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A. BIMBA
Taip ir skamba pranešimai 

iš kolonijų, kad mūsų organi
zacijos ima atostogas ir per 
vasarą nelaikys susirinkimų. 
0 kaip su mūsų įstaigomis, 
ypač su mūsų spauda? Joms 
nepripažįstame jokių atosto
gų. "Laisvė” turi išeiti ir 
išeina visus apksritus metus. 
Vasara žymiai padidina pa
žangaus laikraščio bėdas. La
bai sumažėja įplaukos, o išlai
dos nenupuola nė vienu dole
riu!

Kaip kasmet apie šį laiką, 
taip šiemet noriu į tai at
kreipti dėmesį visų laisvie- 
čių-skaitytojų ir rėmėjų. Lai 
vasaros karščiuose neištirps
ta mūsų rūpinimąsis “Lais
vės” reikalais.

Mūsų New Yorko Miesto 
Universitetas, vienas iš pačių 
didžiausių visame pasaulyje 
universitetų, miesto valdžios 
tapo uždarytas net nesulau
kus šių mokslo metų pabai
gos. Bankrotas, nebegali pro
fesoriams ir dėstytojams algų 
užmokėti! Tūkstančiai stu
dentų ir jų tėvai susirūpinę. 
Kas čia bus? Kaip tą neapsa
komos svarbos įstaigą išgel
bėti?

Ir štai miesto ir valstijos 
valdžių planas, įteiktas val
stijos seimeliui jį užgirti. Ja
me siūloma universitete su 
ateinančių mokslo metų pra
džia įvesti apmokamą moky
mą. Jaunuolis, vaikinas ar 
mergina, turi užsimokėti iki 
$900 per metus, jeigu nori 
šiame universitete mokytis. 
Iki šiol jame mokslas buvo 
nemokąs. Jo durys buvo at
daros kiekvienam jaunam 
žmogui, kuris nori siekti 
mokslo. Tik pragyvenimu 
pats turi pasirūpinti. Ir daug, 
daug tūkstančių net ir netur
tingų šeimų ta proga pasinau
dojo.

Minėtas planas yra skau
dus smūgis liaudies apšvie
tai. Prieš tokį pasikėsinimą 
mieste vystosi studentų ir 
tėvų didžiulės protesto de
monstracijos. Galgi ir pavyks 
šį nepateisinimą valdančio
sios klasės išpuolį atmušti.

Su pilnai pateisinamu pasi
baisėjimu Europos ir viso 
pasaulio geros valios ir taiką 
mylintys žmonės žiūri į Vaka
rų Vokietijoje atgimstantį 
militarizmą. Labai panašu į 
Pirmojo pasaulinio karo isto
riją. Tada irgi po karo su 
Amerikos imperialistų finan
sine pagalba Vokietijoje mili- 
tarizmas pakėlė galvą ir pa
gimdė Hitlerį. Kuo tai visa 
baigėsi, čia nereikia aiškinti.

Atrodo, kad panašus taikai 
pavojus iš Vokietijos pusės 
vėl pakyla ant žmonijos gal
vos.

0 kunigų "Draugas” (geg. 
26 d.) tuo pavojumi negali 
atsidžiaugti. Paklausykite:

"Stipriausią karinę mašiną 
Europoje turi Vakarų Vokie
tija. 'Jai leidžia tokia būti 
ekonominė padėtis. Iliuzijos 
apie detantų Vakarų Vokieti
joje taip pat greičiausiai išga
ravo nei kitur”.

Girdi: “Išnagrinėję padėtį, 
NATO šalių užsienio reikalų 
ministerial iš Oslo išsiskirstė

[Pabaiga6 pusi.]

Pasirašyta svarbi sutartis 
tarp JAV ir Tarybų Sąjungos

Washingtonas. — Sutartis 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos dėl apribo
jimo taikingiems reikalams 
branduolinių bandymų pajė
gumo turėjo būti pasirašyta 
prieš porą savaičių. Bet pre-

Ir jis norėtų būti 
JAV prezidentu

Edmund G. Brown 
Californijos gub.

Jis yra jauniausias Demo
kratų Partijoje kontendantas 
į prezidentinius kandidatus.

Kapitalistinių šalių 
"Internacionalas"

Paryžius. — Dvidešimt ke
turios kapitalistinės šalys tu
ri sudariusios savo “interna
cionalą” Ekonominio Bendra
darbiavimo ir Vystymo Orga
nizaciją. Visos jos turi multi- 
tautines korporacijas, kurios 
plačiai veikia ne tik tose 24 
šalyse, bet ir besivystančiuo
se kraštuose. Tarp jų eina 
lenktynės. Dabar ši organiza
cija išdirbo taisykles, kurių 
tikslas tas lenktynes panai-' 
kinti ir visoms korporacijoms 
išvien stengtis kuo didžiau
sius pelnus prisiplėšti.

West Point, N. Y. — Spė
jama, kad Militarinėj Akade
mijoje tarp studentų korpuci- 
ja daug aukščiau išsivysčiusi, 
negu buvo manyta. Surasta, 
kad net 250 studentų yra per 
kvotimus panaudoję korupci
ją (papirkimą).

Žymaus mokslininko 
nuomonė apie vėžį

“Apie 90 procentų susirgi
mų vėžiu atvejų neturi gene
tinės kilmės.” Taip mano 
JAV Nacionalinio onkologinio 
instituto direktorius Frank 
Rogers. “60 procentų susirgi
mų vėžiu galima būtų išveng
ti, — pareiškė mokslininkas, 
— jeigu amerikiečiai nustotų 
rūkyti, piktnaudžiauti alko
holiniais gėrimais, jeigu tei
singai maitintųsi. Elementa
rių kancerogeninių medžia
gų, sukeliančių vėžį, reikia 
ieškoti mus supančioje aplin-

Mexico City. — Belgijos 
ambasadorius ir jo žmona 
sumokėjo $640^000 jų dukros 
Nadine Chaval, 16 metų am
žiaus, “kidnaperiams (grobi
kams). Mergaitė paleista pil
niausioje sveikatoje.

zidentas Fordas staiga pasi
rašymą atidėjo neribotam 
laikui. Daugelis kovotojų už 
geriausius santykius tarp šių 
dviejų didžiųjų šalių buvo 
pradėję manyti, kad su šiuo 
ėjimu mūsų vyriausybė ruo
šiasi šios sutarties atsižadėti. 
Džiugu, kad toji baimė neišsi
pildė ir sutartis tapo oficialiai 
Maskvoje ir Washingtone pa
sirašyta gegužės 28 dieną.

Pagal šią sutartį, abi šalys 
pasižada nedaryti branduoli
nių bandymų virš 150 kiloto- 
nų pajėgumo. Kaip žinia, 150 
kilotonų jėga lyginasi 150,000 
dinamito jėgai!

Be to, abidvi šalys nusitarė 
leisti viena kitos bandymus 
inspektuoti-stebėti, kad būtų 
prisilaikoma šios sutarties 
nuostatų.

Sutarties pasirašymas yra 
didelis blaivaus proto ir geros 
valios laimėjimas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Yorkas. — New Yor

ko Apšvietos Taryba nutarė 
su rugsėjo mėnesiu įvesti į N. 
Y. Miesto Universitetą ap
mokamo mokslo sistemą. Tai 
skaudus smūgis liaudies ap- 
šviesai. Nemokama sistema 
egzistavo per 129 metus!

•
Frankfurt, V. Vokietija, 

birželio 1 d. — Čia Amerikos 
militarinėje bazėje sprogo 
bomba. Penkiolika amerikie
čių ir vienas kitatautis sužeis
ti, kai kurie pavojingai. Atsa
komybę savinasi kokia ten 
"revoliucinė grupe”.

•
Cleveland, Ohio. — Miesto 

Taryba vienbalsiai nutarė 
reikalauti, kad Jungtinių Val
stijų Senatas atmestų fašisti
nį "S. I” bilių.

■ •
Maskva. — Filipinų prezi

dento Marcos oficialus vizitas 
davė gerus rezultatus. Nu
tarta užmegsti diplomatinius 
ryšius tarp Filipinų ir Tarybų 
Sąjungos ir pasirašyta plati 
prekybos sutartis.

Dvi Sirijos 
armijos Libane

Beirut. — Dvi gerai, mo
derniškai ginkluotos Sirijos 
armijos jau Libane. Damas- 
kus, Sirijos sostinė, sako, 
kad jų tikslas yra padaryti 
galą skerdynėms tarp krikš
čionių ir demokratų.

Iš Washington© praneša
ma, kad Amerikos vyriausy
bė šiam siriječių veiksmui 
pritaria.

Taip pat iš Damaskus pra
nešama, kad ten su oficialiu 
vizitu lankosi Tarybų Sąjun
gos premjeras Aleksei Kosy
ginas.

OZONE PARK, N. Y. 11417

4r Jungtinės Valstijos pasitrauks iš ILO?
Šiomis dienomis Genevoje turi įvykti Jungtinių Tautų 

sudarytos ir palaikomos Tarptautinės Darbo Organizacijos 
(L L. O.) susirinkimas. Jungtinių Valstijų Valstybės De
partamentas jau prieš dvejus metus yra įspėjęs, kad jeigu ši 
organizacija nepakeis savo "kairaus” kurso, Jungtinės 
Valstijos iš jos pasitrauks, tai yra ištrauks savo atstovybę. 
Pav., jeigu šiame susirinkime arabiškųjų kraštų atstovai 
bandys pasmerkti Izraelį, Amerika protestuos pasitraukimu 
išl. L. O.

Kiekviena Jungtinių Tautų šalis turi teisę Darbo Organi
zacijoje turėti po tris atstovus: vienas atstovas nuo darbo 
unijų, kitas nuo valdžios, o trečias nuo samdytojų.

Šioje nuotraukoje parodomi amerikinės delegacijos na
riai: (iš kairės į dešinę) pramonės-kapitalistų atstovas 
Charles Smith, valdžios atstovas Daniel Horowitz ir 
AFL-CIO unijų atstovas Lane Kirkland.Kaip labai rūpinamasi Lietuvos žemdirbių sveikata

Vilnius. — Kaip sustiprinti 
kvalifikuotą medicininę pa
galbą žemdirbiams ir užtik
rinti saugias gamybines sąly
gas intensyviu žemės ūkio 
darbų laikotarpiu? Išsamius 
pasiūlymus šiais klausimais 
paruošė Sveikatos apsaugos 
ir Žemės ūkio ministerijos 
drauge su šakinių profsąjun
gų respublikiniais komite
tais.

Rajonų sveikatos apsaugos 
tarnyboms keliamas reikala
vimas, kad visuose felčerių- 
akušerių punktuose dirbtų 
žmonės, turintys vidurinį 
medicininį išsilavinimą. Atos
togų grafikus reikia sudaryti 
taip, kad intensyvių lauko 
darbų metu šie punktai nelik
tų be specialistų. Būtina taip 
pat užtikrinti, kad rajonų 
poliklinikos, ambulatorijos, 
kitos gydymo profilaktikos 
įstaigos ritmingai dirbtų ir 
popiečio valandomis bei šeš
tadieniais.

Atsižvelgiant į vietos sąly
gas ir esant reikalui, siūloma

kaimo vietovėse organizuoti 
laikinus stomatologinius bei 
rentgenofliuorografinius ka
binetus, laboratorijas. Rau
donojo kryžiaus draugija ra
ginama kiekvienoje laukinin
kystės brigadoje, fermoje, 
remonto dirbtuvėse organi
zuoti sanitarinius postus, pa
sirūpinti, kad pirmosios pa
galbos vaistinėlės reguliariai 
būtų papildomos medikamen
tais bei tvarsliava. Būtina 
suaktyvinti visuomeninių sa- 
nitarianių inspektorių veiklą 
— intensyvių darbų metu jie 
privalo ypač griežtai kontro
liuoti visuomeninio maitinimo 
įmonių, vandens šaltinių, že
mės ūkio objektų sanitarinę 
būklę.

Gydymo profilaktikos įstai
gų vadovaujantys darbuoto
jai, specialistai įpareigojami 
sistemingai vykti į periferiją 
konsultacijoms ir konkrečiu 
darbu vietose padėti geriau 
organizuoti medicininę pagal
bą žemdirbiams.

Svarbus tarptautinis susirinkimas
Vancouver, Canada. — Čia 

gegužės 31 dieną prasidėjo ir 
tęsis vienuolika dienų Jungti
nių Tautų sušauktas susirin
kimas aptarimui pasaulinio 
gyventojų skaičiaus augimo 
ir miestų klausimų. Dalyvau
ja apie 5,000 atstovų.

Gyventojų skaičiaus augi
mas kasmet didėja. Už 30 
metų pasaulyje jau bus tarp 6 
ir 7 bilijonų žmonių. Daugu
ma jų gyvens miestuose. La
bai padidės didmiesčių skai
čius. Pav., jeigu 1900 metais 
pasaulyje tebuvo 11 miestų 
su virš milijono gyventojų, 
tai šiandien jau turime 172 
tokius miestus, o 2000 metais 
tas skaičius pakils iki 375. Iš 
jų 200 bus šiandien besivys
tančiose šalyse.

Su gyventojų ir didmiesčių 
augimu, kils daugybė įvai

riausių problemų. Protinga 
prie to žmonijai prisiruošti iš 
anksto. Ir štai pagrindinis šio 
tarptautinio susirinkimo tiks
las. Ką jis nuveiks ir nutars, 
išgirsime vėliau.

Korespondentė 
įspėja

Washingtonas. — Miss Ja- 
cque Sroujin, ‘‘Nashville 
Tennesseean” laikraščio ko
respondentė taip pat buvo ir 
FBI šnipė. Tai sužinoję, laik
raščio leidėjai pagrūmojo ją 
išmesti iš darbo. Aišku, kad 
ji smarkiai supyko. Ji pareiš
kė, kad jeigu ji bus paleista iš 
darbo, jinai iškels aikštėn 
daug tos įstaigos "šunybių”, 
parodys, kaip FBI verbuoja 
sau šnipus tarp žurnalistų.

Libanas nėra II ūmų audroje
Iš Beiruto-Libano respubli

kos sostinės pranešta, kad 
išrinktas naujas valstybės 
vadovas. Parlamento posėdy
je, kuriame dalyvavo 69 iš 99 
deputatų, respublikos prezi
dentu buvo išrinktas Elijas 
Sarkisas, prieš tai buvęs ban
ko valdytojas.

Pokalbyje su žurnalistais 
E. Sarkisas pareiškė, kad 
sieks likviduoti krizę, kuri 
atvedė Libaną iki suirutės. 
Jis žadėjo padaryti viską, 
kad būtų sutaikytos tarp sa
vęs nesutariančios partijos ir 
grupuotės, kad būtų atkurtos 
normalios gyvenimo sąlygos, 
o šalis grįžtų į bendrą frontą 
arabų valstybių, siekiančių 
teisingai sureguliuoti Arti
mųjų Rytų problemas.

Tačiau pasiekti visus šiuos 
tikslus bus nelengva. E. Sar- 
kiso uždavinį komplikuoja 
dar ir ta aplinkybė, kad jo 
kandidatūros neparėmė žymi 
dalis nacionalinių patriotinių 
jėgų (jų atstovai nedalyvavo 
nei parlamento posėdyje, nei 
balsavime). Padėtis pasidarė 
dar sudėtingesnė ir painesnė, 
kai buvęs prezidentas S. 
Franžjė, atstumtas tiek kai
riųjų, tiek dešiniųjų sluoks
nių, atisasakė nedelsiant per
duoti reikalus naujajam val
stybės vadovui.

Priminsime, kad preziden
to rinkimai Libane įvyko pir
ma laiko. Kad būtų galima 
juos surengti, deputatai turė
jo priimti specialią pataisą 
konstitucijai, o S. Franžjė 
ilgą laiką atsisakinėjo pasira
šyti parlamento priimtą įsta
tymą.
Didelis gyventojų įvairumas

Libanas yra šalis, kurios 
gyventojai nevienalyčiai. Čia 
gyvena arabai, kurių protė
viai šioje žemėje įsikūrė dau
giau kaip prieš tūkstantį me
tų, ir palestiniečiai, išvyti iš 
Izraelio užgrobtų teritorijų 
netolimoje praeityje, taip pat 
žydų persikėlėlių palikuonys 
dar nuo viduramžių ir armė
nai, pabėgę nuo turkų repre
sijų šio amžiaus pradžioje.

Šį skirtingumą papildo di
delė socialinė nelygybė: euro
piečių kilmės libaniečiai yra 
labiau pasiturinti visuomenės 
dalis, o tuo tarpu didesnė 
dalis arabų gyvena skurdžiai 
ir yra išnaudojami vietos 
dvarininkų bei fabrikantų, 
taip pat ir užsienio kompani
jų, kurios įsteigtos Libane 
prancūzų kolonijinio viešpa
tavimo laikais tarp dviejų 
pasaulinių karų.

Pagaliau, vienas iš labai 
esminių padėties nestabilumo 
elementų yra prieštaravimai 
tarp 17 oficialiai pripažintų 
religinių bendruomenių.

Pastarosiomis savaitėmis 
šie prieštaravimai vos nesu
kėlė Libane skilimo. Būtų 
susidariusios kelios atskiros 
nykštukinės valstybės. Šalis 
pavargo nuo seniliaujančių 
ginkluotų susirėmimų ir tero
ristinių aktų, kurių aukomis 
tampa tūkstančiai libaniečių 
ir palestiniečių (užsienio 
spaudos duomenimis, praėju
siais metais žuvo apie 15 
tūkstančių žmonių).

Ir Amerikos 
žvalgybos vaidmuo

Prie pilietinio karo kursty
mo Libane gerokai prisideda 
JAV ardomosios tarnybos ir 
visų pirma Centrinė žvalgy
bos agentūra. Patriotiškai 
nusiteikusiems elementams

įbauginti prie Libano pakran
čių nusiųsti Amerikos šeštojo 
laivyno karo laivai.

"Jungtinės Valstijos tiesio
giai kišasi į suverenaus ir 
nepriklausomo Libano vidaus 
reikalus, — rašė šiomis die
nomis Tripolyje einąs laikraš
tis "Al Fadžr ai Džadid”, — 
svarbiausias jų tikslas — vi
siškai likviduoti Palestinos 
pasipriešinimo judėjimą ir Li
bano nacionalines patriotines 
jėgas, atkurti imperialistų 
įtaką rytinėje Viduržemio jū
ros dalyje”.

Žūtbūt susilpninti Libaną 
Pentagonas mėgina neatsi
tiktinai: ši arabų valstybė 
turi bendrą sieną su Izraeliu, 
ir nors pastarųjų trijų arabų 
ir Izraelio konfliktų metu ji 
išliko neutrali, Libano atsto
vai visose tarptautinėse or
ganizacijose pastoviai reika
lavo išvesti visą Tel Avivo 
kariuomenę iš jo okupuotų 
teritorijų ir suteikti Palesti
nos arabams apsisprendimo 
teisę, taip pat teisę įkurti 
savarankišką valstybę.

Naujausios užsienio žurna
listų korespondencijos iš Bei
ruto rodo, kad ten susitarta 
nutraukti ugnį. Tiesa, tokie 
susitarimai ne kartą buvo 
sudarinėjami ir anksčiau, net 
po kelis kartus per mėnesį, 
tačiau kiekvieną kartą jie 
būdavo pažeidžiami, ir pilieti
nis karas vėl įnirtingai įsi
liepsnodavo. Vis dėlto norė
tume tikėtis, kad vidaus ir 
užsienio reakcijos manevrai 
galiausiai sužlugs ir daug iš
kentėjusioje Libano žemėje 
įsiviešpataus ilgai laukta tai
ka. A. Krasėnas

Sąmokslo auka

Rev. Ben Chavis
Prieš keletą metų Wilming

ton, Delaware, dešimt jaunų 
vyrų buvo pasiųsti kalėjiman 
35 metams. Tai buvo rasisti
nio sąmokslo aukos. Jų tarpe 
yra ir šis protestoniškos baž
nyčios pažangus dvasiškis. 
Iki neseniai jie visi buvo 
laikomi North Carolinos vals
tijoje Caldonia Prison Farm 
(kalėjimo ūkyje) prie sunkių
jų darbų. Bet Ben Chavis ir 
čia tarp kalinių puoselėjo pa
žangias idėjas, kurios nepati
ko kalėjimo viršininkams. 
Todėl jis tapo iškeltas į už
krečiamomis ligomis sergan
čių kalinių McCain kalėjimą.* 
Jau visas mėnuo Ben Chavis 
badauja. Dabar jo advokatai 
jo vardu traukia teisman ka
lėjimo viršininkus. Juos kal
tina paneigimu Chavis kon
stitucinių teisių. Reikalauja 2 
milijonų dolerių atlayginimo 
už jam daromą skriaudą.
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Kas ką rašo ir sako

Milžiniški korporacijų pelnai
Dar ir šiandien, pačios valdžios pripažinimu, mes turime 

apie 7 milijonus bedarbių, o unijų (AFL-CIO) apskaičiavimu 
turime 9,700,000! arba apie 7.5 procento visų darbo jėgų. 
Milijonams jų išsibaigusi nedarbo apdrauda ir badas stėri į 
jų ir jų šeimų akis!

Tuo tarpu jau turime iš biznio pasaulio pranešimą apie 
kapitalistų nesvietiškus pelnus per pirmąjį šių (1976) metų 
ketvirtį, tai yra per pirmuosius tris mėnesius. Sužinome, 
kad 1,149 didžiųjų korporacijų, bendrai paėmus, pelnas 
pakilo 44 procentais, palyginus su jų pelnais per pirmuosius 
1975 metų tris mėnesius. 0 New Yorko City Bank 
pripažinimu, daugelio korporacijų pelnai padidėjo visu 100 
procentų! O geležinkelių kompanijų pelnai pašoko net 255 
procentais!

Ne veltui New Yorko “Wall Street Journal” didžiuojasi, 
kad per visus paskutinius 17 metų šios šalies korporacijos 
nebuvo mačiusios tokio milžiniško pelnų pakilimo.

Taip vadinama Business Council (Biznio Taryba) prana
šauja, kad pramonės atkutimas ir pelnų kilimas tokiu pat 
tempu tęsis per visus šiuos ir ateinančius metus. Taryba 
teigia, kad šiais metais korporacijų pajamos, išėmus visus 
valdžiai mokesčius, padidės nuo 25 iki 30 procentų, 
palyginus su pajamomis 1975 metais, kurios siekė 71 bilijoną 
ir 4 šimtus milijonų dolerių. Vadinasi, šiemet korporacijų 
pelnai gali pasiekti visą šimtą bilijonų dolerių!

JA V laužo Helsinkio susitarimus
Neseniai San Francisco Darbo Unijų Taryba su vizitu 

lankėsi Tarybų Sąjungoje. Amerikiečiai svečiai buvo labai 
draugiškai ir šiltai priimti. Jie ten plačiai susipažino su 
tarybinių darbo unijų veikla. Jie sugrįžo gerai nusiteikę, 
patenkinti kelione ir įspūdžiais.

Bet štai Tarybų Sąjungos darbo unijos nutaria atsiųsti 
delegaciją į Jungtines Valstijas. Ir kas pasirodo? Sunku net 
tikėti. Mūsų Valstybės Departamentas delegacijai užtren
kia duris, tai yra neduoda vizų. Kalbama, kad tokiam 
tarybinių unijų vizitui pasipriešinę mūsų Amerikos Darbo 
Federacijos-Industrinių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) 
biurokratai, su George Meany priešakyje, o ypač šiais 
rinkiminiais metais Fordo vyriausybė nenorinti jų supykdy
ti.

Tarybų Sąjungos Darbo Unijų Centrinės Tarybos sekre
torius Pyotr Pimenov labai teisingai kaltina mūsų vyriausy
bę, kad taip elgdamosi, jinai paneigia ir laužo Europinio 
Saugumo Konferencijos Helsinkio susirinkime padarytus 
susitarimus, vienas, kurių, kaip žinia, kalba apie platesnius 
kontaktus ir mainus tarp pasirašiusių šalių. Jis sako, kad 
tarybinės darbo unijos šią protingą sutartį remia visais joms 
galimais būdais. Pavyzdžiui, sako Pimenov, pernai (1975 
metais) Tarybų Sąjungą aplankė iš įvairių pasaulio šalių 980 
darbo unijų delegacijų, o 750 tarybinių darbo unijų 
delegacijų aplankė kitas šalis! Ir tas darbo unijų delegacijų 
lankymasis bus energingiausiai tęsiamas ir šiais metais.

Bet Amerika bus pirmutinė šalis užtrenkti tarybinių unijų 
delegacijai duris.

Kodėl mūsų vyriausybė bijo darbininkų su darbininkais, 
unijistų su unijistais kontaktų?

Nesiskaito su jokiais protestais
Dar ir šiandien Čilėje teroristinė fašistinė militarinė junta 

tebelaiko savo kalėjimuose baisiausiose sąlygose virš 10,000 
politinių kalinių. Tuo teroru liaudies pasipiktinimas visose 
pasaulio šalyse ir čia Amerikoje yra toks didelis, kad mūsų 
Kongresas uždraudė vyriausybei teikti Čilės juntai bet 
kokią finansinę paramą. Bet štai sužinome, kad mūsų 
Jungtinių Valstijų 15 bankų su Morgan Guaranty Trust 
Company priešakyje, sudėjo ir paskolino fašistinei Čilės 
juntai $125,000,000. Ir Fordo administracijos iždo sekreto
rius William Simon, nesiskaitydamas su Kongreso valia, šią 
didžiulę paskolą užgyrė.

Be to, Fordo administracija daro spaudimą į kitas šalis, 
kad Amerikinių Valstybių Organizacija sekantį susirinkimą 
laikytų Čilėje. O tai reiškia, kad mūsų vyriausybė siekia 
legalizuoti Čilės fašistinį režimą ir paveikti šios organizaci
jos Lotynų Amerikos šalis, kad ir jos su Čilės junta artimiau 
bendradarbiautu.

Kodėl jie taip skandalija?
Žymus komercinės spaudos kolumnistas ir kadaise buvęs 

Jungtinių Valstijų Informacijos Agentūros direktoriumi, 
Mr. Carl T. Rowan sako nesuprantąs, kodėl tiek daug 
kalbama, rašoma ir skandalijama dėl to, kad kongresmanas 
Wayne Hays užlaikė savo raštinėje gražią merginą, kuri 
jokio raštinės darbo nemokėjo ir nedirbo, bet tiktai du 
kartus į savaite jį “aptarnavo” lytiškais reikalais. Tiesa, jis 

■į jai už tas paslaugas mokėjo 14 tūkstančių dolerių metinę
algą iš valstybės iždo. Tas jau negražu, tiesa, bet juk visi 
seniai žinome, kad jis nėra pirmutinis taip nelabai etiškai 
elgtis, kad “ne tik kongresmanai, bet net prezidentai ir 
Baltųjų Rūmų pagalbininkai yra aprūpinę savo meilužes 
gerai apmokamomis vietomis. Skirtumas tiktai tas, kad 
retas kuris buvo taip atviras, kaip Hays, su savo 
meilužėmis”.

Pasirodo, kad kongresmanas Hays yra vienas iš galingiau
sių ir nachališkiausių Kongrese vadų. Atstovų Rūmuose jis 
pirmininkauja dviem bene svarbiausiems komitetams, 
būtent: Atstovų Rūmų Administraciniam Komitetui ir 
Atstovų Rūmų Demokratiniam Nacionaliniam Kongresi
niam Komitetui. Jis šias vietas panaudoja terorizavimui 
kitų kongresmanų. Niekas nedrįsta jo užmačioms priešintis.

Na, ir dabar proga jam “atsimokėti”. Daugelis jų

GERAS PATARIMAS 
PILIEČIAMS

Chicagiečių laikraštyje 
“Vilnis” (geg. 26 d.) vedama
jame “Nežiūrint visko, reikia 
balsuoti? sakoma:

“Šiemet rinkiminiai metai. 
Tarp rinkėjų ir politikierių 
“detentės” metai. Kiekvienas 
pilietis turi svorį. Jis turi 
balsą. Politikieriams jis rei
kalingas. Todėl labai svarbu 
kiekvienam piliečiui pagalvo
ti kuriam politikieriui atiduo
ti balsą. Lengvesnio būdo 
rinkėjas savo balsą atiduos 
tam, kuris savo saldesniais 
žodžiais jį užkariaus. Štai ir 
tos rinkiminės kalbos, paža
dai, saldžiažodžiavimas.

Kaip žinia, daug rinkėjų 
toms kalboms, pažadams ir 
saldžiažodžiavimams abejin
gi. Netiki, ką prieš rinkimus 
politikieriai žada, šneka. 
Spiauna ant rinkimų ir neina 
balsuoti. Tai labai negerai. 
Kiekvieno piliečio šventa pa
reiga balsuoti, bet reikia pa
galvoti už ką.”

KAI PUODAS VANOJA 
KATILĄ

Kai šmežikai, melagiai ir 
sukčiai tarpsavyje susipeša ir 
pradeda vienas kitą barti, 
kritikuoti ir keikti, žmonės 
sako: “Puodas katilą vanoja”.

Tą patį dabar matome Chi- 
cagoje tarp Tėvų Marijonų 
“Draugo” redaktoriaus Bro
niaus Kviklio ir menševikų 
“Naujienų” Martyno Gudelio. 
Bet reikia pripažinti, kad šio
je “vainoję” ponas Gudelis 
yra gerokai agresyviškesnis 
už poną Kviklį. Štai jis savo 
laikraštyje (geg. 22 d.) net 
vedamuoju paskelbė P. Stra
vinsko ilgą oratoriją “Draugo 
makleriai”, kuri baigiasi taip:

“Stebint visas tas komedi
jas ir klastas, kuriomis fron
tininkai siekia tiesą sakant, 
jau ir pasiekė, pasigrobti ir 
pasiglemžti mūsų Tėvų Mari
jonų vienuolijos leidžiamą 
“Draugą” sau, ypač gi maty
damas tą darant ir pačius to 
laikraščio redaktorius, žmo
gus imi ir pagalvoji, kad 
“Draugo” redaktoriai su pa
čiu jų drąsiausiuoju Br. Kvi
kliu yra niekas kitas kaip to 
laikraščio makleriai blogąja 
to žodžio prasme — tai suk
čiai, apgavikai ir melagiai, 
kuriems katalikiško laikraš
čio redakcijose vietos neturė
tų būti.”

IR ČIA JIEMS
ATSAKINGA MASKVA

Chicagos kunigų organo 
“Draugo” redaktoriai surado 
dar vieną didelį Maskvos “nu
sikaltimą” prieš mus lietu
vius ir mūsų gimtąjį kraštą. 
Jis tikrai suradęs ir žinąs, 
kad neseniai įvykdytas Tary
bų Lietuvoje perorganizavi
mas Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komiteto į 
“Tėviškės” draugiją buvęs 
griežtai padiktuotas iš pačios 
Maskvos. Ši “Tėviškės” 
draugija, kurią “Draugas” 
vadina “Tėviškės” komitetu, 
esąs tik “naujas okupantų 
masalas”.

Tą reorganizavimą atlikę 
“Maskvos statiniai pareigu* 
nai”, susirinkę Vilniuje ba
landžio 27 dieną į konferenci
ją. Girdi, “visi reorganizaci
jos sprendimai buvo jau 
anksčiau Maskvoje atlikti” ir 
“Vilniaus konferencija tebu
vo garsiakalbis užsienyje gy
venantiems lietuviams” 
(“Draugas”, geg. 19 d.).

Matote, ir vėl visas kredi
tas arba garbė atitenka 

ištroškusiai laukė, kad Mr. Hays, dar tik 64 metų, kuo 
greičiausiai numirtų arba būtų išmestas iš Kongreso. Jie 
nori į jo vietą atsisėsti! Mr. Rowan kaltina sistemą, kad 
leidžiama vienam žmogui Kongrese tiek galios ir autoriteto 
įsigyti. O niekas iš tų “moralistų”, kurie taip piktinasi Mr. 
Hays elgsena, nėra dar pasiūlę tą sistemą pakeisti. O kol ji 
egzistuos , korupcijos nebus galima išvengti.

Mr. Rowano argumentacijoje yra daug tiesos.

Maskvai. Ir vėl ta mūsų 
Lietuvos sostinė Vilnius ne
turėjo nei proto, nei susipra
timo atlikti nei tokį, rodos, 
paprastą darbą, kaip peror
ganizavimas komiteto!

Vadinasi, ir vėl turime 
sveikinti ne Vilnių, bet Mask
vą už atlikimą tikrai gero, 
naudingo darbo, praplečiant 
ir paveiklinant lietuvių tau
tos ryšius ir bendradarbiavi
mą su jos tautiečiais užsie
niuose.

Mes, žinoma, sveikiname 
Vilnių ir jo darbščiuosius vei
kėjus.

KELEIVINIAMS 
MENŠEVIKAMS
BAISIAI NEPATIKO

Aną dieną mūsų Laisvėje 
pateiktas Komunistų Partijos 
kandidato į prezidentus Gus 
Hali pasiūlymas visiškai už
daryti ČIA ir FBI už jų 
baisiausius atliktus krimina- 
liškus nusikaltimus užsie
niuose ir Amerikoje, nesvie
tiškai supykdė Bostono men
ševikų “Keleivio” redaktorių 
vargšą Sondą. Jis taipgi pra
keikia senatinį komitetą, va
dovaujamą senatoriaus 
Church, už iškėlimą aikštėn 
tų dviejų žvalgybinių įstaigų 
kriminališkų nusikaltimų. 
Tas nesvietiškai kenkia šios 
šalies, mūsų Amerikos, go
riausiems interesams. Tik 
pasiklausykite:

“Šie “tyrinėtojai”, viešai 
atskleisdami ČIA žvalgybos 
veiklos metodus, jau supara- 
lyžavo beveik visą tą organi
zaciją ir sugriovė pirmąją 
Amerikos gynybos liniją. 
Kongreso komiteto viešų tar
dymų paveiktos, net draugiš
kos valstybės nustojo pasiti
kėjimo Amerika ir nutraukė 
slaptomis informacijomis pa
sidalijimą. Paskiri užsienie
čiai bei agentai sovietų bloke 
ir kitur, kurie iki šiol, rizi
kuodami savo gyvybe, tarna
vo Amerikai, atsisakė bet 
kurio bendradarbiavimo, bi
jodami, kad galį būti Church 
komiteto išduoti. Daug pa
triotinių ir talentingų ameri
kiečių vyrų ir moterų, turin
čių didelį ČIA darbo patyri
mą, irgi pasitraukė. Komite
tui paskelbus, kad JAV po
vandeniniai laivai sovietų te
ritoriniuose vandenyse seka 
sovietų ginklų bandymus, šių 
gyvybiniai svarbių žinių rin
kimas taip pat buvo sutruk
dytas. Aplamai buvo pakirsti 
patys svarbieji ČIA žygiai 
Vakarų valstybių ir demokra
tijų labui.”

Nėra jokia paslaptis, kad 
tautinių grupių, kurių gim
tieji kraštai po socializmo 
vėliava kuria naują gyveni
mą, reakcinius vadus ir jų 
įstaigas, ypač jų spaudą, sub- 
siduoja ČIA. Būtų įdomu iš
girsti, kiek gauna “Keleivis” 
už tokį ČIA kriminališkų dar
bų gynimą ir teisinimą?

PASIUTĖLIŠKOS BUVO 
JŲ VILTYS!

Kalbame apie “dipukų va
dus, “veiksniais” ir “vaduoto
jais” pasivadinusius. Mes sa
kėme, kad jie, čia susikraus- 
tę, savo visas viltis savo 
tikslams pasiekti buvo sudė
ję į naują karą, į karą tarp 
Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų. Kai kas nenorė
davo mumis tikėti. Argi gali 
tie mūsų “veiksniai” iš “Nau
jienų”, “Keleivio”, “Draugo” 
bei “Darbininko” ir “Dirvos” 
būti taip išsigimę, taip nu- 
žmogėję, kad tuojau, po bai
siosios pasaulinės skerdynės, 
kurioje žuvo apie 60 milijo

nų žmonių, trokštų naujos ir 
dar didesnės skerdynės?! 
Girdi, negalima . . .

Bet štai dabar “dipukų” 
leidinys “Akiračiai” (Nr. 4) 
tai patvirtina. Straipsnyje 
“Miražai ir ateities perspek
tyvos” po paantrašte “Išeivi
jos miražai” skaitome:

“Dauguma tautiečių pasku
tinius 30 metų tikėjo į politi
nius miražus ir stebuklus. 
Tikėtasi, kad JAV, su Vak. 
Europos valstybių parama, 
jei ne rytoj t tai už kelių 
mėnesių ar metų, suorgani
zuos “kryžiaus karą” prieš 
komunizmo tvirtovę — Sov. 
Sąjungą; kad vakarų valsty
bės tą karą laimės ir išlais
vins Rytų Europos kraštus, 
jų tarpe Lietuvą, iš Sov. 
Sąjungos valdymo. Be to, 
tautiečiai katalikai meldėsi, 
prašydami Dievą, kad Jis 
stebuklingu būdu išgelbėtų 
nuskriaustuosius iš skriaudė
jų valdymo.

Mūsų visokie politiniai 
veiksniai tuos miražus laiks 
nuo laiko savo pareiškimais 
palaikė. Tą patį darė ir dau
guma spaudos. Kai kurie re
daktoriai, savo pasąmonėje ir 
abejodami, vistiek palaikė tą 
miražą ir kartais bandydavo 
įrodyti jo greitą įvykimą. O 
dvasiškija skatino tautiečius 
katalikus tikėti į Dievo stebu
klą.

Realiai galvojančių tautie
čių, buvo mažuma. Spaudoje 
jų nuomonė retai tepasirody
davo, nes dauguma redakto
rių jų rašinių nespausdinda
vo, o jei spausdino tai gerai 
išcenzūravę ir tiek sutrumpi
nę, kad ten mažai kas likdavo 
iš realisto rašinio esmės. Te
ko ir man tai patirti. Redak
toriai teisinosi, kad taip daro 
tikslu palaikyti patriotizmą 
bei išlaisvinimo viltį.

Tai ne patriotizmas, o pa
siutimas.

Tarybų Lietuvos 
kultūros dienos 
ruošiamos ir 
Norvegijoje

Vilnius. — Tris dienas Lie
tuvoje viešėjo draugijos 
“Norvegija — TSRS” delega
cija, vadovaujama šios drau
gijos centro valdybos pirmi
ninko pavaduotojos Odlaugos 
Andersen. Viešnagės metu 
svečiai susipažino su Tarybų 
Lietuvos ekonominiu ir kul
tūriniu gyvenįmu, lankėsi 
Kaune, Druskininkuose.

Delegaciją priėmė Lietuvos 
Draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis draugi
jos pirmininkas R. Petraus
kas. Pokalbio metu buvo ap
tarta spalio mėnesio pradžio
je įvyksiančių'Norvegijoje 
TSRS kultūros dienų, ku
rioms atstovaus Tarybų Lie
tuvos menas, programa. Nu
matyta surengti didelę lietu
vių grafikos, dekoratyvinės 
dailės, suvenyrų, liaudies 
meistrų ir fotomenininkų 
darbų parodą. Norvegijoje 
taip pat koncertuos tarptau
tinių konkursų laureatas, 
Lietuvos styginis kvartetas. 
Su lietuvių liaudies muzika ir 
dainomis norvegus supažin
dins “Sutartinės” ansamblis 
ir solistai.

Prieš išvykstant, Norvegi
jos delegacijos vadovė O. 
Andersen ELTOS korespon
dentui pasakė:

— Tarybų Lietuvoje man 
teko lankytis pirmą kartą. 
Sužavėjo žmonių nuoširdu
mas ir svetingumas. Didelį 
įspūdį paliko aukštas meninių 
kolektyvų meistriškumas, 
liaudies meno tradicijų puo
selėjimas, saviveiklos išvys
tymas. Esame įsitikinę, kad 
Tarybų Lietuvos kultūros 
dienos ne tik turės didelį 
pasisekimą Norvegijoje, bet 
taip pat padės plačiau susipa
žinti su Tarybų šalies pasieki
mais, tarybiniu gyvenimo bū
du. ELTA
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GRUPĖ DIPLOMATŲ SU DĖSTYTOJAIS 
PO DIPLOMŲ ĮTEIKIMO
Lietuvos TSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakul
tetas išleido pirmąją choreografų laidą. 16 diplomatų 
išvyksta į respublikos rajonus vadovauti meno saviveiklai.

Klaipėdos fakultetas respublikos kultūros įstaigoms jau 
paruošė apie 80 šokio meno specialistų, kuriuos dabar 
galima sutikti visuose respublikos rajonuose.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Dienraščio “Long 
apibūdina šiandie 
Dauguma A me riki 
valstijų valdžios 
Šiandien dalykai st

MŪSŲ SVEIKATA

Penktadienis, Birže

GAL

Jauniausia Lietuvos industrijos
šaka ir jos reikšmė

Mikrobiologijos pramonė - 
pati jauniausia Tarybų Lietu
vos industrijos šaka. Ji su
kurta praėjusį penkmetį, pa
stačius Vilniaus fermetinių 
preparatų ir Kėdainių bioche
mijos gamyklas. Tačiau ne
paisant kuklaus amžiaus, mi
krobiologija jau davė didelį 
efektą liaudies ūkiui. Apskai
čiuota, kad jos produkcija 
žemės ūkyje ir pramonėje 
sutaupė maždaug 50 milijonų 
rublių.

Tokia naujosios pramonės 
šakos nauda neatsitiktinė. 
Labai greitai daugindamiesi 
ir augdami — tūkstančius 
kartų sparčiau už augalus, 
mikroorganizmai leidžia ne
brangiai gauti tokius vertin
gus produktus, kaip balty
mai, amino rūgštys, vitami
nai, antibiotikai. Štai pašari
nės mielės, kurios auginamos 
iš medžio atliekų ir menka
vertės medienos gautame tir
pale, sukaupia iki 45 proc. 
savo svorio baltymų, daug 
“B” grupės vitaminų, “D” 
provitamino.

Pridėjus į pašarus toną Kė
dainiuose pagamintų mielių, 
papildomai gaunama vos ne 
pusė tonos kiaulienos, o lesi
nant broilerius, žąsis, antis 
— iki 2 tonų paukštienos arba 
20 tūkstančių kiaušinių. 
Daug antibiotikų, hormonų, 
vitaminų ir kitų gyvulių augi
mo stimuliatorių turintys kė
dainiškių premiksai leido žy
miai pagerinti respublikoje 
gaminamų kombinuotųjų pa
šarų efektyvumą ir kokybę.

Ir vilniečių pasiekimai
Ne paskutinis žodis tenka 

ir vilniškiams fermentiniams 
preparatams. Naudojant pa
šarus ir lesalus su jų priedais, 
priesvoriai padidėja 10-20 
procentų. Šie stiprūs biologi
niai katalizatoriai taip pat 
teigiamai veikia daugelį ga
mybinių procesų maisto ir 
lengvojoje pramonėje: pade
da sutrumpinti sūrių nokini- 
mo laiką, pagerinti duonos ir 
mėsos skonį, ilgiau išlaikyti 
šviežią alų, greičiau apdoroti 
odas.

Šį penkmetį mikrobiologi
jos pramonė užims dar pla
tesnius barus, nes bendroji 
jos produktų gamyba padidės 
beveik trečdaliu. Tai turi būti 
pasiekta, neplečiant gamybos 
plotų, o tik tobulinant mik
roorganizmų dauginimo ir 
auginimo procesus. Apie 12 
tūkstančių tonų premiksų 
priedą kasmet duos jau pra
dėtas rekonstruoti Kėdainių 
biochemijos gamyklos pre
miksų cechas. Tobulinami pa

šarinių mielių gamybos pajė
gumai leis ne tik padidinti jų 
gamybą, bet ir pagerinti ko
kybę. Siekiama, kad kiekvie
na jų tona duotų liaudies 
ūkiui nemažiau kaip po 400 
rublių ekonomijos.

Mokslo ir gamybos ryšiai
Didinant jauniausios respu

blikos pramonės šakos efek
tyvumą, plečiami mokslo ir 
gamybos ryšiai. Aktualias 
mikrobiologijos tolesnio ug
dymo problemas sprendžia 
Mokslų akademijos Bioche
mijos institutas. Vilniaus fer
mentinių preparatų laborato
rijos bazėje įkurtas stambus 
mokslo centras — Taikomo
sios enzimologijos institutas, 
kuriantis naujus, dar efekty
vesnius preparatus, ieškanti 
platesnių jų pritaikymo sri
čių.

Mokslininkams padedant, 
projektuojamas grynųjų kris
talinių fermentų gamybos ce
chas. Tokie fermentai — pats 
naujausias žodis šalies mikro
biologijoje. Jų panaudojimas 
duos kelis ir keliolika kartų 
didesnį efektą, atvers naujus 
labai pespektyvius pramonės 
šakos ugdymo kelius.

R. Cėsna

i

Mirus dainininkui
Nors nutilai staiga 
Lyg trūkusi styga, 
Nors kapuose užklojo 
Tave veja žalioji, 
Bet skambanti daina, 
Gyvybės kupina, 
Aidėti nenustojo 
Tėvų šaly plačiojoj.

Nors degusi ugnis, 
Skaidrus jos žiburys, 
Taip nelauktai užgeso, 
Sukaustė tavo dvasią, 
Bet balso skambesys, 
Skardus jo virpesys, 
Kurį juosta įrašė, 
Toliau jo liepsną tęsia.

Gyvenimas žmogaus, 
Ir mažo, ir didaus, — 
Lyg rašto gijos ryškios, 
Jaustas neišnyksta.
Nors kapas jį priglaus, 
Bet šviesti jos neliaus: 
Mirgės, aidės jo diskas, 
Trykšt spinduliais sutviskęs.

Dangoraižiai aukšti 
Ir tiltai nutiesti
Ilgiausius amžius stovi, 
Tarnauti nepaliovę. 
Nedingsta pražūty, 
Šiurpiausioje mirty, 
Kas pasiekta per kovą, 
Kas skelbia kilnią šlovę.

J.S.

*

i

Galvos skausmai 
įvairių susirgimų 
Vieniems galvą si 
nos pabaigoje, k 
ryte, tretiems ją s 
sai, ketvirtiems j 
nūs, nuvargus. Ga. 
visą galvą arba 
kaktos, pakaušio. 
ar smilkinių sritys 
rie skundžiasi skiJ 
kur viduje galvos, 
se, viršugalvyje, s 
tyje ar kitur. Skat 
dis taip pat įvair 
atvejais jie esti v; 
tovūs, kitais atvej 
puolimai, pasinei 
mais, spaudžantyJ 
jantys, su tempin 
mo jausmu. Kiti 
kad galvoje taryti 
verda, plyšta, peri 
na ar pan.

Galvos skausmu 
gali būti įvairios.

Greitesnės ir 
diagnozės interest 
ja, kad kiek vien 
nutuoktų šiuose 
Tuo tikslu ir su p J 
su kai kuriomis gd 
mų priežastimis bl 
mais.

Dėl padidinto gi 
skausmai yra intcl 
fuziniai ir pastovi 
ryte ar nubudus, 11 
nimo ir vėmimo. II 
žintam galvospucl 
skauda pakaužyjel 
viršugalvyje, skal 
tiprėja vaikštant,! 
— atsigulus. I

Auglių atvejail 
pastovūs, vienod 
tys, “buki". Suintl 
zinio apkrovimo I 
sint, čiaudant, pal 
padėtį, intensyvėl 
ba rytais. Vėliai 
pradeda lydėti pi 
vėmimas. I

Sergant hipertd 
skausmai gali būti 
pradinėje stadijcl 
randa tik susijautl 
je stadijoje ei 
gyslių sienelių tol 
mui — priepuolil 
jančio pobūdžio, I 
kaušyje, smilkinį 
galvio dalyse. I

Sergant migrcl 
skausmai gali tul 
ma pobūdi, atsirl 
me amžiuje. Papil 
mas susikaupia vi 
je — pakaušio, I 
kaktos srityje, I 
priepuoliais su pll 
kaklą. Jie atsiranl 
ta staiga, tęsiasi 
das. Priepuolių rl 
ta galva, at sirail 
taikiai regėjimo I 
svyruojanti eistl 
mas, vėmimas. I 
pamiegojus, uždtl 
Čiau šaltą) kompil 
vos, sprando, išjl 
kofeino ar kraujl 
ČianČių vaistų. I

Kaip pagrindui

I k i
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Dienraščio “Long Island Press” karikatūrininkas šitaip 
apibūdina šiandien santykius tarp miestų ir valstijų. 
Dauguma Amerikos miestų yra ant bankroto slenksčio, o 
valstijų valdžios nepadeda jiems išsigelbėti. Ypač taip 
šiandien dalykai stovi New Yorko valstijoje.

MŪSŲ SVEIKATA

GALVOS SKAUSMAI
Galvos skausmai — dažnas 

įvairių susirgimų požymis. 
Vieniems galvą skauda die
nos pabaigoje, kitiems — 
ryte, tretiems ją skauda išti
sai, ketvirtiems — susijaudi
nus, nuvargus. Gali skaudėti 
visą galvą arba jos pusę, 
kaktos, pakaušio, viršugalvio 
ar smilkinių srityse. Kai ku
rie skundžiasi skausmu kaž
kur viduje galvos, akiduobė
se, viršugalvyje, sprando sri
tyje ar kitur. Skausmų pobū
dis taip pat įvairus: vienais 
atvejais jie esti vangūs, pas
tovūs, kitais atvejais — prie- 
puoliniai, pasireiškią spaz
mais, spaudžantys ar pulsuo
jantys, su tempimo, ankštu
mo jausmu. Kiti skundžiasi, 
kad galvoje tarytum kažkas 
verda, plyšta, persipila, degi
na ar pan.

Galvos skausmų priežastys 
gali būti įvairios.

Greitesnės ir tikslesnės 
diagnozės interesai reikalau
ja, kad kiekvienas žmogus 
nutuoktų šiuose dalykuose. 
Tuo tikslu ir supažindinsime 
su kai kuriomis galvos skaus
mų priežastimis bei jų ypatu
mais.

Dėl padidinto galvospūdžio 
skausmai yra intensyvūs, di
fuziniai ir pastovūs, dažniau 
ryte ar nubudus, lydimi pyki
nimo ir vėmimo. Esant suma
žintam galvospūdžiui, galvą 
skauda pakaužyje, kaktoje ar 
viršugalvyje, skausmas sus
tiprėja vaikštant, o sumažėja 
— atsigulus.

Auglių atvejais skausmai 
pastovūs, vienodi, veržian
tys, “buki”. Suintensyvėja fi
zinio apkrovimo metu, ko
sint, čiaudant, pakeitus kūno 
padėtį, intensyvesni naktį ar
ba rytais. Vėliau skaumus 
pradeda lydėti pykinimas ar 
vėmimas.

Sergant hipertonija, galvos 
skausmai gali būti kelių tipų: 
pradinėje stadijoje jie atsi
randa tik susijaudinus, antro
je stadijoje — esant krauja
gyslių sienelių tonuso pakiti
mui — priepuoliniai pulsuo
jančio pobūdžio, kaktoje pa
kaušyje, smilkininėse viršu
galvio dalyse. \

Sergant migrena, galvos 
skausmai gali turėti paveldi
ma pobūdi, atsiranda jauna
me amžiuje. Paprastai skaus
mas susikaupia vienoje pusė
je — pakaušio, akiduobės, 
kaktos srityje, pasireiškia 
priepuoliais su plitimu į petį, 
kaklą. Jie atsiranda ir išnyks
ta staiga, tęsiasi 1-2 valan
das. Priepuolių metu svaigs
ta galva, atsiranda trumpa
laikiai regėjimo sutrikimai, 
svyruojanti eisena, pykini
mas, vėmimas. Jie praeina 
pamiegojus, uždėjus šilta (re
čiau šaltą) kompresą ant gal
vos, sprando, išgėrus kavos, 
kofeino ar kraujagysles ple
čiančių vaistų.

Kaip pagrindinis ir domi

nuojantis požymis, galvos 
skausmai esti ir galvos sme
genų voratinklinės plėvės 
vietinio uždegimo atvejais ir 
nurodo uždegiminio proceso 
vietą.

Kaip matome, galvos 
skausmų pobūdis ir priežas
tys labai įvairūs, todėl gydy
mas kiekvienu atveju bus 
skirtingas. Plačiai naudojami 
nuo galvos skausmų amidopi- 
ritias ar analginas bus geri tik 
tais atvejais, kai skauda nuo 
pervargimo, neišsimiegoji- 
mo, persišaldymo. Todėl, jei
gu skausmai kartojasi, inten
syvėja ir vis labiau vargina, 
reikia nedelsiant tartis su 
gydytojais neuropatologais. 
Gydytojai, ištyrę ligonį, 
išaiškina skausmų priežastis, 
paskiria papildomus tyrimus 
ir tinkamą gydymą. O gydy
mas visuomet turi būti sieja
mas su priežastimi ir kiekvie
nu atveju bus skirtingas. Pa
vyzdžiui, sergant smegenų 
sifiliu, nepasiseks jokiais 
skausmą malšinančiais vais
tais pašalinti galvos skaus
mų. Po specifinio gydymo 
skausmai išnyks. Jeigu galvą 
skauda dėl deguonies stokos 
patalpoje ar apsinuodijus 
smalkėmis, pagrindinis vais
tas bus grynas oras, geras 
patalpų vėdinimas. Jeigu gal
vą skauda dėl nepakankamos 
mitybos, mažakraujystės — 
reikalingas geras maitinimas, 
kraujo gamybą skatinantys 
preparatai, vitaminai. Jeigu 
skausmai išsivystė dėl kepe
nų, inkstų ligų, susikaupus 
organizme nuodingoms me
džiagoms, kurių kepenys ir 
inkstai nebesugeba pašalinti, 
praeis tik išsigydžius kepenis 
ir inkstus.

Tikrą galvos skausmų prie
žastį gali surasti tik gydyto
jas, todėl į jį ir reikia kreip
tis, o ne patiems gydytis.

J. Andriuškevičienė
VVU medicinos fakulteto 

nervų ir psichinių ligų 
katdros docentė

Roma. — Daugelio italų 
nuostabai, buvęs NATO ko- 
mandieriaus pavaduotojas ir 
iki 1969 metų generolu Itali
jos oro jėgose Nino Pasil 
dabar kandidatuoja į parla
mentą kaip komunistas. 
Žmogus pakeitė savo nusista
tymą ir tapo komunistu.

VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS TROKŠTA TAIKOS

Už taiką balsą kelia milijonai
Kai rašoma apie taiką, daž

niausiai prisimenama daugelį 
karų, pergyventų žmonijos 
istorijos eigoje. Kaip kruopš
čiai suskaičiavo šveicarų 
mokslininkai, per 5000 metų 
žmonijos istorijos ligi 1960 
metų įvykę 15.513 mažų ir 
didelių karų. Per tą laiką 
tiktai 292 metai praėję be 
karų. Kai kurie karai tęsėsi 
po 20-30 ir net 100 metų. 
Tačiau karas karui nelygu. 
Vien tik antrasis pasaulinis 
karas padarė daugiau nuosto
lių ir pareikalavo daugiau 
aukų, negu tūkstančiai praei
ties karų. O jei iškiltų pasau
linis karas su branduolinio 
ginklo panaudojimu, galima 
sakyti, kad visi praeities ka
rai pasirodytų menkučiai, pa
lyginti su baisiausiais nuosto
liais ir aukomis, kurias toks 
karas atneštų.

Nąikinimo priemonių 
pajėgumas

Prisimenu šiurpius skai
čius, skelbtus 1962 m. Mask
voje įvykusiame taikos šali
ninkų kongrese, kuriame 
man teko dalyvauti. Pagal 
autoritetingų Vakarų moksli
ninkų apskaičiavimą “bran
duolinės mirties potencialas” 
tada pasaulyje sudarė 250 
tūkstančių megatonų sprogs
tamos medžiagos trotilo. Tai 
reiškia, kad kiekvienam že
mės gyventojui buvo paruoš
ta daugiau kaip 80 tonų 
sprogstamosios medžiagos. 
Tuo tarpu žmogui nužudyti 
užtenka mažytės kulkos, sve
riančios keliolika gramų. O 
nuo to laiko branduolinių 
bombų ir raketų gamyba ne
sumažėjo, bet padidėjo. Ap
skaičiuota, kad tiktai vienos 
vandenilinės bombos sprogi
mo jėga daug kartų viršija 
naikinamąją jėgą visų kovos 
priemonių, kurios buvo pa
naudotos visuose karuose, įs
kaitant ir abu pasaulinius 
karus.

Žymus kovotojas prieš ato
minę mirįįAmerikos moksli
ninkas Laimis Pokingas savo 
knygoje “Daugiau nebeturi 
būti karų” spėjo, kad bran
duolinio karo atveju žūtų apie 
800 milijonų žmonių. O ginklų 
išranda dar baisesnių, pavo
jingesnių.
x Tokia šiurpi tiesa apie šiuo
laikinio pasaulinio karo gali
mus padarinius. Deja, tie 
Vakarų valstybių politikai, 
kurie lengvai žaidžia įvairio
mis provokacijomis, mėgsta 
balansavimą “ant karo ri
bos”, slepia tą tiesą nuo tau
tų. O kapitalo magnatai, ku
rie turi milžinišką pelną iš 
ginklavimosi, per savo įtako
je esančius politikus, per 
spaudą stengiasi palaikyti 
tarptautinį įtempimą, kur 
tiktai gali, kursto įvairius 
konfliktus. Visa tai sudaro 
nuolatinį pavojų.

Nuo vis didėjančių ginkla
vimosi varžybų pasaulio tau
tos nukenčia ir be karo. Išlai
dos ginklavimosi reikalams 
yra milžiniškos, jos slegia 
liaudies mases, trukdo jų ge
rovės kilimą. Pvz., vien 
NATO šalys per 25 metus ligi 
1974 metų išleido ginklavimo
si reikalams du trilijonus do
lerių. Kiek tai gėrybių, kiek 
gyvenamųjų namų, mokyklų, 
ligoninių ir kitokių žmonėms 
reikalingų dalykų galima bū
tų už tokius pinigus sukurti.

Kad klestėtaipastovi taika
Geros valios žmonės visa

me pasaulyje trokšta, kad 
karams būtų padarytas ga
las, kad jokios patrankos ne
šaudytų, jokios bombos ir 
raketos niekur nekristų ant 
galvų. Pati radikaliausia 
priemonė būtų — visiškas 
patrankų ir kitų ginklų gamy
bos sustabdymas ir esamų 
sunaikinimas, taikių santykių 
visame pasaulyje sukūrimas.

Ųž tą tikslą ir kovoja taikos

LAISVĖ

šalininkai visose šalyse. Tai
kos idėjų įgyveninimo siekia 
pirmiausia Tarybų Sąjunga ir 
kitos socialistinės šalys. Nuo 
pirmosios savo gyvavimo die
nos paskelbusi kovos už taiką 
šūkį, Tarybų Sąjunga nuo
sekliai vykdo taikos gynimo 
politiką, iškeldama SNO ir 
kitose organizacijose vis nau
jus pasiūlymus tarptautinio 
saugumo ir taikos stiprinimo 
klausimais. Ypač svarbią 
reikšmę turėjo TSKP XXIV 
suvažiavimo paskelbtoji Tai
kos programa, kurios dėsniai 
iš esmės įvykdyti.

Džiugu, kad toji mūsų ša
lies ir kitų taikos siekiančių 
šalių politika sulaukia vis 
naujų laimėjimų. Nors ir pa
mažu, bet vis labiau artėjame 
prie ginklavimosi varžybų 
apribojimo. Įsigalėjo sutar
tys dėl branduolinio ginklo 
bandymų uždraudimo įvairio
se sferose, dėl branduolinio 
ginklo neplatinimo, pasiekti 
susitarimai tarp TSRS ir 
JAV dėl strateginio ginklo 
dalinio apribojimo, vyksta 
derybos dėl tolimesnių žygių 
ta kryptimi. Svarbus įvykis 
taikos stiprinimo labui buvo 
Saugumo ir bendradarbiavi
mo Europoje pasitarimo Bai
giamojo akto pasirašymas 
Helsinkyje. Tarptautinio po
litinio įtempimo atslūgimas 
didina ir karinio įtempimo 
švelnėjimą. Tai vis svarbūs 
reiškiniai pakeliui į galutinį 
tikslą — visuotinį ir visišką 
nusiginklavimą.

Masių pritarimo 
didelė reikšmė

Atkaklioje kovoje už taiką 
didelę reikšmę turi visuome
nės ir plačių liaudies masių 
pritarimas ir dalyvavimas jo
je. Taikos šalininkų organi
zuotas judėjimas, aktyviai 
prasidėjęs pokario metais, 
vis labiau plečiasi. Svarbų 
uždavinį, propaguojant tai-

Skambi studentiška daina

“Šviesos” ansamblio koncertas Trakų pilies kieme.
' A. Palionio nuotrauka

Vilniaus Pedagoginio insti
tuto pavyzdiniam liaudies 
dainų ir šokių ansambliui 
“Šviesa” suteiktas respubli
kos nusipelniusio kolektyvo 
vardas. Tai aukštas įvertini
mas už aktyvų lietuvių liau
dies ir tarybinio meno propa
gavimą, už didelius kūrybi
nius pasiekimus.

. . . Nerasi Lietuvoje' di
desnių kultūros namų, kur 
nebūtų lankęsis “Šviesos” an
samblis. Ir visur skambias jo 
dainas, margą šokių pynę 
lydėjo sėkmė, karšti žiūrovų 
plojimai bei susižavėjimas. 
Studentai ansambliečiai pa
buvojo taip pat daugelyje 
užsienio šalių — Suomijoje, 
Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje, Jugoslavijoje, 
Bulgarijoje, Turkijoje, Grai
kijoje, Italijoje, Prancūzijoje 
— ir visur susilaukė žiūrovų 
simpatijų.

Ansamblio vaikinai ir mer
ginos pastoviai rengia žygius 
Tarybinės Armijos, Lietuviš
kosios Klaipėdos Raudono
sios Vėliavos, 16-osios šaulių 
divizijos kovų keliais. Ten, 
kur jie apsilanko, suskamba 
kanklės, sušvilpia skudučiai 

kos idėją, atlieka Pasauliniai 
taikos šalininkų kongresai, 
kuriuose dalyvauja tūkstan
čiai taikos gynimo organizaci
jų atstovų iš daugelio valsty
bių. Įtakinga organizacija ta
po 1950 metais įkurtoji Pa
saulinė Taikos Taryba, kuri 
koordinuoja taikos šalininkų 
veiklą ir nuolat budi taikos 
reikalų sargyboje. Jos inicia
tyva buvo organizuotos to
kios plačiausio pobūdžio kam
panijos, kaip parašų rinkimas 
po taikos gynimo dokumen
tais. Pavyzdžiui, po Vienoje 
priimtu atsišaukimu prieš 
atominį karą pasirašė 
655.963.811 žmonių.

Apie didžiulę visuomenės ir 
liaudies masių dalyvavimo 
kovoje už taiką reikšmę drau
gas L. Brežnevas taip pasakė 
Maskvos Pasauliniame tai
kingųjų jėgų kongrese 1973 
metais: “Mūsų branduolinia
me amžiuje pasireiškia nau
jas, gilesnis tautų solidarumo 
kovoje už taiką jausmas ir 
kartu jaučiama jų bendra 
atsakomybė už pasaulio liki
mą. Šis jausmas — galinga 
besiplečiančios kovos už tarp
tautinį saugumą paskata. Ga
lima tvirtai pasakyti, kad 
dabartiniai poslinkiai pasauli
nėje padėtyje — tai žymiu 
mastu visuomeninių jėgų vei
klos vaisius, iki šiol neregėto 
liaudies masių, rodančių di
delį nepakantumą savivalei ir 
agresijai, nepalaužiamą tai
kos siekimą, aktyvumo rezul
tatas”.

Daugelį karų pergyvenusi, 
daug aukų ir nuostolių pakė
lusi lietuvių tauta didžiai ver
tina taiką ir taikų tautų sam
būvį. Kovos už taiką reikalas 
populiarus ir gerai supranta
mas Lietuvos žmonėms. Vie
ningu partijos ir Tarybinės 
vyriausybės vykdomai taikos 
politikai bei savo įnašais į 
Taikos fondą Lietuvos liaudis 
nuoširdžiai dalyvauja taikos 
šąlininkų judėjime.

Justas Paleckis,
Lietuvos TSRS Taikos 

gynimo komiteto pirmininkas 

ir birbynės . . . Taip ansam
bliečių veikloje prigijo dar 
viena graži tradicija — kultū
rinis karo veteranų šefavi- 
mas.

Sukasi poros tarsi šaudyk
lės, ausdamos šokio raštą. 
Skamba dainos. Koncertuoja 
“Šviesa”. Ateis laikas, ir stu
dentai — ansamblio nariai, 
baigę institutą, pasklis po 
visą Tarybų Lietuvą. Kartu 
su diplomu jie iš instituto iš
sineš meilę šokiui ir dainai, 
lietuvių liaudies meno tradi
cijoms, kurią skiepys mokyk
liniam ir dirbančiajam jauni
mui.

Sunkūs laikai gumos 
darbininkams

Chicago, Ill. — Jungtinės 
Gumos Darbininkų Unijos 
vadovybė nutarė nebereika- 
lauti, kad jos 100,000 nestrei
kuojančių narių mokėtų mo
kesčius į streikierių šelpimo 
fondą. Tas reiškia, kad 
70,000 streikuojančių jos na
rių nebegaus pašalpos, nes 
fondas bus tuščias. O dauge
liui streikierių pašalpa labai 
reikalinga.

Reikšmingi ženklai Lietuvos 
kaime kultūros klestėjimo

Koncerto metu “Pavasario” kolūkio kultūros namuose.
V. Uznevičiaus nuotr.

Prieš keletą mėnesių “Pa
vasario” kolūkyje buvo didelė 
šventė. Į muzikos dienas, 
surengtas Kapsuko rajone, 
suvažiavo keli šimtai artistų, 
muzikantų, kultūros veikėjų. 
Didelis būrys žymiausių res
publikos dainininkų, muzi
kantų, šokėjų koncertavo ir 
gražiuose, neseniai atidary
tuose “Pavasario” kolūkio 
kultūros namuose. Žemdir
biai svetelius pakvietė prie 
tradicinio suvalkietiško stalo. 
Užsimezgė nuoširdus pašne
kesys apie kaimo kultūrą.

— Iš širdies pasišnekėjo
me, artimiau bendrauti nuta
rėm, — pasakoja kolūkio pir
mininko pavaduotojas kultū
ros reikalams Julius Virbic
kas.

Buvo pasirašyta Valstybi
nės filharmonijos ir “Pavasa
rio” kolūkio bendradarbiavi
mo sutartis. Filharmonija pa
sižadėjo sykį per mėnesį ko
lūkio kultūros namuose reng
ti ne tik koncertus, bet ir 
susitikimus su muzikologais, 
kurie paaiškintų sudėtinges
nius kūrinius, papasakotų 
apie kompozitorius, atlikė
jus. Pirmasis vilniečių rengi
nys sukėlė didelį žemdirbių 
susidomėjimą. Trijų šimtų 
vietų kultūros namų salė ne
galėjo sutalpinti visų atėju
sių, teko skubiai pristatyti 
dar porą šimtų kėdžių. Smal
siai buvo sutikti ir kiti rengi
niai — Akademinio dramos 
teatro aktoriaus Tomo Vai
sietos kūrybinis vakaras. Te
levizijos ir radijo komiteto 
kaimo kapelos koncertai. 0 
dabar kolūkio meno taryba — 
kultūros namų direktorė Mo
desta Bruzgienė, bibliotekos 
vedėja Aldona Augustinavi- 
čienė, profsąjungos pirminin
kas Algis Bendoraitis, mote
rų tarybos pirmininkė kolū- 
kietė Ona Galinienė — patei
kė Filharmonijai renginių 
planą, ką norėtų pamatyti, 
išgirsti kolūkiečiai.

— Taigi, išaugom iš senųjų 
kultūrinių drabužių, — pa
juokavau, išgirdusi žemdir
bių pageidavimus.

— Šiandien kaimo žmogus,
— pritaria J. Virbickas, — 
tai nebe tas vakarykštis nuo 
darbų nusiplūkęs žmogelis.

Pirmininko pavaduotojas 
prisimena, kad dar palyginti 
neseniai žemdirbiai nelabai 
gomėjosi teatrais. Barjerą 
įveikti padėjo Panevėžio dra
mos teatras, jo populiaru
mas. Nuvažiavo žemdirbiai 
pasižiūrėti, kaip vaidina Do
natas Banionis. Tuo spektak
liu ir prasidėjo teatrų lanky
mas. Ar taip bus ir su dabar 
rengiamais koncertais? Jau 
aiškėja, kad svečiai iš sosti
nės randa kelią į kaimo žiūro
vo širdį. Susitikimai su meno 
žmonėmis suartina ir su mu
zika. Tai ne televizijos ekra
nas. Čia galima ir kūrinių 
išgirsti, ir nuoširdžiai apie 
juos pasišnekėti.

Kas iš jau girdėtų koncertų 
kolūkiečiams labiausiai pati
ko?

Pasirodo, susitikimas su 
kompozitoriumi Jurgiu Gai
žausku.

— Jo galėtume klausytis ir 
klausytis, niekad nepabostų,
— tvirtino vieni.

— Kai rėžia polkutę, kojos

3-ias puslapis

nebeiškenčia, — šnekėjo kiti. 
Treti pridūrė: — Ir neišdidus 
visai. Toks paprastas, lyg 
būtų mūsų kolūkio žmogus.

— Ar tikrų artistų koncer
tai neužgesins kaime meno 
saviveiklos? — bandau dėsty
ti savo abejones J. Virbickui.

— Neturėtų. Daugiau pa
mačius ir išgirdus, patiems 
bus didesnis noras geriau 
pasirodyti.

Iš tiesų, saviveiklininkų 
būrys ūkyje gana nemažas: 
dramos būrelis, estradinis, 
vyrų, moterų ansambliai. 
Praėjusiais metais jų jėgomis 
surengta 12 koncertų. Kultū
ros darbuotojai stengiasi su
burti kuo daugiau žmonių. 
Neseniai visus nudžiugino et
nografinis ansamblis, kuria
me — dešimt nebe jaunų 
porų. Štai Jonas ir Marija 
Petkevičiai — vienam 73 me
tai, kitam — 64. Jonas ir Ona 
Šiupailai perkopę per šešias
dešimt. Kiti taip pat nejauni, 
tačiau pilni entuziazmo. Savo 
pirmąjį koncertą ansamblis 
surengė neseniai — Tarptau
tinę moters dieną. Ir seni, ir 
jauni jaudindamiesi klausėsi 
senovės dainų, padavimų.

Julius Virbickas atsineša 
krūvelę projektų. Juose — 
nauji kolūkio sumanymai.

Netoli centrinės kolūkio 
gyvenvietės tyvuliuoja dirb
tinė 5 hektarų kolūkio “jūra”. 
Prie jos kuriama graži ūkio 
poilsiavietė. Architektai jau 
suprojęktavo dailius poilsio 
namus, kuriuose žemdirbiai 
su šeimomis praleis savaitga
lį, jaunimui čia bus įrengta 
šokių aikštelė, žvejai netolie
se galės meškerioti, aplink 
stiebsis parkas. Kiek tai kai
nuos? Žinia, nemažai. Vien 
kultūros namai ūkiui atsiėjo 
pusę milijono rublių. Tačiau 
ūkio vadovai įsitikinę, kad 
kultūros reikalams išleistos 
lėšos atsipirks dešimteriopai.

— Prisimenu, prieš kokį 
aštuonetą metų kapsukiečiai 
buvo kritikuojami, kad per 
mažai rūpinasi kultūriniu gy
venimu. Jiems tik grūdai, 
bekonai. . .

— Daug kas to vakarykš
čio samčio ieško. 0 mes naują 
seniai išsidrožėm, — atsiker
ta J. Virbickas.

Ir gal kiek pyktelėjęs, pa
tiesia ant stalo šūsnį popie
rių. Faktų kalba įtikinamiau
sia. Taip, prieš dešimtį metų 
svarbiausia buvo gamyba. 
Reikėjo didinti kultūrų der
lingumą, statyti ūkinius pa
status, fermas, sandėlius. 0 
suvalkietis nuo seno laikosi 
tokio principo: pirma pasisiū
dink batus, o paskui važiuok 
kermošiun kepeliušo. Kas 
nuo kepeliušo pradeda, toks 
ten ir šeimininkas . . . Dabar 
kita šneka. Atėjo laikas kul
tūros namams, bibliotekoms, 
polisiavietėms. Iš 36 rajono 
ūkių 29-uose metinės paja
mos viršija milijoną rublių.

Gražina AndriuŠienė

New DelhL — Indijos val
džia labai nepasitenkinus Ka
nados nutarimu nutraukti jai 
tęikimą atominės pagalbos. 
“Mes esame labai nusivylę,” 
pasakė užsienio reikalų mi
nistras Chavan.
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KODĖL IR KAIP PRIES 200 METŲ 
GIMĖ JUNGTINĖS VALSTIJOS?

SAMUEL ADAMS
1722—1803

PRANAS

Rugsėjo 16 dieną, 1722 metais, Samuel ir Mary Adam- 
sų turtingoje šeimoje gimė sūnus, kuriam buvo duotas 
tėvo vardas Samuel.

Samuelis augo ir mokėsi Bostone. Pirmiausia jis lan
kė liaudies mokyklą, esančią School gatvėj už Kings Cha
pel, paskui Harvardo universitetą.

Iš Samuelio kolegijos gyvenimo mažai davinių užeina
ma. Yra žinoma, kad jis buvo rūpestingas mokinys. Po
kalbiuose ir rašysenoj mėgdavęs vartoti ištraukas ir po
sakius iš lotynų ir graikų kalbų. 1740 m. Samuel Adams 
gavo Meniškųjų Mokslų Bakalauro laipsnį. Trims me
tams praslinkus patapo Meniškųjų Mokslų Masteriu. Prieš 
įgysiant MMM laipsnį Samuelis parašė tezius:“Ar galima 
priešintis vyriausiam magistrui, jei bendrijos negalima 
apsaugoti kitokiais būdais P ’

Kai Adams savo tezius dėstė, pirmose eilėse sėdėjo ka
rališki didžiūnai, Harvardo universiteto profesoriai ir 
naujai paskirtas Massachusetts gubernatorius Sherley. 
Kokią įtekmę tie teziai padarė į klausovus—nėra davinių. 
Spėjama, kai jis kalbėjo, niekas nežinojo, kad tai kalba 
vienas busimųjų didžiųjų Amerikos revoliucijonierių, ku
ris drįso pripažinti žmonėms teisę priešintis prieš sau- 
vališkus despotus. Gubernatorius Sherley tuo laiku vei
kiausia buvo paskendęs mintyse, kaip greičiau sumušti 
Francūziją, kuri tuomet vedė karą prieš Angliją. Niekas 
nekreipė dėmesio į jaunuolį. Gubernatoriui Sherley tik 
po trisdešimts metų parūpo sužinoti, kas yra Samuel 
Adams, kuris tiek daug nesmagumo padarė jo įpėdiniams 
—gubernatoriams Bernardui ir Hutchinsonui. Sherley vi
sai buvo pamiršęs, kad jis buvo pirmu taikikliu pirma
jam Samuelio revoliuciniam šūviui.

Samuelio tėvas, būdamas dvasiškiu, turtingu verteiva 
ir politikierių, labai troško, kad sūnus studijuotų teologi
ją. Bet Samuelis tam mokslui palinkimo neturėjo. Jis 
ėmėsi studijuoti teisių mokslą. Tačiau tam drūčiai pasi
priešino jo motina. Ji įkalbinėjo savo sūnui, kad teisių 
mokslas yra menkos vertės. “Verčiau,” sakė ji, “tu im
tum mokintis vertelgystės, tai bus daug garbingesnis už
siėmimas.” Sūnus paklausė motinos ir įstojo Tomo Cush- 
ingo, cų laikų įžymaus pirklio, kontoron. Bizniui Adams 
neturėjo nei skonio, nei patraukimo, neigi jis turėjo pa
linkimo prasisiekimui. Tad po kelių mėnesių jis apleido 
Cushingą, gaudamas iš jo tūkstantį svarų sterlingų. Pusę 
tų pinigų jis paskolino savo draugui (kurių niekad nebe
atgavo), o likusius pats praleido. Tūli žiūrėjo į Adams 
kaip į nesugebantį gyventi žmogų, tačiau niekas nedrįso 
jo priskaityli prie tos rūšies žmonių, kurie nieko nežada 
pasauliui. Jis netiko bizniui, tačiau jis buvo sumanus, 
lankstus ir vikrus kituose užsiėmimuose.

Tėvas pasikvietė sūnų į partnerius (tėvas turėjo alaus 
išdirbystę). Tačiau nei vienas nesidomėjo vertelgyste. Tais 
laikais virė kovos tarp britų ir francūzų kolonijų. Nau
josios Anglijos kariuomenė, vadovaujama Sir William 
Pepperrell, sumušė francūzus Louisburge ir padrąsinta 
laimėjimais prie Cape Breton, planavo dar didesnius 
mūšius. Samuelio tėvas, būdamas seimelio nariu, užimdi- 
nėjo svarbias vietas militariniuose komitetuose. Tuo tar
pu sūnus aukojo vis daugiau ir daugiau laiko idėjoms, 
kurioms jis gimė. Jis vis darėsi įžymesne asmenybe 
kliubuose ir gausiai rašė laikraščiams.

1748 m. tėvas mirė, palikdamas savo turtą dukrai ir 
dviem sūnams. 1749 m. Samuel Adams vedė Elizabeth 
Checkley ir apsigyveno tėvo paliktame dvare ant Purchase 
gatvės. Jis paveldėjo tėvo turtą būdamas 28 m. amžiaus, 
bet vis dar nevaidino svarbios rolės, nors jau žmonės į jį 
tada žiūrėjo kaipo į asmenį, pajėgiantį rišti politines pai
niavas, puikiai reiškiantį mintis raštu ir mokantį įskelti 
pasiryžimo kibirkštį.

Pirmu kartu Samuelio Adamso vardas užeinamas Bos
tono miesto užrašuose 1753 m. Jis veikia mokyklų tikrini
mo, paskui—kaminų tikrinimo komitetuose; vėliaus—vė
jaraupių užkirtimo komitete; jis vadovauja komitetui, tei
kiančiam nurodymus seimelio atstovams; nuo 1756 iki 
1764, kasmet paskiriamas taksų rinkėju; nuo 1765 iki 
1774, kasmet išrenkamas į Massachusetts seimelį. Po Re
voliucijos iki 1797, per eilę metų dirba Senate, paskui vice- 
gubernatorium ir pagaliau Massachusetts valstijos gu
bernatorium.

to sekė nepasisekimai tėvo paliktame biznyje. Jo tėvonija- 
dvaras ant Purchase gatves, su gražiais pajūrio vaizdais, 
po biskį nyko, griuvo.

Gruodžio mėn. 1764 metais Adamsas vedė antrąją žmc 
ną, Elizabeth Wells, įtekmingą ir drąsią moterį, kuri per 
keturiasdešimts likusiųjų sunkių ir šiurkščių metų ėjo 
greta jo. Iš tikrųjų, jei ne darbščioji Elžbietėlė, Adamsų 
šeimai ne sykį būtų reikėję kentėti alkį. Adams netu
rėjo laiko rūpintis šeimos reikalais, nes jis jau buvo 
paskendęs judėjime už Amerikos nepriklausomybę. Jis 
daug rašė laikraščiams. Jis prirengdinėjo Amerikos 
žmonių opiniją prieš Anglijos valdonus. Jis visus 
savo asmeninius reikalus padeda į šalį. Jis ne tik smar
kiai darbuojasi Massachusetts Kolonijos seimelyje, steng
damasis paveikti atstovus, bet baigęs dienos darbą, ruošia 
planus organizavimui revoliucinių ratelių. Jis metasi į 
apatinius visuomenės sluoksnius, į darbo žmones. Ten jis 
mato pamatinę jėgą.

Nei vienas tų laikų politikas neturėjo tokios didelės įtek
mės darbo žmonių sluoksniuose, kaip Samuel Adams. Sa
vais laikais James Otis, Cushing, John Hancock buvo labai 
garsūs. Tačiau jie buvo visai svetimi dirbantiesiems. Jie 
buvo turtingi žmonės, jie nešėsi išdidžiai. Adams gi pats 
būdamas suskurusiu, niekad nesinešė savęs išdidžiai. Nie
kad nenaudojo aukštų manierų. Užbaigus darbą valdžios 
įstaigoje, jei nerašydavo laikraščiams, jį galėjai matyt be
sikalbantį su Bostono laivadirbiais, mechanikais, bačkų 
dirbėjais, burių dirbėjais. Galėjai jį stebėti besėdintį ant 
tvoros ir bediskusuojantį su dailydėmis, su paišinais kal
viais arba su žvejais ir jūreiviais. Jis kiekvieną momentą 
išnaudojo pasikalbėjimams su paprastais žmonėmis. Jis 
jautė amerikiečių pulsą. Jis žinojo, ką mąsto ir kalba 
valdančioji klasė ir ką mąsto ir kalba vergai ir alginiai 
darbininkai. Jis puikiai suprato Anglijos tikslus ir todėl 
nei sekundai nesusvyravo. Jis kiekvieną įvykį mokėjo 
išnaudoti revoliucijos naudai—Amerikos nepriklausomy
bei.

Samuelis Adamsas daug laiko praleido vadovaudamas 
Laisvės Sūnų Draugijai kovoj prieš Štampų Aktą. Šioj 
kovoj buvo eilė labai drąsių išstojimų. Štampų raštinės 
daugelyje vietų tapo išardytos, stampos konfiskuotos ir 
sudegintos. Štampų išdalintojų iškamšos buvo deginamos 
arba kariamos, žmonės demonstravo gatvėmis garsiai 
šaukdami obalsius ir reikalaudami “Naturališkų Teisių,” 
“Konstitucinių Teisių.” Jie šaukė obalsius prieš “Tak- 
savimą be Atstovybės.”

Massachusetts seimelio sumanymu, 1765 m. spalių 7 
dieną tapo sušauktas pirmas visų kolonijų Štampų Akto 
Kongresas. Reiškia, kova perėjo iš atskirų kolonijų į 
suvienytą nacijonalį pasipriešinimą, šis kongresas patie
kė pirmą bendrą Teisių ir Nuoskaudų Deklaraciją.

Britanijos valdančioji klasė, nepaisant kiek jai lėšuos, 
pasiryžo įvesti kolonijų eksploataciją. Pasirodė, Štampų 
Akto atšaukimas buvo laikinas. Ji tik laukė patogesnio 
momento to įstatymo atgaivinimui.

Prieš kiekvieną britų pasimojimą amerikięčiai atsake 
aštriais išstojimais. Todėl britai 1768 metais iškėlė Bosto
no miestan apie 1,000 karių. Masės tam griežtai pasiprie
šino. žmonės nesiskaitė su įstatymu, kuris reikalavo ka
rių paskirstymo po stubas. Laisvės Sūnūs kareivius er
zindavo beveik kasdien ir reikalavo jų iškėlimo iš Bosto
no miesto. To pasėkoje 1770 m., 5 d. kovo įvyko susikir
timas tarpe civilių ir britų karių. Tame susikirtime tapo 
penki amerikiečiai nušauti ir šeši sužeisti, šis įvykis yra 
žinomas kaip “Boston Massacre.” žinia apie šį įvykį kaip 
liepsna perbėgo visą Ameriką. Bostono aukoms tapo su
rengtos masinės laidotuvės. Visur tapo atlaikyta pro
testo ir pasipiktinimo masiniai susirinkimai.

Po to kruvino žygio apklausinėta to įvykio liudytojai. 
Samuel Adams susirinkusiems pasakė kalbą. Ką jis kal
bėjo, galime spręsti iš sekamo žygio. Po jo kalbos išrinkta 
delegacija iš penkiolikos asmenų, kuri turėjo eiti pas gub. 
Hutchinsoną pareikalauti, kad kariai būtų tuojaus iš
kraustyti iš miesto. Tos delegacijos pirmininku buvo 
paskirtas John Hancock. Bet kada prisiartino valanda 
stoti prieš gubernatorių, Hancock, baimės dėlei ar kitokių 
sumetimų vedinas, dingo iš delegacijos. Adąmsui prisiėjo 
užimti pirmininko vietą. Kada delegacija ėjo pas gub., 
žmonių masės apstojo šaligatvius. Daugelis jų žiūrėjo su 
rūsčia išraiška veiduose per langus. O Adams, tai į kai
rę, tai į dešinę pusę atsisukdamas perdavė obalsį, reika
laujantį karių iškraustymo.

Delegacija griežtai pareikalavo gubernatoriaus iškraus
tyti karius iš miesto. Jie įrodinėjo nelegališkumą kariuo
menės taikos metu. Po to sekė protestai ir jau buvo pa
ruošta Massachusetts milicija jėga kareivius iškraustyti.

Nuo tada 14-tas ir 29-tas pulkai ir buvo vadinami Sa
muelio Adamso pulkais. [Bus daugiau]

Apie Aldoną Matulaitytę — 
įžymią veikėją ir kovotoją 

[Jos 75-tųjų gimimo metinių proga)

A. Matulaitytė [nuotr. pažymėta] tarp Vilniaus komjaunuolių, K. Libknechto 
karinio būrio narių. 1919 metai.

Vilnius, Politinio švietimo 
namai. Pas respublikinio jau
nimo propagandistų semina
ro pasitarimo dalyvius atėjo 
svečių — revoliucinių kovų. 
Didžiojo Tėvynės karo, parti
jos ir komjaunimo veteranų. 
Štai jau baigėsi susitikimui 
su jais skirtas laikas, grupės 
skirstosi, o toji, kurion buvo 
pakviesta Aldona Matulaity
tė, vis “nepaleidžia” savosios 
viešnios: auditorijai taip pati
ko vienos pirmųjų Lietuvos 
komjaunuolių pasakojimas — 
nuoširdus, paprastas, gy
vas. Kalbėjo ji tada apie savo 
komjaunuolišką jaunystę, vis 
palygindama ją su dabarties 
dienų merginų ir vaikinų dar
bais, siekiais, svajonėmis, 
rengimosi mada. Ir klausyto
jams beliko pavydėti tokios 
jaunystės, kupinos neramių 
įvykių ir romantikos. Beje, 
daugelį savo gyvenimo epizo
dų, kuriuos A. Matulaitytė 
tąsyk įdomiai pasakojo pro
pagandistams, vėliau ji taip 
pat vaizdžiai ir betarpiškai 
aprašė knygoje “Norėjau būti 
kareiviu”.

turgavietės aikštė, kurioje 
nestigo nei dulkių, nei purvo. 
O šaudyti reikėjo mokytis ir 
gulint. Namo grįždavom pur
vini, bet linksmi. Pietaudavo
me Teatro aikštėje (dabar 
Muziejaus gatvė, “Astorijos” 
valgykla) . . . Netrukus mus 
pradėjo skirti sargybon į 
miestu komendantūrą, į kari
nį komisariatą ir į “Žoržo” 
(“Vilniaus”) viešbutį, kur dir
bo ir gyveno vadovaujantys 
Tarybų valdžios darbuotojai 
. . . 1919 metų balandžio pra
džioje iš Ukmergės atvyko 
Kazys Rimša. Jam reikėjo 
žmonių ypatingoms užduo
tims. Į vykstančiųjų grupę 
patekau ir aš.

— Į frontą! Į frontą!
Mūsų išlydėti susirinko 

draugai . . . Kažkas man pa
dovanojo žibuoklių puokštę 
. . . Vežėjus paleidome atgal, 
rodos, Maišiagaloje. Kai užė
jome į vieną pirkią pailsėti, 
aš pasiėmiau savo maišelį ir 
išėjau laukan. Radusi nuoša
lią vietą, apgriuvusiame 
tvarte, persivilkau kariškais

drabužiais — norėjau kaip 
tikras raudonarmietis ateiti į 
Ukmergės Rozos Liuksem- 
burg komunistinį būrį. . .

Pažintis su Vincu Mickevi
čium-Kapsuku, Pranu Eidu
kevičium, kitais LKP kūrė
jais, veikla, jiems vadovau 
jant; mokymasis Leningraoo 
komunistiniame N. Krupska- 
jos politinio švietimo interna
te; bendradarbiavimas “Prie
kalo” žurnale, JAV leidžia
mame “Laisvės” laikraštyje 
—- tai tik keli Aldonos Matu
laitytės žingsniai turininga
me jos gyvenimo kelyje. Per 
75-erius metus nueita daug. 
O šimtams Tarybų Lietuvos 
vaikinų ir merginų, gerai pa
žįstančių jubiliatę, jos vardas 
tapo pirmiausia tikros kom
jaunuoliškos jaunystės sim
boliu. Si jaunystė nesibaigia 
— įsitikiname, susitikę šian
dien Aldoną Matulaitytę, vi
sad energingą, kūrybingą, 
atidžiai žvelgiančią į dabarti
nę komjaunuolių kartą, kurią 
ji gerai pažįsta ir supranta.

L. Aleksiejūnas

Vancouver
Gegužės 13 d. 
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amžiaus. į K an 
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užuojauta joms, I 
d a i. ramiai amžių v j 
ir tebūna lengvĮ 
žemė.

i A

Montrealo k |
LIGONIAI

A. Paragienė ti| 
ei ją St. Mary ligoll

Montreal Generali
M. Jurgutiene t| 

ruota St. Gabriui i
Visiems linkiu B

sveikti. Į-
PAVYZIHNGl M . į

, . ... , ■ ■’!

džių ir Adokauskm, 
lis baigė vidurinę J 
puikiais pažymėjii

džiaugiasi sūnelio j 
J. Vekterytė. .1. S-3 
dukrelė, J. S. ('iiS 
Vekterienės anufi 
McGill universileg 
kiais pažymėjimai! 
ko Meno tapy bos H 
šaką. Mokiniu par| 
pirmą prizą už si 
darbą.

Laimingos jiems!
“SHOWER” PARĮ

Gegužės 16 d. bt| 
ta puiki prieš \ es|g 
moga Chantel JeaS 
tuoks su L. Vaitll 
Vaitiekūnienės su| 
Matusevičienės ang

Balių 
artimos 
skaniai 
jaunoji
Dar prisidėjus J<|| 
meikiui su akordijU 
gerai pasišoki 
apie 180 viešnių

MIRĖ
Gegužės 13 d.

A. Martinke\ičiubl 
nė), 57 m. Paliko į. ■ ■vyrą, dvi dukreles M

surengė 
draugės, 
pavaišinte
puikiai a

i

Einant keturiasdešimts antrus metus, S. Adams atro
dė gerokai nusenusiu. Jo galva virpėjo, plaukai pražilo, 
bet jo mėlynos, kaip plienas, akys skaisčiai švietė. Jis 
atrodė drūtas, malonus ir ramus. 1757 m. mirė jo žmo
na, palikdama dukterį ir sūnų, taipgi Samuelį 3-čią. Po

KĘSTUTIS BALČIŪNAS

Prie motinos kapo
Štai kalasi stiebas žolytės — 
Saulutė iš miego jį kelia, 
Nors kyšo lapeliai suvytę 
Praėjusių metų gėlės.
Pabunda gamta jau iš miego, 
Paukšteliai palinksmina žemę, 
O mano mamytė čia miega, 
Nuvytus gyvybes šakelei. . .
Nutrūko gyvenimo kelias, 
Nutrūko svajonių miražas, 
Pasibaigė dienos mamelei — 
Jai saultėtų buvo tiek maža.
Prie kapo palinkęs svajoju: 
But gera, kad ji dar gyventų 
Kad eitų kartu į rytojų, 
Padėtų aušrų pasisemti.
Jos gerosios akys man sako: 

t — Sūnau, gal per daug tu pavargęs,
Gal kliūčių per daug tau ant tako — 
Įveik jas gyvenimo garbei.

1918-aisiais įstojusi į nele
galų Vilniaus darbininkų jau
nimo ratelį, septyniolikmetė 
Aldona drauge su tokiais pat 
jaunais vaikinais ir mergino
mis Mečiu Lickevičium, 
Eugenija Tautkaite, Brone ir 
Apolonija Kazlauskaitėmis, 
Vladu Trainiu, Juozu Adamo- 
vičium vykdė pirmąsias ko
vos prieš kaizerinius okupan
tus, vietinę buržuaziją užduo
tis. Plyksteli krašte proleta
rinės revoliucijos liepsna, ku
riasi Tarybos, šių istorinių 
permainų ir kovų ugnyje 
gimsta Vilniaus komjaunuo
lių Karlo Libknechto karinis 
būrys. Jame — iš pradžių 
apie 50, vėliau visas šimtas 
jaunuolių, tarp kurių — ir 
kelios merginos, o su pasta
rosiomis, žinoma, ir ji, Aldo
na Matulaitytė. Trumpiau 
nusikirpo plaukus, susijuosė 
diržą, užsidėjo vyrišką kepu
rę. Prasidėjo pratybos.

— Ak, tas nuostabus drau
go peties, vieningumo, 
drausmės jausmas! — prisi
mena tą laiką A. Matulaitytė, 
— Kaip puiku šitaip eiti prie 
aiškaus, gražaus tikslo. Ne
pamirštamos liko pirmosios 
rikiuotės pamokos. Greit vi
sas mūsų darbas buvo tik 
karinis mokymasis. Apsigy
venome kareivinėse. Pakir- 
dusios merginos tuoj už
traukdavo revoliucinę dainą, 
joms pritardavo vaikinai, — 
su daina keldavosi būrys. Ji 
skambėdavo garsiai, jos žo
džiai mums būdavo pilni nau
jos prasmės. Labiausiai mė
gome “Varšuvietę”. Mergi
noms buvo smagu, kad suge
ba atlikti tą pat, ką ir vaiki
nai. Jos tvirtai žengdavo gre
toje, gerai valdė šautuvą, be 
to, buvo greitesnės, gyves
nės, linksmesnės. Jos pradė
davo dainuoti, jos žiūrėdavo, 
kad darni būtų rikiuotė, kad 
laiku keistųsi sargybiniai.

Anksti rytą traukdavome 
Lukiškių aikštėn. Tai buvo

IS TARYBŲ LIETUVOS STUDENTIJOS GYVENIMO

ABSOLVENTŲ TRADICIJA
Daug dienų praleista insti

tute, daug paskaitų išklausy
ta, bet labiausiai įsimintinos 
—- pirma ir paskutinė. Pagal 
seną tradiciją nuo 1951 m. 
Stomatologijos fakultete, da
lyvaujant katedrų dėstyto
jams, grupių vadovams, IV 
kurso atstovams, organizuo
jamos paskutinės paskaitos 
iškilmės. Su spurdančia širdi
mi ne viena V k. studentas 
atėjo į didžiąją auditoriją. 
Paskaita pagal tvarkaraštį, 
bet čia jau — paskutinė. Ir 
prof. S. Cepuliui, gal kiek 
drebančiu balsu, teko skaity
ti paskaitą apie paskutinius 
mokslo laimėjimus medicino
je, stomatologijoje.

O po paskaitos, paskutinį 
kartą fakultete šeimininkais 
norėjo pabūti ir XXIV laidos 
absolventai. Kaip nekeista, šį 
kartą studentai suruošė dės
tytojams “egzaminus”. Rei

kėjo pasukti visiems galvas. 
Bene sunkiausias uždavinys 
teko fakulteto dekanui — 
kiek kurse anūkų, ne taip jau 
lengva greitai suskaičiuoti.

Susikaupę, ne vienas gal ir 
ašarą nubraukęs, išklausėme 
dekano, grupių vadovų nuo
širdžiausių linkėjimų, pasiū
lymų: kad ne žmogaus reikia 
ieškoti tarp žiedų, o žiedų — 
žmoguje. Kurso vardu “už 
viską ačiū ir dar kartą ačiū”, 
— tarė stud. G. Jocevičiūtė.

Ant balto chalato juodomis 
raidėmis parašę palikome 
“testamentą” su pamokymais 
jaunesniems savo draugams, 
prisakymais dėstytojams.

Perskaičius testamentą, 
kurso seniūnė prof. S. Cepu
liui ant kaklo uždėjo tradicinę 
grandinę, į kurią įvertas dar 
vienas — 24 žiedas.

A. Diburytė

e
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Aleksį
Reiškiame nuigf ij 

tu i, dukrelėms gi 
visiems draugaffl 
miems. S

M

Naujoje bėdoje
Jericho, L. L — New Yor- 

ko valstijos Demokratų Par
tijos pirmininkas Patrick 
Cunningham suareštuotas už 
girtam esant vairavimą auto
mobilį. Na, o šis demokratų 
lyderis jau seniai yra kaltina
mas, kad jis šią savo aukštą 
vietą yra panaudojęs politinei 
korupcijai, pardavinėdamas 
teisėjų vietas niekam dė
tiems sutvėrimams.

Washingtonas. — Pasauli
nis bankas pripažįsta, kad 
Indijos ekonomija smarkiai 
auga. Bet banko direktoriai 
pabrėžia, kad Indija dar nėra 
rimtai paėmus jos gyventojų 
augimo problemos. Kaip ži
noma, Indijos gyventojų 
skaičius kasmet paauga apie 
30 milijonų.

Šie gražūs ir patogūs drabu
žėliai vaikams siuvami Vil
niaus “Aušros” fabrike. Vil
niečiai savo produkciją taip 
pat siunčia Latvijos ir Estijos 
prekybinėms organizacijoms.

T. Žebrausko nuotrąuka

Aleks

mir
Brangioji, per 

palikdama Tave r
Ilsėkis, mieloj 

nepamiršime ir la
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KANADOS ŽINIOS
pikniką V. Vekterienės
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Vancouver, B. C.
Gegužės 13 d. mirė Vladas 

Diršliokas, sulaukęs 70 m. 
amžiaus. Į Kanadą atvyko 
1926 metais iš Lietuvos. Bu
vo kilęs Radviliškio rajono, 
Daųžnagių kaime.

Lietuvoje paliko dvi sesu
tes — Katriną ir Emiliją. Gili 
užuojauta joms, o Tau, Vla
dai.ramiai amžinystėje ilsėtis 
ir tebūna lengva Kanados 
žemė. J. K.

Montrealo kronika
LIGONIAI

A. Paragienė turėjo opera
ciją St. Mary ligoninėje.

A. Jurgutis buvo operuotas 
Montreal General ligoninėje.

M. Jurgutienė taip pat ope
ruota St. Gabrini ligoninėje.

Visiems linkiu greit pa
sveikti.
PAVYZDINGI MOKINIAI

J. Skardžius, E. D. Skar
džių ir Adokauskienės anūkė
lis baigė vidurinę mokykla su 
puikiais pažymėjimais. Tėve
liai J. H. Skardžiai labai 
džiaugiasi sūnelio gabumais. 
J. Vekterytė, J. S. Vekterių 
dukrelė, J. S. Čičinsku ir V. 
Vekterienės anūkėlė, baigė 
McGill universitetą su pui
kiais pažymėjimais. Pasirin
ko Meno tapybos mokytojos 
šaką. Mokinių parodoje gavo 
pirmą prizą už savo gražų 
darbą.

Laimingos jiems ateities.
“SHOWER” PARTIJA

Gegužės 16 d. buvo sureng
ta puiki prieš vestuvinė pra
moga Chantel Jean kuri susi
tuoks su L. Vaitiekanu, V. 
Vaitiekūnienės sūnum ir M. 
Matusevičienės anūkėliu.

Balių surengė giminės ir 
artimos draugės. Buvo visos 
skaniai pavaišintos, būsima 
jaunoji puikiai apdovanota. 
Dar prisidėjus Jonukui Re- 
meikiui su akordijonu, visos 
gerai pasišoko. Dalyvavo 
apie 180 viešnių.
MIRĖ

Gegužės 13 d. staigiai mirė 
A. Martinkevičiūtė (Einikie- 
nė), 57 m. Paliko nuliūdime 
vyrą, dvi dukreles, dvi sesu

tes ir du brolius.
Dar džiaugėsi, kad rugsėjo 

mėn. važiuos su vyru į T. 
Lietuvą, atžymėti jų 25 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Buvo gimusi Montreale.

Gegužės 14 d. mirė K. 
Spaičys. Paliko nuliūdime 
žmoną, dukrelę ir sūnų su 
šeimomis, taip pat gimines ir 
pažįstamus. J laidotuvės bu
vo atvykę giminės iš JAV. 
Buvo kilęs iš Panevėžio. Į 
Kanadą atvyko 1927.

Gegužės 17 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Klimas 
Kiaušas, 66 m. Paliko T. 
Lietuvoje žmoną Apalionę, 
dukrą Reginą, du brolius — 
Antaną ir Povilą, ir sesutę 
Anelę. Kilęs iš Bikūnų Kaimo 
Anykščių valsčiaus. Į Kanadą 
atvyko po Antro Karo.

Laidotuvėms rūpinosi jo 
draugas Juozas Šiaučiulis.

Arimiesiems gili užuojauta, 
o velioniems lai būna lengva 
žemelė.

IŠ M. L. SŪNŲ IR 
DUKTERŲ PAS ALPINĖ 
DR-JOS GEGUŽĖS 8 D. 
SUSIRINKIMO

Pirmininkas J. Vilkelis, ati
darydamas susirinkimą, pir
miausia pasveikino motinas 
su ateinančia motinų diena, 
linkėjo daug laimės ir sveika
tos, laimingų ir dar daug 
saulėtų dienų sulaukti.

Taip pat .turime pasi
džiaugti, kad dar šiais metais 
mūs nė vieno šeimos nario 
mirtis nepalietė. Labai sma
gu ir džiugu, kad visi esame 
gyvi. Todėl visi turime labai 
saugoti sveikatą. Mūsų dr-jos 
ligonių sąrašas gerokai suma
žėjo. Tai geras reiškinys. Dar 
yra 9 sergantys nariai. Lin
kėtina, kad jie greitai pa
sveiktų.

Kasininkąs St. Virbalas 
pranešė, kad mes šiandien 
turime išmokėti apie 9 šimtus 
dol.

Bet mes gavome už įves- 
tuotus pinigus nuošimčius, už 
keturius mėn. visą tūkstantį 
dol. Tai Draugijai didelė pa
rama.

Buvo pranešta, kad mūsų 
draugija ruošia išvažiavimą,

MONTREAL, CANADA

Mirus

Aleksandrai Einikienei
Reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą vyrui Augus

tui, dukrelėms Helen ir Frances, žentui Charles,
visiems draugams, sesutėms, broliams ir pažįsta
miems.

J. A. Lesevičiai
J. N. Narusevičiai
J. E. Urbonavičiai

J. S. Čičinskai
A. F. Šiuplevičiai
B. M. Šalčiūnai

♦?

F. S. S palčiai 
V. Verbylienė 
K. Žekonis

J. J. Vilkeliai
M. Tamkevičienė
E. Vilkis

J. Stukas

MONTREAL, CANADA

Aleksandra Einikienė

mirė 1976 m. gegužės 13 d.
Brangioji, per greit išsiskyrei iš mūsų tarpo, 

palikdama Tavę mylintį vyrą ir dukreles.
Ilsėkis, mieloji Aleksandra. Mes Tavęs niekad 

nepamiršime ir lankysime Tavo kapą visuomet.
Vyras - Augustas 
Dukros - Helen ir Frances 
Žentas - Charles

vasarvietėje, 
įvyks Birželio 27 d.

Visus narius kviečiame pa
sidarbuoti svečius sukviesti.

Nors dar labai toli ruduo, 
bet jau pradedam ruoštis prie 
dr-jos baliaus, kuris įvyks 
apie lapkričio 6 d.

Susirinkimai vasaros laiku 
neįvyks, tik sugrįšime rugsė
jo mėn.

Pirmininkas, baigdamas 
susirinkimą, palinkėjo na
riams laimingai praleisti va
saros atostogas ir laimingai 
grįžti prie draugijos darbuo
tės. J-na

San Francisco, Cal.
MOTINOS DIENOS 
RENGINYS IR SVEČIAI 
IŠ LIETUVOS

Gegužės 9 dieną atžymėta 
Motinos diena Suomių patal
pose Berkeley. Šis Montinos 
dienos minėjimas buvo su
ruoštas Oaklando LLD kuo
pos, kaip paprastai, su vaišė
mis. Ir džiugu pranešti, kad 
šios dienos visą atsakingą 
darbą atliko vien šios apylin
kės vyrai. Čia kasmet vyrai 
Motinos dienoje palieka mo
teris laisvas nuo darbo parei
gu.

Tenka pažymėti, kad Suo
mių salė dalyviais prisipildė 
su kaupu, ir, kaip ir visada, 
moterys viršijo vyrus skai
čiumi.

Taipgi dalyvių tarpe matėsi 
svečių iš toliau. Stanley 
Grublinas buvo atvykęs iš 
Miami, Florida, pas dukrą, 
kuri gyvena San Francisco 
priemiestyje. Taip pat malo
nu matyti buvo Motinos die
nos gražioje sueigoje sveika
toje pagerėjusią mūsų gerą 
draugę Agotą Norkienę su 
savo sūnum Arthur ir marčia 
Dana. Ir štai prie puošnių 
šios dienelės stalų šaunūs 
vyrai pavaišino moteris spar- 
klingu šampanu.

Prie to, Ksavera Karosienė 
pasakė labai gražią kalbą Mo
tinos dienos tema. Po to 
atžymėti gegužės mėnesio 
gimtadieniai: Ksaveros Karo- 
sienės, Violetos Taraškienės 
ir Aldonos Fitzbiggons, ku
rioms Motinos dienos daly
viai suteikė nameža šiltų lin
kėjimų. Taip pat tenka tarti 
padėkos žodį darbštiems vy
rams už patarnavimus. Buvo 
šie: Juozas Karosas, Ignas 
Kamarauskas, Alekas Mugia- 
nis, Franas Machulis, Ray- 
mondas Machulis, Alekas Ta- 
raska ir James Mozūraitis.
SVEČIAI IŠ LIETUVOS

Gegužės 17 dieną į San 
Francisco atvyko Tarybų 
Sąjungos įvairių specialybių 
turistinė nemaža grupė, ku
rioje radosi ir du lietuviai. 
Tai Stasys Janilionis, Lietu
vos TSR ministrų Tarybos 
Reikalų Valdybos pirmininko 
pavaduotojas ir Stanislovas 
Nekrošius, Lietuvos TSR Ži
nijos draugijos pirmininko 
pavaduotojas. Džiugu, kad 
gegužės 19 dieną pavakaryje 
pavyko susipažinti su didžiai 
gerbiamais svečiais bičiulių 
J. ir K. Karosų rezidencijoje, 
kur dalyvavo suminėtais lie
tuviais svečiais, Valentina 
Vityazeva Siktivkero, uni
versiteto rektorė, profesorė 
ir Margarita Rodionova, In- 
turisto darbuotoja.

Į šią malonią susipažinimui 
sueigą atsilankė būrelis lietu
vių, kur gerbiami svečiai pa
teikė įvairių įdomių žinių apie 
mūsų Lietuvą.

O štai mūsų mielą Ksaverą 
jos 75 metų jubiliejaus proga, 
gerbiami svečiai apjuosė la
bai gražia iš Lietuvos juosta 
ir perdavė iš Lietuvos daug 
šiltų sveikinimų nuo josios 
bičiulių Ksavera jausmingai 
padėkojo už puikią dovaną ir 
sveikinimus.

Ši turistinė grupė tris die
nas pasidairiusi po San Fran
cisco miestą ir jos apylinkę, 
išvyko į Los Angeles miestą 
trims dienomis, o iš ten jau į 
New Yorką ir namo. L-ma

Iš Lietuvos
POEZIJOS PAUKŠTĖ 
APSKRIEJO LIETUVĄ

Vilnius, gegužės 31 d. — 
Didele poezijos popiete vakar 
čia pasibaigė tradicinis “Poe
zijos pavasaris”. Šimtai vil
niečių, susirinkę prie mano 
Darbuotojų Rūmų, klausėsi 
eilių, kurias skaitė lietuvių 
poetai ir jų svečiai iš broliš
kos Latvijos.

Penktadienio vakare buvo 
įžiebtas poezijos aukuras Pa
lemone, prie Kauno marių. 
Susirinkusieji nuoširdžiai 
sveikino šių metų “Poezijos 
pavasario” laureatą poetą 
Vytautų Rudoką, kuriam už 
rinkinį “Rugių šviesa”, buvo 
įteiktas Salomėjos Neries 
prizas.

Pasiskirstę grupėmis, 
‘‘Poezijos Pavasario” daly
viai dvi dienas keliavo po 
Tarybų Lietuvą. Šių metų 
“Pavasario poezijos” šventė 
buvo skirta pirmojo lietuvių 
proletarinio poeto Juliaus Ja
nonio 80 gimimo metinėms, 
todėl neatsitiktinai didelės iš
kilmės įvyko jo jaunystės 
mieste Šiauliuose. Čia “Poe
zijos pavasario” dalyviai kar
tu su šiauliečiais iškilmingai 
atidengė memorialinę lentą 
poetui Jonui Krikščiūnui-Jo
varui. Vilkaviškio rajono Sa
lomėjos Neries kolūkio žen- 
dirbiai savo tradicinę litera
tūrinę premiją šiemet įteikė 
poetui Eugenijui Matuzevi- 
čiui. “Poezijos pavasario” da
lyviai taip pat lankėsi Radvi
liškio rajone. Jie susitiko su 
darbininkais, žemdirbiais, 
moksleiviais.

Valstybinių premijų 
kandidatai

Paskelbtas Lenino ir TSR 
valstybinių mokslo ir techni
kos premijų komiteto prane
šimas, kad tarp kandidatų 
valstybinei premijai gauti — 
Lietuvos TSR žemės ūkio 
ministerijoj bei Į melioracijos 
ir vandens ūkio ministerijos 
pateiktas kolektyvinis moks
linis darbas, žemių sukultūri- 
nio ir jų intensyvaus naudoji
mo kultūrinėms pievoms ir 
ganykloms pažangios techno
logijos sukūrimas ir įdiegi
mas. Už mokslinį darbą, “Šir
dies ydų chirurginio gydymo 
problemos nagrinėjimas ir 
širdies vožtuvų protezavimo 
metodo įdiegimas”, kartu su 
kitais įžymiais Tarybų šalies 
medikais, valstybinei premi
jai gauti iškeltas Vilniaus uni
versiteto profesorius Algi
mantas Marcinkevičius.

Ruošiasi į Leningradą
Baigdamas sezoną Panevė

žio Dramos teatras pastatė 
„Vytauto Petkevičiaus trijų 
veiksmų tragikomediją 
“Penktas vežimo ratas”. Ta.i 
sodriu humoru persunktas 
spektaklis, smerkiantis mies
čioniškumą, karjerizmą ir ki
tas gyvenimo ydas. Spektaklį 
režisavo teatro vyriausias re
žisierius TSRS Liaudies ar
tistas Juozas Miltinis.

Šiuo metu teatro kolekty
vas ruošiasi gastrolėms į Le
ningradą, kurios vasaros pa
baigoje truks ištisą mėnesį. 
Šalia kitų klasikinių veikalų, 
lietuvių tarybinei dramatur
gijai mieste prie Nevos atsto
vaus Kazio Sajos “Devynbe- 
džiai” ir Alberto Laurinčiuko 
“Akymirka teisybės”.

V. Petkevičienė

Didelės tarptautinės reikšmės sutartis

Maskva, gegužės 26 d. — Baigėsi jaunutės Angolos Respublikos premjero Lapo do 
Noscimento vizitas ir pasitarimai su tarybine vyriausybe. Nuotraukoje vaizdas 
Kremliaus Rūmuose pasirašant draugiškumo ir bendradarbiavimo sutartį. Kairėje 
Angolos premjeras Noscimento, o dešinėje — Tarybų Sąjungos premjeras Aleksei 
Kosygin.

Žinios iš Miami, Fla.
Proga pavasario švenčių į 

Miami ir Ft. Lauderdale atsi
lanko daug svečiu. Jų dalis 
atsilanko ir į LS Klubo rengi
nius. Gegužės 9 d. buvo iškil
mingai atžymėta Motinų die
na su menine programa. Salė 
buvo užpildyta publika. Sve
čių buvo iš visos apylinkės. 
Matėsi ir iš toliau.

Programą atidarė ir prave
dė Aido Choro pirm. Magie 
Navickas. Pirmąją progra
mos dalį išpildė Aido Choras, 
vadovybėje Juliaus Krasnic- 
ko, harmoningai sudainuoda
mas — ‘‘Lietuva brangi”, 
“Motulė mano” ir “Kur tie 
keleliai”. Moterų choras pa
dainavo “Oi Motinėle”. Su- 
mokino Marytė Nevins. Šiai 
dainai solo atliko Ona Stel- 
mokaitė. Iš scenos nuaidėjo 
šių dainų graži melodija, ku
rią dalyviai palydėjo audrin
gais plojimais.

Ona Stelmokaitė dainavo 
solo — ‘‘Beautiful Lady”, 
“Kas bus tas bus” ir komišką 
dainele. “Berneli mūsų ne
kreipk ūsų”. Stelmokaite turi 
daug artistiškų gabumų. Pu
bliką šiltai sutiko ir palydėjo 
gausiais aplodismentais.

Moterų chorui ir Onai 
akompanavo Birutė Ramoš
kaitė.

Po programos buvo pateik
ti pietūs.

Beje, šį sekmadienį vyrai, 
pagerbdami Motinas, išdavė 
maistą ir patarnavo mote
rims prie stalų.

Pobūvis baigėsi muzika, šo
kiais ir pabendravimu su 
draugais.
SVEČIAS IŠ TARYBŲ 
LIETUVOS

Malonu buvo turėti mielą 
svečią iš Tarybų Lietuvos, iš 
Vilniaus. Čia lankėsi filminin- 
kas Robertas Verba. Jis ap
žiūrėjo mūsų apylinkes. Lan
kėsi L. S. K. patalpose, nufil
mavo. L. S. D. 75 kuopos 
vykstantį susirinkimą ir klu
bą, susipažino su mūsų pa
žangiečiais veikėjais ir saulė
ta Florida.

Taip pat čia lankėsi buvę 
niuyorkiečiai dailininkas Ro
bertas ir Helena Feiferiai. Jie 
taip pat apžiūrėjo mūsų Klu
bą ir kai kurias vietoves 
Miamyje ir Ft. Lauderdale. 
Susitiko ir pabendravo su 
savo senais draugais. Jie ap
sigyvenę St. Petersburge ir 
atrodo pasitenkinę. Jiems 
linkime sėkmės naujoje vie
toje.

* * *
Gegužės 16 d. Lietuvių So-

cialio Klubo patalpose įvyko 
įdomus pobūvis ir pietūs. 
Beveik visi dalyviai buvo vie
tiniai ir iš artimesnių apylin
kių. O staigmena buvo tai 
atsilankymas garbingų sve
čių iš Tarybų Sąjungos atsto
vybės Washington, D. C., 
Rimgaudo ir Nijolės Mali
šauskų. Jų atsilankymas la
bai nudžiugino visus daly
vius. Baigiant vaišes, Vincas 
Bovinas pasakė kalbą ir per
statė mieluosius svečius, su
pažindindamas juos su mūsų 
vietine publika. Ir paprašė 
juos pakalbėti. Abu svečiai 
kalbėjo lietuvių ir rusų kalbo
mis, Nes mūsų Klubo publi
kos trečdalį sudaro Ukrainai.

Mališauskai yra geri kalbė
tojai ir puikiai išsilavinę jauni' 
žmonės, kad mūsų dalyviams 
davė daug džiaugsmo. Mums 
buvo garbė juos turėti mūsų 
tarpe.
IŠ LIETUVOS 
PAGERBTI DU 
PAŽANGIEČIAI VEIKĖJAI

( Gegužės 19 d. S. S. K. 
patalpose įvyko L. L. D. 75 
kuopos susirinkimas. Nariai 
gausiai susirinko ir nuošir
džiai atsisveikino su pažangia 
veikėja Millie Kanceriene, 
kuri išvyksta pastoviai apsi
gyventi į Chicagą. Taip pat 
dainininkas Julius Krasnic- 
kas išvyksta ilgesnių atosto
gų į Tarybų Lietuvą. Susirin
kime pirmininkavo Vincas 
Bovinas, apie kurį aš čia ne
kalbėsiu. Gal kas iš valdybos 
parašys.

Buvo pateikti pietūs, sudai
nuota “Ilgiausių metų”. Pasa
kyta daug gražių kalbų. Ir 
abiem garbės svečiam įteikta 
po dovanėle nuo draugų daly
vių prisiminimui.

Millie palieka čia neužpildo
mą spragą mūsų judėjime. Ji 
dirbo daug. Būtų daug kas 
pasakyti apie jos atliktus dar
bus. Bet čia visus juos nesu
minėsi. Gaila jos netekti. Bet 
susidėjus gyvenimo aplinky
bėms ji nutarė persikelti į 
Chicagą, nes jos ten laukia du 
sūnūs bei jų šeimos ir, be 
abejo, daug draugų. Millie 
pasakė atsisveikinimo kalbą 
ir pasižadėjo mus aplankyti, 
nes gi čia palieka daug drau
gų. O mes jos lauksime.

Dainininkas Julius Kras- 
nickas padainavo ir pasakė 
atsisveikinimo kalbą. Julius 
čia veikia daug, ypatingai 
meno srityje^ turėdamas ne

paprastai stiprų ir gerai išla
vintą balsą. Jis niekuomet 
neatsisako padainuoti mūsų 
renginiuose. Be to, jis vado
vauja Miamio Aido Chorui 
kurį šiuo metų yra nelengva 
mokyti, nes visi choristu; jau 
yra senesnio amžiaus jų 
mažai. Bet Julius sugenėjo 
suharmonizuoti šį chorą, kurs 
šiame chorę ir pats 
dainuoja. Linkime daug sėk
mės tėvynėje ir grįžti pas 
mus dar su didesne energija.
MIAMIO AIDO CHORO 
KONCERTAS

Turėsime gražų koncertą ir 
pietus. Įvyks liepos 4 d., 
12:30 vai. Lietuvių socialio 
klubo salėje, 2610 N. W. 119 
St. Prašome Miami ir apylin
kės lietuvius dalyvauti.

Choras mokosi naujų dai
nų, duos gražią programą, 
taipgi bus solo, duetų bei 
moterų choras. Laukiama 
svečių ir iš toliau.

Po liepos 4 d. Klube jau 
nebus duodami pietūs, nes 
mūsų darbštieji Marytė ir 
Juozas Nevins atostogaus. 
Reikia pažymėti, jog jie per 
šį sezoną pagamino pietus 
visoms klube rengiamoms 
pramogoms. Jiems talkinin
kavo dirbtuvėje ir prie stalų 
patarnavimo: Magie Navic
kienė, Mildred Friberg, Na
talie lešmantienė, Isabelė 
Yackim ir eilė kitų. Klubas 
bus atdaras per vasaros atos
togas, kas norės jame lanky
tis.
SERGA

Buvę pažangiečiai veikėjai 
Antanas ir Sophie Maisan 
yra sunkiai susirgę, Sophijai 
buvo nupiauta koja. Jie abu 
pasidavė į Nursing Home.

Draugai, aplankykite juos. 
Taip pat Jonas ir Sophie 
Tamkūnai, veiklūs darbuoto
jai, jau seniai nesilanko mūsų 
parengimuose, nes abu ne- 
sveikuoja.

Mildred Friberg buvo stai
giai susirgus ir tapo operuota 
nuo apendicito. Bet jau grįžo 
namo ir sėkmingai taisosi.

Linkime visiems greitai ir 
pilnai sus veikti.

N. Ješmantienė

Mirė išgyvenęs 
155 metus

Lenkijos spaudos agentūra 
pranešė, kad Kenijoje (Rytų 
Afrika) mirė seniausias tos 
šalies gyventojas. 155 metų 
Bitinis Mvera. Jis paliko 400 
vaikų, anūkų ir proanūkių.

NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
MIAMI, FLA.

Liūdnas Prisiminimas
Su pagarba prisimename mirusius narius, kurie 

veikė ir dirbo pagal savo išgalę, kad Miamio Lietuvių 
Socialis Klubas bujotų ir gyvuotų. Reiškiame užuojau
tą mirusiųjų giminėms bei artimiesiems.

LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO
VALDYBA ir NARIAI

Leonas Trakimavičius
mirė 1970 m. birželio 8 d.

Jau šešeri metai kai mirė mano brangus ir mylimas 
vyras ir vaikų tėvas Leonas.

Liūdime tavęs, brangusis, su skausmu širdyse. 
Ilsėkis ramiai. Tavo kapą aplankome dažnai ir 
papuošiame gėlėmis.

MONCĖ TRAKIMAVICIENĖ - žmona
William, Andrus, Joseph — sūnūs 

ir jų šeimos
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St. Petersburg, Fla.

Konsulas Rimgaudas Mališauskas 
kalba “Lithuanian Senior Citizen” klube. Šalimais sėdi: 
Adelė Pakalniškienė, Nijolė Mališauskienė ir Valys Bunkus.

“Lithuanian Senior Citizen” klube viešnagės metu. Iš 
kairės: Vera Bunkienė, Helena Feiferienė ir viešnia Nijolė 
Mališauskienė.

Gegužės 15 d. LLD 45 
kuopa klubo salėje surengė 
pobūvį motinoms pagerbti.

Renginys pavyko gerai.su
sirinko gražios publikos. Bu
vo svečių ir iš tolesnių vietų. 
Aldona Aleknienė svečius pa
sitinka ir paprašyti susipažin
ti su mūsų publika.

Mūsų šeimininkės pobūvio 
dalyvius pavaišinasKaniais 
pietumis.

Po pietų buvo išpildyta mo
tinoms pagerbti programa.

Pirmininkavo Adelė Pakal
niškienė. Pirmiausia Dainos 
Mylėtojų Choro moterys pa
dainavo “Mane močiutė barė” 
ir “Siuntė mane motinėlė”.

Po to buvo pristatyta Hele
na Janulytė. Ji pasakė turi
ninga kalbą. Čia paduodu 
keletą žodžių iš jos kalbos:

Brangios Motinos aš esu 
motina, užauginau du vaikus 
ir gerai žinau, kokia sunki 
pareiga būti motina. Motinos 
meilė vaikams yra gili. Ji 
moko vaikus būti gerais žmo
nėmis, mylėti savo tėvus ir 
visus žmones.

Kiekviena motina paaukoja 
viską, kad vaikai būtų laimin
gi. Deja, šių dienų didžiuma 
vaikų motinos patarimo ne
klauso. Jie gyvena savotišku 
gyvenimu. Baigdama kalbėti, 
Helena paskaitė poemą, skir
tą motinai. Toliau buvo pri- 
tatyta V. Bunkienė. Ji pa
skaitė Ed. Mieželaičio eilė
raštį “Motinai”.

Po to solistas Larry Strack 
dainavo angliškai “Wonderful 
Machree” ir “One Alone”. 
Paskutinis kalbėjo Jonas Mi
leris. Jonas pradėdamas savo 
kalbą, sveikino motinas ir 
visus svečius.

Brangus vardas motina. Ji 
mūsų maitintoja, globotoja. 
Ji mokė mumis būti gerais 
žmonėmis, mylėti ir gerbti 

ST. PETERSBURG, FLA.

Prisiminimo Dienoje
Proga Prisiminimo Dienoje mirusiųjų — su gailesčiu 

ir pagarba prisimename mirusius kuopos narius, kurie 
aktyviai prisidėjo prie kuopos išugdymo Floridoje, 
kurie kovojo už pažangą ir Taiką pasaulyje. Jų kilnios 
idėjos ir darbai ilgai pasiliks mūsų atmintyje.

Lai būna ramu ilsėtis šaltoje žemelėje.

LLD 45 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI

Nuo Administracijos: Šis prisiminimas tilpo praėjusioje 
laidoje, bet kuopos numeris buvo klaidingas. Spaustuvėje 
kaip nors per klaidą įrašyta 56 kuopa, o turėjo būti 45 
kuopa. Atsiprašome.

visus žmones.Ji augino vai
kus gyvenimui ir savo 
džiaugsmui.

Po J. Milerio kalbos Dainos 
Mylėtoju Choras, vadovybėje 
Adelės Pakalniškienės, pa-^ 
dainavo keletą dainų pagerbi
mui motinų. Chorui akompo- 
navo Walteris Žukas, solistui 
— Helena Janulis.

Adelė Pakalniškienė dėko
jo visiems programos pildy- 
tojams.

Toliau buvo šokiai.
Įspūdingas pobūvis

Gegužės 20 dieną į LSC 
salę susirinko skaitlinga pub
lika. Nors buvo paprasta die
na (ketvirtadienis), tačiau 
mūsų pobūvių lankytojai jau 
žinojo, kad šiandien turėsime 
nepaprastus svečius — Tary
bų Sąjungos diplomatą Lietu
vos atstovą Rimgaudą Mali
šauską su žmona Nijole iš 
Washington, D. C. Kaip ži
nia, šie mieli svečiai turi 
atostogas ir mano aplankyti 
įdomesnes vietas. Neaplenkė 
jie ir mūsų Floridos.

R. Mališausko žmona Nijo
lė taip pat dirba konsulate 
vizų skyriuje.

Mūsų šeimininkės pagami
no skanius pietus ir visus 
svečius pavaišino. Po pietų 
pirmininkaujanti Adelė Pa
kalniškienė pirmiausia pri
statė viešnią Nijolę pakalbė
ti. Viešnia pasveikino pobū
vio dalyvius. Sakė: — Man 
malonu su jumis susipažinti, 
kad ir trumpai praleisti laiką 
kartu. Apie jūsų veikla esu 
skaičiusi spaudoje. Malonu, 
kad jūs ir senesnio amžiaus 
būdami esate energingi, pa
laikote organizacijas ir spau
dą.

Apie Lietuva yra daug ką 
pasakyti, bet dauguma iš jū
sų esatę apsilankę Lietuvoje, 

matėte kaip prie socialistinės 
santvarkos žmonės gyvena. 
Moterys turi lygias teises su 
vyrais. Visuomeniniame gy
venime ir namų aplinkoje. 
Mums malonu, kad jūs aplan
kote savo gimtąjį kraštą.

Baigdama kalbėti, viešnia 
linkėjo visiems geros sveika
tos ir sėkmės gyvenime. Šir
dingai dėkojo už gražų priė
mimą.

R. Mališauskas taip pat 
sveikino visus.

Mielos draugės ir draugai, 
mums labai malonu su jumis 
praleisti laiką ir pasikalbėti.

Apie Lietuvą tiek pasaky
siu, kad Lietuva sparčiai žen
gia pirmyn moksle, kultūro
je, pramonėje ir visose gyve
nimo srityse. Lietuvos žmo
nės gyvena nauju gyvenimu. 
Miesto ar kaimo žmonės gra
žiai apsirengia ir sočiai paval
gę. Mūsų didžiausias troški
mas, kad nebūtų daugiau ka
rų ir viso pasaulio šalys gy
ventų taikoje. Baigdamas 
kalbą, svečias dėkojo už 
draugiška priėmimą, primi
nė, kad “vėl kuomet nors 
pasimatysime pas jumis, o 
gal Vilniuje”.

V. Bunkus sveikino svečius 
klubo vardu. Sakė: Mums 
miela šiandien turėti gerbia
mus svečius, socialistinės 
santvarkos išauklėtus liau
dies atstovus.

Linkėjo jiems geriausios 
sėkmės darbe ir džiaugsmo 
asmeniniame gyvenime.

Pabaigai dainavo solistas 
Larry Strack ir Dainos Mylė
toju Choras. Išpildė gražią 
dainų programą. Pijaninu 
akomponavo chorui W. Žu
kas, o solistui — H. Janulis.

Vėliau buvo šokiai ir pasi
kalbėjimai su svečiais.

0 mūsų svečiai R. ir N. 
Mališauskai tą patį vakarą 
iškeliavo toliau pasidairyti po 
Floridą. Laimingos kelionės 
jiems linkime.
Klubo veikla

Gegužės 22 d. klubas savo 
salėje turėjo pobūvį. Publi
kos susirinko vidutiniškai.

Kaip ir visuomet, šeimy- 
ninkės pagamino pietus ir 
visus pavaišino. Prez. V. 
Bunkus pranešė, kad šian
dien klubo garbės narė Della 
Mikalajūnienė atšvęs savo 85 
gimtadienį, ir ta proga ji 
visiems “užfundys” po taure
lę. Visa publika jai padainavo 
“Ilgiausių metų”.

O Dainos Mylėtoju Choras 
padainavo jos mylimas dai
nas.

Della Mikalajūnienė gimta
dienio proga įteikė “Laisvei” 
$10 paramos. Ačiū Dellai.
PRANEŠIMAI

Birželio 5 d. LLD 45 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Pie
tūs 12 vai.

Birželio 12 dieną klubo su
sirinkimas, pietūs 12 vai.

Susirinkimai prasidės 
10:30 vai. ryto, įvyks klubo 
salėje 314 15th Avė. South.

Prašom visus įsitėmyti ir 
dalyvauti.

V. Bunkienė

Detroit, Mich. — Valstijos 
reakcininkai pasimojo neda- 
leisti Komunistų Partijos 
prezidentinius kandidatus įt
raukti į kandidatų sąrašą. 
Įstatymai reikalauja tik 
18,000 piliečių parašų, o ši 
partija įteikė valstijos sekre
toriui daugiau kaip 20,000. 
Reakcininkai nesiskaito su jo
kiais legališkumais.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

j

Protestuokime ir kovokime!
•aeoeoeeeeowwweeeeee

Žmonių sveikatos Pramogą kalendorius 
apsaugai didelis —————————

Gus Hall Jarvis Tyner
Taip skamba šūkis kvietime į masinę demonstraciją 

birželio 13 dieną. Protestuokime ir kovokime prieš miesto 
valdovų įžūlų pasikėsinimą visą krizės naštą suversti ant 
liaudies pečių.

Demonstracija įvyks Manhattan Center auditorijoje — 
34th St. ir 8th Avė. Prasidės 2 vai. po pietų. Įėjimas $2.

Visi newjorkieciai kviečiami ir raginami dalyvauti.
Vyriausiais kalbėtojais bus Komunistų Partijos preziden

tiniai kandidatai — Gus Hali ir Jarvis Tyner.

Haverhill, Mass.
Gegužės 19-20 vidurnaktį 

namas 36 High St. labai apde
gė ir jame žuvo šeši žmonės, 
o šeši sužeisti. Žuvo motina 
Mrs. Rose Briggs, 46 metų 
amžiaus, ir jos trys vaikai. 
G aisro priežastis plačiai tyri
nėjamą bet ligi šiol priežastis 
dar nesurasta. Manoma, kad 
namas buvo padegtas.

**♦
Slaugės gaus pakelti mo

kestį ligi $49.97 savaitėje nuo 
praeitų metų rugsėjo mėne
sio.

***
Gegužės 21 d. korespon

dencijoje įvyko kelios klai
dos. Parašyta “Parkas yra 
prie didelio kelio, kuris eina 
tarpe Haverhill ir Kingstown 
ant Salem Street”. O turėjo 
būt — Parkas yra netoli 
didelio kelio, kuris eina tarpe 
Haverhill ir Georgetown Sa
lem St., nuo Hąverhill sker
sai Merrimack River į Pietų 
pusę Montvail St., Bradford, 
Mass.”

Kitur pažymėta “Jaskevi- 
čius”, o turėjo but Jaskelevi- 
čius. Dar kitur pažymėta “77 
Roseland St.”, o turėjo būt 77 
Groveland St. Pažyėta “Mar- 
cialiūnas”, o turėjo būt Mar- 
cialionis. Dar kitur pažymėta 
“Stanley Krich, o turėjo būti 
Stanley Karpich. Darbininkė

Nuo Redakcijos: Labai atsi
prašome už klaidas. Bandėme 
jas atitaisyti, bet ar mums 
pavyko , nežinome. Jūsų raš
te daugelio raidžių negalima 
atskirti viena nuo kitos. Tik 
todėl ir įvyko tiek klaidų. 
Širdingai dėkojame už raši
nėjamą, bet prašome rašyti 
aiškiau, atsargiau.

Baltimore, Md.
PATAISA

“Laisvės” nr. 21 tilpusioje 
korespondencijoje iš mūsų 
miesto kaip tai įvyko klaidų.

Aukotojo draugo J. S. Del
tuvos visai nėra (betgi yra 
pažymėta, kad jis aukojo $20. 
— Red.). O draugas be mažos 
dalies padengė gėrimų išlai
das.

Aukotojų po $10 šeimų tar
pe nėra J. F. Deltuvų ir J. J. 
Stanių. Be to, vietoje pavar
dės “Šimai”, turėjo būti P.M. 
Ščiukai. Vinco Duktė

Klaidos atitaisymas
Praeitame “Laisvės” nume

ryje Aido Choro valdybos 
padėkoje, pasakyta, kad cho
ras gavo nuo A. Petrikienės 
laimėjimui dovaną, o turėjo 
būti — gavo dovaną nuo 
Adelės Petraitienės. Atsipra
šome.

KRISLAI
(Pabaiga iš 1 pusi.) 

su didesne viltimi nei buvo 
atvykę”.

Kas čia tokio, lietuviškiems 
kunigams iš “Draugo” pasto
gės, kad jeigu vėl Europą 
išdegintų nauju karu,, pir
miausia mūsų Lietuva būtų 
nušluota nuo žemės pavir
šiaus! Argi vokiečių karinė 
mašina ir per praeitus du 
pasaulinius karus pirmiausia 
nenusiaubė per Lietuvą?!

□
Smetonininkų “Dirva” 

(geg. 27 d.) su pašaipa ir 
pasipiktinimu smerkia Lietu
vos vadovybę, kam ji stato 
naujus viešbučius. Girdi:

“Viešbučiai smeigiasi į de
besynus. Vis stato jų pasta
tus po dešimtį, dvidešimtį 
aukštų. Marijampolėje (Kap
sukas) žada pastatyti vienuo
likos aukštų viešbutį. Šiau
liuose nebijo pasiekti ir “vel
nio tuziną”, trylikos aukštų. 
Pastaraisiais metais Vilniuje 
išaugo “Gintaras”, Kaune — 
“Baltija”. Daugiaaukštis 
viešbutis iškilo Panevėžyje. 
Šiokių tokių naujų viešbutė
lių atsirado Raseiniuose, Ak
menėje, Alytuje, Zarasuose, 
Mažeikiuose, Tauragėje, 
Skuode, Rokiškyje. Klaipė
doje pastatė “Pamarį”. Ir kai 
kur dar. Iš viso, per 15 pasta
ruosius metus pastatė 41 pa
statą, taikomą viešbučio 
verslui.”

Betgi tai pažangos ženklas. 
Tas parodo Lietuvoje didelį 
gerovės kilimą. Reikia tik 
sveikinti ir palinkėti puikiau
sios sėkmės!

Kalbant apie viešbučius ir 
jų svarbą Lietuvoje liaudies 
gerovei kylant ir Lietuvos 
vardui vis garsėjant visame 
pasaulyje ir kasmet į ją plau
kiant vis daugiau ir daugiau 
turistų iš užsienio, skaitome 
savaitraštyje “Gimtasis 
Kraštas” (geg. 20 d.) praneši
mą, kad Lietuvoje turistinė 
vasara jau prasidėjo. Ir pir
maisiais svečiais pasirodė 
Amerikos lietuviai. Vieną tu
ristinę dieną pribuvusios net 
trys grupės iš apie 90 asme
nų! Įdėtos ir kelios nuotrau
kos.

Kaip džiugu mums į jas 
žiūrėti! O “vaduotojai” tuos 
laimingus žmones susiriesda
mi keikia ir niekina, net savo 
tautos išgamomis vadina . . .

NewYorkas. — Federalinė 
Sveikatingumo Sistemos 
Agentūria reikalauja, kad 
New Yorke būtų uždaryta 
net 30 ligoninių. Tai vis neva 
vardan taupymo lėšų mies
tui.

Jau ir taip šiandien niujor
kiečiui susirgus kartais tenka 
laukti net keletą savaičių, kol 
gausi ligoninėje lovą. O jeigu 
būtų uždaryta 30 ligoninių, 
kas čia atsitiktų su žmonių 
sveikatos apsauga?
ŠIOS LIGONINES
NORIMA UŽDARYTI:

Manhattan
Doctors
Flower-Fifth Avenue 
French-Polyclinic
Le Roy
Madison Avenue
Manhattan Eye, Ear 
Medical Arts Center 
Midtown 
Park East 
Park West
Trafalgar
Wadsworth (closed(

St. Clare’s Main Division 
and St. Elizabeth’s Division.

Queens
Kew Gardens General 
Parsons
Terrace Heights

Parkchester General or 
Westchester Square

The Bronx
Mount Eden 
Montefiore

Brooklyn
Bay Ridge
Brooklyn Eye and Ear 
Community 
House of St. Giles 
Lefferts General 
Lutheran Hospital Assn. 
Midwood 
Samaritan
Brooklyn Jewish Hospital 
Unity Hospital

Rezignavo

Patrick Cunningham
Albany, N. Y. — Tik prieš 

kelias dienas valstijos Demo
kratų Partijos komiteto iš
rinktas savo pirmininku, Mr. 
Patrick Cunningham rezigna
vo. Mat, jis kaltinamas, kad 
jis tą vietą panaudojo korup
cijai, pirkdamas ir parduoda
mas teisėjų vietas už dideles 
sumas pinigų.

Skriauda motinoms 
ir jų vaikams

New Yorko valdžia atsisa
ko finansuoti dieninės vaikų 
priežiūros centrus, tokiu bū
du 49 tokie centrai uždaromi. 
Tie centrai labai reikalingi. 
Darbininkės motinos, eida
mos ryta į darbą, juose palie
ka savo mažus vaikus ir vaka
re grįždamos iš darbo, juos 
pasiima. Tuose centruose 
vaikai labai rūpestingai pri
žiūrimi ir lavinami visokių 
vaikiškų žaidimų.

Šių centrų uždarymas reiš
kia, kad tuojau netenka 1,500 
centrų prižiūrėtojų darbo, o 
tūkstančiai darbininkių moti
nų nebegalės dirbti, nes ne
bebus kur vaikus palikti.

LIEPOS 18 D.
LLD 7-ta apskritis rengia 

spaudos pikniką Olympia 
Park, 68 So. Quinsigamond 
Avenue, Shrewsbury, Mass, 
(prie Worcesterio). Pradžia 
12 valanda dieną. Pikniko 
reikalais rūpinasi LLD 11 kp. 
Worcester, Mass. Bus ir me
ninė programa.

Briefs

Mildred Stenlser
The most important cul

tural activity in our organi
zations are our choruses. 
Lithuanians are very lucky 
still to have them while Lat
vian and Estonian choruses 
are out of existence. And 
Lithuanians have very capa
ble chorus leaders in New 
York, St. Petersburg, Mia
mi, Chicago and Hartford. 
This is really something we 
can be very proud of. And 
people showed their appreci
ation in New York just re
cently making the affair to 
honor New York Aido Chorus 
leader Mildred Stensler a big 
success.

* * ♦

A state proposal to require 
commercial insurance compa
nies to pay for illnesses to 
women who are pregnant has 
received wide support from 
feminist groups and the insu
rance Department has dis
cussed the proposed regula
tion and has indicated it 
would proceed with plans to 
adopt it later this year.

* * ♦

Are you lonely, bored, un
happy? There is something 
women in New York can do 
about it. They can get coun
selling at the All the Queens 
Women Center. This organiz
ation is only a few months old 
and is attempting to reach 
and involve women who need 
help with their problems. 
Phone number is 762 — 9140. 
Service is free.

♦ * *

In New York City last year 
there were 26,000 arrests of 
people under 16 years of age, 
15,000 of them for serious 
crimes.

* * *
After 10 years of dramatic 

success on many fronts — in 
the courts, in athletics, in 
education — the feminist mo
vement is here to stay. Rep. 
Bella Abzug says it is becom
ing deeper and wider. Use

If we die . . .
You shall know, my sons, shall know 
why we leave the song unsung, 
the book unread, the work undone 
to rest beneath the sod.

Mourn no more, my sons, no more 
why the lies and smears were framed, 
the tears we shed, the hurt we bore 
to all shall be proclaimed.

earth shall smile, my sons, shall smile 
and green above our resting place, 
the killing end, the world rejoice 
in brotherhood and peace.

Work and build, my sons, and build 
a monument to love and joy, 
to human worth, to faith we kept 
for you, my sons, for you.

ETHEL ROSENBERG 
Ossining, N.Y.

January 24, 1953
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