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KRISLAI
Kaip niekados pirmiau 
Neišvengiama rizika 
Pakartokime pernykštę 

istoriją 
Iki pakvaišimo 
Kaip grybai po lietaus

A. BIMBA
Neatsimename, kad kada 

nors pirjniau šioje šalyje būtų 
buvęs viešųjų mokyklų mo
kytojų toks sukilimas, kokį 
matome šiandien, mokyk
loms atsidarius. Mūsų moky
tojai, matyt, gerai pasimokė 
iš darbo žmonių kovų. Nieko 
nelaimėsi, jeigu nekovosi.

Mokytojų algos toli atsili
kusios nuo gyvenimo reikme
nų pabrangimo. 0 daugelyje 
mokyklų mokytojams darbo 
sąlygos nepakenčiamos. Be 
to, juos užklupo naujas dide- 
lis pavojus. Tai moksleivių 
bei studentų teroras. Mokyk
los nebesaugios ypač mokyto
joms. Chuliganizmo siautėji
mas beribiškas.

Mokytojų reikalas teisin
gas. Jų kova prieš tuos visus 
blogius pilniausiai pateisina
ma. Liaudis ypač tėvai ir 
motinos, turėtų juos nuošir
džiai paremti.

•
Antras pasikėsinimas prieš 

prezidento Fordo gyvybę iš
kelia labai rimtą ir jau plačiai 
diskutuojamą klausimą, bū
tent: Ar galima ne tik mūsų 
prezidentui, bet ir kitiems 
aukštiems pareigūnams ga
rantuoti pilną saugumą nuo 
tokių pasikėsinimų bei pavo
ju?

Negalima nesutikti su tais, 
kurie sako, kad kol yra žmo
nių, nepaisančių savo gyvy
bės, tokios garantijos nėra ir 
negali būti. Jie progas suras. 
Juk mūsų prezidentas negali 
per ketverius ar aštuonerius 
metus sėdėti savo bute užsi
daręs, neišėjęs laukan, >arba 
nepasirodęs žmonėse.

Tokią vietą užimdamas 
žmogus, nepaisant kokiai 
partijai jis priklausytų bei 
kokių įsitikinimų jis būtų, 
rizikuoja, “lošia” savo gyvy
be.

Atsimenate, kaip gražiai 
pernai “Laisvės” rudeninį va
jų pilnai užbaigėme pasiskir
tu laiku. Pilnai užteko trijų 
mėnesių. Su pabaiga metų 
laimingai užsibaigė ir mūsų 
vajus.

Kaip būtų gražu šią garbin
gą istoriją pakartoti šiemet! 
Pradžią jau turime gerą. Pa
žangiojoje visuomenėje entu
ziazmo nestinga.

Aš esu optimistas. Aš ma
nau, kad ir šiemet vajų dar 
net su kaupu baigsime su 
pabaiga metų.

•
Toji mūsų nelaimingųjų 

“vaduotojų' reakcinė spauda 
jau yra išėjus iš visų ribų. Jai 
nebeužtenka plūdimo ir nie
kinimo Tarybų Lietuvos. Da
bar ji jau siekia susidoroti ne 
tik su visa Tarybų Sąjunga, 
bet ir visu pasauliniu komu
nistiniu sąjūdžiu. Ji jau pasi- 
mojus “išlaisvinti” ir visą Ry
tų Europą.

Kas ją prie to privedė? Ogi 
socialistinio pasaulio laimėji
mai. Laimėjimai dviejuose 
frontuose. Pirmiausia, laimė
jimai socialiniame gyvenime. 
Paimkim mūsų gimtąjį kraštą 
— Lietuvą. Visose gyvenimo 
ir kūrybos srityse laimėjimai 
ir pasiekimai milžiniški. Tai 
matė šimtai tos spaudos skai

Derybos dėl mil. 
bazių Ispanijoje

Iš Washington© ir Madrido 
pranešama, kad derybos tarp 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bės ir Ispanijos fašistinio re
žimo dėl naujos sutarties la
bai gerai progresuoja. Nea
bejojama, kad bus susitarta.

Ispanija pareikalavo, kad 
dėl tolimesnio Amerikos mi- 
litarinių bazių palaikymo Is
panijoje būtų padaryta nauja 
sutartis. Apie bazių likvida
vimą nesą nė kalbos. Tik 
Ispanijos režimas reikalauja, 
kad už naudojimąsi Ispanijos 
teritorija militarinėms opera
cijoms būtų geriau jai apmo
kama.

Jo misija esanti 
aprūpinti 
meksikiečius darbais

Mexico City. — Meksikos 
naujuoju prezidentu išrinktas 
buvęs finansų ministras Jo- 
pez Portilio. Jis pareiškė, 
kad jo prezidentavimo svar
biausias siekimas bus aprū
pinti meksikiečius darbais. 
Nedarbas skaudžiai smaugia 
ir Meksiką, kaip ir Jungtines
Valstijas. Jis pažadėjo sukur
ti net 4,500,000 naujų darbų.

Suareštavo 209 
mokytojus

Wilmington, Del. — Bene 
aštriausias mokytojų streikas 
vyksta šiame mieste. Valdžia 
naudoja policiją ir kalėjimą 
streikui sulaužyti. Jau 209 
mokytojų suareštuota.

Lisbon. — Visoje Portuga
lijoje šiomis dienomis vyksta 
didžiulės žmonių demonstra
cijos. Vienas rengia taip vadi
nami “kraštutinieji kairieji”, 
kitas — dabartinės koalicijos 
pritarėjai. Visa šalyje situaci
ja yra paaštrėjusi. Nežinoma, 
kuo tas viskas baigsis.

tytojų, kurie lankėsi savo 
gimtajame krašte.

Antras frontas, tai socialis
tinio pasaulio su Tarybų Są
junga priešakyje kovos už 
detentę (taikų tautų ir val
stybių sugyvenimą) didelis 
pasisekimas, kuris buvo aki
vaizdžiausiai pademonstruo
tas Helsinkio konferencijoje. 
Ir ko toje “vaduotojų” spau
doje nebeprisapaliojama apie 
tą Helsinkio konferenciją ir 
jos priimtą Deklaraciją!

Visa tai gadina tos spaudos 
redaktorių ir jų bendradarbių 
ūpą ir maišo galvas.

•
Jau sunku ir besuskaityti 

Demokratų partijos vadus, 
kurie neapsakomai norėtų 
būti jos kandidatais į prezi
dentus 1976 metų rinkimuo
se. Visi jau paskendę kampa
nijoje už savo kandidatūras.

Kaip tik šis demokratuose 
pasidalijimas, susiskaldymas 
ir nesuvaldomos ambicijos 
skina kelią į jų pralaimėjimą. 
Fordas ir kiti rct blikonų 
vadai negali atsidžiaugti. Tik 
tame jiems ir teglūdi viltis 
laimėti.

įdomu, kad Republikonų 
partijoje su tokiomis aukšto
mis ambicijomis kitų, apart 
Fordo, visai nesigirdi. Nutilo 
ir vyriausias Fordo oponen
tas kalifornietis Reagan. Ma
tyt, žmogus bus praradęs 
viltį laimėti nominacijose.

Nelson Rockefeller pasiten
kinęs kandidatūra į vicepre
zidentus.

GAMTA SKAUDŽIAI “NUBAUDĖ” Jungtinės Valstijos finansavo 
Portugalijos socialistus

Praeitą savaitę per kelias dienas rytinėse ir šiaurinėse valstijoje be pasigailėjimo ir be 
pertraukos pylęs lietus pridarė neapsakomai daug medžiaginių nuostolių. O ką jau 
bekalbėti apie neparankumus su transportacija. Vargiai kuris gyventojas jų nepajuto, 
kaip žmonės sako, “ant savo kailio”. Viena iš labiausiai nukentėjusių sričių buvo New 
Yorkas su savo plačiomis apylinkėmis. O labiausiai nukentėjusi veikiausiai bus New 
Jersey Valstija.

Šioje nuotraukoje parodomas vaizdas iš Long Island vandeniu apsemto ekspresinio 
kelio yra tik vienas iš šimtų panašių vaizdų.

Jam laimėta vieta J 

kandidatų sąraše 
Seattle, Wash. — Po ilgų ir 

sunkių pastangų Washingto- 
no valstijos Komunistų Parti
jos organizacijai pavyko iško
voti savo kandidatui Elmer' 
Kistler vietą kandidatų sąra
še 35-tame distrikte. Per pa-• 
staruosius 27 metus šioje val
stijoje nėra buvę revoliucinės 
partijos kandidato į jokį val
dišką postą. Dabar lapkričio 
mėnesio rinkimuose šios val
stijos darbo žmonės turės 
progą pasiųsti į seimelį savo 
atstovą.

Kistler yra dailidė ir daili
džių unijos narys per 35 
metus.

ELMER KISTLER

Pastangos atidengti 
ČIA išlaidas

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Buto narys Rob
ert K. Giaimo planuoja pasiū
lyti Kongresui, kad jis pri
verstų Centrinės Žvalgybos 
Agentūrą (ČIA) viešai skelbti 
savo pajamas ir išlaidas. Bū
gų gerai, kad jo pastangos 
būtų ne veltui.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Kissingeris ir 
fašistinės Ispanijos užsienio 
reikalų ministras Mauri pra
dėjo pasitarimus dėl Ameri
kos militarinių bazių Ispani
joje ateities. Amerika nori ne 
tik tas bazes toliau palaikyt, 
bet dar jas ir išplėsti.

Vėliausios Žinios
Asan, Guam. — Gautas 

pranešimas iš Washington©, 
kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė jau leidžia 1,600 
vietnamiečių pabėgėlių grįžti 
į savo gimtinę. Jie susiprato, 
kad jiems nereikėjo pasiduoti 
amerikiečių viliojimui bėgti iš 
savo šalies. Manoma, kad ir 
daug daugiau pabėgėlių pa
keis savo nusistatymą.

•
Madridas. — Ispanijos fa

šistinio režimo premjeras 
Carlos Arias Navarro smer
kia tuos europiečius, kurie 
protestuoja prieš sušaudymą 
penkių baskiečių nacionalis
tų, kovojančių už savo tautos 
nepriklausomybę.

Tuo tarpu visuose Europos 
kraštuose vyksta milžiniškos 
protesto demonstracijos 
prieš Ispanijos režimo tokį 
kruviną terorą prieš baskie- 
čius.

Manila. — Ilgai Amerikos 
reakcionierių niekinamas ir 
persekiojimas už pasiprieši
nimą šaukimui į armiją ir 
Vietnamo kačui, vėl pasauli
nis boksinio (kumštinio) spor
to čempionas Muhammad 
Ali. Jis supliekė taip pat labai 
smarkų kumštininką Joe Fra
zier. Kova buvo sunki ir 
tęsėsi visus 14 persiėmimų 
(“rounds”).

United Nations, N. Y. — 
Sirijos atstovybė'Generalinės 
Asemblėjos sesijoje pareiš
kė, kad Sirija niekados nesu
tiks eiti į jokias derybas bei 
sutartis su Izraeliu, kol jis 
besąlyginiai neišsikraustys iš 
visų jo užbrobtų arabiškųjų 
žemių.

/

New Yorkas. — Nors majo
ras Abraham Beame yra žy
dų tautybės, bet buvo pa
kviestas ir dalyvavo St. Pat
rick’s Katedroje ceremonijo
se pagerbimui Popiežiaus Po
vilo VI paskelbtos niujorkie
tės Seton šventąja. Dar ir 
pamokslą pasakė. Salia jo 
sėdėjo kardinolas Cooke ir 
kiti katalikų bažnyčios digni- 
tarai.

Pilno proto ir 
turi būti teisiama
Sacramento, Cal. — Teisė

jas patvarkė, kad prezidento 
Fordo gyvybei pasikėsintoja 
Lynette Alice Fromme yra 
pilno proto, yra atsakinga už 
savo elgseną , ir turi būti 
teisiama. Teisėjas savo pa
tvarkymą remia psychiatro 
Dr. James Richmond, kuris 
jos protą tyrinėjo, liudijimu.

Lynette Alice Fromme
I

Socialdemokratų 
įtakos kritimas

Bremen, V. Vokietija. — 
Šiandien Vakarų Vokietijoje 
Socialdemokratų partija yra 
vadovaujama partija. Jos 
rankose vyriausybė. Rugsėjo 
26 dieną Bremeno valstijoje 
įvyko seimelio rinkimai. So
cialdemokratų atstovai besu
rinko 49 procentus balsų, tai 
yra, 6 procentais mažiau, 
negu pįrmesniais rinkimais. 
Dabar jie tiktai kitų pagalba 
gali pasilaikyti valstijos val
džią savo rankose.

Su nepaprastu 
entuziazmu 
sveikinami

Volgograd, Tarybų Sąjun
ga. — Šiuo tarpu Tarybų 
Sąjungoje vieši trys ameri
kiečiai astronautai. Kartu su 
dviem tarybiniais kosmonau
tais jie apsilanko įvairiuose 
miestuose. Ir visur svečiai ir 
saviškiai didvyriai sutinkami 
liaudies su nepaprastu entu
ziazmu. Amerikiečiai svečiai 
jau esą net pavargę.

Washingtonas. — Šios ša
lies valdžios žmonėse nesle
piamas didelis pasitenkini
mas žymiais Portugalijos So
cialistų Partijos laimėjimais 
jos kovoje prieš komunistų 
vadovaujamą darbo liaudį. 
Praeitą savaitę visoje net 
komercinėje spaudoje' (New 
Yorko “Times”, “Post”) buvo 
paskelbta, kad “vyriausybės 
ir Kongreso šaltiniai pripaži
no, kad nuo birželio mėnesio 
kiekvieną mėnesį ČIA (Cent
rinės Žvalgybos Agentūros) 
rėmimui Portugalijos Socia
listų Partijos, vadovaujamos 
Mario Soares, buvo išleista 
nuo dviejų iki dešimties milL 
jonų dolerių”.

Kiekvieną mėnesį po de
šimt milijonų dolerių finansa
vimui Portugalijos socialistų 
veiklos!

Apart suteikimo Portugali
jos socialistams tiesioginės 
finansinės paramos, praneši
me sakoma, kad šios šalies 
vyriausybė panaudojo Vaka
rų Europos socialistų parti
jas. Per jas buvo teikiami 
Portugalijos socialistams mi
lijonai dolerių.

Afrikos ir Azijos tautos vienijasi 
ui taiką ir pažangą

Maskva. — Rugsėjo mėne
sio pradžioje čionai įvyko 
Azijos ir Afrikos Tautų Soli
darumo Organizacijos tary
bos 12-asis susirinkimas. Tai 
buvo nepaprastai skaitlingas 
susirinkimas. Jame dalyvavo 
70 Afrikos ir Azijos šalių, 
socialistinių valstybių, taip 
pat 20 tarptautinių visuome
ninių organizacijų atstovų bei 
politinių veikėjų. Buvo pla
čiai apsvarstyti Azijos ir Af
rikos tautų nacionalinio išsi
vadavimo judėjimo klausimai 
tarptautinio įtempimo mažė
jimo, kovos už taiką ir saugu
mą sąlygomis. Dar kartą tapo 
akivaizdžiausiai įrodyta, kad 
Afrikos ir Azijos šalys, per 
amžius buvusios Europos di
džiųjų valstybių imperializmo 
pavergtomis kolonijomis, yra 
atbudusios ir prisikėlusios 
naujam gyvenimui.

Susirinkime buvo labai šil
tai sutiktas Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos generali
nio sekretoriaus Brežnevo 
sveikinimo laiškas, kurio pa
baigoje pabrėžiama:

“Kai dėl Tarybų Sąjungos, 
tai ji ir ateityje kartu su 
visomis jėgomis, ištikimomis 
taikai ir laisvei, kovos, kad 
kiekvienai tautai būtų užtik
rintos sąlygos taikiai gyven
ti, laisvai vystytis ir užtikrin
ti nacionalinį'atgimimą. Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partija nuolat remia tuos, 
kurie stoja prieš imperialisti
nę agresiją, nacionalinę prie
spaudą, neokolonializmą, ra
sizmą ir socialinį neteisingu
mą.

Washingtonas. — Senato
rius George McGovern žada 
siūlyti Kongresui, kad jis 
nutartų suteikti Portugalijai 
ekonominės ir militarinės pa
ramos už 55 milijonus dole
rių. Bet jis nori, kad Kongre
sas uždraustų vyriausybei 
kištis į Portugalijos vidinius 
politinius reikalus.

Kaip žinia, Vakarų Euro
pos socialistų vadai atlaikė 
Portugalijos klausimu specia
lų susirinkimą, kuriame buvo 
nutarta visomis priemonėmis 
padėti Portugalijos socialis
tams nugalėti komunistus. 
Susirinkime dalyvavo Angli
jos darbiečių ir Švedijos so
cialistų vadai, kurie vadovau
ja tų šalių valdžioms ir ku
riems tuo būdu jų iždai leng
vai prieinami tokiems reika
lams.

Žinoma, Portugalijos So
cialistų partijos vadas Mario 
Soares, šiomis dienomis lan
kydamasis-Paryžiuje, per ra
diją paneigė tą žinią iš Wash- 
ingtono. Jo partija negavusi 
tokios paramos iš Amerikos 
ČIA.

Beje, Paryžiaus spaudos 
korespondentai klausė Soa- 
rės, ką jis žino apie leidžia
mus gandus, kad Tarybų Są
jungos vyriausybė stambiai 
finansiniai parėmusi Portu
galijos komunistus. Soarės 
atsakė, kad tiems gandams 
paremti jis neturi jokių įro
dymų, kad jis nieko nežino 
apie tokią komunistams para
mą.

Mes esame įsitikinę, kad 
savo vaisinga veikla Azijos ir 
Afrikos tautų solidarumo or
ganizacija ir toliau svariu 
indeliu prisidės prie taikos 
stiprinimo, nacionalinės ne
priklausomybės ir socialinės 
pažangos uždavinių sprendi
mo, nacionalinio išsivadavi
mo judėjimo kovinės sąjun
gos su socializmo ir demokra
tijos jėgomis stiprinimo visa
me pasaulyje.

Linkiu jūsų sesijai sėkmin
gai dirbti."

Žymus afrikietis 
rašytojas Lietuvoje
Žymusis rašytojas, visos 

eilės knygų autorius Aleksis 
La Guma liepos mėnesį lan
kėsi ir viešėjo Tarybų Lietu
voje. Jis gimęs ir augęs Pietų 
Afrikos Respublikoje, bet 
šiuo tarpu gyvena Londone. 
Jis rašo angliškai. Jo raštai ir 
knygos jo gimtinėje uždraus
ti, nes ten siautėja fašizmas.

Rašytojas La Guma sugrį
žęs į Londoną rašysiąs knygą 
apie Tarybų Sąjungą. Joje jis 
plačiai atsiliepsiąs ir apie Ta
rybų Lietuvą, kurioje lanky
damasis jis pastebėjo didelį 
progresą visose gyvenimo ir 
kūrybos srityse.

Aleksis La Guma
A. Baryso nuotr.
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Smetonininkų “Dirvoje” 
(rugs. 18 d.) rašoma, kad 
rugsėjo 6 d. Tabor Farmoje 
įvykęs Santaros-Šviesos su
važiavimas, kuriame buvęs
diskutuojamas ir svarstomas 
“klausimas, ko tikisi Lietuva

Prezidentas Fordas ir didmiesčiai
Šiomis dienomis net dvylikos didmiesčių majorai buvo 

nuvykę į Washingtoną ieškoti federalinės finansinės pagal
bos. Be kepurių ir beveik ant kelių atsiklaupę “vargšai” 
prašė prezidentą Fordą pasigailėti arba susimylėti. Kas bus, 
jeigu mūsų New Yorkas pradės, o jį paseks kiti miestai ir 
pasiskelbs, kad jie yra subankrutavę — nebegali išsiversti, 
nebepajėgia municipaliniams darbininkams bei tarnauto
jams ir pareigūnams algų užmokėti? Juk tas, girdi, paliestų 
ne tik tuos miestus, bet be galo skaudžiai atsilieptų ir į visos 
šalies ekonominę ir socialinę padėtį. Krizė pagilėtų, 
bedarbių armija padidėtų. Išvengti tokios katastrofos 
verkiant reikalinga didelės ir skubios pagalbos!

Bet, sakoma, prezidentą Fordą paveikti, įtikinti, ir nors 
per pirštą pakreipti savo pusėn — nepavyko. Jis pasiliko 
prie savo “filosofijos”, kad mūsų miestai turi verstis ir 
išsilaikyti savo lėšomis ir galvomis. Juk federalinė vyriausy
bė irgi stovi ant prarajos kranto. Šiemet numatomas 
deficitas — gal visas šimtas bilijonų dolerių! Ir dar jai ant 
pečių norite uždėti ir miestų finansavimo naštą!

Ir taip mūsų didmiesčių galvos sugrįžo iš Washingtono 
nusivylusios ir absoliutiškai tuščiomis rankomis. 0 mūsų 
New Yorko majoras Beame, kurio iniciatyva bei sumanymu 
ši misija pas prezidentą įvykusi, sugrįžo ne tik nusivylęs, 
bet beribiškai supykęs. Jis prezidentą vadina beširdžiu. 0 
jam drūtai pritūravoja ir New Yorko gubernatorius Mr. 
Carey. Mat, dabar, nieko nepešus Washingtone, New Yorko 
miesto išgebėjimas nuo bankroto ir vėl sugrįžo į jo ir tiktai 
jo “geraširdiškas” rankas.

Dabar mūsų majorui ir gubernatoriui tas pats didelis 
galvosūkis, kaip čia New Yorką išgelbėti nuo bankroto 
darbo liaudies sąskaita. Apie pakėlimą piršto prieš turčių ir 
parazitų klasę jie “nemoka” pagalvoti. Daug lengviau 
tūkstančius mokytojų, ugniagesių, gatvių valytojų bei 
raštinių darbininkų išmesti iš darbo, negu susiremti su 
bankų interesais. Juos liesti prieštarauja ne tik majoro ir 
gubernatoriaus “laisvo verslo” įsitikinimams, bet ir politinei 
karjerai. Juk jie yra vadai ir atstovai kapitalistinės 
Demokratų partijos, kurios misija ir pareiga visuomet buvo 
ir pasilieka visomis keturiomis visur ir visada ginti ir 
palaikyti kapitalistinę santvarką.

Taigi, taip ir pasiliekame ten, kur buvome prieš majoro 
Beame misiją į VAshingtoną.

Antras pasikėsinimas prieš Fordą
Ir vėl toje pačioje prie Pacifika (Ramiojo) vandenyno 

krantų Californijoje įvyko antras pasikėsinimas prieš

iš išeivijos”. Svarbiausiu pra
nešėju buvęs Vincas Raste
nis, kuris esąs vadinamas 
“vaikščiojančia Lietuvos en
ciklopedija”.

“Mums tačiau trūksta duo
menų, bent kokiam rimtes
niam ateities planavimui, to
dėl,” sako korespondencijos 
autorius, “Rastenis baigė sa
vo platų pranešimą, kaip 
koks burtininkas tris kartus 
šaukdamas: ‘kontaktų, kon
taktų, kontaktų. . .”

Kiek protingiau nukalbėjęs 
pabėgėlis Vaclovas Sevru- 
kas. Jis karštai raginęs ieško
ti ryšių su žymiais amerikie
čiais ir kurstyti juos prieš 
dabartinę Lietuvą. Be to, 
labai “gera priemonė yra ba
davimas”. Ir jis pats ją išban
dęs net tris kartus. Kaip tik 
to Lietuva ir norinti iš išeivi
jos.

Kaip ten bebūtų, korespon
dentas nusivylusiai savo ap
dūmojimus baigia: “Vienu žo
džiu, simpoziumas kalnų ne
nuvertė ir ypatingo entuziaz
mo nesukėlė. Vienas dalyvis 
net vokiškai atsiduso: ‘Ich 
sehe schwarz’”.

Smetonininkai ir kiti nelai
mingi “vaduotojai” tik nuduo
da nežiną, ko Lietuva tikisi iš 
išeivijos. Jie puikiai žino, kad 
Lietuvai labai patiktų ir būtų 
naudinga, jeigu išeivijoje kle
rikalų, menševikų bei smeto- 
ninkų spauda liautųsi apie ją 
melavusi ir šmeižusi. Jai la
bai patiktų, ji labai norėtų, 
jeigu išeivijos spaudoje būtų 
teisingai informojama apie 
jos gyvenimą, apie jos didžiu
lius atsiekimus ir laimėjimus 
apšvietoje, moksle, kultūro
je, mene, pramonėje ir žemės

prez. Fordo gyvybę. Tai padaryta rugsėjo 22 dieną ūkyje.
pagarsėjusiame San Francisco mieste. Kokia ten Sara Jane “Toki reikalai žymiai leng-
Moore paleido į jį šūvį. Laimė, kad kulka į prezidentą 
nepataikė.
Mrs. Moore ne tik ilgus metus, rodos, per 20 metų, buvo

viau suprantami ir sprendžia
mi jaunėsi.ės kartos atstovų 
ir žymiai sunkiau prisiimama

federalinės valdžios šnipė, net FBI darbuotoja, bet ir 
šiandien tebėra. Pasirodo, kad jai buvo FBI pavesta 
šnipinėti pažangiųjų amerikiečių organizacijose. Tai kokie 
FBI ryšiai yra su šiuo jos pasikėsinimu prieš prez. gyvybę?

Bet daleiskime, kad šie pasikėsinimai, atlikti dviejų

ir suprantama vyresniųjų, 
kurių pagrindinis ir stipriau
sias argumentas yra “komu
nistas”, “raudonas”, “ruža- 
vas”, “bendradarbiautojas” ir

kokybės, plačiau panaudoki
me literatūrą, dailę, muziką, 
teatro ir kino meną politi
niam ir estetiniam žmonių 
auklėjimui, stiprinkime kul
tūros darbuotojų ryšius ir 
bendradarbiavimą. Sutikime 
TSKP XXV suvažiavimą 
naujomis darbo pergalėmis 
visuose kultūrinio darbo ba
ruose.

“VISAS JĖGAS - 
PENKMEČIO UŽDUOTIMS 
ĮVYKDYTI”

Iš “Eltos” pranešimo suži
nome, kad tokio šūkio ženkle 
rugsėjo 16 dieną Vilniuje įvy
ko Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos posėdis. Apart Mi
nistrų Tarybos narių ir dar
buotojų, posėdyje dalyvavo 
ir Lietuvos Komunistų Parti
jos CK pirmasis sekretorius 
Petras Griškevičius. Posėdy
je plačiai apdiskusuoti pra
monės bei žemės ūkio klausi
mai, baigiant šiuos penkme
čio paskutinius metus.

“Eltos” pranešimas baigia
mas:

“Sėkmingas penkmečio fi
nišas žymia dalimi priklausys 
nuo to, kaip bus dirbama 
paskutiniais mėnesiais. Todėl 
būtina griežtai taupyti laiką, 
skaičiuoti kiekvieną darbo 
dieną, valandą, minutę. Tam 
turi pasitarnauti tolesnis so
cialistinio lenktyniavimo plė
timas. Organizuotumo ir ga
mybinės drausmės pavyzdį 
pirmiausia privalo rodyti ga
mybos vadovai, specialistai. 
Jų pareiga — užtikrinti, kad 
kiekvienas dirbantysis ati
duotų visas savo žinias ir 
sugebėjimus gamybos užduo
tims įvykdyti.

Ministrų Tarybos posėdyje 
buvo pareikštas įsitikinimas, 
kad respublikos pramonės 
įmonių, statybos ir transpor
to darbuotojai, kaip ir visi 
respublikos darbo žmonės, 
garbingai įvykdys penkmetį, 
naujomis darbo dovanomis 
pasitiks TSKP XXV suvažia
vimą.”

O TAI MASKVAI
NEI ŠILTA, NEI ŠALTA

Kanadiečių kardeliečių “N. 
L.” aną dieną skaitėme veda
mąjį — “Skilimas čia, juokas 
Maskvoje”. Jį pasirašo Al.

lė šią šalį į Vietnamo tragedi
ją. Jis pilniausiai užgiria 
siuntimą dviejų šimtų ameri
kiečių prižiūrėjimui tos su
tarties vykdymo. Juk kaip 
tik panašus žygis, kurį pada
rė prezidentas Kennedy, su 
laiku mus Vietname įklampi
no. Juk kaip' tiktai tokia 
klaida kaštavo desėtkus tūks
tančių gyvybių ir bilijonus 
dolerių.

Tokių komercinių laikraš
čių galvos pamiršta labai iš
mintingą liaudies posakį: “Jei 
įduosi velniui pirštą, jis 
įtrauks ne tik tavo visą ran
ką, bet ir tave visą”.

NAUJOJI AKMENĖ IR JOS CEMENTAS

Statybų industrijos pa II atas

moteriškių -• Fromme ir Moore — buvo tik jų liguistų protų 
planas ir sumanymas. Tai kas gi čia mūsų šalyje darosi? Tai 
kodėl šios nelaimingos moteriškės pavirto teroristėmis, 
žmogžudėmis? Kur tos visos blogybės, to viso pikto 
tikrosios šaknys? Kodėl toks nebevertinimas žmogaus 
gyvybės?

Sutinkame su “The N. Y. Times” kolumnistu James 
Reston, kuris savo kolumnoje “The Deeper Questions” 
(rugs. 24 d.) sako, kad tos šaknys glūdi nūdienėje šios šalies 
socialinėje, ekonominėje bei politinėje padėtyje. Juk visoje 
šalyje klesti baisus terorizmas ir kriminalizmas. Šios dvi 
moteriškės yra tų pačių socialinių ir politinių sąlygų vaisius 
arba aukos.

Kodėl tik Jungtinės Valstijos?
Ne tik Kongrese, bet visoje šalyje ir visuose gyventojų 

sluogsniuose, ryšium su taip vadinama Sinajaus sutartimi 
reikalaujama atsakymo į klausima: Kodėl mūsų prezidentas 
ir valstybės sekretorius pažadėjo, kad tiktai ši šalis viena 
duos du šimtus “sargų” prižiūrėjimui sutarties vykdymo? 
Per visą šalį ir visuose gyventojų sluogsniuose kyla 
reikalavimas, kad tokia sargyba būtų sudaryta iš kelių 
kraštų žmonių, arba pavesta Jungtinėms Tautoms. Juo 
labiau, kad jau ir dabar Jungtinės Tautos Vidurryčiuose turi 
iš kelių šalių ginkluotų jėgų sudarytą sargybą, kuriai 
pavesta prižiūrėti paliaubų tarp Izraelio ir Sirijos vykdymą. 
Ji vadinama “taikos palaikymo korpusu”. Kaip atrodo, jai 
pavestas pareigas ji tinkamai atlieka. Juk užtektų ją tiktai 
praplėsti, pavedant ir Sinajaus sutarties vykdymą prižiūrė
ti.

Būtinai reikia storiausiai pabrėžti ir tą, kad į šį “taikos 
palaikymo korpusą neįeina didžiųjų valstybių ginkluotos 
jėgos. Jame jokios atstovybės neturi nei Jungtinės Valsti
jos, nei Tarybų Sąjunga, nei Kinija, nei Anglija, nei 
Prancūzija. Taigi, nėra pavojaus joms įsivelti į ginkluotą 
avantiūrą šiame pasaulio kampe.

Beje, dar tebėra misterijoje ir kitas klausimas, būtent: 
Kas sugalvojo, pasiūlė arba reikalavo, kad tik Jungtinės

t. t. Būtų iš to linksma ir 
galima smagiai nusijuokti, 
bet šypsena dingsta, kai iš 
viso to nuoširdžiai juokiamasi 
Maskvoje ir, kaip geras tonas 
reikalauja, Vilniuje.”

Didesnę nesąmonę gal tik 
“Naujienų” redaktorius Mar
tynas Gudelis begalėtų iškep
ti. Įsivaizduokite, Tarybų Są
jungos vyriausybė domisi nu
sususios “vaduotojų” saujelės 
veikla ir bėdomis. Ji juokiasi 
iš jų rietenų ir peštynių.

0 ta “Maskva” veikiausia 
nė nežino, kad toks pašvinkęs 
sutvėrimas iš viso kur nors 
šioje ašarų pakalnėje randa
si.

UGNINGAS ŽODIS Į 
LIETUVOS KULTŪROS IR 
APŠVIETUS 
DARBUOTOJUS

Vilniuje įvyko kultūros 
skyrių vedėjų, rajoninių bi
bliotekų ir kultūros namų 
darbuotojų pasitarimas, ku
ris priėmė kreipimąsi į visus 
Tarybų Lietuvos kultūros ir 
švietimo darbuotojus. Jis 
baigiasi tokiais karštais žo
džiais:

Branginkime kiekvieną 
darbo dieną ir valandą, išnau
dokime visas galimybes savo 
dalykinei ir politinei kvalifi-

Gimantas.
Žmogus rašo apie didelį 

“JAV Lietuvių Bendruome
nėje” pasidalijimą ir susiskal
dymą. Jis jam nesąs jau toks 
didelis ir baisus, kaip piešia
mas “vaduotojų” spaudoje.

KAD NEBŪTŲ JOKIŲ 
SLAPTYBIŲ, BET. . .

Amerikos komercinės 
spaudos didelė dalis nesusi
kalba su savim, pilna priešta
ravimų Izraelio-Egipto sutar
ties klausimu. Tokio priešta
ravimo bene geriausią pavyz
dį mums duoda New Yorko 
apylinkėje gana populiarus 
dienraštis “Long Island 
Press”. Antai, rugsėjo 28 
dienos laidoje skaitome veda
mąjį “No secrecy in Sinai 
agreement”, kuriame reika
laujama, kad apie sutartį vis
kas būtų viešai pasakyta, kad 
jokių slaptybių nebūtų. Gir
di, mums jau pilniausiai užte
ko tokių Johnsono ir Nixono 
vyriausybių padarytų slaptų 
sutarčių. Jos mus įvėlė į 
Vietnamo tragediją.

Už tokį aiškų laikraščio 
pasisakymą galima būtų tik
tai šiltai pasveikinti. Bet ta
me pačiame vedamajame jis 
pilnai užgiria kitą ėjimą, ku
riam panašus, kaip tiktai įvė-

IŠ LAIŠKŲ
Mieli laisviečiai

Matote, nesu namsėda, 
dažnai keliauju, jei ne kur 
kitur, tai po tą mūsų mielą 
Lietuvėlę. Vis norisi pamaty
ti, kaip rieda gyvenimas ir 
mieste ir kaime, stebėti vis 
naujus laimėjimus, pakiti
mus, kurių daug ir visur.

Šį kartą vėl nuvažiavau į 
savo rinkimų apygardą, uži
mančią dalį Telšių rajono. 
Pirmiausiai aplankiau Tryš
kių vidurinę mokyklą, kurio
je mokosi daugiau kaip 600 
moksleivių. Kalbėjausi ne tik 
su direktorių Petru Upermo- 
nu ir mokytojais, bet ir su 
mokiniais, kurie buvo susi
rinkę salėje. Apžiūrėjau mo
kinių bendrabutį. Jame gyve
na mokiniai, kurie toli nuo 
mokyklos, o taip pat tokie, 
kurie netekę tėvų. Dar nuva
žiavau į Kaunatavą, nes per 
rinkimus buvo pasiskųsta dėl 
blogos mokyklos būklės, nes 
ji įsikūrusi buvusio dvarinin
ko Kauneckio namuose, kurie 
jau gerokai pasenę, nepritai
kyti. Reikalinga arba juos iš 
pagrindų perstatyti, arba 
statyti naujus mokyklos rū
mus. Šiame kaime dabar me
delyno skyrius, tad numato
mas gyvenvietės plitimas. 
Mokykla aštuonmetė ir joje 
mokosi apie 160 vaikų.

Nuvykau į Telšius, kur pa
tekau į naujos Kultūros mo
kyklos atidarymo iškilmes. 
Tai mokykla, kurioje ruošia
mi kultūros-švietimo įstaigų 
darbuotojai - šokių ratelių 
vedėjai, kultūros namų reži
sieriai, meninės saviveiklos 
organizatoriai, o taip pat bi
bliotekininkai; Kadangi kul
tūros-švietimo įstaigų, o taip 
pat bibliotekų tinklas dabar 
labai platus, tokie darbuoto
jai visur reikalingi. Ligšiol 
kultūros mokyklos veikė Vil
niuje, Kapsuke ir Rokiškyje, 
dabar ją turės ir Žemaičių 
sostinė. Mokykla veiks ligšio
liniuose partijos rajono komi
teto rūmuose, nes komitetas 
pereina į naujas patalpas.

Mokyklos direktorių pa
skirtas Steponas Pikiotas. 
Atidarymo iškilmėse dalyva
vo Aukštojo ir specialiojo 
mokslo ministro pavaduoto
jas Vaclovas Pranaitis, visų 
trijų Kultūros mokyklų di
rektoriai, vietos valdžios at
stovai - LKP rajono komiteto 
sekretorius V. Vengulis, |

Kažin, ar prieš kelis de
šimtmečius nedidelio žemai
čių kaimo - Karpėnų gyvento
jai žinojo, kokią reikšmę ši 
vietovė turės Tarybų Lietu
vai. Šiandien Karpėnų vieto
je, netoli Latvijos sienos, 
stovi miestas, turintis tiek 
gyventojų, kiek turėjo Uk
mergė prieš antrąjį pasaulinį 
karą.

. . . Naujoji Akmenė. Iš čia 
kasdien rieda traukiniai su 
lietuvišku cementu į visus 
Lietuvos miestus ir toli už jos 
ribų. Čia pastatytas didžiau
sias Pabaltijyje cemento 
kombinatas dabar kasmet ga
mins beveik po 3 milijonus 
tonų aukštos kokybės cemen
to. Tai jo dėka Lietuva, kuri 
dar pirmaisiais pokario me
tais įsiveždavo beveik visas 
reikalingas statybines me
džiagas, pagal cemento ga
mybą užima vieną pirmųjų 
vietų Tarybų Sąjungoje. 
Naujosios Akmenės cemento 
dabar visiškai pakanka res
publikos statyboms, daug jo 
siunčiama į Latviją, Baltaru
siją, Rusijos Federaciją, ki
tus rajonus. Didelę paklausą 
Naujosios Akmenės cemen-

Vykd. komiteto pirmininkas 
J. Rasimavičius ir kiti, kurie 
nuoširdžiai sveikino naująjį 
kultūros židinį. Sveikinome ir 
mudu su M. Gedvilu, taip pat 
atvykusiu į šias iškilmes.

Beje, M. Gedvilo veikla 
susijusi su namu, kuriame 
veiks naujoji mokykla. Bū
tent, tas namas statytas ligo
nių kasai, o M. Gedvilas buvo 
tos kasos direktorius ligi 1940 
metų, taigi jam teko ir rūpin
tis namo statyba.

Sveikino naujagimę mo
kyklą visos kitos Telšių mo
kyklos — penkios bendrojo 
lavinimosi vidurinės, taiko
mojo meno ir vaikų muzikos 
mokykla, taip pat įvairios 
organizacijos. Įdomu, kad 
vaikų muzikos mokykla yra 
įsikūrusi likviduotojo kalėji
mo namuose, iš pagrindų per
statytuose.

Iš Telšių važiuodamas na
mon padariau geroką ratą po 
Žemaitiją. Pabuvojau Var
niuose, Kvėdarnoje, Švėkš
noje, Šilalėje, Pagramatyje, 
pravažiavau pro Tauragę, 
Jurbarką, Veliuoną, Kauną.

Šiuo metu vėl nuostabiai 
gražus oras, lyg būtų vidur
vasaris. Grūdiniai javai jau 
nuvalyti, prasidėjo bulviaka
sis, piaunama kukurūzą silo
sui, vežami cukriniai runke
liai į cukraus fabrikus. Kai 
kurie Žemaitijos rajonai dėl 
sausros nukentėjo, tad der
liai išėjo mažesni, negu nor
maliai. Ir vidurinis derlius 
respublikoje, kaip atrodo, 
bus mažesnis, bet vis dėlto 
žymiai aukštesnis už buržua
zinių laikų derlių.

Malonu pasveikinti Jus vi
sus ir palinkėti sveikatos bei 
gerovės ir sėkmės.
Vilnius, Justas Paleckis 
1975.IX.20.

tas turi ir užsienyje. Šiuo 
metu Tarybų Lietuva ekspor
tuoja į kitas šalis apie 130 
tūkstančių tonų cemento - 
maždaug tiek, kiek 1939 me
tais jo įsiveždavo iš užsienio.

Pagal cemento gamybą vi
dutiniškai vienam gyventojui 
(909 kilogramai) Tarybų Lie
tuva beveik tris kartus pra
lenkia Angliją, iš kurios prieš 
karą jį pirkdavo, beveik du 
su puse karto — JAV, pu
santro karto Prancūziją, 
trečdaliu — Vakarų Vokietiją 
ir Belgiją.

Naujosios Akmenės cemen
to dėka Lietuvoje atsirado 
galimybė sukurti naują staty
binę industriją. Per palyginti 
trumpą laiką buvo pastatytos 
modernios gelžbetonio kon
strukcijų gamyklos, namų 
statybos kombinatai, kurie 
įgalino industrializuoti staty
bas. Dabar trys ketvirtada
liai gyvenamųjų namų, visuo
meninių pastatų ir pramonės 
objektų montuojami iš ga
myklose padarytų surenka
mųjų karkasų ir stambių 
plokščių. Tai padeda sparčiai 
kurti miestuose modernius 
gyvenamuosius rajonus, to
kius kaip Lazdynų ir Karoli- 
niškių Vilniuje, Dainavos ir 
Vilijampolės - Kaune, Taikos 
- Klaipėdoje. Nauji mikrora
jonai išaugo Panevėžyje, 
Šiauliuose, Alytuje, Ukmer
gėje, Kėdainiuose, kituose 
miestuose. Vien tik devintojo 
penkmečio metais (1971- 
1975) respublikoje pastatyta 
8,3 milijono kvadratinių met
rų bendro gyvenamojo ploto 
ir naujais butais aprūpinta 
beveik du trečdaliai miestų 
gyventojų.

Statybos industrializacija 
taip pat padeda likviduoti 
medinius vienkiemius kaime 
ir statyti šiuolaikines, su vi
sais miestiškais patogumais 
gyvenvietes. Toli už respub
likos ribų žinoma Ukmergės 
rajono Leonpolio tarybinio 
ūkio Dainavos gyvenvietė, 
kurios projektas ir užstaty
mas įvertintas TSRS valsty
bine premija, Kapsuko rajo
no Želsvelės kolūkio Želsvos 
gyvenvietė, už kurios pasta
tymą paskirta TSRS Minist
rų Tarybos premija, ir kitos. 
Per nepilnus penkerius me
tus kaimo vietovėse pastaty
ta apie 4 0 tūkstančių mūrinių 
gyvenamųjų namų. Štai kada 
ilgametės svajonės apie mū
rinę Lietuvą tampa tikrove!

E. Stankevičius

SUPERAUK5TA 
TEMPERATŪRA

Teksaso universiteto (JAV) 
moksliniai bendradarbiai įrengi
nyje „Tokomak", sukurtame tary
binių mokslininkų, gavo rekordi
nę 200 mln. laipsnių temperatū
rą. Tai dvigubai daugiau, negu 
reikia termobranduolinei reakci
jai. Tačiau tokią aukštą tempera
tūrą mokslininkai išlaikė vos vie
ną pusmilijardinę sekundės dalj, 
o termobranduolinei reakcijai pra
sidėti tokios temperatūros reikia 
mažiausiai vieną sekundę.

Valstijos duotų šią sargybą? Vieni sako, kad to griežtai 
pareikalavo Izraelis; kiti teigia, kad tai buvęs Egipto 
pasiūlymas arba reikalavimas. Dar yra tokių, kurie tvirtina, 
kad tai yra grynai mūsų vyriausybės “skymas”. Kol kas dar 
neturime aiškaus, viešo šiuo reikalu pasisakymo nei 
Izraelio, nei Egipto. Taip pat tyli mūsų prezidentas ir 
sekretorius.

Ir dar vienas svarbus dalykas. Dabar jau beveik nebėra 
jokia paslaptis, kad apart žinomos ir paskelbtos Sinajaus 
sutarties, dar esanti kokia ten slapta sutartis. Kas ji per 
viena? Kodėl slapta? Nuo ko ji slepiama: nuo kitų arabiškų 
kraštų, ar tiktai nuo Amerikos žmonių? Į kokias naujas 
pinkles siekiama slaptai įtraukti šį kraštą ir jo žmones?

Turime teisę žinoti. . . . . . Taip atrodė šią vasarą Baltijos pajūryje Neringoje, ties Nida.
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Lietuvos ežerų papuošalas

Utenos rajono Kemešio 
ežere, prie Nacionalinio par
ko pakraščio, šių metų pava
sarį įsikūrė gulbių šeima. Tai 
pirmosios gulbės, apsigyve
nusios Rytų Lietuvos ežeruo
se. Visą pavasarį jos laikėsi 
prie ežere esančios salos. Čia 
buvo ir jų lizdas. Išsiperėjo 
penkis gulbiukus. Vasaros 
pradžioje vienas gulbiukas 
dingo, greičiausiai tapo vana
go ar kokio nors kito plėšrūno 
auka.

Dabar gulbiukai jau dideli. 
Visa šeima keliauja po ežero

plotus, tačiau daugiausia lai; 
kosi rytiniame.pakraštyje.

Baltąsias viešnias rūpestin
gai globoja Kemešio kaimo 
gyventojai, todėl jos ir ne- 
baikščios. Pašaukus “žul, žul, 
žul”, atplaukia prie valties. 
Lesa mėtomą iš valties duo
ną, virtas bulves. Ypač įdo
miai gulbės persikrausto iš 
vieno ežero pakraščio į kitą 
— pirmoji plaukia gulbė, pas
kui gulbiukai, ir gulbinas pas
kutinis išdidžiai lydi visą šei
mą. Antanas Karmonas

Mokytojas

PRISIMINIMAI APIE 
PROF. V. RUOKĮ

Gimimo 90 metų sukakčiai

PROF. J. PETRAITIS

Viktoras Ruokis gimė 1885 
metais Švenčionių rajone, 
1912 m. baigė Odesos Uni
versiteto chemijos skyrių, 
1914 m. - Maskvos žemės 
ūkio instituto (dabar - Timi- 
riazevo žemės ūkio akademi
ja) - agronomijos skyrių.

Susipratusio darbininko A. 
Petrauskio, agronomo A. 
Vienožinsko ir kupiškėno, 
jauno energingo matininko J. 
Žiūro (pastarasis surinko ir 
parvežė Dotnuvon I pasauli
nio karo pradžioje į Rusiją 
išvežtas prieškarinės Žemės 
ūkio mokyklos mokslo prie
mones) V. Ruokis surinko 
išgrobstytas buvusias prieš I 
pasaulinį karą Dotnuvoje vi
duriniosios Žemės ūkio mo
kyklos inventorių bei mokslo 
priemones, įsteigė Dotnuvoje 
Žemės ūkio technikumą ir 
buvo jo pirmuoju direktoriu
mi.

1924 metais Dotnuvoje ati
daryta Žemės ūkio akademi
ja, ir V. Ruokis buvo išrink
tas einančio docento parei
gas, 1928 m. - docentu, 1931 
m. - ekstraordinariniu profe
soriumi.

Žemės ūkio akademijoje V. 
Ruokis skaitė paskaitas iš 
Mineralogijos su kristalogra
fija, Dirvožemio mokslo, Ag- 
ronominės chemijos ir Žemės 
ūkio produktų technologijos. 
Jis buvo Agrochemijos bei 
Geognozijos katedros vedė
jas, atliko didelį mokslinį ti
riamąjį darbą, rašė moksli
nius veikalus. Jo parašytu 
analizinės chemijos vadovėliu 
naudojosi ne tik Žemės ūkio 
akademijos studentai, bet ir 
Vytauto Didžiojo Universite
to. Vadovavo akademijos 
chorui, saviveiklai, sportui.

V. Ruokis žinojo eilę kalbų, 
o prancūziškai laisvai kalbėjo 
ir rašė. Jis skelbė, kad mate
matika mobilizuoja bei disci
plinuoja galvoseną ir ypač 
mėgo braižomąją geometriją, 
diferencialę bei integralę 
skaičiuotę ir tikimybių teori
ją, be kurios negalima tinka
mai išmokti biometrijos ir 
tinkamai apdoroti mokslinių 
tyrimų rezultatų. Todėl, anot 
V. Ruokio, agronomas, neži
nantis aukštosios matemati
kos, yra ne mokslingas agro
nomas, bet paprastas agrono
mijos amatininkas, kaip kur- 
pis, kalvis, stalius.

V. Ruokis nekartą yra pa
reiškęs, kad į aukštąsias mo
kyklas reikia priimti tik bai
gusius bendrojo lavinimosi 
vidurines mokyklas, bet jo
kiu būdu negalima priimti Į

I baigusių technikumus; aukš
toji mokykla turi išauklėti ne 
tik aukštai kvalifikuotą gerą 
specialistą, bet ir visapusiai 
apsišvietusį inteligentą. To
kio inteligento aukštoji mo
kykla nepajėgs padaryti iš 
baigusio technikumą: techni
kume nemokoma pasaulinės 
grožinės literatūros, pasauli
nės istorijos, filosofinių disci
plinų, matematikos bei gam
tos mokslų, kuriuos techniku
me pakeičia specialybei tai
komomis nuotrupomis.-; To
dėl, baigęs technikumu (bet 
nebaigęs gimnazijos) ir pas
kui aukštąjį mokslą, tampa 
ne aukštos kvalifikacijos giliu 
specialistu, bet savotišku 
amatininku, erzac inteligen
tu, sakydavo V. Ruokis.

V. Ruokis buvo reiklus sau 
ir studentams. Per egzaminą 
klausinėjo daug, ir silpnai 
pasiruošusį studentą daž
niausiai pravarydavo.

V. Ruokis buvo atviras, 
nuoširdus, nemėgo gandų, 
pletkų, slaptų įskundimų ir 
įskudikų. Jis organizuodavo 
skundiko ir įskųstojo akysta- 
tą, kurios metu paaiškėdavo, 
kad skundikas melavo. To
kias akystatas organizuodavo 
ir Žemės ūkio akademijos 
rektoriai prof. P. Matulionis, 
M. Mickis.

V. Ruokis nevalgė mėsos, 
kiaušinių; nevartojo muilo, 
neskuto barzdos, bet nemėgo 
ilgų plaukų; nenešiojo ploš- 
čiaus (žiemą ir vasarą buvo 
atsagstytu vasariniu švarku, 
dekoltuotas), kaklaryšio, ko
jinių; kartais Kauno gatvė
mis važiuodamas dviračiu 
skaitė knygą.

Nors buvo apyšykštis, bet 
ekskursijoms negailėjo pini
gų. Įvairiomis progomis man 
teko būti drauge su V. Ruo
kiu Danijoje, Estijoje, Latvi
joje, Norvegijoje, Olandijoje, 
Suomijoje, Švedijoje, Vokie
tijoje. Teko matyti V. Ruokį 
visai moderniškai apsirengu
sį: su šlipsu-čižiku, apsiavusį 
blizgančiais batukais. Tai bu
vo Tarptautinio žemės ūkio 
instituto posėdžiuose. Atsto
vavo Lietuvą užsienio reikalų 
ministras Zaunius, o J. 
Krikščiūnas, V. Ruokis ir aš 
buvome ministro patarėjais.

Iki karo V. Ruokio politinės 
pažiūros svyravo; po karo jis 
įstojo į komunistų partiją ir 
griežtai prisilaikė jos linijos.

Prof. V. Ruokio atminimas 
įamžinta: jo vardu pavadin
tas Lietuvos žepiės ūkio aka
demijos Dirvožemio kabine
tas.

A NATION OF NATIONS

THE FOUNDING PEOPLES 
OF THE USA
Richard N. Juliani, Ph. I).

Assistant Profesc''~ Sociology, Temple University

“Once I thought to write a 
history of the immigrant in 
America. Then I discovered 
that the immigrants were 
American history,” says a 
famous historian. Among the 
greatest achievements of our 
civilization is the making of a 
new and powerful nation by 
more than 45,000,000 immi
grants from over 100 differ
ent cultures.

From its beginning, Ameri
can society has consisted of a 
varied and complicated as
sortment of peoples, ideas, 
folkways, and institutions. 
Throughout our history, im
migration has been an im
portant fact. Similarly, eth
nicity has always been a 
fundamental and defining 
component of our national 
development. The creation of 
an important new society 
from a “mosaic of cultures” 
represents a key to under
standing the uniqueness and 
significance of America as a 
civilization.

The earliest European ex
plorations of the New World 
included four important Itali
an navigators - Columbus, 
Cabot, Vespucci, and Verraz- 
zano - who sailed- under the 
flags of Spain, England, 
Portugal, and France. The 
desire for political power and 
economic expansion encour
aged the major powers of 
Europe to establish colonies 
in America. In particular, the 
British created a network of 
successful settlements along 
,the< Eastern coast of North 
America. Within the col
onies, differences in local cul
ture and material conditions, 
produced great variations in 
the types of persons coming 
to America. Some were rich; 
others were poor. They in
cluded adventurers and sol
diers; slaves and indentured 
servants; convicts and fugi
tives; farmers and mer
chants; artisans and crafts
men.

There were also great eth
nic differences. Many early 
settlers were English far
mers, who scattered them
selves throughout all the col
onies in their search for the 
abundant, fertile and free 
land of the New World. But 
there also were large num
bers of settlers with other 
backgrounds. Scotch-Irish 
Presbyterians from Ulster 
farmed in New England and 
opened the frontiers of Virgi
nia and the Carolinas. Some 
Lowlanders from Scotland 
came to eastern New Jersey 
and New York in the late 
1600’s.

Jud before the American 
Revolution, the Scottish 
Highlanders came into New 
York and North Carolina. 
From 1683, when 13 German 
families arrived in Philadel
phia, to the beginning of the 
Revolutionary War, the Ger
man population rose to about 
100,000 - including the Piet
ists, Moravians, and Men- 
nonites, who became erro
neously known as the Penn
sylvania Dutch. German sol
diers, scholars, and farmers 
sought religious and political 
freedom, as well as economic 
opportunities, from New 
York to Georgia. The Dutch 
West India Company sent 
numerous settlers from Hol
land to the Hudson Valley 
where they founded New 
Amsterdam, later to become 
New York City. Swedes and 
Finns settled in the coastal 
fishing areas of the Delaware 
Valley.

At William Penn’s invita
tion, Welsh Quakers came 
into Eastern Pennsylvania 
and W’estern New Jersey. 
French Huguenots could be 
found in South Carolina, 
Pennsylvania, Virginia, and 
New York. French Catholics, 
driven by the British from 
Nova Scotia or Blacks from 
Haiti, found refuge in Phila
delphia and New Orleans. By 
the late 1600’s as slaves, 
indentured servants, or free 
men, Blacks were a part of all 
the colonies. A small group of 
Sephardic Jews from Spain 
and Portugal were establish
ing their first communities in 
New. Amsterdam an$ in 
Newport, Rhode Island. 
Poles, Italians, and Arme
nians could be found in the 
Virginia colonies. In 1664, 
when New Amsterdam was 
taken from the Dutch and 
renamed New York, British 
troops found 18 different eth
nic groups already there.

By the time the new Amer
ican nation was born, its 
population was a rich assort
ment of various people and 
cultures. In the years ahead, 
rather than diminishing, the 
volume of immigration and 
the influence of the foreign- 
born would grow greatly. 
One of the first great chal
lenges for the new nation 
would be to convert these 
differences into strength and 
unity.

o
Šveicarų tyrinėtojai išskyrė iš 

miegančio triušio smegęnų veni
nio kraujo ypatingą medžiagą, 
kuri veikia kitus tritišius, kaip 
migdomasis preparatas. Miego 
veiksnys arba, kaip jj pavadino 
šveicarų tyrinėtojai, „miego pep
tidas delta" susideda iš devynių 
amino rūgščių ir turi molekulinį 
svorj 860.

Lietuvos jaunimo tarpe 
populiarausi 75-aisiais

Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet, pasitinkant 
Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje metines, gausus 
“Jaunimo gretų” skaitytojų būrys rinko populiariausius, jų 
manymu, respublikos menininkus, kultūros ir mokslo 
darbuotojus.

Taigi su didžiu malonumu supažindiname su populiariau
siais 1975 metais mūsų skaitytojų tarpe Tarybų Lietuvos 
menininkais, kultūros ir mokslo darbuotojais.

STASYS POVILAITIS

LEONARDAS TUlEIKIS

Kupiškėnai — 
turtingi

Nuo pat ryto į Kupiškio 
centrinę taupomąją kasą pra
deda rinktis būreliai žmonių. 
Vieni atneša sutaupytus pini
gus ir papildo indėlius, kiti - 
pasiima reikalingas sumas. Ir 
taip visą dieną. Centrinės 
taupomosios kasos darbuoto
jai paskaičiavo, kad per me
tus jų įstaigą aplanko dau
giau kaip 200 tūkstančių žmo
nių.

Senovinėje dainoje sako
ma, kad kupiškėnai — geri 
žmonės. Dabar reikėtų pridė
ti: kupiškėnai — ir turtingi 
žmonės. Iš tikrųjų, jeigu Ta
rybų Lietuvoje vienam gy
ventojui vidutiniškai tenka 
503 rubliai indėlių, tai Kupiš
kio rajono vienam gyvento
jui dvigubai daugiau - 1000 
rublių.

Smalsiam klientui Kupiškio 
centrinės taupomosios kasos 
vedėjas S. Kriuka gali at
versti knygą, kurioje sužy
mėti kiekvienų metų indėlių 
dydžiai. Jie byloja apie kupiš
kėnų gerovės kilimą. Štai 
1957 metų pradžioje kupiškė
nų indėliai taupomojoje kaso
je sudarė 130,6 tūkstančio 
rublių. O kolūkiečių santau
pos tuomet nesudarė ir treč
dalio šios sumos. O šiandien, 
praėjus aštuoniolikai metų, 
bendra indėlių suma jau sie
kia 26,6 milijono rublių. Iš jų 
net 15,5 milijono rublių su
taupyta kolūkiečių. Įdomu ir 
tai, kad žemdirbių santaupos 
šio, devintojo penkmečio 
kiekvienais metais padidėja 
daugiau kaip 2 milijonais rub
lių. Bendra indėlių suma per 
ketverius devintojo penkme
čio metus padidėjo 2,5 karto. 
Tarnautojų santaupos padi
dėjo — 2, darbininkų — 1,5 
karto.

Pareiname tylūs iš speigo. Kas rankoj —« 
akmuo ar gėlė gležnažiedė išsaugota? 
Vaikų tokios klausiančios akys.

Neslėpkim.
Kalbėkim ir jiems apie troškulį skaudų, 
kurio nenumaldo vanduo vienadienis. 
Balandis. Jau žydi šilagėlės švelnios — 
vidugirių tulpės. Varnėnai pargrįžta. 
Ir mes tarsi paukščiai. Giedojimas upių. 
Ir mes lyg'los upės: tiktai nesustoti!
Skaidrėjančios versmės per akmenis 

pilkus.
Nušvinta iš dugno rami amžinybė. 
Žilvičio dūdelėj prabylantis vėjas 
Negrįžusio paukščio čiulbėjimu suokia...

Paauksinta rugsėjo pilnatis. Kaip tulpė 
vėjo glėbyje, kaip tulpė širdis čia žydi. 
Laikinus, gal šitaip amžinybė lanko 
ir šypsos paslaptingai, nesuvokiamai...

Mylėk.
Toj vakarinėj ūkanoj, kur srūva 
ant vasaros takų, regiu save išeinančią, 
palydimą lietaus ir vėjo... Pakartok dar 
atodūsiu tą dviskiemeni žodi, pasiimsiu 
kelionėn tolimiausiom — skaudžiai trapų 

talismaną.
Paauksintoj rugsėjo pilnaty nurimę 

gelmės, 
tamsios jūrų gelmės traukai vėl paklūsta. 
Kas atsiliepia mumyse aidu iš tolimosios 

jūros, kas 
mus, laikinus, ta amžinybės pilnatve 

apvainikuoja?..

Taigi, pasižvalgius kupiš
kėnų centrinės taupomosios 
kasos dokumentuose, susipa
žinus su skaičiais, galima drą
siai tvirtinti: visa tai pasiekta 
įgyvendinant TSKP XXIV 
suvažiavimo nutarimus. 
Liaudies gerovė ypač šokte
lėjo šiame penkmetyje. Pagal 
devizą — viskas žmogui, jo 
gerovei. Kazys Antanaitis

KIEK GYVENTOJŲ 
LENKIJOJE?

■.. .1974 m. gyventojų Lenkijoje 
padaugėjo 333,6 tūkst. Tai di
džiausias gyventojų prieaugis Ša- 

| lyje per pastarąjį dešimtmeti'. Pa
siektas ir santuokų didžiausias 
demografinis rodiklis. Seimas 
sukūrė 319,6 tūkst. žmonių. Siek 
tiek sumažėjo ištuokų. Gyventojų 
prieaugis didėja mieste, v kaimo 
gyventojų skaičius lieka pastovus. 
Dabar lenkų jau 34 mln.

BUSIMŲJŲ 
GELEŽINKELININKŲ 
VASARA

Į Vilniaus geležinkelių 
transporto technikumą įstoja 
daug moksleivių, kurių tėve
liai ar artimieji yra geležinke
lininkai. Atvyksta čia moky
tis vaikinai ir merginos taip 
pat iš tolimųjų šalies kampe-

Jų vardai šiomis dienomis garsiai nuskambėjo per pasaulį

PATTY HEARST LYNETTE FROMME
už dalyvavimą banko už pasikėsinimą

apiplėšime prieš Prezidento gyvybę

SARA JANE MOORE 
už pasikėsinimą 

prieš Prezidento gyvybę

lių. Po ketverių metų jie 
tiesia naujus kelius, veda 
traukinius. . .

Įdomiai ir prasmingai pra
bėgo Vilniaus geležinkelių 
transporto technikumo auk
lėtinių vasara. Didelis būrys 
vyresniųjų moksleivių atliko 
gamybinę praktiką - remon
tavo garvežius, geležinke
lius, leidosi kelionėn. Kiti 
buvo išvykę į darbo ir poilsio 
stovyklas. Respublikos 
ūkiuose jie statė naujus na
mus, ūkinius pastatus, padė
jo žemdirbiams nuimti der
lių. Tačiau daugiausia busi
mųjų geležinkeliečių triūsė 
drauge su įgudusiais meist
rais - padėjo elektrifikuoti 
geležinkelio liniją Vilnius - 
Kaunas.

Mergaitės taip pat atliko 
daug naudingų darbų. Jos 

; lydėjo papildomus keleivių 
j traukinius.
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Jie ten gavo progą pasimaty
ti su giminėmis, pasigėrėjo 
Lietuvos grožiu. O ypač Mar- 
garetai buvo labai įdomu ir 
miela pasidžiaugti josios tėvų 
gimtine, nes Margareta pir
mą kartą pamatė Lietuvą.

Spalio 5 dieną į Lietuvą 
išvyksta mūsų veiklus drau
gai Juozas ir Ksavera Karo- 
sail. Žymėtina, kad Juozas 
ten vyksta pirmą kartą, išgy
venęs Amerikoje virš 60 me
tų! O jis ten turi nemažai 
giminių. Turi brolį su šeima 
Latvijos mieste Rygoje ir 
seserį Biržuose, ir, be abejo, 
kitus gimines. Ksavera šiuo 
tarpu ne vien viešės Lietuvo
je. Ji taipgi bus delegate bei 
dalyvaus Pasauliniame Mote
rų Kongrese, kuris įvyks Ry
tų Berlyne spalio 20-24 dieno
mis. Į šį Kongresą, be abejo, 
atvyks gausi moterų delega
cija iš Tarybų Lietuvos, taip 
pat iš kitų pasaulio kraštų.

Mums tenka tik palinkėti 
Moterų Kongresui didelės 
sėkmės ypač klausimuose, 
kurie liečia moterų lygias 
teises su vyrais ir pasaulinę 
taiką.

Taipgi neseniai grįžo iš Lie
tuvos šios apylinkės dvi pui
kios jaunuolės, tai Margareta 
Hume ir Lorian Jones, kurios 
Lietuvoje išbuvo 6 savaites ir 
studijavo bei mokėsi Vilniaus 
Universitete lietuvių kalba. 
Žymėtina, kad šių dviejų jau
nuolių motinos yra lietuvės, o 
tėvai kitataučiai. Šios dvi 
entuziastės padarė nemažą 
progresą lietuvių kalboje ir 
labai gerai nusiteikusios, kad 
jos gavo tokią progą pabuvoti 
jų senelių gimtinėje ir ten 

1 įsigyti daug bičiulių ir nema-
Liūdesy liko žmona Bronė . ža įspūdžių.

Kiaršienė, Vanagaitė, taipgi j 
sūnus, duktė ir keli anūkai.

Lai tau, brangus tautieti, 
būna lengva ilsėtis Amerikos 
žemėje, o žmonai ir giminėms 
reiškiu širdingą užuojautą.

4-tas puslapis

Laiškas iš Druskininkų

parke MotinystėsDruskininkų gydomosios fižkulturos 
statula
Ievai Mizarienei, ,-------- —

a

Cambridge, Mass.
MIRĖ

Rugsėjo 27-ą palaidojome 
taurų lietuvį. Po ilgos ir 

i sunkios ligos, iš gyvųjų išsi- 
! skyrė Domininkas Kiaršis, 
gyvenęs 6 Fremont St., 
Cambridge, Mass. Iš Lietu

-vos, kilęs Valkininkų apylin-

Miela Bičiule,
Širdingai dėkoju, kad Jūs 

‘ mane atsimenate ir aplankote i 
su “Laisve” ir “Šviesa”. Jūsų 
pasišventimas dirbti žmonių > 
gerovei ir kovoti su tamsa ir 
mane įkvepia dirbti ir kurti.

Netrukus “Mintis” leidykla | 
dideliu tiražu išleidžia manoj, .. T .
knygą (20 lankų) “Moters I keJ- l Ameriką atvyko pnes 
grožis, sveikata”. Tai mano: 
dovana Tarptautiniams Mo
ters metams. Kaip tik knyga 
išeis, su malonumu primąjį 
egzempliorių išsiųsiu Jums. 
Nors Jūs gyvenate toli nuo 
mūsų, bet žinau, kad jūsų 
mintys dažnai atklysta į Ro
jaus kalnelius.

Linkiu Jums ir laisviečiams 
sveikatos ir ištvermės 
ir džiaugsmo gyveni-

geros 
darbe
me.

Jūsų,
Karolis Dineika 
Druskininkai

Nuo Redakcijos: Daktaras 
Karolis Dineika per eilę metu 
eina Druskininkų kurorto gy
domosios fiz. kultūros parko 
vedėjo pareigas.

i pirmąjį pasaulinį karą.
Buvo pašarvotas Waitkaus 

šermeninėj Cambridge, 
Mass. Labai daug gražių gė
lių vainikų puošė jo karstą, 
nes velionis gyvendamas tu
rėjo labai daug draugų. Jis 
buvo aktyvus lietuviškuose 
klubuose, veikdavo jų valdy
bose. Daug giminių, draugų 
ir pažįstamų į amžiną tėviš
kę velioni palydėjo. Visi 
palydovai buvo skaniai pavai
šinti Brightono Lietuvių Klu
be, kur Domininkas daug 
energijos dėjo, ten, kaip ir 
visur kitur, palaikyti lietuvy
bę. .

Lietuvoje mirė 
senas kovotojas

Šių metų rugpjūčio 23 die
ną, eidamas 95-uosius metus, 
mirė personalinis pensinin
kas, vienas aktyviausių 
“Audros” būrio partizanų ry
šininkų Kostas Dubrava.

Buržuazijos valdymo me
tais, gyvendamas Užpalių 
apylinkėje, Galinių kaime, K. 
Dubrava dirbo miško darbi
ninku, vėliau, iki išėjimo į 
pensiją — eiguliu. Jau tuo 
laiku jis buvo pažangių min
čių, tvirtų įsitikinimų žmo
gus.

Vokiečių okupacijos metais 
mus; buvusius “Audros” bū
rio partizanus, K. Dubrava 
rėmė materialiai, pas jį parti
zanai rasdavo pastogę, pail
sėdavo, grįžę iš užduočių. 
Gerai žinodamas Vyžuonų ši
lą, jis suteikdavo svarbių ži
nių, patarimų.

Visų buvusių “Audros” bū
rio partizanų atmintyje ilgai 
išliks šio doro, kuklaus žmo
gaus prisiminimas.

Buvę “Audros” būrio 
partizanai

Nuo Redakcijos: Kostas Du
brava buvo mūsų dainininkės 
ir veikėjos Nelės Ventienės 
tėvelio brolis. Mūsų Nelei 
giliausia užuojauta.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LANKYSIS TARYBŲ 
SĄJUNGOJE

Tarybų Sąjungos vyriausy
bės kvietimu, Prancūzijos 
prezidentas Ziskar d‘Estain 
su žmona lankysis Tarybų 
Sąjungoje. Žinoma, tarp jo ir 
tarybinių vadų įvyks svarbūs 
pasitarimai abiem krašthm 
bendrais reikalais. Jo viešna
gė tęsis keturias dienas — 
nuo spalio 14 d. iki 18 d.

PRATUSIAMA AŲIEJAUS 
KONTROLĖ

Washingtonas. — Kongre
sas paskubomis beveik vien
balsiai nutarė aliejaus (naf
tos) kainos kontrolę pratęsti 
iki lapkričio 15 dienos. Ka
dangi iš anksto buvo tarp 
prezidento ir Kongreso pada
rytas šiuo reikalu kompromi- 
sas-susitarimas, tai preziden
tas Fordas nutarimą pasira
šys. Ilgai prezidentas buvo 
priešingas bet kokiam kon
trolės pratęsimui.

NEIŠSEMIAMOS
ENERGIJOS

Philadelphia, Pa.
VIENA NELAIMĘ 
PASEKĖ KITA

1974 m. rugsėjo 3 d., auto 
avarijoje buvo užmušta drau
gė Baulina Walant, o Frenkis l 
Walant skaudžiai sužeistas. 
Draugas F. Walantas po ke
lių mėnesių pasveiko ir gyve
no savam namelyje, nuliūdęs 
kaip vienuolis.

Užmiestyje gyventi be ma- I 
šinos didžiausias vargas. Net 
ir maisto krautuvė toli. Mies- į 
tin is transpartas ne arti, o po 
9-tos valandos ryte visai su- 1 
mažėja. Pasiekti miestą bent 
trys persėdimai ir laukimas 
gatvekarių mažiausia po pus
valandį. Drg. F. Walantas 
nusipirko mažiausi šių metų 
Fordą. Džiaugėsi, kad vargas 
sumažėjo.

Rugsėjo 23 diena buvo lie
tinga, kaip ir visos dienos tą 
savaitę. Frenkis-turėjo reika-' 
lą važiuoti tuom nelaimingu 
Roosevelt Bulvaru. Sustoja, 
kaip reikia, prie raudonos 
šviesos. Paskum važiavęs di
džiausias trokas nepajiegė 
sustoti. Pasekmę: Walanto 
karuką nesvietiškai sumaigė. 
Laimė, kad Frenkį sužeidė šį 
sykį nedaug. . .

Iš drg. Walantos už maši
nos sutaisymą reikalauja virš , 
15 šimtų, o jis už naują 
mokėjo tik 30 šimtu dolerių.

Draugai Walantai darbuo
davosi “Laisves” ir “Vilnies”!

Norisi pažymėti, kad Mar
gareta yra Lawrence, Mass., 
gyvenančių veiklių Jono ir 
Afemijos Kuodžių anūkė. 
Margareta baigė Stanfordo 
universitetą ir dar tęsia tei
sių mokslą. Lorian yra mūsų 
veiklių Jono ir Marytės Gi- 
naičių anūke, kuri šiuo.tarpu 
lanko Berkeley universitetą.

Nuo savęs nuoširdžiai lin
kiu, kad šios dvi jaunos gra
žuolės tęstų bei studijuotų 
mūsų gražiąją lietuvių kalbą 
ir toliau.

SEKANTI PRAMOGA
Sekanti San Francisko r

Brockton, Mass.
PRANEŠIMAS

LLD 6 kuopos susirinkimas 
įvyks spalio 5 dieną, 2 vai. po 
pietų, pas Ch. Ustupą.

Pradėsime mūsų spaudos 
vajų — “Laisvės”, “Vilnies” 
ir “Liaudies Balso” — ne tik 
gauti naujų skaitytojų, at
naujinti išsibaigusias prenu
meratas, bet ir aukų sukelti, i LLD kuopos pramoga su pie- 
kad mūsų spauda galėtų to
liau lankyti mus. Ir kurių 
prenumeratos jau išsibaigu
sios, ateikite atsinaujinti. Aš 
bandysiu visiems pagelbėti.

Mano adresas: S. Rainard, 
14A Kennedy Dr., Brockton, 
Mass., 02402. Tel. 586-0693.

Sekr. S. Rainard

tumis įvyks spalio 19 dieną. 
Be skoningų vaišių bus pa
teikta įdomus ir gražus filmas 
apie Lietuvą. Pramoga įvyks 
Suomių pastogėje Berkeley, 
Cal. Kviečiame atsilankyti.

M. B-tė

BRINZA IR MIEGAS

Viena, Austrija. — Tryli
kos naftą eksportuojančių ša
lių ministrai nutarė naftos 
(aliejaus) kainą pakelti 10 
procentų. Pakėlimas įėjo ga
llon spalio 1 dieną. Kadangi 
Jungtinės Valstijos iš tų 
kraštų importuoja daugiau 
kaip 10 procentų naftos, tai 
tuojau ir jose pakils gazolino 
bei kitų rūšių vartojamo alie
jaus kaina.

fa-

Kostas Dubrava [dešinėje] su 
žentu Pranu Dudlausku, taip
gi partizanu.

Reikalauja pirkti 
europiečių ginklus

Bonna. — NATO valstybės 
— Vakarų Vokietija, Italija, 
Anglija ir kitos, sakosi esan
čios nuskriaustos. Visoms 
joms brukami tiktai Jungti
nių Valstijų ginklai. Betgi 
ginklus gamina ir kitos 
NATO šalys. Todėl, girdi, 
turi būti platinami ir europie
čių pagaminti ginklai. Euro
pos kapitalistai irgi nori pasi
pelnyti iš ginklavimosi biz
nio.

PENKI NUTEISTIEJI 
MIRTI SUŠAUDYTI

Madridas. — Ispanijos 
šistinė valdžia nuteisė mirti
vienuolika žmonių, primesda
ma jiems dalyvavimą nužu
dyme vieno policininko. Pen
ki nuteistieji sušaudyti, o 
kitiems diktatorius Franko 
mirties bausmę pakeitė amži
nu kalėjimu.

“VOGĖ”KNYGAS
New Yorkas. — Policija 

suareštavo advokatą Joseph 
Feldman. Pas jį apartamente 
rasta iš įvairių miesto, biblio
tekų net 15,000 visokių kny
gų. Pasiimdavo jis jas skaity
ti ir nebesugrąžindavo. Jis 
bus visoje pasaulio istorijoje 
pirmas tokios rūšies vagis.

Nežinia, kokios bausmės jis 
dabar susilauks už tokį didelį 
knygos “pamylėjimą”.

San Francisco, Cal.
PRAMOGA IR i
IR KITOS ŽINIOS

Rugsėjo 21 dieną Suomių 
pastogėje, Berkeley, įvyko 

•šaunus pobūvis. Jį suruošė 
Oaklando Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopa. Už pie
tų ir vaišių gausumą ir geru
mą didelė padėka mūsų pui
kioms šeimininkėms. Pav., 
šių vaišių didesnę dalį paga
mino ir paaukojo mieloji Al
dona Fitzgibbon su savo duk
ra Frances. Šios dvi mielos'

vajuose ir visuose tam tikslui draugės dažnai pasidarbuoja' 
parengimuose. šios apylinkės puikiems pa

lankiu F renkiui ištvermės rengimams. Vardu pramogos 
būti dalyvių ir LLD kuopos rengė- 

jų širdingiausia padėka joms 
R. M. ir kitiems, kurie nuoširdžiai 

• triūsė šios dienelės gražioje 
popietėje.

Prancūzų biochemikai ir dieto
logai nustatė priklausomybę tarp 
maisto produktų kokybės bei kie
kio ir žmogaus poreikio miegui 
bei miego trukmei. Miegant žmo
gaus centrinės nervų sistemos 
ląstelėse susidaro tam tikrų pro
teinų. „Žaliava" šiems protei
nams yra maisto produktai — 
jautiena, bananai ir kt. Ypėč ge
rai miega tie, kurie valgo daug 
brinzos (avių pieno sūrio). Brin- 
zoje yra aktyviausių „miego pro
teinų".

Hartford, Conn. — Organi
zuojasi komitetas už demo
kratų suvažiavime nominavi- 
mą gubernatorės Ella Grasso 

i į Jungtinių Valstijų vicepre- 
; zidentę. Kol kas Mrs. Grasso 
“spardosi” — ji nenorinti ir 
nesiekianti tos aukštos gar
bės.

New Delhi. — Indijos val
džia pašalino “The Los Ange
les Times” reporterį Jacques 
Leslie. Tai jau šeštas Vakarų

I korespondentas išvaromas iš 
i Indijos už neteisingą rašymą 
i apie šalies padėtį.

pergyventi, tas bėdas, 1 
sveikam ir darbuotis del pa 
žangiųjų siekiu.

Anglijoje seniai pastebė
ta, kad žmonės nenoriai apsi
gyvena pirmuosiuose aukš
tuose. Daktaras psichologas 
Velesis tokį reiškinį aiškina 
labai paprastai. “Žmonėms 
atsiliepia beždžionių- instink
tas - pomėgis nakvoti medžių 
viršūnėse”. Tačiau tikrovė ką 
kita sako: “kopti aukštyn” 
skatina miestuose vis didė- 

• ■ jantis vagysčių ir apiplėšimų 
skaičius.

VIENI GRĮŽO IŠ 
LIETUVOS, KITI 
VYKSTA Į LIETUVĄ

Grįžo oaklandiečiai James 
ir Margarete Mozūraičiai, ku
rie buvo nuvykę į Lietuvą 
LLD suruošta trečiąja grupe. 
Jie papasakojo kelionėje ir 
viešnagėje įgytus įdomius pa
tyrimus bei įspūdžius. Jie yra 
susižavėję šiuo apsilankymu.

ARGENTINIEČIŲ DELEGACIJA TARYBŲ LIETUVOJE

■

PORTUGALIJOS EILINIAI 
KAREIVIAI PRIEŠ 
REAKCININKUS

Lisbon. — Rugsėjo 26 d. 
Portugalijos sostinėje įvyko 
labai didelė eilinių kareivių 
demonstracija. Jie. reikalavo 
iš ginkluotų jėgų pašalinti 
reakcinius generolus ir kitus 
vadus, taip pat teisės laikyti 
susirinkimus ir išsireikšti po
litiniais klausimais.

Naujoji vyriausybė, matyt, 
yra labai susirūpinusi dėl to- 

, kių kareivių išstojimų. Jinai 
esanti nutarus suorganizuoti 
specialę iš gerai atrinktų 
kareivių armiją šalyje “ramy
bei palaikyti”.

Kas bus daroma su sukilu
siais kareiviais? Nežinia,

MIRĖ ŽYMUS PAŽANGUS 
ADVOKATAS

Rugsėjo 25 dieną staiga 
nuo širdis smūgio mirė niu
jorkietis advokatas Isidore 
Needleman. Velionis buvo di
delių gabumų, gilių įsitikini
mų pažangus advokatas. Per 
daugiau kaip 40 metų jis 
teismuose gynė pažangiuo
sius persekiojamus žmones ir 
visaip kitaip jiems padėjo 
kovoti už jų teises.

Atsimename McCarthy šal
tojo karo laikus. Tai buvo 
laikai, kai ne tik komunistai, 
bet ir šiaip pažangių pažiūrų 
žmonės buvo persekiojami, o 
jų organizacijos traukiamos į 
subversyvių sąrašą. Isidore 
Needlemanas buvo vienas iš 
tos nedidelės grupės drąsių 
advokatų, kurie pasišventu
siai užtarė — ir gynė tuos 
žmones.
REIKALAUJA BALSUOTI 
SINAJAUS SUTARTĮ

Washingtonas. — Senato
riai Jacob Javits, demokra
tas, ir Clifford Case, republi- 
konas, reikalauja, kad Sena
tas tuojau paimtų Sinajaus 
sutartį tarp Izraelio ir Egipto 
svarstyti. Jie stoja už sutar
ties užgynimą. Bet dauguma 
senatorių, matyt, nenori sku
bintis.
AŠTRIAI KRITIKUOJA 
MOKYTOJŲ VADOVYBĖS 
PADARYTĄ SUTARTĮ

New Yorkas. — Amerikos 
Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas 
paskelbė pareiškimą dėl ne
seniai Jungtinės Mokytojų 
Federacijos vadovybės pada
rytos sutarties su Apšvietos 
Taryba. Ji sutartį aštriai kri
tikuoja. Mokytojų unijos va
dovybė, eilinių mokytojų są
skaita, padarius žalingas kon
cesijas miesto valdžiai. Ši 
sutartis esanti didelė skriau
da tūkstančiams mokytojų ir 
šiaip mokyklų darbuotojų.

Padidinimas klasių neigia
mai atsilieps į mokymo koky
bę. Be to, tūkstančiai moky
tojų neteks darbo.

Pareiškime daugiausia kri
tikos tenka mokytojų unijos 
prezidentui Albert Shanke- 
riui.

Komunistų organizacija 
teigia, kad ši sutartis dar 
narių formaliai neužgirta. 
, Todėl jinai dar nėra padary
ta įstatymu, kurio mokytojai 
turėtų laikytis. Taigi, eiliniai 
nariai dar turi progą sutartį 
atmesti ir, komunistų supra
timu, jie tai turėtų padaryti, 
kai jiems teks balsuoti už ar 
prieš šią sutartį.

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Alvarez ragina 
Jungtines Tautas suspenduo
ti fašistinę Ispaniją už šian
dien joje vedamą baisų terorą 
prieš valdžios opoziciją.

\ Rugsėjo 20-22 dienomis Tarybų Lietuvoje viešėjo Argenti
nos Komunistų Partijos delegacija ir iš jos išsivežė kuo 
geriausius įspūdžius. Apart Vilniaus, delegacija lankėsi ir 
Kaune. Jos tikslas — susipažinti su Tarybų Lietuvos 
ekonomikos ir kultūros pasiekimais. Delegacijos sąstate 
buvo: Argentinos Komunistų partijos Centro Komiteto 
nariai Ugas Ocheda, Enrike Šalvis, Marija įneša Braseska, 
Chose Rafaelis Baesas.

Addis Ababa, Ethiopija. — 
Kai policija norėjo suareštuo
ti jauną vyrą, platinantį už
draustą literatūrą, susirinko 
minia protestuoti. Policija į 
minią atidarė ugnį. Septyni 
žmonės vietoj nušauti, o 19 
sužeista.

SUAREŠTAVO 1,221 
JAPONIETĮ

Tokyo. — Japonijos sosti
nėje pradėjo klestėti gengs- 
terizmas. Valdžia, matyt, nu
tarė su jais susidoroti. Jinai 
įsakė policijai rimtai pradėti 
juos medžioŲ. Rezultatas: 
1,221 jau suareštuotas ir lai
komas kalėjime.

ŽVEJOJIMO TEISĖ JAU 
PER 200 MYLIŲ

Washingtonas. — Senato 
Prekybos Komitetas patvar
kė, kad nuo dabar Amerikos 
žvejojimo teisės jau bus ne 
tik per dvyliką mylių nuo jos 
krantų, bet per 200 mylių. 
Tai reiškia, kad kitų kraštų 
žvejybiniai laivai neturės tei
sės žvejoti vandenyse per 200 
mylių nuo šios šalies krantų. 
Ką tie kraštai pasakys?
KETVIRTOJI KULTŪROS 
MOKYKLA LIETUVOJE

Telšiai. — Rugsėjo 16 die
ną čionai tapo atidaryta nauja 
kultūros mokykla. Iki šiol 
Lietuvoje veikė trys tokios 
mokyklos: Vilniuje, Kapsuke 
ir Rokiškyje. Telšių mokykla 
yra ketvirtoji. Jos direkto
rius

Kultūros mokykloje bus 
ruošiami bibliotekininkai, 
choreografai bei dramos spe
cialistai.

Steponas Pikiota.

r
DAVID KAUFMAN

Šis vyras nebegali didžiuo
tis savo sveikata, bet retas 
kuris dar ir šiandien, tik 
atšventęs 80-ąjį gimtadienį, 
jį pralenkia darbštumu. Jo 
“specialybė” — rinkti para
šus ant peticijų už naudingus 
reikalus. Daugiausia jis jų 
surenka New Yorko požemi
niuose traukiniuose ir ant 
gatvių kampų. Pav., jis su
rinko 35,000 parašų už išlais
vinimą Angela Davis, 12,000 
už socialinę apdraudą, 12,000 
už teisingą taiką Vidurio ry
tuose ir t. t. Visi geros valios 
žmonės jam linki dar daug 
daug gimtadienų.

JI GALINTI LAIMĖTI

Hartford, Conn. — Mrs. 
Schaffer dabar eina Connecti
cut valstijos sekretorės pa
reigas ir pasižymi savo veik
lumu, taip pat ambicijomis. 
Ji yra demokratė veikėja. 
Jinai nori patekti į Washing- 
toną, tiesiai į Senatą, į dabar
tinio senatoriaus republikono 
Lowell P. Wicher vietą. Rin
kimai bus 1976 m. Mrs. 
Schaffer ruošiasi būti demo
kratų kandidate.

Washingtonas. — Prezi
dentas Fordas reikalauja dar 
pridėti trylika milijonų dole
rių jo apsaugai, kad jis galėtų 
vėl leistis j prakalbų maršru
tą.

n
Kiek gali kainuoti tuščia 

alaus skardinė! Į šį klausimą 
geriausiai gali atsakyti 3,500 
amerikiečių, kurie yra “Alaus 
skardinių kolekcionierių aso
ciacijos” nariai. Nuo 1930 
metų, kai buvo išrasta skar - 
dinė tara gėrimams, pasauly
je dabar priskaičiuojama apie 
20 tūkstančių įvairiausių 
skardinių gėrimams rūšių. 
<ai kurias iš jų (tuščias!) 
kolekcionieriai įkainavo po 
5-10 tūkstančių dolerių už 
vieną.
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St. Petersburg, Fla.
Rugsėjo 6 d. LSC salėje 

jvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Ji pradėjo kuo
pos pirm. Adelė Pakalniškie
nė.o pravedė J. Mileris.

Kuopos valdybos raportai: 
Pirm. Ad. Pakalniškienė kal
bėjo, kad ji buvo išvykusi 
atostogų, tai apie organizaci
nę veiklą nieko daug pasakyti 
neturi. Dėkui valdybai ir na
riams, mūsų veiksmas ėjo 
įprasta tvarka. Adelė primi
nė, kad būtų gražu, jeigu mes 
paminėtume M. K. Čiurlionio 
100-metines. Šis klausimas 
paliktas sutvarkyti valdybai.

Kalbėjo A. Aleknienė. Ti 
priminė, kad šią vasarą lan
kėsi Lietuvoje ir dalyvavo 
Dainų Šventėje šeši mūsų 45 
kuopos nariai. Julė Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 
bei narių stovį. Iždininkas P. 
Alekna sutiko su jos raportu. 
Parengimų komisijos raportą 
pateikė P. Mockapetris ir J. 
Bakšys.

Visi raportai buvo priimti. 
Povilas Alekna buvo išvykęs 
Lietuvon. Jo darbą prie bufe
to laikinai dirbo Juozas Bak
šys. Povilas sugrįžo iš atosto
gų ir vėl stojo dirbti prie jau 
įprasto darbo. Jo pagelbinin- 
kė Elizabeth Šnerphūnas. 
Antanas Jocis ilgą laiką tvar
kė šokiams muziką. Jam atsi
sakius, sutiko dirbti Pranas 
Budronis.

Po susirinkimo šeimininkės 
pateikė pietus. Po pietų Al. 
Aleknienė pasveikino sve
čius, paprašė juos atsistoti i 
susipažinti su mūsų publika, i

Jau sugrįžo visi mūsų

togautojai - Juozas ir Helena 
Šarkiūnai ir Šarkiūnienės 
dukra Helena Jelskis. Jie 
praleido apie tris mėnesius 
Ely, Minn. Sakė, kad paten
kinti atostogomis, gerai pail 
sėjo.

Taip pat Margaret ir Jonas 
Mileriai visą vasarą praleido 
Michigan Valstijoje - uogavo, 
grybavo ir sugrįžo labai pa
tenkinti atostogomis. Tačiau 
labai gaila, kad Margaret po 
savaitės laiko susirgo ir buvo 
paguldyta į Apollo Medical 
Center. Jos sveikata tiriama. 
Linkiu Margaretai greit ir 
pilnai susveikti.

Kaune daktarai A. ir B. 
Pikčiai per Aleknus įteikė 
Klubui M. K. Čiurlionio ir S. 
Neries paveikslus. Širdingas 
ačiū jiems.

KLUBO VEIKLA

Rugsėjo 13 d. LSC salėje 
įvyko klubo mėnesinis susi
rinkimas. Susirinkimą prave
dė klubo prez. V. Bunkus.

Toliau sekė valdybos ra
portai: V. Bunkus pranešė, 
kad šį mėnesį į klubą įsirašė 
trys garbės nariai. Taip pat 
pranešė, kad buvo sugedęs 
geriamo vandens šaldytuvas. 
Prie sutaisymo daug darbo 
įdėjo Juozas Kelleris, Pranas 
Bunkus ir V. Bunkus. Širdin
gas ačiū jiems.

Taip pat V. Bunkus primi
nė, kad reikalinga sutvarkyti 
žiemai salė - išvalyti grindis 
ir nuvalyti kitus salės apsta
tymus. Šiam darbui prašė

atos- klubiečiu talkos. Taipgi sakė,
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salės nuomininkai jau grįžta 
iš atostogų. Salė bus išnuo- 
muota įprasta tvarka.

Kalbėjo direktoriai ir vice
prezidentas Juozas Bakšys. 
Jis sakė: Povilui Aleknai vie
šint T. Lietuvoje, aš dirbau 
prie buffeto tris mėnesius. 
Darbas sunkus ir atsakomin- 
gas. Aš vedžiau buffeto rei
kalus tvarkingai.

W. Dubendris sakė: Dėkui 
V. Bunkui, direktoriams ir 
valdybai, klubo reikalai veda
mi rūpestingai. Finansų sekr. 
Tillė Lukienė pateikė išsamų 
raportą iš klubo finansų sto
vio.

Iždininkas Jonas Rūbas su
tiko su jos raportu.

Iš parengimu raportą pa
teikė Juozas Bakšys ir P. 
Mockapetris. Raportai buvo 
priimti. Susirinkimą pabai
gus, turėjome pietus.

* * *
Mūsų nuolatiniai šeiminin

kai Monika ir Andrius Raš
kauskai šiandien sėdėjo prie 
garbės stalo, papuošto gėlė
mis. Jie atšventė savo 58 
metų vedybinę sukaktį. Pro
gramą vedė Adelė Pakalniš
kienė. Buvo pristatyta eilė 
kalbėtjų. V. Bunkus sveikino 
Moniką ir Andrių su auksiniu 
jubiliejumi ir linkėjo jiems 
geros sveikatos ir sėkmės 
jųjų gyvenimę.

Aldona Alekniene sveikino 
Monika ir Andriu jų auksinio 
jubiliejaus proga linkėjo ge
ros sveikatos ir sulaukti dei
mantinio jubiliejaus.

Tille Lukienė sakė: Labai 
malonu dalyvauti 50 metų 
jubiliejaus pagerbimo puoto
je, linkiu jiems geros sveika
tos ir laimės jūsų gyvenime.

Walteris Dubendris sveiki
no jubiliatus su 50 metų 
vedybiniu gyvenimu, linkėjo 
geros sveikatos ir sulaukti 
deimantinio jubiliejaus.

Po sveikinimų gerbia
miems jubiliatams buvo įteik
ta nuo klubo ir 45 kp. kukli 
dovanele.

Jubiliatai savo ruoštu po
būvio dalyviams “užfundijo” 
po taurelę. Širdingai dėkojo 
visiems už suteiktą malonią 
jiems pugarbą.

Dainos Mylėtoju Choras 
padainavo keletą dainelių, 
paskirtų jubiliatams. Vado
vavo Adelė Pakalniškiene, 
pijaninu akompanavo Walte
ris Žukas.

Toliau sekė šokiai iki vaka
ro.

MIRĖ
Rugsėjo 11 d. savo namuo

se mirė Aida Ruseckienė, 
sulaukusi 85 metu amžiaus. 
Paliko liūdinčius vyra Antaną 
Rusecka, vieną dukrą ir šei
mą, kurie gyvena Seminole, 
Fla., ir sunu, gyvenantį Chi- 
cagoje. Ji buvo 45 kuopos 
narė ir klubo garbės narė. 
Buvo pašarvota Douglas 
Baird koplyčioje. Jos palaikai 
buvo sudegintų

Reiškiu gilią užuojautą jo
sios artimiesiems.

PRANEŠIMAI
Spalio 4 d. LSC salėje įvyks, 

45 kuopos susirinkimas. Pra
džia 10:30 vai. ryto, pietūs 12 
vai.

Spalio 11 d. klubo susirinki
mas. Pradžia 10:30 vai. ryto, 
pietūs 12 vai. Klubo nariams 
nemokamai.

Vieta 314 15th Avė. South.
Prašom visus įsitėmyti ir 

dalyvauti. V. Bunkienė

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Kapinių Dr-jos 

metinis susirinkimas įvyks 
spalio 12 d., 2-rą vai. popiet, 
kapinių svetainėj, 133 Bell- 
vue Rd., West View.

Komitetas prašo visus ka
pinių dalininkus ir lotų savi
ninkus dalyvauti susirinki
me, nes yra daug svarbių 
reikalų. Po susirinkimui bus 
vakarienė. Dr-jos Komitetas

Mirė dainininkė K.
Menkeliuniūtė-Campa

Konstancija Mcnkcliliniūtė-Campa

Iš Milano, Italijos, nuo 
<lr. inž. Antano Campa ga
vome liūdną pranešimą, kad 
rugsėjo 8 dieną staiga mirė 
jo mylima žmona Konstan
cija Menkeliuniūtė-Campa, 
o likosi palaidota rugsėjo 
10 dieną Santa Margherita 
Ligure kapinėse, Via Luigi 
Bozzo, 19. Giliame liūdesyje 
liko vyras Antanas, jo sesuo 
Maria, broliai Omero ir 
Dante Campa, Amerikoje 
velionės sesuo Onutė Rada- 
vičienė ir jos šeima, taipgi 
daug asmeninių bei idėjos 
draugių ir draugų.

JAV lietuviai gerai pri
simenam Konstanciją. Daug 
kartų ji yra dainavusi mūsų 
pažangių organizacijų su
rengtuose koncertuose. Visi 
ją aukštai gerbė ir linksmai' 
buvo nuteikti jos maloniu 
bei žaviu balsu.

Dar ne taip seniai ji man 
rašė, kad jei viskas gerai 
klosis, tai ateinančiais me
tais ji atvyks pasisvečiuoti 
ir dar kartą mums padai
nuos. Deja, jos troškimas 
jau nebus atsiektas. Gaila, 
kad netekome tokios žymios 
dainininkės. Lai Jai būna 
amžina ramybė, o jos arti
miesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą.

J. Maraziene

tekom svarbių komiteto na
rių. Dar nebūnant pilnai už
baigtam darbui mirė kasie- 
rius Jokūbas Supetris. Jo 
vietą užėmė jo žmona Antani
na Supetrienė, kuri buvo pa
skirta pavaduotoja. Tik už 
keleto mėnesių numiršta ir 
visų mylimas Augustas Več- 
kys, kuris nuo pat įsteigimo 
bendrovės svarbiausius dar
bus atliko. Jo vietą užėmė jo 
dukrelė Olga.

Pagal įstatymus jau išlauk
ti 7 metai (Statute of Limita
tions), tai dabar pilnai ir 
legališkai Lietuvių Socialės 
Kempės Bendrovės reikalai 
yra užbaigiami ir bendrovė 
likviduojama. Taipgi, pagal 
teises ir komiteto sutikima 
advokato ofise, mūsų yra 
praeiga nežinomų šėrininkų 
dalis išaukoti labdaringoms 
organizacijoms.

Tad pirmiausia nubalsuota 
paaukoti “Laisvei” $500, ir 
pageidaujama, kad per mūsų 
komiteto narę Antaniną Šu- 
petrienę ši auka būtų 
1975 “Laisvės” vajaus 
rymui.

Taipgi raportuojam
ninkam, kad po $50 aukota 
šioms organizacijoms: Ame
rican Red Cross, American 
Cancer Society, Heart Fund, 
Salvation Army, ir Essex 
County Lung Disease Fund. 
Po $25 dovana pasiusta vieti
niams nariams, kurie dar te
bėra gyvi ir per ilgus metus 
prisidėjo prie darbų ir palai
kymo gražios Maple Parko 
tvarkos.

LANTANA, LAKE WORTH, FLA.

Mirus

Frederick Eicke
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Onai Stel- 

mokaitei-Eicke ir visiems jo artimiesiems.
S. J. Kanapė 
A. N. Iešmantai 
J. N. Nevins 
J. Smalenskas 
M. Kancere 
J. S. Jurevich 
E. Jackim 
M. Cvirkienė 
V. J. Zutra
A. Bečienė 
V. Urbon
B. Novick 
Mildred Fribert 
V. Bovinas 
Olga Šimkus 
J. S. Shukaitis 
E. Stankus

H. F. Mankauskai
P. Gasper
A. M. Gabrėnai
Barbara Zavis, Los Angeles, Cal.
Leo Krowley
W. Mikulėnas
J. U. Daugirdai
K. Tamošiūnas
J. Krasnickas
J» Aleksander
J. Andrius
A. Aimantienė
A. Švėgžda
M. F. Kvietkas
Stella Denis
A. V. Nevins
Mary Bružienė

Miami, Florida

skirta 
atida-

v • • sen-

LANTANA, FLORIDA

Mirus

Frederick Eicke
Reiškiu gilią užuojautą žmonai Onai Stelmokaitei- 

•Eicke ir visiems artimiesiems.

JONAS GRYBAS
Richmond Hill, N. Y.

LANTANA, FLORIDA

Lawrence, Mass*
MAPLE PARK 

LIKVIDAVIMO KOMITETO 
RAPORTAS

Lietuvių Socialūs Kempės 
Bendrovės Maple Park tapo 
parduotas 1968 m. rugpiučio 
5 d. Advokato J. Stilman’o

Rugsėjo 18 dieną mirė Ged- 
dy Vaitas, Rugsėjo 22 dieną 
palydėjome į kapus. Kadangi 
Geddy buvo malonaus būdo
žmogus ir su visais mokėjo 
sugyventi, tai jo karstą puošė 
daug gyvų gėlių ir labai daug 
buvo palydovų. Buvo pašar-

Mirus
Frederick Eicke

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Onai Stel- 
mokaitei-Eicke ir visiems artimiesiems.

L. L. D. 75 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI
Miami, Florida

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Mirus

Mariutei Auštrienei
Reiškiame giliausią užuojautą dukrai Helen ir žentui 

Robertui Feiferiams, sūnui Algiui, jų šeimoms ir 
visiems artimiesiems.

JUOZAS ir ONA BABARSKAI
Richmond Hill, N. Y.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Mirus
patvarkymu buvo išrinkti 
trys nariai - per direktorius - 
patvarkyti likvidavimo bend
rovės dalykams: Pirmininkas 
Matas Bulota, Finansų Rašti
ninkas August Večkys, Ka- 
sierius Jokūbas Supetris, ir 
pavaduotoja Antanina Supe
trienė. Tas komitetas sutvar
kė Šerus, akcijas, išmokėjo 
bilas ir atmokėjo šerininkams 
šėrus, taipgi atliko valdiškus 
reikalus. Buvo ieškomi na
riai, kurie iš Lawrence’o išva
žiavę per spaudą ir registruo
tus laiškus. Keletas šėrininkų 
atsišaukė ir jiems buvo išmo
kėta jų dalis, bet keletas liko 
neatsišaukę ir nežinomi.

Per septynerius metus ne-

votas George Savige šerme
ninėje.

Velionis sunkiai sirgo vėžio 
liga. Paliko dideliame nuliū
dime žmoną Dorothy, dukterį 
Koren Dengal, tėvą John I 
Vaitas, seserį Dorothy Jen- 
niejohn ir dvi anūkes — 
Kathy ir Debbie Dengal. Jis 
buvo A. W. W. 11 Air Force 
veteranas, priklausė prie Ge
dimino Draugijos. Mirė tik 
sulaukęs 62 metų amžiaus.

Po laidotuvių visi palydovai 
buvo sukviesti į restoraną ir 
puikiai, gražiai pavaišinti.

Ilsėkis, mielas Geddy, ra
miai, o artimiesiems giliausia 
užuojauta jūsų šiame liūdesio 
momente. K. Žemaitienė

Mariutei Auštrienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos dukrai Helen ir 

žentui Robertui Feiferiams, anūkui Fredžiui, sūnui 
Algimantui ir jo šeimai, bei visiems jos artimiesiems.

A. N. IEŠMANTAI
Ft. Lauderdale, Fla.

SOUTH BOSTON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Žekonio

Su dideliu liūdesiu prisimename šią dešimts metų 
sukaktį nuo mano mylimo vyro Jono mirties.

HELENAŽEKONIENĖ
Žmona

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

Geddy Vaitas
1975 m. rugsėjo 18 d.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Dorothy, 
dukrai Karen Dengal, tėvui John Vaitas, seseriai 
Dorothy Jennejohn, anūkėms Kathy ir Debbie Dengal 
ir visiems kitiems artimiesiems.

Gaila netekus malonaus ir dar palyginti jauno
žmogaus, vos sulaukusio 62 metų amžiaus, buvusio 
Antrojo Pasaulinio karo veterano.
A. M. Arlauskai E. G. Millerai, Washington, D. C.
G. M. Savages H. Gould
B. Silver H. Velykis
L. Simons P. Yurkštas
K. Žemaitienė M. Žemaitienė
A. Usevičienė M. G. Gaspar, Brockton, Mass.
V. Graibienė A. Wilimaitiene, Brockton, Mass.
F. J. Konteniai A. Zagis
J. Miller R. U. Šereliai

mirė
1965 m. rugsėjo 22 d.



(j LAISVE Penktadienis
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LLD 185 kuopa ir Niujorko Lietuvių Moterų Klubas 
rengia rodymą

Šių Metų Dainų ir Šokių Šventės 
filmų iš Vilniaus

Rodys
Salomėja Narkėliūnaitė

Sekmadienį, spalio 19d., 2 vai. po pietų
Laisvės salėje

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

Po filmų rodymo bus užkandžių.

Augustas Zmitra
Rugpjūčio 21 d. suėjo 25 metai nuo A. Zmitros mirties ir ba
landžio 23 d. suėjo 100 metų nuo jo gimimo dienos.

Prisimindama ir savo tėvelį su dideliu liūdesiu, ir jo pa
gerbimui Bronė Zmitraitė Keršulienė aukojo $100 per “Lais
vės” vajaus atidarymą.

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

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DOVANOS
J TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jus esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentųjnes dėkojame Jums už palaikymą.

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

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 

kreipkitės į:

Globe Parcel Service, Ine.
PRISIJUNGI SU PODAROGIFTS, INC.

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106
Phone [2151935-3455

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

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 
Busais Num. 1,2, 5 ir 15
Telephone (212) 725-2449

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

“LAISVĖS” REIKALAI
Į "Laisvės” fondui aukos, įteiktos rugsėjo 28 d. vajaus 
r atidaryme New Yorke:
I Sofija ir Jurgis Stasiukaičiai apmokėjo visas banketo
I išlaidas, tad nuo įplaukų nuo parduotų bilietų
f priskaitytos prie aukų.....................................
| Bronė Keršulienė pagerbdama savo tėvelį Augusti- 
j ną Zmitrą, kuriam būtų šiais metais suėję

100-tasis gimtadienis, bet jau juėjo 25 metai
> nuo jo mirties..................................................
> Ilse ir Antanas Bimbai............. ...................................
> Vincas Paulauskas, Gulfport, Fla.1 . ..........................
!i Amelia ir Walter Juškevičiai, Stamford, Conn..........
! Niujorko Lietuvių Moterų Klubas, per N. Ventienę .

i Ona Jozėnienė, Jamaica, L. L, aukojo $20 ir dar pri
dėjo $35 prisiminimui Jozėnų ir Mizarų 35-tų vedybi
nių sukaktuvių spalio 12 d................

Aido Choras, Ozone Park, N. Y., PER W. Keršulį . . 
į Elena N. Jeskevičiūtė ................. ...............................

Rapolas Merkis, Philadelphia, Pa...............................
Long Islandietė............................................................
Anne Yakstis................................................................
LLD 185 kuopa, Ozone Park, N. Y., per F. Varašką .
Jonas ir Henry Juška..................................................
Anna Quater, New York City.....................................
Jonas Siurba..................................... ...........................
Frank Yakštys................................... ...........................
M. Simon ......................................................................
Jurgis ir Sofija Stasiukaičiai, Fairview, N.J. ........
Joseph Slėnis, Newark, N.J.......................................
Ona Dobilienė ..............................................................
Jonas ir Koste Rušinskai.............................................
Jurgis Wareson ............................................................
Ieva Mizarienė..............................................................
Karl Bender . . ...............................................................
W. Misiūnas................................................. .................
A. Bel.............................................................. ..............
Jonas ir Ona Babarskai ...............................................
Stasys ir Teresė Simas................................. ...............
Marcelė Sukaitienė.......................................................
M. Hacinkevičius, Great Neck, N.Y. . ‘...................
"Laisvės” Reporteris, Philadelphia, Pa......................
Josephine Augutienė, Cliffside Park, N.J................. .
VeraUrbon..................................................................
Alex Mitchell................................................................
Valerija Kazlauskienė,Flushing,N.Y.,per N.Ventienę
Frank Varaška............................. .................
Mikolas ir Emilija Liepa...............................
Arthur Petrick, Millers Place, L. I..............
Katrina Petrikienė, Rocky Point, L. I. ...
Elenor Sungailienė, Oceanside, N.Y..........
Antanina Alekna, Vilnius, per O. Dobilienę 
Povilas ir Nellie Venta.................................
Frances Maželienė............................. .........

; Julia Lazauskienė.........................................
Helen Samanick, New Hyde Park, N. Y.
Martha Kavaliūnienė.......................

! W. A. Malin.......................................
[ Mildred Stensler, Livingston, N. J.
! Victor Beker, Livingston, N.J. ...
I Adele Lupsevičienė, Newark, N. J.
I Jonas Grybas........................... .........

Ed. Pavilonis, Wantagh, L. I............
j Julia Anskienė...................................
i Anna Haley, Oceanside, L. I.............
i B. N. Skublickai .................................
' Chas. Bukčius, New Hyde Park, L. I. 
i C. Radzik.............................................

Mečys Ramančius...............................
Nastė Buknienė...................................
Julia Šimkienė.....................................
J. Ciurle, Woodhaven, N.Y...............

į K. Meškėnas............................... .
Mary Adams, Great Neck, N.Y. ... 

[ M. Stukienė.........................................
Viso fondui aukų iš šio pobūvio . . .

■ Širdingai dėkojame.
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LAIKRAŠČIO “LAISVĖS”

Metinis koncertas ir banketas
Pramogą kalendorius

$300.00

100.00
100.00
100.00
75.00
75.00

įvyks

Sekmadienį, lapkričio 9 d., 2 vai. po pietų
Laisvės salėje,102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Prašome visų tą dieną palikti laisvą, kad galėtumėte 
dalyvauti su laisviečiais. Koncertas bus įvairus ir 
puikus. Esame užkvietę Hartfordo Laisvės Chorą su jo 
solistais, New Yorko Aido Chorą su solistais, taipgi 
solistus Amelia Jeskevičiūtę-Young, Irene Janulienę 
ir Al Dupsha.

Bus duodami puikūs pietūs, kuriuos užsakė Sofija ir 
Jurgis Stasiukaičiai. Auka $5.55.00

50.00
50.00
50.00
50.00
40.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
21.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
16.00
15.00
15.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00 apie aukas, sudėtas praeitą j vienas jų keliais trumpais 
10.00 i sekmadienį įvykusiame rude- i žodžiais susirinkusius tautie- 
10.00 niniam vajui atidaryti paren- čius šiltai pasveikino, visiems 
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00 į čiai iš New Jersey, tai ir
10.00 visas parengimo pelnas įeis į ■
10.00 penkiolikos tūkstančių dole-
10.00
10.00 |
10.00
10.00
5.00
5.00 ,
5.00 '
5.00 i
5.00
5.00
5.00 i
5.00 :
5.00 |
5.00
5.00 j
1.00 1

Iš labai sėkmingo parengimo 
Laisvės” vajui atidaryti

»i

h ~

utim

I

SPALIO19 1).
LLD 185 kp. ir Niujorko 

Lietuvių Moterų Klubas ren
gia filmų rodymo popietę. Po 
filmų bus užkandžių. Pradžia 
2 vai. Vieta: Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone

| SPALIO 26 D.
Hartfordo Lietuvių Moterų 

Klubas, su pagalba Laisvės 
Choro, rengia "Laisvės” nau
dai pietus su menine progra-

I ma, 1 vai., 157 Hungerford 
Street.
LAPKRIČIO 91).

"Laisvės” Bendrovės meti- 
I nis koncertas ir banketas. 
Pradžia 2 vai. Vieta: Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.

Programą pildys Laisvės 
Choras iš Hartford, Aido 
Choras ir abiejų chorų solis
tai. Taipgi dalyvaus solistai 
Amelia Jeskevičiūtė-Young, 
Irene Janulis ir Al Dupsha. 
Auka $5.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, spalio 15 d., 
įvyks Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas, 1 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone

ValdybaDalis parengimo publikos. Nuotrauka daryta V. Bekeriui Bark, N. Y. 
dainu0J“nt- i PATAISYMAS

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo aprašyme apie susirin
kimą įvyko klaida. Apleista 
kelios eilutės ir atrodė, kad iš 
Moterų Klubo kiekvienoje 
LLD ekskursijos grupėje da
lyvavo po 20 narių, o turėjo

Šiandien "Laisvėje” skaito-( nas Lukoševičius ir Dr. Ro
te administracijos pranešimą manas V. Krivitskas. Kiek-

XEH YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S, 32nd St. 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123
1013 X. Marshall Street

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

GR 1-3712
RIX HESTER. X. Y. 14621
683 Hudson Ave.

B A 5-5923
SAX FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 • 9th Avenue

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

EM 3 5556
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 Mest Broadway

AX 8-8764
SOUTH RIVER. X J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257 2113
TREN TON, N. J. 08611
730 Liberty Street

I Y 9-9163
LOS ANGELES. CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.

1213) 413-0177

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

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

BE 5-7788
CLEVELAND, OHIO 44119 
877 East 185th Street 

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

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

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

365-6350
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: |612| 788.2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
MIAMI, FLA. 33138 
7622 X. E. 2 Ave. 

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

609-696-9796

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Ave.

[212J 389-6747

SUIMTAS IR 
KALTINAMAS 
NUŽUDYME2 
POLICININKŲ

Pq ilgo sekiojimo ir medžio
jimo New Yorko policija suė
mė Luis Serrano Velez. Jis 
kaltinamas rugsėjo 16 d. nu
žudymu policininkų Freder
ick Reddy ir Amdreow Glov
er. Nors pirmiau buvo teigia
ma, kad tame automobilyje, 
iš kurio policininkai buvo nu- 

I šauti, buvo du vyrai, bet 
dabar sakoma, kad tai buvo 
darbas vieno Velez.

Policininkai buvo nušauti, 
kai jie norėjo patikrinti ant 
Fifth Ave. stovintį automobi-

Luis Serrano Velez

gime, kurį suruošė Spaudos įlinkėdami geros sveikatos ir 
Bendrovės Direktorių Tary-1 sėkmės visuomeninėje veik- 
ba. Be to, kadangi visas loję. Taip pat buvo pakvies- skambėti, kad kiekvienoje 
parengimo išlaidas (už maistą I tas mūsų senas veikėjas fila- j grupėje buvo Klubo narių, o 
ir vaišes) apmokėjo laisvie- delfietis Rapolas Merkis tartį I iš viso per tris grupes dalyva- 
čiai Sofija ir Jurgis Stasiukai- ' žodelį. j vo apie 20 narių.

Gi po tų visų trumpų kalbų, j leva Mizari«nė
i pirmininkas iškvietė Sofija ir 

rn . . .. . Jurgį Stasiukaičius priimti
rių fondų, laigi, puikesnes . publikos nuoširdžiausius ko Parapijinių mokyklų pa- 
vajaus pradžios sunku ir bej-. sveikinimus pirmiausia Sofi- į sauhetiškieji mokytojai dar 
zivaizduoti. v . ja, o paskui Jurgis keliais i v^s tebestreikuoja. Mokyklos

Čia tiktai žodis kitas apie į. žodžiais džiaugėsi galėję prie ' veikia tiktai su vienuoliniais 
"Laisvės” vajaus atidarymo mokytojais.
prisidėti, padengdami šio 
sambūrio lėšas.

Beje, buvo visiems labai 
džiugu ir malonu parengime ’ 
matyti Stasiukaitienės sūnų 
Frank su žmona. Įdomu, kad j 
abudu šie jauni žhionės yra 

| žymūs muzikos mokytojai.
Antroji programos dalis su- . 

sidėjo iš dainų, kurias atliko 
mielosios Mildred Stensler 
vadovaujamas Aido Choras ir 
jo solistai. Dainininkė Nelė 
Ventienė padainavo porą dai-1 
nelių solo, o paskui su solistu 
Bekeriu nepaprastai gražiai j 
atliko duetą. Na, žinoma, ir į 
visas Aidas mus dar kartą Į 
palinksmino keliomis labai 
skambiomis meliodijomis.

Be to, aidietės prisidėjo 
prie patarnavimo prie stalų. 
Didelis, didelis ačiū aidie- 
čiams.

Tiek ir užteks šį kartą. 
Tiktai dar reikia būtinai nuo
širdžiausiai padėkoti mūsų 
šauniosioms šeimininkėms 
Nelei Ventienei ir Juliai La
zauskienei už įdėjimą nepa
prastai daug triūso ir rūpeš- 
čio paruošti maistui. Žinoma, 
prie vienokios ar kitokios 
rūšies paslaugų prisidėjo ir 
kiti Direktorių Tarybos na
riai. Atleiskite už nepaminė- 
jimą, nes nežinau kiek ir kuo 
kuris pasidarbavo. O nebūtų 
etiška vienus minėti, o kitų 
nepaminėti.

Beje, būčiau ir pamiršęs. 
Po visos oficialiosios popietės 
programos muzikui Frank 
pianu akompanuojant ir Mil
dred diriguojant, visa neno- 
rinčioji skubintis į namučius 
publika garsiai sudrožė net 
kelias linksmas lietuviškas 
meliodijas.

Ilgai nepamiršime šio lais- 
viečių ir jų svečių sambūrio.

Reporteris

šios popietės programą. Pir- j 
miausia, turėjome didelius, 
skanius pietus, kuriuos pra-i 
dedant, Direktorių Tarybos 
pirmininkas Povilas Ventai 
apibūdino parengimo tikslą ir j 
visa publika Sofijai ir Jurgiui į 
sudainavo "Ilgiausių metų”, į 

Visiems gerai prisisotinus, į 
mūsų žymusis solistas Vikto-Į 
ras Bekeris sudainavo keletą 
liaudiškų dainelių. Po jo re- 

$1 750.00 I daktorius A. Bimba tarė žodį 
Administracija j aPie šio vajaus pradžios svar

bą ir paprašė aukų. Nebuvo 
eita į publiką ir kiekvieno Į 
prašyta aukų atskirai. Daly-' 
viai buvo prašomi ateiti prie 
stalo ir savo auką priduoti 
administratorei Ievai Miza- 
rienei, kuri užrašinėjo auko
tojų vardus ir pavardes bei jų 
aukas.

Po to pirmininkas Venta 
pristatė parengime dalyvau
jančius svečius iš Lietuvos. 
Tai buvo Vytautas Zenkevi
čius, Rimas Mališauskas, Jo-

TARP LIETUVIU į
Nelė ir Povilas Ventai ap-1 

lankė Valeriją Kazlauskienę, 
gyvenančią Flushing, N. Y., 
Valerija dar vis negaluoja iri 
negali išeiti iš namų, bet | 
džiaugiasi, kad pažeistoji ko-1 
ja sveikėja.

Ji įteikė Ventams $20 ir 
bonką "stipriosios”, sakyda
ma, "tai už prenumeratą, o 
kas liks — į “Laisvės” fondą. 
Ačiū jai.

* * *
Margaret Petrikienė praė

jusį šeštadienį iš Woodhaven, 
N. Y., išvyko pastoviai apsi
gyventi Hollywood, Floridoj- 
je. Linkime jai sėkmės naujo
je vietoje.

* * *
Rugsėjo 8 d., Milane, Itali

joje, mirė Kostancija Menke- 
liūnaitė-Campa. Visi ją prisi
mename kaip žymią daininin- 
kę-solistę. Ypatingai niujor
kiečiams ji gerai pažįstama. 
Juk ji čia pradėjo savo.daina- 
vimo karjerą; iš pradžių dai
navo mūsų choruose, o vėliau 
rimtai pradėjo lavinti balsą ir 
tapo soliste. Ieva

New Yorkas. — New Yor-

United Nation, N. Y. — 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bė ir vėl vetavo (atmetė) 
Vietnamu priėmimą į Jungti
nes Tautas.

I 1t t

Iš Lietuvos svečias Dr.Roma- 
nas V. Krivitskas, radijo inži
nierius, kuris šio tarpu žinoji
mą gilina garsiajame Brook- 
lyno Politechnikos Institute.

Jono Siurbos nuotraukos

7 th Avenue
7th Avenue in New York 

has been named Fashion 
Avenue. To me 'it doesn’t 
look at all what it suppose to 
present. I was working on 
39th Street and 7th Avenue 
for over 20 years. It’s very 
depressing — that Fashion 
Avenue. Men and boys pull
ing and pushing those hand 
trūcks from early morning 
till late at night with dresses, 
goods and what not. There is 
always some buttons and lit
tle pieces of cloth on the 
street.

7th Avenue is the place 
from where most our new 
clothes and styles come from. 
Even our President’s wife 
visited 7th Avenue recently.

1 was working for one of 
the biggest textile firms in 
the United States - Chon — 
Hall — Marx, and met many 
dress designers from 7th 
Avenue who came in to look 
for materials or place orders 
for materials to be printed 
according to their own ideas.

Seems like all the beauty is 
hidden in those old brick 
buildings on 7th Avenue. We 
see the finished products on 
the department store win
dows and other shops and 
they look beautiful. But a lot 
of time and sweat was put in 
them by the workers before 
they got there. Most of the 
work is a piece work and 
that’s nothing to be envied. 
Conditions in the garment 
district years ago were un
bearable. There have been 
improvements in recent 
years and there is room for 
more to make workers’ day a 
little easier. Use




