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KRISLAI
Dar dvejus metus!
Jų kelias j “socializmą” 
Su geriausiais linkėjimais 
Gražaus pasiskaitymo 
Kreiva logika

A. BIMBA
Ir vėl mūsų naujasis prezi

dentas prašo mūsų kantry
bės. Jis žada tikrai su mūsų 
visu “priešu numerio pirmo” 
susidoroti 1976 metais. Per 
tuos beveik pustrečių metų, 
žinoma, kainos gali dar pasi- 
dvigubinti. Ir jei jos kils 
dabartiniu tempu, su 1936 
metų pabaiga tikrai beveik 
pasidvigubins.

Reikės didelės, neapsako
mai didelės kantrybės ypač 
desėtkams milijonų tų ameri
kiečių, kuriems jau ir dabar 
sunku beišsiversti. Jiems gali 
jos pritrūkti.

Ar ponas prezidentas apie 
tai pagalvoja?

Taip, taip: “Sotus alkano 
neužjaučia”.

☆
Į mūsų New Yorką šiomis 

dienomis buvo suvažiavę pa
saulio reikalams aptarti taip 
vadinami socialdemokratai.- 
Jie viešai pareiškė, kad jie 
suradę naują kelią į socializ
mą Amerikoje. Jie užkariau
sią Demokratų, partiją,, ir jos, 
pagalba pakeisią dabartinę 
kapitalistinę santvarką socia
listine.

Didesnius komedijantus 
sunku beįsivaizduoti.

☆
O vis tiek labai norisi palin

kėti mūsų prezidento Fordo 
žmonai Betty geriausios sėk
mės. Ji susišaukė spaudos, 
televizijos ir radijo reporte
rius ir garsiai pareiškė, kad ji 
nesėdėsianti užsidarius Bal
tuosiuose Rūmuose, kaip yra 
dariusios kai kurios jos pirm- 
takūnės. Ji būsianti aktyvi 
“First Lady”.

Protingai veikdama ir pa
naudodama savo prestižą, 
Betty gali daug gero nuveik
ti. Bet, iš kitos pusės, veikda
ma stambiojo kapitalo nau
dai, tarnaudama reakcijai, ji 
gali daug neskanios košės 
privirti. Palauksime ir pama
tysime.

Už dienos kitos visi Lietu
vių Literatūros Draugijos na
riai gausime dvi puikias leng
vo pasiskaitymo knygas, 
vaizduojančias Lietuvos liau
dies gyvenimą. Abi jos to 
paties žymaus rašytojo Juozo 
Paukštelio. Viena vadinasi 
“Jaunystė”, o kita “Netekėk, 
Saulute”. Pirmoji bus už 1973 
metus, o antroji už šiuos 1974 
metus.

Ta pačia proga norime atsi
prašyti Draugijos narius, kad 
žurnalo “Šviesa” šių metų 
3-čio numerio pasirodymas 
yra gerokai suvėluotas. Jis 
turėjo išeiti praeitą mėnesį, 
deja, spaustuvė negalėjo lai
ku suspėti darbą atlikti.

Prezidentas Fordas turėjo 
pasitarimą su didžiųjų mote
rų organizacijų vadovėmis. 
Norėjęs išgirsti jų nuomonę 
įvairiais šių dienų reikalais.

Pasirodo, kad vaikų klausi
mą, ypač biednuomenės, mū
sų moterys laiko vienu svar
biausių ir skubiausio dėmesio 
reikalaujančių reikalu. Ima

Juųgtinių Tautų sekretorius 
apie pavojus žmonijai

Amnestija Nixonui nustebino 
ir supykdė Amerikos žmones

United Nations, N. Y. - 
Prieš atsidarymą Generali
nės Asamblėjos rudeninės se
sijos, Jungtinių Tautų sekre
torius Waldheim paskelbė ra
portą apie pasaulinę padėtį. 
Tai vienas iš rūsčiausių ir 
pesimistiškiausių raportų.

Įžangoje į savo pranešimą 
sekretorius kalba apie di
džiausią, mirtiną pavojų visai 
žmonijai iš branduolinio gink
lavimosi. Jau daug šalių mo
ka ir gali pasigaminti atomi
nius ginklus. Karą gali pradė
ti kuri nors šalis su apgalvo
tais ir suplanuotais apskaičia
vimais užgrobti naujas že
mes. Juk Hitleris su tokiais 
tikslais pradėjo Antrąjį pa
saulinį karą. Bet karas gali 
kilti iš nesusipratimo, iš ko
kios nors provokacijos, arba 
kokio nors kriminalisto pasi
švaistymo su atomine bomba. 
Waldheim tiesiog sako, kad 
sunku ir įsivaizduoti, koks 
pavojus šiandien grūmoja vi
sai mūsų civilizacijai, visai 
žmonijai.

Taip pat savo pastabose

DAR VIENA NAUJA 
NEPRIKLAUSOMA ŠALIS

Lusaka, Zambia. - Portuga
lijos ir Mozambique partiza
ninio judėjimo atstovai susi
tarė dėl šios kolonijos nepri
klausomybės pripažinimo. Už 
kelių mėnesių Mozambique 
taps nepriklausoma šalimi. 
Gims dar viena valstybė. Aiš
ku, ji. bus priimta į Jungti
nes Tautas.

Per 400 metų Mozambique 
buvo valdoma portugalų. Per 
paskutinius dešimt metų ėjo 
sunki partizaninė kovą už 
nepriklausomybę. Ji tapo lai
mėtą.

Mozambique didžiulė šalis. 
Jos teritorija 300,000 ketv. 
mylių. Ji turi 8,700,000 gy
ventojų. Iš jų tik apie 100,000 
portugalų ir kitų baltųjų, ku
rie ją valdė. Ji randasi Afri
koje.

jos ir pasiūlo prezidentui, kad 
federalinė valdžia surastų ir 
paskirtų lėšų steigimui ir už
laikymui vaikų darželių, maž
daug, tokių, kokiais, pav., 
šiandien didžiuojasi Lietuva 
ir visa Tarybų Sąjunga.

Ponas prezidentas tuoj su
siraukęs ir davęs suprasti, 
kad tokiems reikalams 
“švaistyti” valdžios pinigus 
būtų, neišmintinga, neprak
tiška.

Sakoma, kad mielosios mo
terys su prezidentu atsisvei
kino labai nepasitenkinusios 
tokia jo kreiva logika. Milita- 
rizmo, ginklavimosi reika
lams net šimtas bilijonų dole
rių, o vaikų darželiams nė 
dolerio!

sekretorius Waldheim mini 
infliacijos pavojų ir pavojų iš 
gyventojų skaičiaus nesuvar
žomo augimo bei pritrūkimo 
maisto gyventojus išmaitinti. 
Jis nurodo, kad nūdienės pa- j 
saulinės problemos yra tokios ! 
didelės, kad jų išspręsti ne
gali jokia viena šalis, arba 
jokia saliu grupė. Jas turi į 
spręsti visos šalys, visa žmo-| 
nija. j

Kai kurios šių problemų 
bus apsvarstytos Generalinės 
Asamblėjos sesijoje. Bet ar 
sulauksime kokių nors tei- j 
giamų rezultatų arba planų, ■ 
kaip žmonijai reikia gelbėtis 
nuo sekretoriaus minimo pa
vojus, tenka palaukti.

GRAIKIJA SUTINKA 
NUSILEISTI KIPRO |
KLAUSIMU i

Athenai. - Graikijos valdžia ! 
duoda suprasti, kad ji sutiktų i 
padaryti nusileidimą Kipro j 
salos klausimu. Ji sutiktų, į 
kad Kipras būtų padalytas į 
dvi geografines dalis ir kad iš 
jų būtų sudaryta federalinė 
valstybę. Vienoje dalyje gy
ventų turkai ir turėtų savo 
valdžią, o kitoje graikai, taip 
pat su savo valdžia. Paskui 
tos dvi valdžios sudarytų 
centrinę valdžią.

Kitais žodžiais, Kipras su
sidėtų iš dviejų valstijų. 
Graikijos valdžia sako, kad ji 
sutinka tokį klausimą ap
svarstyti su Turkija. Bet kaip 
į tai pažiūrės patys kipriečiai, 
tai jau kitas klausimas.

Derybos tarp turkų ir grai
kų laikinai tapo nutrauktos, 
kai buvo surasta, kad graikai 
išžudė vieną ištisą turkų kai
mą su apie šimtu žmonių. 
Dabar kalbama apie derybų 
atnaujinimą.

ANGLIJOS DARBO 
UNIJOS KOVOJE 
PRIEŠ INFLIACIJA

Brighton, Anglija. - Rugsė
jo 4 d. čia įvykusi Darbo 
Unijų konferencija vienbal
siai nutarė paremti darbiečių 
valdžią jos kovoje prieš inflia
ciją. Anglijos darbo unijos 
griežtai priešinosi konserva
torių valdžios pasimojimui 
įvesti algų kontrolę. Priimto
je rezoliucijoje dabar nesako
ma, kad unijos jau pritaria 
tokiai kontrolei, bet tiktai 
pasižadama su dabartine val
džia kooperuoti.

Reikia žinoti, kad kongreso 
priimta rezoliucija nėra vers
tina atskiroms unijoms. Dar
bo unijų kongresų rezoliuci
jos arba nutarimai turi tik 
patariamosios reikšmės uni
joms. Kovingesnės unijos, 
kaip, pavyzdžiui, inžinierių 
unija, ne viską užgiria, ką 
darbiečių valdžia patvarko 
arba nori pasiekti.

Cairo. - Arabiškų kraštų 
lyga kreipiasi į pasaulį su 
prašymu priversti Izraelį su
laikyti užpuldinėjimus ant 
arabiškų kraštų.

New Yorkas. - Šeši Ameri
kos fizikai išvyko į Kiniją 
studijuoti jos mokslines įstai
gas. Delegacijai vadovauja 
prof. John S. Toli. Jų misija 
tęsis tris savaites.

BEDARBIŲ ARMIJA TEBEDIDĖJA

1971 1972. 1973 1974

Totai Totai
Unemployed Employed

NOV. 1973 4,254,000 85,649,000

Dec. 4,364,000 85,669,000
Jan. 1974 ’ 4,732,000 85,611.000

. Feb. ' 4,753,000 85,803,000
Mar. 4,633,000 85.863,000
Apr. 4,538,000 85,775,000
May 4,708,000 85,971,000

June 4,754,600 : 86; 165,000

July 4,855,000 86,3.12,000
Aug. 4,874.000 86.187,000

Source Bureau Labor Slaimhcs

The New York Tlntes/Scpt. 7, 1974

Tai aiškiai parodo šioji duomenų lentelė. Dabar jau 
bedarbiai sudaro 5,4 procento visų dirbančiųjų. Ir nenuma
toma jokios galimybės nedarbui sumažėti. Dargi kalbama, 
kad 1975 metais bedarbių skaičius gali pakilti iki 7 procentų.

Amerika pripažino Vokiečių
Demokratinę

Washingtonas. Rugsėjo 4 
diena istorijon įeis kaip labai 
svarbi diena pasaulinėje dip
lomatijoje. Pagaliau Ameri
kos vyriausybė formaliai ir 
oficialiai pripažino Rytų Vo
kietiją (Vokiečių Demokrati
nę Respubliką). Tapo pasira
šyti visi reikalingi dokumen
tai.

Jau paskirtas ir Jungtinių 
Valstijų pirmas ambasado
rius į VDR. Juomi yra diplo
matas John Sherman Cooper.

Iš pripažinimo ir įsteigimo 
diplomatinių ryšių tikimasi 
gerų rezultatų. Tikimasi, kad 
tuojau prasidės plati prekyba 
tarpe abiejų kraštų.

Iki šiol Amerikos valdžios 
laikėsi to nusistatymo, kad 
yra tik viena Vokietija (Vaka
rų Vokietija), kad tokio “su
tvėrimo”, kaip Rytų Vokieti
ja, visai nėra. Ją ignoravo. 
Gyvenimas padiktavo kitaip. 
Tos kvailos politikos teko 
atsisakyti.

KRIMINALIZMAS PAKILO 
ŠEŠIAIS PROCENTAIS

Washingtonas. - FBI rapor
tuoja, kad per paskutinius 
dvyliką, mėnesių šioje šalyje 
rimti kriminališki nusikalti
mai paaugo 6 procentais. Tai 
reiškia, kad valdžios gyrima
sis, kad kova su kriminalizmu 
mes jau pradedame laimėti, 
yra apgavystė.

Raporte pabrėžiama, kad 
kriminalizmas daug aukščiau 
pakilo priemiesčiuose, negu 
pačiuose miestuose. Kadangi 
į priemiesčius išsikrausto 
daugiau pasiturintys žmonės, 
tai plėšikams ir žmogžu
džiams tarpe jų daugiau gali
ma pasipelnyti.

FBI raporte nieko nesako
ma apie perspektyvas ateity
je. Ko mums tenka tikėtis ir 
laukti: daugiau kriiųinalisčių, 
ar mažiau?

AMERIKOS KONGRESINE 
DELEGACIJA KINIJOS 
LIAUDIES 
RESPUBLIKOJE

Pekinas. - Septynių narių 
Amerikos Kongreso delegaci
ja baigia savo trylikos dienų 
viešnagę Kinijoje. Delegaci
jai vadovauja senatorius J. 
W. Fulbright, demokratas iš 
Arkanso valstijos ir Senati- 
nio Užsienio Reikalais Komi
teto pirmininkas. Delegacijo
je taip pat dalyvauja senato
rius Herbert H. Humphrey.

Delegacija jau turėjo kele
tą pasitarimų su Kinijos va
dais. Bet delegacijai buvo 
pasakyta, kad ji negalės susi
tikti su premjeru Chou En- 
lai, nes jis yra susirgęs.

Kongresinės delegacijos 
tikslas esąs susipažinti su 
Kinijos šiandieniniu gyveni
mu, kad mūsų Kongresas 
galėtų prisidėti prie plėtimo 
Amerikos santykių su Kinija.

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas ragina Kongresą 
atidėti valdžios tarnautojams 
algų pakėlimą trims mėne
siams. Tokių tarnautojų yra 
3,500,000. Reikalavimas yra 
jiems algas pakelti 5.52%.

John Sherman Cooper

Washingtonas, rugsėjo 8 d.
- Prezidento Gerald Fordo 
pareiškimas, kad jis atleidžia 
arba dovanoja buvusiam pre
zidentui Nixonui visus jo nu
sikaltimus, papildytus tarp 
1969 m. sausio 20 d. ir 1974 
m. rugpiūčio 9 dienos nuste
bino ir pritrenkė didelę Ame
rikos žmonių daugumą. Vi
suose šalies kampuose kyla 
pasipiktinimo balsai šiuo ne
pateisinamu prezidento pa
sielgimu. Paskelbdamas šią 
amnestiją, prezidentas sakė, 
kad jis tai daro iš pasigailėji
mo, nes jau ir taip buvęs 
prezidentas esąs labai skau
džiai nubaustas. Jo sąžinė 
jam taip padiktavusi.

Bet visur statomas klausi
mas: Ar prezidentas turėjo 
teisę taip pasielgti? Pagal 
Konstituciją ir įstatymus, 
prezidentas turi teisę dova
noti tiktai teismų kam nors 
uždėtą arba paskirtą bausmę. 
Betgi teismai Nixono nusikal
timų dar nė nesvarstė, jokios 
bausmės jam dar nepaskyrė. 
Vadinasi, prezidento amnes
tija Nixonui yra nelegališka. 
Prezidentui primetama, kad 
jis papildė dar didesnį 
“cover-up”, negu prezidentas 
Nixonas Watergate reikale.

Prezidentas Fordas kalti
namas papildyme sąmokslo 
su buvusių prezidentu. Jis, 
Nixonas, papildęs kriminališ- 
kus nusikaltimus, Fordą pa
skyrė prezidento vietą užim
ti, o Fordas prižadėjo jam 
dovanoti visus nusikaltimus, 
kad teismai nebegalėtų prie 
jo prisikabinti. Tai užbėgi- 
mas už akių teismams, tai 
“cover-up” aukščiausios rū
šies, tai laužymas Konstituci
jos ir įstatymų.

Dabar šiuo visu klausimu 
eina plačiausios diskusijos ir 
aštriausi ginčai. Užimdamas 
prezidento vietą Fordas sa
kė, kad jo tikslas yra tautą 
suvienyti, o pasielgė kaip tik 
priešingai.

Užimdamas prezidento 
postą, Fordas sakė, kad Wa
tergate skandalo ir Nixono

Mokslininkai reikalauja šaukti
■ - v • 

nusiginklavimo konferenciją
Viena, Austrija. - Praeitą 

savaitę čia buvo laikoma 
24-oji taip vadinama Pug
wash Konferencija moksli
niais ir pasauliniais reikalais. 
Dalyvavo apie 120 atstovų iš 
31 šalies. Tai buvo rimtų, 
plačiai g a 1 v o j a n č i ų m o k s 1 i - 
ninku konferencija. Jie ap
svarstė pasaulinę situaciją, 
įmatydami joje ididelį pavojų 
visai žmonijai. Žmonijai grū
moja pasaulinis branduolinis 
ginklavimasis.

Susirinkę mokslininkai nu
tarė reikalauti, kad arčiausiu 
laiku būtų sušaukta pasaulinė 
konferencija nusiginklavimo 
apsvarstymo reikalais. Joje 
turėtų dalyvauti visos didžio
sios valstybės, kurios yra 
atominiai apsiginklavusios.

Įdomu, kad šis mokslininkų 
pasiūlymas ar reikalavimas 
pilnai sutinka su Tarybų Są
jungos jau seniai Jungtinėse 

nusikaltimų reikalas priklau
so teismams išspręsti. Kodėl 
jis pakeitė savo nuomonę? 
Manoma, kad jis paklausė 
savo kolegų klaidingų patari
mų ir dabar pats gali pakliūti 
į didžiausią bėdą.

Palm Springs, Calif. - Nixo
no aptarnautojas sako, kad 
Nixonas yra kuo geriausioje 
sveikatoje, kad visos kalbos 
apie jo nervų sutrikimą yra 
klaidingos.

Prez.Fordo 
kritikas

REP. JOHN CONYERS

Jis yrą kongresmanas, de
mokratas iš Michigano val
stijos.

Mr. Conyers taipgi pri
klauso Juodųjų Kongresma- 
nų Kokusui, su kuriuo aną 
dieną prezidentas Fordas tu
rėjo susitikimą. Jam nepatin
ka prezidento Fordo politika, 
nes jis, prezidentas, mažina 
valdžios lėšas socialiniams 
reikalams, o neliečia išlaidų 
militarizmo reikalams. Kong
resmanas Conyers siūlo per 
pusę sumažinti militarines iš
laidos ir tuos bilijonus dolerių 
paskirti liaudies būklės page
rinimui.

Sacramento, Calif. - Buvęs 
prezidentas Nixonas rezigna
vo iš advokatų susivienijimo, 
nes bijojo būti išmestu.

Tautose padarytu pasiūlymu 
eiti prie pilno ir visuotinio 
nusiginklavimo. Deja, kapi
talistinės šalys tą sumanymą 
yra atmetusios. Abejotina, 
kad jos dabar sutiktu su 
panašiu žymiųjų mokslininkų 
tokiu pat pasiūlymu.

DIDELES NELAIMES
Athens, Graikija. - Nukrito 

Amerikos Trans World Air
lines lėktuvas ir žuvo visi 88* 
žmonės. Jų tarpe buvo 17 
amerikiečių. Lėktuvas grįžo į 
Ameriką.

Tą pačią dieną Sumatroje, 
Indonezijoje, lėktuvo nelai
mėje žuvo 28 žmonės.

Santiago. - Čilės fašistinė 
militaristų klika sako, kad 
įvesta teroristinė diktatūra 
Čilėje turės gyvuoti nuo 5 iki 
20 metų.
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Sveikintinas žygis
Pripažinimas Rytų Vokietijos ir sumezgimas diplomatinių 

ryšių su ja prisideda prie gerinimo tarptautinių santykių. Iš 
šio žygio naudos bus ne tik Demokratinei Vokiečių 
Respublikai, bet ir mūsų Jungtinėms Valstijoms. Jį galima 
tik nuoširdžiai pasveikinti.

Pripažinimas buvo delsiamas ir atidėliojamas per daug 
ilgai. Pripažinimui ir ryšiams su DVR griežčiausiai priešino
si reakcinės jėgos. Buvusios vyriausybės pildė jų diktatą, 
nors tokia politika buvo nesuderinama su geriausiais šios 
šalies ir pasaulinės taikos interesais.

Pripažinimas taip pat praplečia ir sustiprina jau seniai 
Tarybų Sąjungos ir visų socialistinių šalių propaguojamą 
tautų, šalių ir valstybių su skirtingomis socialinėms 
santvarkomis bendradarbiavimo idėją.

Iš šio vyriausybės žygio kai kurie stebėtojai daro išvadą, 
kad čia yra konkretus įrodymas, kad mūsų naujasis 
prezidentas laikosi ir laikysis savo pasižadėjimo tęsti 
detentės, tarptautinių santykių ir ryšių su socialistiniu 

‘pasauliu gerinimo politiką.

Kaip ne kovoti su 
kriminalizmu

Nerasi protingo amerikiečio, kuris nebūtų susirūpinęs 
kriminalizmo plitimo pavojumi. Miestai jau beveik pavirtę į 
džiungles. Juose niekur žmogui nebesaugu. Vakarais ar 
naktimis pavojinga išeiti į gatvę. Nebesaugu ir savo 
namuose.

Ir daug kalbama bei rašoma apie šį pavojų. Reikalaujama 
griežtos kovos. Tuo tarpu visi duomenys rodo, kad 
kriminalizmas kasmet nesulaikomai plinta, kaip kokia 
užkrečiama liga.

Pagaliau kova su kriminalizmu susirūpinta ir šalies 
Kongrese. Jau pasirodė du biliai. Vienas vadinamas “Bill 
S.1400”, o kitas - “Bill S. I.” Jie bus svarstomi dar šioje 
Kongreso sesijoje.

Bet pasirodo, kad šitie biliai yra labai pavojingi Amerikos 
žmonių demokratinėms teisėms ir civilinėms. Jie faktinai 
prikelia “iš numirusių” antikomunistinį “Smith Act”, pagal 
kurį anais laikais komunistai ir kiti pažangūs amerikiečiai 
buvo medžiojami ir kemšami į kalėjimus.

Šiuos bilius jau pasmerkė Civilinių Teisių Unija ir 
pažadėjo visomis jėgomis priešintis jų pravedimui Kongre
se. Unijos advokatė Mary Ellen Gale ragina visus laisvę 
mylinčius amerikiečius daryti spaudimą į savo senatorius ir 
kongresmanus, kad jie balsuotų prieš “S.1400” ir “S. I.” 
Vardan kovos su kriminalizmu reakcininkai siekia sugrąžinti 
makartizmo gadynę į mūsų šalies gyvenimą.

Visas kraštas laukia rezultatų
Šiandien Washingtone labai gausu visokių pasitarimų. 

Neseniai prezidentas Fordas turėjo pasitarimą su Kongreso 
“Juoduoju kokusu”. Išpildė juodųjų Kongreso narių pagei
davimą su juo susitikti ir išdėstyti jam savo nuomonę 
įvairiais klausimais, ypač tokiais, kurie liečia Amerikos 
juodųjų žmonių problemas. Prieš keletą dienų prezidentas 
buvo susišaukęs dvejetą desėtkų “žymiausių” ekonomų ir 
pas juos teiravosi nuomonės, kaip geriausia kovoti ir 
susidoroti su ta prakeiktąja infliacija. Paskui jis susišaukė 
moteių judėjimo veikėjas ir prašė jų patarimo. Na, o 
pabaigoje šio mėnesio įvyks smarkiai populiarinama plati 
įvaįwų grupių bei sąjūdžių atstovų konferencija, kurios irgi 
/tikslas - kova ir kova su tuo mūsų visų, prezidento žodžiais, 
“numerio pirmo priešu”, žinoma, infliacija.

Dabarlik tenka laukti rezultatų, ir, žinoma, visa Amerika 
jų laukia. Tuo tarpu toji infliacija tebesiautėja visu 
pajėgumu. Nėra tos dienos, kad ypač maisto kainos 
nepakiltų. Daugelio daiktų kaina per pastaruosius kelius 
mėnesius beveik pasidvigubino. Apie uždėjimą ant jų kokios 
nors kontrolės mūsų prezidentas nenori nė sapnuoti. 
Monopolijoms didžiausia javapiūtė.

Senų laikų Inteligento svajonės
Sunku gyventi žmogui ant svieto, 
Sunku surasti valdišką vietą.
Slapias kaip grybas
Lankau valdybas,
Visur atsako — nėra tarnybos.

Pabaigiau teisę Ir mediciną, 
Ką reiks daryti — palbelis žino. 
Siam krizės laike 
Mokslo nereikia,
Nes, ir su mokslais nėra kas veikia.

Jeigu tau tektų vėl žemę arti, 
Geriau jau eiti ir pasikarti: 
imčiau špagatą,
La) žmonės mato,—
Vargas prispaudė ir advokatą.

< Rytoj žygiuosiu pas referentą, 
Tarsiu: paguoski Inteligentą; 
Ant šio parketo 
Duoki man vietą,
O ne — su terba eisiu per svietą.

Pagaliau eisiu pas kokj vadą, 
Tegu Išgelbės mane nuo bado: 
Vekselių krūva,
Talentai lūva, .
Pasigailėki vargšo, Lietuvai
i933.vn.i3 ' Teofilis Tilvytis

Garbingų pastangų 
sukaktis

Tik dabar mus pasiekė 
draugų argentiniečių laikraš
tis “Vaga” už gegužės 16 
dieną. Jame redakcija pažy
mi, kad “Vaga” švenčia 
13-ąją metinę savo gyvavimo 
sukaktį. Ji, tarp kitko, pa
brėžia:

“Šiandien prisimenant šią 
reikšmingą datą, kurioje gi
mė laikraštis, galima pasi
džiaugti, kad nežiūrint dide
lių, daugiaupusiškų sunku
mų, laikraštis susilaukė 
13-ųjų gyvavimo metinių.

Pažymint “Vagos” gimimo 
sukaktį, su didele pagarba 
reikia prisiminti ir tuos, ku
rie stovėjo prie “Vagos” gimi
mo lopšio, tai - Joną Baltušni- 
ką, Balį Šnioką, Julių Ilgūną 
ir kitus, kurių jau nebėra 
gyvųjų tarpe. Amžina šlovė 
jiems.

Argentinos lietuvių koloni
jos pažangioji visuomenė gali 
pagrįstai didžiuotis, kad pa
jėgė įkurti ir išlaikyti pažan
gų laikraštį, kuris giliai įleido 
šaknis į jo skaitytojų sąmonę. 
Stovi and tvirtų, nepajudina
mų tiesos skleidimo pamatų. 
Ir todėl jam priklauso daug 
žadanti ateitis.

Istorija nepamirš vardų tų, 
kurie nors patys buvę mažai 
raštingi, bet giliai supratę 
tiesos žodžio reikšmę, dėjo 
pastangas paskleisti tą tiesą 
lietuvių išeivijos tarpe.

■ ‘ Lietuviai, buržuazijos val
dymo laikais, vargo vejami 
išsiblaškę plačiajame pasau
lyje, nepamiršo ir niekad ne
pamirš savo Tėvynės Lietu
vos. Jie nepaprastai domisi 
šių dienų Lietuvos gyvenimu. 
Ir laikraštis “Vaga” neša tei
singas žinias apie tai, kaip 
šiandien visapusiškai sukles
tėjo mūsų Lietuva, kai liaudis 
tapo jos šeimininkė..< . ,,, :

Sukakties progą “Vagos” 
redakcija karštai sveikina 
laikraščio skaitytojus, rėmė
jus bei platintojus Argentino
je, taip pat mūsų brolius JAV 
pažangiuosius lietuvius, ku
rie ne kartą, stipriai finansi
niai parėmė “Vagą”.
Didžiuojasi Tarybų Lietuvos 

artistais
“Argentinos Lietuvių Bal

se” (rugp. 29 d.) straipsnely
je “Kas tie Zigmas Černiaus
kas ir Vita Gineikaitė” skaito
me:

“Jau greitai baigsis pora 
mėnesių užsitęsusios Mask
vos Cirko gastrolės Buenos 
Aires mieste, viename iš di
džiausių Pietų Amerikoje 
Sporto stadionų Luna Parke. 
Šį kartą lietuviai turi didelį 
malonumą,tarp daugelio įvai
rių tautų, tikrai gerų artistų, 
matyti ir kauniečius nuosta
bius ekilibristus Zigmą Čer
niauską ir jo žmoną Vita 
Gineikaitę. Praeitame ALB 
num. klaidingai buvo pažy
mėta: Dineikaitė.

Pora kartų teko trumpai, 
po programos, pamatyti pa
sveikinti, tą ne paprastą porą 
pasaulinio garso artistų, ku
rie taip darniai atlieka lygs
varos (ekilibristinius) nume
rius, kad sunku įtikėti, kad 
tai žmogui yra galima pasiek
ti.,

Su artistais Zigmu ir Vita 
Gineikaite Černiauskais čia 
Buenos Aires buvo susitikęs 
ir pas mus viešintis kaunietis 
aktorius Vladas Žirgulis ir 
keliolika jaunuolių, kurie ža
vėjosi jų atliekama, progra
ma, sužinoję kad jie lietuviai, 
su jais pasistengė pasimatyti 
ir juos pasveikinti”.

Reikią tikėtis ir daugiau 
tokių “nelaimių

Martyno Gudelio pamoč- 
ninkas P. Stravinskas, apsi
verkęs, kad ir Naujoji Zelan
dija pripažino Tarybų Lietu
vą”, pataria savo kolegoms 
tikėtis dar daugiau tokių “ne
laimių”, tai yra, kad ir dau

giau kapitalistinių kraštų pri
pažins Lietuvos įsijungimą į 
Tarybų Sąjungos tautų šei
mą. Girdi:

“Nenustebtume, išgirdę, 
kad taip žemai kritus šių 
dienų tarptautinės bendruo
menės moralei, tokį mūsų 
tautos ir valstybės išdavimą 
bus padariusios dar ir kai 
kurios kitos valstybės, ypač 
iš tų mūsų VLIKo proteste 
(Australijai) išgirtųjų Britų 
“Commonwealth’o” narių, jo 
tautų. . .”

Pasižymėjęs lietuvis 
mokslininkas

Clevelando smetonininkų 
“Dirvoje” (rugp. 30 d.) 
straipsnyje “Dr. Antanas 
Butkus Europoje darys 
mokslinius pranešimus”, ra
šoma:

“Clevelando Klinikos yra 
viena žinomiausių ligoninių 
ne tik JAV-se, bet ir vakarų 
pasaulyje. . .

Dr. Ant. Butkus jau virš 10 
metų vadovauja lipidų tyri
mų laboratorijai ir konsultuo
ja Klinikai kraujo baltyminių 
riebalų matavimo metoduose 
bei jų interpretavime.

Jis yra parašęs virš 30 
mokslinių darbų, atspausdin- 

į tų įvairiuose tarptautiniuose 
; mokslo žurnaluose. Drauge 
< su kitais savo bendradarbiais 
atherosclerozės srityje yra 
apdovanotas aukso medaliu 
už pavyzdingą studiją riebali
nių baltymų matavimo tech
nikoje. Premiją paskyrė 
Amerikos Patologų sąjunga 
Bostono konferencijos metu.

Š. m. rugsėjo pradžioje 
Tarptautinėje Riebalų Tyri
mo konferencijoje Milane dr. 
Antanas Butkus skaitys du 
pranešimus apie savo tyrimo 
darbų rezultatus ir tuoj po to 
vyks į Esphino, Portugaliją, 
kur dalyvaus NATO organi- 
z u o j a m o s ę d i s k ų s i j o,s e 
membranos struktūros ir jos 
fiziologijos srityje dirbančių 
mokslininkų tarpe”.

Jis labai laukiamas 
svečias ir Chicagoje

Jau pranešta, kad spalio 8 
dieną Amerikoje lankysis 
Lenkijos liaudies vadas Ed
ward Gierek. Apie tai labai 
entuziastiškai kalba mūsų 
Chicagos draugų laikraštis 
“Vilnis”. Rugp. 31 d. savo 
vedamajame “Amerikon at
vyks nepaprastas svečias”, 
laikraščio redakcija sako:

“Lenkija yra socialistinė 
šalis. Santykių su ja gerini
mas yra įnašas gerinimui 
santykių ir su kitomis socia
listinėmis šalimis, su visti 
socialistiniu pasauliu. Ameri
kos geri santykiai su socialis
tiniu pasauliu yra garantija 
pasaulinei taikai. Todėl tai
kos šalininkai sveikimu pa
kvietimą Lenkijos vadovo 
Edward Gierek atvyki į 
Washingtoną oficialiu vizitu. 
Pakvietimas yra Washingto- 
no realistiškas ėjimas užsie
nio politikoje. *

Amerikoje yra begalė len,- 
kų imigrantų. Ypač didelė jų 
kolonija Chicagoje. Jų vaikai 
amerikiečiai lenkai suintere
suoti, kad svečias atvyktų į 
Chicagą. Jeigu tai realizuo- 
sis, čikagiečiai irgi turės ne
paprastą svečią”.

0 kodėl tik Chicaga ? O ko 
blogesnis mūsų New Yorkas? 
Sis žymus socialistinės Len
kijos vadas užtikrintai ir pas 
mus būtų priimtas labai šiltai 
ne tik lenkiškos kilmės niu
jorkiečių, bet ir visų kitų 
geros valios žmonių.

Vargšas nebesupranta 
Vatikano

Pabėgėlių laikraštyje “N. 
Lietuva” (rugp. 21 d.) J. 
Kelmas klausiai“

“T. Žiburiuosė” nr. 32, 8. 
VIII. 1974 rašoma: “Asmuo, 
kuris rūpinosi tikinčiaisiais 
Lietuvoje pastaraisiais me
tais Vatikane, buvo prel. 
Montalvo. . . Į jo vietą ateina
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Visas pasaulis ant darbininko pečių

TARYBINIO ŽURNALO
PREMIJA K. KAROSIENEI

Pažangi JAV visuomenės 
veikėja, įžymi tarptautinio 
moterų judėjimo veikėja, ko
votoja už taiką Ksavera Ka- 
rosienė aktyvi ir spaudos 
bendradarbė. Jos publicisti
nius straipsnius dažnai < skai
tome Tarybų Lietuvos bei 
pažangioje Jungtinių Ameri
kos Valstijų spaudoje.

TSRS Kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
anglų kalba leidžiamas žurna
las “Soviet woman” (“Tarybi
nė moteris”) praėjusiais me
tais paskelbė rašinių konkur
są tema “Brangus mano žmo
gus”. Iš įvairiausių pasaulio 
šalių moterys siuntė redakci
jai laiškus, kuriuose pasakojo 
apie svarbiausią žmogų savo 
gyvenime, padariusį joms di
džiausią įtaką, labiausiai jas 
sužavėjusį, kuriuo jos di
džiuojasi. Šio konkurso viena 
nugalėtojų - Ksavera Karo- 
sienė. Premija jai atiteko už 
rašinį “Lygybės simbolis”, 
kuris išspausdintas šių metų 
žurnalo “Soviet women” ket
virtajame numeryje.

Jame autorė pasakoja apie 
sunkią savo, darbininkės, da
lią, siekimą mokslo, kelią į 
šviesą, xkai ji, trylikametė 
paauglė, atėjo į nediduką 
Vermonto baldų fabriką, kur 
patyrė pirmąją moterų nely- 
lybės skriaudą, su kuria kas
dien tenka susidurti didelėse 
gamyklose bei fabrikuose 
amerikietėms moterims ir 
šiandien. Amerikietės mote- 
terys už tą patį darbą su 
vyrais gauna mažesnį atlygi
nimą, jas slegia ne tik mate
rialinė, bet ir moralinė nely
gybė, o ant jų pečių dar gula 
namų ruoša, vaikų auklėji
mas.

Ksavera Karosienė prisi
mena savo keliones į Tarybų 
Sąjungą, pasakoja apie susi
tikimus su tarybinėmis mote- 

jaunas ir energingas indietis 
prel. Dias. . . Apie Lietuvą 
prel. Dias pasiryžęs kuo dau
giau sužinoti”.

Koks kurjozas?! Dvasiškis, 
kuris mažai težino apie Lietu
vos katalikus, tvarkys jo£ 
reikalus?.

Pirmiau Vatikane lietuvius 
atstovaudavo lenkai, dabar 
jauaziatail. . Kodėl?”

rimis, kurios nežino, nepaty
rė moterų diskriminavimo 
problemos. Neišdildomą įs
pūdį Ksaverai Karosienei pa
liko Tarybų Sąjungos Didvy
rė, pirmoji pasaulyje moteris 
kosmonaute Valentina Tereš- 
kova. Ji šiltai pasakoja apie 
susitikimą su ja. “Valentina 
Tereškova, - pabrėžia rašinio 
autorė, - man brangi ne tik 
kaip didvyrė, bet ji man 
moterų lygybės simbolis. Jos 
asmenyje matau ryškų' ‘mo
ters svajonių išsipildymo'pa
vyzdį”. “Tiesos” inf.

Nėra to blogo, kas
neišeitų i gerą

Harrogate mieste (Anglijo
je) pilietis Frank Bowers iš
vyko su šeima atostogų ir 
sugrįžęs namo atrado, kad 
kas tai išgėrė du butelius 
“whiskey” ir vieną butelį 
“gin”.

Mainais, paslaptingasis įsi
veržėlis paliko 4 aliejinius 
piešinius ir aštuonis, didelio 
formato kūrinius freskinės 
tapybos. Priedui, vieną W. 
Disney šaržą miegamajame 
kambaryje, vieną didelį ab
straktinį piešinį valgomaja
me kambaryje, dvi nuogybes 
tualetiniam kambaryje ir 
“Superman” lekiant erdvėje - 
kitame miegamajame kamba
ryje.

“Aš nežinau, kas tuos visus 
piešinius atliko”, sako Fr. 
Bowers, sugrįžęs iš atostogų, 
“bet tas anonyminis dailinin
kas atliko tikrai fantastinį 
darbą. Aš tuos piešinius pa
liksiu, kur jie yra. Mano 
vaikai net neleidžia man iš
trinti nuogas figūras tualeti
niame kambaryje”.

Anot patarlės: “Nėra to 
blogo, kas neišeitų į gerą”.

H. F.

Vilnius, 1974.VIII.27 
Mielas drauge Antanai!

Vėl esu kelionės išvaka
rėse. Šį kartą važiuosiu ryt į 
Leningradą dalyvauti eilinė
se Baltijos šalių taikos dieno
se. Man teko tokiose dienose 
dalyvauti 1971 m. Danijos _ 
sostinėje Kopenhagoje ir 
1972 m. Vakarų Vokietijos 
uostamiestyje - Kilyje. Ma
nau sutiksiu nemažai pažįsta
mų iš anų dienų dalyvių, nes 
suvažiuoja paprastai Baltijos 
baseino taikos šalininkų orga
nizacijų aktyvistai.

Baltijos taikos dienose nuo 
Tarybų Lietuvos dalyvaus 
Lietuvos taikos gynimo komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Gediminas Žaliukas, to ko
miteto sekretorė Loreta Po- 
kerytė, kompozitorius 
Eduardas Balsys, darbinin
kas, Socialistinio Darbo Did
vyris Boleslovas Milto, Vil
niaus universiteto teisės fa
kulteto dekanas Pranas Ku
rys ir dar mano asmuo, atsto
vaująs rašytojus.

Numatoma, kad Baltijos 
taikos dienos Leningrade tę
sis ligi rugsėjo 2 dienos.

Dabar pas mus gražios die
nos, saulėtos.Šiemet derlius 
grūdinių buvo labai geras, 
bet, deja, lietinga vasara su
gadino, javai sukrito, vėlai 
prinoko, o vietomis prie že
mės prigludę pradėjo dygti. 
Žodžiu, gamta pridarė daug 
nuostolių. Tačiau pašaro 
žemdirbiai suspėjo prigamin
ti pakankamai dėka tam, kad 
žemė buvo melioruota. Mūsų 
respublika gauna didelius 
kiekius grūdų iš broliškų res
publikų ir duonai ir paša
rams, tad šių nuostolių ir 
nepajausime.

Šia proga siunčiame abu su 
Genovaite labas dienas ir vi
siems laisvieČiams.

■-t Justas Paleckis

Gerb. drg. Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Rašau tik ką sugrįžęs iš 
kelionės po senuosius Rusijos 
miestus Pskovą, Vangardą 
prie Ilmenio ežero į PeČiorą. 
Įspūdžių daug, tuo labiau, 
kad tie miestai savo metu 
buvo didelėje Lietuvos įtako
je. Kitaip sakant, važiavau 
protėvių keliais. Kur jų nebū
ta nusidanginta. Nepaprastą 
įspūdį paliko Pečioros vie
nuolynas iš XVI amžiaus 
Spalvų žaismas, bokštų bokš
telių gausybė labai primena- 
Puškino pasakų fantaziją.

Vienuolynas veikiantis, bet 
į vidų moterų su kelnėm neį
sileidžia. Jei nori įeiti, turi 
užsidėti sijoną.

Miestai karo metu, atsidū
rę fašistų okupuotoje zonoje, 
buvo labai nukentėję, daug 
muziejinių vertybių pagrob
ta. Vangarde po jo išvadavi
mo buvo likę tik apie 40 
sveikų pastatų. Dabar jau jie 
atsistatę, o muziejai, cerkvės 
vėl atvėrė duris lankytojams. 
Rašyti apie tai galima labai 
daug.

Orai pas mus pasitaisė, 
todėl nuimti derlių. Kolūkie
čiams talkininkauja ir įstai
gos. Nuo* rugsėjo 5 dienos 
įsijungė ir moksleiviai. Na, o 
kaip seksis, kokios nuotaikos 
kur, apie tai sužinosite se
kančiame reportaže iš Prienų 
rajono, kur talkininkauja 
Kapsuko Pedagoginė Mokyk
la.

Širdingiausi linkėjimai!
Jūsų

V. Gulmanai

PRAŠO 22 MILIJONU 
DOLERIŲ IŠVIETINTIEMS

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Waldheim prašo visus orga
nizacijos narius tuojau sudėti 
$22,000,000 šelpimui Kipro 
saloje išvietintų skurde skęs
tančių žmonių. Jų esą dau
giau negu 100,000.
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Radijas Lietuvoje—nuolatinis 
gyventojo palydovas

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Kauno rajono Batniavos tarybiniame ūkyje laistomi daržo
vių sklypai. M. Ogajaus nuotr.

Tarybų Lietuvos išvadavimo 30-mečiui

ILGAS PERGALĖS KELIAS 
| LIETUVĄ

A, AUGUS
Priešo bombų ir sviedinių 

drebinama Lietuvos žemė 
1941 m. birželio 22 d. ryta 
išgirdo: karas, karas! 0 per 
Lietuvą jau veržėsi hitleri
ninkų armijos, klastingai per
žengusios tarybinę sieną. Ka
ro audrai siaučiant nemaža 
Lietuvos sūnų ir dukterų at
sidūrė tolimoje rusų žemėje 
ir kitose respublikose. Dau
gelis jų veržėsi į kovą, siekė 
grįžti kariais į gimtąjį kraštą.

Prie rusų upės Volgos Ba- 
lachnoje, baigiantis 1941 me
tams, buvo pradėta formuoti 
šešioliktoji lietuviškoji šaulių 
divizija. Sužinoję apie tai, 
visą žiemą čia skubėjo į Tary
bų Sąjungos gilumą pasi
traukę lietuviai. 1942 m. ge
gužės mėn. divizijoje jau bu
vo 12,398 kariai ir karininkai. 
Divizija buvo apmokyta, ap
ginkluota, o gruodžio mėnesį 
įjungta į veikiančiąją armiją. 
Apie 350 km ji žygio tvarka, 
spiginant šalčiui, kuris pa
siekdavo kartais 40°C, trau
kė į frontą, o vasario pabaigo
je jau dalyvavo pirmosiose 
kautynėse.

O kitos kautynės, jau vie
nos didžiausių praeito karo 
istorijoje, prasidėjo 1943 m. 
liepos 5 d. prie Oriolo. Kauty
nių išvakarėse vokiečių ka
reiviams buvo perskaitytas 
Hitlerio įsakymas pulti: “Ga
lingas smūgis, kuris bus su
duotas Tarybinei Armijai, tu
ri sukrėsti ją iš pagrindų. 
Nuo šiandien jūs tampate 
stambių puolamųjų mūšių da
lyviai, kurių baigtis gali iš
spręsti karo likimą”.

Milijoninės armijos stovėjo 
viena priešais kitą. Šioje mil
žiniškoje žmonių, karo maši
nų masėje tarybinio fronto 
ruoželį gynė ir Lietuviškoji 
divizija.

Dvidešimt dienų trukusio 
puolimo metu divizija kauda- 
masi nuėjo 120 km. Ji išvada
vo 60 gyvenviečių, sunaikino
daugiau kaip 10,000 priešo gimtąjį kraštą. Pažangūs už-
kareivių ir karininkų. Vėliau Įsienio lietuviai didžiavosi ta

rybinių karių ir jų sąjunginin- girdimas radijas, 
kų pergalėmis.

Kelias į Lietuvą buvo ilgas, 
ilgas. Jį krauju laistydami 
Lietuviškosios divizijos ka 
riai artėjo prie Lietuvos. Pa

divizijos kariai rašė apie kau
tynes: “Liepos mėnesio kau
tynėse mūsų kovotojai, savo 
garbingų protėvių, Durbės ir 
Saulės, Pilėnų ir Žalgirio did
vyrių įkvėpti, kovėsi su tikrai 
lietuvišku atkaklumu. Kariai 
drąsiai žiūrėjo mirčiai į akis, 
išplėšdami pergalę iš priešo 
rankų. Tūkstančiai minų ir 
sviedinių krito į mūsų pozici
jas, šimtai priešo lėktuvų jas 
bombardavo, bet Raudono
sios Armijos lietuviškųjų da
linių karidi atsilaikė”.

O dar mūšio įkarštyje še
šioliktoji lietuviškoji divizija 
gavo aukštesnės vadovybės 
telegramą, kurioje sakoma: 
“Ačiū Jums, kovos draugai, 
už ištvermę, geležinį atkaklu
mą ir garbingai atliktą kario 
pareigą tėvynei. Keturias 
dienas Jūs atlaikėte siautu
lingą šarvuotos fašistų ka

riuomenės veržimąsi. Muški
te, draugai, be gailesčio fašis
tinę gaują”.

Už kautynes divizijai buvo 
pareikštos dvi Vyriausiojo 
kariuomenės vado padėkos.

Už narsą ir sumanumą kau
tynėse 1,800 divizijos karių 
apdovanoti ordinais ir meda
liais.

Toliau divizijos kelias ėjo 
Baltarusijos žeme.

Lietuviai, gyvenę Užfrontė
je, irgi prisidėjo prie perga
lės. Divizijos\kariams jie 
siuntė įvairias dovanas: 
megztukus, pirštines, pini
gus. Didelis patriotinis judė
jimas prasidėjo renkant lėšas 
lėktuvų eskadrilei “Tarybų 
Lietuva”. Už surinktus pini
gus buvo pastatyta 10 lėktu
vų karo eskadrilė ir perduota 
lakūnams. Vien tik mūšiuose 
prie Oriolo 1943 m. vasarą 
per 11 dienų eskadrilė numu
šė 28 priešo lėktuvus. Ši 
eskadrilė daužė hitlerininkus 
Baltarusijos ir Lietuvos pa
dangėje.

Tarybinių tautų kovą, ku
rioje garbingai dalyvavo lie
tuvių kariai, prieš fašizmą 
rėmė ir pažangieji Amerikos 
lietuviai, kurie jau 1941 m. 
pradėjo organizuoti materia
linę pagalbą kovai prieš hitle
rinę Vokietiją. Pavyzdžiui, 
Kanados lietuviai nupirko dvi 
lauko ligonines ir nusiuntė 
lietuviškiesiems Raudonosios 
Armijos daliniams. Vien pa
žangieji JAV lietuviai karo 
metais pasiuntė 11 siuntų už 
ketvirtį milijono dolerių ir 
įvairių medikamentų beveik 
už pusę milijono dolerių. Tai 
irgi buvo dalelytė, įnašas 
bendroje pasaulio tautų ko
voje prieš fašizmą. Pagalbos 
Lietuvai komitetui JAV va
dovavo žymus pažangus vei
kėjas Antanas Bimba, kuris 
neseniai, Tarybų Lietuvai 
pradedant švęsti išvadavimo 
30-ąsias metines, aplankė 

galiau, 1944 m. liepos 16 d., 
divizijos vadas V. Motieka 
kreipėsi į karius:

— Nuo čia prasideda Tary
bų Lietuvos žemė. Sveikinu 
jus, kovotojai ir karininkai!

Šiandien daugelis lietuvių 
karių, galingosios Tarybinės 
Armijos sudėtyje vadavusių 
nuo hitlerininkų savo gimtąjį 
kraštą, garbingai, patriotiš
kai darbuojasi įvairiausiuose 
Lietuvos socialistinės staty
bos baruose.

Pekinas. - Gandai tebeina, 
kad Kinijos premjeras Chou 
En-lai, 76 metų amžiaus, ran
dasi ant mirties patalo.

Radijas paplitęs visame pa
sauly. Tos puikios ryšių, 
švietimo, auklėjimo, informa
cijos ar pramogų priemonės 
paplitimas ypatingai ryškus 
Tarybų Sąjungoje, gi Lietu
voje jis - ypatingas. Toji 
pažanga tegali būti palyginta 
su televizija, tik tas skirtu
mas, kad TV Lietuvoje - jos 
pirmasis telecentras - pradė
jo veikti 1957 m., o radijo, 
kaip ir kitur pasauly, Lietu
vos gyventojai pradėjo klau
sytis nuo 1926 m. TV plito 
milžino žingsniais, tuo tarpu 
radijo klausymo paplitimas 
Lietuvoje bent 20 metų, iki 
pokario dienų, buvo aiškiai 
ribotas. Tačiau vėliau radijas 
plito smarkiai ir dabar jau 
pasiekė pasigėrėtino lygio.

Sakydavo: radijas menkas 
dalykas, ar verta jį plėsti. . .

1926 metais Lietuvos gy
ventojai pirmą kartą išgirdo, 
eterio bangomis, žmogaus 
balsą ir muzikos garsus. Dar 
ne vienas prisimena anuome
tinio “radijo dėdės” - Petro 
Babicko balsą ir jo žodžius 
“Alio, alio, čia kalba Kau
nas”. Vis dėlto, nors kaunie
čiai ir kiti mielai klausėsi 
radijo, bet jo siųstuvas buvo 
labai silpnas - vos trys kilova
tai. Buržuazinės Lietuvos vy
riausybės mažai rūpinosi ra
dijo paplitimu, matyt, neį
vertino jo reikšmės, nes 1938 
metais anuometinėje Lietu
voje tebuvo du radijo siųstu
vai bendro 20 kilovatų galin
gumo. 12 metų ir kokia men
ka pažanga!

Man pačiam 1937-38 m. 
tekdavo per Kauno radiją 
kasdien skaityti “laikraščių 
santraukas” (press reviews) 
ir gerai prisimenu: visas Liė- 
tuvos radiofonas, jo studija 
Daukanto gatvėje buvo nedi
deliame namuke, kur nuolat 
dirbo gal apie 20 žmonių. 
Tiesa, 1939 m. pabaigoje lie
tuviška radijo programa skli
do ir iš Vilniaus, bet ir ji, dėl 
lenkų viešpatavimo metu taip 
pat menko dėmesio, pasiek
davo nedaug gyventojų. O 
"karui artėjant prie pabaigos, 
visos radijo stotys Lietuvoje 
smarkiai nukentėjo nuo karo 
veiksmų. Atrodė, kad radijo 
balsas nutils ilgesniam lai
kui. . . «
Atėjo 1945 metai ir - stambūs 

žingsniai pirmyn
Vos pasibaigė karas, Vil

niaus ir kiti miestai dar gydė
si nuo skaudžių žaizdų,..valėsi 
nuo griuvėsių, o štai netru
kus radijo balsas pasigirdo iš 
Vilniaus ir iš Kauno. Jei 
prieškariniais metais Kaunas 
buvo lietuviškos radiofonijos 
kuklus centras, tai pokary 
Vilniuje sukurtas svarbus, 
centrinis ne tik radijo, bet ir 
TV židinys. Žymiai sustiprin
tas radijo stočių galingumas 
ir šiuo metu jau nėra Lietų- 

ivos kampo, kuriame nebūtų

Valstybiniame Televizijos 
ir Radijo Komitete pasiteira
vus apie radijo paplitimą Lie
tuvoje, štai kas buvo pasaky
ta: radijo imtuvų (aparatų) 
skaičius dabar gali siekti dau
giau vieno milijono - į tą 
skaičių įeina ir tranzistoriniai 
aparatai. O vadinamų radijo 
taškų (galimybių išgirsti ra
diją per garsiakalbius) yra 
215,414. Taigi praktiškai 
kiekvienas Lietuvos gyvento
jas klausosi radijo. Ir tai 
nepaprasta pažanga su prieš
kariniais laikais palyginus 
(štai, 1940 m. Lietuvoje buvo 
87,000 radijo abonentų, taigi 
turėjusių radijo priimtuvus).

Dabar iš Vilniaus spindu
liuojamos net trys radijo pro-7 
gramos kasdien. Per vieną 
parą perduodama 32 su puse 
valandos ilgumo programa, 

net apie penkis kartus dau
giau kaip prieškariniais me
tais.

Ultratrumpos 
bangos ir stereo

Paskutiniu laiku šalyje ir 
užsienyje vis plačiau naudo
jamos ultratrumpos bangos. 
Programos ne tik tobulesnės, 
bet galima organizuoti ir ste
reo programas. Tomis ultra- 
trumpomis bangomis dabar 
po dvi programas transliuoja 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Anykščių radijo stotys, o Vil
niuje šių bangų diapazonu 
duodamos trys programos. 
Vilniuje nuo šių metų pra
džios jau perduodama stereo
foninė laida ir ji trunka kelias 
valandas. O vidutinės radijo 
bangos? Jos toliau naudoja
mos ir vis plečiamas tomis 
bangomis dirbančių radijo 
siųstuvų tinklas.
23 diktoriai kalba per radiją

Ne tik TV, bet ir radijas 
nekantriai laukia, kada bus 
Vilniaus Karoliniškių rajone 
pastatytas 325 metrų bokš
tas. Jis transliuos keturias 
radijo programas ultratrum- 
pomis bangomis.

O tuo tarpu Lietuvos radi
jas broliškai, kaip vienos šei
mos narys, dirba su TV Ko
narskio g-vėje 49 nr., kur 
veikia Valstybinis Ministrų 
Tarybos Televizijos ir Radijo 
Komitetas su ilgamečiu vado
vu, Jonu Januičiu priešakyje. 
Ne 20-30 darbuotojų, kaip 
anais laikais, bet keli šimtai 
dabar ruošia radijo progra
mas, o jos juk turi užpildyti 
net 32 valandas kasdien. Dėl 
to dideliuose namuose rasime 
ir režisierius ir operatorius ir 
kitus specialistus.

Ir štai Lietuvos radijas, jo 
dvi programos dieną pradeda 
5 vai. ryto ir ji baigiama po 1 
vai. naktį. (Trečioji, stereo 
programa, pradedama 7 vai. 
vak.). Pasigirsta skambūs, 
gražios, taisyklingos lietuviš
kos tarsenos diktorių - prane
šėjų balsai - jie jau eilė metų 
gerai pažįstami gyventojams. 
Tų diktorių tris kartus dau
giau kaip TV - net 23. Kai 
kurie jų nusipelnę Lietuvos 
radijui, dirba jau daug metų 
ir jų tarpe dvi moterys - 
Janina Navikaitė-Lipeikienė 
ir Liudvika Triponaitė. Visi 
jie ar jos sveikina visus mus 
rytais, taria labąnakt progra
mą baigiant. Jie skaito žinias, 
skelbia atskiras programos 
dalis, skaito įvairius komen
tarus, paskaitas. Jie - nuola
tiniai Lietuvos darbininko, 
žemdirbio, inteligento ar jū
reivio palydovai.
Jokių garsinimų, daug meno 

ir žinių
— Kokie jūs laimingi, nesa

te verčiami kas kelios minu
tės ne tik TV, bet ir per 
radiją klausytis įkyrių, nusi
bodusių garsinimų - dažnai 
taria JAV turistai, tautiečiai, 
apsilankę savo tėvynėje.

Taip, laimingi, nes, žinote, 
dėl tų garsinimų nebuvimo 
Lietuvos gyventojai žymiai 
daugiau išgirsta, daugiau pa
tiria žinių, daugiau džiaugiasi 
muzika, įvairaus meno perda
vimu. . . taip, tikrai daugiau 
kaip Amerikoje. Belieka tik 
patikslinti, kad tų garsinimų 
gal procento dalelytė . . būna 
įr TV, ir radijo programoje. 
TV bent 15 minučių vadina
mos “reklamos” duoda kartą 
per savaitę, panašiai ir per 
radiją, be to, apie tai iš 
anksto paskelbiama.

Žinios apie įvykius Lietu
voje, šalyje, visame pasauly
je - jos lydi radijo klausytoją 
nuo 5 vai. ryto, kartojamos 
maždaug kas dvi valandos, o 
jei pridursime dienos repor
tažus, tai per vieną dieną tų

Respublikos sostinės Parodų rūmuose atidaryta Vilniau? 
dailės instituto studentų darbų paroda.

NUOTRAUKOJE: vienoje ekspozicijos salėje.
A. PALIONIO nuotrauka

Gydytojų ruošimas Lietuvoje
[Iš Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministro 

pavaduotojo M. Zaikausko pasakojimo]
Tarybų Lietuvoje gydyto

jai ruošiami Kauno valstybi
niame medicinos institute ir 
Vilniaus Valstybinio Univer
siteto Medicinos fakultete. 
Šios aukštosios mokyklos 
kasmet vidutiniškai išleidžia 
po 590 gydytojų. Gydytojų 
ruošimas Lietuvoje yra profi
liuotas, tai yra ruošiami 4 
pagrindinių profilių gydyto
jai: bendrojo gydomojo profi
lio, pediatrijos, sanitarijos ir 
stomatologijas, o tų profilių 
gydytojai vėliau, internatū
roje ar kursuose, paruošiami 
siauresnio pobūdžio specialis
tais.

Medicinos mokslas aukšto
siose mokyklose yra nemoka
mas ir jose mokytis gali kiek
vienas baigęs vidurinę bend
rojo lavinimo arba vidurinę 
specialiąją mokyklą (techni
kumą ir pan.).

Ruoštinų specialistų skai
čių aukštosiose ir specialio
siose vidurinėse mokyklose 
nustato liaudies ūkio vysty
mo, tame tarpe ir sveikatos 
apsaugos, perspektyviniai 
planai. Pageidaujančių įsigyti 
gydytojo specialybę pas mus 
yra žymiai daugiau negu kad 
jų reikia sveikatos apsaugos 
įstaigoms. Studijuoti medici
ną priimami geriausiai išlaikę 
stojamuosius egzaminus. 
Daugiau 70 procentų studen- 
tų-medikų valstybė moka sti
pendijas. Jos skiriamos pir
miausiai labai gerai ir gerai 
besimokantiems studentams. 
Didelė dalis studentų, atvy
kusiųjų mokytis'' iš kitų mies
tų bei kaimų, apgyvendinami 
studentų bendrabučiuose.

Bendrojo gydomojo profi
lio, pediatrijos ir sanitarijos 
profilio studentai aukštojoje 
medicinos mokykloje mokomi 
6 metus, o stomatologijos - 5 
metus.

Studijų metu busimieji gy
dytojai klauso profesorių ir 
docentų paskaitas, dirba la
boratorijose, mokomuosiuose 
kabinetuose, klinikose, praei
na gamybinę praktiką ligoni
nėse, sanatorijose-epidemio- 
logijos stotyse ir kitur.

Baigę trečią, ketvirtą, 
penktą kursą studentai siun
čiami gamybinės praktikos į 
sveikatos apsaugos įstaigas, 
kur jie dirba atitinkamai - 
viduriniojo medicinos perso
nalo, gydytojo padėjėjo, gy
dytojo darbą.

žinių susidarys nemažiau 
kaip trys valandos. Šalia ži
nių, kaip ir TV, būtinai skel
biamas ir oro spėjimas (prog
nozė) kitai dienai, nes juk 
Lietuvoje nepastovūs orai, 
daug lietaus, ypatingai ru
dens, vasaros dienomis. Lie
tuvos radijas du kartus per 
dieną perduoda tai, ko neiš
girsi TV, būtent, Gedimino 
aikštės Vilniuje bokšto laik
rodžio dūžius. Rytmečiais 
klausytojai mielai naudojasi 
mankštos, gimnastikos pro
grama.

1 r toliau. . . klausytojas pa
sineria į labai turtingą spal
vingą , Įdomią programą.

Bendrojo gydomojo prifilio 
šešto kurso studentai per 
visus paskutinius mokslo me
tus specializuojasi vienoje pa
grindinių specialybių: vidaus 
ligų, chirurgijos, akušerijos- 
ginekologijos, o taip pat pe
diatrijos.

Kiekvienas baigiantysis 
mokslą visuomet gauna pagal 
specialybę paskyrimą dirbti 
gydytoju miestų ar rajonų 
ligoninėse, poliklinikose, am
bulatorijose, sanatorijose, 
dispanseriuose, sanitarijos- 
epidemiologijos stotyse ar ki
tur. Po mokslo baigimo jau
nasis gydytojas privalo 3 me
tus dirbti paskyrimo vietoje, 
ten, kur jis pirmiausia reika
lingas žmonėms.

Išlaikę valstybinius egza
minus, gavę gydytojo diplo
mą ir paskirti dirbti konkre
čioje specialybėje ir konkre
čioje vietoje, į paskirties vie
tą dar nevyksta, o siunčiami 
metams laiko į stambias 

[miestų ir rajonų gydymo ir 
profilaktikos įstaigas specia
lizuotis pagal išsirinktą spe
cialybę - į pirminę gydytojo 
specializaciją, vadinamą in
ternatūra. Čia jauni gydyto
jai, vadovaujami prityrusių 
kolegų ir globojami periodiš
kai pas juos atvykstančių 
aukštųjų medicinos mokyklų 
dėstytojų, gilinasi, kaip spe
cialistai, vienoje srityje, įgy
ja atitinkamai reikalingus 
darbo įgūdžius. Už savo dar
bą tuo metu jie gauna gydy
tojo atlyginimą. Pasibaigus 
internatūrai, laikomas tos 
srities, kurioje buvo speciali- 
zuotasi, egzaminas ir jį išlai
kiusiajam suteikiamas atitin
kamos specialybės gydytojo 
vardas, išduodamas pažymė
jimas. Dabar jau toks specia
listas vyksta pastovaus darbo 
dirbti ten, kur jis buvo pa
skirtas po to, kai išlaikė 
valstybinius egzaminus ir ga
vo gydytojo diplomą.

Gydytojo darbo ypatybės 
reikalauja, kad kiekvienas 
medikas per visą profesinės 
veiklos laikotarpį pastoviai 
mokytųsi, gilintų ir plėstų 
savo žinias, kitaip tariant, 
keltų savo kvalifikaciją. Lie
tuvoje kiekvienas gydytojas 
yra skatinamas nerečiau kaip 
kartą per 5 metus gilinti 
kvalifikaciją savo specialybė
je. Gydytojų kvalifikacijai 
kelti yra organizuoti specia
lūs valstybiniai gydytojų to-

Beviltiška kapitalistinėje santvarkoje 
išnarplioti tokį kamuolį
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Inilinimosi institutai bei fa
kultetai. o mokymasis juose 
nemokamas. Valstybė tuo 
metu palieka jam jo darbo 
vietą, moka pilną atlyginimą 
ir kelionės išlaidas. Apart to, 
b e s i to b u 1 i n an t ie m s gy d y to
jams mokama tam tikro dy
džio stipendija, sudaranti iki 
40% jo gaunamo atlyginimo.

Tarybų Lietuvos gydytojai 
kelia savo kvalifikaciją Vil
niaus Valstybinio universite
to gydytojų tobulinimosi fa
kultete, centriniame Mask
vos gydytojų tobulinimosi in
stitute, Leningrado, Kijevo, 
Charkovo, Minsko ir kituose 
to profilio institutuose.

Gydytojų ruošimas ir jų 
tobulinimas yra gan plati bei 
sudėtinga problema, tad aš 
tepaliečiau tik pagrindinius 
to reikalo klausimus.

Dainuoja Birutė Almonaitytė
Vilnius. Tai autorinė Lietu

vos TSR Akademinio operos 
ir baleto teatro solistės plokš
telė. Vienoje jos pusėje Dž. 
Pergolezio, A. Dvoržako, J. 
Bramso, Ž. Masne, S. Barbe
no kūriniai, kitoje harmoni
zuotos ir originalios lietuvių 
kompozitorių dainos: J. Ind
ros “Saulė leidžias”, B. Dva
riono “Gintarai”, “Šilagėlė”, 
V. Jurgučio “Verpėja”, “Gė
lė” ir kt. - Akomponuoja G. 
Ručytė (fortepionas).

Naujas spektaklis
Kretinga. Kultūros rūmų 

dramos kolektyvas atidavė 
žiūrovų teismui naują spek
taklį - M. Sluckio “Svetimas 
aistas”. Veikalą režisavo 
LTSR meno saviveiklos žy
mūnas E. Radžius. Vaidme
nis atliko B. Venckūnaitė, J. 
Butkuvienė, O. Stanionytė, 
V. Litvinas, A. Žilakauskas ir 
kiti.

Catana, Sicily. - Rugsėjo 4 
dieną vėl pradėjo veikti gar
susis Etna vulkanas. Iš jo 
žiočių pradėjo veržtis ugnis ir 
dūmai.

Ir jis kaltinamas

HAILE SELASSIE

Addis Ababa. - Pirmą kar
tą Ethiopijos istorijoje impe
ratorius Haile Selassie viešai 
spaudoje kaltinamas papildy
mu finansinių suktybių. Ko
kio ten vieno didelio bravaro 
pinigus, kurie priklauso val
stybei, jis suktai pasisavinęs 
ir sunaudojęs. Imperatorius 
jau 82 metų amžiaus.
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„Gimtojo krašto" redakcijų aplankė svečiai iŠ 
Jungtinių Amerikos Valstijų — Niujorko lietuvių 
„Aido" choro dirigentė, Lietuvių meno sąjungos 
sekretorė Mildred Stenslerienė ir „Aido" choro so
listas Viktoras Bekeris, viešėję Lietuvoje Kultūri
nių ryšių su užsienio lietuviais komiteto kvietimu. 
Tautiečiai papasakojo apie savo viešnagę, pasidali
jo jos (spūdžiais, perdavė Niujorko lietuvių sveiki
nimus.

Aukšta, grakšti ir kaip visada spinduliuojanti ge
ra nuotaika Mildred Stenslerienė pasisakė viešinti 
Lietuvoje jau ketvirtų kartų, jos gyvenimo draugas, 
taip pat, kaip ir ji, gimęs ir išaugęs Jungtinėse Vals
tijose, tėvų žemę aplankė pirmą kartą. Tačiau abu 
vienodai pilni naujų įspūdžių, skuaantys dar dau 
giūu jų įsigyti. Komiteto darbuotojai, bičiuliai, pa
žįstami pasistengė, kad svečiai nenuobodžiautų.

— Visus tris kartus esu buvusi Lietuvoje su tu
ristų grupę, — pasakoja viešnia. — Važiavau į dai
nų šventes, būdavau grupės vadove, tad daug kas 
taip ir likdavo nepamatyta. Šj kartą daugiau laiko 
turėjau meno galerijoms Vilniuje ir Kaune, o taip 
jpat pasivažinėti po Lietuvą. Abu labai domėjomės 
muzikiniu Lietuvos gyvenimu, o ši vasara ypač tur
tinga. Pabuvojome net dviejose dainų šventėse, kur

1
ir man •» padiriguoti. Labai gražu, kad visas 
kraštai mokosi ateinančių melų respublikinės dainų 
šventės programą. Buvo malonu mums išgirsti senas 
lietuvių i.m die., . nas, kurių Amerikoje jau ne- 
bedainu > >me, tik vaikystėje iš senelių esame gir
dėję. Sužavėjo kompozitoriaus Algimanto Bražinsko 
kantata ,,Brolių milžinų šaly", girdėta Kauno dainų 
šventėje. Be galo puikus žodžiai ir muzika. Norė
čiau ją padainuoti Amerikoje, jeigu įveiksime. Bet 
mūsų chorai silpnesni, ne visas dainas galime išdai
nuoti, o jūsų repertuaras sunkus, reikalingas pro
fesionalaus pasiruošimo.

— Ar taip nieko iš jo ir nesuradote sau tinka
mo?

— O taip! — skuba prieštarauti viešnia. — Daug 
ką parsivešime, gavome natas, būtinai dainuosime. 
Bet mes ieškome daugiau lengvesnių, melodingų, 
atsižvelgdami į savo jėgas. Tuo tikslu tarėmės su 
chorvedžiais, pervertėme nemaža archyvų, peržiū
rėjome Lietuvos liaudies meno rūmų leidinius, Kon
servatorijos lobyną. Buvome Kompozitorių sąjungo
je, kompozitoriai padovanojo savo naujų dainų. 
Viską, kiek pakelsime, gabensime į namus.

Skaitytojui gali pasirodyti keista, kodėl M. Stens- 
lerienei reikia tiek daug vokalinės muzikos kūri-

nių. Tai todėl, kad, būdama Lietuvių meno sąjun
gos veikėja, ji rūpinasi ne tik savo, bet ir visų są
jungos chorų repertuaru. Jų šiuo metu įvairiuose 
JAV miestuose yra visa dešimtis. Kuo dar vieš
nagės metu svečiai domėjosi?

— Buvo labai įdomu pamatyti, kaip jūsų jauni
mas mokosi muzikos. Padarė labai didelį įspūdi, 
kad tiek daug jo čia pasišvenčia muzikai. Ameriko
je, man rodos, jaunuoliai daugiausia domisi sportu. 
Bot tai laikinas susidomėjimas. Jaunystė prabėga, 
ir nieko nelieka. O muzika išlieka visam gyveni
mui — ir pačiam žmogui, ir kitiems.

Aplankėme daug muzikos mokyklų. Matėme nau
jus pastatus, klases, kalbėjomės su mokytojais, mo
kiniais. Pasitaikė toks gražus sutapimas, apžiūrint 
Čiurlionio meno mokyklą. Pakvietė dalyvauti eg
zaminuose. Jau nemažas, gražus berniukas skambi
no fortepijonu. Paskui mums pristatė j|. Kaip bu
vome sujaudinti, sužinoję, kad tai gero mūsų bi
čiulio, žuvusio pianisto Gyčio Trinkūno sūnus. Nu
sileidę j vestibiuli, radome laukiančią berniuko mo
tiną. Nors liūdna, bet labai miela ir graži pažintis 
išliks visam laikui.

— O kaip atrodo Lietuva, viešint joje pirmą kar
tą? — kreipėmės į Viktorą Bekerį.

— OI Puikiai. Pamačiau, kodėl Amerikos lietu
viai taip brangina lietuvybę, taip ilgisi savo tė
vynės. Gražus kraštas. Labai malonūs žmonės. Man 
patiko, kad taip švaru gatvėse, nė popieriaus ne- . 
pamatysi. Visai kitaip, negu pas mus, Amerikoje. 
Čia visas miestas švarus, tvarkingas, nėra kaip pas 
mus griuvėsių, purvo. t

Labai gražios dainos, muzika. Nors mes gimę 
Amerikoje, bet rasdavome bendrą kalbą su Lietu
vos žmonėmis, dainuojame tas pačias dainas. Va
kar dainavau solo su Mokslų akademijos choru. 
Net įrašą vežuosi.. .

— Labai norėtume padėkoti Kultūrinių ryšių su x 
užsienio lietuviais komitetui už tokią puikią pro
gą viską pamatyti, susipažinti. Esame tikri, kad 
jokia kitas šalis taip gerai nesutinka savo tautie
čių, — sako svečiai.

•— Kiekvieną kartą, kai atvykstu į Vilnių, jis 
man vis brangesnis, — Mildred Stenslerienės žo
džiai. — Rodos, jau čia mano namai. Dabar nebu
vau tik ketverius metus, o kiek naujo radau. Kaip 
smarkiai viskas eina pirmyn. Džiaugiausi, pamačiu
si restauiuojamą senamiestį, nuostabiai puikų 
naują Lazdynų rajoną tarp žalių pušelių, Sporto 
rūmus, Operos teatrą. Kiek daug vyriausybė rūpina
si, kad Lietuvos kultūra augtų ir klestėtų. Buvo ma
lonu atnaujinti pažintį su senais pažįstamais, mu
zikais ir užmegzti naujus ryšius. Visiems sakome: 
„Ačiū".

Kalbėjosi N. LOGMINIENfi

ĮVAIRIOS ŽINIOS
VEDAMAS PLATUS 
TYRINĖJIMAS APIE 
ROCKEFELLERIO 
TURTUS

Washingtonas. - Kalbama, 
kad apie 400 FBI agentų veda 
rytinėjimą apie Rockefellerio 
turtus ir kitas jo kvalifikaci
jas būti šalies vicepreziden
tu. Spėjama, kad Rockefelle
rio privatiški turtai siekia 
daugiau kaip 75 milijonus 
dolerių. Tačiau jis mano, kad 
tie milijonai nereiškia taip 
vadinamą “interesų konflik
tą’’, jeigu jis užimtų vicepre
zidento postą.

Rockefelleris jau esąs su
teikęs valdžiai pilnas infor
macijas apie savo turtus, bet 
jos nebus viešai skelbiamos, 
jeigu tam jis pasipriešins.

Mokslininkų svajonė
IR BANDYMAI

EI Batan, Meksika. - Čionai 
mokslininkai ieško būdų išau
ginti tokį žemės ūkiui pro
duktą, arba javą, kuris būtų 
atsparus sausrai ir parazi
tams, bet būtų labai maistin
gas^ Tai esanti jų didelė 
svajonė. Pav., ar galima su
jungti kvietį, kukurūzą, žir
nį^ avižą, rugį ir dar ką, ir 
išauginti vieną javą, kuris 
atstovautų visų jų gerąsias, 
naudingąsias savybes, atsi
laikytų prieš ausras bei para
zitus ir būtų aukštai dėdin
gas?

Jei tai ir būtų galima pa
siekti, aišku, tokio javo iš
vystymas paimtų daug, daug 
metų.

AMERIKOS DERLIUI 
PRASTOS
PERSPEKTYVOS

Waslngtonas. - Agrikultū
ros sekretorius Earl Butz 
sako, kad šiemet numatomas 
Amerikoje žemas derlius gali 
blogai at' vpti į teikimą už
sienio ša pagalbos žemės 
ūkio ir - h tais. Su tokiu 
praneši, tu Mr. Butz vado
vaus amerikinei delegacijai į 
Jungtinių Tautų šaukiamą 
pasaulinę maisto reikalais 
konferenciją, kuri įvyks lap
kričio 5-16 dienomis Romoje. 
Tai bus nemaloni žinia ša
lims, kurios reikalingos to
kios pagalbos iš Amerikos.

PONIA PREZIDENTIENĖ 
LINKSMA IR 
PATENKINTA

Washingtonas. - Preziden
tienė Mrs. Betty Ford nenori 
nusileisti savo vyrui. Tik ke
lioms dienoms praėjus po jo 
konferencijos su spaudos bei 
televizijos ir radijo korespon
dentais, ji suruošė savo pana
šią konferenciją. Joje ji davė 
suprasti, kad ji bus aktyvi 
“Pirmoji leidė”. Ji nori, kad 
pasaulis girdėtų ką nors ir 
apie ją. Kalbama, Betty nori 
būti tokia “Pirmoji leidė”, 
kokia buvo, kaip atsimena
me, Eleonora Rooseveltienė.

Kaip ten bebūtų, šioje kon
ferencijoje Mrs. Betty Ford 
pareiškė, kad ji yra savo 
likimu labai patenkinta ir 
linksma.

LABAI IŠSIGANDĘS 
KAPITALISTAS

Roma. - Bilijoninės Fiat 
Motor Kompanijos preziden
tas Giovani Agnelli reikalau
ja, kad Italijos Komunistų 
Partija nebūtų priimta į jokią 
koalicinę valdžią. Jis sako, 
kad įėję į valdžią, komunistai 
tuoj išvestų Italiją iš vakari
nio pasaulio.

Tuo tarpu premjero Rumo- 
ro vadovaujamos Krikščionių 
Demokratų Partijos kairysis 
sparnas griežtai reikalauja 
pastovaus kooperavimo su 
Komunistų Partija. Taip pat 
Socialistų Partijos vadas 
Pietro Nenni reikalauja suda
ryti valdžią, kurioje vietos 
būtų ir Komunistų Partijos 
atstovybei.

GALITE NUSIPIRKTI 
VISĄ KOLEGIJĄ!

Groton, N. Y. Čia pardavi
mui išstatyta visa Cortland 
Community kolegija. Dėl in
fliacijos, kolegija nebegalinti 
išsiversti. Savininkai už ją 
prašo “tiktai” $14,200,000!

Montevideo. - Urugvajaus 
prezidentas Bordaberry sa
ko, kad šalyje visokios politi
nės veiklos uždraudimas tu
rės dar ilgai pasilikti. Jis, 
žinoma, yra diktatorius ir juo 
gali pasilaikyti įtiktai už
gniauždamas bet kokią opozi
ciją.

KALĖJIMAS KAIP
KLUBAS!

Herbert Kalmback
Buvęs Nixono privatiškas ad
vokatas

Tai vienas iš Watergate 
kriminalistų, nubaustas 18 
mėnesių kalėjimu. Jis baus
mę atlieka Kalifornijos Santa 
Ynez klonyje esančiame kalė
jime “Lompoc Prison”. Taip 
pat čia sėdi Donald Segretti 
ir Herbert Porter. Taipgi čia 
atvyks bausmę atlikti John 
Dean, veikiausia ir kiti šio 
skandalo kriminalistai.

Bet Lompoc Prison nėra 
panašus į kalėjimą. Tai tikras 
turčių klubas. Nėra nei gro
tų, nei spigliuotų tvorų, nei 
spypų. Čia įnamiai susideda 
iš turčių klasės žmonių, už 
vienokį kitokį nusikaltimą 
nubausti kalėjimu.

Pavyzdžiui, kai Herbert 
Kalbach pribuvo, jį “klubo” 
viršininkai pasitiko kaip di
džiausią svečią. Jam pačiam 
nė savo bagažo nereikėjo neš
tis į kalėjimą. “Klubo” virši
ninkai jam patarnavo.

Lansing, Mich. - Preziden- 
tq Fordo kongresiniame di- 
strikte buvo pravestas tarp 
piliečių apklausinėjimas, ką 
jie mano apie militarinį val
džios biudžetą. Įdomu, kad 72 
procentai pasisakė už biudže
to žymų sumažinimą. Kaip 
žinia, prez. Fordas priešingas 
mįlitarių išlaidų mažinimui. 
Jis nesiskaito su daugumos 
piliečiu norais ir valia.

DERYBOS SU TARYBŲ 
SĄJUNGA BUS 
ATNAUJINTOS

Washingtonas. - Po šešių 
mėnesių pertraukos derybos 
tarp Amerikos ir Tarybų Są
jungos dėl apribojimo strate
ginio ginklavimosi bus atnau
jintos rugsėjo dieną. De
rybos buvo nutrauktos kovo 
ITdieną. Buvo nutarta laukti 
rezultatų susitikimo tarp pre
zidento Nixono ir Komunistų 
Partijos generalinio sekreto
riaus Brežnevo. Manoma, 
kad laikas pribrendęs dery
bas atnaujinti ir paieškoti 
susitarimo dėl sulaikymo 
branduolinio ginklavimosi 
lenktynių.

VĖL PRASIDĖJO 
EUROPINĖ 
KONFERENCIJA

Ženeva. - Po šešių savaičių 
pertraukos vėl pradėjo sesi
jas Europinė Saugumo ir 
Kooperavimo Konferencija., 
Dalyvauja 33 europinės ša
lys, taip pat Jungtinės Valsti
jos ir Kanada.

Tikimasi kokio nors susita
rimo. Siekiama padaryti 
Europa taikos kontinentu. Iki 
šiol ji 'buvo didžiųjų karų 
veisėja. t
VIRIMUI VARTOJAMŲ 
ALIEJŲ PABRANGIMAS

Tik per vienus praeitus 
visoki aliejai, vartojami pa
ruošimui maisto, pabrango 60 
procentais. Daugiausia tų 
aliejų padaromi iš daržovių. 
Jų pabrangimas pateisina
mas prastu daržovių derliu
mi.

Tai Japonijos imperatorius 
Hirohito ir jo žmona Nagako.

Imperatorius sako, kad jis 
labai laukia vizito dviejų žy
mių svečių. Yra užkviesti ir 
pažadėjo apsilankyti Jungti
nių Valstijų prez. Gerald 
Ford ir Anglijos karalienė 
Elizabeth. Jų vizito laikas 
dar nenustatytas,

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas pirmą kartą Repu- 
blikonų partijos istorijoj pa
skyrė moterį Mrs. Louise 
Smith Vykdomo Komiteto 
pirmininke. Ji 59 metų am
žiaus, paeina iš Iowa valsti
jos.

Nauji meistrai
Vilnius. Sąjunginis sporto 

komitetas suteikė TSRS 
sporto meistrų vardus šiems 
mūsų respublikos sportinin
kams: sunkiaatlečiams vilnie
čiui M. Buinickiui, šiauliečiui 
H. Žaglinskui, kauniečiui J. 
Borisovui, krepšininkui kau
niečiui V. Masalskiui, klasiki
nių imtynių mėgėjams klaipė
diečiui A. Aniščenkovui, kau-

Nuo žmonių valdžia slepia, 
kad aliejų gaminimo kompa
nijos per praėjusius metus 
yra pasidariusios nesvietiš
kus pelnus.

Reno, Nevada. - Pirmą kar
tą Nevados istorijoje, pirmą 
kartą Republikonų partijos 
istorijoje moteris nominuota į 
valstijos gubernatorius. Ta 
garbė atiteko Mrs. Shirley 
Crumpler, 39 metų amžiaus. 
Ji yrą 4 vaikų motina.

Portland, Mę. - Coast 
Guard suėmė japonų žvejų 
laivą. Kapitonas kaltinamas 
žvejojimu arčiau negu dvyli
ka mylių nuo kranto. Busiąs 
nubaustas.

niečiui V. Breduliui, vilnie
čiams P. Grigui ir S. Grigolai, 
kauniečiui V. Mizgaičiui, 
boksininkui šiauliečiui S. Mi
kulskiui, kulkinio šaudymo 
mėgėjui klaipėdiečiui J. Pet
kevičiui.

Modernūs kabinetai, 
salės, valgykla

Telšiai. Buvusioje turga
vietėje, Sedos gatvėje, iškilo 
gražus pastatų kompleksas. 
Tai penktoji vidurinė mokyk
la.

Darbų kokybė įvertinta ge
rai. Be moderniai įrengtų 
mokymo kabinetų, pastate 
yra didelės aktų ir sporto 
salės, 440 vietų valgykla, 
sportinis aikštynas.

Pažymėjo trisdešimtmetį
Kupiškis. Pažymėdami iš

vadavimo iš hitlerininkų oku
pacijos trisdešimtmetį, ku
piškėnai su gilia pagarba pri
simena rusus ir ukrainiečius, 
kazachus ir uzbekus - visų 
broliškų tarybinių tautų se
nus, kurie, per švino lietų 
nešdami šiam Aukštaitijos 
kampeliui laisvę, amžiams li
ko ilsėtis Kupiškio žemėje. 
Mūšiuose už Kupiškį ir jo 
apylinkes žuvo 915 tarybinių 
karių.

Kupiškio, Skapiškio, Šimo
nių ir Subačiaus karių kapi
nėse stovi paminklai, čia nie
kad nenuvysta gėlės. Nese
niai Kandrėnėlių kaime, “Žal
girio” kolūkyje, iškilmingai, 
atidengtas paminklinis ak
muo 16-osios Lietuviškosios 
divizijos artileristui, Tarybų 
Sąjungos Didvyriui Stasiui 
Seinauskui. Žemiečio didvy
rio vardu pavadinta viena iš 
gražiausių Kupiškio gatvių, 
pionierių draugovė Skapiškio 
vidurinėje mokykloje. Šį pa
vasarį paminklinis akmuo iš
kilo Šimonių kolūkyje, Butė
nų kaime, tarybinių partiza
nų būrio vado Broniaus Goge
lio žuvimo vietoje.

Senos įmonės jaunystė
Klaipėda. Praėjusio am

žiaus pabaigoje, 1899 m. lie
pos mėnesį, prie Klaipėdos, 
Danės pakrantėje, pradėjo 
veikti medžio apdirbimo įmo
nė.

Dabar Klaipėdos medienos 
medžiagų kombinatas gamina 
12 rūšių produkciją ir per 
metus patiekia jos daugiau 
kaip už 11 milijonų rublių. 
Medžio drožlių plokštės, fa
nera ir kiti gaminiai siunčia
mi daugeliui šalies baldų įmo
nių, dalis produkcijos ekspor
tuojama į socialistinės san
draugos šalis, taip pat į Ang
liją ir Olandiją.

Trijų seselių du 
broliai ir sesuo

Raseiniai. Prieš septyne
rius metus Kryžkalnio tary
binio ūkio karvių melžėjos 
Onos Bublienės šeimoje gimė 
dvynukės, po penkerių metų 
- dar viena mergytė. O štai šį 
liepos mėnesį ūkio darbinin
kų šeima susilaukė dviejų 
sūnų ir dukros.

Trynukai sveiki. Gerai jau
čiasi ir mama.

Auga avalynės gamyba 
sportininkams

Kaunas. Naujas erdvus 
“Inkaro” kombinato sporti
nės avalynės ir latekso ce
chas neseniai nusidriekė be
veik per visą buvusį Veršvų 
kaimą. Įrengimai čia sugaudė 
paskutinėmis birželio dieno
mis, bet iki metų galo dar 
tikimasi pagaminti 700 tūk
stančių porų sportinės avaly
nės. Kai cechas ims dirbti 
visu pajėgumu, per metus jis 
patieks šios avalynės apie 
4,500,000 porų.

Pažintis su muziku
Vilnius. Respublikinėje bi

bliotekoje surengta.paroda, 
skirta TSRS liaudies artistui, 
visasąjunginės ir respubliki
nės premijų laureatui Baliui 
Dvarionui. Knygos, natų rin
kiniai, recenzijos, plokštelės 
plačiai pasakoja apie profesi
nį B. Dvariono kelią, nušvie
čia jo kūrybos raidą. Čia 
pateikti muzikologų J. Gaud
rimo, P. Šimkūno, I. Mikšy
tės pasakojimai apie kompo
zitorių.

Vasaros paroda
Klaipėda. Kas vasarą mies

to dailininkai rengia parodas 
jūros tematika. Jūros šven
tės ir Žvejų dienos proga 
miesto kultūros namuose ati
daryta trečioji tradicinė va
saros paroda. Joje 21 uosta
miesčio dailininkas eksponuo
ja tapybos, grafikos, skulptū
ros, taikomosios dailės kūri
nius.

Taps rajono centru
Utena. Didžiulio trikotažo 

fabriko pastatymas labai pa
keitė Uteną. Per pirmuosius 
penkiolika pokario metų 
miesto gyventojų skaičius pa
didėjo nuo 5 iki 7 tūkstančių, 
o per pastaruosius - nuo 7 iki 
13 tūkstančių.

Dabar miestas turėtų dar 
labiau augti. Jau kitąmet 
Utenoje bus paleistas mėsos 
kombinatas, šiek tiek vėliau - 
didelė alaus darykla, pieninė. 
Baigiamas tiesti platusis ge
ležinkelis Utena - Švenčionė
liai. Utena taps Rytų Aukš
taitijos regiono centru.

Nauji rūmai
Molėtai. Alantos miestelio 

centre atvėrė duris moder
nūs apylinkės vykdomojo ko
miteto rūmai. Čia įsikūrė ir 
biblioteka, vidaus reikalų 
skyriaus apylinkės įgalioti
nis, ryšių skyrius.

Panašius Tarybų rūmus ne
trukus atiduos statybininkai 
Balninkų apylinkės žemdir
biams.

Gerovės kilimo rodiklis
Raseiniai. Rajone beveik 17, 

tūkstančių gyventojų laiko 
pinigus taupomosiose kasose. 
Jų santaupos siekia 25 milijo
nus rublių.
Bute suskambo telefonas. . .

Kelmė. Prieš kelias dienas 
daugelio kelmiečių butuose 
pirmą kartą suskambo telefo
nas. Kelmės automatinė tele
fonų stotis “prasiplėtė” pen
kiais šimtais numerių.

Rajone dabar yra 2,350 
telefonų, pusė jų veikia kai
me. Gyventojus aptarnauja 
dvidešimt septynios automa
tinės telefono stotys.
Daug keliaujama autobusais

Šilutė. Kiekvieną rytą iš 
Šilutės autotransporto įmo
nės išrieda 44 autobusai. Jie 
kursuoja 31 priemiestiniu, 2 
miesto ir 9 tarpmiestiniais 
reisais. Vienas šių autobusų 
grakštus ir ištaigingas pasie
kia kitame Lietuvos pakraš
tyje esančius Biržus.

Šilutiškiai vairuotojai per 
pirmąjį šių metų pusmetį nu
vežė 2 milijonus 670 tūkstan
čių keleivių.

Kilimų kūrėjai
Lentvaris. Gyvas ir vaiz

dingas Lentvario parkas. Čia 
daug retų medžių - raudonieji 
klevai, giliai karpytais lapais 
beržai ir liepos, itališkos pu
šys. Ramų ežero vandenį su
virpina grakščiosios gulbės.

Aplinka tarsi specialiai su
kurta meniškos prigimties 
žmonėms. Lentvario kilimų 
fabriko rūmų antro aukšto 
erdviame ir šviesiame kampi
niame kambaryje ir įsikūrė 
dailininkai, margų audimų 
raštų kūrėjai. Visus juos jun
gia vienas tikslas - kurti 
kilimus, meniškus ir dekora
tyvius, kuklius ir saikingus, 
išlaikant būdingą nacionalinei 
tekstilei liaudiškos fantazijos 
poetiškumą, spalvų harmoni
ją. Lietuviški kilimai gerai 
vertinami Tarybų Sąjungoje 
ir užsienyje.

Kaunas. Dar vieną specia
listų laidą paruošė Valstybi
nio V. Kapsuko universiteto 
vakarinis fakultetas mieste 
prie Nemuno ir Neries santa
kos. Diplomai įteikti 190 kau
niečių. Jų tarpe yra su pagy
rimu aukštąjį mokslą baigęs 
bibliotekininkas B. Kaluške- 
vičius. Tai 1,000-sis absol
ventas fakultete nuo jo įsikū
rimo pradžios.

• DIDŽIAUSIAS 
DEIMANTAS

Mirne (Jakutijos ATSR) rastas 
232 karatų svorio deimantas. Sis 
skaidrus, taisyklingos formos kris
talas— didžiausias ii rastų Tary
bų Sąjungoje. Iki šiol pirmąją pa
gal dydi vietą it Mirno deimantų 
užėmė 105,98 karato svorio dei
mantas, rastas 1966 m., o jo pirm
takas buvo 51,66 karato deiman
tas, rastas 1963 m.
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Daugu a darbininkų tebėra
neorganizuoti

Šioje lentelėje parodoma, kiek kokios pramonės Amerikos 
darbininkų yra organizuoti į darbo unijas. Didelės daugu
mos užsiėmimų didelė dauguma dirbančiųjų nepriklauso 
jokiai organizacijai.

Ir, kaip atrodo, gyvuojančių darbo unijų lyderiai paskuti
niais laikais yra visiškai pamiršę organizuoti neorganizuotus 
darbininkus. \

$»nfc«/flnanc« 7.1 
Moguls 1.4 

Whohsale/retill 10.2 
Other federal 13 3 
State government 13.3 

local tovernmeet 19 8 
Printinf 22.4 

Chemicals 23.6 
Tobacco 24 2 
lumber 24.3 
Furniture 25.0 

Wise. iff. 26.5 
leather 29.4 
Petroleum 30.0 
Rubber and plastics 30 J 

I Apparel 38.7 
I Electrical equipment 31.0
■ Other transportation equipment 32.0
■ Other public utilities 32.4 
■I MacMmry 33.0 
■MM Food 38.2 
■■■MM Fabricated meteli 30.2 
■■■MM Comtnxtlen 39.2 
■Mi Stone, clay Md |lan 39.6 
■■■■■■ Telephone CMmualcatieas 40.1 
■BH Other transportation 42.9 
■■■■BBBBBB Paper 48.7 
■KMMMMMM Postal 52.2

UNION MEMBERSHIP 
AS PERCENTAGE OF
TOTAL WORK FORCE
IN EACH INDUSTRY

RaihMds
78.6 į

Automobiles GS.2

CLIFFSIDE, NEW JERSEY
Po ilgos ir sunkios ligos 

rugpiūčio 15 dieną mirė Jero
nimas Bakūnas. Mirė sulau-

Velionis buvo gimęs ir 
augės Lietuvoje. 1905 metais 
atvyko į Saskashewan, Kana-

■BBBBBB Primary metais 59.0 

r~.... "i- - - - - - - - - - “i- - - - - - - - - - -■ n n N

kęs 88 metus amžiaus ir 
Cliffsidėje išgyvenęs 58 me
tus. v
0 Velionis per daug metų 
priklausė prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 115
kuopos ir prie Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 77 kp. Per 
daug metų buvo LDS kp. 
pirmininku. Skaitė “Laistę”. 
Buvo laisvų pažiūrų.

Jeronimas Bakūnas sirgo 
daug metų “Parkinsono” liga. 
Prieš keletą metų pradėjęs 
prarasti ir regėjimą. Po ope
racijos ant akių buvo pradė
jęs šiek geriau matyti, bet 
paskui ir vėl mažai begalėjo 
matyti.

da ir ten išgyveno 5 metus. 
Paskui atvyko į Jungtines 
Valstijas ir 1917 metais susi
tuokė su Adele Bieliute.

Su Jeronimo mirtimi nete
kome labai gero draugo.

Liūdesyje liko žmona Ade
lė, trys sūnūs, viena dukra ir 
devyni anūkai.

Draugė Bakūnienė taip pat 
yra ligonis. Taipgi jau dešimt 
metų nesveikuoja. Jai viena 
koja buvo nupiauta, o kitos 
kojos nupiauti trys pirštai. 
Vargšė negali vaikščioti. La
bai gaila. Tačiau ji paaukojo 
$20 dėl “Laisvės” paramos.

J. S.

Jeronimas ir Adelė B aku n a i

Draugą Gudelį reikia pagir
ti, kad proga savo gimtadie
nio, jis stambiomis sumomis 
parėmė pažangiąją spauda - 
amerikonišką ir lietuvišką.

Kuopos susirinkimas
Organizatorius V. Bovinas 

pravedė susirinkimą. Užrašų 
raštininkui J. Daugirdui ser^ 
gant, M. Kancerienė perskai
tė pereito susirinkimo užra
šus, ir buvo priimti. Finansų 
ir kitų komisijų reportai taip 
pat priimti. Aukota Ameri
can Friends Committee, $25- 
ir Veterans Committee $25.

Naujuose sumanymuose 
nutarta rengti spaudos labui 
banketą-koncertą, pabaigoje 
spalio ar pradžioje lapkričio.

Ligoniai
Jonas Daugirdas pabuvojo 

porą savaičių ligoninėje. Bet 
jau randasi savo namuose ir 
sveiksta. Aplankiau Anasta
ziją Paukštienę. Ji randasi 
slaugymo namuose. Guodžia
si kojomis. Negali vaikščioti.

Linkime ligoniams susveik- 
ti ir vėl linksmiems būti.

Mirtis pakirto dar vieną 
pažangietę, LLD 75 kuopos 
narę, Blenche White Wikris. 
Liūdesyje liko 2 dukterys, 
sūnus, 7 anūkai ir 7 proanū
kiai.

Sekantis kuopos pobūvis ir 
susirinkimas įvyks jau ne 
sekmadienyje, o trečiadieny
je, rugsėjo 25 diena. Bus 
duodami geri pietūs ir kultū
rinė programėlė. Kviečiame 
visus ir visds. Nepamirškite 
dienos ir vietos:

. Koresp. J. K-ris

AUŠRA MAČIULYTĖ

Tebus jausmas kaip siena, kurios niekas sutrupint nedrįs. 
Iš trumpų valandėlių įeiti man iškalki duris.
Želia mintys gležnutės, tarsi sniegas ant slenksčio, kurį 
Ne sumindžiot, o peržengt atsargiai ir tyliai turi.

Ten prietemų dūriai... savyje užsisklendę daiktai, 
Netikrumo kristalai įsirėžia į delną tvirtai.
O prašyk... Atiduosiu. Tarsi nuodą nelemtą, kurį 
Tu nusviesti, kad nieks nepaliestų, turi.

Kai į lūpas įšals ties žodžiu susitelkę sakai
Valandų balto medžio, kurį, rodos, kasdien nuraškai, 
Ir varpelių liūčių sužvangės griūtimi pagiry, 
Tu paslėpti mane, kad nieks neberastų, turi.
Vilnius

ST.PETERSBURG,FLA.
Liūdnas Prisiminimas

Kazimieras Sholūnas
Mirė 1973 rugsėjo 14 d.

Greitai praslinko metai laiko, kai mirė šeimos tėvas, 
žmonos vyras. Nebūsi pamirštas kol gyvi būsime.
Rytmečio saulelė pro langelį švietė 
Ir visą pasaulį iš miego kvietė, 
Bet nebeprikėlė Kazimiero mano, 
Metai laiko, kai užmerkė Jis akeles savo.

Tessie Sholūnienė, žmona 
Charlis, sūnus su šeima 
Milda, duktė su šeima
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DORCHESTER, MASS.

Liūdnas Prisiminimas

J

Antanas Kavoliūnas
Norwood, Mass.

Mūsų ligoniai
Rugpjūčio 3 dieną netikėtai 

staiga buvo rimtai susirgusi 
Monika Trakimavičienė, kuri 
gyvena 58 Austin St. Skubiai 
išvežta į N or wood o ligoninę, 
kurioje išbuvo dvi savaites. 
Ten jai teko pergyventi daug 
rimtų skausmų, kol gydytojai 
atliko tyrimus, ieškodami li
gos priežasties.

Dabar Trakimavičienė gy
dosi namie, gydytojo priežiū
roje. Jos sveikata laipsniškai 
eina geryn.

Mary Sadauskienė jau ke
linti metai sunkiai serga ar- 
Traičiu. Nors daug gydytojų 
turėjo ir visokius jųjų gydy
mo patarimus išbandė, ligi 
šiol dar nesurado tinkamo 
būdo pašalinti tuos ligos blo
gumus.

Nellie Grybienė prieš kele
tą metų buvo viena stipriau
sių moterų Norwoode. O 
šiandien jau vos vos gali save 
dalinai apsitarnauti.

Olga Zarubienė, pagal savo 
amžių, galima sakyti, dar 
jauna, bet ir jos sveikata 
nėra “auksinė”. Po praeitą 
žiemą jai padarytos sunkios 
operacijos, jos sveikata rim
tai pašlijo.

Su kitomis draugėmis irgi 
tos pačios bėdos. Visoms jau 
trūksta to brangiausio turto - 
sveikatos.

Ne geriau ir su mūsų vy
rais. Stevis Družas buvo drū
čiai susirgęs. Jam prisiėjo 
net ligoninėje porą savaičių 
pagulėti. Bet atrodo, kad pa
vojus praėjp, ir jo sveikata 
palaipsniui taisosi.

Andrius Zaruba, galiu sa
kyti, buvo tikras lietuviškas 
ąžuolas Norwoode. Nė vienas 
vyras jam nebuvo lygus svei
katoje. Bet šiandien ir ans 
jaučia nemažą sveikatos su- 
šlubavima.

Šių žodžių rašėjo sveikata 
šiemet irgi rimtai pašlijo. 
Prastai begali vaikščioti.

Praeitais metais vasarą 
Norwoode turėjome surengę 
du piknikus M. Uždavinio 
sodelyje spaudos reikalams, 
kurie buvo gana pasekmingi. 
O šią vasarą neįsteigėm nė 
vieno pikniko surengti. Prie
žastis - visų darbuotojų pras
ta. sveikata. Tai. žinoma, la
bai gaila. M. Uždavinis

Philadelphia, Pa.
Tragiškai mirė Paulina 

Valantienė [Walant]
Šeštadienį, rugsėjo 7 die

ną, būrys mašinų važiavo į 
Oakland kapines. Tai buvo 
paskutinis atsisveikinimas su 
pažangiečių veikėja Paulina 
Gurkliute-Valantiene. Ji rug
sėjo 3 dieną buvo užmušta 
automobilio avarijoje. Va
žiuojant Roosevelt bulvuru, 
sunkvežimis trenkė į Walan- 
tų automobilį. Nelaimėje 
Paulina buvo užmušta, o F. 
Walanta sunkiai sužeistas. 
Per virš 40 metų Frank Wa
lanta vairavo automobilį be 
jokios nelaimės, o štai dabar 
jis vos gyvas prie užmuštos 
žmonos!

Apie Paulinos ir F. Walan- 
tų darbuotę pažangiųjų tarpe 
būtų galima daug prirašyti, 
nes tai virš 50 metų darbas.

Velionė draugė Paulina per 
eilę metų darbavosi “Lais
vės” ir “Vilnies” vajuose. 
Daug kas stebėjosi jos veik
lumu ir sugebėjimu gauti pa
ramos mūsų pažangiajai 
spaudai. Jos mirtis yra be 
galo skaudus nuostokis mūsų 
judėjimui.

Dabar visų mūsų užduotis 
palaikyti pažangiąją spaudą. 
Visuomenė tam pritaria. Bir
želio 6 parengimas buvo sėk
mingas. Spaudai parama.Ka
da turėsime kitą parengimą?

P. Valantienės laidojimu 
rūpinosi sūnus Chalis ir jo 
žmona Norma, kurie gyvena 
Bostono apylinkėje.

Palydovai buvo pavaišinti 
puikiame restorane. Ačiū Ga
liui ir Normai Walantams.

Južintiškis

Hartford, Conn.
Hartfordo Namo Bendro

vės parengimas įvyks rugsė
jo 22 d., sekmadienį, 157 
Hungerford St. salėje. Pra
džia 1:30 vai. po pietų.

Bus pietūs, “Tea Cup Auc
tion” ir dar kas. Komisija 
prašo visus dalyvauti ir, ku
rie galite, paaukoti dėl “Tea 
Cup Auction”. Prašome atsi
nešti į parengimą.

Lauksime visų.
' Komisija:

J. DeČarli ir 
H. Carlson

Binghamton, N. Y.
Liūdnas Marijonos 

Kazlauskienės Prisiminimas
Nežiūrint, kaip greitai lai

kas bėga, nustumdamas už- 
nūrštin daug gražių darbų, 
tačiau ne viskas būna užmirš
ta. Ypač, kuomet žmogus gy
vendamas dirba naudingą vi
suomeninį darbą. Kalbu apie 
velionę Marijoną Šimoliūniū- 
tę—Žvirblienę-Kazlauskienę. 
Rugsėjo 18 dieną jau suėjo 
šešeri metai, kai ji, eidama iš 
LLD moterų skyriaus susi
rinkimo, parpuolė ant šali
gatvio ir nuvežta į ligoninę 
mirė nuo širdies smūgio. Mi
rė 1968 metais rugsėjo 18 
dieną, sulaukusi 77 metų am
žiaus.

Velionė Marijona Kazlaus
kienė nuo pat atvykimo į šią 
šalį 1908 m. gyveno Bing- 
ihamtone. Čia patapo jos jos 
nauja tėvynė, kur ir prasidė
jo sunkus, nepavydėtinas 
jaunos'imigrantės gyveni
mas.

Būdama pilna jaunatviškos 
energijos ir gabumų, ji nelei
do laiko veltui. Lankė susi
rinkimus ir klausėsi pamoki
nančių kalbų. Netrukus pati 
stojo į pažangias organizaci
jas ir energingai dalyvavo jų 
veikloje.

Velionė nebuvo tik eilinė 
narė. Ji jau buvo prasilavinu
si moteris ir užimdavo orga
nizacijų komitetuose svar
bias, atsakingas pareigas. 
Per kelis metus ėjo LDS 6 
kuopos pirmininkės pareigas, 
darbavosi naujų narių įrašy
mo vajuose, laikraščių “Lais
vės” ir “Vilnies” vajuose per 
eilę metų buvo nepavaduoja
ma vajininkė, visada gražiai 
pasirodydavo, nes turėjo pla
čią pažintį ir mokėjo su įvai
rių minčių žmonėmis gražiai 
sugyventi.

Tūlam laikui jai teko pasi
traukti nuo LDS 6 kuopos 
pirmininkės pareigų ir veiki
mo, nes skaudi liga buvo ją 
suspaudusi. Tačiau jos noras 
gyventi ir didelis ryžtas ligą 
sumenkino. Nors veikime 
mažiau begalėjo dalyvauti, 
bet pinigiškai nuolat parem
davo pažangų judėjimą.

Prisiminus tą nuoširdžią 
darbuotoją, norisi pasakyti, 
kad ji gyveno ne tik sau, bet 
ir ateinančių kartų /gerovei.

Jos gražūs ir pavyzdingįdar
bai pasiliks gyvi ją pažinusių 
draugų atminime.

Marijona visai mažai tesi- 
skundė nesveikata ir iki pas
kutinės gyvenimo dienos vi
sur dalyvavo, tad žinia apie 
jos staigią ir netikėtą mirtį 
visus ją pažinusius skaudžiai 
sukrėtė. Rodos, dar jinai ga
lėjo atlikti daug gražių ir 
pavyzdingų darbų, o negai
lestinga mirtis pastojo tam 
kelią.

Nežiūrint, kad jau šeši me
tai, kai ji atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo, jos dideli ir gražūs 
darbai tebėra gyvi, ne tik 
šeimos narių mintyse, bet ir 
visų jos draugų, kurie kartu 
veikė. Ji buvo šauniu pavyz
džiu ne tik šeimai, bet ir 
visiems jos kilnios idėjos 
draugams. Ji nebus užmiršta 
ne tik vyro, dukros, žento, 
anūkų ir seselių, bet ir visų ją 
pažinusių. Mes lankome ir 
lankysime jos kapą Vestai 
Hills Parko kapinėse ir minė
sime jos gražius visuomeni
nius darbus. Ona

•
Mūsų LDS 6 kuopos proto

kolų sekretorė Ona Wellus 
pergyveno operaciją ant 
akių. Dabar namuose gydosi 
daktaro priežiūroje. Ona sa
ko, kad jaučiasi gerai ir kad 
jos sveikata eina geryn. Tai 
labai linksma girdėti. Mes 
linkime jai pilnai susveikti ir 
sugrįžti prie jos darbo.

Mary Lynta

Miami, Fla.
Iš lietuvių socialiu 

klubo pastogės
Rugpiūčio 25 dieną klubo 

salėje LLD 75 kuopa suruošė 
šaunų pobūvį. Viešnių ir sve
čių suvažiavo gausiai. Mat, 
buvo sekmadienis, o sekma
dieniais visuomet būną dau
giau publikos.

Draugai Paukštaičiai paga
mino skoningus pietus ir pa
tenkino visus.

Petro Gudelio gimtadienis
Prie gražiai gimtadienio 

tortu ir žvakutėmis papuošto 
stalo sėdėjo jubiliatas su savo 
artimiausiais draugais. O čia 
aplinkui jau skambėjo gimta
dienio kbkteliai ir linkėjimai 
ilgiausių metų Solistė M. Ga- 
brėnienę ir visa publika su
dainavo “Happy Birthday”.

Haverhill, Mass.
Atsiprašome.

Rugsėjo 6 d. koresponden
cijoje “Laisvėje” iš Haverhil- 
lio pikniko buvo praleisti trys 
aukotojų vardai. Tai įvyko 
per spaustuvės neapsižiūrėji
mą.

Praleisti vardai:
A. Navickas, Haver

hill, .......  $10.00
A. W. Račkauskai, Ha

verhill, .,................. 10.00
A. Markevičienė,

Brockton, ............. z 5.00
Atsiprašome pikniko rengi

mo kofnisijos ir aukotojų.
Administracija

Ekspedicija j 
Antarktiką

Naujosjtarybinių “Baltojo 
žemyno” tyrinėtojų ekspedi
cijos dalyviai dvidešimtą kar
tą iškels mūsų Tėvynės vėlia
vą virš Antarktikos ledynų. 
Mokslininkų desantas į Pietų 
ašigalį išvyks spalio mėnesį. 
Antarktikos flotilijai iš pen
kių laivų vėl vadovaus 
“Obės” dizelinis elektrolaivis.

Apie ekspedicijos planus 
TASS-o korespondentui pa
pasakojo žinomas poliarinių 
sričių tyrinėtojas, vienas iš 
Tarybų Sąjungos Antarkti
kos programos vadovų, geo
grafijos mokslų daktaras J. 
Korotkevičius:

— Ekspediciją sudaro dau
giau kaip 300 mokslininkų ir 
specialistų, kaip visada atsto
vaujančių plačiam mokslų 
spektrui - nuo geologijos iki 
aukštųjų atmosferos sluoks
nių fizikos. Žiemojimo vieto
se ir sezoniniuose būriuose 
jie toliau kompleksiškai tirs 
šeštojo žemyno gamtą, vyk
dys eilę naujų mokslinių pro
gramų ir eksperimentų.

Iš svarbiausių darbų J. Ko
rotkevičius paminėjo ilgalai
kes oro prognozes, įgalinan
čias numatyti orą iki dešim
ties parų, apie kurias nuo 
šiol pirmą kartą praneš ob
servatorija “Molodiožnaja”. 
Leningradas TASS-ELTA

Washingtonas. - Jau trys 
Lotynų Amerikos šalys rei
kalauja nutraukti boikotą 
prieš Kubą. Jomis yra Co
lombia, Costa Rica ir Vene
zuela.

Mirė rugsėjo 15 d., 1961 m.

Jau 13 metų suėjo kai mirė mūsų brangus tėvelis. 
Liūdime Tavęs su skausmu širdyje. Ilsėkis ramiai. 
Tavo kapą aplankome dažnai ir papuošiame gėlėmis.

Julė, duktė
Viktoras, sūnus

Mes padidinom mūsų štabą, kad galętų greičiau išsiųsti' 
"paketus. Greitai siųskite Savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

atstovybę bei skyrių:

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 Paštu 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
Busals Num. 1, 2, 0 ir 10

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

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3980
OMAHA, NEBR. 68107 
0024 S. 32nd St. 

781-8577
PARMA, OHIO 44134 
0488 State Road 

749-8088
PHILADELPHIA. PA. 19123
1018 N. Marshall Street

WA 0-8878
PITTSBURGH, PA. 10222 
MS Third Ave. 
' GR 1-3712,
ROCHESTER, N. Y. 14621
688 Hudson Ave.

BA 5-5928
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1286 — 9th Avenue 

LO 4-7981
SEATTLE, WASH. 98125
11551 6th Place X.E.

EM 3-5556
SOUTH BOSTON, MASS. 02137
890 West Broadway 

AN 8-8784
SOUTH RIVER N. J. 08882 
168 Whitehead Ave. 

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

LY 8-9163
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
«• au. . 't

d

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF. 00026 
■Ml Sunset Blvd.

882-1568

BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue 

DI 2-2174
Chicago, ill.

BE 5—7788 
CLEVELAND OHIO 44119 
877 Eaat 185tti Street 

486-1838 
DETROIT MICH. 48210 
6460 Miehlraa Avenue 

TA 5-7500
ELIZABETH. N. J. 07201 
M6A EHsabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Av<e»ue 

865-6850
MINNEAPOLIS. MINN. 55418 
2422 Central AveM N. E.

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

224-0828

WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

788-8847

r

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

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

609-696-9796



6-tas puslapis

Nuoširdus užkvietimas 
Waterbury, Conn,

Pietūs, kuriuos rengia LLD 28 kuopa spaudos naudai, 
įvyks rugsėjo 15 dieną 103 Green Street svetainėje. Pietūs 
bus duodami 1 vai.

Mes norime nuoširdžiausiai pakviesti svečius ne tik iš 
Waterburio, bet taip pat iš kitų kolonijų: Bridgeporto, 
Hartfordo, New Haveno, Torringtono, Stamfordo, Bostono, 
Oakvillės, taipgi iš New Yorko. Labai prašome dalyvauti 
tuos, kurie lankėtės Lietuvoje. Pasidalysite su mumis 
įspūdžiais.

Turėsime ir meninę programą. Yra užkviestas Laisvės 
Choras iš Hartfordo padainuoti.

Seimininkės rengiasi pagaminti gerus pietus, kuriais visi 
būsite patenkinti.

Lietuvių Literatūros Draugijos nariai, kurie dar neužsi
mokėjote už šiuos metus narinių duoklių, galėsite tai 
padaryti šiame pobūvyje.

Prašome nepavėluoti. Komisija

Demokratų partijoje laimėtojai

Hugh Carey
Kandidatas į N. Y. guberna
torius.

Darbo liaudies kandidatai

CAROLYN BLACK
K. P. kandidate į N. Y. 
valstijos senatą 29th distrik- 
te.

SKUTIMOSI PEILIUKAI
Atrodytų, kad šiuo metu elekt

rinės skutimosi mašinėlės baigia 
išstumti skutimosi peiliukus. Ta
čiau senos šveicarų firmos „Žilei" 
(beje, daugelyje Europos kalbų 
skutimosi peiliukai vadinami įlie
tomis) specialistai nelinkę pasi
duoti. Jie sukūrė naują skutimosi 
peiliukų konstrukciją. Tai dvigubi, 
ilgai nešimpantys peiliukai, kurių 
ašmenys pagerinti platinos lydi-

Liūdnas Prisiminimas
Rugsėjo 16 dieną sukako dešimteri metai, kai mirė

Antanas Malinauskas
Liekame liūdėsyj netekus mylimo ir mus mylė

jusio vyro ir tėvo. Ir šiandien tebespaudina širdis

ONA MALINAUSKIENĖ, žmona 
WILLIAM, sūnus

. ■ ■ HELEN, ■ duktė ■. '
ROBERT, žentas

Brooklyn, N. Y.

The New York Times

Ramsey Clark
Kandidatas į JAV senatorius

MICHAEL ZAGARELL 
K. P. kandidatas į N. Y. 
valstijos prokurorus

NENUSILEIDŽIA
niu. Tarp ašmenų yra 1,5 mm tar
pas, tačiau abu peiliukai sujungti 
į vieną komplektą plastmasiniu 
laikikliu. Pirmojo peiliuko ašmuo, 
plaudamas plauką, jj kiek patrau
kia iš šaknies, o antrasis nupjau
na anksčiau, negu jis suspėja pa
sislėpti odoje. Dvigubas peiliukas 
vienu pabraukimu nupiauna 4O°/o 
daugiau plaukų, negu paprastas.

prisiminimas tų kančių, 
kurias jis kantriai ken
tė po mirtino apdegimo 
darbe, o mes buvome 
bejėgiai jo gyvybę iš
gelbėti arba tas kan
čias mažinti.

Jis ilsisi gražiose Cy
press Hills kapinėse, 
palaidotas laisvai, kaip 
jis pirm mirties pagei
davo.

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Tarpe kitų kriminalysčių, 
New Yorko priemiesčiuose 
labai pakilo vogimai dviračių. 
Pav., New Rochelle vogimai 
paaugo 77 procentais, Mount 
Vernon 43 procentais, Yon
kers 31 proc., White Plains 
25 proc., palyginus su praei
tais metais.

Vėliausi tyrinėjimai paro
do, kad pusėje visų iš val
džios pašalpų gyvenančių šei
mų New Yorko mieste yra> 
žmonių, tinkamų darbui. De
ja, dėl vienos ar kitos prie
žasties jie nedirba ir gyvena 
iš pašalpos. Kai kurie norėtų 
dirbti, bet negali gauti darbo.

•
Harlemo kunigai, biznie

riai, švietėjai protestuoja 
prieš valstijos valdžios pasi- 
mojimą Harleme įsteigti du 
kalėjimus - vieną vyrams, o 
kitą moterims. Kalėjimai yra 
nelaimė. •

Pradžioje savaitės atsidarė 
miesto mokyklos. Jas lanko 
1,100,000 vaikų. Atrodo, kad 
mokyklose viskas normalu. 
Tik dviejų pradinių mokyklų 
vaikai atsisakė lankyti moky
klas. Jie sako, kad jų mokyk
los yra nesuremontuotos, pa
vojingos. •

■ Atrodo, kad buvęs majoras 
John Lindsay bus pavirtęs 
rašytoju. Jis parašė 300 pus
lapių politinę novelę ir ruo
šiasi ją išleisti. Tikisi didelio 
pasisekimo.

•
Suareštuotos dvi 15 metų 

mergaitės iš Children’s Cen
ter Manhattane ir kaltinamos 
padegime centro trečiojo 
aukšto. Jau seniai šiame 
centre tarp mergaičių viešpa
tauja netvarka. Labai prapli- 
tusios vagystės, vienų ant 
kitų užsipildinėjimai ir susi- 
žeidimai.

Mirė
Sekmadienį, rugsėjo 8 die

ną, gavome telefonu iš Crown 
Point, N. Y., nuo Juozo Man- 
kausko pranešimą, kad mirė 
jo žmona Damutė-Damė. Mi
rė Burlington, Vt. ligoninėje 
nuo vėžio ligos, sulaukusi 
tiktai 64 metų amžiaus.

Velionė buvo gimusi ir 
augusi Lietuvoje, Sevelionių 
kaime, Kruonio valse. Kalvių 
apylinkėje. Liūdesyje liko jos 
gyvenimo draugas Juozas ir 
sūnus Juozas Jr. su žmona. 
Taipgi Lietuvoje liko du bro
liai Kaune, Brazilijoje, rodos, 
dvi sesutės, ir Cleveland, 
Ohio, vyresnysis brolis.

Gilią^ užuojautą reiškiame 
mieliesiems Juozui Sr. ir Juo
zui Jr. Mankauskams niujor
kiečiai Lazauskai ir Ventai.

J. L.
P. S. Velionės Damės pa

vardė po tėvais buvo Žilin
skaitė. Jos palaikai buvo pa
šarvoti Fort Henry, N. Y.

Aidiečiai ir jų draugai sekmadienio parengime.
. S. Narkeliūnaltės nuotr.

LAISVĖ

"Laisvės”Vajaus atidarymas 
ir Povilo Bečio pagerbimas 

įvyks

sekmadienį, rugsėjo 29 d., 1 vai.

Laisvės salėje
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Pietų auka $5.00

Amelia Young Nelė Ventienė

Pietūs bus duodami lygiai 1 vai. Meninėje programo
je dalyvaus Amelia Jeskevičiūtė-Young, Nelė Ventie
nė, Viktoras Bekeris ir Tessie Stočkienė. Jiems 
akompanuos Mildred Stensler.

Kviečiame New Yorko ir apylinkės “Laisvės” skaity
tojus, rėmėjus ir visus lietuvius.

Rengėjai

J. Grybas pavaišino aidiečius

Publika pažangiosios spaudos naudai piknike pas draugus 
Čiurlius Pattenburge rugsėjo J,,dieną. Tai buvo nepaprastai 
draugiškas linksmas parengimas. Apie jį buvo rašyta 
praeitame “Laisvės” numeryje.

V. Bekerio nuotr.

Pirma rūpestis Jono Grybo 
po sunkios ligos buvo, tai su
šaukimas Aido Choro narių, 
kad galėtume pradėti repeti
cijas šiam sezonui. Jonas su
sitarė su Walteriu ir Brone 
Keršuliais dėlei vietos ir su 
savo šeimininke Maryte Rač
kauskiene dėlei pagaminimo 
pietų. Ot, ir suėjo praėjusį 
sekmadienį, kuris pasitaikė 
labai gražus ir saulėtas, su
kviesti Jono aidiečiai ir kiti jo 
artimi draugai į Keršulių so
dą, kur jau buvo sustatyti 
.stalai pietums. M. Račkaus
kienės pagaminti pietūs buvo 
karališki.

Po pasikalbėjimų, po trum
pos programėlės, kurią pra
vedė Povilas Venta, Jonas 
pareiškė, kad už visą puotą 
jis apmoka pats. Jis norėjo 
savo draugus pavaišinti. To
kiu būdu buvo duotas suma
nymas, kad mes susirinku

sieji pradėtume “Laisvės” va
jų su šia Jono puota. Taip ir 
padarėme. Viso surinkome 
$115, kurie buvo suaukoti 
sekamai:

O. Dobilienė ($9 už prenu
meratą ir $11 auka) . . .$20.00

Po $10: A. ir N. Mitchell, L 
ir A. Bimbai, O. ir J. Babars- 
kai, Jonas ir Henry Juškai ir 
V. Baltrušaitis.

Po $5: M. Šukaitienė, Vic
tor Becker, Mildred Stensler, 
Adelė Lupsevich, Bronė Os- 
tapuk, J. Lazauskienė, Tes
sie Stočkienė, P. ir N. Ventai 
ir Ieva Mizarienė.

Aidiečiai nusitarė pradėti 
pamokas su rugsėjo 2 d. ir 
apsiėmė dainuoti “Laisvės” 
metiniam koncerte lapkričio 
10 d.

Visų dalyvių vardu noriu 
tarti širdingą ačiū Jonui už 
taip gražų pavaišinimą.

Ieva Mizarienė

Penktadienis, 
——E—™ ■ ■ I II * ,I—I| . . —M—■—

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, rugsėjo 18 d., 
1:30 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, įvyks Niujorko 
lietuvių Moterų Klubo pir
mas susirinkimas po ilgų 
atostogų.

Kviečiame visas dalyvauti.
Valdyba

Dėkoju
Po trijų mėnesių ligoninėje 

ir priežiūros namuose, rugsė
jo 3 d. parvykau į namus. 
Nors dar toli gražu iki pilnos 
sveikatos, bet visgi smagu 
būti namuose.

Noriu širdingai padėkoti vi
siems mieliems draugams ir 
draugėms už prisiųstus laiš
kus, atvirukus, už lankymą 
ligoninėje ir už visokį kitą 
prisiminimą.

Ypatingai noriu tarti gilų 
ačiū Tesei Stočkienei, Felik
sui ir Adelei Lupsevičiams. 
Jie pas mane išbuvo visą 
savaitę, kai tik sugrįžau. Jie 
mane prižiūrėjo, jie mano 
namą apžiūrėjo, aptvarkė. 
Jie mane lepino visokiais ska
niais valgiais. Per tą savaitę 
aš tiesiog pagyvėjau.

Nekantriai laukiu “Lais
vės” koncerto, lapkričio 10 d. 
Dėsiu visąs pastangas daly
vauti, nes esu labai pasiilgusi 
visų draugų.

Mano namų adresas:
Mrs. L. B. Sukaskas 

Box 293
Alpine, N. J. 07620

L. B. Šalinaitė

Laiškai
Gentlemen:

I would appreciate y3ur 
publishing the following in 
your Letters to the Editor:

* * * *
When an adult spends a 

sleepless night because of the 
painful throbbing of a burn, 
his mind seethes with multi
tudinous thoughts of suitable 
retribution for those honored 
“natural” mothers who deli
berately scald, burn tiny bo
dies with lighted cigarettes 
of place tiny hands over an 
open burner of a stove.

It is inconceivable that any 
mother who has borne that 
precious life within her body 
for nine months could be 
more cruel, more savage 
than the wildest beast. Most 
ferocious animals will fight to 
the death to provide food, 
shelter and protection for 
their young. Yet we - mem
bers of the same mammal 
family - supposedly superior 
in intelligence, compassion, 
perpetrate crimes more hei
nous than that of any beast!

It would appear that our 
civilization - our education - 
has failed woefully to instill 
those qualities which separa
te the civilized from the 
uncivilized.

The leniency of courts - the 
incompetence or indifference 
of those individuals intrusted 
with the welfare of the 
abused - the neglected - 
child, will insure the conti
nuation of this pitifully de
fenseless, maimed, scarred 
and unrepresented segment 
of our population to hospitals 
throughout the nation.

Psychiatric sessions for the 
child abusers - the child mai
mers - do not seem to have 
provided the answer. Des
pite all efforts to understand 
and commiserate with this 
undeserving segment of our 
population, child abuse has 
not diminished - but in
creased!

It would appear that the 
court’s pity is misplaced. It 
should be bestowed upon the 
tragic victims rather than 
upon their tormentors or tor
turers.

Sincerely,
Nellie De Schaaf

Rugsėjo (September) 13, 1974

Pramogų kalendoriui

Rugsėjo 29 d.
“Laisvės” direktoriai ruo

šia atidarymą vajaus ir pietus 
pagerbimui ilgamečio veikėjo 
Povilo Bečio, 1 vai., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Auka $5. 
Bus meninė programa.

Spalio.27 d.
Hartfordo Lietuvių Moterų 

Klubas rengia pietus su me
nine programa 1 vai., 157 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Visas pelnas eis “Lais
vės” fondui.

Lapkričio 10 d.
“Laisvės” koncertas ir bu- 

fetinė vakarienė. Koncertas 
prasidės 2 vai. po pietų - 
vakarienė po koncerto, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Auka $5.

LDS 13 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Po vasaros atostogų LDS 
13-tos kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 14-ta dieną, 
“Laisves” salėj, Liberty Avė. 
ir 102 St., Ozone Park, N. Y., 
antra vai. p. p.

Bus išduotas raportas iš 
Seimo. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Prašome narius atsilanky
ti. Valdyba

AlDIECnj DĖMESIUI

Penktadieni, rugsėjo 21 d., 
7:30 vai. vakare ivyks Aido 
Choęo pamokos, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Kviečia
me naujus ir senus daini
ninkus atsilankyti.

JONAS GRYBAS, Pirm.

Peggy Fleming in 
the Soviet Union

Peggy Fleming
The world’s most exciting 

skater visited the Sovie^ 
Union, and a^film “PeggyX 
Fleming Visits the Soviet 
Union” was shown on TV 
here September 5.

Not only is it good to see a 
film like that, itjis also very 
interesting . that prominent 
people like Peggy Fleming 
and many others from all 
walks of American life are 
visiting the Soviet Union. It’s 
good that they are interested 
to know that enormous coun
try and its people. They 
usually have a wonderful 
time there performing and 
meeting Soviet artists, 
writers, dancers, skaters or 
whatever profession they are 
in.

Only with friendship and 
goodwill we can build a bet
ter future for ourselves and 
for mankind.

The above mentioned film 
was a TV special. In it were 
members of the Moscow Cir
cus, the Kirov Corps de Bal
let, the Moscow Ice Ballet, 
and a Puppet Theater. Use




