruošta 415 puslapių 
įdomi knyga “Emigranto da
lia“. Didelės reikšmės turi 
“Lietuvos TSR ekonomija ir 
kultūra“. Istoriniais faktais 
kalba G. Erslavaitės paruoš
ta, 423 puslapių knyga “Masi
nės žudynės Lietuvoje”.

Taip pat istorinės knygos 
yra, kuriose atsispindi lietu
vių tautos kėlias į socializmą: 
“1940 metų birželis“ ir “Lie
tuvos išvadavimas iš hitleri
nės okupacijos“: Literatūros 
ir kritikos knyga yra profeso
riaus Broniaus Pranckaus- 
Žalionio: “Laikas ir literatū
ra“. Turime ir naują laidą “Iš 
mūsų išeivijos dešimtmečių“. 
Čia sukaupta medžiaga iš 
“Vilnies“ ir “Laisvės” jubilie
jinių albumų.

. .Tai šios knygos, kuriose 
teoriškai ir politiškai nušvie
čiama pažangaus judėjimo ir 
Tarybų Lietuvos praeitis, da
bartis ir ateitis. Tai gairės ne 
tik eiliniam piliečiui bet ir 
kiekvienam visuomenės vei
kėjui, dirbančiam politikos, 
kultūros bei literatūros ir 
meno sferoje.
Poetinės kūrybos leidiniai

Poezijos žanras greičiau 
patraukia ir tą skaitytoją, 
kuris tik pripuolamai skaito 
grožinę literatūrą. Sakysime, 
pradėjus skaityti kelių šimtų 
puslapių romaną, vargu jį 
pilnai suprasi nedaėjęs iki jo 
paskutinio puslapio. Kitaip 
su poezija, ją gali skaityti 
atskirais eilėraščiais, vienu 
atsikvėpimu, minučių truk
mėje gali pagauti išbaigtą 
poeto mintį bei idėją. Todėl 
sklandus, aiškus ir prasmin
gas eilėraštis ateina į sueigas 
ir auditorijas.

Žinoma, bėda tik su ta 
poezija, kurios herojai dar 
skraido Parnaso kalne. Į 
klausimą, kas yra poezija, 
kartą poetas A. Jonynas at
sakė: “O kas nėra poezija“? 
Vadinasi, poezijai nėra už
drausto vaisiaus žmogaus gy
venime. Jeigu eilėraštis 
skamba absurdiškai, tai ne 
poezija, bet kaltas poetas.

Poezijos knygomis mūsų 
skaitykla praturtėjo: Kazio 
Binkio Raštų I , tomas, 527 
puslapių, poetinė jo kūryba. 
“Vilniaus .mūrai“, specialiai 
paruošta 650 metų Vilniaus 
įkūrimo jubiliejui paminėti. 
Siame leidinyje gausu liau
dies dainų ir geriausių poetų 
eilėraščių. Prie stambiosios 
poezijos priklauso Justino 
Marcinkevičiaus knyga ‘‘Še
šios poemos*’. Kiti eilėraščių 
leidiniai: St. Dagilio - “Lietu
viškas šiupinys“, VI. Šimkaus 
• “Bitės pabėgėlės“, L. Valai
čio - “Kelmai ir kelmučiai“, 
A. Mikutos - “Šiandien pieši
me žaibus*’, B. Mackevičiaus 
— Grižtančios gervės“.

Apie kiekvieną poezijos 
knygą būtų galima parašyti 
atskirą recenziją, bet tai ne 
šio rašinio užmojis. Tačiau 
pirmiausia akį patraukia dar 
mažai mums žinoma poetinė 
kūryba. Mus džiugina poeto 
B. Mackevičiaus pilietinė po
zicija poezijoje. Jo eilėraš
čiuose atsispindi tikroviškas 
žmogus visu savo veiklos pil
numu, su visuomeninių prob
lemų gausumu. Poetas įvadi
nį eilėraštį pradeda: , 
Gamta, pasmerkusi mus 

mirti, 
Ir, davus žmogiškąją širdį, 
Galiūnų naštą liepė nešti.

Tai darbo “našta”, be ku
rios žmonija neegzistuoja. 0 
“be naštos šios“, kuri simboli
zuoja žmonijos darbą, ir 
“džiaugsmas mirtų“. Taip ir 
kiti poeto eilėraščiai susilieja 
su dabartinės epochos aktua
lijomis. Mackevičiaus poezija 
pasiekia ir praėjusios klasi
nės kovos laikotarpį, kai “kai
mas blaškės kaip vėtroj luo
tas“, bet dėlto, “kad vaikučiai 
čia augtų sotūs“, kova buvo 
laimėta (eil. “Kolūkio pirmi
ninkas").

Poetas Leonardas Valaitis, 
eilėraščių rinkinyje “Kelmai 
ir kelmučiai”, skirtingu brai
žu rašo:
Mes — komunistai, 

ateities įkarai, 
Žmonijai

į Komuną 
kelią valom.

Dar septynioliktais 
paskelbę blogiui 

karą,
Kas dieną

į ataką 
eiti privalome.

laužytas braižas gali būti ne
suprantamas, bet jis aiškiai 
supranta, kas jose pasakyti, 
jų turinys - to skaitytojas 
ieško poezijoje.

Yra ir kita poezijos pusė
Algimanto Mikutos knygo

je “Šiandien piešime žaibus“ 
eilėraščiai, ypač gamtos te
momis, nėra tikroviški. Sa
kysime, pats titulinis (“Pieši
mo pamoka”) neturi sąlyčio 
su žmogaus išgyvenimais. 
Sekami posmai rašyti, kaip 
poezija dėl poezijos, o ne 
skaitytojui. Poetas tik pa- 
barsto piešimo spalvas, ku
riose atsiranda net baltos, 
“lyg negro dantis tamsumo
je“. Gamtos stichijos grės
mingą simbolį žaibą, poetas 
vaizduoja:
Ar matėte ką nors 

nekaltesnio, 
ar matėte ką nors 

nekaltesnio, 
ar matėte ką nors ramesnio, 
kaip nupiešti žaibai?

Žinoma, žaibų “ramybė“ 
nejaudina skaitytoją. Arba 
išradingu pavadinimu eilė
raštyje “Po vėjo stogu“, poe 
tas posmuoja:
Tik nepažadinkit miegančio 

po vėjo stogu, 
tik neišgązdink bėgančio 

pušųvirūnėm.
Nenusigręžk ir nesijuok iš 

nuogo, 
prisimatuojančio karūną.

Poeto Mikutos eilėraš
čiuose gausu eilučių ir žodžių 
pakartojimų. Eilėraštyje 
gamtos tema įvaizdinė eilutė 
“Gyvybės sėkla lekia dangu
mi“ kartojama kiekviename 
posme. Cituojame:
Gyvybės sėkla lekia dangumi 
virš valstybių ir tautų 

skeveldrų, 
virš knibždėlynų, gaivalingų' 

deltų, 
virš akmenų, aplietų Ugnimi, 
ir leduose įšalusių fregatų.

Kaip matome, cituoti poe
to posmai apie žaibus, vėjo 
stogus ar gyvybės sėklas 
skraido padangėse, o žemėje 
lieka tik “valstybių ir tautų 
skeveldrai“. Nieko juose tik-

Bronius Jauniškis

"Ąžuoliuko” vadovas H. Perelšteinas su berniukais 
sodinant tradicinį ąžuoliuką
Už vaisingą pedagoginį ir 

kūrybinį darbą, aktyvią vi
suomeninę veiklą keliant mu
zikinę kultūrą, nenuilstamai 
dirbant su berniukų choru 
“Ąžuoliukas” 50 m. jubilie
jaus proga Hermanui Perel- 
šteinui LTSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumas suteikė 
Nusipelnūsio Meno Veikėjo 
garbės vardą. Tai didelis 
muziko pagerbimas. Tačiau 
H. Perelšteina^s, nors iš pat 
jaunystės pedagogas, bet ne 
muzikas. Jaunystėje jis stu
dijavo chemiją ir biologiją. 
Mokyklose dėstė vokiečių ir 
anglų kalbas, o pianinu pra
moko skambinti tik savo 
malonumui. Kartais okompo- 
nuodavo vaikų chorams. Pa
stebėjęs muzikinius gabu
mus, kompozitorius Grandas 
Grigorjanas prikalbino stoti 
jį į muzikos mokyklą. Per 2 m 
H. Perlešteinas baigė Sverd- 
lovsko keturmetę muzikos 
mokyklą, o po to ir Tarybų 
Lietuvos valst. konservatori
ją. Tokiu būdu jubiliatas, 
būdamas 30 m, tapo choro 
dirigavimo specialistu. Dirbo 
Vilniaus Pedagoginiame in
stitute, o nuo 1964 m. - toje 
pačioje konservatorijoje, ku
rią jis baigė. Per 10 m. 
aukštojoje mokykloje paruo
šė gausų būrį chorvedžių, 
kurie, dirbdami su chorais, 
puoselėja dainą, kelia muziki
nę kultūrą Tarybų Lietuvos 
miestuose ir kolūkiuose.

Bet H. Perelšteino didžioji 
svajonė buvo suorganizuoti 
berniukų chorą. Kai jis 1959 
m., vaikščiodamas po Vil
niaus mokyklas, rinko ber
niukus, daug kas abejojo 

roviško, kas liečia šiandienį 
žmogų ir jo epochą, nėra. 
Tokiems poetams, rodos, la
bai reiklus didžio literatūros 
kritiko A. Belinskio patari
mas. Jaunam poetui Belin- 
kis rašė: “Būti poetu dabar 
reikia - matyti poetiniais pa
veikslais, o ne paukščiu čiul
bėti meliodijas. . . Kiekviena 
poezija, kurios šaknys ne šių 
laikų tikrovėje, kiekviena 
poezija, kuri nenušviečia tik
rovės, ją aiškindama - yra 
darbas iš dyko buvimo, ne
kaltas, bet tuščias laiko leidi
mas, vaikiškas žaidimas, tuš
čių žmonių užsiėmimas“.

Tai ir šiandien Belinskio 
patarimas yra aktualus. Poe
to eilėraštis knygoje, pateik
tas žmogaus skaitymui, o ne 
klausymui - skaitytoją tenki
na tik tuo, kas jame pasaky
ta.

užsibrėžtu tikslu. Pradžia bu 
vo gana sunki, bet choras 
sumaniai organizuojant, greit 
išaugo ir išgarsėjo. Po kelių 
metų jam pripažįstamas pa- 
vyzdynis vardas “Ąžuoliu
kas“. Choro vadovas ruošia 
daug koncertų. Važiuoja į 
kolūkius ir rajonų miestus, 
koncertoja Vilniuje ir Kaune, 
Maskvoje ir Taline. “Ąžuoliu
ko“ dainos nuskamba ne tik 
Tarybinėje, bet ir užsienyje. 
Su kompozitoriaus E. Balsio 
oratorija “Nelieskite mėlyno 
gaublio“ H. Perelšįeinas..ke
liavo į Lenkijos kantatų ir 
oratorijų festivalį Vraclovo 
mieste, keliavo į Čekoslova
kiją ir VDR. Kartu su Mask
vos, Kanados, Japonijos, 
JAV ir kitų kraštų muziki
niais kolektyvais dalyvavo 
tarptautinėje muzikinio auk
lėjimo draugijos (ISME) IV 
konferencijoje.

Gastrolių metu Čekoslova
kijos Pardubices laikraštis 
“Pochoden” rašė: “Ąžuoliu
kas“ chorų festivalio metu 
tapo žiūrovų magnetu. Savo 
nuostabiu skambėjimu pra
noko visus lūkesčius“. Iš tie
sų, tokių organizatorių, choro 
vadovų, kurie, galima sakyti, 
įsimylėję savo darbą ir vai
kus, kaip H. Perelšteinas yra 
labai nedaug.

Valstybinė Konservatorija 
ir Mokytojų namai, gausiai 
susirinkus muzikams, stu
dentams, ąžuoliukams, Her
maną Perelšteiną pasveikino 
su 50 m. jubiliejumi. Daug 
nuoširdžių žodžių ? pasakė 
kompozitoriai E. Balsys ir V. 
Lopas, vyrų choro “Varpas” 
vadovas, vienas iš pirmųjų 
ąžuoliukų P. Gilys, Švietimo 
darbuotojų profsąjungos res
publikinio komiteto pirminin
kė A. Paurienė ir Vilniaus 
miesto švietimo profaąjungos 
komiteto pirmininkė R. Jo-, 
naitienė, Švietimo ir Kultū
ros ministerijų atstovai. Įtei
kė gausybę gėlių ir atminimo 
dovanų, ąžuoliukai sugiedojo 
“Ilgiausių metų“. Ilgiausių ir 
kūrybingiausių metų linki 
tau, Hermanai Perelnšteinai, 
visi skambių dainų mylėtojai.

WASHINGTON AS, - Ko- 
lumnistas Murray mano, kad 
prezidentas Nixonas užtik- 
r Intai su savimi turi tiktai 13 
senatorių, kurie balsuos 
prieS jo pašalinimą iš vietos. 
Tai bus tik 11 republikonų 
ir tik du demokratai.



4-tas puslapis

TV Lietuvoje paplitusi - rasi 
kone kiekviename bute

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Sunku Lietuvoje rasti 
butą be TV

Televizija žmogaus gyveni
me vaidina nemenką vaidme
nį. Su tuo sutiks ne tik US 
gyventojai, bet ir daugelio 
kitų šalių žmonės. Kas prisi
mena Lietuvą prieš keliasde- 
šimts metų ir kas vėliau, jau 
po karo, vdikšciojo savo tėvy
nės miestų gatvėmis, iš tik
rųjų, bus pastebėję skirtu
mą. Juk dabar Lietuvoje sun
ku rasti butą be TV aparato - 
priimtuvo (receiver), kaip sa; 
koma - televizoriaus. Ir ne tik 
mieste.

Nuvažiuokit į bet kurį Lie
tuvos rajoną, užsukite į gra
žius, baltutėlius kolūkio ar 
tarybinio ūkio darbuotojo, 
ūkininko ar melžėjos, vairuo
tojo ar zootechniko namus ir 
pirmiausia pastebėsite TV. 
Jei lankysitės ten pavakary 
ai vakarą, jūsų dėmesį kreips 
keli šeimos nariai, patogiai 
stebį, taigi "vadiną” TV pro
gramą iš Vilniaus., su visos 
Lietuvos vaizdais; ar progra
mą iš Maskvos.

Teiravausi - kiek Lietuvoje 
dabar žmonės turi TV priim
tuvų? 625,000 - man buvo 
atsakyta. O tai reiškia, kad 
įskaitant šeimos narius, vai
kus, senelius, TV programą 
Lietuvoje "vadina” daugiau 
milijono gyventojų. Dabar 
jau nėra jokio žymesnio įvy
kio, kad jo nepamatytų savo 
TV ekrane (skryne) visi, kas 
tik domisi pasauliu, tarptau
tine politika ar įvairiais eko
nominio, kultūrinio, buitinio, 
sportinio gyvenimo įvykiais.

Lietuvos TV stotis 
veikia nuo 1957 m.

TV bangos apjuosė Lietuvą 
tik keleriais metais vėliau 
kaip Amerikoje. Tai įvyko 
1957 m. balandžio 30 d., kai 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje, 
pradėjo veikti pirmasis tele- 
centras. Dabar visoje respu
blikoje dirba 7 galingi ir 12 
mažo galingumo siųstuvų, 
kurie perduoda dvi progra
mas - respublikinę iš Vilniaus 
ir centrinę iš Maskvos. Taigi 
Lietuvos gyventojas kasdien 
bent astuonias ar daugiau 
valandų gali žiūrėti progra
mas, parinkdamas dvi sto
tis.

Be to, kai kuriose Lietuvos 
vietose (Kaune, Rokiškyje ir 
kitur) galima su savo TV 
"sučiupti” dar ir kitų respub
likų ar šalių programas, kaip 
iš Latvijos, Baltarusijos 
1-Minskb) ar ir Lenkijos TV 
programą. (Lenkijos progra
mos puikiausiai žiūrimos Laz
dijų rajone). Tegul Lietuvos 
gyventojas ir nemato 6 ar 8 
kanalų programas kaip New 
Yorke ar Chicagoje - jam 
pilnai pakanka dviejų ar tri
jų, kaip dėl to nesiskundžia ir 
Vak. Vokietijos ar Prancūzi
jos žmonės, kurie taip pat jau 
daugelis metų turi po du - tris 
kanalus. O Maskvoje, sosti
nėje - mieste su 7 mil. gyven
tojų, veikia keli TV siųstuvai.

Vėliau pamatysime, kad ir 
dvi programas žiūrėdamas 
Lietuvos gyventojas labai 
dažnai gali gėrėtis, džiaugtis 
programų kokybe, aktualia 
medžiaga, naujų, šviežių, 
įvykių perdavimu, jis gali 
pilnai sekti ne tik politines, 
bet ir kitas naujienas.

Spalvotos programos ir 
didelis TV bokštas Vilniuje
TV vis labiau plinta visoje 

Tarybų Sąjungoje. Tarybų 
Sąjunga, kaip ir JAV, naudo
jasi kosmose skraidančiais 
palydovais-satelitais. Vienas 
tokių, "Molnija-2” padeda TV 
programas persiusti į toli- 
miausius kampus - taigi šian- 

. dien veikiant 39 “Orbita” TV 
priimtuvams, TV programas 

visoje šalyje jau gali matyti 
daugiau kaip 175 milijonai 
gyventojų arba daugiau kaip 
70 procentų visų gyventojų. 
O Lietuvoje tas nuošimtis 
žymiai mažesnis.

Jau eilė metų siunčiamos ir 
spalvotos (color) TV progra
mos, jas mato daugiau kaip 
100 miestų ir jas siunčia: 
Maskva, Leningracįas, Kije
vas, Taškentas, Tbilisis, 
Baku, Erevanas, Talinas ir 
Ryga. Jau greitu laiku spal
votos programos bus siunčia
mos ir iš Lietuvos sostinės.

Plečiamas TV centras Vil
niuje - naujame Karoliniškių 
rajone, šalia Lazdynų, jau 
pradėta statyba naujo, dide
lio TV komplekso. Jį sudarys 
325 metrų aukščio gelžbeto
ninis bokštas ir inžinierinis 
korpusas. Sis naujas centras 
galės perduoti keturias spal
votas TV programas. Jei po 
poros metų iš JAV atsilanky
site Vilniuje, tai būtinai ke
liaukite į ta centrą Karoliniš- 
kėse - ten keltuvas jus pakels 
į bokšto viršūnę ir iš jos 
galėsite pasidžiaugti nepa
prastai augančio Vilniaus bei 
jo apylinkių spalvinga pano
rama.

O savo ruožtu Lietuvos 
gyventojai, ne tik Vilniuje, 
vis dažniau įsigyja spalvotus 
TV priimtuvus - juos įsigyti 
nesunku. Mums daugiau įdo
mi juodai - balta TV progra
ma ir kaip minėta - žiūrovų ji 
tikrai neapvilia. Ji ddr įdo
mesnė žmogui, kuris per eilę 
metų "maitinosi” TV progra
momis US^ šalyje.

Taip, tų TV lošimų, 
"64“ question” čia nematysi
Kai dar gyvenau JAV že

mėje, prisipažinsiu, kartais 
mėgdavau ne tik vakarą, bet 
ir ryto kurią valandą "pava- 
čyti” TV. Galėjai pasirinkti 
ABC, NBC ar CBS ir kitas 
programas. Pasirinkti buvo 
iš ko, bet ar tos programos 
tave patenkindavo? Nevisuo- 
met ir jokiu būdu ne kasdien.

JAV televizijos stiprioji 
pusė, tai vadinamos "live” 
(gyvosios) programos, kai 
matai tuo metu kur nors 
vykstančius įvykius. Sunku 
neprisiminti 1968 m. demon
stracijų Chicagoje demokratų 
konvencijos dienomis, 1969 
m. pirmojo "pasivaikščioji
mo” mėnulio paviršiuje, o 
vėliau 1972 m. prezidento R. 
Nixono kelionių į Pekiną ir į 
Maskvą, gi 1973 m. gen. 

’sekretoriaus L. Brežnevo 
lankymosi Washingtone ir 
San Clemente, Calif. Tokio
mis akimirkomis galėjai tarti: 
kaip malonu gyventi šiame 
amžiuje, kaip smagu būti pa
čiame svarbių įvykių “vidu
ry. . . .

Ir ne tik tie įvykiai. Kas
dien buvo įdomu klausytis 
JAV žinių komentatorių, 
kaip Cronkite (lietuviai saky
davo - Kronkaičio} Brinkley, 
Smith, o seniau Lowell 
Thomas ir kitų. Pripranti 
prie vieno kito ir. . . jau 
sunku skirtis;

Bet meskime žvilgsnį ne tik 
į žinių karaliją, bet ir į grynai 
pramoginę amerikoniškos TV 
pusę. Iš tikrųjų, daugiau kaip 
pusę visų TV programų Ame
rikoje kaip tik sudaro - pra
mogos (entertainment), žmo
nių linksminimas, vertimas 
stebėti ir visiškai kvailus da
lykus. Atrodė keista, kad 
amerikonai taip mėgdavo (gal 
ir dabar mėgsta?) tuos “puz
zle shows”, įvairius “64 ques
tion”, kai dėl stambių dolerių 
sumų merginos ar vaikinai 
“sugebėdavo” atspėti įvai
rius, kartais neįprastai pai
nius, jiems teikiamus užklau
simus. mįsles.

O kur dar senieji linksmin
tojai, kaip Bob Hope, Dean 
Martin, už juos jaunesnė 
Shirley McLaine ir kiti? TV 
tik ir gyvendavo iš tokių 
programų. Na, dar pridursi
me kovbojiškas programas, 
kriminalinio turinio, su didele 
"sex” priemaiša filmus. . . O 
kur geresnės programos vai
kams, jaunimui, kur žmonių 
auklėjimas, kur muzikinio 
gyvenimo perlai, kur teatro- 
dramos, operos pasirodymai?

Na taip, kai kas pasakys, 
mes irgi klausome koncertų 
"ant TV”, būna ir solistai, ir 
radijo vaidinimai, net seriji
niai speciališki vaidinimai, 
pavyzdžiui, Glenda Jackson, 
vaidinusi britų karalienę Elz
bietą, ar. Fenimoro Cooperio 
“Paskutinis mohikanas” (tai 
buvo britų TV produkcija, 
1971-72 m. plačiai parodyta ir 
JAV žiūrovams).

O kiek laiko užima tie 
nelaimingi “ads” — 

garsinimai?
Nesinori čia kalbėti apie 

JAV gyvenimą bendrai. Čia 
tik aišku, kad garsinimai, 
reklamos arba vadinami "ad
vertisements” begaliniai yra 
užvaldę Amerikos televiziją. 
Aišku, pikta, kai įdomaus 
filmo metu štai,' prieš gal 
labai svarbią sceną, ima ir

RAŠYTOJO TĖVIŠKĖ
Rašytojo Vinco Mykolaičio- 

Putino tėviškėje, Pilotiškėse, 
1971 metais birželio 4 dieną 
kartu su poezijos pavasario 
švente, buvo atidaryta me
morialinė seklyčia. Čia poe
tas būdavo 1893-1938 metais. 
Poetui Vincui Mykoiaičiui- 
Putinui šioje tėvų sodyboje 
gyvenant susiformavo kūry
binė poetinė mintis. Atida
rant memorialinę seklyčią, 
dalyvavo daugiau kaip dvide
šimt Lietuvos poetų. Netru
kus po atidarymo minėtą 
memorialinę seklyčią pradėjo 
lankyti ekskursijos iš įvairių 
Lietuvos mokyklų, mokslo 
įstaigų, fabrikų, kolūkių ir 
pavieniai asmenys. Tuoj po 
atidarymo, 1931 metais bir
želio 5 dieną aplankė Kauno 
Stepo Žuko laikomosios dai
lės technikumo absolventai.

Būdama pensininkė, esant 
patogiam susisiekimui į visus 
Lietuvos kampelius, mėgstu 
pakeliauti po savo kraštą - 
aplankyti rašytojų bei kitų 
žymesnių asmenų tėviškes, 
memorialinius muziejus ir 
kitas įdomesnes Lietuvos vie
toves. Malonu pasigrožėti 
savo tėvynės gamta Gražes
nes, įdomesnes vietas aplan
kau net kelis kartus. Šių 
metų birželio 10 dieną antrą 
kartą aplankiau rašytojo Vin
co Mykolaičio-Putino memo
rialinę seklyčią Pilotiškėse. 
Lankydama pavarčiau ant 
stalo gulinčią storą atsiliepi
mų knygą. Pavarčiusi nuste
bau. Kiek daug žmonių per 
trumpa laiką aplankė šią 
šventovę. O kokie gražūs 
atsiliepimai įrašyti į šią kny
gą. Kelis iš jų išsirašiau ir čia 
pacituosiu.

“Likimas buvo maloningas, 
išsaugoti mums taip brangų 
kampelį. Kiekvienas daiktas, 
rašytojo išvaikščioti takeliai 
priminė mums didįjį lietuvių 
tautos poetą.

V. V. U. Kauno vakarinio 
f ak. lietuvių kalbos ir litera
tūros dėstytojai ir III laidas 
absolventai”.

“Man tenka didelė garbė, 
kad esu gimęs tame pačiame 
kaime su mylimu rašytoju. 
Labai malonu, apsilankius sa
vo tėviškėje, aplankyti ir di
džiojo poeto gimtinę. Alytaus 
rajono Lukėnų medely
no vyr. agronomas A. Rut
kauskas”.

“Pamatėme Jūsų namus, 
Jūsų žemę. Jūsų vardas visa-

LAISVĖ

pasirodo Schlitz alaus, ar Ge
neral Motors ar Reynolds 
Aluminium garsinimai, ir jie 
trunka minutę, kartais ir il
giau. Tai tikra pabaisa, kuri 
gerokai gadina pasitenkini
mą būti TV priimtuvo Ameri
koje savininku.

. Tas pats Kanadoje, kai ku
riose vak. Euroos kapitalisti
nėse šalyse, bet tokių reiški
nių nepastebėsite socialisti
nėje stovykloje. Todėl gali 
sakyti - ir Maskvos, ir Lietu
vos TV programos tikrai, ta 
prasme - švarios.

Jei JAV televizija iš pre
kių gamintojų semiasi tuos 
milijardus dolerių (už garsini
mus) ir iš to išsilaiko, bet. . . 
verčiama pataikauti bizniui, 
jo užgaidoms, tai Tarybų Są
jungoje bei socialistinėse ša
lyse (Lenkijoje, Vengrijoje ir 
kt.) jau kitoks vaizdas - čia 
TV išlaikoma valstybės. O 
jai rūpi gyventojų auklėjimo, 
švietimo reikalai. Galima net 
sakyti - TV sugeba pas mus 
atlikti, ir labai gerai, dvi mi
sijas, uždavinius: ji ir auklėj- 
ja ir suteikia žmogui švarią, 
ne vulgarią pramogą ir, be 
to, sugebą puikiai gyvento
jus informuoti, vaizdžiau už 
kitus ryšių medijumus, įvai
riausiais bėgamojo laiko 
klausimais.

( Pabaiga sek. nrj

da gyvas kiekvieno lietuvio 
širdyje. Mokėte mylėti Tėvy
nę, žmones. Visad dėkingi už 
tą amžiną ugnį, kurią stengė
tės įpūsti mūsų širdyse. Ji 
dega ir degs, kol gyva lietu
vių tauta”.

1972 VI30 
parašai neišskaitomi.

"Labai malonu bent keledį 
minučių pabuvoti toje gryčio
je, kurioje rašytojas mąstė, 
svajojo apie šviesų ir laimin
gą rytoju. Nors mes dar 
maži, mažai žinome apie ra
šytoją, tačiau labai įdomu 
pabuvoti jo svajonių būste.

Gudelių vidurinės 
mokyklos III klasė”

"Netgi vakaro prieblanda 
neįstengė paslėpti nuo mūsų 
to puikaus kampelio žavumo, 
to žavumo, kurio įkvėptas ra
šytojas sukūrė nepakartoja
mus kurinius.

Vilniaus A. Vienuolio 
vidur?mokyklos mokytojai”.

Jau iš šių kelių atsiliepimų 
jaučiasi kaip brangus Lietu
vos liaudžiai poeto Vinco My
kolaičio-Putino atminimas.

K. Zakavičienė

Armonika 
griežė

Tolumoje armonika griežė, 
Tolumoje girdėjos daina, 
Tolumoje tranšėjose degė 
Paslaptinga ugnelė maža.

Tai kareiviai armonika 
griežė,

Ju dainelė skambėjo liūdnai, 
liūdnai, -

Pasirengę į žygį skubėjo 
Sutikt priešą kovoj atkakliai.

/

Rytai švito, gaili rasa krito, 
Kai į mūšį žygiavo kariai. 
Švilpė kulkos, aplinkui 

nušvito, 
Griuvo sienos, liepsnojo 

gaisrai.

Veržės tankai, patrankos 197Š m. birželio 3d., netoli 
netilo, Paryžiaus, Aviacijos parodo- 

O kulkosvaidžiai kalė iš vien, je susidaužė Tarybų Sąjun- 
Bet į vakarą viskas nurimo, - gos lėktuvas “TU-144”, kuris 
Priešas vėl atsitraukė tolyn, buvo didžiausias ir greičiau

sias pasaulyje.
Vakare vėl afmonika griežė Dabar TSRS ir Prancūzijos 
Vėl skambėjo dainelė liūdna, specialistai paskelbė, kad ne- 
Gyvi likę draugus vis minėjo: laimės priežastis nebuvo 
“Ląi jiems būna žemelė technikinė. Bet kol kas tikroji 

lengva” to priežastis dar nežinoma.
K. Zakavičienė D. M. Š.

įvairumai
KAINŲ KILIMAS

U. S. A. Department of 
Labor skelbia, kad 1973 me
tais labai pakilo kainos ant 
reikmenų. Rūkytas kumpis 
5%, kiauliena — virš 2°/o, 
kopūstai — 24%, o vištiena 
— 11%, bulvės net 78%, 
cukrus — 70%, sūris - 30%.

PRASTA GAMYBA
Jungtinės Amerikos Valsti

jos turi geriausią mašineriją 
gamybai. Bet nesvietiška 
darbe paskuba duoda labai 
daug prastos gamybos.

Salyje yra tam tikros įstai
gos, į kurias gyventojai gali 
kreiptis, nusiskųsdami prieš 
prasta reikmenų gamybą.

Taip departamento Consu
mer Affairs direktorius sako, 
kad per mėnesį gauna iki 
2,500 tokių nusiskundimų 
Federal Trade Commission & 
Food & Drug administracija 
per mėnesį gauna apie 50,000 
nusiskundimų.

Labai daug nusiskundimų 
yra dėl prasto pagaminimo 
televizorių ir automobilių.

IŠ ISTORIJOS BIZNIS
1863 metais Gettysburgo 

srityje įvyko didžiausias mū
šis tarpe JAV valstybinių 
jėgų ir pietiečių (sukilėlių). 
Ten yra įsteigtas Nacionalis 
istorinis parkas, kuriame pa
statytas 307 pėdų aukščio 
bokštas.

Dabar tūlas turčius T. R. 
Ottenstein bokšto papėdėje 
įrengė cemento paaukštini
mą, nuo kurio geriau matosi 
mūšio laukas. Ima įžangos 
nuo asmens $1.35.

PRASIDEDA
Su rugpiūčio viduriu prasi

deda "Hay fever” ligos sezo
nas nuo kurios vien New 
Yorko valstijoje serga dau
giau 1,000 žmonių.

Medicina sako, kad kalti
ninkė yra “Ragweed” žolė; 
kurios žiedų dulkės erzina 
nosies pieveles. Kaip pirmą
ją apsaugą, daktarai pataria 
nešioti akinius, laikyti kam
barių duris uždaras, taipgi 
langus, o vėdintis “air condi
tioner” pagalba.

“SUVALGYSIME 
TURKUS”

Kada Graikijos militaristai 
išprovokavo Kipro saloje su
kilimą prieš vyriausybę ir 
įsteigė fašistinę militaristų 
valdžią, tai ir New Yorke 
graikai šovinistai šumijo, 
šaukdami, "Mes suvalgysime 
turkus”.

Žinoma, tai šovinistų pasi
pūtimas, kuris su tikrenybe 
nieko neturi. 1921-1922 me
tais Graikijos imperialistai 
buvo iškėlę armiją į Turkiją, 
bet prie Smirnos turkai juos 
supliekė.

Ir dabar, kada Turkija nu
leido parašiutais ir iš laivų 
iškėlė savo militrinių jėgų 
Kipro saloje, jos tuojau paė
mė viršų. Atrodo, kad nuo to 
ir pačioje Graikijoje sugriuvo 
fašistinė militaristų diktatū
ra.

SAUSRA IR DERLIUS
Šių metų sausra labai pa

kenkė Jungtinių Amer. Val
stijų kviečių ir kukūruzų der
liui.

Tarybų Sąjungoje šalta žie
mą pakenkė žiemkenčiams, 
bet pavasaris ir vasara duoda 
vilties, kad derlius bus geras. 

' 1973 m. TSRS suėmė 
222,500,000 tonų grūdų. Tai 
buvo labai geras derlius.

DAR NĖRA AIŠKU

Penktadienis, Rugpjūčio (August) 9, 1974

KICK B LŪ S T
šis berniukas dar nepilnai 

trylikos metų rastas prie 
savo namų Westwood, Ohio, 
medyje pasikoręs. Visiems 
atrodė, kad jis sveikas, nor
malus vaikas. Kas atsitiko?

ŽMOGŽUDINGA TRAGEDIJA KALĖJIME BAIGTA
HUNTSVILLE, TEX. - Po 

10 dienų čia kalėjime kelių 
kalinių sukilimas baigėsi 
praeitą šeštadieni, rugpiū
čio 3 d. Du kaliniai ir dvi 
moterys, kurios buvo kalinių 
paimtos ir laikomas kaip 
užstatas, nušauti. Dabar vėl 
kalėjime “viskas ramu’’.

Pasirodo, kad policija 
bandė kalinius apgauti, pa
žadėdama jiems leisti iš ka
lėjimo pabėgti, nepavyko.

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums

o mes Sdską sutvarkysime.

PAKETAI-DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Phštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC. , 

723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 935-3455

—New York Central Office:
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 
Bus a Is Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

OR 4-8980
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 82nd St.

781-8577
PARMA, OHIO 44184 
5432 State Road 

749-3083
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1018 N. Marshall Street

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1286 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place N.I .

EM 3- 5556
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
890 West Broadway

AN 8-8764 
SOUTH RIVER N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2118 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9163
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

882-1568

Kodėl jis žudėsi?
Bet ne jis vienas. Praei

tais metais šioje šalyje pa
našiai nusižudė 200 vaikų. 
Ir kasmet tokių nelaimingų 
skaičius auga.

Kaliniai pažadu patikėjo ir 
su keliais belaisviais išėję 
iš kalėjimo, leidosi prie ma
šinos, kuri buvo jiems ža
dėta dėl pabėgimo. Bet poli
cija i juos ir belaisvius ati
darė ugni. Ir baisi tragedija.

ši. istorija labai panaši 
New Yorko valstijoje Attico- 
je kalinių sukilimo istorijai. 
Tiktai Atticoje žuvo daug 
daugiau kalinių ir jų paimtų 
belaisvėn žmonių.

atstovybę bei skyrių :
BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue

DI 2-2374
CHICAGO. ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5—7788
CLEVELAND OHIO 44119 
877 East 185th Street 

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 

365-6850
MINNEAPOLIS. MINN. 55418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: (612) ,788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829

WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street

798-3347 į

MIAMI, FLA. 33138 
7622 N.E. 2 Ave. 

757-6704
VINELAND, N.J. 08360 
West Landis Ave.
Parish Hall 

609-696-9796
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Penktadienis, Rugpiūčio (August) 9, 1974

Haverhill, Mass.
"Laisves” naudai piknikas

' - visus kviečiame dalyvauti
Rugpiūčio 18 dieną rengiame pikniką laikraščio ""Lais

vė” naudai. Visiems gebai žinoma, kad mūsų miestas yra 
mažas; bet mes stengiaipės surengti gražius piknikus ir 
visuomet tikimės svečių iš kitų miestų. -Savo piknikuose 
mes visuomet stengiamės dalyvius gerai pavaišinti.

Šiemet pikniko komisija susideda iš labai gerų, veiklių 
narių. Labai prašome visus laisvlečius mums padėti 
padaryti ši pikniką vieną iš puikiausių.

Džiugu, kad mums Lietuvių Ukėsų Gedimino Kliubas su
teiks piknikui vietą veltui. Didelis klubiečiams už tai 
ačiū. Parke daug stalų ir kėdžių. Niekam nereikės sto
vėti. Dabar labai gražus parkas.

Todėl visus ir visas kviečiame dalyvauti ir gražiai 
praleisti laiką. Tikimės svečių iš visur.

Kelias į parką bus nurodytas sekame “Laisvės” nume
ryje. ■

KOMISIJA

Detroit, Michigan
For as long as my me

mory goes back, the Annual 
Detroit ‘"Spaudos Piknikas” 
was one of the biggest social 
events of the year. It was 
held to raise funds to help 
our Lithuanian newspapers, 
“our first line of commu
nication”. As time passed 
and age took its toll, it was 
decided last year to bring the 
picnic indoors. Sunday,July 
28, 1974, the second annual 
“Piknikas Po Stogu” was 
held at the Detroit Lithuanian 
Club.

A delicious cafeteria
style lunch was served to the 
satisfaction of all who came 
and donated to a good cause. 
The committee wishes to 
take this opportunity to thank 
the following people for the 
part they played in making 
the picnic a success.

To the donors of the food - 
Mrs. George Nausėda, Alice 
Stacey, Antonette Garelis, 
The Vasaris Family, - Lil
lian Gugas and Ruth Gugas, - 
Turzak, Emma Rye, Ruth 
Gugas, Stella Smith, Isabelle 
Brazas, Josie Urban, Alice 
Stacey, Anne Balchunas, 
Mrs. J. Juška, Antonette Ga
relis, Kathy Stacey, Brazas 
Girls, Emma Rye and Mrs. 
Adele Wardo.

To the donors of money to 
help defray the cost of food 
and utensils: Draugas De- 
troitietis - $20, Mrs. Anna 
Daukus, Mrs. T. Masis and 
Stephanie - $10 each, Mrs. 
Tamulis, Mr. and Mrs. 
Frank Yoshonis, Mr. and 
Mrs. J. Stakvila, Mrs. Anna 
Dočkus, Mr. J. Saulenas and 
Mrs. B. Klimas - $5 each.

Thank you to the donors of 
the prizes: Mrs. J. Alvinas, 
Mrs. Juška and Mr. Frank 
Nakas.

Thanks to the kitchen help 
that consisted of Anne Bal
chunas, Antonette Garelis, 
Ruth Gugas, Emma Rye, 
Alice Stacey and Pat Stuns- 
kus; to Tony Vasaris who 
helped sell raffle tickets, to 
Ed Balchunas who helped set 
up the tables, and to Anto
nette Garelis who sold 
tickets at the door.

We wish to thank all the 
visitors from out of, town, 
especially friends and mem
bers of the Board of Direc
tors of Vilnis who journeyed 
here from Chicago - Vale
ria Urbikas, Frank Vaitkus 
and his wife Antonette, Mary 
Grager, Roger Žilis, Tony 
Litvin, and Mr. and Mrs. J. 
Jokubka.

Mr. Jokubka, the Editor of 
the Vilnis, gave a short, 
well-received speech that 
added much to the occasion. 
The following individuals do
nated money toward the Lith
uanian newspapers: Mr. 
Frank Ulinskas - $20, Mr. 
and Mrs. Bagdonas, Mr. and 
Mrs. Ben Wardo, Mrs. 
Sophie Remeikis, and Mrs. 
Elizabeth Ulinskas - $10 
each, Mr. J. Bubliavsky and

Mrs. Z. Dantiene - $5 each, 
Mrs. Sharkiene - $4, Mrs. J. 
Alvinas - $2, Vera West-$1, 
for a grand total of $77.00. 
I am sure that Mary Grager 
collected much more in do
nations.

Many thanks to the mem
bers of the committee who 
did so much in so many ways: 
Mrs. Anna Daukus, Mr. J. K. 
Alvinas, Mr. Frank Nakas, 
Emma and Alfons Rye, Alice 
and Al Stacey, and Ruth Gu
gas, and to the Detroit Lith
uanian Club for the facilities.

And a heartfelt thank you, 
one and all, for coming and 
making this ""Piknikas Po 
Stogu” a success.

Plans are beingformula- 
ted to bring back the Chica
go-based Lithuanian Artists 
Group that was such a big 
hit last year, to Detroit 
again. We hope tohavethem’ 
here for a concert early in 
November which will be 
sponsored by the L. D. S. 
Lodge 21 of Detroit. Watch 
the newspapers for further 
details. Will see you ten.

SERVIT J. GUGAS, 
Chairman, For the 
Committee for the 

“Piknikas Po Stogu”

Miami, Fla.

Šaunus pobūvis įvyko lie
pos 21 d. Lietuvių Socialio 
Klubo salėje. Jį suruošė LLD 
75 kp. Kadangi buvo sekma
dienis, tai narių ir svečių 
labai gausiai susirinko. Nuo
latinei kuopos šeimininkei M. 
Kancerienei tik pergyvenus 
rimtą operaciją, draugai 
Paukštaičiai paruošė skanius 
pietus ir patenkino visus ten 
susirinkusius.

Kuopos organizatorius V. 
Bovinas pirmininkavo. Jis 
pakvietė dalyvius vienai mi
nutei sustoti pagerbimui mi
rusio mūsų organizacijų ir 
spaudos darbuotojo Jono Ga- 
siūno. Praeito susirinkimo 
užrašai ir komisijų raportai* 
išduoti ir priimti. Į mūsų 
kuopą įstotojo naujas narys 
Petras Gasper’ras. Nutarta 
per spaudą išreikšti velionio 
Jono Gasiūno artimiesiems 
užuojautą. Dar kartą apkal
bėta kuopos ruošiamas rug
piūčio 11 d. poetės Salomėjos 
Neries 70-ojo gimtadienio at- 
žymėjimus. Tai bus sekma
dienis. Mėginsime turėti gra
žią meninę programą, suside
dančią iš dainų, kalbų ir 
poetės eilėraščių skaitymo.

Sekantis kuopos mitingas 
ir pobūvis įvyks rugpiūčio 29 
d. Vėl bus duodami pietūs ir 
meninė programa. Kviečiame 
visas ir visus, dalyvauti. Tik
rai žinau, kad būsite paten
kinti. Koresp. J. K-ris

•
LONDONAS. - Švedų laive 

“Eos” kilo gaisras. Du žmo
nės prigėrė, o kiti du yra 
dingę. Veikiausia ir jie bus 
žuvę.

LAISVĖ

St. Petersburg , Fla.
LLD 45 kp. liepos 20 dieną 

turėjo gražų pobūvį. Kaip 
vasaros laiku, tai galima sa
kyti, kad publikos prisirinko 
nemažai.

Buvo atvykę keli svečiai ir 
iš tolimesnių vietų.

Jau buvo “Laisvėje” rašyta 
apie mūsų svečius iš Water
bury, Conn. Tai mūsų veikė
jų M. ir A. Raškauskų sūnus 
Leonas ir Marti Gertrūda. 
Jie čia atostogavo dvi savai
tes.

Gertruda yra profesionalė 
solistė. Ir reikia pasakyti, 
kad per du šeštadienius ji 
mūsų publikai davė gražią 
dainų programą. Jos puikiai 
išlavintas balsas sužavėjo po- 
būvio dalyviifs. Dainuojant 
lietuviškai, pianinu pati sau 
akomponavo, dainuojant ang
liškai, akomponavo Walteris 
Žukas. Publika atsidėkojo 
gausiais aplodismentais. Šių 
mielų svečių mes lauksime ir 
ateinančiais metais.

Šiame pobūvyje Juozas ir 
Eva Galvan atšventė savo 10 
metų vedybinę sukaktį, o 
Juozas ir savo 82-rą gimta
dienį. Ta proga jie visą publi
ką pavaišino taurele. Soliste 
Gertruda padainavo jiems 
“Anniversary Song”.

V. ir V. Bunkai buvo su 
grįžę iš kelionės po Tarybų 
Lietuvą. Buvo pakviesti pa
kalbėti. Pirmiausia perdavė 
linkėjimus nuo T. Lietuvos 
žmonių. Jie sakė, kad prieš 
10 metų buvo nuvykę Lietu
von. Tuomet Lietuvoje buvo 
dar nepilnai sutvarkyti įvai
rūs buities poreikiai. Taipgi 
buvo trūkumas gyvenamų 
namų, nes karas buvo viską 
sugriovę. Dabar šie visi klau
simai baigiami išspręsti. Ta
rybų Lietuvos piliečiai sočiai 
pavalgę, gražiai apsirengę, 
jie didžiuojasi dideliais atsie- 
kimais visose gyvenimo sri
tyse.

Po to sekė šokiai ir draugiš
ki pasikalbėjimai iki vėlumos.

Klubo veikla

Liepos 27 d. LSC klubo 
pobūvis buvo pasekmingas.

Šiuo laiku svečių iš šiaurės 
mažai pas mumis atvyksta. 
Tačiau klubo ir draugijos na
riai žino, kad mūsų salėje 
kiekvieną šeštadienį įvyksta 
pobūviai. 0 mūsų šeimininkė 
Petrė Simėnienė su savo pa- 
gelbininkais pagaminą ska
nius pietus. Visi atvyksta 
papietauti ir draugiškai pra
leisti laiką. O šokių mėgėjai 
gali ir pasišokti, nes muzi
kantas John Maracih visuo
met pagroja. /

Am iii ja Tvaska 
numirsiu”. Po ceremonijų vi
si palydovai buvo pakviesti 
pietums į LSC salę.

Louis Tvaska, pagerbda
mas savo mirusią žmoną 
Amilie, paskyrė laikraščiui 
“Laisvei” $100 paramos.

V. Bunkienė

Ft. Lauderdale, Fla.
Prieš kiek laiko čia atvyko 

ir apsigyveno niujorkiečiai 
Alekas ir Valentina Nevinsai. 
Nors vėliau jie išsikėlė į 
Margate miestelį, bet visvien 
toje pačioje apylinkėje. Vė
liau čia atvyko ir apsigyveno 
Aleko brolis Juozas su žmona 
Maryte, kuri dažnai mus pa
linksmina su iš Lietuvos atsi
vežtu akordionu. Broliai Ne
vinsai yra žmonės, kurie gali 
bet kokį namų taisymo darbą 
atlikti. Jie jau pradėjo mūsų 
klubo salę dažyti. Beje, šioje 
apylinkėje apsigyveno ir Ne- 
vinsų sesutė.

Šią vasarą atvyko niujor
kiečiai Augustas ir Natalija 
Iešmantai. Čia nusipirko na
mą. Augustas sugrįžo į New 
Yorką baigti savo tarnybą 
kokioje tai kompanijoje. 
Augustas yra dainininkas- 
solistas. Mūsų choras tikrai 
jo laukia.

Fort Lauderdale taipgi ža
da apsigyventi Izidorius ir 
Helena Celkiai. Taip pat ry
tiečiai. Jie čia pasipirko rezi
denciją ir sugrįžo atgal ten 
parduoti namą ir sutvarkyti 
kitus reikalus. Džiugu bus 
matyti juos čia gyvenant.

J. K-ris

CARACAS, VENEZUE
LA. - Tarp Bulgarijos ir 
Venezuelos diplomatiniai 
santykiai tapo atsteigti. Iš to 
tikimasi naudos abiems 
kraštams.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

SAUSRA GALI
PABRANGINTI MAISTO 
kain^ visoje Salyje

Apskaičiuojama, kad šios 
šalies Vidurvakarius ištiku
si labai didelė sausra jau yra 
pridariusi žemės ūkiui nuo
stoliu už apie 6 bilijonus 
doleriu. Daugiausia palies
tos yra šios valstijos: Kan
sas, Nebraska ir Iowa. Skau
džiai nukenčia derlius ir gy
vuliai.

Didžiosios maisto paskai- 
dymo kompanijos, kurios 
kontroliuoja šalies ‘"super
marketus”, jau kalba apie 
dideli maisto kainu pakili
mą. Vadinasi, maisto varto
tojus laukia naujas smūgis.

WASHINGTONAS.
Transportacijos Departa
mentas apskaičiavo, kad su 
1990 metais pagerinimui 
masinio transporto visose 
valstijose reikės 58 bilijonu 
doleriu. Bet iš kur juos bus 
galima paimti?

•
BERLINAS. - Tarptautine 

Demokratinė Moterų Fede
racija protestuoja prieš fa
šistini perversmą Kipre. 
Reikalauja, kad Kiprui būtų 
pripažinta ir garantuota pil
niausia nepriklausomybė.

pavojus ir Žmonėms

WASHINGTONAS. - Su
laikytas gaminimas ir var
tojimas ""aldrin” ir ""diel
drin”. Šie chemicalai pla
čiai naudojami naikinimui 
įvairių parazitų. Surasta, 
kad nuo šių nuodingų chemi
kalų žmonš gali susirgti vė
žiu. Nėra žinios, kiek jų jau 
yra nukentėję.
FIDEL CASTRO ES^S 
GERAI NUSITEIKĘS

Iš Kubos sugrįžo žymus 
veikėjas Frank F. Mankie- 
wicz. Jis sako turėjęs įdo
mų pasitarimą su Kubos 
liaudies vadu Fidel Castro. 
Mankiewicz sako, kad Castro 
esąs jau nebe taip griežtai 
nusistatęs prieš Washlingto- 
ną ir tikįs, kad santykiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Kubos 
pradės taisytis. Castro 
mato, kad daugelis ir Ame
rikos žmonių yra pakeitę 
savo nuomonę apie socialis
tinę Kubą ir pageidauja Ku
bos pripažinimo.

Ligi paskutinio atofdusio
(Mirus “Laisvės” redaktoriui Jonui Gasiūnui)

5-tas puslapis ;

Mirus

Margaret 
Co wl-Ka valiau skaitė i

ir

Jonui Gasiūnui
Reiškiu giliausią užuojautą jų artimiesiems ir idėjos 

draugams.
Lai gyvuoja jų kilnūs idealai.

ALISĖ JONIKIENĖ
Chicago, Ill.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą žmonai 

Valerijai; visiems giminėms Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje; “Laisvės” personalui, kur velionis darbavo
si per ilgą eilę metų; taigi idėjos draugams ir 
pažįstamiems.

Žinokite, kad ir mes liūdime netekę mielo bičiulio bei 
draugo.

RICHMOND HILL, N. Y

LLD 75 kuopos valdyba ir nariai
Miami, Florida

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai 

nėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams ir 
pažįstamiems.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Kanados Lietuvių Literatūros 
Draugijos Montrealo Kuopa 

Montreal, Canada

pažangaus judėjimo ilgamečiui veikėjui, “Laisvės” 
redaktoriui

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą velionio gyvenimo 

draugei, “Laisvės” kolektyvui ir visiems artimiesiems.

ai, gimi-

ELEANORSUNGAILA
Oceanside, N. Y.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui

MŪSŲ MINUSIEJI

Liepos 24 d. mirė Elzbieta 
Dovidonienė. BuVo narė 45 
kuopos, paliko liūdinčius vy
rą ir dukrą. Jos palaikai buvo 
sudeginti. Laidotuvės buvo 
privačios.

Reiškiu gilią užuojauta mi
rusiųjų artimiesiems.

* * *
Liepos 25 d. St. Petersbur- 

go Daktarų ligoninėje mirė 
Amilie Tvaska, sulaukus 82 
m. amžiaus. Paliko liūdinti 
vyrą Louis Tvaską, daug ar
timų giminių bei draugų. Bu
vo LLD 45 kp. ir LSC klubo 
narė.

Liepos 29 d. prisirinko pil
na J. Douglas Baird šermeni
nė atiduoti velionei paskutinį 
patarnavimą.

Aldona Aleknienė pasakė kal
bą, apibūdino velionės nueitą 
gyvenimo kelią, priminė, kad 
velionė buvo pažangių orga
nizacijų narė, skaitė ir rėmė 
pažangią spaudą. Buvo ra
maus būdo ir mokėjo su vi
sais gražiai sugyventi. Pra
nešė, kad velionės palaikai 
bus sudeginti. Pabaigai pa- 

j skaitė S. Nėries eilėraštį .‘Kaį

• Ligi atodūsio, lig paskutinio
Jis nepaliko posto.

Našta, sunki, ilgametinė,
Nestabdė jo žygiuotės mostų, — 

Jis nešė vėliavą aukštai iškėlęs, 
Negąsdino jo nebūties šešėlis. . .

“Ir po mirties naudingas noriu būti!” —
Jo testamentas skelbė,

Ir sįęgiančią gėlos minutę
Mums skausmą lyg nustelbia

Jo karštas noras gyvuose išlikti,
Darbais toliau gyventi, neišnykti! y

Kur jį Istorijos ranka pastatė,
Jis varė barą skirtą.

• Regėdamas rytojų platų,
Tautų žygiuotę tvirtą,

Jis kaip karys nė žingsnio nesitraukė, 
Šviesios kaktos jam neviltis neniaukė.

Kas žmogui gali būt labiau didinga,
Kaip kad paklustniepimui

Istorinės eigos tikslingam,
Susiet su ja savo likimą,

Pilniausiai laimę žmogišką patirti, 
Kūryba su gyvaisiais nesiskirti!?

Ligi atodūsio, lig paskutinio
Jis nepaliko posto.

Našta, sunki, ilgametinė,
Nestabdė jo žygiuotės mostų,

. Ir miręs vėliavą toliau jis neša
. Darbais ir veikalais, kuriuos parašė. . .

/ »
J. Serbentą

Reiškiame giliausią\ užuojautą žmonai Valerijai, 
giminėms ir “Laisvės”(personalui netekusiems ištiki
mo draugo ir bendradarbio.

LDS 35 ir LLD 145 kp. nariai
Los Angeles, California

RICHMOND HILL, N. Y

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

I. J. URMONAI 
Chicago, UI.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
/ Reiškiu širdingą užuojautą žmonai Valerijai; sesutei 
f Marijai Palionienei, Argentinoje; giminėms Tarybų 

Lietuvoje; “Laisvės” kolektyvui ir jo bendradarbiams.

PETRAS PASERSKIS
Baltimore, Md.

PRISIMINIMUI

Jono Gasiuno
Lai gyvuoja jo idealai amžinai.
Giliausia užuojauta jo žmonai Valerijai.

PRANAS KLASTAUSKAS 
Huntington Station, N. Y.

H



6-tas puslapis

J. Čiurlienė kviečia visus į jos vyro Kazio | 
80-ojo gimtadienio balių. Tai bus rugsėjo 1 d., j 
Čiurlių sodyboje, Patteįiburg, N. J. Pietūs 
bus duodami 12 vai. J. Čiurlienė aukoja visą 
maistą ir vaišes, o pelnas skiriamas “Laisvei”.

Penktadienis, Rugpjūčio (August) 9, 1974

“LAISVĖS” REIKALAI ' »' P lietuvių
GRIŽO PILNAI PASITENKINUSIOS Iš WORCESTERIEČIŲ 
PIKNIKO.

Rugpjūčio 1 d. Povilas ir 
Nelė Ventai išvyko dviem 
savaitėm atostogų į Floridą.

Nors daug kas norėjome vykti praėjusi sekmadieni į 
worcesteriečių pikniką iš New Yorko, bet, dėlei susidėjus 
šių visokių aplinkybių nebuvo galima. Tenuvyko Elena 
Jeskevlčiūtė ir jos sesutė Amelia Young. Amelia vyko da
lyvauti išpildyme programos, o Eleną mes prašėme at- 

' stovauti mus laisviečius. Ir abi sesutės savo užduotis 
puikiai išpildė. {

Elena parvežė $410, kurių tarpe $335 “Laisvei” aukos
nuo sekamų draugų:

S. Shukis, So. Boston ......................................$100.00
O. ir F. Graham, So. Boston.................... 100.00
Lietuvaitė..............................................  20.00
Lucy Ausie jus, Worcester........................... 10.00
Juozas Raulušaifįs, Worcester..................... 10.00
A. ir J. Skirmontaf,~Brbckton..................... 10.00
Frank ir Paulina Petrauskai, Shrewsbury . 10.00
Julia ir Emma Gittzus, Bedford ...... 10.00
Nellie Grybienė, Norwood ........................... 5.00

Elžbieta Repšienė pridavė Elenai $60 nuo sekamų:
K. Barčienė, Canton, Ohio........................... 10.00
H. Zekonienė, So. Boston........................... 10.00
Nellie Grigaliūnienė, Watertown ..... 5.00
P. Plutienė, Dorchester.............................. 5.00
E. Repšienė, Dorchester ............................ 5.00
Ch. Morkūnas, Lawrence........................... 5.00
A. Kuodienė, Lawrence .............................. 5.00
Walter Račkauskas, Haverhill . ................. 5.00
P. Žukauskienė, Westwood........................... 5.00
V. J. Kvietkas, Dorchester................ . 5.00

Louisa Butkevičienė iš Hartfordo aukojo $50 Chilėje 
nukentėjusiems.

Ypatingai džiugu, kad taip puikiai pavykoworcesteriečių 
piknikas. Apie tai bus parašyta vėliau.

širdingai dėkojame Jeskevičiūtėms už nuvykimą i pik
niką ir už pasidarbavimą “Laisvės” naudai, Taipgi reikia 
tarti ačiū Walteriui Juškevičiui, kuris nuo Stamford, Conn., 
nuvežė Eleną ir Amelia i Shrewsbury.

1 ----- • ADMINISTRACIJA

Žinau, kad mūsų “Laisvės” 
Direktorių Pirmininkas Povi 
las pasidarbuos ir laikraščio 
naudai, ten viešėdamas.

Su Ventais kartu išvyko į 
namus Alekas ir Valentina 
Nevins. Jie šioje apylinkėje 
viešėjo kelias savaites pas 
dukra ir pas kitus savo drau
gus. Jie taipgi apsilankė LDS 
ištaigoje, kur Valentina se
niau dirbo, ir “Laisvėje”.

* * *
Liepos mėnesį LDS Centro 

Komitetas atlaikė savo pa
skutini posėdį prieš Seimą. 
Ten teko ir man dalyvauti 
kaip Įstatų Komiteto narei. 
Po brandaus posėdžio, kuria
me reikėjo išrinkti iždininką 
vietoje mirusio d. Gasiūno, 
įvyko mažas pobūvis su vai
šėmis.

Priežastis pobūvio buvo ta, 
kad naujai išrinkta iždininkė 
Amelia Yuskovic tą mėnesį 
minėjo savo gimtadienį. Pa
linkėjome jai “Happy birth
day” ir “Ilgiausių metų”.

* * *

BROCKTON, MASS.

Mirus

Pranui Markevičiui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Annai,

broliui Vinson, visiems giminėms čią Amerikoje ir
Lietuvoje, draugams ir pažįstamiems.

P. Orintienė M. Gutauskienė
Ada White Elz. Stepanauskienė

Anna Ustopienė R. Wallen
j Al. Skirmont Ona Klimienė

Jos. Skirmont Birutė Copp
K. Butkienė J. Stoškus
J. Valančauskas L. Smith
A. P. Vaitekūnai M. Aluso
M. Baron A. Yakubavich H
Sofia Dexnis S. Rainard H
F. Cheraska J. Stoškus R
Kaz. Cheraska Vera Stoškus Į
Julia Gerulskienė Ch. Ustapas |
Elsie Zeletsky B. Navitskienė |

WOODHAVEN, N. Y.

Minis

Jules Lason
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonaiA Lilijai, 

dukroms Lynne ir Lorraine, broliui Jonui, sesutei 
Jennie, uošviams Amelijai ir Mikolui Liepams, visiems 
kitiems artimiesiems ir draugams.

t

DR. ANTANAS ir MARGARET PETRIKAI

LAWRENCE, MASS.

Mirus

Kazys Meškėnas, ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas, rėmė
jas ir mūsų draugijų narys, 
nuo liepos 14 d. pasidavė į 
Beth Israel ligoninę,-ir, šiuos 
žodžius rašant, dar vis ten 
randasi. Eina visoki tyrinėji
mai jo sveikatos. Beth Israel 
Hospital yra ant 16th St. ir 
1st Ave., New York City, N. 
Y. Draugo Meškėno kamba
rys 855-D.

* * &

Cikagiečiai Valerija Urbi- 
kas, Roger Žilis ir Antanas 
Litvinas jau praėjusią savaitę 
išvyko iš namų kelionei į LDS 
Seimą. Jie sekmadienį daly
vavo worcesterieciu piknike, 
prisidėjo ir prie programos 
išpildymo. O antradienį užsu
ko pas mus į “Laisvę”. Iš 
New Yorko jie vyko į New 
Jersey pas gimines, o ketvir
tadienį, sakė, bus jau Pitts- 

j burghe.
Jie netušti atvažiavo - laiko 

“Laisvei” $30, sakydami, kad 
tai nuo jų “TRIJŲ .MUSKE-- 
TIERIŲ“. Ačiū jiems.

* * *
Kalbant apie ligonius, rei

kia nepamiršti ir Salinaitės. 
Ji jau eina geryn ir dabar 
galima ją lankyti bei telefo
nu paskambinti. Ji randasi 
Englewood Hospital, Engle
wood, N. J., kambario nu
meris 3316, telefonas 201- 
568-3400, extension 614, 
Mrs. L. B. Sukauskas. Lan
kymo valandos šiokiomis 
dienomis nuo 4 iki 8:30 vai. 

’ vakare, o šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 7 iki 9 
vakare.

* * *
Smagu pranešti, kad Jonas 

Grybas jau yra gerokai su
stiprėjęs ir šią savaitę ap
leis ligoninę. 

* * *

Paul Lupsevic
1974 m. birželio 1 d.

Mes, Haverhill ir Lawrence, Mass., jo draugai ir 
draugės reiškiame nuoširdžią giminėms ir artimie
siems užuojautą.

A. J. Kuodžiai
M. B. Sametis 
A. Navickas 
P. Kerepka

C. Morkūnas
A. W. Račkauskai 
J. Kerepka

MnnnaenaBEaaag

Mūsų mieloji korespon
dentė Elena Feiferienė buvo 
išvykusi i Colorado valstiją 
pas sūnų ir’ten labai gražiai 
praleido keletą savaičių. 
Bet gaila, kad sugrįžusi 
pradėjo nesijausti gerai ir 
reikėjo gul,ti ligoninėn apie 
savaitė! laiko. Malonu, kad 
Elena jau grižo i namus, 
nors dar nepilnai atgavusi 
sveikatą. Linkiu Elenai greit 
susveikti.

LAISVĖ

Praėjusią savaitę New 
Yorke viešėjo Minnie ir Vy- 
das Yuden (Judzentavičiai) iš 
Chicagos. Ta proga jie užėjo 
i “Laisvę” ir LDS Centrą. 
Jie sakė/kad čia dar pava-

kur Vydas praleido savo jau
nystės metus. Paskiau vyks 
i Pittsburghą i LDS Seimą.

Jie paaukojo “Laisvei” 
Namo Bendrovės šėrą, ver-> 
tės $25. Į

žinės po mainų apylinkes,

Štai Watergate “Didvyriai”, 
kurie jau nubausti

BERNARD Lo BARKER - nuo 18 mėnesių iki 6 metų
DWIGHT L. CHAPIN - nuo 10 iki 30 mėnesių
CHARLES Wo COLSON - nuo vienų iki trijų metų kalėji

mo ir $5,000.
JOHN DEAN - nuo vienų iki 4 metų
JOHN D. EHRLICHMAN - nuo 30 mėnesių iki 5 metų
VIRGILIO B. GONZALES - nuo 1 iki 4 metų
E. HOWARD HUNT - ųuo 30 mėnesių iki 8 metų
HERBERT W. KALMBACH - nuo 6 iki 18 mėnesių ir 

$10,000
RICHARD G. KLEINDIENST - 30 dienų kai. ir $100
EGIL KROGH - nuo 2 iki 6 metų
G. GORDON LIDDY - nuo 6 metų ir 8 mėnesių iki 20 

metų
EUGEINIO R. MARTINEZ - nuo 1 iki 4 metų
JAMES Wo McCORD - nuo 1 iki 5 metų
JEB STUART MAGRUDER - nuo mėnesių iki 4 metų
HERBERT L, PORTER - nuo 5 iki 15 mėnesių
DONALD SEGRETTI - 6 mėn.
FRANK A. STURGIS - nuo 1 iki 4 metų.

Širdingai dėkojame
" • ■ »i < i n* i 11 <' - — . . , ' i ■ i K 11 :< lit,

Mirus musu mielam Jules Lason, dar kartą įsitikinome, 
kaip svarbu ir malonu turėti artimų draugų. Mūsų kaimynai 
ir draugai daug prisidėjo prie palengvinimo mūsų didžios 
širdgėlos velioniui ilgus metus sergant, o dar daugiau su 
paguoda, jam mirus.

Dėkojame visiems už gėles, kurių buvo tiek daug, už 
išreikštas užuojautas per laikraštį “Laisvę”, už lydėjimą į 
kapus. Vienu žodžiu, dėkojame už kiekvieną išreikšta 
paguodos žodį.

Taip pat tariaine ačiū Vytautui Beleckui, Winter Garden 
savininkui, už puikiai paruoštus^ pietus, už mandagų 
patarnavimą.

Lilija Lason, žmona 
Lynne ir Lorraine, dukros 

Mikolas ir Amelija Liepai, uošviai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Kapiskas
Mirė Rugpiūčio-August 10 d., 1970 m.

Jau ketveri metai kai mirė mano mylimas vyras 
Petras. Jis palaidotas Veteranų kapinėse, Eong 
Islande. Lai būna šviesus jo atminimas.

NELLIE KAPISKAS, žmona
Woodhaven, N. Y.

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Bus ar nebus taksių vairuo
tojų streikas? Kai šiuos žo
džius skaitysime, gal jau tu
rėsime atsakymą.

Taksių savininkai sako, kad 
jeigu miesto valdžia neleis 
kainas pakelti 20.5 procento, i 
jie atsisakys su unija pasira- 
ryto kontrakto, o vairuotojai 
sako, kad tokiu atveju jie 
paskelbtų visuotinį streiką. 
Derybos Tebetęsiamos. 

o o o

Ginčai tarp miesto majoro 
Beame ir iždininko Goldin 
tebeina. Mr. Goldin skubiai' 
sugrįžo iš viešnagės Europo
je ir tęsia ginčus. Jis sako, 
kad Mr. Beame negali išsisu
kinėti iš atsakomybės už jam 
esant iždininku buvusią jo 
knygose betvarkę. Beame sa
ko, kad Goldin prie jo kabi
nėjasi politiniais sumetimais.

o o o

Praeitą savaitę buvo nu
šautas Brooklyno kolegijos 
studentas Norman Thomp
son. Dabar policija suėmė du 
studentus ir kaltina juos už 
nužudymą Thompsono. 

o o o

Du plėšikai apiplėšė saldai
nių krautuvėlę Brooklyne ant 
1125 Eastern Parkway rugp. 
5 d. ir pasigrobę $100, pabė
go. Bet pabėgdami nušovė 
krautuvės savininko sūnų, 20 
metų jaunuolį. Policija ieško 
nusikaltėlių. <

. o o o

Policijos departamentas 
kaltina religines (bažnytines) 
organizacijos užsiėmimu 
gemblerystėmis. Daugiausia 
tokių organizacijų randasi 
Brooklyne ir Queense. Pav., 
katalikų organizacijose ir net 
pačiose bažnyčiose yra labai 
paplitęs pelningas bingo biz
nis. Vardan “dievo” viskas 
pateisinama.

o o o

Tik dvejų metų mergaitė 
Shary Vaughan nukrito į kie
mą nuo 10-to aukšto ir neuž
simušė, 

o o o

Sugrįžo namo Mrs. Bernar
dine Thompson rado bute 
pasikorusį savo 9 metų sūnelį 
Jeffrey. Abudu gyveno Pink 
Houses projekte 455 Foun
tain Ave.

Those High 
/ Food Prices

Food prices are so high 
that it, riiakes people talk to 
themselves. The other day in 
the supermarket a woman 
picked up a package of 
cookies, then another. “They 
don’t even put prices on them 
any more, so they can ring 
up anything they want to”, 
she said.

A couple of days earlier 
in another store a gentleman 
took something from the 
shelf and said disgustedly: 
“They are going up by the 
day”..

We are all in the same 
boat. We do our shopping 
and are very unhappy about 
it. We feel that something 
is wrong some place..

Listening to President 
Nixons economic report on 
TV the other night we heard 
the same story that things 
are improving. Three years 
ago he said about inflation 
that the worst is over. But 
prices kept on going up.

The government economi
cal planning has been very 
poor. High military spending 
has crippled the country’s 
economic structure. Only 
organized pressure and peo
ple’s justified demands to 
end the inflation can bring 
about the change, so that we 
wouldn’t have to pay any 
more over 20£ for a cup of 
coffee and 40Č for one corn 
muffin. ILSE

.... ... — ....... ..... .........................

Pramogą Kalendorius

( Jono Siurbos nuotr.)

Rugsėjo 15 d.
LLD 28 kuopa, Waterbury, 

Conn., rengia spaudos naudai 
pietus su programa, 102 
Green St. salėje.

Tebeserga
Anna Malin (Malinauskie

nė) dąr vis randasi Polycli
nic ligoninėje. Ji tęn buvo iš
vežta liepos 9 d. Dabar jos 
sūnus Bill sako.kad jau gali
ma lankyti motiną. Lankymo 
valandos nuo 2 iki 8 vai. va
kare. Ligoninės adresas: 
50th St. tarp 8 ir 9 Avė. Kam
bario numeris 816.

Elections and You
The Communist Party an

nounced that it is circulating 
petitions to nominate a full 
slate of candidates for state 
wide office. The nominations 
for the Communist Party 
candidates are: Jose Risto- 
russi for Governor. Mr. 
Ristorussi is a former trade 
union organizer and Puerto 
Rican leader and activist, 
Carol Twigg, of Buffalo, a 
teacher and activist in the 
fight for child-care, for 
Lieutenant Governor, Mi
chael Zagarell, former 
Communist Party Vice-Pre
sidential candidate in the 
1968 elections, for Attorn- 
ney General. Mildred Edel
man, a Black-woman worker 
and experienced fighter from 
Harlem, for the United States 
Senate. And Daniel Spector, 
a leader and organizer of the 
Young Workers Liberation 
League, for Comptroller.

The Communist Party 
ticket is unique as a slate 
concerned working class in
dividuals involved in the 
struggle for jobs, tfay-care, 
liberation, peace? dėtėnte, as 
well as all issues that af
fect our lives and "threaten 
our liberties. Our campaign 
is different from the “over 
the hill gang” candidates of 
both the Democrat and Re
publican Parties. It is multi
national and multi-racial. It 
includes women and youth for 
leading offices. The Com
munist Party campaign, 
though, has many objectives: 
to fight against the racist 
fears that prevail in our 
communities, to help in the 
defeat of any and all politi
cal campaigns tha^have ra
cist or discriminatory aims, 
to create jobs by supporting 
the development of economic 
relations with the Soviet 
Union, Cuba and all socia
list countries, to advance the 
cause of peace, liberation 
and democracy by providing 
a clear and positive pro
gram, to continue the 
building of coalitions uniting 
all democratic peoples 
against the monopolies that 
control our lives and have 
made us the victims of thęir 
inflationary, schemes/? - ;'

The most important con
cern on the minds of the 
American workers, the el
derly and retired, the unem
ployed and the poor is the 
rising cost of living. From 
high rents to soaring train 
fares our candidates repre
sent an honest and just pro
gram. Rents must be de
creased and a massive con
struction of low rent apart
ments must begin. We call 
for a roll back in ALL pri
ces, a free federal-state 
subsidized transit system, a 
freeze on all lay-offs, an 
Immediate halt to the cutting 
of funds for day-care, social 
service and education.

THE COMMITTEE TO 
ELECT COMMUNIST 

CANDIDATES IN 1974 
156 Fifth Ave., Room 438 

New York, N. Y. 10010




