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KRISLAI
Klausimų klausimai 
Žmogžudė ar “nuts”?
Audra mokyklose 
Puikiai pavykęs žygis 
Visų tos pačios bėdos

A. BIMBA
Apie tai, kas įvyko praeitą 

penktadienį (rugsėjo 5 dieną) 
Californijos sostinėje Sacra
mento, bus ilgai rašoma, kal
bama ir spekuliuojama. Juk 
dar ir šiandien, po tiek daug 
metų, tebėra daug neaišku
mų ryšium su nužudymu 
John Kennedy, Robert Ken
nedy ir Martin Luther King. 
Dar ir šiandien tebespėlioja- 
ma ir tebespekuliuojama apie 
jų nužudytojus ir jų motyvus.

Kodėl Miss Lyenette Alice 
Fromme kėsinosi nužudyti 
prezidentą Fordą? Kokie jos 
motyvai? Kuo jis jai nusidėjo, 
kad reikia juo nusikratyti? Jo 
politika jai nepatinka, ar ko
kia kita priežastis? Ar jinai 
viena ir sugalvojo jį nudėti?

Miss Fromme esanti žmog
žudžio Mansono, sėdinčio 
kalėjime, vienos- išpažintoja, 
jo pasekėja. Ar jo įsakymu 
jinai kėsinosi su prezidentu 
susidoroti? Jei taip, tai kuo 
prezidentas Mansonui nusi
kalto? Be to, Mansono tero
ristų grupė užsiimdinėjo tik
tai aktorių žudymu. Kodėl 
dabar jai parūpo susidoroti 
su prezidentu?

i_i
Jeigu Miss Fromme jau 

tokia “gudri” ir “drąsi”, kad 
viena nusitarė prezidentą nu
dėti, tai kodėl nepatikrino 
savo šautuvą (revolverį), ar 
jis užtaisytas, ar jis veikia? 
Juk nepatikrintu šautuvu kė
sintis šalies prezidentą nudė
ti, gali tiktai paskutinė pus
kvailė, tiktai paskutinė 
“nuts”? 0 jeigu grupės buvo 
instruktuota ir aprūpinta 
šautuvu, tai kodėl jie šautuvo 
neužtaisė, nepatikrino, ar jis 
veikia?

Pagaliau, kodėl saugumie
čiai (ČIA, FBI, ta milžiniška 
armija šnipų) leido tai mergi
nai taip arti prie prezidento 
prieiti? Juk jie visuomet pre
zidentą apsupę ir nieko prie 
jo neprileidžia?

O gal kieno nors buvo su
galvotas “show” prezidentą 
išpopuliarinti?

Šitie ir šimtai kitų klausi
mų reikalingi išryškinimo. . .

□
Šiemet mūsų mokyklų atsi

darymas visur buvo vienas iš 
audringiausių visoje istorijo
je. Net vienuolikoje valstijų 
įvyko mokytojų streikai. Kai 
kur buvo riaušių prieš mo
kyklų integraciją. Protestavo 
baltieji rasistai prieš naudoji
mą busų vaikams pristatyti į 
mokyklas. Kaip Louisville, 
Kentucky, bei Boston, Mass., 
neapsieita be valstijų policijų 
pagalbos rasistus suvaldyti.

Labai įdomu ir tas, kad 
mokytojų streikai pasireiškė 
ne tik viešosiose mokyklose, 
bet ir sektantinėse katalikų 
bažnyčios operuojamose. Iš
ryškėjo, kad parapijinėse 
mokyklose mokytojų užmo
kestis, bendrai paėmus, pora 
tūkstančių dolerių mažesnis, 
negu viešosiose mokyklose. 
Ir jose darbo sąlygos kur kas 
blogesnės.

• °
Galima tiktai pasidžiaugti 

ir pasididžiuoti taip puikiai 
pavykusiomis mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugijos su-

Ir per rugpiutį 
kainos pakilo

Washingtonas. - Nejaugi ir 
nebebus galo reikalingų gy
venimui daiktų kainų kilimui? 
Taip atrodo. Antai, Darbo 
Departamentas aprokavo ir 
paskelbė, kad per rugpiūčio 
mėnesį daugmeninės kainos 
vėl pašoko aukštyn .8 procen
to. 0 tas reiškia, kad smulk- 
meninės kainos daiktų varto
tojams pakilo dar apsčiai 
aukščiau.

Labai įdomu šiame Darbo 
Departamento pranešime ir 
tas, kad kainos žemės ūkio 
produktų, kuriuos gauna mū
sų farmeriai, per rugpiūtį 
nukrito 1.5 procento. Farme
riai už mums pagamintą 
maistą gavo daug mažiau, bet 
mes už tą patį maistą sumo
kėjome gerokai daugiau. Kas 
pasinaudojo? Ogi spekulian
tai, ogi monopolistinės korpo
racijos, kurios maistą iš far- 
merių superka ir jį mums, 
vartotojams, parduoda.

Washingtonas. - New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
Carey vėl pribuvo ieškoti 
federalinės pagalbos N. Y. 
valstijai ir miestui. Bet vil
ties ką nors laimėti esą labai 
mažai.

Reikalauja parduoti 
ginklus Jordanui

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas panaujino reikala
vimą iš Kongreso leisti vy
riausybei parduoti vėliausius 
ginklus Jordanui. Sakoma, 
kad sekretorius Kissingeris 
užtikrinęs (slaptai) Jordano 
karalių Husseiną, kad dabar, 
padarius sutartį tarp Izraelio 
ir Egipto, Jungtinių Valstijų 
Kongresas nebesipriešins 
ginklų pavardavimui Jorda
nui.

Kissingerio tikslas - gauti 
karaliaus Hussein užgyrimą 
Izraelio-Egipto sutarties. Ne
sipriešinsi sutarčiai, gausi 
kiek tik ir kokių nori ginklų!

ruoštomis visomis trimis eks
kursijomis į Tarybų Lietuvą. 
Didžiausia mūsų visų padėka 
Kultūrinių ryšių su Užsienio 
Lietuviais Komiteto vadams 
ir darbuotojams už tokį drau
gišką ir šiltą mūsų turistų 
priėmimą. Tiesa, sakoma, 
kad vienas kitas turistas tu
rėjo nesusipratimų su muiti
nėmis, bet visiems kitiems 
viskas praėjo kuo sklandžiau
siai.

Geras buvo sumanymas at- 
žymėjimui LLD 60 m. gyva
vimo sukakties suruošti eks
kursijas į gimtąjį kraštą. Lai
mingais jaučiasi tie, kurie 
jose dalyvavo.

□
Ne tik mūsų didysis New 

Yorkas sunkiai serga finansi
ne liga. Sakoma, kad Wa
shingtonas nebegali nusikra
tyti prašymų ir reikalavimų 
vyriausybės pagalbos. Nėra 
tokio kiek didesnio miesto, 
kuris šiandien nebūtų prie 
bankroto prarajos.

Argi juos visus išgelbėsi, 
kai ir federalinis biudžetas 
šiemet turės daugiau kaip 
šešiasdešimt bilijonų dolery 
deficitą!

“Vargšai” miestų majorai. 
Kas bus su jų karjeromis, kai 
ateis rinkimai?

Pasikėsinimas ant prezidento
Gerald Fordo gyvybės

Prezidentas Ford po nepavykusio pasikėsinimo prieš jo gyvybę, slaptosios policijos 
agentų lydimas eina į valstijos kapitelių.

Kur dabar nukryps 
Portugalija?

Pagaliau Portugalijos reak
cinėms jėgoms pavyko nusi
kratyti generolo Vasco Gon
calves, kuriam jos primetė 
simpatizavimą komunistams. 
Neleista generolui užimti 
ginkluotųjų jėgų pirmininko 
vietą. Jis taipgi išmestas Re
voliucijos Aukštosios Tary
bos. Tuo būdi išeina iš šalies 
vadovybės.

Bet šiuos žodžius rašant, 
Portugalija dar neturi naujos 
vyriausybės. Premjeru pa
skirtas viceadmirolas Jose 
Azevedo dar vis nepajėgia 
sudaryti naują kabinetą. Ma
noma, kad ir naujas kabine
tas bus koalicinis. Į vyriausy
bę sugrįšianti Portugalijos 
Socialistų Partija. Juk jos 
pagalba reakcijai ir pavyko 
nuversti premjero Goncalves 
vadovaujamą vyriausybę.

Vienas dalykas, atrodo, 
aiškus; Portugalija pasuks į 
dešinę, jeigu kol kas ir netaps 
fašistine.

Washingtonas. - Sekreto
rius Kissingeris manąs, kad 
su laiku ir Tarybų Sąjungą 
matysianti reikalą užgirti su
tartį tarp Izraelio ir Egipto.

Sudane sukilimas 
ir vėl nepavyko

Khartoum. - Rugpiūčio 5 
dieną įvyko gana tvirtas ne
pasitenkinusių karininkų su
kilimas prieš prezidento Nu- 
meiry vadovaujamą valdžią. 
Bet nepavyko, tapo greitai 
likviduotas.

Tai buvo antras prieš prez. 
Gaafar Numeriy nepavykęs 
sukilimas.

Prez. Gaafar Numeriy

TSRS planas, kaip padėti
neišsivysčiusioms šąliII II

Saugumiečių rankose ant prezidento Fordo gyvybės pasikė- 
sintoja Lynette Alice Fromme.

Šio mėnesio 5 dieną galėjo įvykti dar viena baisi tragedija - 
galėjo šiuo laiku gyvųjų tarpe jau nebebūti prezidento 
Gerald Fordo. Laimė, kad pasikėsinimas jo gyvybei 
nepavyko.

Jam atvykus į Californijos valstijos sostinę Sacramento 
pasakyti dar vieną prakalbą už savo kandidatūrą į preziden
tus 1976 metų rinkimuose ir einant gatve į kapitelių [miesto 
salę], kaip ir paprastai, daug žmonių veržiasi jį pamatyti, 
dargi gal jį pasveikinti, jam ranką paspausti, staiga prieš jį 
pasirodo dar jauna moteriškė, su revolveriu rankoje ir į jį 
šauna. Deja, šautuvas neveikia. Tuoj — supuola slaptosios 
policijos agentai, išplėšia iš jos šautuvą ir ją nugabena į 
kalėjimą. Dabar jinai ten laikoma po milijono dolerių 
užstatu iki teismo.

Prieš prezidento gyvybę kėsinosi tūla Lynette Alice 
Fromme, tik 26 metų amžiaus, sakoma, kalėjime sėdinčio 
žmogžudžio Mansono pasekėja. Atrodo, kad jinai neturi 
jokio kriminalinio rekordo. Jos vardo net gi nėra slaptosios 
policijos laikomame 47,000 “nužiūrimų” ir “pavojingų” 
žmonių sąraše.

Tuoj iškyla visa eilė klausimų: Kodėl ir kokiais sumeti
mais Miss Fromme norėjo prezidentą nužudyti? Ar ji savo 
sumanymu ant jo gyvybės kėsinosi, ar buvo diriguojama 
kokios nors teroristų bei politinių prezidento priešų grupės? 
Ir taip.toliau. Gal vėliau paaiškės. . .

United Nations, N. Y. - 
Šioje nepaprastoje Generali
nės Asamblėjos sesijoje Ta
rybų Sąjungos delegacija pa
teikė labai svarbų pasiūlymą, 
kaip aukštai išsivysčiusios ša
lys galėtu padėti ekonominiai 
pakilti neišsivysčiusiems 
kraštams, kurie sudaro taip 
vadinamą “trečią pasaulį”. Ji 
siūlo, kad visos aukštai išsi
vysčiusios šalys sumažintų 
savo ginklavimosi išlaidas 10 
procentų ir tuos pinigus, ku
rie sudarytų desėtkus bilijo
nų dolerių, paskirtų tų kraštų 
pagalbai.

Šis tarybinis pasiūlymas la
bai geras ir svarbus dviem 
požiūriais. Vienas, tai reikštų 
didelę pagalbą atsilikusiems 
kraštams, o antras - sumažė
tų ginklavimais ir naujo pa
saulinio karo grėsmė.

Taigi, dabar specialioji 
Asamblėjos sesija turi du 
pasiūlymus - Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos. 
Abudu bus svarstomi.

Jungtinių Valstijų plane 
nieko nesakoma apie sumaži
nimą lėšų ginklavimuisi.

Izraelis sutartį su 
Egiptu jau užgyrė

Jeruzalemas - Nieko ne
laukdamas, Izraelio parla
mentas jau užgyrė vyriausy
bės su Egiptu padarytą su
tartį. 70 parlamento narių 
balsavo už sutartį, o 43 prieš. 
Daugumai atrodo, kad šioje 
sutartyje Izraelis yra di
džiausias laimėtojas. Tik bu
vęs gynybos ministras Dayan 
smarkiai sutartį pasmerkė. 
Jo supratimu, sutartis nepa
keičia Egipto nusistatymo 
prieš Izraelį. Egiptas tik 
lauksiąs progos su Izraeliu 
susidoroti.

Sirija smerkia 
Izraelio-Egipto 
sutartį

Damascus. - Sirijos vado
vybė griežtai pasmerkė pada
rytą tarp Izraelio ir Egipto 
sutartį. Jinai sako, kad sutar
tis yra skaudus smūgis arabų 
vienybei ir kovai prieš impe
rializmą. Aštrų pasmerkimą 
padarė valdančioji Baath par
tija.

Pareiškime pabrėžiama, 
kad sutartyje kitos arabų 
šalys nėra net nė paminėtos, 
taip pat joje nieko nesakoma 
apie palestiniečių reikalus. 
Be to, sutartis oficialiai įtrau
kia Jungtines Valstijas į Vi
durio Rytų konfliktą: Nuro
doma, kad ši sutartis yra 
didžiausias Izraelio laimėji
mas. Jis pasilieka okupuoti 
arabų žemes ir pirmu kartu 
Egipto teritorijoje jis dabar 
turi “saugias sienas”.

Vėliausios Žinios
Tel Aviv. - Izraelio Komu

nistų Partija smerkia sutartį 
tarp Izraelio ir Egipto. Jinai 
sako, kad ši sutartis nieko 
nepakeičia, nepašalina karo 
pavojaus Vidurio Rytuose.

•
New Yorkas. - Savaitės 

pradžioje sustreikavo miesto 
mokytojai. Į kovą išėjo 
65,000 organizuotų mokyto
jų. Kalbama, kad streikas 
gali užsitęsti net keletą savai
čių, jeigu greitai nebus susi
tarta dėl naujo kontrakto.

Mokytojai reikalauja pakel
ti algas 25 procentais ir prie
šinasi panaikinimui kai kurių 
senajame kontrakte darbo 
sąlygų pagerinimų.

Washingtonas. - Iškilo 
aikštėn dar viena kriminalis
te. Pasirodo, kad prezidentas 
Nixonas buvo įsakęs sunai
kinti tam tikrus labai pavo
jingus nuodus, bet ČIA įsa
kymo neišpildė ir iki šiol juos 
laikė savo sandėlyje Port De
trick, Md. Galimas daiktas, 
kad agentūra juos prieš ką 
nors ir pavartojo. Dabar Se- 
natinė Komisija veda tyrinė
jimą.

Lice, Turkija. - Šioje apy
linkėje įvykęs žemės drebėji
mas pridarė be galo daug 
nuostolių. Spėjama, kad nuo 
jo bus žuvę daugiau kaip du 
tūkstančiai žmonių.

United Nations, N. Y. - 
Derybos tarp Kipro turkų ir 
graikų nesiseka. Toje nelai
mingoje saloje taikos dar vis 
nesimato.

•
Belfast, Š. Airija. - Protes

tantai nutarė neiti su katali
kais į jokią koaliciją. Laukia
ma dar aštresnių susikirtimų 
tarp šių religinių sektų.

•
Washingtonas. - Čia atvy

kusi Kinijos prekybinė, dele
gacija jau turėjo pasitarimą 
su prezidentu Fordu. Mano
ma, kad bus pasiektas koks 
susitarimas dėl praplėtimo 
prekybos tarp abiejų šalių.

•
Washingtonas. - Laivakro- 

vių unija nutraukė boikotą 
prieš Tarybų Sąjungą, nutar
dama vėl pakrauti į laivus 
grūdus.

Medžiojama
Londonas. - Anglijos polici

ja ją laiko pavojingiausia te
roriste. Ji dar tiktai 21 metų 
amžiaus. Ji yra airietė iš 
Siaurinės Airijos. Jai prime
tamas nužudymas vieno poli
cininko ir pašovimas kitų 
penkių.

Republikonų 
1976 konvencija

Republikonų partijos komi
tetas suradimui vietos būsia- 
majai 1976 m. konvencijai, 
kurioje bus nominuoti kandi
datai į prezidentus ir vicepre
zidentus, jau parinko Kansas 
City, Mo. Mat, šį miestą 
kontroliuoja republikonai. 
Tai jam ir garbė atiteko.

Už pilną amnestiją
Washingtonas. - Tenka 

karštai pasveikinti Kongreso 
Atstovų Buto pakomitetį: jis 
užgyrė pasiūlymą suteikti 
jauniems karo priešams, ku
rie atsisakė kariauti Indokini
joje, pilną, besąlyginę am
nestiją. Dabar tiktai reikia, 
kad pasiūlymą užgirtų ir vi
sas Kongresas.

Washingtonas. - Demokra
tų partijos pirmininkas Rob
ert Strauss sako, kad Repub
likonų partijos finansavimas 
prezidento Fordo prakalbų 
maršrūtų yra nelegalus. Mat, 
jis važinėja agitacijai už savo 
kandidatūrą, vietoje eiti pre
zidento pareigas.

Washingtonas. - Paaiški, 
kad armija slaptai ant karei
vių išbandė labai pavojingą 
vaistą “LSD”. Gal ne vienam 
kareiviui sunaikino sveikatą. Margaret McKearney

t
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Kodėl tik su vienu Egiptu?
Per visas labai ilgas derybas tarp Izraelio ir Egipto, mūsų 

valstybės sekretoriui Kissingeriui diriguojant, beveik nebu
vo nė prisiminta apie kitas arabų šalis, kurios juk taip pat 
yra labai susidomėjusios Vidurio Rytų padėtimi. Pavyz
džiui, labai suinteresuotos yra Lebanonas, Jordanas ir 
Sirija. Kodėl tokia pat energija nebuvo siekta nors ir 
trumpa laikio susitarimo su šiais kraštais? Dar gi priešin
gai: nebepraeina tokia diena, kurioje neskaitytumėme 
pranešimų, kad Izraelio lėkutvai įsiveržė į Lebanoną ir 
nušlavė kaimą arba kelis, kurie, dėl “parankumo”, komerci
nėje spaudoje vadinami palestiniečių pabėgėlių stovyklo
mis. Vadinasi; taika Egiptui, o karas kitiems Izraelio 
kaimynams.

Tai daroma, aišku, labai rimtai apgalvotais strateginiais 
sumetimais, būtent: neleisti arabiškiems kraštams palaikyti 
vieningo nusistatymo. Daug lengviau su jais “susikalbėti”, 
kai jie pasidaliję. Egiptas yra bene svarbiausia Vidurio 
Rytuose šalis. Jį atplėšti nuo kitų šalių reiškia suskaldyti, 
arabų frontą. O kai jie yra susiskaldę, jie yra bejėgiai. Bent 
iki šiol jie buvo susiskaldę ir bejėgiai. Tegu jie taip 
pasidaliję ir pasilieka. Ir nereikia gailėtis jokių pastangų 
juos pasidalijusius palaikyti, netgi nesigailint gana rimtų 
Egiptui koncesijų, netgi pažadant jam didžiulę dolerinę ir 
ekonominę paramą. Ir ši apsukri diplomatinė strategija, 
kaip atrodo, apsivainikavo dideliu laimėjimu pasiektos kad 
ir trumpalaikės sutarties formoje.

Kitas klausimas, į kurį negalima numoti ranka, tai kodėl 
šios sutarties vykdymo prižiūrėjimui numatomi tiktai 
amerikiečiai “savanoriai”? Kodėl nepavesta Jugtinėms 
Tautoms tuo pasirūpinti? Arba, kodėl nesiūloma sudaryti 
prižiūrėtojus iš kelių kraštų savanorių?

Šiuo klausimu nei pranešimuose iš derybų, nei šiaip 
spaudoje nebuvo nieko sakoma. Nėra jokia paslaptis, kad 
mūsų Jungtinių Valstijų vadovybės visos simpatijos yra 
Izraelio pusėje. Tai ar gali tie prižiūrėtojai būti tikrai ir 
pilnai bešališki? Juk būtų viršžmogiška iš jų to tikėtis. O kas 
keisčiausia, tai kodėl dar netgi pranešimuose buvo kalbama, 
kad kaip tiktai Egiptas, o ne Izraelis, užsispyrusiai 
reikalavęs, kad Jungtinės Valstijos, ir tiktai Jungtinės 
Valstijos, pasiimtų ant savęs atsakomybę tokius prižiūrėto
jus parūpinti. Ir šis neaiškumas reikalingas išryškinimo.

0 jeigu į juos bus šaudoma?
Prezidentas Fordas ir sekretorius Kissingeris primygtinai 

mus ir visą pasaulį užtikrinta, kad pasiuntimas poros šimtų 
ginkluotų (girdi, tik apsigynimo ginklais) amerikiečių į 
Vidurio Rytus, kad prižiūrėtų taikos sutarties tarp Izraelio 
ir Egipto vykdymą, jokiu būdu nebus Vietnamo istorijos 
pakartojimas. Bet ir anais laikais, kai mūsų prezidentai 
pradėjo siųsti amerikiečius kaip patarėjus į Indokiniją, 
netruko pažadų ir užtikrinimų, kad tai ne reiškia ginkluoto 
įsivėlimo į konfliktą tame pasaulio kampe. Bet kai pasirodė, 
kad pasiųstiems amerikiečiams gręsia pavojus, juk reikia 
juos apsaugoti, reikia juos gelbėti. Negalima nė įsivaizduoti, 
kad valdžios pasiųsti žmonės, šimtai jų, būtų palikti “dievo 
valiai”, aukomis partizanų, ar taip vadinamų “gorilų”. Ir 
taip prasidėjo avantiūra, kuri, kaip žinia, šiam kraštui ne tik 
užtraukė didžiausią gėdą, bet dargi prarijo nesuskaitomus 
bilijonus dolerių ir apie 60,000 jaunų gyvybių.

Istorija moko, kad diplomatų pažadai nieko nereiškia, kai 
esti sudaroma tokia situacija, kurioje ginkluotai avantiūrai 
pagunda būna neišvengiama.

Daleiskime, kad vieną gražią dieną ar naktį kas nors mūsų 
pasiųstus vyrus užpuola ir kokį šimtą jų nudeda. O juk tokia 
galimybė Vidurio Rytuose yra akivaizdžiausia. Ar galima 
įsivaizduoti, kad tie patys mūsų fordai ir kissingeriai 
pasiims likusį šimtą amerikiečių, susisodins į lėktuvą ir 
išsinešdins iš Sinai rajono? O kur bus mūsų Pentagonas, jei 
tylės ir leis jiems tokią “kruviną gėdą” šiai šaliai užtraukti?

Motinos žodžiai
Tai buvo 1970 metais. Prezidento Nixono įsakymu 

Amerikos ginkluotos jėgos įsiveržė į Kambodiją ir ten 
pradėjo sėti mirtį ir sunaikinimą. Visoje šioje šalyje kilo 
didžiausi protestai. Ypatingai mūsų studentija pakėlė pro
testo balsą. Neatsiliko ir Ohio Valstybinio Universiteto 
Kent mieste studentai. Jie suruošė protesto demonstraciją. 
Bet taikią demonstraciją gubernatoriaus įsakymu užpuolė ir 
studentus apšaudė. Keturi studentai vietoj nudėti.

Kritusių studentų tėvai patraukė valstijos gubernatorių ir 
milicninkus teisman, reikalaudami atlyginimo. Na, ir 
teismas išnešė savo nuosprendį, kad studentų nužudytojai ir 
gubernatorius yra nekalti, ir kad studentų tėvai nieko 
negauna.

Išgirdus tą šaltkraujišką džiūrės nuosprendį, nužudyto 
studento Jeffery Miller motina, apsipylusi ašaromis, sušu
kę: “Džiūrė davė valdžiai leidimą nudėti kiekvieną, kuris su 
ja nesutinka”!

Studentai nesutiko su valdžios nutarimu ginkluotomis 
jėgomis užpulti niekuo mums nenusidėjusį kraštą už 
dešimties tūkstančių mylių nuo mūsų krantų, ir valdžia 
turėjo teisę juos paskersti!

Šitie studento Jerry Miller motinos žodžiai įeis istorijon. 
Jie visuomet stiprins dvasioje tuos, kurie yra pasiryžę 
visomis jėgomis darbuotis, kad tokiais nuosprendžiais, kokį 
padarė teismas Kente kritusių studentų reikale, nebūtų iš 
Amerikos žmonių atimta teisė protestuoti prieš vyriausybės 
nepateisinamus žygius bei politiką.

ČIURLIONIO PAVEIKSLAI 
TARYBU-SAJUNGOS 
SOSTINĖJE

Roma Vaitiekūnaitė Vil
niaus “Tiesoje” rugp. 30 d. 
rašo:

“Įvairūs keliai veda į M. K. 
Čiurlionio galeriją, žmones, 
norinčius pažinti jo talentą. 
Dar įvairesniais į ją atkeliavo 
patys dailininko kūriniai, ne 
sykį kėlęsi iš nebūties, kad 
vėl šviestų galingu juos kūru
sio menininko dvasios polė
kiu.

Šiemet visa šalis mini di
džiojo lietuvių menininko gi
mimo 100-ąsias metines. Su 
jo kūryba susipažins ne tik 
atvykstantieji į Kauną. Į 
Maskvą iškeliavo 64 M. K. 
Čiurlionio paveikslai. Juos 
mūsų šalies sostinėn rūpes
tingai gabeno specialus refri
žeratorius. M. K. Čiurlionio 
paveikslais eksponuojami 
Tretjakovo galerijoje. Du 
mėnesius lankytojai galės gė
rėtis “Pavasario sonatos’’, 
“Žiemos”, “Zodiako ženklų” 
ciklų paveikslais, “Karalių 
pasaka”, “Auka” ir kitais kū
riniais.

Tai ne pirmoji M. K. Čiur
lionio paveikslų kelionė į 
Maskvą. Čia ir Leningrade 
buvo surengtos parodos po 
dailininko mirties 1911 metų 
pabaigoje ir 1912-ųjų pra
džioje. Maskvoje jie rado 
prieglobstį, siaučiant pirmojo 
pasaulinio karo audroms, ir į 
Lietuvą sugrįžo tik 1920 me
tais.”
DAR VIENAS ATBULAI 
GALVOJANTIS 
GALVOČIUS

Clevelando smetonininkų 
laikraštyje dr. D. Degėsys 
užsimanė pasauliui apibūdinti 
dabartinį žmogų, kuris, iš 
tikrųjų, yra “keistas” sutvė
rimas. Tik pagalvokime, sako 
daktaras:

“Teroras miestų gatvėse, 
nesantaika ir pyktis šeimose, 
nesutarimai visuomeniniame 
bei organizaciniame gyveni
me, karai tarp tautų ir val
stybių, rasinė neapykanta - 
tai yra šių laikų kasdieninės 
žinios.”

Daktaras šimtu procentų 
teisus - iš tikrųjų, tasai mūsų 
žmogus keistas sutvėrimas!

Bet kur atsakymas, kur 
priežastis, kurs tos viso blo
gio šaknys? Ir, žinoma, dak
taras “aiškiai” atsako: “Visi 
šie nemalonės modernaus ir 
civilizuoto gyvenimo apsi
reiškimai išplaukia iš žmo
gaus psichinės būklės, agre
sija vadinamos”.

O iš kur toji mūsų nelaimin
go žmogaus piktoji psichika 
išplaukia? Jis irgi turi “aiškų” 
atsakymą. “Agresija“, jis 
drožia, “yra vienas iš igimtų 
žmogui instinktų, be kurio 
žmogaus vystymasis bei pro
gresas būtų sutrukdytas”.

Tai ir viskas, ir daugiau 
nieko. Taip yra, tokiais mes 
jau esame apsigimę ir tokiais 
amžinai pasiliksime.

Mūsų nelaimė - mūsų varg
šė psichika! Mūsų socialinė 
santvarka nieko neturi su ta 
mūsų psichika, neigi su chuli
ganizmu bei teroru mūsų 
miestų gatvėse, nei gi su 
karais tarp tautų ir valsty
bių, nei gi pagaliau su rasine 
neapykanta.

Visa bėda su tokia dr. 
Degėsio galvosena ir sampro- 
ta yra ta, kad jos aukštyn 
kojomis pastatyt, kad jos 
atitinka atbulai galvojančio 
žmogaus galvosenai ir sam
protavimui. Juk, rodos, šian
dien jau ir pradinės mokyklos 
moksleiviui turėtų būti aišku, 
kad visos šios ir šimtai kitų 
šiandieninių mūsų nelaimių 
pareina, arba išplaukia iš 
gendanšios socialinės kapita
listinės santvarkos, o ne iš 
kokios ten “agresyvios psich
ikos”. Juk ir vaikui, atrodo, 
turėtų būti aišku, kad žmo
gaus psichiką nulemia sociali

LAISVE

nės sąlygos, kuriose jis gyve
na. Pav., argi ta pati psichika 
Nelsono Rockefellerio, kurio 
turtas vertas kokio bilijono 
dolerių, ir skaitlingos šeimos 
darbininko tėvo, kuris yra 
atsidūręs bedarbių gretose? 
Juk jeigu išlavini pusę milijo
no jaunų vyrų kaip sėkmin 
giausiai žudyti žmones, ir 
pasiunti už dešimties tūks
tančių mylių į Korėją bei 
Indokiniją be pasigailėjimo 
skersti nieko nekaltus žmo
nes, o čia nori, kad mūsų 
jauni vyrai bijotų ir i rankas 
paimti šautuvą bei nedrįstų 
apiplėšti banką, arba nudėti 
policininką, ar banko, ar ko
kios kitos įstaigos sargą bei 
tarnautoją tai, toje galvose
noje nėra nei logikos, nei 
blaivaus proto. Tokią mūsų 
jaunų vyrų psichiką nulemia 
ne kokia ten pikta prigimtis, 
bet gyvenimo sąlygos mūsų 
nūdienėje kapitalistinėje 
santvarkoje.

JAU AŠTRUS 
PASIDALIMAS IR TARPE 
MENŠEVIKU

Įdomu ir juokinga, kad Hel
sinkio konferencijos nutari
mų klausimu jau prasidėjo 
aštri vaina tarpe Chicagos 
“Naujienų” ir Bostono “Kelei
vio”. Bostoniškis Sonda nebe
gali susikalbėti su chikagiečiu 
Gudeliu. To tai jau mes nesi
tikėjome.

Kaip žinia, Chicagoje šiuo 
klausimu eina labai aštri kova 
tarpe menševikų ir klerikalų. 
Klerikalų “Draugas” iš pat 
pradžios Helsinkio konferen
ciją ir jos pasisakymus griež
tai pasmerkė ir atmetė, o 
prezidentą Fordą išvadino 
mūsų gražiosios Lietuvėlės 
pardaviku komunistams. 
“Draugas” sušuko: “Helsin
kis - silpnumo ir supuvimo 
ženklas”. 0 tiesiog rodyda
mas pirštu į “N.” redaktorių. 
“D.” redaktorius su pasipikti
nimu sakė:

“Tuo tarpu mūsų pačių vie
nas veiksnys, užuot garbin
gai protestavęs, skatina ra
šyti JAV politikams - įvykių 
kaltininkams padėkos laiškus 
ir siųsti telegramas. Atsiran
da ir laikraščių, kurie bando 
nuo skaitytojų nuslėpti kar
čią tiesą. . . nevykusiu būdu 
bandydami įrodinėti, kad juo
da yra balta”.

Iš tikrųjų, tuoj po Helsin
kio konferencijos, “Naujie
nos” ragino siųsti prezidentui 
Fordui ir valstybės sekreto
riui Kissingeriui sveikinimo 
ir padėkos gromatas.

Kurioje gi pusėje stovi ki
tas menševikiškas veiksnys - 
“Keleivio” redaktorius? Jis 
aiškiai ir drąsiai stovi su 
klerikalais. Irgi lyg ir nesino 
ri tikėti, bet taip yra. Sonda 
tiesiog šaukia:

“Helsinkio deklaracija tėra 
tik dar viena nuolaida agre
syviam komunizmui, kuria 
tik Bimbos Laisvė ir gali 
džiaugtis. . . Iš tikrųjų ta su
tartimi gali džiaugtis tiktai 
Kremliaus patriotas. . . Tuo 
gali džiaugtis tiktai Bimbos 
Laisvė. . .” (“K.”, rugp. 26 
d.).

IŠ TIKRŲJŲ, LIETUVA 
MOKOSI, PUIKIAI 
GRAŽIAI MOKOSI

Rugpiūčio 28 dienos laidoje 
“Gimtasis kraštas” antrašte 
“Lietuva mokosi” pateikia to
kius duomenis bei faktus:

“Tarybų Lietuvoje yra be
veik 3 tūkstančiai vidurinių, 
aštuonmečių ir pradinių 
bendrojo lavinimo mokyklų, 
daug ikimokyklinių ir užmo
kyklinių vaikų įstaigų. Kas
met švietimo objektų staty
bai išleidžiama 35-40 milijonų 
rublių.

Vien per ketverius penk
mečio metus pastatytos 255 
bendrojo lavinimo, 10 profe
sinių technikos mokyklų, 8 
specialiosios vidurinės mo
kyklos, 3 aukštųjų mokyklų 
auditoriniai bei laboratoriniai 

korpusai. Statomi bendrabu
čiai moksleiviams ir studen
tams, butai mokytojams ir 
dėstytojams. Siems reika
lams panaudota daugiau kaip 
150 milijonų rublių.

Mokyklose dirba apie 34 
tūkstančius mokytojų. Kas
met pedagogų gretas papildo 
daugiau kaip 2 tūkstančiai 
jaunų specialistų.

Dvylikoje aukštųjų Tarybų 
Lietuvos mokyklų mokosi 
daugiau kaip 60 tūkstančių 
studentų, o 78 specialiose 
vidurinėse mokyklose - be
veik 68 tūkstančiai mokslei
vių. Pokario metais aukšto
sios mokyklos parengė 121 
tūkstantį specialistų ir dabar 
kasmet išleidžia 8 tūkstan
čius absolventų, tai yra, du
kart tiek, kiek jų buvo pa
ruošta per visą buržuazijos 
valdymo laikotarpį.

Šio penkmečio pabaigoje 
1000-čiui respublikos gyven
tojų turėsime 35 specialistus 
su aukštuoju mokslu ir 52 
specialistus su viduriniuoju.”

Be to, tame pačiame savait
raščio numeryje skaitome 
įdomų Tarybų Lietuvos švie
timo ministro pavadotojo 
Juozo Kavaliausko atsakymą 
į .redakcijos jam pastatytus 
trejetą klausimų apie mokyk
lą ir mokymąsi Tarybų Lietu
voje šiandien. Aišku, kad 
esama ir tam tikrų problemų. 
Pav., į redakcijos klausimą, 
“Kokios yra aktualios liau
dies-švietimo tolesnio vysty
mo problemos?”, Kavaliaus
kas atsako:

“Mokykla visad turi eiti su 
gyvenimu. Dar daugiau - mo
kykla ruošia vaikus, jaunimą 
ateičiai. Vadinasi, ji turi gy
venimui “užbėgti už akių”. 
Taigi ir liaudies švietimo, 
visų mokymo bei auklėjimo 
įstaigų darbas nuolat bus to
bulinamas, atsižvelgiant į to
lesnę mūsų šalies socialinę 
pažangą. Yra nemaža, jei taip 
galima pasakyti, ir kasdieni
nių problemų. Jų ratas liečia 
geresnį ikimokyklinio am
žiaus vaikų paruošimą mo
kyklai, kaimo mokyklų tink
lą, pedagogų ruošimo kelius, 
tolesnį mokymo proceso mo
dernizavimą, glaudesnį mo
kyklos ir šeimos bendradar
biavimą. Kitaip tariant, dar
bų ir rūpesčių pakanka. Vi
suomenė laukia išsilavinu
sios, subrendusios, sąmonin
gos pamainos. Liaudies švie
timo misija - ruošti tokią 
pamainą.”

Juozai Kavaliauskas

Nenumato ir nesitiki 
panašios sutarties

Jeruzalemas. - Izraelio 
premjeras Rubin labai pesi
mistiškas dėl santykių su Si
rija. Jis sako, kad šiuo laiku 
nėra jokių perspektyvų pa
siekti tokią pat sutartį su 
Sirija, kokia pavyko padaryti 
su Egiptu. Izraelis, kaip ži
nia, turi užgrobęs nemažai 
Sirijos žemių, iš kurių jis 
nesirengia kraustytis. O Siri
ja, aišku, neis į jokias sutar
tis, kol tos žemės nėra jai 
sugrąžintos. Izraelio premje
ras, matyt, tą gerai nujaučia.

Buenos Airės. - Praeitos 
savaitės pabaigoje įvairiose 
Argentinos vietose politinėse 
kovose aštuoni žmonės buvo 
užmušti.
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Viskas kyla. Kyla kapitalistų pelnai, kyla nuomos, kyla 
maisto ir važiuotės kaina, kyla elektros bei aliejaus kaina. 
BET KYLA IR AMERIKOS ŽMONIŲ RŪSTYBĖ!

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

GEROJI ŽODŽIO JĖGA
A. DEMBINSKAS 
Gyd. Psichiatras

Medikai seniai pastebėjo ryšį 
tarp nuotaikos ir savijautos. 
Sis ryšys yra abipusis. Jei 
blogai funkcionuoja vidaus 
organai, jei sergama kokia 
nors liga, tai tuojau atsiliepia 
žmogaus nuotaikai. Kenčian
tis fizinį skausmą žmogus 
nebus linksmas. Esant svei
kam - bloga nuotaika kenkia 
organizmui. Nustatyta, kad 
gera nuotaika skatina orga
nizmo apsiginamąsias jėgas, 
stimuliuoja jį kovai su kenks
mingais faktoriais. Todėl 
žmonės, kurie sugeba palai
kyti gerą nuotaiką, rečiau 
serga, susirgę greičiau pa
sveiksta. Ir priešingai, esant 
prislėgtai nuotaikai, blogai 
mobilizuojamos apsigynimo 
jėgos, tokie žmones greičiau 
suserga, ilgiau gydosi.

Labai svarbų vaidmenį 
žmogaus nuotaikai sudaryti 
turi tarpusavio santykiai ko
lektyve, šeimoje. Geras, ma
lonus žodis nuskaidrina nuo
taiką, stimuliuoja, mobilizuo
ja jėgas. Tuo tarpu neatsar
giai arba tyčia ištartas piktas 
žodis dažnai palieka gilius 
pėdsakus. Ne veltui sakoma, 
kad žodžiu galima užmušti. 
Tiriant mūsų amžiaus susir
gimus - infarktą, hipertoninę 
ligą ir kitus, stebime, kad 
dažna jų priežastimi yra ne
malonūs pergyvenimai. Kiek
vienam iš mūsų žinoma, kaip 
jautriai širdis savo susitrau
kimais reaguoja į nervinę 
įtampą. Tuomet padažnėja 
pulsas, pakyla kraujospūdis, 
spazmuoja kraujagyslės. 
Kartais šie pakitimai pasiekia 
tokį laipsnį, kad organizme 
įvyksta katastrofa - persi
tempia ir plyšta galvos sme
genų kraujagyslės dėl krau
jagyslių spazmo apmiršta šir
dies plotas.

Suprantama, yra pergyve
nimų, kurie susieti su darbu, 
atsakomybe, ir jų išvengti 
negalime. Tačiau nepateisi
namas yra sveikatos gadini
mas piktu žodžiu, grubumu. 
Kai kurie žmonės kasdieni
niame gyvenime būna nuolat 
irzlūs, konfliktiški, lengvai 
švaistosi piktais žodžiais. No
rint, kad aplink būtų sveika 
darbo atmosfera, reikia lai
kytis bendravimo ir elgesio 
kultūros. Kai žmogus prislėg
tas nemalonių pergyvenimų, 
dažnai labai reikalingas šiltas 
žodis, reikalinga kam nors 
išsipasakoti, išsikrauti. Ta
čiau ne visiems taip. Priklau
so nuo charakterio ir kitų 
savybių. Yra žmonių, kurie 
lengvai suranda kalbą su ap
linkiniais, išlieja savo pergy

venimus, pasijunta lengviau. 
Kiti linkę savyje nešioti per
gyvenimus. Tokie žmonės 
reikalingi ypatingo dėmesio. 
Jei žmogus užsidaręs, dar 
nereiškia, kad jis nejautrus. 
Dažnai būna priešingai - jaut
rūs žmonės sunkiau atveria 
kitam savo vidų. Tokiais at
vejais nereikia kamantinėti 
“kas tau atsitiko", “ko taip 
paniuręs”, “ko šaliniesi mū
sų”. Tiesiog būkime nuošir
dūs, dėmesingi, supratingi, ir 
tas barjeras išnyks, aplinki
nių šiluma ištirpdys ledus, 
kurie yra sukaustę žmogaus 
vidinį, emocinį pasaulį. Beje, 
yra žmonių, kurie savo per
gyvenimus bando skandinti 
alkoholyje. Svaigalai kiek pa
gerina nuotaiką, pergyveni
mai tarsi išblėsta. Geriančių
jų kompanijoje dargi atsiran
da bičiulių, kurie apgirtę ro
do tariamą užuojautą. Alko
holis padeda atsiverti, išlieti 
savo emocijas, sudaro sąly
gas išsisakyti. Tačiau tokiam 
žmogui kitą dieną nebūna 
lengviau. Išsiblaivius išnyks
ta ir tie dirbtinai susidarę 
ryšiai, užuojauta. Priešingai, 
palieka gilus kartėlio jaus
mas.

Pergyvenimų išsklaidymui 
labai padeda sportavimas, fi
zinis darbas, domėjimasis li
teratūra, menu ir t. t. Psichi
nei įtampai nugalėti jėgų su
teikia tvirta pasaulėžiūra. 
Labai svarbu yra savęs, savo 
vietos gyvenime suradimas.

Tai, kas žodžiu sugadina
ma, dažnai žodžiu galima ir 
pataisyti. Jeigu žmogui labai 
sunku, galima kreiptis į žo
džio, kaip gydomosios prie
monės, specialistus. Psicho
terapeutai, psichiatrai ir psi
chologai, įvaldę žodžio naudo
jimo techniką, padeda išsklai
dyti pergyvenimus, suregu
liuoti nuotaiką.

Pataria sušvelninti 
savo konservatizmu

Washingtonas. - Praeitą 
savaitę prezidentas Fordas 
susikvietė Republikonų par
tijos šulus Kongrese pasitari
mui ir jiems išdėstė savo 
nusistatymą aliejaus klausi
mu, ir prašė jų pritarimo. O 
iš savo pusės sen. Javitz ir 
kiti lyderiai, kurie save skai
to liberališko nusistatymo, 
patarė prezidentui mažiau di
džiuotis savo konservatizmu. 
Jų supratimu, jis turėtų re
čiau kalbėti apie konservatiz
mą ir juo taip garsiai nesigir
ti.

r < j
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ČIURLIONIS - MŪSŲ IR 
VISO PASAULIO

LIONGINAS ŠEPETYS 
Lietuvos TSR kultūros ministras

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Rugsėjo 22 d. sukanka šim

tas metų, kai gimė profesio
naliosios lietuvių muzikos ir 
dailės pradininkas Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis. Ge
nialaus menininko palikimas, 
peržengęs nacionalines ribas, 
tapo visų Tarybų Sąjungos 
tautų, viso pasaulio kultūros 
dalimi.

Lietuvoje ir kitose Tarybų 
Sąjungos respublikose visus 
šiuos metus skaitomos pa
skaitos apie Čiurlionio gyve
nimą ir kūrybą, vyksta jo 
kūrinių koncertai. Didelė ko
lekcija Čiurlionio tapybos 
darbų jau išsiųsta į Maskvą. 
Tretjakovo galerijoje, greta 
pasaulinio meno šedevrų, ju
biliejinėmis dienomis bus 
eksponuojami ir mūsų tautos 
atstovo kūriniai. Į rusų kalbą 
verčiami Čiurlionio laiškai, 
leidžiamos knygos apie jo 
kūrybinį palikimą. Didelį pla
čiųjų masių susidomėjimą su
kėlė rusų kalba išleista Ciur- 

M. K. Čiurlionio paveikslas “Šaulys” iš ciklo “Zodiako 
ženklai”.

M. K. Čiurlionio paveikslas “Pilies pasaka”.

! lionio sesers profesorės Jad
vygos Čiurlionytės prisimini
mų knyga.

Įvairiose užsienio šalyse, 
pavyzdžiui, Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, Japonijoje, 
Lenkijoje veikia kelios de
šimtys Čiurlionio klubų, rate
lių. Jiems Lietuvos Draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugija pa
ruošė siuntas su medžiaga 
apie M. K. Čiurlionį, repro
dukcijomis, plokštelėmis. Di
delę knygų, reprodukcijų pa
rodą, skirtą M. K. Čiurlionio 
jubiliejui, siunčia į Berlyną 
Respublikinė biblioteka. Filo
sofijos kandidato G. Vaitkūno 
knyga apie Čiurlionį leidžia
ma Leipcige, Čiurlionio dailės 
darbų reprodukcijų aplankas 
su plačia įžanga - Paryžiuje. 
Vilniuje rengiama didelė 
mokslinė konferencija, kurio
je dalyvaus Čiurlionio kūry
bos tyrinėtojai iš Maskvos, 
Leningrado, Lenkijos, VDR, 

kitų užsienio šalių miestų.
Rugsėjo pabaigoje Vilniu

je, naujuosiuose Operos ir 
baleto teatro rūmuose, įvyks 
iškilmingas vakaras-koncer
tas, skirtas M. K. Čiurlionio 
gimimo 100-osioms meti
nėms. Spalio trečiąją genia
liojo lietuvių menininko jubi
liejų paminės Maskva.

Jo kūrybos reikšmė
Čiurlionis - unikalus reiški

nys lietuvių meno istorijoje. 
Jo fantazija, kūrybos grožis, 
šiluma ir žmogiškumas buvo 
ir yra stiprus kūrybinis im
pulsas ne vienam naujų kartų 
menininkui. Prisiminkime, 
kad ir Salomėją Nėrį, pasky
rusią Čiurlioniui ištisą poetinį 
ciklą. Daug darbų, įkvėpti 
Čiurlionio kūrybos ar jo as
menybės, yra sukūrę lietuvių 
dailininkai. Pačius naujau
sius, vertingiausius jų meno 
mylėtojai galės pamatyti res
publikinėje jubiliejinėje paro
doje, kuri šį rudenį rengiama 
Vilniaus Dailės parodų rū
muose. Čia savo kūrinius eks
ponuos ir lietuvių liaudies 
meistrai. Lietuvos kino studi
joje kuriami du nauji, restau
ruojami trs anksčiau paga
minti dokumentiniai kino fil
mai apie Čiurlionį ir jo kūry
binį pasaulį. Dideliu tiražu 
leidžiamos plokštelės su Čiur
lionio muzikinių kūrinių įra
šais.

Visa tai atveria naujas gali
mybes Tarybų Sąjungos, taip 
pat pasaulio tautoms dar ge
riau susipažinti su unikalia 
M. K. Čiurlionio kūryba, gi
liau pažvelgti į jo asmenybę. 
Sukakties proga parengtose 
studijose, publikacijose išsa
miai vertinamas Čiurlionio 
kūrybinis palikimas, nagrinė
jamas ryšys su šiuolaikine 
tarybine kultūra. Visais jubi
liejiniais renginiais mes sie
kiame dar aiškiau parodyti 
Čiurlionio kūrybos santykį su 
lietuvių liaudies menu ir kitų 
kultūrų pasiekimais, atskleis
ti jo gebėjimą lietuvių liau
dies meną surišti su profesio
naliąja lietuvių muzika ir dai
le. Tai ypač svarbu dabar, kai 
socialistinė lietuvių kultūra 
vystosi, remdamasi pažan
giosiomis liaudies meno tra
dicijomis ir nuolatinėje są
veikoje su broliškų tarybinių 
respublikų, su geriausiais vi
so pasaulio kultūros pasieki
mais.

Čiurlionis - mūsų pasidi
džiavimas. Čiurlionio vardas 
šiandien skamba visame pa
saulyje. Toks mūsų tautos 
menininko pripažinimas - di
delė pagarba visai lietuvių 
nacionalinei kultūrai.

Washingtonas. - Kongre- 
san jau įneštas pasiūlymas 
užgirti valstybės sekreto
riaus pažadėjimą pasiųsti į 
Vidurio Rytus grupę ameri
kiečių prižiūrėjimui pravedi- 
mo padarytos taikos tarp Iz
raelio ir Egipto.

Stasys ŽLIBINĄS

Nemuno 
sruvenimas
Vėliavų šnarėjime, 
Žemės sodų baltyje, 
Dainoje, tikėjime 
Ir kaitroj, ir šaltyje

Amžinai mes buvome, 
Amžinai mes būsime!
Niekada nežuvome, 
Niekada nežūsime!

Mus kas naktį prikelia 
Kulkos surūdijusios, 
Mus kas naktį prikelia 
Žaizdos neužgijusios.

Nemuno sruvenimas 
Troškulį pasohna. ..
Tas ugnies plevenimas, 
Žeme, žeme motina,

Nuo žarų įraudusi, 
Miestais išgražėjusi, 
Tildyk šūvių gaudesį, 
Iš karų parėjusi-

Niekada nežuvome, 
Niekada nežūsime! 
Amžinai mes buvome, 
Amžinai mes būsime!

LAISVĖ

Busimasis šviesos miestas
Ignalinos rajone, ant Visa

gino ežero kranto, pradėtas 
statyti naujas miestas. Jame 
gyvens energetikos milžino - 
atominės elektrinės, kuri iš
kils Rytų Lietuvoje, statyto
jai ir eksploatacininkai.

Šį šviesos miestą, kuris dar 
neturi vardo, kol kas galime 
įsivaizduoti tik iš piešinių ir 
darbo brėžinių, maketų. Bet 
projektuotojai jį jau mato 
dabar. Tai bus miestas 
sodas.

Naujasis enėrgetikų mies
tas Rytų Lietuvoje bus dides
nis už savo “vyresnįjį brolį” - 
Elektrėnus, kur šiuo metu 
gyvena apie 8 tūkstančius 
žmonių.

Gerų permainų metai
. . . Plynas laukas, vėjų 

pagairėje styrantys krū
mokšniai. Tarp jų - vyrai su 
teodolitais. Taip prieš ketve
rius metus padarytoje nuo
traukoje atrodė Utenos pa
kraštys. Dabar čia išaugo 
gražus mikrorajonas, pava
dintas Dauniškio vardu.

Dauniškis - uteniškių pasi
didžiavimas. Šiame mikrora
jone ant Vyžuonos upės kran
to įkurtuves jau atšventė 5 
tūkstančiai žmonių. Tarp pu
šaičių - 1392 vietų vidurinė 
mokykla, trys vaikų lopšeliai 
darželiai, ligoninė su polikli
nika. Baigiamas statyti dide
lis prekybos centras, o neto
liese, ant dirbtinio ežero 
krantų, kuriama poilsio zona.

Siam Aukštaitijos miestui 
per pastaruosius ketverius 
metus “antrąjį gyvenimą” su
teikė pramonės ugdymas. Be 
senos laboratorinių krosnių 
gamyklos ir didžiausio Pabal
tijyje trikotažo fabriko, į 
miesto vizitinę kortelę įrašo
mi vis nauji pavadinimai.

Milžiniški korpusai boluoja 
buvusio Klovinių kaimo lau
kuose. Juose montuojami 
Utenos mėsos kombinato 
įrengimai. Metų pabaigoje 
kombinatas turi duoti pirmą
ją produkciją, o pasiekęs pro
jektinį galingumą, per pamai
ną jis paruoš 120 tonų mėsos, 
15 tonų dešrų, 10 tonų paukš
tienos.

Netoliese - dar dviejų mais
to pramonės įmonių statybos 
aikštelės. Vien alaus darykla 
kasmet patieks po 72 milijo
nus litrų alaus ir 25 milijonus 
litrų gaivinančių gėrimų. Vi
są pieno “upę” per dieną 
išgers ir jos kaimynė - sauso 
pieno miltelių gamykla. Be 
šios produkcijos, uteniškiams 
ji gamins ir kitus pieno pro
duktus.
Kardiologai gydo Palangoje
Ar galima važiuoti į Palan

gą po miokardo infarkto? Dar 
visai neseniai galima buvo 
išgirsti neigiamą atsakymą. 
Dabar, atlikus įvairiapusiš
kus tyrimus, prieita kitos 
nuomonės.

Kauno kardiologai, bendra
darbiaudami su geografijos 
specialistais, nustatė, kad 
Palangos - pajūrio kurorto 
klimatas, pasižymintis pa
laipsniškais temperatūros ki
timais, nedideliais atmosferi
nio slėgio svyravimais, yra 
daug palankesnis širdies ir 
kraujagyslių sistemai, negu 
kontinentinių kurortų klima
tas.

Remiantis tuo, čia įsteigtas 
Kauno širdies ir kraujagyslių 
sistemos fiziologijos ir patolo
gijos mokslinio tyrimo insti
tuto filialas. Jame pradėta ne 
tik moksliškai tyrinėti speci
finių kurortinių faktorių įtaką 
išeminei širdies ligai, bet ir 
teikiama konkreti pagalba ja 
sergantiems ligoniams.

Netolimoje ateityje moksli
nių darbų apimtis žymiai išsi
plės: prie kurorto parko bai
giami statyti modernūs kor
pusai su tyrimo laboratorijo
mis, gydomuoju sektoriumi, 
baseinu, soliariumais ir kitais 

įrenginiais. Nors kol kas čia 
dar šeimininkauja statybinin
kai, tačiau kardiologai, laiki
nai įsikūrę “Žuvėdros” sana
torijos bazėje, jau sukaupė 
nemažą patyrimą, kaip gydy
ti Palangoje žmones, persir
gusius miokardo infarktu, 
kaip padėti jiems atstatyti 
bendrąją sveikatos būklę, 
grąžinti darbingumą.

Liaudies meistrų dovana 
žemdirbiams

Švenčionių rajono “Meros” 
tarybinio ūkio direktorė 
Eleonora Blaževičiūtė - dide
lė meno propaguotoja. Šią 
vasarą ji pasikvietė Vilniaus 
zonos liaudies menininkus pa- 
stovyklauti ūkyje, pasigrožė
ti Meros upės pakrantėmis. 
Atsidėkodami už svetingu
mą, svečiai nutarė išpuošti 
ūkį ir nuo pat pirmos dienos 
ėmėsi darbo. Tik vakarais, 
kai iš laukų sugrįžę moterys 
ir vyrai užsukdavo pas liau
dies meistrus pasižiūrėti, 
kaip jiems sekasi, kirvukų 
kaukšėjimą pakeisdavo bend
ra sutartinė daina.

Dabar jau iš tolo pakelėje 
praeiviui moja didžiulė me
džio kompozicija, rodanti, 
kad čia prasideda “Meros” 
tarybinio ūkio valdos. Šią 
dekoratyvinę rodyklę liau
dies menininkai išdrožė iš 
ąžuolo. Akmenyje iškaltas 
ūkio organizatoriaus ir pir
mojo vadovo V. Zenkevičiaus 
bareljefas. Jis bus pastatytas 
aikštelėje prie kultūros na
mų. Tarybinio ūkio poilsio 
parke, žalio beržynėlio pro
skynoje, iškilo beveik trijų 
metrų aukščio medžio skulp
tūra, vaizduojanti žemdirbę 
mergaitę su gėlele rankose. 
Senovinėje sodyboje, kurioje 
įsikūrė ūkio buities muziejus, 
liaudies meistrai padėjo' 
įrengti žemdirbystės įrankių, 
namų apyvokos reikmenų 
ekspoziciją, gėlėmis ir rojaus 
paukščiais išdekoravo langi
nes, iškabino savo išaustus 
rankšluosčius, juostas, lova
tieses.

Visus šiuos darbus - nagin
gų meistrų vasaros triūsą - 
Lietuvos TSR liaudies meno 
draugija padovanojo “Meros” 
tarybinio ūkio žemdirbiams 
Tarybų Lietuvos 35-mečio 
proga.
Gamybininkė - filmo herojė
Vilniaus “Aušros” fabriko 

direktorė, Socialistinio Dar
bo Didvyrė Jadvyga Varnie
nė tapo naujo lietuviško do
kumentinio kino filmo “Užde
gu spalvą” heroje. Spalvota 
kino juosta pasakoja apie ma
žažemio, daugiavaikio Dzūki
jos valstiečio dukterį, kuri iš 
eilinės darbininkės - siuvėjos 
išaugo iki fabriko direktorės.

Į “Lelijos” siuvimo fabriką 
Jadvyga atėjo pirmaisiais po
kario metais. Čia dirbdama, 
baigė vakarinę darbo jauni
mo vidurinę mokyklą, Vii 
niaus lengvosios pramonės 
technikumą. Darbą, mokslą, 
visuomenines pareigas Jad
vyga puikiausiai sugebėjo su
derinti ir su žmonos, mamos 
pareigomis - užsiaugino duk
terį ir sūnų.

Jadvygos Varnienės liki
mas daug kuo panašus ir į 
kitų 99 Tarybų Lietuvos mo
terų, kurios dirba direktorė
mis ir vyriausiosiomis inži
nierėmis pramonės įmonėse, 
likimą - įsigijusios aukštųjų 
bei specialiųjų mokyklų dip
lomus, apie 4200 moterų šiuo 
metu užima vadovaujančius 
postus Lietuvos pramonės 
įmonėse. Kas dešimta jų yra 
mašinų gamybos, lengvosios 
bei maisto pramonės įmonių 
cecho viršininkė.
MIŠKO VIEŠBUČIAI

Pasibaigus darbo savaitei, 
daugelis “Elfos” susivieniji
mo, plastmasinių dirbinių ga
myklos ir kitų Vilniaus įmo
nių kolektyvų narių - dažnai 
ir su šeimomis - traukia į
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Tai vaizdas 1970 metais mieste Kent, Ohio, po to, kai 
valstijos milicija ginklais sutriuškino universiteto studentų 
demonstraciją prieš Amerikos ginkluotų jėgų įsiveržimą į 
Kambodiją. Keturi studentai buvo užmušti. Čia viena 
studentė prie nušauto studento Jeffrey Miller.

Kaip žinia, prieš keletą dieną teismas studentų nužudyto- 
jus rado “nekaltais”. Teismo nuosprendžiu pasipiktinus visa 
šios šalies pažangioji visuomenė.

Naujos knygos Lietuvoje
“Užgrūdintos širdys” (422 

psl.). Šioje knygoje sudėta 
lietuvių tarybinių rašytojų 
mažosios prozos geriausieji 
kūriniai Didžiojo Tėvynės ka
ro motyvais. (P. Cvirkos, A. 
Gudaičio-Guzevičiaus, J. Bal
tušio, K. Maruko, M. Sluc- 
kio, Alf. Bieliausko, R. Save- 
lio ir kitų). Skiriama Pergalės 
prieš fašistinius grobikus 
trisdešimtmečiui.

Jonas Dovydaitis. “Perkū
no žirgai” (516/ psl.). Tai 
anksčiau išleistų apysakų 
“Velnio slenksčiai”, “Pilies 
skersgatvyje” tąsa. Apysaką 
“Perkūno žirgai” su ankstes- 
niomis vienija pagrindinis he
rojus Šarūnas Ažukalnis, ku
ris pagaliau randa savo tikrą
jį gyvenimo kelią.

“Poezijos pavasaris” (216 
psl.). Iliustruotas naujais 
grafikų darbais tradicinis 
kasmetinis leidinys. Jame 
skaitytojas ras lietuvių poetų 
naujausius eilėraščius ir kri
tikų bei eilinių skaitytojų at
siliepimus apie poeziją.

Petras Cvirka. “Paslaptis” 
(172 psl.). Dail. Domicėlės 
Tarabildienės spalvotomis 
iliustracijomis papuošta ap
sakymų knygelė jaunajam 
skaitytojui. Čia sudėti apsa
kymai: “Cukriniai avinėliai”, 
“Varno mirtis“, “Mikučio 
vargai”, “Lakštingala”, “Pa
slaptis” ir kt.

Bitė Vilimaitė. “Obelių sun
ki našta” (104 psl.). Naujas 
autorės apsakymų rinkinys, 
kuriame jautriai parodoma 
žmogaus vidinė būsena, jau
nų žmonių draugystė, meilė.

Stasė Bucevičienė. “Žibiv 
I rys tamsoj žibėjo” (76 psl.). 
Antroji poetės eilėraščių 
knygelė.

“miško viešbučius” - pušy
nuose, prie upių, ežerų įsikū
rusius kempingus.

Si poilsio forma Lietuvoje 
vis labiau populiarėja. Jei 
prieš penketą metų savas 
poilsio ir sveikatos stovyklas 
respublikoje turėjo 190 įmo
nių ir organizacijų, tai dabar - 
jau apie 260. Tuo pačiu pa
gausėjo ir žmonių, atostogau
jančių bei atvykstančių sa
vaitgaliui į “miško viešbu
čius”. Šiais metais juose iš 
viso ilsėsis apie 100 tūkstan
čių darbo žmonių bei jų šei
mos narių.

Daugelis įmonių savo poil
sio ir sveikatos stovyklose 
yra įsirengusios ne tik dailius 
medinius namelius, bet ir 
valčių stotis, sporto aikšte
les, klubus, valgyklas. Kas
met rengiamas respublikinis 
geriausios stovyklos konkur
sas. V. Petkevičienė

Vydas Astas. “Namų šilu
ma” (136 psl.). Pradedančio 
rašytojo apsakymų rinkinys.

Rimantas Budrys. “Prie 
Nemuno rytas” (100 psl.). 
Autorius populiariais vaizde
liais pasakoja apie Tarybų 
Sąjungą, jos istorines vietas, 
naujus miestus ir naujas pra
monės šakas, mokslo ir meno 
laimėjimus. Serija “Po Tary
bų šalį”.

Jadvyga Gečaitė. “Šifro pa
slaptis” (64 psl.). Knygelėje 
pasakojama apie tarybinį ka
ro žvalgą Joną Banelį, jo 

■ bendražygius, veikusius fa- 
; šistų okupuotame Kaune Di- 
i džiojo Tėvynės karo metais. 
' Serija “Tu pameni, drau- 
I ge. . .

Laimonas Inis. “Viena sau
lė danguj” (158 psl.). Didžiojo 
Tėvynės karo metais prancū
zų savanoriai, įveikdami sun
kiausias kliūtis, veržėsi į 
TSRS. Jie žinojo, kad kauty
nėse prie Maskvos, Smo
lensko, Oriolo buvo spren
džiamas ir Prancūzijos liki
mas. Knygoje atkuriami 
prancūzų lakūnų Normandi- 
jos-Nemuno pulko kovų Lie
tuvoje ir Rytprūsiuose ryš
kesni epizodai, kalbama apie 
draugystę, siejusią tarybi
nius karius ir prancūzų sava
norius. Pabaigoje pateikiama 
Normandijos-Nemuno pulko 
istorinė kronika. Leidinys 
iliustruotas dokumentinėmis 
nuotraukomis.

Naujas vidaus 
reikalų sekretorius

Thomas S. Kleppe
Vidaus reikalų sekretorius 

Hathaway dėl nesusveikavi- 
mo iš tos vietos pasitraukė 
liepos 25 dieną, ir iki šiol ji 
buvo tuščia. Tik dabar prezi
dentas Ford suradęs šiai at
sakingai vietai tinkamą žmo
gų. Ir juomi yra dabartinis 
Smulkiojo Biznio administra
torius Mr. Thomas S. Klep1 
pe. Dabar tiktai jo paskyrimą 
lieka Senatui užgirti. Neabe
jojama, kad jis bus užgintas.
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SUSILAUKSIME

JAPONIJOS IMPERATORIUS HIROHITO 
IR JO ŽMONA NAGAKO

Washingtonas. - Sakoma, kad per penkiasdešimt metų 
imperatorius Hirohito svajojo ir sapnavo pamatyti Jungti
nes Valstijas, bet tik dabar jo troškimas išsipildys. Pagaliau 
jis gavo prezidento Fordo oficialių pakvietimą mus aplanky
ti ir su mūsų kraštu susipažinti. Abudu su žmona trylika 
dienų nuo spalio ir iki 14 d. čionai bus prezidento svečiais.

IŠ ATSIMINIMŲ

IKIKARINĖS ŽEMAITIJOS 
VAIZDELIAI

PROF. J. PETRAITIS

1.
1932 metais gyvenau Plun

gėje - dirbau Žemaičių veislės 
arklių valstybinio žirgyno ir 
Plungės žemės ūkio mokyk
los vedėju. Žemaičių gelžke- 
lis tuo metu buvo tik tarp 
Šiaulių ir Telšių (pro Plungę 
jį pravedė 1932-1933 metais) 
ir artimiausia gelžkelio stotis 
plungiškiams buvo Telšiai. Iš 
Kauno telefonu paskambino 
žurnalistas Pivoša (Gricius), 
pranešė važiuojąs į Žemaiti
jos įvairius kampelius ir pra
šė ryt dieną į Telšių stotį 
atsiųsti arklius, kad parvežtų 
jį į Plungę. Girdėjęs tą telefo-
ninį pasikalbėjimą kontrol- 
asistentas B. Skridaila tarė:

— Neriak anam siųst ark
lių: žurnalistą visi melagia, 
laba dideli melagia. Vakar 
vakare per radio Pivoša sake, i 
kad visą Žemaitiją apeis pie- ) 
piesc. . .”

Su žirgyno arklių prieaugiu 
kasdien važiuodavome po ke- 
liasdešimts kilometrų, todėl 
nebuvo jokio sunkumo par
vežti iš Telšių Pivošą ir pavė
žint i ji po įvairias Žemaitijos 
vietas.

2.
Vasaros rytą drauge su 

Pivoša iš Plungės nuvykome į 
Platelius. Apžiūrėjome par
ką, rūmus, ežero salą. Užsu
kome i “Moterų-katalikių 
draugijos” ir “Blaivybės 
draugijos” bendrai laikomą 
arbatinę. Paprašėme sriubos; 
mums atsakė - nėra; paprašė
me kotletų - nėra; kiaušinie
nės - nėra; arbatos - nėra; 
lietuviško sūrio su kmynais - 
nėra.Mums pasiūlo Mažeikių 
bravoro alaus, barankų, sil
kių su agurkais, olandiško 
sūrio. Paėmėme olandiško 
sūrio, barankų. Pivoša pa
prašė alaus, aš - selterio i 
(gazuoto vandens) bonką. 
Atidaręs selterio bonką, pa
stebėjau, kad bonkoje nėra 
dujų ir kreipiausi į padavėją:

— Panele, vieton selterio 
mane nori pavaišinti papras
tu šulinio vandeniu. Būk 
Tamsta gera - atnešk stipres
nio! . .

Mergaitė atnešė antrą bon- 
ką, bet ir čia nebuvo dujų. Aš 
pasakiau mergaitei:

— Ir tas butelis nudūkęs, 
duok stipresnio. . .

— Pone! Čia 60 laipsnių, 
du kart valyta. . . Stipresnės 
gali būti tik “pats Smetona su 
raudona galva” (grynas spiri
tas), bet mes jo nelaikome.

Padavėja papasakojo 
mums to keisto reiškinio 
priežastis. “Arbatinės” paja
mų pagrindą sudaro degtinė. 
Bet degtinės pardavinėjimo 
teisei įsigyti reikia iždinėje 
(valstybiniame banke) išpirk
ti “patentą" ir kas pusmetį 
sumokėti po 1000 litų. To 
mokesnio išvengimui degtinė 
perpilama į selterio (arba 
limonado) bonkas. Ne vieną 
kartą taip gėrė pats mokes
nių inspektorius bei polivijos 
nuovados viršininkas ir nieko : 
nesakė.

3.
Praeityje Žemaičių Kalva

rija buvo daug kuo garsi. 
Kadaise čia gyveno Žemaičių 
vyskupas, paliko keliolika ko
plytėlių ir labai įdomų bažny
čios vidų. Parapijos klebonas 
čia buvo labai geras gaspado- 
riusrlaikė veislinius gyvulius 
ir kumelių, karvių bei kiaulių 
kergimo punktus, ūkyje taikė 
naujausias priemones, daly
vavo eilėje kooperatyvų. To
dėl Pivoša norėjo pamatyti 
Žemaičių Kalvarijos bažnyčią 
bei koplytėles, o aš - klebono 
gyvulius. Klebonas kelis kar
tus buvo prašęs mane apžiū
rėti jo ūkį ir kai ką patarti. 
Klebonas buvo labai vaišin
gas, todėl važiuodamas į Že
maičių Kalvariją, nei vienas 
agronomas neėmė su savimi 
buterbrodų. Neėmėme ir mu
du su Pivoša. Netoli nuo 
Žemaičių Kalvarijos daginė- 
me einantį pėsčią senuką ir 
pavežėme. Iš jo sužinojome, 
kad klebonas flirtavęs su jau
na parapijyte; paaiškėjus flir
to pasekmėms, klebonas ke
turiems metams patalpintas 
Kretingos vienuolynan atgai
lauti, o laikinai klebonauti į 
Žemaičių Kalvariją prisiųstas 
vienuolis.

Vienuolį sutikome išeinantį 
iš bažnyčios. Pivoša atsireko- 
mendavo vienuoliui esąs žur
nalistas. Vienuolis nuėjo į 
kleboniją, pavedęs mus var
gonininko globai. Mes ilgai 
apžiūrinėjome bažnyčią bei 
koplytėles ir užgaišome visą 
pusdienį: Pivoša užsirašė 
kiekvieną užrašą bažnyčioje 
ir koplytėlėse, o jų buvo labai 
daug. Apžiūrėjus koplytėles, 
vargonininkas nuvedė mus 
prie klebonijos. Iš klebonijos 
išėjo vienuolis ir pakvietė 
mus pietų. Klebonijos durys 
ir langai buvo atidari; ant 
stalo matėsi lėkštės, buteliai, 
sklido malonus valgių kva

pas. . . Buvo maždaug 17 
valandų, o mes buvome dar 
be doro pusryčio. Taigi, žiū
rėjome pro langus klebonijon 
ir rijome seilę. Greitai būtu
me valgę ir gėrę, jeigu Pivo- 
ša būtų buvęs nors kiek dip
loma tiškesnis.

— Kokiame gi laikraštyje 
galėsime paskaityti Tamstų, 
ponai žurnalistai, įspūdžius, - 
prie klebonijos durų paklausė 
vargoninkas.

— “Lietuvos žiniose” - at
sakė Pivoša.

Kaip velnio griebtas šoko 
vienuolis per duris į kleboni
ją, prie mūsų nosies užrakino 
klebonijos duris ir pradėjo 
uždarinėti langus, lyg bijoda
mas, kad mes neliptume pro 
langus. Po šio įvykio Pivoša 
visur atsirekomenduodavo ne 
tik tautišku, bet ir katalikiš
ku žurnalistu.

4.
Negavę valgyti Žemaičių 

Kalvarijoje, nuvažiavome į 
Alsėdžius ir privažiavome 
prie Joselienės karčiamos. 
Karčiama ir karčiamninkė 
buvo labai nešvarios. Užsa
kėme minkštai išvirti kiauši
nių, barankų ir alaus. Karčia
mninkė pažadėjo kiaušinių ir 
barankų, bet parduoti alų - 
be pono policijos nuovados 
viršininko leidimo atsisakė: 
antram pusmečiui dar neiš- 
pirkusi leidimo prekybai 
svaigulais. Kadangi nuova
dos viršininko Sadausko bro
lis buvo mano mokiniu, pa
mėginau susisiekti su ponu 
nuovada, bet jis buvo išvykęs 
žūklauti. Paminėjus, kad aš 
esu pono nuovados viršininko 
brolio mokytojas, kaip iš po 
žemių išdygo gana stambus 
policininkas ir liepė karčiam- 
ninkei tuojau parduoti mums 
alaus neribotą kiekį - pačio 
gerojo alaus - “panačly vo” - iš 
pono viršininko dėžės. . . 
Ačiū policijos pareigūno stro
pumui, mes suvalgėme po 3 
minkštai išvirtus kiaušinius 
ir išgėrėme po 1,5-bonkos 
alaus. Jeigu ne Pivošos liežu
vis, būtume dar valgę. . .

— Kaip ponia nutaikei taip 
gerai išvirti kiaušinius, - Pi
voša paklausė Joselienės, - 
nei per minkšti, nei per kie
ti. . .

— Nagi ištraukiau špilką iš 
plaukų ir pradūriau kiekvie
ną kiaušinį. . . Štai taip, - ji 
ištraukė iš galvps plaukų špil
ką ir prie mūsų pradūrė 
kiaušinį. O ji buvo kaip toje 
dainelėje: marškiniai per me
tus neskalbti, burna nepraus
ta, galva nešukuota. Tą pa
mačius, apie tolimesnį valgį 
nebegalvojome ir pamanyti: 
skubinome lauk be vizos va
žiuoti į Rygą ir keikti polici
ninko stropumą.

5.
Sekantį rytą, važiuodami į 

Kulius, drauge su Pivoša ir 
agronomu Laukšu gerai pa
pusryčiavome ir įsidėjome 
buterbrodų. Kulių klebonas 
buvo geras gaspadorius. Jo 
ūkio pažangė buvo plačiai 
žinoma. Radome jį labai susi
rūpinusį, nervuotą. Veršia
vosi jo geriausia karvė. Ver
šelio padėtis karvės gimdoje 
buvo nenormali. Reikėjo sku
bios veterinarinės pagalbos. 
Telefonu klebonas skambino į 
Plungę, Kretingą, Telšius, 
bet nerado vet. gydytojų. O 
čia velnias atnešė katalikiš
kus žurnalistus iš Kauno. Dar 
ko gero parašys “Ryte”, kad 
klebonas labiau rūpinosi kar
vėmis, o ne avelių sielų išga
nymu. Šiuo metu klebonas 
būtų pageidavęs geriau be
dieviškų žurnalistų. Vienok, 
sužinojęs, kad pas jį atsilankė 
“pats Žemaičių žirgyno vedė
jas iš Plungės”, klebonas kiek 
nusiramino.

Pasidalinome į dvi grupes: 
Pivoša su kunigiuku (vikaru, 
kamendoriumi) ir vargoninin
ku nuėjo bažnyčios ir kapinių 
apžiūrėti, aš su Laukšu ir 
klebonu - suteikti karvei pa
galbą. Eidamas, aš susitariau 
su klebonu dėl gimstančio
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veršelio likimo: jeigu gims 
žalas buliukas, klebonas 
užaugins jį veislei ir įsteigs 
kergimo punktą, arba par
duos pagal gyvulininkystės 
instruktoriaus agronomo 
Laukšo nurodymą; jeigu 
gims karvytė, tą karvytę iš- 
keis su Žirgynu į veislinį 
buliuką. Klebonas labai bijo
jo, kad negimtų veršelis juo
dos spalvos, - mat karvė 
galėjo susikergti su kaimyno 
juodmargiu buliumi ir atvesti 
mišrūną.

Karvei pagalbą suteikėme 
mudu su agr. Laukšu, ir ji 
greitai apsiveršiavo; atsivedė 
vidutinio stambumo žalą kar
vytę su dviem papildomais 
didokais speniūkais. Karvės 
savijauta buvo gera. Labai 
pakilo klebono nuotaika. Jis 
aprodė mums visą savo ūkį ir 
nuolat kalbėjo, aiškino, klau
sinėjo mūsų. Grįžtant iš lau
kų, prie mūsų prisijungė Pi
voša su kunigiuku, baigę baž
nyčios ir kapinių apžiūrėjimą. 
Kunigiukas pataikavo klebo
nui ir klausinėjo apie karvę, 
atvestą veršelį. Klebonas aiš
kino pakilią nuotaika. Taip 
besikalbant, atėjome į klebo
no kabinetą. Mums besikal
bant į kabinetą įėjo klebono 
gaspadinė. Ji buvo labai graži 
- tokia graži, kad vargiai 
gražesnė moteris buvo kada 
nors pasauly, įskaitant ir Ele
ną visų gražiausiąją. Tas gro
žis buvo kaimiškas, visai na
tūralus, be modistės, kosme
tikos ir kirpėjo pagalbos. Su
sižavėjęs šeimininkės grožiu, 
Laukšas pabučiavo jos ranką. 
Seimininkės veidas paraudo. 
Klebono akyse pasirodė pyk
tis. . .

— Aš maniau, kad Tams
tos žmona, - sumišęs pasakė 
Laukšas. Klebono veidas pa

Kareivio džiaugsmas 
Kaip gera, kaip be galo ge^a 
tau — gimusiai gegužyje. Matau dažnai, 
kaip žiedus obelys j plaukus beria, 
kaip jie palieka ten žydėti amžinai. 
Žydėdami jie pranašauja skaidrų 
ir aukštą dangų, paukščių vestuves, 
kurie, gal būt, kituos žemynuos skraido, 
bet vis neaplenkia ir neaplenks tavęs.

Kaip gera, kaip be galo gera 
tau — gimusiai gegužyje. Tokia gaiva! 
Darbštuolės bitės surenka nektarą,— 
darbelio daug — taip žydi Lietuva! 
Ateina žmonės gražūs kaip poetai, 
ir kaip poemos — tau skirti laiškai, 
nes tu mąstai ne dienomis, o metais, 
svajoji tu ne medžiais, o miškais.

Kaip gera, kaip be galo gera
tau — gimusiai gegužyje. Tuoj pat po karo. . .

Ar pavyks?

Valery Giscard d‘Estaing
Paryžius. - Šiandien Pran

cūzijos ekonomija gyvena be
ne dar gilesnę krizę, negu 
Amerikos, Anglijos bei Itali
jos. Infliacija ir nedarbas 
liaudį be pasigailėjimo smau
gia.

Prezidento Valery Giscard 
d‘Estaing vadovaujama vy
riausybė nutarė į pramonę 
įvesti septynis bilijonus dole
rių. Bet labai abejojama, ar 
to užteks kapitalistinei eko
nomijai atstatyti. Tie septyni 
bilijonai gali pasirodyti tik 
vienu lašu į didžiulį kibirą.

mėlynavo iš pykčio. Padėtį 
išgelbėjo Pivoša, pasakęs:

—- Agronomas - lietuvis, 
bet augo rusiško dvarininko 
šeimoje. . .

— A, Rosi joje, tegu panie, 
— tarė klebonas, - laukinė 
tauta: jų popai vedę, apsikro
vę vaikais. . . su barzdo
mis. . . — Bet staiga nutilo, 
matyt supratęs, kad išsišo
kęs, prisiminęs, kad vysku
pas Bučys ir kunigas Krupa
vičius irgi barzdoti. Pakeitęs 
kalbą, klebonas pradėjo kal
bėti apie celibatą. . .

— Bepig seniui kalbėti 
apie celibatą, valdant tokią 
jauną gražuolę, - tarė Pivoša 
man į ausį.

—- Pasakyk balsiai vi
siems, - atsakiau aš.

— Ar nori likti be pietų, 
kaip Žemaičių Kalvarijoj, - 
pastebėjo Pivoša, - jeigu bus 
proga, pasakysiu vėliau. . .

Pietūs buvo karališki. Val
giai ir išgėrimai buvo pritai
kinti iškilmingai dienai - Kre
tingos apskrities geriausios, 
klebono mėgiamiausios kar
vės apsiveršiavimui. . . Pie
tūs užtruko iki vidurnakčio, 
ir aš išvažiavau. Pivoša su 
Laukšu paliko.

Klebonas buvo patenkin
tas, laimingai apsiveršiavus 
goriausiajai karvei. Buvo pa
tenkinti Laukšas ir Pivoša, 
dvi dienas ulevoję pas klebo
ną. Buvo patenkintas mano 
vežikas - žirgis Ruginis, iš 
Kulių važiavęs pono vietoje, 
o ponas - už vežėją, nes 
vežėjas buvo tiek girtas, kad 
kumelės nuo karvės neatsky
rė. Buvo patenkinti arkliai, 
gavę dvigubą porciją avižų. 
Buvau patenkintas aš, gavęs 
į žirgyno ūkį geriausios Kre
tingos apskrityje karvės ver
šį.

Jonas MAČIUKEVIČIUS

Mirė buvęs 
žymus diplomatas

Ivan Maisky
Maskva. - Rugsėjo 4 dieną 

iš gyvųjų tarpo išsiskyrė vie
nas iš žymiausių tarybinių 
diplomatų. Antrojo pasauli
nio karo laikais Ivan Maisky 
vienas iš tarybinių vadų. Jis 
dalyvavo su tarybine delega
cija Jaltos ir Potsdamo konfe
rencijose, kuriose taipgi da
lyvavo Anglijos premjeras 
Winston Churchill ir Jungti
nių Valstijų prezidentas 
Franklin Delano Roosevelt. 
Jis taipgi tarp 1932 ir 1943 
metų buvo Tarybų Sąjungos 
ambasadoriumi Anglijoje.

Mirė sulaukęs gražaus 91 
metų amžiaus.

Penktadienis, Rugsėjo (September) 12,1975

Įspūdžiai iš viešnagės 
Lietuvoje

Kaip žinoma, net trys ] pridėta. Tačiau kainos dar 
Amerikos Lietuvių Darbinių- (aukštokos. Bet kaip kristalai 
kų Literatūros Draugijos na- ir kai kurie kiti daiktai, pav,, 
rių grupės lankėsi Tarybų laikrodžiai ir foto aparatai

NATALIE IEŠMANTIENĖ

Šiauliuose liepos 26 diena.

Lietuvoje. Antroje grupėje 
turėjau progos ir aš dalyvau
ti. Kelionę turėjome sėkmin
gą. Per trylika valandų, su 
sostojimais, pasiekėme Le
ningradą. Ten muitinėje mū
sų niekas netikrino. Lenin
grade turistų buvo labai daug 
iš visur. Mums Leningrade 
teko tiktai pernakvoti. Mies
tą matėme tiktai pervažiuo
dami per jį iki viešbučio.

Leningradas labai gražus, 
spalvingas ir švarus, plačio
mis žaliuojančiomis gatvėm- 
mis. Rytojaus dieną apie de
šimtą valandą jau keliavome į
Vilnių.

Vilniuje mūsų laukė minios 
žmonių: Su užsienio Lietu
viais Ryšių Komiteto nariai ir 
giminės su gėlėmis. O tų 
gėlių ir giminių tiek, kad 
atrodė lyg koks sapnas! Bet 
ne, čia buvo realybė!

Liepos 18 dieną prasidėjo 
Dainų Šventė. Bet mūsų gru
pei nepavyko pasiekti Vil
niaus Kalnų Parko. Miestas 
buvo tiek pilnas žmonių, kad 
mums nuo parko teko grįžti ir 
pasitenkinti pažiūrėjimu į 
programos eigą per televizi
ją.

Bet liepos 19 dieną mūsų 
vadovai mums išrūpino į Vin
gio Parką vietas. Ir stebėjo
me, kaip menininkai atžygia
vo iš kiekvieno rajono su 
muzika, plakatais ir daino
mis.

Apie dainų šventes Lietu
voje pirmiau teko girdėti tik 
iš kitų pasakojimo, bet pačiai 
neteko ją matyti. Dabar likau 
labai sujaudinta, nes nesiti
kėjau matyti ir išgirsti tokios 
puikios meninės programos. 
Labai žavėjo chorų dainuoja
mos dainos, taip pat ir šokių 
spalvingumas. Toks gražus 
jaunimas, ir tie mažyčiai! O 
kai visi susiliejo į vieną vietą, 
vaizdas neapsakomas!

Šokėjų tarpe buvo ir 
Augusto brolio sūnus Vaclo
vas Iešmantą, o Kauno stu
dentų grupėje dainavo mano 
sesers anūkas Karolis Žąsi
nas. Bet jų išskirti tokioje 
minioje buvo neįmanoma.

Pirmadienį aplankėme 
Kauną, kur teko susitikti 
daug buvusių argentiniečių, 
mano draugų. Jie savo gyve
nimu Lietuvoje atrodo labai 
pasitenkinę, ir jąučiasi lai
mingi, kad grįžo į savo tėvy
nę. Jie mane kvietė į savo 
tradicinę asadą liepos 20 die
ną. Deja, negalėjau dalyvau
ti, nes tą dieną lankiausi pas 
gimines.

Kaunas labai padidėjęs ir 
pagražėjęs, kaip ir Vilnius' 
Tiek daug naujų pastatų, mo
kyklų, ligoninių, fabrikų bei 
daugiaaukščių namų. Bet dar 
vistiek tenka naujų butų pa
laukti, nes žmonių skaičius 
labai padidėjęs.

Teko daug apsidairyti po 
Vilnių ir apžiūrėti krautuves. 
Krautuvėse jau yra visko 

yra pigesni, negu pas mus. 
Žmonės, atrodo, viską perka, 
krautuvės pilnos žmonių. 
Žmonės apsirengę gražiai ir 
švariai.

Liepos 25 dieną mano gimi
naitis atvažiavo su savo Žigu
liu, ir mes, Valė Sutkienė ir 
aš, patraukėme į Šiaulius. Jis 
sako: Važiuosime nauju keliu 
per Ukmergę. Kelias labai 
geras, platus, po tris eiles iš 
kiekvienos pusės, kaip ir pas 
mus Amerikoje. Bet šis ke
lias dar nebaigtas tiesti, prie 
jo dar dirbama.

Labai gražūs Lietuvos miš
kai. Taip pat pastebėjome 
laukuose rugius ir kviečius 
pribrendusiomis auksinėmis 
varpomis. Juos jau piauna 
vyras su kombainu, ir grūdai 
eina per triubelę į kitą dėžę 
(skrynią). Kaip pagalvoji, 
kaip čia viskas pasikeitė į 
gerąją pusę!

Šiaulius taipgi radau labai 
pasikeitusius, net sunku juos 
beatpažinti. Kaip žinia, karo 
metu Šiauliai buvo labai su
griauti. Dabar ištisai atstaty
ti, didelis, naujas miestas. 
Daug mokyklų. Trylika vidu
rinių. Aukštesnės švietimo 
įstaigos šešios. Profesinės 
technikos mokyklos keturios, 
muzikos mokykla, vaikų dar
želiai, na, argi čia viską sumi 
nėši. Medicinos įstaigos bent 
aštuonios. Didžiulė respubli
kos ligoninė, šalia jos gydy
mo namai, o dar toliau tarpe 
pušų tuberkulozinis dispen- 
seris ir t. t. Žmonės nesibijo, 
kad apsirgus reikės mokėti 
už ligoninę ir operaciją.

Taip pat Šiauliai yra indus
trijos miestas, turi daug fab
rikų. Tuo būdu šis miestas 
labai padidėjęs. Lieporių 
priemiestis, iš kurio išvažia
vau, išaugęs į didelį dau
giaaukštį miestą.

Labai įdomu buvo pabuvoti 
tose vietose, kur augau ir 
jaunystę praleidau. įdomu 
buvo susitikti su giminėmis ir 
jaunystės draugais, prisimi
nimuose sugrįžti į praėjusios 
vaikystės dienas. . .

Pirmadienį, liepos 28 d., po 
pietų mes jau rengiamės iš 
Vilniaus išvykti. Mūsų, vieš
butis buvo taip užsikimšęs 
žmonėmis, kad sunku buvo ir 
koridoriuje praeiti. Žmonių 
matėsi iš visur. Ir žmogus 
galvoji: tokia nedidelė Lietu
vėlė sugeba tiek daug žmonių 
priimti ir juos taip puikiai 
pavaišinti!

Čia vėl suvažiavo giminės 
ir draugai išleisti su gėlėmis 
ir gerais lainkėjimais. Buvo 
skaudu skirtis, bet gal ir vėl 
kada nors, gal ir netolimoje 
ateityje teks su jais susitikti 
ir pasimatyti.

Nuoširdžiai dėkoju šios 
grupės rengėjams ir Kultūri
nių Ryšių su Užsienio Lietu
viais Komitetui už taip gražų 
mūsų priėmimą.

Ft. Lauderdale, Fla.
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Dainuok mano gimtasis 
krašte!

JONAS SMALENSKAS

Giliai jaudinantis susitikimas
Šių metų liepos 18 dieną 

mes - trisdešimt du Amerikos 
lietuviai - išlipome iš lėktuvo 
Vilniaus aerouoste. Sutiko 
mus žydras saule spindintis 
tėviškės dangus ir didelis 
būrys mūsų belaukiančių 
žmonių. Tai giminės, arti
mieji ir pažįstami, su gėlių 
puokštėmis ir džiaugsmu 
spindinčiais veidais.

Aprašyti atvykusiųjų ir be
laukiančių susitikimo mo
mentą aš nesiryžtu, kadangi 
jausmų įvairumas šiuo atveju 
pasireiškė įvairiausiomis for
momis. Čia ir tvirtas rankų 
paspaudimas, ir švelnus mo
teriškas bučinys, ir stiprus 
vyriškas apkabinimas, ir vei
du riedančios džiaugsmo aša
ros. Žodžiu, vargu ar galima 
žodžiais išreikšti emocinius 
pergyvenimus žmogaus, ku
rio akys 60 ir daugiau metų 
neregėjo gimtojo krašto dan
gaus žydrynės, o kojos po 
tiekos pat metų pirmą kartą 
palietė tėviškės žemę. O to
kių mūsų grupėje buvo dau
guma.

Nors gyvenimas Amerikoje 
žmogų savaime padaro realis
tu ir, realiai galvojant, žinai, 
kad žemė yra viena. Todėl, 
kur begyventum, visur ji tu
rėtų būti ir tavo žemė. Tačiau 
apart to pasirodo, kad žmo
guje yra ir dvasinės verty
bės. O viena iš tokių nekin
tančių dvasios vertybių ir yra 
gimtojo krašto ilgesys, kurio 
nei laikas, nei nuotoliai, nei 
amerikoniškas gyvenimo bū
das žmoguje nepajėgė išdil
dyti.

Mano šeštoji kelionė
Si mano kelionė tai šeštas 

pokario metais apsilankymas 
gimtajame krašte. Daugeliui 
tai gali būti nuostabu. Tačiau 
aš visuomet surandu kuo 
džiaugtis ir kuo stebėtis. To
dėl kiekviena kelionė man 
asmeniškai baigiasi tuo, kad 
po metų kitų sužadina dar 
didesnį troškulį ir vėl savo 
gimtąjį kraštą pamatyti. Ir 
tai yra natūralus dalykas, 
kadangi mūsų žinios apie Ta
rybinę Lietuvą yra labai ribo
tos, o mūsų fantazija pasto
viai ir gerokai gadinama “di
pukų” skleidžiamais gandais. 
Taigi, norint giliau pažinti 
gimtojo krašto gyvenimą, 
reikia jame dažniau ir ilgiau 
pabuvoti.

Žinoma, ir vieno apsilanky
mo metu galima daug ką 
pamatyti, kadangi pokario 
metų pasiekimai visose gyve
nimo srityse čia yra didžiuliai 
ir akivaizdūs. Tačiau tik pa
kartotinų apsilankymų metu 
gali pamatyti, suprasti ir pa
lyginti šio karo sunaikinto 
krašto augimo tempus: jo 
pramonės vystymosi, ekono
minio augimo, žemės ūkio, 
mokslo ir technikos bei kultū
rinio gyvenimo augimo tem
pus.

Paskutinį kartą čia lankiau
si tikrai nesenai - 1973 me
tais. Vienok, ir į šią kelionę 
ruošiausi naujo troškimo ska
tinamas, nes žinojau, kad šie 
metai mano gimtajam kraštui 
yra ypač reikšmingi. Tai Per
galės Didžiajame Tėvynės 
kare 30-ties metų ir Tarybų 

| Lietuvos 35-mečio jubiliejus. 
: Užtat ir negalėjau atsispirti 
i pagundai kartu su savo tėvy
nainiais pasidžiaugti jų laimė
jimais, pamatyti dainų šven
tę ir kitus renginius, skirtus 
šioms sukaktims pažymėti.

Lietuva - garsi 
liaudies dainomis

Mūsų atvykimo liepos 18- 
I toji - tai ir buvo pirmoji dainų 
| šventės diena. Senai žinoma, 
į kad lietuviai iš seno garsėjo 
savo gražiomis ir melodingo
mis liaudies dainomis. Aš 

: asmeniškai taip pat esu dide- 
Į lis dainos mylėtojas, senas 
saviveiklininkas. Du kartus 
man teko dalyvauti dainų 
šventėse ir Vilniuje, kurios 
mane išties sužavėjo. Tačiau 
visa tai, ką pamačiau šį kartą 
pranoko visus mano lūkes
čius. Todėl aš ir noriu bent 
trumpai savo įspūdžiais pasi
dalinti su tais, kurie ligi šiol 
neturėjo progos savo gimtąjį

' kraštą aplankyti.
Dainų ir šokių šventė tęsėsi 

tris dienas. Tai buvo trys 
atskiri koncertai su skirtin
gomis programomis. Šiuose 
koncertuose dalyvavusių sa
viveiklininkų skaičius viršijo 
30 tūkstančių žmonių. Vil
niaus gatves jie užtvindė ke- 

j lėtą dienų prieš šventės pra
džią. Gera nuotaika ir jauna
tviška energija trykštančios 
visos tos dienos, tiek patiems 
šventės dalyviams, tiek mies
to gyventojams ir svečiams 
buvo kupinos įspūdžių ir 
džiaugsmo. 

t

Nuostabiajame kalnų parke
Pirmoji šventės diena pra

sidėjo Vilniaus Kalnų parke. 
Sį nuostabų pačios gamtos 

t sukurtą kampelį užtvindė 
apie 10 tūkstančių saviveikli
ninkų ir nesuskaičiuojama 
daugybė žiūrovų. Čia koncer
tavo liaudies ansambliai, kur 
ligi vėlybo vakaro vienas kitą 
pakeisdami grojo orkestrai, 
sklido kanklių ir skudučių 
muzika, skambėjo liaudies 
dainos, sukosi šokėjai. Man 
stebint visa tai, buvo kažkaip 
džiugu, neramu ir nepapra
stai įdomu, nes visa tai nema
tyta, negirdėta, neįsivaiz
duota.

Sekančią dieną, dar anks
tyvoje popietėje, miesto gat
vėse pasigirdo savotiška mu
zika. Tai šventės kviesliai 
kartu su kaimo muzikantais 
ir dainininkais, važiuodami 
miesto gatvėmis puošniomis 
karietomis ir raiti ant žirgų, 
kvietė vilniečius ir jų svečius 
į Vingio parką. Netrukus po 
kvieslių pasirodymo prasidė
jo šventės dalyvių eisena. Tai 

buvo išties malonus, akį džiu
ginantis reginys. Sis, jei gali
ma kaip išsireikšti, gal 20- 
ties tūkstančių dainininkų pa
radas, truko daugiau kaip 
tris valandas.

Šioje eisenoje pionierių 
chorus keitė moksleiviai, 
aukštaičius-dzūkai, žemai- 
čius-sūduviečiai, kauniečius- 
klaipėdiečiai, taip kad visus 
ir neišvardinsi. Keitėsi jų 
veidai, keitėsi orkestrų gar
sai ir dainų melodijos, keitėsi 
kostiumai ir tautinių drabu
žių spalvos. Tik vakarop šio 
įspūdingo parado dalyviai už
tvindė Vingio parko estradą, 
kurioje darniomis gretomis 
išsirikiavo mišrūs, vyrų, mo
terų ir vaikų chorai. Jiems 
pritarė kaimo kapelos ir pu
čiamųjų orkestrai.

Ir nuskambėjo nuaidėjo 
dainos besiliejančios iš tūks
tančių krūtinių - dainos apie 
Tėvynę, darbą, taiką ir tautų 
draugystę. Sužavėtas šio di
dingo vaizdo, sulaikydamas 
kvapą, aš klausiausi tokių 
dainų, kaip: L. Povilaičio 
“Mano gimtinei”, J. Švedo 
“Daina apie Tarybų Tautą”, 
B. Dvariono “Ant Nemuno 
kranto”, J. Naujalio “Lietuva 
brangi” ir kitų. Tikiu, kad ne 
tik mane žavėjo dainų skam
bumas, aukštas kūrinių atli
kimo lygis.
(Pabaiga sekamam num.)

Virgilijaus 
Noreikos 
“Autografas”

Birželyje LTSR Valstybi
nio akademinio operos ir ba
leto teatro solistas, TSRS 
liaudies artistas Virgilijus 
Noreika su dideliu pasiseki
mu gastroliavo Lenkijos 
Liaudies Respublikoje, dai
navo Varšuvos Didžiajame 
teatre, kur drauge su vienu 
geriausių šiuo metu pasaulio 
sopranų, švedų dainininke 
Birgita Nilson dalyvavo Dž. 
Pučinio operos “Toska” spek
taklyje.

Šiomis dienomis daininin
kas grįžo iš Vokietijos Demo
kratinės Respublikos. Ten jis 
filmavosi spalvotame muziki
niame filme: Berlyno televizi
ja sukūrė keturiasdešimties 
minučių spalvotą filmą 
“Autografas” apie Virgilijų 
Noreiką. Filme, akompanuo
jant Leipcigo simfoniniam or
kestrui, dainininkas atliko 
Kavaradosio arijas iš Dž. Pu
činio operos “Toska”. Federi- 
ko raudą iš A. Cilea operos 
“Arlietė”, Edgaro ariją iš G. 
Donicečio operos “Liucija di 
Lamerm.ur”, indų svečio dai
ną iš N. Rimskio-Korsakovo 
operos “Sadko”, Vladimiro 
kavatiną iš A. Borodino ope
ros “Kunigaikštis Igoris” bei 
M. Glinkos romansus. “Auto
grafe” skamba ir Virgilijaus 
Noreikos mėgiama lietuvių 
liaudies daina “Aš išdainavau 
visas daineles”. Filme išgirsi
me dainininko nuomonę apie 
kamerinį dainavimą, skirtin
gas vokalinio meno mokyk
las, jo samprotavimus apie 
lietuvių liaudies dainas ir kt. 
Berlyno televizijos spalvotą 
muzikinį filmą “Autografas” 
ketina įsigyti daugelis pasau
lio šalių.

Viešnagės Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje 
metu Virgilijus Noreika 
Drezdene dalyvavo ir tradici
niame kasmetiniame “Auksi
nės gaidos” festivalyje, atsto
vaudamas tarybinį vokalo 
meną. “Auksinės gaidos” fes
tivaliai, kaip papasakojo V. 
Noreika, vyksta ištisus me
tus suruošiami šeši koncertai 
— nuo klasikinės iki estradi
nes muzikos Paskutinis festi
valio koncertas vyksta, paly
dint senuosius metus, Naujų
jų Metų išvakarėse. Mūsų 
respublikos dainininkas daly
vavo “Auksinės gaidos” festi
valio kameriniame koncerte.

I. Litvinaitė

LAISVĖ

Hartford, Conn. Miami, Fla.
Po trumpų atostogų Lais

vės Choras rugsėjo 27 dieną 
turėjo pamokas, kurios daly
viais buvo neskaitlingos. Bet 
kurie atsilankė, su energija ir 
pasiryžimu mokėsi gražių 
naujų liaudies dainelių.

Buvo malonu matyti L. 
Burkevičienę taip pasitenki
nusią viešnage Lietuvoje ir 
labai įspūdinga Dainų Šven
te. Niekados nepamiršianti 
grožės programos spalvingu
mo ir tų tūkstančių žmonių, 
susirinkusių į Vingio Parką. 
Mes visi džiaugiamės jos lai
minga kelione. -

Mūsų sena sena dainininkė 
R. Cernauskienė jau trečią 
sykį ligoninėje, varginama li
gos. Linkiu, kad šis sykis jai 
pagelbėtų sustiprėti ir vėl 
būti su mumis.

A. Skardžius turėjo rimtą 
operaciją. Pabuvojęs geroką 
laiką ligoninėje, dabar gydosi 
namuose jo žmonos Rubi gra
žiai prižiūrimas. .

Labai pasigendame visų.- 
Visiems linkiu ištvermės ir 
geros sveikatos.

Lietuvių Moterų Klubo na
rės pasitarė apie labai svarbų 
reikalą, tai apie “Laisvės” 
naudai parengimą. Nors jė
gos ir ne per geriausios, bet 
ruošti parengimą būtinai rei
kia. Visos narės sutiko su 
Laisvės Choro pagalba su
ruošti gražų parengimą su 
dainų programa ir pietumis. 
Dieną paskyrėme spalio 26-tą 
sekmadienį, 1 vai. po pietų, 
157 Hungerford Street salė
je. Taigi visus prašome įsitė- 
myti tą dieną ir atsilankyti. 
Programa bus graži, įvairi, ir 
skanūs ir maistingi pietūs, 
kuriuos pagamins patyrusios 
šeimininkės. O įžanga labai 
prieinama, pagal šių dienų 
kainas.

Hartfordą, kaip ir daugelį 
kitų miestų, slegia nedarbas. 
Tai miestas turi daug šelpia
mų žmonių, o įplaukos tos 
pačios. Tai sumažina patar- 
(navimą ir abelną sąskaitą, 
įkirtą visuomenės naudai. 
Net tokiam Elizabeth Park 
priežiūrai, kuris per metų 
metus buvo Hartfordo pasidi
džiavimas grožiu, dabar nėra 
lėšų. Šiandien gręsia apleidi
mas dėl stokos lėšų.

Nejaukus vaizdas. Šalis pa
skendusi skolose, valstijos 
neturi lėšų net būtiniausiams 
reikalams, miestai nubankru- 
tavę.

Kyla klausimas: kas bus 
toliau? V. K.

Pirmasis Lietuvos “indėnas” 
— Klaipėdos dramos teatro 
aktorius Algirdas Kubilius 
busimajame R. Vabalo kino 
filme “Smokas Belju”.

B. Aleknavičiaus nuotr

WORCESTER, MASS.

Mirus

Ursula Yaskevich
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Jokūbui ir 

visiems giminėms bei draugams.
A. ir B. NORUS

LLD 75 KUOPOS NARIU 
DĖMESIUI

Vasariniai kuopos renginiai 
ir susirinkimai jau praeina - 
iš sekmadienių grįžtame į 
šiokiadienius. Tad sekanti 
LLD kuopos sueiga ir susi
rinkimas įvyks rugsėjo 24 
dieną, trečiadienį. Kas sek
madienis vyksta LSK pietūs.

Rugpjūčio 24 dieną LLD 
kuopos sueiga ir susirinkimas 
buvo sėkmingi. Marytė ir 
Juozas Nevin paruošė ska
nius pietus, o vėliau sekė 
kuopos susirinkimas, kurį 
sklandžiai pravedė M. Kance- 
rienė.

Kaip visuomet, ir šiais me
lais nutarta rengti banketą ir 
koncertą mūsų pažangiosios 
spaudos paramai. Komisija ir 
kuopos valdyba numato tokį 
pokylį ruošti šių metų lapkri
čio 2 dieną. Numatoma, kad 
prie šio renginio prisidės 
LSK, Aido choras ir visi 
dainos artistai, solistai.

Susirinkime buvo praneš
ta, jog šiuo metu mirė “Vil
nies” redaktoriaus S. A. Jo- 
kubkos motina. Kuopa nuta
rė per “Vilnį” išreikšti jam 
užuojautą. V. B.

Waterbury, Conn.
Spaudos naudai pietūs, ku

riuos rengia L.L.D. 28 kuo
pa, įvyks rugsėjo 21 Lietuvių 
Klubo svetainėje, 48 Green 
St.

Kviečiame Waterburio vi
suomenę - moteris ir vyrus - į 
šį parengimą. Taipgi kviečia 
pietums ir kitų Kolonijų 
draugus - iš Hartford, 
Bridgeport, Stamford, New 
Haven, Naugatuck ir Oak
ville. Norėtume, kad ir iš 
New Yorko draugai atvyktų, 
jeigu leis jų sveikata ir gyve
nimo aplinkybės.

Parengime turėsime pro
gramą ir bus rodomi filmai iš 
Lietuvos, kuriuos tik dabar 
parsivežė, ten šią vasarą vie
šėję.

Pietūs bus 1 vai. dieną 
prieinama kaina. Šeimininkė 
stengsis pagaminti valgius 
skaniausiai ir mėgins visus 
patenkinti.

Prašome visus pietums ne- 
sivėluoti ir pagelbėti paremti 
mūsų spaudą. Komisija

Worcester, Mass.
Rugpiūčio 31 d. Worcester 

Nursing Home mirė Uršulė 
Jaskevičienė, išsirgus penke
rius metus sunkia liga, ir prie 
pabaigos, per keturis mėne
sius, vėžio liga ją užbaigė. 
Palaidota rugs. 3 Vitlie kapi
nėse. Prieš išlydint Uršulė iš 
Peter Carroll koplyčios ir 
paskui prie kapo J. Blažys 
sugiedojo po dvi giesmeles. 
Petras Plokštys pasakė pri
taikytą kalbą, primindamas 
kad Uršulė išgyveno Worces- 
tery 61 metus ir gražiai su 
visais sugyveno, buvo pažan
gi moteris.

Būdama ligoninėj ir Nurs
ing Home neprisileido kuni
gų.

Diena pasitaikė saulėta, tai 
daug jos senų draugų susirin
ko ir palydėjo į kapus, iš 
kurių niekas nesugrįžta.

Uršule, ramiai ilsėkis sveti
moj ir šaltoje žemelėje.

Dalyvis

Paryžius. - Bent trys kapi
talistinės šalys pralenkia 
Jungtines Valstijas aprųpini- 
mu savo bedarbių. Jomis yra 
Kanada, Japonija ir Vakarų 
Vokietija.

5-tas puslapis

Tai vaizdas Bostono priemiestyje Charlestown pradžioje 
šios savaitės, kai mokyklos atsidarė. Rasizmo paveikti balti 
jaunuoliai akmenimis bando pastoti kelia mokyklų integraci
jai, o policija juos blaško.

St. Petersburg, Fla. i Hartford, Conn.
Rugpiūčio 23 ir 30 d. d. 

Klubas savo salėje turėjo 
pasekmingus pobūvius. 23 
dienos pobūvis buvo papras
tas. Susirinko organizacijų 
vietiniai nariai, ir dar keletas i 
svečių iš toliau užsuko papie
tauti, nes mūsų darbščios 
šeimininkės visuomet paga
mina gerus pietus.

Po pietų grojo muzika. Kas 
myli, gali pasišokti. Mūsų 
publika laiką praleidžia links
mai.

30-osios dienos pobūvis bu
vo įvairesnis, ir publikos su
sirinko daugiau. Baigiant pie
tauti, Al. Aleknienė pristatė 
svečius, prašydama susipa
žinti su mūsų publika. V. 
Bunkus dėkojo visiems už 
atsilankymą. Pranešė, kad 
šiandien turėsime programą, 
nes jau sugrįžo iš atostogų 
choro mokytoja Adelė Pakal
niškienė.

Pirmiausia buvo pristatyta; 
pakalbėti Tillė Lukienė. Tillė ' 
kalbėjo apie darbo žmonių 
šventę (Labor Day), apie dar
bininkų kovas prieš nedarbą 
ir už socialinę žmonių sveika
tos apdraudą. Po jos kalbos 
solistas Larry ’Strack padai
navo: “Try To Remember,” 
“Home On The Range” ir 
“Look For The Silver 
Lining”.

Po to padainavo Antanas 
Ruseckas ir Juozas Bakšys. 
Pabaigai padainavo keletą 
liaudies gainelių Dainos My
lėtojų Choras, vadovaujant 
Adelei Pakalniškienei.

Solistams ir chorui pijaninu 
akomponavo Walteris Žukas. 
Už gražią programą publika 
dėkojo gausiais aplodismen
tais. Po to buvo šokiai iki 
vėlumos.

MŪSŲ LIGONĖS
M. Puišienė jau sugrįžo iš 

ligoninės, gydosi namuose 
daktaro priežiūroj. Stela 
Bakšienė buvo ligoninėje, su
grįžo ir gydosi namuose. M. 
Wilkauskiene buvo skaudžiai 
susižeidusi koją, jau susvei- 
ko. Malonu buvo matyti ją 
mūsų pobūvyje. Helena 
Waitkiene prie savo namų 
netikėtai parpuolė ir skau
džiai susižeidė galvą ir ranką. 
Gydosi namuose. Linkiu vi
soms ligonėms greit ir pilnai 
susveikti.
PRANEŠIMAI

Rugsėjo 20 d. 45 kuopos 
pobūvis - pietūs 12 vai. Rug
sėjo 27 d. klubo vieta: 314 
15th Ave. South.

Prašome visus įsitėmyti.
V. Bunkienė

WORCESTER, MASS.
Mirus

Ursula Yaskevich
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Jokūbui ir

visiems artimiesiems bei draugams.
J. K. Sabalauskas P. Karalius
J. P. Karazėjai F. M. Petkūnas
J. Senkus J. Petkūnas
F. P. Petrauskas E. Jussius
L. Auseius M. Shipman
D. Spakauskas J. H. Raulušaitis
V. K. Žitkus J. B. Jakaitis
J. B. Lietuvnikas Pauline Cook (Kuklevičienė)
Anna Dudonis P. J.Plakštis, Jr.

Po visų atostogų, vėl grįžo
me prie veiklos ir meno. 
Laisvės Choro nariai susirin
ko beveik visi. Apkalbėjome 
savo įspūdžius bei tolimes
nius planus veikloje.

Louise Butkevičienė links
ma, laimingai sugrįžo iš Lie 
tuvos ir daug daug mums 
papasakojo apie Tėvynę, apie 
jos žmonių gyvenimą, kuris 
yra daug skirtingesnis, negu 
prieš 10 metų, apie jųjų meilę 
išeiviams, na, ir apie taip 
gražų festivali ir įspūdingą 
maršą į Vingio Parką ar 
stadijoną, kuriame buvo šo
kiai. Sako: “Nors kojos mane 
kankino, bet niekur neatsili
kau, visur norėjau matyti 
savo akimis”.

Mes visi Louisei dėkingi už 
dovanas ir už kalbas, įkalbė
tas į “juostą”. Ypač man buvo 
miela ir liūdną, kaip girdėjau 
motinos kalbą, man pasaky 
tą, taipgi ir brolio kalbą. Jie 
kviečia atvažiuoti.

Šią vasarą mūsų tarpe bu
vo ir yra daug ligonių. Lais
vės Choras linki geros svei
katos Walter Brazauskui, A. 
Saurusaitienei, Rose Cher- 
niauskienei ir Mr. Lukštas, ir 
visiems pažįstamiems bei 
garbės nariams. Malonu buvo 
matyti Tony Skardžius mūsų 
tarpe. Jis yra didelis pagalbi
ninkas ir namo prižiūrėtojas. 
Jam operacija pasisakė ir po 
kelių savaičių grįž darban.

Hartfordo Laisvės Namo 
Bendrovė rengia pietus rug
sėjo 21 dieną 1-mą valandą 
Laisvės salėje. Pietūs - $4.50. 
Prašome visus atsilankyti. 
Maistą pagamins geros šeimi
ninkės - Jerry De Čarli ir 
Helen Carlson. Per vasarą 
nebuvo tokių pietų, tai bus 
gera proga susitikti su savo 
draugais.

Kurie galite, atsineškite 
dovanėlių dėl “Tea Cup Auc
tion”.

Iki pasimatymo.
E. Brazauskas

BANDOMA 
PERSODINTI 
SALDYTUS INKSTUS

Minesotos valstijoje pavyko 
sėkmingai persodinti šunims inks
tus, užšaldytus iki —22°C. Tai pir
mas kartas, kai šaldyti inkstai pa
kankamai gerai palaikė gyvybines 
funkcijas. Šuniui pašalintas inkstas 
buvo atšaldytas iki —22 C. Maž
daug po 15 min. inkstas buvo at
šildytas ir vėl įsodintas tam pa
čiam šuniui. Kadangi šiuo atveju 
nebuvo organų nesuderinamumo 
problemos, tyrinėtojai vis<ą dėme
sį galėjo skirti perkeltojo organo 
veikimui.

Naująjį metodę reikės tobulinti, 
kad inkstus būtų galima dar la
biau atšaldyti ir ilgai išlaikyti.

1
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“Laisvės” vajaus 
atidarymas 

įvyks
sekmadienį, rugsėjo 28 d., 1 vai.

LAISVĖS SALĖJE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 

Įėjimo auka $5.00
Pietūs bus duodami lygiai 1 vai.

PAGERBSIME SOFIJĄ IR JURGI STASIUKAlClUS 
kurie šiuos pietus užsako.

Meninę programą pildys Aido Choras su solistais 
vadovybėje Mildred Stensler.

Kviečiame visus New Yorko ir plačios apylinkės 
“Laisvės” skaitytojus, rėmėjus ir draugus.

RENGĖJAI

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ŽODŽIAI IR DARBAI

Henry Reuss
Sis Kongreso Atstovų Buto 

narys, demokratas ir Wis
consin, skaitomas žymiu libe
ralu. Žodžiais jisai tokiu ir 
yra. Antai, Darbo Dienos 
proga jis pareiškė:

“Mes dar nesame pasiekę 
amerikinio idealo aprūpinti 
darbu kiekvieną, kuris tikrai 
nori dirbti. Iš tikrųjų, per 
praėjusius metus nuo praei
tos Darbo Dienos mes dargi 
nuo to idealo nutolome. Šian
dien vienas iš kiekvienų de
šimties darbininkų yra be
darbis. Ir prieš akis turint 
dabartinės vyriausybės eko
nominę programą, perspek
tyvos dėl ateinančių metų 
Darbo Dienos nėra gėrės- • »» nes .

“Mūsų tikslas”, kongres- 
manas sako, “turi būti nei 
mažiau, nei daugiau, kaip 
aprūpinimas visų darbininkų 
darbų”.

Kongresmano žodžiai labai 
gražūs, bet programos aprū
pinti visus darbais, nesimato. 
Žodžiai pigūs, kai jie nepa
grįsti darbais.

GRIEŽTAI PANEIGIA 
IR UŽGINČIJA

Maskva. - Tarybinė žinių 
agentūra “Tass” griežtai pa
neigia užsieniuose leidžiamas 
kalbas, kad Tarybų Sąjunga 
finansuojanti Portugalijos 
Komunistų Partiją. “Tass’ sa
ko, kad ne Portugalijos Ko
munistų Partija gauna finan
sinės paramos iš užsienių, bet 
Portugalijos Socialistų Parti
ja, kuriai vadovauja Soares.

Liūdnas Prisiminimas
Rugsėjo 16 dieną sukaks vienuolikti metai, kai mirė

Antanas Malinauskas
Liekame liūdesyj 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.

UŽ ABIEJU VIETNAMU 
SUSIVIENIJIMĄ

Saigonas. - Prie kiekvienos 
progos išsilaisvinusio Pietų 
Vietnamo dabartinė vadovy
bė storai pabrėžia susivieniji
mo su Šiaurės Vietnamu rei
kalą. Jinai pilnai suprantanti 
nesveiką padėtį, kai tauta 
padalinta į dvi valstybes. Ti
kimasi, kad abiejų Vietnamu 
susivienijimas bus neužilgo 
pasiektas.

IZRAELIS REIKALAUJA 
DAUGIAU GINKLU

Pranešama, kad Izraelio 
vyriausybė nori gauti iš 
Jungtinių Valstijų daugiau ir i 
naujesnių ginklų. Kaip tiktai 
sutartis su Elgiptu ir nauja 
siena Sinai srityje verčian
ti Izraelį geriau apsiginkluo
ti.

Kaip į tai atsineš Egiptas ir 
kiti arabiški kraštai?

Huricane, Utah. - Lėktuvo 
nelaimėje žuvo visa Barton 
Spendlove šeima iš šešių na
rių - abudu tėvai, trys dukros 
irsimus.

JINAI PIRMOJI

Gillian McLaughlin
Jinai pirmoji visoje Chicagoje 
raita policininkė. Ji sveria tik 
135 svarus, brunetė, ir tik 5 
pėdų aukščio. Jai pavesta 
padaryti Lincoln Parką sau
giu, ypač moterims. Pamaty
sime, sako chikagiečiai, kaip 
jai seksis.

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.

LIETUVOS ŽURNALISTAS APIE MUSU NEW YORKĄ

Kodėl miestas pavojingas 
dieną ir naktį?

JONAS LUKOŠEVIČIUS

Prieš kiek laiko pasirodė 
pirmojo 1975-ųjų pusmečio 
kriminalinė statistika. Ji ro
do, kad New Yorke per šešis 
šių metų mėnesius rimtų nu
sikaltimų palyginti su praėju
sių metų pirmaisiais šešiais 
mėnesiais padidėjo 13 pro
centų. Taip paskelbė policijos 
departamentas, kuris čia pat 
pasiguodė: žmogžudysčių
procentas kilęs ne taip stai
giai, o lyginant su Jungtinių 
Amerikos Valstijų nusikal
stamumo kilimo tempais, - 
net mažiau už daugelį kitų 
didžiųjų miestų. Federalinio 
tyrimų biuro duomenimis, 
bendranacionalinis “tempas” 
palyginti su praėjusiais me
tais yra 18 procentų.

Deja, pastangos kovoti su 
šia nusikaltimų banga nedi
dėja. Priešingai, dėl sunkios 
ekonominės padėties dauge
lyje miestų net mažinamas 
policijos skaičius. Tos pačios 
ekonominės problemos, anot 
vieno policijos eksperto, kaip 
tik ir didina nusikaltimų skai
čių: neatsitiktinai šioje liūd
noje statistikoje plėšimai, va
gystės, įsilaužimai užima vis 
svaresnę vietą.

Amerikos kaimo vietovės, 
kurios iki pat paskutiniųjų 
metų buvo vadinamos paly
ginti saugiomis, labai sparčiai 
vejasi miestą: priemiesčiuose 
nusikaltimų skaičius visos ša
lies mastu padidėjo 19 pro
centų, kaimo vietovėse - 21 
procentą.

Priežastys? Rimti moksli
ninkai, kriminologai, ištisi in
stitutai jas tiria, tačiau, mano 
manymu, paprastai, bet labai 
tiksliai daugelį jų nusakė vie
nas aukštųjų New Yorko poli
cijos pareigūnų L. Kotelas:

— Kai žmonės negali už
mokėti už butą ir neturi ką 
valgyti, dauguma jų tampa 
nusikaltėliais.

Tai, kad New Yorkas nusi
kaltimų augimo tempais atsi
lieka nuo visos Amerikos vi
durkio ir kitų didžiųjų mies
tų, išties menka paguoda: 
miestas pavojingas naktį ir 
dieną, centre ir nuošaliuose 
kampeliuose. Vis dažniau tą 
pavojų kelia jauni nusikaltė
liai, vis dažniau žmogaus gy
vybė matuojama keliais dole
riais.

Neseniai Central parke patį 
vidurdienį merginą užmušė 
tik dėl dviračio, kuriuo ji 
važiavo. Prieš keletą dienų 
tame pačiame parke devintą 
valandą ryto keliolikos praei
vių akivaizdoje trys jaunuo
liai užpuolė penkiasdešimt 
aštuonerių metų žmogų, foto
grafuojantį tvenkinį, ir mėgi
no atimti iš jo fotoaparatą. 
Žmogus pasipriešino, ir vie
nas užpuolikų jį peršovė. 
Banditų amžius - 17, 18 ir 19 
metų. Piešdami jie buvo tvir
tai įsitikinę, kad praeiviai 
nesikiš. Taip praktiškai būna 
ir daugeliu kitų panašių atve
jų. Tiesa, kai kuriuose mies
tuose jau organizuojama kaž
kas panašaus į piliečių savi
saugos būrius.

Keturi jaunuoliai, amžius 
tarp 15 ir 18 metų, vogtu 
automobiliu lakstė po Brook- 
lyną ir apiplėšinėjo moteris: 
iššokę iš mašinos, lazdos 
smūgiu per galvą svaigino 
bejėges praeives ir grobė jų 
turtą, dažniausiai nesiekiantį 
nė dolerio. Tokių nusikalti
mų, kurių motyvas yra dvira
tis, keletas dolerių ar koks 
kitas daiktas, katastrofiškai 
daug. Bet vis daugiau ir tokių 
nusikaltimų, kur vienintelis 
motyvas yra daužyti ar žudy
ti. Vienintelė aukos “kaltė” 
ta, kad tuo metu ji pasitaikė 
po ranka.

Vienas keturiolikametis 
nusikaltėlis su linksma šypse

na ir nuoširdžiu entuziazmu 
pasakojo amerikiečių žurna
listui apie savo “žygius”: “Pa
mačiau parke senį su šuniu
ku, tokiu mažu pudeliuku. 
Mane pamatęs, senis pradėjo 
trauktis atbulas. Pareikala
vau piniginės. Jis siekė jos, 
bet pamačiau, kad kažko dai
rosi aplinkui. Dūriau peiliu 
jam tiesiai į pilvą, ir jis 
nukrito. Tai buvo nuostabus 
jausmas. Spyriau kaukian
čiam šuniui ir nubėgau”.

Pasakojimo ir žmogžudys
tės autoriui tada buvo dvyli
ka metų, bet jis jau turėjo 
tvirtą filosofiją, kad žmogaus 
gyvenimas visiškai nieko ne
vertas, kad tokie jausmai, 
kaip gailestis, išvis neegzis
tuoja.

Džozefas - toks šio nusikal
tėlio vardas - vienas iš tūks
tančių tokioje filosofijoje 
augančių newyorkiečių, kurie 
nuo pat vaikystės be jokių 
kompromisų nusistatę abso
liučiai prieš viską: tėvus, mo
kyklą, visuomenę. Nuo pat 
vaikystės bobutės pasakas 
jiems atstoja televizorius, 
kurio ekrane kas dieną pačio
mis įvairiausiomis priemonė
mis ir pačiais įvairiausiais 
būdais žudoma dešimtys 
žmonių. Mėgstamiausi didvy
riai yra pagarsėję gangste
riai.

Tai - tik pradžia: smulkūs 
nusikaltimai, nusikaltimai be 
priežasties, iš keršto ar pavy
do. Vėliau patys, vikriausi, 
žiauriausi ir sumaniausi įsi
jungia į “tikrą darbą”, kur 
laimikis jau skaičiuojamas 
šimtais, tūkstančiais, dešim
timis tūkstančių.

Štai vien šiuo metu, kai 
rašomos šios eilutės. Ameri
ka gyvena net keletu stambių 
kvalifikuotų nusikaltimų: 
New Yorke pagrobtas ir kaž
kur paslėptas milijonieriaus 
S. Bronfmano (kapitalą pasi
dariusio iš viskio) sūnus. Pa
grobėjai reikalauja puspenk
to milijono dolerių išpirkos. 
Iš Detroito paslaptingai din
go buvęs sunkvežimių vai
ruotojų profsąjungos vado
vas, artimai susijęs su nusi
kaltėlių pasauliu, Dž. Hofas 
ir daugybė smulkesnių.

Televizijai, radijui tai svar
biausia tema jau ne pirma 
diena. O ką bekalbėti apie 
laikraščius - prieš tai jiems 
nublanksta visi pasauliniai 
įvykiai ir problemos. Apraši
nėjama kiekviena detalė, 
kiekvienas “krustelėjimas” 
šiose istorijose. Gi telefono 
kompanija prie kelio, netoli 
Bronfmano namų, pastatė te
lefonų bateriją specialiai žur
nalistams, kurių didelis bū
rys laiko gulte apgulęs dieną 
naktį visą vietovę apie tur
tuolio sodybą.

Ką gi, tos detalės smagiai 
kutena miesčionio smalsumą, 
leidžia jam pajusti, kad ir 
milijonieriai mirtingi, kad ir 
jie gali turėti skaudžių būdų. 
Ir kartu yra puikiausia aka
demija tiems, kurie po metų 
ar dvejų planuos ir vykdys 
panašius nusikaltimus, tik 
galės pasimokyti iš pirmtakų 
klaidų.

New Yorkas pasiguodė 
“nesparčių” kriminalizmo di
dėjimo tempu - “tik” 13 pro
centų. O kuo teks guostis 
kitais metais? “Tiesa”

"Laisvės" 
direktoriams

Šį mėnesį Direktorių posė
dis šaukiamas pirmadienį, 
rugsėjo 22 d., 2 vai. po pietų, 
vietoje rugsėjo 29 d. Tai 
darome, tikslu , prisiruošti 
mūsų vajaus atidarymui, ku
ris įvyks rugsėjo 28 d.

A. Rainienė, Sekretorė

Sofija ir Jurgis Stasiukaičiai

Stasiukaičiai, Fairlawn, N. J. gyventojai, nusitarė “Lais
vės” vajaus atidaryme, rugsėjo 28 d., užsakyti pietus 
visiems. Tai bus jų labai gausi auka “Laisvės” fondui.

Atidaryme bus nemažai svečių iš Lietuvos, žinoma, patys 
gerbiami Stasiukaičiai dalyvaus, ir tikimės turėti daug 
laisviečių iš plačios apylinkės. Kviečiame visus.

Administracija

Žymus dailininkas

Maurice Becker
Rugsėjo 4 dieną, sulaukęs 

86 metų, mirė šis vienas iš 
žymiausių pažangių dailinin
kų. Savo tapyba ir karikatū
romis jis pradėjo atsižymėti 
dar 1913 metais. Ilgus metus 
Maurice Becker savo konvin- 
gomis politinėmis karikatūro
mis bendradarbiavo žurna
luose “Liberator” ir “Mas- M sės .

TARP LIETUVIŲ
Juozas Zajankauskas- 

Zayan ir vėl turėjo pasiduoti 
ligoninėn. Kaip nors eidamas 
kambaryje paslydo ir smar
kiai užsigavo koją. Jis randa
si Wyckoff Heights ligoninė
je, Brooklyne, jau kelinta 
savaitė, kur jam daromi 
Rentgeno spindulių peršvie
timai (X-ray), bet dar nebuvo 
daktarų patikslinta, ar kaulas 
lūžęs ar ne.

Linkime Juozui greit susti
prėt.

* * *
Pradžioje šios savaitės Ona 

Babarskienė išvyko paviešėti 
pas dukrą Irene, kuri gyvena 
Kalamazoo, Michigan. Drau
gė Babarskienė pasiilgsta sa
vo dviejų anūkėlių, žento, ir, 
žinoma, dukrelės.

Abu draugai Babarskai lie
pos mėnesyje buvo išvykę į 
Lietuvą su LLD antrąja eks
kursija ir grįžo pilnai kelione 
pasitenkinę.

Ieva

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

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

DOVANOS VAJIN1NKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25Č. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50Č.
KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJIN INK A MS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

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

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

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

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metą
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metą
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metą
Pietą Amerikoje $10.00 metame, $5.50 pusei metą
Lietuvoje $12.00' metams, $6.50 pusei metą
Kitur užsieniuose $12.(XX metams, $6.50 pusei metą

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

— ————————— 
Pramogų kalendorius
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RUGSĖJO 21 D.
Waterbury LLD 28 kuopa 

ruošia pietus spaudos naudai, 
1 vai., 48 Green Street sve
tainėje.

RUGSĖJO 28 D.
“Laisvės” vajaus atidary

mas New Yorke. Laisvės 
Bendrovės direktoriai ruošia 
pietus su programa 1 vai., 
Laisvės salėje. Auka $5.00.

SPALIO 26 D.
Hartfordo Lietuvių Moterų 

Klubas, su pagalba Laisvės 
Choro, rengia “Laisvės" nau
dai pietus su menine progra
ma, 1 vai., 157 Hungerford 
St.

LAPKRIČIO 9 D.
“Laisvės” Bendrovės meti

nis koncertas. Dalyvaus 
Hartfordo Laisvės Choras va
dovybėje Wilma Hollis ir vie
tinis Aido Choras vadovybėje 
Mildred Stensler. Dainuos ir 
chorų solistai. Pradžia 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėje.

Moterų klubo 
narėms

Po ilgų atostogų jau laikas 
pradėti laikyti susirinkimas. 
Pirmas Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 17 
d., 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.

Prašome susirinkti skait
lingai. Valdyba

Londonas. - Rugsėjo 5 die
na čionai Hilton Hotelyje 
sprogo bomba. Žuvo du žmo
nės, o 63 tapo sužeisti. Spro
gimas įvyko vidurnaktį.

Labor Day and 
Pauline Newman

Labor Day is passed but 
our thoughts are still with it. 
It’s a big week-end. People 
take trips, go visiting, have 
picnics and all sort of other 
activities. But it hasn’t al
ways been like this.

Pauline Newman who lives 
in New York have some very 
sad memories about labor 
and holydays.

Now almost 80, she still 
often walks from home on 
12th Street to 25th Street 
and Seventh Avenue, where 
she is education director of 
the International Ladies Gar
ment Workers Union’s 
Health Center.

She was 7 or 8 when she 
came to America from the 
small village in Lithuania. 
The little girl went to work 
the same year she arrived at 
the Triangle Shirtwaist Com
pany. When the operator was 
finished with the machine she 
and other child laborers had 
scissors to cut off the threads 
that were left over when 
they pulled out the shirt
waists. They worked from 
7:30 in the morning until 8 or 
9 at night. No overtime, no 
supper money. Seven days, 
but on Sunday you might 
work only until noon or 2 and 
that was a half day. There 
were signs that warned: “If 
you don’t come in Sunday, 
don’t come .in Monday.

On Saturday they handed 
you an envelope with $1.50, 
your pay for the week. By 
the end of Pauline’s eight 
years there, in 1909, she had 
worked up to 6 dollars a 
week. She was promoted to 
cut threads from the em
broidery that had been in
serted into the shirtwaist.

It was a hard struggle for 
Pauline and other workers 
but they had hope that things 
will get better, and they did 
when workers started to 
strike and organize into 
unions. Use
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