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KRISLAI
Mokyklose integracija 
Segregacijai bus galas 
Plečias ligų epidemija 
Užteršto oro pavojus 
Mirties bausmės klausimas

— J. Gasiūnas -—
Pietinėse Valstijose pirmu 

kartu mokyklos atsidarė be 
jokio triukšmo. Baltieji ir 
juodieji mokiniai ramiai su
ėjo į integruotas mokyklas.

O tai rodo, kad segregaci
ja mokyklose bus visai nuga
lėta. Baltieji šovinistai jau 
i^eberodė organizuoto pasi
priešinimo integracijai. Jie 
dar vis planuoja apie steigimą 
baltųjų vaikams privačių mo
kyklų. Vienoje kitoje vietoje 
jos jau veikia.

Nepaisant ką jie darys, se
gregacija bus visai panaikin
ta. į- ' ■< yfy--

(Integracija: dalių sujungi
mas j visumą. Segregacija: 
dalių paskirstymas, izoliavi
mas.)

Rasinė segregacija ir dis
kriminacija su laiku bus lai
mėta visur: ekonominiame, 
politiniame, kultūriniame gy
venime. Kitokios išeities ne
bėra. j y,
j Didmiesčiuose rasistiniai ge

tai turės būt panaikinti. Di
džiosios negrų organizacijos, 
įžymieji negrų vadai, negrai 
kongresmenai kovoja už pilną 
integraciją.

Karas Indokinijoje žymiai 
sulaikė namų statybą. Bet ka
rui pasibaigus prasidės plati 
ap^rtmentinių namų statyba. 
Tuomet ir getai su laiku bus 
integruoti. p

—£
.pj ■

Ligų kontrolės centro ve
dėjas dr. John J. Witte, At
lanta, Ga., skelbia, kad Jung
tinėse Valstijose difterijos, 
vaikų paralyžiaus, tymų ir ki
tų limpamų ligų epidemija 
plečiasi.

Nuo 1962 metų vaikų susir
gimai difterija padvigubėjo.

Nuo 1968 metų tymai pa
didėjo 176 ,proc., vaikų pa
ralyžius 66 proc.

To paties centro daktaras 
Lyle Conrad nurodo, kad ko
vai su tų ligų epidemija rei
kia mažiausia 15 milijonų do
lerių į metus. Bet karas su
ėda bilijonus dolerių, o kovai 
su ligomis beveik nieko nebe
lieka.

Istorinių paminklų restoravi- 
ekspertas Kenneth Eisen- 

bergas numato istoriniams pa
minklams pavojų nuo oro po
li u ei jos (užteršimo).

Linkolno Memorialinis pa
minklas Washingtone, kaip ir 
daugelis kitų paminklų, smar
kiai genda. Ypač lietaus me
tu užnuodyto oro chemikalai 
siurbiasi į pastatus ir sudaro 
jiems rimtą pavojų.

Svarbu istorinius paminklus 
apsaugoti. Bet kaip su žmo
nių sveikata užterštuose did
miesčiuose? žuvys jau nyks
ta vandenyse. Jeigu greitai 
nebus sulaikytas oro, žemės ir 
vandenų teršimas, tai su laiku 
sudarys visokiai gyvybei pa
vojų.

Amerikinė Civilinių Laisvių 
Sąjunga ragina Aukščiausiąjį 
teismą pripažinti mirties 
bausmę priešinga šalies kon
stitucijos Aštuntam priedui, 
Įjūris draudžia “žiaurias ir 
nepaprastas bausmes.’"

Sąjunga nurodo, kad šiuo 
metu kalėjimuose yra apie

Nixonas kvietė pasiaukoti 
šalies gerovei; Meany 
smarkiai jį kritikavo

Washingtonas. — Darbo 
dieną prez. Nixonas pasakė 
kalbą, kurioje ragino visus 
pasiaukoti šalies gerovei. 
Jis aiškino, kad algų-kainų 
įšaldymas esąs visiems nau
dingas, jeigu visi tuo nau
dosis. LVV

Amerikiečiai privalo pa
sišvęsti “naujai gerovei be 
karo ir be infliacijos”, Nix
onas nurodė. Bet karas In- 
dok i n i j o j e tebesiautėja, 
amerikiečių kraujas ten lie-

Mokytojai reikalauja algų 
užšaldymą jiems nenaudoti
Washingtonas. — Ameri

kos Mokytojų Federacijos 
prezidentas David Selden 
kviečia mokytojus į nepap
rastą konferenciją rugsėjo 
8 ir 9 dienomis sostinėje.

Mokytojai reikalauja Nix- 
ono administracijos ir Kon
greso nenaudoti algų užšal
dymo mokytojams, kurių

Susprogdino dešimtį 
autobusų

Pontiac, Mich. — Kai mo
kyklų viršininkai nutarė pa
naudoti autobusus vaikams 
pervežti į desegreguotas 
mokyklas, kas tai bombomis 
išsprogdino 10 mokyklinių 
autobusų. Nuostoliai siekia 
apie $50,000.

Nepaisant nuostolių, mo
kyklų viršininkai viską da
rys, kad vaikai būtų auto
busais pervežami ir segre
gacija mokyklose būtų baig
ta.

Atėnai. — Graikijos val
džia areštavo 4, tarp kurių 
yra 2 amerikiečiai. Kaltina 
juos priešvaldiškame suo
kalbyje, bandymu išlaisvin
ti kai kuriuos politinius ka
linius.

Saigonas. — Amerikos mi- 
litarinė komanda paskelbė, 
kad per sekamus tris mėne
sius ištrauks iš Pietų Viet
namo dar 42,000 amerikie
čių.

Washingtonas. — Penta
gonas suteikia daugiau tei
sių religiniams karo prie
šams atsisakyti militarinės 
tarnybos.

Juneau, Alaska. — Džeti- 
nis lėktuvas čia susidaužė. 
Žuvo visi 111 jame buvusių 
žmonių.

600 kalinių, laukiančių mir
ties bausmės. Kiekvieną die
ną i(r valandą jie pergyvena 
agoniją. Tai žiaurus jų kan
kinimas laukiant mirties.

Aukščiausiasis teismas šį 
rudenį svarstys mirties baus
mės klausimą.

Ijasi, infliacija nuolat didėja 
ir veda šalį prie ekonomi
nės krizės.

AFL - CIO prezidentas 
Meany savo kalboje aštriai 
kritikavo Nixona, k u r i o 
planas suteikiąs “socializ
mą didžiajam bizniui”, o 
darbo žmonėms, — dar di
desnę naštą. Algų - kainų 
kontrolė be pelnų kontrolės 
nepriimtina darbo žmonėms, 
naudinga pelnagrobiams.

algos pagal sutartį turi būt 
pakeltos.

Federacija kartu nurodo, 
kad algų užšaldymas apsun
kina darbininkus. Federa
cija yra priešinga tokiai al
gų kontrolei, kuri nepaliečia 
pelnagrobių. Federacija pa
sisakė kovoti prieš algų už
šaldymą.

Advokatą kaltina
San Rafael, Calif. — Ieško 

advokato St. M. Bingham ir 
kaltina jį į n e š i m u į San 
Quentin kalėjimą revolve
rio, dėl kurio žuvę 3 sar
gai ir trys kaliniai.

Bingham kaltinamas pa
našiai, kaip Angela Davis. 
Revolveris patekęs į Jack- 
sono rankas. Sargai užmu
šė Jacksoną.

Atrodo, kad politinių ka
linių gynėją advokatą Bing- 
hamą nori sufrėmuoti, kad 
jis daugiau nebegalėtų gin
ti nuskriaustųjų.

Washingtonas. — Demo
kratas senatorius Proxmire 
pasakė norįs būti preziden
tiniu kandidatu.

Piketuoja kalėjimą
San Quentin, Calif.—Šim

tai demonstrantų pasikeis
dami piketuoja dieną ir nak
tį kalėjimą, kuriame buvo 
užmuštas Jacksonas.

Kongresmanas Dellums 
demonstrantams ka I b ė j o, 
reikalaudamas pilno ištyri
mo.

Washingtonas. — Gyveni
mo kainų tarybos direkto
rius Weber pranašauja, kad 
algų ir kainų kontrolė nu
matoma trims ar keturiems 
metams.

Monrovia.—Liberijos val
džia kaltina vieną žemdirbį 
už nužudymą amerikiečio 
“taikos korpuso” darbuoto
jo M. L. Ragno.

Phoenix, Ariz. — Policija 
areštavo John Freeman ir 
kaltina nužudymu Mrs. 
Bentley ir penkių jos vaikų.

Gynybos sekr. Laird užgiria 
militarinius perversmus

Washingtonas. — Kong
resiniame liūdyjime sekre
torius Laird užgyrė milita
rinius perversmus Lotynų 
Amerikoje, kaip Jungti
nėms Valstijoms naudingus.

Militariniai perversmai ir 
įsteigtos diktatūros, Laird 
nuomone, sudaro pagrindą 
“ekonominiam progresui”,

TARYBŲ LIETUVOJE
Juozui Damijonaičiui 

atminti
Kaunas (ELTA),—Pažy

mint lietuvių pedagogo ir 
švietėjo Juozo Damijonai
čio gimimo šimtąsias meti
nes, respublikiniame Peda
goginiame 'muziejuje atida
ryta šiai datai skirta paro
da.

Nuotraukos, laiškai, as
meniniai daiktai pasakoja 
apie J. Damijonaičio visuo
meninę ir pedagoginę vei
klą. Čia taip pat eksponuo
jami J. Damijonaičio pa
ruošti vadovėliai, rankraš
čiai, laiškai įžymiajam mū
sų kalbininkui J. Jablons
kiui.

Namai Pageluvyje
Poilsio namai atvėrė du

ris precizinių staklių gamin
tojams gražiausioje Šiaulių 
apylinkių kurortinėje vieto

JAV parduoda 175 dže- 
tus Vakarą Vokietijai
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos sutiko parduo
ti Vakarų Vokietijai 175 
Phantom lėktuvus, paskel
bė Gynybos sekretorius 
Laird.

Phantom yra naujausi mi
litariniai lėktuvai. Jie su
stiprina Vakarų Vokietijos 
militarinės jėgas. Vakarų 
Vokietija gauna juos žy
miai nupigintai.

Vientiane. — Laose patri
otai mušasi su armijos da
liniais. žuvo mūšyje 50 ka
reivių.

Roma. — Italijos miškuo
se sausrai siautėjant gais
rai smarkiai plečiasi. 

Pastaraisiais metais Tarybų Lietuvos sostinėje Vil
niuje pastatyta daug puikių gyvenamųjų namų, pramo
nės įmonių. Nuotraukoje matome naują senojo Vilniaus 
kampelį. (A. Jurkšto nuotrauka)

kuris gali suteikti užsienio 
monopolijoms didesnių pel
nų, o darbo žmonėms — di
desnį išnaudojimą.

Laird bandė užginčyti tą 
faktą, kad Jungtinės Vals
tijos prisideda prie suokal
bių ir net finansuoja milita- 
ristų perversmus.

vėje — Pageluvyje. Vienu 
metu gali poi Įsiauti dau
giau kaip 40 žmonių, o su
stoti trumpam — savaitės 
pabaigai — dvigubai tiek.

D. Balčiūnas

Statoma poliklinika
Prie senosios ligonines 

Mažeikiuose pradėta naujos 
poliklinikos statyba. Ben
dra sąmatinė vertė — 550,- 
000 rublių.

Šį objektą statybininkai, 
vadovaujami jauno darbų 
vkdytojo K. Mėmio, ketina 
užbaigti sekančiais metais.

Z. Biičys

Yokosuka Port, Japonija!. 
— Tūkstančiai japonų de
monstratyviai reikalavo pa
naikinti Jungtinių Valstijų 
militarinės bazes Japonijo
je.

Darbininkai užėmė du 
fabrikus Čilėje

Santiago, Čilė. — Darbi
ninkai užėmė dvi svarbias 
pramoninės įmonės, kurias 
kontroliavo Jungtinių Vals
tijų kompanija.

Valdžia ruošiasi naciona
lizuoti telefonų kompaniją, 
kurią taipgi kontro 1 i u o j a 
Jungtinių Valstijų. Telefo
nų ir Telegrafų kompanija.

Trenton, N. J. — Policija 
areštavo 86 žmones, pas 
kuriuos rado nemažai nar
kotikų. 

-- s.
Berne. — Šveicarijos val

džia nusitarė pripažinti Š. 
Vietnamą, kad galėtų pri
sidėti prie taikos Indokini
joje.

Pietų V ietnamo armi j o j e 
kriminalizmas ir narko- 
tiznias smarkiai didė j a

Saigonas. — Komercinės 
spaudos korespondentas Pe
terson rašo baisius dalykus 
apie Pietų Vietnamo karius.

Tūkstančiai karių, maty
dami puikiai gyvenančius 
armijos viršininkus, taipgi 
lengvai pasinaudojančius 
Jungtinių Valstijų prisiųs
tomis reikmenimis, patys su 
šautuvais rankose užpuola 
kaimus ir miestelius, dauge
lį civilinių žmonių išžudo, 
apiplėšia.

AFL-CIO prez. Meany siūlo 
nestreikavimo planą

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany siū
lo planą, kuris galėsiąs dar
bo unijas sulaikyti nuo 
streikų.

Meany sako, jeigu būtų 
priimtas “savanoriškos al
gų ir kainų kontrolės pla
nas” pasibaigus 90 dienų 
užšaldymo periodui, tuomet 
darbininkai susilaikytų nuo 
streikų.

Socialistinės šalys 
turėjo pasitarimą
Bucharestas. — Socialis

tinės šalys prisiuntė savo 
atstovus į pasi tarimą dėl 
strategijos Jungtinių Tautų 
asamblėjoje šį rudenį.

Vienas svarbiųjų klausi
mų — Kinijos priėmimas į 
Jungtines Tautas.

Areštai Portugalijoje
Lisbonas. — Portugalijo

je siaučia politiniai areštai. 
Per pastaruosius 7 mėne
sius politinių kalinių skai
čius smarkiai padidėjo, pa
dvigubėjo.

Kaliniai skundžiasi bru- 
tališku kalėjimų režimu. 
Sargai visaip kankina poli
tinius kalinius, kovotojus 
prieš fašistinę diktatūrą.

Washingtonas. — Pakis
tano ambasadorius Hilaly 
sako, kad Jungtinės Valsti
jos mažai teikia militarinės 
paramos Pakistanui. Norė
tų gauti dar daugiau.

Londonas.—Anglijoje lan
kysis Indijos premjerė Gan
dhi spalio 31 d.

Jeruzalė. — Izraelio am
basadorius Rabin kritikuo
ja Jungtines Valstijas, kad 
mažai duoda Izraeliui dže- 
tinių lėktuvų. Norėtų dvi
gubai daugiau.

Seoul.—Pietų Korėjos val
džia svarsto ištraukti savo 
militarinės jėgas iš Pietų 
Vietnamo iki šių metų pa
baigos. Ten yra 50,000 piet- 
korėjiečių karių.

Atrodo, kad kriminaliz
mas ir narkotizmas armijo
je smarkiai plečiasi. Mažai 
apmokami ir sunkiose sąly
gos e gyvendami, kariai 
prievartos būdu pasigrobia 
nemaža turto. Panašiai jie 
daro ir Kambodijoje.

San Clemente, Calif. — 
Prez. Nixonas informavo, 
kad jis pavasarį lankysis 
Kanadoje, taipgi lankysis ir 
Japonijoje.

Atrodo, Meany ieško pa
siteisinimo pasitraukti nuo 
pažadų kovoti prieš algų už
šaldymą.

N e w b u r g h, N. Y. — Iš 
Montrealo v a ž i u o d a m a s 
Greyhound autob u s as ap
virto ir sužeidė 13 keleivių. 
Vairuotoją kaltina neatsar
gumu, padėtas po $10 kau
cijos. „

Arabu federacija 
užtvirtinta

Beirutas. — Egipto, Li
bijos ir Sirijos balsuotojai 
užtvirtino arabų federaciją. 
Referendumo balsavimuose 
dalyvavo daugiau kaip 10 
milijonų piliečių.

Federacija apima 42 mili
jonus gygventojų. Tai gali 
sudaryti tvirtą jėgą kovai 
prieš Izraelio agresiją. 
Arabų pasaulis susideda iš 
100 milijonų gyventojų.

Washingtonas. — Milita- 
rinėse oro jėgų mokyklose 
dar vis jaučiama rasinė dis
kriminacija, pareiškė gen. 
Simler, tyrinėjęs mokyklas 
militarinėse bazėse.

' Maskva. — Rugsėjo 1 d. 
49 milijonai tarybinių vaikų 
atėjo į mokyklas su gėlėmis 
ir knygomis.

Washingtonas. — Senato
rius Kennedy reikalauja pa
skelbti FBI raportą apie 4 
studentų užmušimą prie 
Kento universiteto.

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos premjeras Kosyginas 
lanky sis Alžyre spalio mė
nesį.

Hanojus.—Raudonoji upė 
smarkiai išsilie j o, apsėmė 
pakrantes. Kai kur vanduo 
pakilo 41 pėdą.

Washingtonas. — Pašto 
darbininkai teisme reikalau
ja nedamokėtų algų atmo- 
kėjimo, kuris buvo sutiktas 
dar prieš algų užšaldymą.
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“Mano suiių jie nužudė!”
TAI žodžiai motinos George Jacksono, negro, tik 30 

metų, rugpiūčio 21 dieną m iš;m to Kalifornijos San Quen
tin kalėjime. Kalėjimo viršininkai sako, kad jis turėjo 
šautuvą n bandė iš kalėjimo pabėgti, todėl kalėjimo 
sargai jį turėjo nušauti. Bet mažai kas tam tiki, ir per 
visą šalį eina masiniai reikalavimai, kad šis visas žiaurus 
įvykis būtų bešališkų žmonių nuodugniai ištirtas. Rei
kalaujama, kad federalinė valdžia įsimaišytų.

Švelniausiai pasakius, ši visa istorija su šiuo juodu 
žmogum yra keista, kietai susiejusi su rasizmu. Jaunas 
būdamas, dar t i k 19 metų, Jacksonas buvo nuteistas visą 
amžių kalėti už apiplėšimą, rodos, krautuvės, pasiimant 
iš jos $70. Jeigu jis būtų buvęs baltas, už tokį nusikal
timą jis būtų gavęs gal tik metus, gal porą metų baus
mę. Bet jis buvo pasodintas į kalėjimą visam amžiui! 
Jau vienuoliką metų jis buvo už tuos $70 atsėdėjęs kalė
jimo.

Kalėjime sėdėdamas jaunas kalinys pradėjo rimtai 
apgalvoti savo gyvenimo kelią ir paskendo į knygų skai
tymą, įsigilino į socialinius mokslus, priėjo išvados, kad 
už jo ir kitų panašius nusižengimus, už baisias skriaudas 
juodiesiems žmonėms ir visiems vargdieniams yra kalta 
ši kapitalistinė sistema. Savo atradimus ir išvadas pra
dėjo skleisti tarp kalinių, ypač tarp negrų. Tuo būdu jis 
pasidarė kalėjimo valdybai labai pavojingas, ir daugiau
sia laiko per tuos vienuoliką metų buvo nuo kitų kali
nių atskirtas, terorizuojamas, uždarytas į vienutę. Bet 
kažin kaip net ir toks žiaurus režimas Jacksono valios 
nepalaužė. Ir štai išgirstame, kad George Jackson, San 
Quentin kalinys, parašė knygą, kuri bus neužilgo išleis
ta. Jos vardas plačiai pradėjo skambėti. Daugelis žmo
nių jo byla susidomėjo. Atrodė, jog teismai bus priversti 
jo reikalą iš naujo perkratinėti ir iš kalėjimo paleisti. 
Juk užteko vienuolikos metų bausmės už žmogaus jaunys
tėje padarytą klaidą!

Bet... štai... kalėjimo kieme šis žmogus nušautas!
Mes prisidedame prie tų, kurie reikalauja, kad šis 

visas įvykis būtų pašalinių, bešališkų žmonių nuodug
niai ištirtas.

TAI IR KANADA BUVO 
NIXONO IGNORUOJAMA

Pasirodo, kad ne tik Ja
ponija, bet mūsų kaiminka 
Kanada buvo pritrenkta ir 
nustebinta prezidento Nixo- 
no “naujaja ekonomine pro
grama”. Kanadiečių kleri
kalų “Tėviškės žiburiai” 
(rugp. 26 d.) rašo:

“Seniau panašių sprendi
mų atvejais JAV preziden
tas visada iš anksto pain
formuodavo Kanados prem
jerą. Nuo 1968 m. tokie ry
šiai tarp prez. R. Nixono ir 
premjero P. E. Trudeau jau 
yra nutrūkę. Vašingtone į 
mūsų P. E. Trudeau vyriau
sybę žiūrima su tam tikru 
nepasitikėjimu, kurį sukėlė 
jo padaryti sprendimai At
lanto Sąjungos, arktikos, 
antiraketinių ginklų klausi
mu ir posūkis į tautinę eko
nominę politiką. Apie Va
šingtono priemones dolerio 
krizei sustabdyti premjeras 
P. E. Trudeau nieko nežino
jo. Pranešimą apie muito 
padidinimą jis išgirdo 
goslavijoje, kaip ir visi 
eiliniai turistai.”.

KAIP GALI TIEK 
NEAPYKANTOS 
SUTILPTI...

Mums net sunku ir besu
prasti,* kaip gali kai kuriuo
se “veiksniuose” susikaupti 
ir sutilpti tiek daug bai
sios neapykantos vienai ku
riai visai tautai. Mes tu
rime mintyje C h i c a g o s 
menševikų “Naujienų” re
daktorius. Ir kokių šlykš
tybių jie neišgalvoja apie 
rusų tautą! Ne tik jie, bet 
ir jų bendradarbiai.

Antai rugpiūčio 30 d. jie 
įdėjo kokio ten sutvėrimo 
pavarde P. V e n s 1 o v o s 
straipsnį “Burliokai.” Dar 
šiaip taip galima suprasti, 
kodėl šiam žmogui nepatin
ka Tar. Sąjungos valdžia 
ir visa socialistinė santvar
ka, bet juk tik baisios ne
apykantos visiškai 
protas gali sakyti, 
sa rusų tauta yra 
dėta.”

suėstas 
kad vi
liokui

Vilnius, 1971.VIII.23
Brangus drauge,

Labai jau seniai berašiau 
Jums, vis nesusiruošiau, vi
sokie reikalai trukdė. Pra
šau nerūstauti ir nepalai
kyti šito už blogą.

Iki šįol negaliu atsigauti 
po Antano Venclovos mir
ties. Labai tiljejau jo pa
sveikimu, džiaugiausi page
rėjimu, ir štai — nebeturi
me gyvo. Sunkiausia man, 
kad nebuvau Lietuvoje jo 
mirties dieną, negalėjau da
lyvauti laidotuvėse, apie pa
čią jo mirtį sužinojau tiktai 
liepos 7 dieną, sugrįžęs iš 
kelioųįs po Suomiją ir gė
diją. Šitos kelionės išvaka
rėse aplankiau Antaną ligo
ninėje, radau jį smagų, paž$ 
valėjusį, pilną naujų kūrybi
nių ir visuomeninio darbo
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Prezidentas vėl nesiskaito 
su ' Kongresu f

KONGRESO Senatims Užsienio Reikalais Komite
tas gavo iš federalinės valdžios bilių dėl skyrimo pinigų 
teikimui militarinės pagalbos užsienio šalims. Jis turi 
tą bilių aptarti ir perduoti visam Kongresui priimti ar 
atmesti. Komitetas pareikalavo iš prezidento Nixono, 
kad jis jam suteiktų daugiau informacijos, kokioms ša
lims ir kokia militarinę pagalba bus teikiama. Juk čia 
liečia bilijonus dolerių. Komitetas turi teisę žinoti, kaip 
ir kur tie bilijonai bus išleisti.

Bet prezidentas atsisako tokią informaciją Komi
tetui suteikti. Tai esaanti valdžios “slaptybė.” Jis ne
pasitiki Komiteto nariais. Jie galį tą slaptybę kam nors 
išduoti. Vadinasi, senatoriai turi aklai pasitikėti pre
zidentu, o prezidentas jais nepasitiki...

PASAULINIO KARO 
BUVO GALIMA 
IŠVENGTI...

“The N. Y. Times” 
skelbė tris įdomius straips
nius apie tai, kaip ir kodėl 
Antrasis pasaulinis karas 
prasidėjo. Tai atsiminimai 
Ivano Maiskio, karo metu 
buvusio Tarybų Sąjungos 
ambasadoriaus Lon done, 
Anglijoje. Paskutinis 
straipsnis pasirodė rugsėjo 
1 dieną. Straipsniai trum
pi, bet juose labai daug la
bai svarbios istorinės in
formacijos.

Maiskis kalba apie Tary
bų Sąjungos susirūpinimą 
Hitlerinės Vokietijos agre- 
syviškumu ir praktiškus 
žygius jai užkirsti kelią. 
Kaip žinia, Tarybų Sąjun
ga buvo pasiūlius Anglijai 
ir Prancūzijai militarinę 
sąjungą prieš Vokietiją. 
Maiskis aiškina tarp šių 
trijų šalių derybas dėl to
kios sąjungos. Ang 1 i j o s 
premjeru buvo Chamber- 
lain, o Prancūzijos — Da- 
ladier. Abudu buvo atkak
lūs T. S-gos ir bet kokio 
su ja susitarimo priešai. 
Derybas jie sabotažavo. 
1939 metų rugpiūčio mė-

- , nesį derybois faktinai nu-
Pasirodo, kad ši šalis militarinę pagalbą teikia net 30 trūko.

kraštų. Vis jie, aišku, yra kapitalistiniai kraštai.

AR GALI AKLI 
ATVIROMIS AKIMIS 
ŽIŪRĖTI?

Mums tikrai gaila A. 
Juodvalkio, kad jis dar nė 
tiek nežino, jog aklas ne-

Pasirodo, kad visos šnek- gali atviromis akimis pa
los apie ALTos ir L. Ben- žvelgti. Tiek ALTos, tiek 
druomenės vadų susitarimą l. Bendruomenėis vadai se
ar ba nors susikalbėjimą1 nįa į yra visiškai apakę 
bendromis pastangomis Lietuvos reikalais, 
musų mieląją Lietuvą “va
duoti,” nieko neduoda. 
“Kaip žinia,” verkšlena J. 
Juodvalkis Chicagos kuni
gų “Drauge” (rugp. 27 d.), 
“tas dialogas nieko naujo 
nedavė ir reikalai liko, kaip 
buvę.” Visam tam bizniui 
daug blogo davęs bendruo
ju e n i n i n k o Br. Nainio 
straipsnis, kuriame jis 
“vieną pusę per daug nu
vertino, o kitą pernelyg 
aukštai iškėlė.”

Beveik ant kelių atsiklau
pęs prieš abiejų pusių va
dus A. Juodvalkis prašo: 
“Būkime nuoširdūs ir pa
žvelkime į reikalą atviro
mis akimis.”

tos apie ALTos ir L. Ben

Tiek 
vieni, tiek kiti puikiai ži
no, kad jų “Lietuvos lais
vinimo” raketas yra gry
niausia apgavystė, tačiau 
jo neatsisako. Kalbėti apie 
tokių žmonių nuoširdumą 
yra savęs apgaudinėjimas.

Austrijos kariuom e n ė j e 
tarnauja 25,500 kariškių, jų 
tarpe 2,200 karininkų ir 89 
generolai. Vadinasi, 300 ka
reivių tenka vienas genero
las. Laikraštis “Folksštime” 
apskaičiavo, kad už 4.5 mili
jardo šilingų, kurie išlei
džiami armijos išlaikymui, 
galima būtų per metus pa
statyti 25 tūkstančius butų.

Jeigu Anglija ir Prancū
zija Tarybų Sąjungos siū
lymą būtų p r lėmusio s, 
Maiskis teisingai pastebi, 
kad prieš tokią jėgą Hit
leris būtų nedrįsęs plėsti 
agresiją ir veikiausia An
trasis pasaulinis karas 
n e b ū tų įvykęs. Tokios 
išvados parėmimui, Mais
kis pasikviečia Winston 
Churchill, tapusį Anglijos 
premjeru jau karui prasi
dėjus. Churchill savo atsi
minimuose sako:

“Negali būti jokios abe
jonės, kad B r i t a n i j a ir 
Prancūzija turėjo primti 
rusų pasiūlymą... Jeigu, 
pavyzdžiui, Mr. Chamber- 
lain, gavęs Rusijos pasiūly
mą, būtų pasakęs ‘Taip', 
visi trys susivienykime ir 
nusukime Hitleriui spran
dą ... ’ Parlamentas būtų 
tokį susitarimą užgyręs. 
Stalinas būtų tai gerai su
pratęs, ir istorija gal būtų 
paėmusi kitą kursą (kryp- 
ltį)W

TARYTUM BŪTŲ RADĘ 
“NAUJĄ AMERIKĄ”

Mes manėme, kad kiek
vienas lietuvis žurnalistas, 
jau turėtų gerai žinoti ko
munistų (santykius su įvai
riomis socialistų bei darbi
ninkų partijomis. Nėra to
kios šalies, kurios Komunis
tų partija nebūtų siūlius so
cialistams sudaryti bendrą 
frontą didžiaisiais konkre
čiais dienos klausimais. 
Kas gi, pavyzdžiui, nežino, 
kad šiandien komunistai 
siekia kuo plačiausio su so
cialistais bendro fronto ko
vai prieš. Vietnamo karą, 
prieš Amerikos agresiją 
Indokinijoje.

Bet prisipažįstame, kad 
mes klydome; Štai Cleve- 
lando smetonininkų “Dir
va” jaučiasi atradus nau
ją Ameriką. Ji patyrus, 
kad komunistai “socialde
mokratus kviečia talkon.” 
Ji sužinojus, kad “ypatin
gai jiems rūpi V. Vokietijos 
SDP (socialdemokratai) ir 
Anglijos Labor Party (dar- 
biečiai).” Žinoma, girdi, ji, 
ta Maskva, “džiaugtųsi, jei 
Italijos ir Prancūzijos so
cialistinės partijos padėtų 
tų Valstybių komunistams 
paimti valdžią i savo r a n - 
kas.”

Ta nelaboji Maskva, taip 
norinti tuos vargšus soci
aldemokratus ir darbiečius 
“prisivilioti,” kad “Prav
da” “vėl pasiūlė V. Europos 
socialdemokratams bendra
darbiauti su komunistais.”

Cleveland© dirviečių nu
sistebėjimas tuo pasiūlymu 
tiktai parodo jų atsilikimą. 
Tik parodo, kad jie nieko 
nenusimano apie komunistų 
partijų santykius su socia
listų ir darbininkų parti
jomis.

misija buvo iš tikrųjų tarp
tautinio masto. Jis dalyva
vo pačiuose reikšmingiau
siuose pasauliniuose taikos 
šalininkų kongresuose, ak
tyviai bendradarbiavo pa
ruošiant garsųjį Stokholmo 
kreipimąsi į viso pasaulio 
visuomenę dėl atominio gin
klo uždraudimo, artimai 
bendravo su tokiais tarp
tautinio taikos šalininkų ju
dėjimo vadovais, kaip Žolijo . 
Kiuri, Haldoras Laksnesas, 
susirašinėjo su įžžymiau- 
siais pasaulio rašytojais To
mu Manu, M. Andersenu - 
Nekse.

Būdamas karštas Lietu
vos patriotas, begaliniai my
lintis . gimtąją tėvų žemę, 
jis tuo pat metu buvo ne
palaužiamas internaciona
listas, kovojo už pasaulio 
tautų suartėjimą bei abipu
sį supratimą, su taikos mi
sija aplankė daugelį kraš
tų ir valstybių — Prancū
ziją, Vokietiją, Šveicariją, 
Belgiją, Italiją, Lenkiją, Če
koslovakiją, Suomiją, Šve
diją, Danija, Indiją, Kiniją, 
net tolimąją Islandiją.
/ Paskutinė karšta jo sva-. 
jonė buvo aplankyti Jung- 

i tines Amerikos Valstijas, 
pabendrauti su ten gyve
nančiais lietuviais, giliau pa
žinti šį milžinišką ir sudė
tingą kraštą. Deja, pirma
laikė mirtis neleido jam įgy
vendinti tos sajonės.

Galima drąsiai pasakyti, 
kad taikos šalininkų judėji
mo istorijon Antanas Venc
lova įeina kaip vienas švie
siausių asmenybių, tauriau
sių kovotojų už humanizmą, 
taikingą pasaulio tautų su
gyvenimą. Jis nekentė ka
ro visa savo tauria širdim, 
nekentė smurto, pavergi
mo, priespaudos, ir jis dėjo 
labai daug pastangų, kad 
pasaulyje nugalėtų tiesa ir 
teisingumas.

Štai kokio žmogaus nete
kome.. .

Po Antano Venclovos mir
ties iš karto pasidarė sun
kiau dirbti, sunkiau kurti. 
Nebėra žmogaus, kuris ati-

minėm visi trys, ir bendrus 
pažįstamus aptarėm, ir įvai- 
riausiom temom, ypač apie 
užsienio lietuvius pasikalbė- J 
jom. Abudu Aleknai atrodo 
taip, k a d d i e v e duok 
kiekvienam mūsų. Iš visos 
širdies džiaugiuosi juos su
sitikęs, o ypač tuo, kad jie 
abu kelione lablai paten
kinti.

pabučiavo jis mane,- 
grįši tuoj vėl ateik, papa
sakosi įspūdžių.” Taip at
sisveikinom birželio 21 die
ną, ir man nė į galvą neatė
jo mintis, kad sugrįžęs ra
siu tiktai jo kapą Antakal
nyje. Deja...

Antano Venclovos mirtis, 
tai toks nuostolis, kurį šian-1 
dien dar sunku pilnai su-1 
prasti ir suvokti. Jis buvo 
vienas kultūringiausių, la
biausiai išprususių žmonių 
visoje mūsų inteligentijoje, 
giliausiai pažinojęs mūsų 
tautos • kultūrą, literatūrą, 
meną, muziką, be galo my
lėjęs Lietuvą ir lietuvių 
tautą, pasiaukojančiai dir
bęs jos kultūros vystymo 
darbą. Nuoširdus, betarpiš
kas, taurus žmogus, jis lą- 
bai džiaugėsi Lietuvos kles
tėjimu, brangino komunis
to vardą ir iki mirties li
ko ištikimas komunistinėms 
idėjoms, gerai žinodamas, 
kad tiktai šitų idėjų dėka 
Lietuva susilaukė tokių 
šviesių dienų, iš šiaudasto- 
gės pirkios įžengusi į švie
sų kultūringą gyvenimą.

Be galo dideli Antano 
Venclovos nuopelnai įverti
nant ir pasveriant mūsų Ii-

bines pastangas, geru žo
džiu sveikino kiekvieną mū
sų, net ir patį mažiausią 
kūrybinio darbo laimėjimą, 
karštai džiaugėsi kiekvienu 
talentu, ateinančiu į litera
tūrą, meną, muziką, teatrą. 
Ir šita prasme jis lieka ne
pamainomas, nieku neužva
duojamas.

Dabar mums visiems rei
kės trigubai įtempti jėgas, 
energiją, padidinti pastan
gas. Kūrybinis darbas ne
gali sustoti. Kultūros vys
tymo darbas negali sustoti. 
Niekas negali sustoti. Ir 
neleisti niekam sustoti 
šventa gyvųjų pareiga.

Šiais metais Lietuvoje 
išpuolė labai karšta vasara. 
Štai ir šiandien rugpiūčio 
23-oji diena, o lauke karštis 
35°C. Tokios vasaros ne
beprisimena niekas. Dau
gelis pievų nugelto, išdegė, 
anksti pribrendo rugiai ir 
kviečiai, kurie jau baigiami 
doroti po visą respubliką. 
Užtat poilsiautojams tikras 
rojus. Niekad anksčiau Pa
langoje nemačiau šitiek va
sarotojų, kiek šiais metais. 
Dešimtys ir dešimtys tūks
tančių suvažiavo, lėktuvais 
suskrido, traukiniais at- 
b raukė ne tik iš visos Lie
tuvos, bet ir iš daugelio ki- y 
tų respublikų. Ir ne vien 
Palangoje šitaip. Pilna va
sarotojų Nidoje, Juodkran
tėje, Giruliuose, Šventojoj...

Drauge Bimba, o Jūs ar 
nežadate vėl aplankyti Lie
tuvą? Juk jau penkeri me
tai praėjo nuo paskutinio 
Jūsų apsilankymo. Atva
žiuokite, labai daug nau
jo pamatysite ir labai daug 
gero. Žymūs ir šviesūs pa
sikeitimai įvyko Lietuvoje 
per tuos penkerius metus!

Daug Jums gero, drauge 
Bimba. Geriausi sveikini
mai Jūsų žmonai Ilsei, tai- 
pogi Ievai Mizarienei, mie
lam A. Petrikai, visiems 
puikiems “Laisvės” žmo
nėms. Rašykite.

Jūsų — - -
Juozas Baltušis

*

Anglijoje kažkoks Džimas 
Stou atidarė ispanų kalbos 
kursus... avims. Stou — 
avių augintojas, parduoda 
avis Ispanijoje ir Lotynų 
Amerikoje. Jo nuomone, po 
dviejų savaičių apmokymo 
avys greitai pripras sveti
moje šalyje ir geriau supras 
naujų šeimininkų įsakymus.

Vengrų inžinieriai sukon
stravo prietaisą, kuriuo ga
lima matuoti žmogaus ner
vų sistemos reakciją į įvai
rius dirgiklius 0.0001 sekun
dės tikslumu. Nauju prie
taisu bus lengva nustatyti, 
ar žmogus tinka vairuotojo, 
lakūno ir kitoms greitos re
akcijos reikalau j a n č i o m s 
profesijoms.

jo sumanymu bei iniciatyva 
buvo pradėta leisti “Litua
nistinės bibliotekos” serija, 
kurioje dienos šviesą išvydo 
seniausių Lietuvos rašytojų 
— Mykolo Lietuvio, V. Ažu
kalnio, Jono Goštauto, dau
gelio senųjų lietuvninkų 
raštai, o taip pat Antano 
Baranausko, Jono Basana
vičiaus bei kitų knygos. 
Nuoširdžiai jis padirbėjo, 
sudarant atsiminimų kny
gą apie Petrą Cvirką, ruo
šiant G. Petkevičaitės-Bitės, 
Vydūno, Šatrijos Raganos, 
Motiejaus Valančiaus, Igno 
Šeiniaus raštus, išaiškinant 
J. Tumo-Vaižganto kūrybi
nio palikimo reikšmę lietu
vių tautos kultūrai. Anta
no Venclovos iniciatyva bu
vo pradėta leisti ir leidžia
ma toliau didieji “Liaudies 
meno” tomai, jis labai akty
viai dirbo paruošiant ir lei
džiant “Mažosios lietuviško
sios tarybinės enciklopedi
jos” tritomį, intensyviai da
lyvavo Mokslų Akademijos 
Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto veikloje.

Šiandien sunku būtų su
rasti tokią mūsų gyvenimo 
sritį, kur neap tik t u m e m 
šviesių Antano Venclovos 
darbo pėdsakų. Juk jis bu
vo ne tiktai rašytojas, lite
ratūros kritikas, istorikas, 
mokslininkas, profesorius, 
bet ir vienas įžymiausių ko
votojų už taiką. Jo taikos

Įvairenybes -
Kiekvienas miega savaip. 

Bene didžiausia miegalė yra 
gyvatė: ji miega 22 valan
das per parą. Jūrų kiauly
tės beveik visai nemiega, tik 
snaudžia kokias 2-3 minu
tes. Kiškiai per parą mie
ga apie 20 kartų, bet jų 
miegas būna labai trumpas. 
Labai mažai miega žira
fos • ne daugiau kaip 20 
minučių, pabusd a m o s kas 
3-4 minutės. Drambliai mie
ga 2-3 valandas per parą, 
dažniausiai stovėdami. Kai 
kurie jų per visą gyvenimą 
nėra nė karto atsigulę. Gal 
bu t, įdomiausiai miega ruo
nis, — vandens paviršiuje, 
iškėlęs virš vandens tik 
juodą nugarą. Retkarčiais 
jie pakelia galvą, įkvepia ir 
vėl paneria į vandenį. r'>

yra

ma-

žvalią, kupina

Man labai gaila, kad 
žai teko pab e n d r a u t i su 
mieląja Ieva Mizariene. Ji 
atvažiavo į Lietuvą, o mes 
tuoj turėjome išvykti kelio
nėn. Ką gi padarysi. Ievą 
radau labai
energijos ir entuziazmo. 
Tai smagu, y

Sugrįžęs į Lietuvą ir nu- 
sikraustęs Palangon trupu
tėlį atsipūsti, staiga susiti
kau čia “Laisvės” prenume
ratos platinimo nugalėtojus 
Aldoną ir Povilą Aleknus. 
Tai bent smagaus pokalbio

Kirovo srityje rastas ori
ginalus 1891 metų kalendo
rius. Jį sudaro medinė len
ta, padalyta į 12 dalių (12 
mėnesių). Dienas ženklina 
iškilūs taškai, šventes — 
kryželiai, o įvairiausi iš- 
piaustymai — arimo, sėjos 
ir kitų lauko darbų pradžią. 
Manoma, kad lai kalendo
rius neraštingiems valstie
čiams.

Kartą vienoje Ispanijos 
Lamančo provincijos pievo
je kilo gaisras. Ugnį paste
bėjo keletas valstiečių, ve
žančių didžiules vyno sta
tines. Vynu jie ir užgesino 
gaisrą. Pasirodo, gaisrai 

turėjome su jais! Juk abu šioje provincijoje visada ge-
Aleknai — kupiškėnai, ki
taip tarus, mano kraštiečiai, 
taigi ir savo jaunystę prisi-

sinami vynu, nes jo atsar
gos yra daug didesnės už 
vandens.
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ANTANAS SNIEČKUS

Kongo Liaudies Respublika: 
žmones ir laikas

Kongo Liaudies Respublika: žmones ir laikas
(šių metų sausio 4-13 dienomis Kongo Liaudies Res

publikoje lankėsi su draugišku vizitu Tarybų Sąjungos 
delegacija, kurios sąstate buvo ir Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto pirmasis sekretorius Antanas 
Sniečkus. Sugrįžęs jis dienraštyje “Tiesoje” paskelbė 
platų pranešimą iš tos labai įdomios keliones, čionai 
paduodame tiktai kai kurias iš to pranešimo ištraukas.—
Redakcija)

Į Kongo Liaudies Respub
likos sostinę Brazavilį skri
dome tarybiniu lėktuvu. Su
stojome du kartus — Jung
tinės Arab ų Respublikos 
sostinėje Kaire ir Sudano 
sostinėje Chartume. Abu šie 
miestai yra ant Nilo upės 
krantų. Per pastaruosius 
metus Jungtinės Arabų 
Respublikos darbo žmonės, 
padedami Tarybų Sąjungos, 
pastatė šių dienų Egipte 
stebuklą — Asuano užtvan- 

Į ką, kuri savo dydžiu toli 
’ pralenkia garsiąsias pira

mides. Šis didingas stati
nys ant senojo Nilo simboli
zuoja naują erą A f r i k o s 
tautų gyvenime.

Nuo Chartumo lėktuvas 
pasuko į vakarus ir, per
kirtęs Afrikos žemyną ir 
ekvatorių, nusileido Braza
vilio aerodrome.

Afrikoje prie karšto Kon
go Liaudies Respublikos 
klimato kažkaip natūraliai 
derinosi ta šiluma, kurią 
mes patyrėme, viešėdami 
šioje šalyje. Po nuoširdaus 
sutikimo aerouoste mes ap- 
s i g y v e n o m e “Kosmoso” 
viešbutyje. Tai labai gra
žus ir patogus pastatas, pa
statytas Tarybų Sąjungai 
padedant.

Kongo Liaudies Respubli
ka — gražios ir dosnios tro- 

* #ikų gamtos, turtingų že
mės gelmių kraštas. Tačiau 
kongiečių, kaip ir visų Afri
kos žemyno gyventojų, is- 
tori j a skausminga, marga ir 
pamokanti. Viduramž i a i s 
buvusi galingos Kongo im
perijos sudėtinė dalis, XIX 
šimtmečio pabaigoje Kongo 
Liaudies Respublikos istori
ja, joje gyvenančios gausios 
čiabuvių gentys tapo žiau
rios kolonijinės priespaudos 
objektu. 1880 metais pran
cūzų jūrų karininkas de 
Braza primetė vietiniam 
genčių vadui sutartį dėl 
protektorato, o nuo 1886 
metų dabartinė Kongo 
(Brazavilis) žemės buvo pa
verstos oficialia Prancūzi
jos kolonija. To pasekmės 
buvo labai skaudžios.

Kelionėje po šalį mus lydė- 
Mjo Kongo Darbo partijos 

Centro Komiteto narys drg. 
Mananga. Draugai kongie- 
čiai mus buvo nuvežę į At
lanto pakrantę. Ten daug 
palmių, melsva erdvė sklidi
na raminančio bangų oši
mo. Čia buvo kiek vėsiau, 
negu džiunglėse, nes iš van
denyno dvelkė gaivinantis 
vėjelis. Smėlėtą krantą ska
lauja sūrios vandenyno ban
gos, tačiau jos negali nu
plauti ir šių vietų praeities 
puslapių tragiško šiurpu
mo.

Mes daug kalbėjomės su 
draugais kongiečiais apie 
Afrikos tautų kelią į šią 
dieną, ir tik aklas gali ne
matyti, kokias sunkias žaiz
das šiam žemynui padarė 
kolonizatoriai.

Iš tamsios kolonijinės 
4 priespaudos gadynės kon- 
*giečiai su pasididžiavimu 
gali minėti ir mini vien tai, 
kad vargdienė šio krašto

liaudis nenulenkė galvos po 
kruvinu kolonizatorių kir
viu. Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos .pa
gimdyto pavergtųjų tautų 
nacionalinio išsivad avim o 
kovos aidai pasiekdavo ir 
tolimą Kongo kraštą, rasda
mi atgarsį kongiečių širdy
se. Tiesa, kolonizatoriai 
kruvinomis represijomis 
1924, 1928 ir 1930 metais 
nuslopino liaudies sukili
mus prieš pavergėjus. Ta
čiau žiaurios represijos ne
įstengė užgniaužti liaudies 
laisvės troškimo.

Pasaulinės socializmo sis
temos didėjančios galios, iš- 
siplėtusio nacionalinio išsi
vadavimo judėjimo, visos 
pažangiosios žmonijos rei
kalavimų ir protesto akivaiz
doje kolonizatoriai ir Konge 
buvo priversti t r a u k t i s. 
1960 metais Kongas paskel
biamas nepriklausomu. Ta
čiau valdžia atiteko imperi
alistų statybiniams su aba
tu F. Julu priešakyje...

1 1963 metų rugpjūčio mė
nesį F. Julu vyriausybė bu
vo nuversta. Šalyje įsitvir
tino nacionalinis - demokra
tinis režimas. Sekančiais, 
1964 metais įkuriama Naci
onalinio revoliucinio judėji
mo NRJ partija, savo pro
gramoje paskelbusi, kad ša
lis stoja į nekapitalistinio 
vystymosi kelią ir laikysis 
socialistinės orientacijos.

Tuoj po 1963 metų rug
pjūčio perversmo šalyje 
prasidėjo greitesnis ir ryš
kesnis formavimasis socia
linių ir politinių grupuočių, 
kurios atspindėjo skirtingų 
visuomeninių sluoksnių in
teresus. šių grupuočių san
tykis, vykstant politinei ko
vai, keitėsi. Pažangiųjų sto
vyklą sudarė profsąjungų 
konfederacija, į kurią įėjo 
stambiausi šalies profsąjun
gų centrai, mokyklinio ir 
darbininkų jaunimo organi
zacijos, demokratiniai mo
terų susivienijimai. Tuo 
metu šalyje dar stipriai jau
tėsi užsienio monopolistinis 
kapitalas, tebebuvo užsilikę 
Prancūzijos kariuomenės ir 
patarėjų. Dešiniųjų stovy
kloje didelę įtaką turėjo ka
talikų bažnyčia, įvairios 
skautų tipo jaunimo orga
nizacijos ir tikinčiųjų mo
terų susivienijimai.

1968 metų gruodžio 31 d. 
Kongo Liaudies Respubli
kos valstybės pre z i d e n tu 
tampa Marianas Nguabis. 
Naujoji vadovybė pareiškė, 
kad laikysis socialistinės 
orientacijos, pertvarkys 
valstybinį aparatą, paruoš 
naują ekonominę politiką ir 
konstituciją.

Steigiamasis avangardi
nės partijos — Kongo Dar
bo partijos (KDP) — suva
žiavimas įvyko Brazavilyje 
1969 metų gruodžio 29-31 
dienomis. Jis pradėjo naują 
svarbų Kongo nacionalinio 
demokratinio režimo vysty
mosi etapą. Steigiamasis 
KDP suvažiavimas priėmė 
nutarimą dėl orientavimosi 
į socializmą. Suvažiavimas

paskelbė avangardinės par
tijos — Kongo Darbo par
tijos įkūrimą, remiantis 
marksistiniais - lenininiais 
partinės statybos princi
pais ir mokymu apie avan
gardinės partijos vaidmenį 
ir uždavinius nacionalinėje - 
demokratinėje revoliucijoje, 
numatant jos tolesnį orien
tavimąsi į socializmą.

Kongo Darbo partija šiuo 
metu yra valdančioji ir vie
nintelė partija Kongo Liau
dies Respublikoje.

Šiandien šalyje prie vairo 
stovi jėgos, jau turinčios 
tam tikrą kovos su imperi
alizmu, neokolonializmu ir 
vidaus reakcija, kovos už 
socialistinę orientaciją pa
tyrimą. Šios jėgos Konge

Jie su dideliu dėkingumu Konge, buvo ^delčia, ir Mė- 
ir nuoširdžiai kalba apie nulis atrodė aht nematomo 
Tarybų Sąjungos ir kitų stalo padėtas dubenėlis, 
socialistinių šalių paramą 
jų kraštui, kitoms Afrikos draugai ir mums padovano- 
šalims, kurios paskelbė ko
vą kolonizatoriams ir neo- 
kolonistams, orientuojasi į 
socializmą.

Malonu matyti, jog drau
gai kongiečiai supranta šias 
sudėtingas problemas, sten
giasi jas išspręsti, stiprin
dami visapusiškus ryšius 
su tikraisiais savo draugais 
— Tarybų Sąjunga ir kito
mis socializmo šalimis.

Kuo arčiau ekvatoriaus, 
tuo mažesnis dienos ir nak
ties ilgumo svyravimas. 
Konge ištisus metus diena 
beveik lygi nakčiai. Iš pra-

Atsisveikindami mūsų

yra įgyvedinusios nemaža Į džh} mUg stebino, kad saule,
pažangių nacionalinių - de
mokratinių pertvarkymų.

Keliaudami po šią šalį, 
mes matėme ir tuos sunku
mus, kuriuos patiria Kongo 
liaudis, žengdama naujaja
me kelyje. Šalis vis dar te
bėra ekonomiškai atsilikusi, 
gana gausios ir gajos fe
odalinės ir gentinės atgyve
nos. Bet bene svarbiausia 
kliūtis yra tai, kad daugelį 
pozicijų ekonomikoje tebe- nas karštis nemažėja. Dan- 
kontroliuoja užsienio mono- guje suspindi

j žvaigždės, bet jų piešinys 
ne toks, kokį matome Šiau
rės pusrutulyje. Mes veltui 
dairėmės Grįžulio ratų—jų 
nebuvo, užtat aiškiai švie
tė Pietų kryžius. Mėnulis bu
vo toks pat, tačiau jis žvaigž
dė t am e juodo dangaus 
skliaute buvo užėmęs kito
kią poziciją. Mums esant

vidurdienį stipriai kaitinu
si tiesiai viršum galvos ir 
beveik nedavusi šešėlio, 6-ą 
vai. vakaro staigiai nusi
leisdavo už horizonto. Ry
tas išaušta visus metus tuo 
pačiu laiku — šeštą valan
dą. Paskui prie tokio gam
tos režimo įpratome. Sau
lei nusileidus, gyvenimas 
nesustoja. Pasidaro trupu
tį vėsiau, bet įkyrus drėg-

Kriminalistės moterys:

poli jos.
Valstietija, kuri sudaro 

šalies gyventojų daugumą, 
dar mažai teįtraukta į nau
jo gyvenimo statybą. Jai, 
kaip ir smulkiajai miesto 
buržuazijai, būdingas poli
tinis ir ideologinis nepasto
vumas kelia nemaža rūpes
čių Kongo Darbo partijai.

ryškios

^Laisves” jubiliejus
Sveikinu laikraštį “Lais-| veikęs. Gal ir tiesa tiems,

vę”, sulaukusią 60 metų 
amžiaus. Aš ją pradėjau 
skaityti 1914 metais. Ją my
liu ir trokštu, kad ji pasi
liktų nemirtina.. Jai siunčiu 
$60, kurie prisidės prie pa
ilginimo jos gyvavimo ir 
nugalėjimo sunkių aplinky
bių.

Aš esu senesnė už tave, 
“Laisvute”. Bet nepasiduo
du senatvei, nei painioms 
aplinkybėms. Ir šiemet 
(1971) baigiau tapybos tri
jų metų kursą.

Kodėl aš mokinaus, pini
gus leidžiau ir laiką eikvo
jau, jog aš iš to gyvenimo 
nedarysiu? Taip 
draugai man sako.

Mat aš nuo pat jaunystės 
dienų mylėjau dailę, tačiau 
nebuvo progos ir laiko ja 
užsiimti, nes turėjau mo
kintis amato arba profesi
jos, iš kurios pragyvenimą 
galėčiau daryti.

Dabar, vienai gyvenant 
ir neturint tinkamo užsiė
mimo, užeina ilgėjimosi va
landos. Nusprendžiau pa
vartoti nors jau ir apram- 
bėjusį protą. Daugelis žmo
nių mano, kad apysenio 
žmogaus protas sumažėja

mano

kurie visą gyvenimą jį ma
žai vartojo, bet ne tiems 
žmonėms, kurie jį vartoja 
kiekvieną dieną.

Ir kai pradedi piešti gra
žius gamtos reginius, kaip 
tai — gėles, miškus, kalnus 
arba paukščius ir kitus gy
vūnus arba žmones, valan
dos ir minutės taip greitai 
bėga, net nepamatai to lai
ko ir ilgesys dingsta.

O kai pailsėti atsisėdi ir 
žvalgaisi į sienas, apkabin
tas piešiniais garsių pie
šėjų, kaip tai — Renoir, 
Paul Cezanne ir dau
gelio kitų, tada jaučiuosi 
esanti turtinga. Nes už jų 
paveikslus turtingi žmonės 
mokėjo šimtus, o dabar aš 
pati juos nusipiešiau. Ir, 
rodos, niekada su jais ne
norėčiau atsiskirti.

žinoma, viso laiko nepra
leidžiu prie tapybos. Pri
klausau prie trijų lietuviš
kų klubų ir poros apšvietos 
ir pašalpos draugysčių. Be
veik kiekvienoje esu apsiė
mus atlikti atsakomingą 
darbą. Ir dėl brangios “Lai
svės” dirbu, kiek tik išga
liu! '

Elizabeth Repšienė

jo tautinių suvenyrų, jų 
tarpe iš medžio išdrožtą 
statulėlę, kuri vaizduoja iš
minčių, r a n k O)S e laikantį 
plunksną.

— Kas stebi gyvenimą ir 
mąsto, tas neišvengiamai 
tampa protingu,—sako kon- 
giečiai.

Afrikiečiai stebi gyveni
mą ir mąsto. Tačiau ne visi 
rankose turi plunksną. Tai 
vienas iš sunkiausių koloni
zatorių palikimų.

Lankantis Brazavilio gim
dymo namuose, kurious Tar. 
Sąjungos vyriausybė pa
dovanojo Kongo liaudžiai ir 
vyriausybei, o taip pat 
VLKJS CK padovanotoje 
Brazavilio Džujės priemies
tyje esančioje tautinėje pio
nierių stovykloje ir kt., mes 
gėrėjomės kongiečių sieki
mu gerinti sveikatos apsau
gą, šviesti darbo žmones, 
ypač jaunąją kartą. Kongo 
Socialistinio jaunimo sąjun
gos ir pionierių tautinio są
jūdžio vadovai mums papa
sakojo apie šalies jaunimo 
ir pionierių sąjūdį, apie tai,! 
kaip skiepijamos priaugan
čioms kartoms marksizmo- 
leninizmo idėjos, ištikimybė 
tėvynei ir meilė darbui. 
Mes matėme, kaip susikau
pę pionieriai piešė V. Leni
no paveikslą.

Per dešimtį nepriklauso
mybės metų Kongo Liau
dies Respublikos mokyklo
se moksleivių skaičius pa
didėjo daugiau kaip dvigu
bai, ir dabar mokyklas lan
ko 95 procentai mokyklinio 
amžiaus vaikų. Respublika 
švietimui skiria 23 procen
tus savo nacionalinio biu
džeto. Kartu ieškoma, kaip 
dar labiau patobulinti naci
onalinio švietimo sistemą, 
sveikatos apsaugą ir socia
linį aprūpinimą. Čia pa
ramą kongiečiams teikia 
Tarybų Sąjunga.

Šimtai Kongo jaunuolių ir 
merginų mokosi Tarybų Są
jungos aukštosiose ir speci
aliosiose vidurinėse mokyk
lose, ruošiasi tapti kvalifi
kuotais specialistais.

Po visą pasaulį moterys 
pradėjo ieškot lygybės su 
vyrais, o ypatingai Ameri
koje. Kova dėl lygybės rei
kalinga, o ypatingai Ameri
koje, nes Tarybų Sąjungoje 
ir kitose šalyse moterys dir
ba lygiai su vyrais ir net 
pasirodo protingesnės ir 
smarkesnės už vyrus. Bet 
Amerikoj e ta lygybė pradė
jo pasirodyt blogoje pusėje.

Amerikos miestuose pra
dėjo siautėti kriminalistai; 
jau Chicago j e, New Yorke, 
Detroite ir kituose miestuo
se baisu išeiti į gatvę die
nos laiku, nes chuliganai ne 
tik apiplėšia-apvagia žmo
nes, bet dar smarkiai, su
žeidžia ir net užmuša. Na, ir 
tarpe tų kriminalistų neat
silieka moterys!

Negalima žinoti, kodėl 
taip, yra: ar todėl, kad jos 
ieško lygybės su vyrais, ar 
kad joms reikia daugiau pi
nigų dėl savo grožio ir pra
gyvenimo, ar, kad kuomet 
moteris būna suareštuota, 
jai nebūna tokios gėdos 
kaip kad būdavo seniau. Še
iniau, jei mergina apsivog- 
jdavo ar neištekėjusiai vai
kas gimdavo, tai būdavo di
delė gėda, ir tokia mergina-

ras ir 567 moterys; 1970 me
tais — 5,988 vyrai ir 1,533 
moterys. Moterų areštai 
pakilo 170 proc.

Moterys pradėjo dalyvau
ti ir smarkiuose prasižengi
muose, kaip tai užmušimuo
se ir primušimuose, šešias
dešimtais metais buvo areš
tuoti 2,095, o 1970 metais 
3,676 vyrai. Moterų šiuose 
smarkiuose prasižengimuo
se buvo areštuota 176—1960 
m. ir 1970 metais 296. Jų 
areštai pakilo 67 proc. Skir
tumas tarp vyrų ir moterų 
šiuose prasižengimuose yra 
tik tas, kad jos neužpuola 
vyrų dėl meilės, bet mušasi 
su savo šeimomis, užmuša 
vyrus, vaikinus bei gimines.

Moterys pralenkė vyrus 
areštais reikale prostituci
jos. šešiasdešimtais metais 
Detroite buvo suareštuota 
616 vyrų ir 1,886 moterys, 
o 1970 metais 902 vyrai ir 
2,054 moterys.

Moterys dalyvauja ir bū
na suareštuotos už visokius 
apgavimus, be t vyrai p ra- ’ 
lenkia moteris girtuokliavi
me. šešiasdešimtais metais 
buvo suareštuota 5,747 girti 
vyrai, o tik 404 moterys; 
1970 metais buvo mažiau:

moteris neturėjo kur akių JT
padėti. O dabar gėdos nebė
ra: gali būti kriminaliste, 
gali nuoga vaikščioti gatvė
mis, ir niekas neatkreipia 
atidžios. Viskas pasidarė 
“moderniška”.

O prie to, jei ji turi vyrą 
ir kelis vaikučius, tai advo
katas paverkia prie prisai- 
kintųjų teisėjų, kokia ji yra 
nabagė, jos nenuteiskite,

iTai tik vienoje kategorijoje 
| pasimažino areštai, o visur 
j kitur daug paaugo.

Šiuos skaičius surinko 
Detroito policija ir liečia 
tik Detrioto miestą. Bet 
Detroitas yra panašus ki
tiems mūsų miestams. Kri- 
minališkumas Amerikoje au
ga smarkiai, ir moterys ne
pasiduoda vyrams.

Kalbant apie moterų kri-
nes jos vaikučiai ir vyras ;minalystes negalima įtart 
negalės be jos gyventi, tai i visas moteris.
visi apsiašaroja ir ją ištei- jonų moterų, tik mažas pro- 
sina. O kuomet ją išteisina, centas užsiima kriminalys- 
tai kitos ima pavyzdį ir jos temis. Tačiau kriminalys- 

tes lapoja-plėtojasi; mote
rys seka vyrus kriminalis-

Iš tiek mili-

taip daro.
Per pastaruosius dešimt 

metų vien tik Detroite la
bai pakilo skaičius moterų 
kriminalisčių. Už nešiojimą 
ir turėjimą draudžiamų 
ginklų 1960 metais buvo su
areštuoti 226 vyrai, o tik 9 
moterys, o 1970 metais to
kių vyrų buvo 1,893 ir mo
terų jau 122. Vadinasi, mo
terų areštai už nešiojimą ar 
turėjimą gink I ų pakiloAnglijos aviakompanijos 

prezidentas Sir Thomas pa
prašė 
iš Afrikos papūgą.. (Pilotas į Kiti moterų areštai kurie 
mielai tai padare: Bet labai paaugo, tai už gami- 
džiaugsmas buvo neilgas, nimą falšyvų pinigų ir klas- 
Papūga vis kartojo tą pa-'tavimą dokumentų, šešias- 
čią frazę: “Padidinkite al
gas lėktuvo įgulai.”

ė vieną pilotą parvežti ^->265 procentais, 
frikos papūgą. ^Pilotas. Kiti moterų ai

Durban, Pietų Afrika. —• 
Bušui nukritus nuo tilto 
žuvo 23 afrikiečiai, 4^ su
žeisti. Baltasis autobuso 
vairuotojas taipgi buvo su
žeistas.

E. Repšiene prie savo kūrybos

Tokijas. — Amerikos do
lerio vertė Japonijos biržo
je ir vėl nupuolė.

JEI NEBŪTŲ...
Jei nebūtų šitų medžių, 
kurgi naktys pasislėptų?
Jei nebūtų šitų upių, 
kurgi debesys miegotų?
Jei nebūtų šitų pievų, 
kurgi basas vaikštinėtum?
Jei nebūtų šito vėjo, 
kuo gi baltiniai kvepėtų?
Jei nebūtų šitų paukščių, 
ko gi lauktume per žiemą?
Jei nebūtų šitų gryčių, 
kurgi moterys mylėtų?
Jei nebūtų šito krašto, 
kurgi mums reikėtų mirt?

dešimtais metais už tą pra
sižengimą areštuotų vyrų 
buvo 154, o moterų 20; 1970 
metais — vyrų 354, o mote
rų 101, taip, kad moterų 
areštai paaugo 405 procen
tais.

Trečias didelis prasikalti
mų skyrius — tai narkoti
kai. Prieš dešimts metų 
buvo areštuotu 223 vyrai ir 
39 moterys; 1970 metais vy
rų areštuota su narkotikais 
1,207, o moterų 151. Reiš
kia, moterų areštai už šiuos 
prasižengimus pakilo 287 < 
procentai.

Ke tv ii' tą prasižengimų 
kategoriją sudaro pirkimas, 
priėmimas ir turėjimas pa
vogtų reikmenų. Prieš de
šimts metų buvo areštuoti 
139 vyrai, o tik 9 moterys; 
1970 metais — 650 vyrų ir 
25 moterys, moterų areštai 
pakilo 177 procentais.

Penkta didelė prasižengi
mu kategorija yra vogimas, 
apiplė šima s, įsilaužimas, 
mašinų pavogimas ir t.t. še
šiasdešimtais metais tokių

Kokios gi priežastys pa
daro moterį-merginą krimi- 
nalistėmis?

Y r a d a u g priežasčių: 
merginų ir jaunų moterų 
nepasitenkinimas savo gy
venimu. Prisiminkime tik 
Korėjos karą, kur buvo pa
skersta tūkstančiai jaunų, 
sveikų vyrų, kurie paliko 
našles ir našlaičius; o kiek 
buvo sužeistu-invalidu! O 
dabar Vietnamo džiunglėse 
ir kituose priepuoliuose žu
vo apie 50,000 jaunų vyrų. 
O kiti tūkstančiai likosi su- 
žeistais-invalidais visam sa
vo gyvenimui.

Taigi, merginos ir jaunos 
moterys - našlės, neturėda
mos galimybių savo gyveni
mui, ieško kitokių būdų pa
daryti savo gyvenimą ge
resniu ir turtingesnių — jos 
patampa kriminalistėmis 
arba prostitutėmis. Kiek
viena mergaitė ar jau paau
gusi mergina, arba ir netekusi 
karo lauke savo vyro, nori 
sukurti šeimyninį gyveni- 
mą, o kuomet tokių sąlygų 

I nėra, tai jos ir leidžiasi į 
kriminalinius aktus.

Panaikinkime moterų dis- 
kriminac i j ą, paniekinimą, 
panaikinkime karus, panai
kinkime narkotizma ir duo
kime lygias teises moterims 
ir moterys - merginos pra
dės gyventi normaliai — ci
vilizuotai. y

Stefanija

Jonas Jakštas areštų tarpe buvo 3,121 vy- bežiaus.

Kampala. — Ugandos ir 
Tanzanijos miltarinės jėgos 
tęsia apsišaudimus prie ru-
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APSAKYMAS

.Jurgitos tragedija
Lfeu   ... — Cz —& —wMkii

Jurgita buvo skaistaveidė gražuolė. 
“Kaip iš pieno plaukusi', — sakoma apie 
tokias pasakosp.

Musų darbo stalai vienoje rajono įs
taigoje stove j o vienas pries kitų. Mudvi 
diroome tų patį darbų.

— 1 urbtu, įsimylėjote? — tariau aš 
jai kartų, pamačiusi, kaip ji apie kaž
ką giliai jsisvajojo*

— Meile! — atkirto ji man sarkastiš
kai. Dabar niekur jokios meilės nėra. 
Visi egoistai, savanaudžiai. Vienas Ki
to nekenčia. Grubūs. Šiurkštūs. Kupini 
neapykantos. .Nieko šventa. Visas pa
saulis toks. Tokia jau epocha. O aš 
esu dabartinės epochos vaikas.

Maždaug toks buvo jos credo. Ji ne
be pirmų Kartų man atvirai išsakė savo 
mintis. _

Kai aš jai pareikšdavau, kad pirma 
reikia pačiai kų nors mylėti, tada ir kiti 
pajus atliepiančių meilę, ji tik šnirpštel- 
davo:

u— Nors persiplėšk mylėdama, vis tiek 
nieko nebus. Tik išnaudos tave.

Kai jai aš, kaip bendradarbė, sakyda
vau, kad reikia keisti gyvenimo būdų, 
nesėdėti beveik kiekvienų dienų restora
nuose, negulėti naktimis vis su kitu 
partneriu, ji užsiplieksdavo;

— O kų kita veikti? Ištekėti už ko
kio girtuoklio ir vaikus perėti? Nieko 
gyvenime nematyti? Tik vystyklus 
skalbti ir vaikų užpakalius kuopti? 
Kaip niekinga!

Eilinė plaštakė, besismelkianti prie 
karštos laimės liepsnos, — tardavau sau 
pati. Jos šeimoje kaime augo net šeši 
vaikai. įdomu, kokios Knygos įdiegė jai 
mintį siekti gyvenime Džiaugsmo, kaip 
ji sakydavo, Džiaugsmo. iš didžiosios 
raidės, pajusti begalinę svaiginančių 
Laimę irgi iš didžiosios raidės! Koks 
vylingas, Kok| nuostabus pasaulis vaide
nosi jai brendimo metais ! Kokia žavi, 
nepaprasta, stebuklingiausiomis džiaug
smo spalvomis tviskanti Meilė iš didžio
sios raidės turėjo laukti jos užaugus!

Kai vėliau man teko vartyti jos die
noraštį, jame radau gausiai prirašyta 
visokiausių citatų iš skirtingų knygų.

“Meilė yra susižavėjimas idealu. My
lėti galima tik tai, kas yra be galo kil
nu, be galo tobula, be galo gražu! Žmo
gus natūraliai veržiasi prie idealo. Ide
alas yra lyg magnetas, kuris traukia 
prie savęs žmonių širdis.”

“Tėvynę galima pamilti tik tada, kai 
suvokiame visų jos didybę, kai akivaiz
džiai pamatome stebinančių jos didvy
rių drųsų, kilnų jos kankinių pasiauko
jimų vėlesnių kartų labui. Tėvynė pa
traukia mus prie savęs amžina, nemir
tinga savo didybe.”

“Motina myli savo kūdikį todėl, kad 
mato jame tyrų savo būtybės įsikūniji
mų. Kūdikis— Lai begalinis skaistumas, 
begalinis gerumas. Kūdikis — tai gai- 

‘ vus pavasarinis pumpuras, trykštąs en
ergija vystytis, augti, viskų įveikti. Mo
tina kūdykyje regi beprasiskleidžiantį 
savo pačios idealų. Ji trokšta, kad jos 
vaikas pasiektų tai, ko ji pati nepasie
kė. Kūdikyje ji myli žavingų savo pa
čios svajonę, karščiausių savo pačios lū
kestį.”

“Menininkas myli menų todėl, kad re
gi, jog menas — tai kolosalinės jėgos 
priemonė kelti, taurinti uždegti žmones. 
Kad menas — tai žmonių laimė, tai dva
sinio išsivystymo viršūnė, praktiškosios 
jos civilizacijos karūna, nuostabus jos 
apvainikavimas.”

Aš specialiai išrinkau tik tas citatas 
apie meilę, kurios kontrastavosi su pas
kutinėmis Jurgitos nuotaikomis. Tačiau 
dienoraštyje buvo daugybe ir erotinių 
citatų, seksų šlovinančių išrašų. “Tikros 
meilės negali būti be sekso!” Jai atro
dė, kad, jeigu ji galėtų susipažinti su vi
su šimtu meilės “pozicijų,” kurios rėk 
lamuojamos pornografiniuose sekso va
dovėliuose užsienyje, ji surastų raktų į 
tų begalinę meilę, taip reikalinga jos or
ganizmui! Ji vaizdavosi, kad kokia 
ypatinga seksualinio akto atlikimo poza, 
atitinkanti jos struktūrų, atskleistų jai 
tos nemariosios, dar vad<y^tėje pasiilg
tos Meilės paslaptį!

Kodėl ji iš šio did nulio citatų kratinio 
negalėjo atsirinkti teigiančių tų tiesų, 
kuri būtų jų išgelbėjusi?

Štai dar vienas išrašas iš pačios dieno • 
raščioi pradžios:

“Žmogaus prigimtyje slypi troškimas 
kuo labiau suartėti su kitu žmogumi, su
silieti su juo, gyventi viena mintimi su 
kita panašia būtybe. Meilės jausmas 
turi tų ypatybę, Kad jis mylimų asmenį 
apvelka aureole, regi jį kaip tobulybę, 
kaip idealų ir stengiasi prie jo priartėti. 
Tokiu būdu erotine meilė tampa galingu 
svertu įsimylėjusiems tobulėti. Mylimų 
žmogų apgaubti idealo rūbu — tai nuo
stabi ypatybė.”

O praktikoje Jurgita elgėsi visai prie
šingai.

— Nėra prasmės gyventi šitokiame 
pasaulyje — sakydavo ji. — Verčiau nu
sižudyti !

Pastarąją frazę ji ištardavo teatrališ
kai, ir mes jos žodžių nelaikydavome 
rimtais. Aš ir kiti darbuotojai buvome 
tvirtai įsitikinę, kad jai atsibos restora
nai, įkyrės išgėrimai, pasidarys koktūs 
tie partneriai ir ji nuspręs ištekėti. 
Nors ji iš tolo šlykštėdavosi vaikais, bet 
aš, kaip moteris, maniau, kad joje pra
bils palengva motinystės instinktas.

Jų gal būtų išgelbėjusios sunkesnės 
gyvenimo sųlygos. Jei darbas jų būtų 
Kiek daugiau nuvarginęs, jeigu jai būtų 
labiau magėjęs poilsis, o ne restoranai?

Svarbiausia, jai trūko valios suprasti, 
kad kaip tik jos gyvenimo būdas gimdo 
tokias beviltiškas, nihilistines pažiūras. 
Niekas jai negalėjo įkalti į galvų, pa
prasčiausios tiesos, kad žmogaus pažiū
ros į gyvenimų priklauso nuo jo elgesio. 
Keisk elgesį, keisis ir pažiūros! Jos pro
telis, neapėmė natūraliausio principo — 
bazės ir antstato dėsnio. Knygos, drau
gai, mokytojai buvo bejėgiai įtikinti jų.

Socialistinė visuomenė yra tuo ypatin
ga, kad ji priverčia žmogų kitaip elgtis, 
nenukrypti į šunkelius. Individų ji įtrau
kia į naudingų, įdomių kūrybinę veiklų. 
Sportas, kinai, teatrai, koncertai, sa
viveikla, knygos lyg kempinė sugeria vi
sų jaunimo laisvalaikį. Didžiai idėjinis 
menas uždega jaunuolius kilniems žy
giams. Tik paskiri vienetai, pernelyg 
toli nuslydę į šalį, pagauti į tinklų mela
gingos buržuazinės propagandos, “atsi
spiria” tai socialistinės visuomenės at
mosferai.

Ir stai vienų rytų žinia;
— Jurgita nusižudė!
Po dviejų dienų ji buvo rasta sukniu

busi ant grindų užrakintame iš vidaus 
' kambaryje. Ji paėmė pernelyg didelę 
dozę migdomųjų!

Mes vartėme jos dienoraščius ir stebė
jomės keista gyvenimo tragiką. Spėjo
me, gal ji nenorėjo nusižudyti. Gal mė
gino narkotikais užsmaugti tų begalinį 
šleikštulį, kuris jų buvo apėmęs, persiso
tinus pseudolinksmybėmis? Gal neap
skaičiavo vaistų dozės? O gal nuspren
dė galutinai išsivaduoti nuo tų klaikių 
kančių, kurios jų degino, įsitikinus, jog 
nebepasieks jaunystėje susidaryto Mei
lės idealo?

Taip, ji buvo epochos vaikas. Tik se
nosios epochos vaikas, kuris atkakliai 
gręžė nugarų naujajai epochai. Šis epo
chos vaikas visų savo dėmesį buvo nu
kreipęs į išsigimstančių ir nueinančių į 
praeitį smaguriautojų visuomenę Vaka
ruose.

Kaltas dėl jos tragiško1 žuvimo buvo 
mūsų kolektyvas. Jei būtų buvę imtasi 
priemonių užkirsti kelių jos gyvenimo 
būdui, ji būtų likusi mūsų tarpe, tapusi 
laiminga motina, pilnaverčiu žmogumi. 
Privertus jų kitaip leisti laisvalaikį, bū
tų diametraliai savaime pasikeitusios ir 
jos pažiūros. Ji tada būtų susigaudžiu- 
si savo dienoraščio citatose. Bet mes 
pernelyg pasitikėjome sveikąja jos pri
gimtimi, dvasiniu jos, kaip kaimo du
kros, atsparumu.

Tragiška Jurgitos mirtis galingu var
po gausmu nuaidėjo per visų rajonų 
kaip rūstus įspėjimas visiems tiems, ku
riuos retkarčiais apima panaši neviltis, 
kylanti iš apšleikštimo smaguriai! j ant. ,,

M. Kalauskaite į

Lietuvos artistai užsienio scenoj
Geriausi mūsų respubli

kos meno kolektyvai, popu
liarūs dainininkai ir muzi
kantai kasmet aplanko ne
maža gretimų ir tolimų 
užsienio kraštų. Kai tenykš-
čiuoise teatruose, koncertų 
salėse aidi plojimai, šim
tams ir tūkstančiams žmo
nių tampa artimas Lietu
vos vardas, mūsų kultūra. 
Ne vienam mūsų artistui 
ir po koncerto yra tekę pu- 
šakoti Asavo klausytojams, 
kaip mes gyvename, dirba-j 
me, ilsimės, kaip atrodei’ 
mūsų kraštais.

Tai leidžiamės kelionėn,' 
kur šiemet skambėjo Lie
tuvos vardas, ir ten, kur 
mūsų menininkų dar lau
kiama.

Balandyje, po penkerių, 
metų pertraukos, Valstybi
nis ansamblis “Lietuva” vėl 
aplankė Čekoslovakija, nu
vežęs ten viena naujausių 
savo programų “Šventiniai 
vakarai”, kurioje taip ap
stu aukštaičiu ir dzūku, že- 
maičių ir suvalkiečių liau
dies dainų, apeiginių žaidi
mų, būdingų tiems kraš
tams šokiu. Ansambliečiai 
buvo labai šiltai sutikti 
Prahos “Karlino” teatre, 
daugelyje didelių ir mažes
nių miestų koncertų salių. 
Tai buvo viena iš įspūdin
giausių pastarųjų metų šio 
kolektyvo kelionių.

, Spalio mėnesį ansamblis 
s u r engs savo pirmąsias 
gastroles P rancūzi j o j e.

Pirmų kartų profesiona7 
lusis Lietuvos muzikinis 
menas šiemet pasiekė Jugo
slav! jų. Ten nuvyko reispu- 
blikos nusipelniusio artisto 
S. Sondeckio vadovaujamas 
filharmonijos kamerinis or
kestras. Daugiau kaip tris 
tūkstančius kilometrų nu
keliavo orkestro artistai 
Slovėnijos, Makedo n i j o s , 
Juodkalnijos, Bosnijos-Her
cogovinos keliais, surengė 
dešimtis koncertų, apie ku
riuos šiltai atsiliepė Jugo
slavijos spauda.

• Neužilgo kamerinis or
kestras vėl gros užsienyje. 
Jo laukia kelionė į Lenkijų, 
pasirodymai tarptautinia
me “Varšuvos rudens” fes
tivalyje.

Plečia tarptautinį ben
dradarbiavimų mūsų Aka
deminis operos ir baleto 
teatras.,. Jis sudarė ir pra
dėjo vykdyti kūrybinio 
bendradarbiavimo sutartį 
su Bulgarijos Rusės miesto 
operos ir baleto teatru. Ge
gužės mėnesį ten buvo išvy
kę mūsų solistai J. Stasiū
nas ir V. Noreika, E. Čiu
dakova, K. Šilgalis, N. Am
brazaitytė ir V. Daunoras, 
su pasisekimu dainavę 
spektakliuose. Rudenį lau
kiama bulgarų, atsakomo-

jo vizito Vilniuje. Tikima
si dar platesnių kontaktų 
ateityje. Netgi lietuviškos 
operos ar baleto pastaty
mo Bulgarijoje.

Kalbant apie meno kolek-
tyvus, negalima nepaminėti 
labai sėkmingų tarptauti
nių konkursų laureato, Lie
tuvos Valstybinio kvarteto 
gastrolių Vengrijos mies
tuose.
ž Daug pasaulio, apkeliavęs 
(operos solistas V. Noreika. 
Šiemet be minėto pasirody
mo Bulgarijoje, jis vasaryje 
ir birželyje lankėsi Vokieti
jos Demokratinėje Respub
likoje. Nežinia, ar turės 
galimybių šis mūsų tenoras 
išvykti į VDR trečių kartų 
(rudeniop planuojamos jo 
gastrolės Čekoslovakijoje), 
tačiau Berlyno, Nacionalinė 
opera kviečia jį į naujojo 
sezono atidarymų.

Rugpiūtyje Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
miestuose vargonų muzikos 
koncertus atliko L. Digrys, 
šiemet jau koncertavęs Če
koslovakijoje, dalyvavęs J. 
S. Bacho mužikos festiva
lyje Vokietijos Federacinėje 
Respubliko j e, Bremeno 
mieste.

Užsienio šalyje paviešės 
ir lietuviškos simfoninės 
muzikos atstovai. Filhar- 
m o n i j o s simfoninio or
kestro vyriausiasis dirigen
tas J. Domarkas sezono 
pradžioje vyksta koiięeH 
tuoti į Rumuniją..^ Iš ten 
jis keliaus' diriguoti Varšu- 
vos simfoniniam orkestrui. 
Tai bus dešimtoji J. Do
rn ark o kūrybinė išvyka į 
Lenkijų, rodanti, koks ten 
populiams mūsų dirigen
tas.

Baigiant apžvalgų, nori
si dar kartų prisiminti V. 
Daunorų. Populiarusis 
dainininkas, prieš keletu 
metų iškovojęs garbingų 
laureato vardui tarptauti
niame P. Čaikovskio kon
kurse, šiuo metu vėl ruo
šiasi stambioms varžyboms. 
Su pianistu G. Trinkūnu 
jis repetuoja naujų pro
gramų rudenį įvyksiančiam 
tarptautiniam dainin i n k ų 
konkursui Prancūzijoje.

J. Bagdanskis

Kasmet iš pasaulio van
denynų išgaruoja 334,000 
kubiški kilometrai vandens. 
Iš jų 300,000 kub. km. su- 
grųžina lietus, o 34,000 kub. 
km. vandens į jūras suneša 
planetos upės.

Naujas pasaulis arba 
nebebus pasaulio!

Jei yra klausimas arba 
pasirinkimas gyventi arba 
mirti, tai Amerika pasiren-

Seniau. Čado teritorijoje 
(Centrinė Afrika) monetas 
atstodavo sudaužytų puody
nių šukės. Vertingesnės 
buvo tos, kurios labiau kam
puotos.

ka mirti.
Jei yra klausimas arba 

pasirinkimas, kokiu keliu 
eiti į laimingų ateitį, tai 
Amerika pasirenka blogąjį.

J (b yra noras įrodyti pa
sauliui, kad šiandienos nuo- 
veikiai yra verti rytdienos 
gyvenimo, tai Amerika nori 
įrodyti, kad nūdienos nuo- 
veikiai ruošia pražūtį ryt
dienai.

Y ra išėjus nedidelio for
mato knyga “Naujas pasau
lis arba nebebus pasaulio,” 
parašyta Frank Herberto. 
Šiai knygai trumpų įvadų 
parašė JAV senatorius Ed
mundas S. Muskie ir buvęs 
JAV Interior sekr. Walter 
E. Hickel. Sen. Muskie sa
ko: Jei mes ruošiam ateitį; 
kokių mes privalom ruoš
ti..., tai mes ruošiam prie
šingai. \

Mūsų gyvieji resursai bai
gia išsisemti. Mes gaminam 
tokius daiktus, be kurių mes 
ir mūsų vaikai gali apsieiti. 
O dar blogiau: mes gami
nam daiktus naikinimui ir 
mokome mūsų jaunųjų kar
tų naikinti ne tik daiktus, 
bet ir patį žmogų.

Mūsų eždrai <ir upės už
teršti iki tokio laipsnio, kad 
jau pavojinga naudoti jų 
vandenį. Žuvys ir vandens 
paukščiai miršta, arba jau 
išmirę. Nen u s t o j a m ga
minti įvairių chemikalų ka
rui, kurių nuotrupos pa
tenka į upes, ir net į di
džiuosius ta r p t a u t i n i u s 
vandenis, jūras.

Turim tokį didelį pervir
šį nuodingų dujų, kad jos 
nenaudojamos suse n s t a ir 
pradeda išsiveržti iš didžiu
lių dėžių, esame priversti 
skandinti jas į jūras. Be
reikalingai sunaudojam di
delį kiekį kuro, naftos, ben
zino mūsų kariškiems reika
lams, automašinoms ir au- 
tomacijai bei elektros ga
mybai namų apšildymui 
žiemos metu ir jų atšaldy- 
mui - vėsinimui vasarų, kad 
jau pasireiškia trūkumas 
būtiniems reikalams.

Toks be saiko visko nau
dojimas ne tik baigia išsem
ti mūsų resursus ir rezer
vus, bet ir teršia žemės pa
viršių. Vien tuščių plasti
kinių bonkų daugiau 4,000,- 
000,000 numėtyta pakelė
mis, o daug jų nueina į 
upes, ežeruis ir jūrų dugnų.

Per didelis naudojimas 
popieriaus reikalauja medie
nos, popieriaus gamyklos 
naudoja merkurijų ir juo 
teršia vandenį. Kalnai plas
tikinių dėžių, kurios, kar-

Daugelis Amerikos moks
lininkų siūlo dau kų keisti 
ekonomikoje ir politikoje.

Jūroje netoli Norvegijos 
krantų yra apie 3.5 kilo 
m (drų ilgio ir 160 metrų plo
čio vandens ruožas, kuriame 
kunkuliuoja klasting i a u s i 
vandens sūkuriai. Juo lai
vai gali plaukti tiktai 15 
minučių po vendens pakili
mo ir atoslūgio, kuris bū- 
na kas dvi valandos. Kitu 
laiku bet koks laivas gali 
būti sulaužytas.

tų panaudojus, jau eina į 
išmatų k r ū v ų . Plastikos 
gaminiai skirti greitam 
susidėvėjimui, ir vėl gami
nama, ir vėl verčiama į iš
matas.

Daug kas gaminama bile 
tik gaminti. Jie turi mažų 
vertę ir be jų galima ap
sieiti.

Niekas nebepaiso apie 
rytojų, rodosi, jo nebebus ir 
nereikia... Visi tai jaučia 
ir mato, Bet kadangi pri
eita prie tokio galo, tai jau 
nelengva grįžti į normalu- 
mų. Aišku: jei grįžti į nor- 
malumų, tai reikia naikinti 
visas priežastis, kurios prie 
šios padėties privedė. O jas 
naikinti, reiškia naikinti sa
vanaudžių 
temų.,

Kai su kuo sutinka ir stam
busis kapitalas, bet tik iki 
tokio laipsnio, kur nenu
kenčia jo reikalai.

Įsakyta prez. Richardui 
Nixonui verstis per galvų ir 
daryti viskų, kas galima, 
užmezgimui geresnių ryšių 
su komunistine Kinija. Jis 
persivertė ir ryšiai gerina
mi.

Daug yra tam priežasčių, 
o svarbiausios priežastys 
yra tos, kad Amerikos ka
pitalui reikia naujų rinkų. 
Pastebėtas Kinijos Komu
nistų partijos vadovybėje 
silpnumas, ir manoma, kad 
dabar laikas juos pavilioti, 
patraukti į savo pusę.

Kapitalas iš savo patyri
mo visada puola į ta linktį, 
kuris yra silpniausias, kurį 
galima įlenkti arba ir visiš
kai nutraukti. Kinijos Liau
dies Respublika paskuti
niuoju tarpu pasirodė ne
įeinanti į taktų su viso pa
saulio pasiryžimu kurti so
cializmų. Ji netaktiškai el
giasi, šlubuoja; Ar ji liks 
kapitalo auka? Tai būtų 
per didelis nuostolis, ir net 
pavojingas proletariato ko
voms.

Galima sutikti su tuo: 
“Naujas pasaulis, arba ne
bebus pasaulio” Amerikai 
jau nebegalima toliau eiti 
šiuo keliu, kuriuo iki šiol 
ėjo. O ji yra tvirtovė seno
jo pasaulio, kuris jau at
gyveno savo dienas.

Dzūkelis

Noriu pasidalyti su 
draugais, kas patirta *

Man besergant teko pa
tirti, kad vėsintuvas (air 
conditioner), kuris atvėsina 
orų karštų dienų, duoda 
žmogui daug daugiau, ne
gu sulaikymų prakaitavimo. 
Jis išvalo užterštų orų, ku
rį visiems prisieina kvė
puoti. Ypač kada ore drėg
numas būna labai aukštas, 
oras pasidaro toksai sun
kus, kad ir drūtam ir svei
kam nesijaučia gerai, n se
nesnio amžiaus žmogus tie
siog suserga, bet nežino 
mm ko. Daugelis net atsi
duria į ligonines.

Aš buvau vienas iš to dau
gelio. Buvau taip susirgęs, 
jog atrodė, kad jau mirsiu. 
Kvėpavimas buvo toks sun
kus, kad atrodė, jog jau gy
venimo pabaiga.

Gydytojas sako, kad aš tu
riu eiti į ligoninę, gal tenai 
pataisys k v ė p avi m ą. Aš 
jam atsakiau, kad geriau

4

mirsiu, bet į ligoninę neno
riu eiti. Jis atsako: Aš ta
vęs nekaltinu. Bet aš ma
tau, kad jūsų lange randasi 
vėsintuvas, kuris gal pa
lengvins kvėpavimų, nes jis 
išvalo orų, padaro sausų ir 
daug lengvesnį dėl kvėpavi
mo. j

Na ir aš pradėjau dirbti
nu oru gyventi ir mano kvė
pavimas atsigavo.

Taigi aš ir kitiems pata
riu pasinaudoti vėsintuvu.

.L Strižauskas

Titan Šanio (Vidurinė 
Azija) kalnai per paskuti
niuosius 12-14 tūkstančiu
metų “paūgėjo” 800 metrų. I 

pelnagrobių sis- Kasmet kalnai “užauga” po 
i 6 entimetrus.
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> Jubiliejiniai sveikinimai
t Pereitą savaitę į “Laisvės” raštinę buvo užėjęs 

woodhavenietis F. Varaška. Jis Įteikė dovaną $20. Sa
ko, kadangi negalėjo dalyvauti keliuose parengimuose, 
kurie buvo suruošti “Laisvės” naudai, kaip tai: Worces
ter, Waterbury, Cranforde, tai bus jo “pabauda.” Ačiū 
jam už dovaną.

Cranfordo piknike, rugpiūčio 29 d., per A. Bimbą 
įteikė “Laisvei” dovanų šie laisviečiai:

Martin Urba .............. $10.00 
Ch. Anuškis .......... ............... *. 10.00
G. H. Kudirkai .... . . .. •.■..... .... 5.00
W. M. Žukai (per Šerelienę) .............. 5.00 
Jonas Gredaitis ......... .............______ 2.00
J. A. Kiršliai ........ ....................    ..... 1.00

Nuo kitų gauta sekamai:
Petras Gudelis, Miami, Fla. ............... $100.00 
Elzbieta Repšienė, Dorchester, Mass. .. . ......... 60.00
Caroline Remeitienė, Berlin, Conn. ......... 11.00 
Izabelė Jackim, Saunders Town, R. I. ........ 10.00 

’ M. Balukonienė, Wilkes-Barre, Pa...................... 5.00
Anna Norkus, Detroit, Mich. ................ 5.00 
E. Vičinienė, Munhall, Pa..........................    4.00
Anna Titanis, Woodhaven, N. Y........ . ...  3.70
Po $1: S. Alukonis, Paterson, N. J.; M. Gasparai- 

tienė, Irvington, N. J.; A. Sakalausky, Kailua, Hawaii; 
'Bevardis, Cambridge, Mass.; Jonas Mikaila, Brooklyn, 
* N.Y, •

staiga atidėta lietuvių vai
kų choro “Ąžuoliuko” ke
lionė į Prancūzijoje vyks
tantį tarptautinį vaikų cho
rų koncertą. Šis ansamblis 
ypač pagarsėjo pasaulyje 
praėjusiais pietais Maskvo
je vykusio vaikų chorų fes
tivalio metu. Tuo metu ten 
išpildyta E. Balsio “Nelies
kite Mėlyno Gaublio”. Cho
ro vadovas yra Harris Pe- 
relšteinas. Kartu Prancūzi- 
jon turėjo važiuoti pats 
kompozitorius Balsys su 
žmona, poetė Violeta Pal
činskaitė, oratorijos auto
rė.

Dėl šios žinios pasitikrini
mo iš Dallas, Texas, Ame
rikos Lietuvių Fondacijai 
skambino to didmiesčio mo
kyklų kuratorius Dr. Craw
ford, kuris artimai įsu lie
tuviais susibičiuliavo Mas
kvoje ir iki šiol bando gau
ti “Nelieskite Mėlyno Gau
blio” partitūrą, kad jį galė
tų išpildyti Texaso berniu
kų choras. Jis tikėjosi su 
“Ąžuoliuku” susitikti Pran
cūzijoje.

Rochester, N. Y.
Vieša padėka

Širdingai dėkoju myli
miems draugams Petrui ir 
Onutei Malinauskams, ku
rie man surengė mano 
gimtad i e n i o atžymėj imui 
su ei gėlę. Tai buvo di
džiausias malonumas, kad 
ir mane kas nors užjau
čia ir prisimena. Ačiū 
jums, draugučiai, už jūsų 
draugiškumą ir gražias do
vanėles. Taipgi) ačiū už do
vanėles ir draugiškumą 
Keidukei Žemaitienei, 
Amiliukei U s a v i č i e n e i, 
H. Grižienei, F. ir J. Konte- 
niams, Onutei Bekešienei ir 
draugams R. ir U. Šere- 
liams už atsilankymą ir vi
siems už širdingus linkėji
mus.

Tas lyg padarė mane sti
presne dar daugiau dar
buotis prieš karą ir už dar
bo klasės reikalus.

Dar kartą visiems didelis 
ačiū.

Bekešienė

Turėkime mintyje, kad sekantį mėnesį, spalio 1 d., 
prasidės “Laisvės” Jubiliejinis vajus, gavimui naujų 
sakitytojų ir atnaujinimui užsibaigusių prenumeratų. 
Kas tik prisius dovanų laikraščiui, tai bus įskaitoma į 
$15,000 fondą. Jūsų miestas bus kredituojamas punktais.

Ačiū viršminėtiems už dovanas.
Administracija

lietuviški apmąstymai
Rašo Almus šalčius

Išeivių vaikai Vilniaus i ropoję pergyvenusios žydų 
Universitete I šeimos vyras buvo nušau- 

Kaip rašo niujorkiečių1 tas, o žmona kritiškai su- 
mielai prisimenama pėda-įžeista už tai, kad neturė

jo... “obuolinio pyrago”. 
Jų laidotuvėse rabinas iškė-

gogė, “Mokslas ir Gyveni
mas” žurnalo bendradarbė, 
Irena Vladimiro vi enė, 1971 
metų mokslo metams, iš 
užsienio, į Vilniaus Univer
sitetą atvyksta studijuoti 
iš įvairių kraštų 14 lietu- 

’ $Jukų. Ji nežinanti, ar kas 
bus iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Svarbu ne vien 
studijos — jie pamils Lie
tuvą! Gaila, jei ir šiais 
metais Vilniuje nebus ame
rikonų. Tūkstančiai Ame
rikos jaunų žydų kas vasa
rą ir žiemą vyksta būriais 
savo “Pažadėton Žemėn”. 
Pas mus net pažangiųjų 
vaikai, ar anūkai, retas ku
ris rodo savo tautos pali
kimui (“heritage”) rimto 
dėmesio. Ką kalbėti apie 
naujesnių ateivių vaikus. 
Jiems įkalbėta, kad Romos 
katalikybė yra svarbesnė nei 
“iš amžių kylanti jų tau
ta”. Jie nevažiuoja lanky
ti “šventų Lietuvos žemių 
ir bažnyčių”, bet verčiau 
vyksta grupėmis į Romą, 
kur “la dolce vita”... Nei ir 

4toks lietuviškų katalikų is
torikas kaip prelatas Juo
zas Končius, susilaukęs 80 
persikėlė ten, kur jo “tikro
ji tėvynė”—Roma.
Plėšimų banga New Yorke

To ir/betrūko: beveik 
kasdien New Yorke užmu
šama žmogus, net polici
ninkus tašo.

Įstrigo atmintin vienais 
atvejis: nacių kacetus Eu-

lė įdomią mintį — “vyriau
sybė ir spekuliantai yra ti
krieji šitų žmonių žudikai!” 
Spekuliantai, dažniausiai 
tos pačios žydų kilmės, bet 
jau ir ne vienas lietuvis 
praturtėjo iš šitokio biznio 
— nešvariausiais būdais in
filtruoja kriminalinius ele
mentus į “švarius” žydų, 
lietuvių, lenkų rajonus, kad 
gyventojai pradėtų bėgti į 
priemiesčius. Spekuliantai 
tada nupirkę pusdykiai bėg
lių namus, juos, su JAV 
kongreso skirtomis pasko
lomis neturtingiesiems pa
dėti įsigyti namus, 'kyšiais 
papirkę atsakomingus tar
nautojus ir teisėjus, tada 
šimteropai brangiau par
duoda juodiems. Kai šie, aiš
ku, nepajėgia skolų išmo
kėti namus iš jų prievarta 
atima ir iš naujo, su Ame
rikos mokesčių mokėtojų 
pinigine garantuoja laiduo
jamais vekseliais, pardavi
nėja sekančioms aukoms... 
Ar nenuostabu, kad despe
racijos pagauti šių aukų 
nariai metasi į plėšimus?;.. 
Kiekvienais metais tokie 
skandalai iškyla aikštėn, 
bet būna bematant numa- 
rinti... Bet dabartinės 
žmogžudybės, atrodo, neleis 
visko taip lengvai nutylėti.
Atidėta Ąžuoliuko kelionė

Iš Vilniauš rašo, kad ten 
tebėra gyvai diskusuojama

“M. K. Čiurlionis” rusų 
kalba

Šiomis dienomis New Yor- 
ką pasiekė bene pirmoji tik 
pasirodžiusi rusų kalba Vy
tauto Landsbergio, žinomo 
muzikologo ir pianisto, kny
ga “Sonata Vecni,” Tvor- 
čestvo M. K. Čiurlionica. 
Išleido Leningrado leidyk
la “Muzika”. ALF pastan
gomis knyga pasiųsta re
cenzuoti žymiam amerikie
čiui čiurlioniistui Yale uni
versitete. Gavus daugiau 
leidinių, jie bus išsiuntinė- 

• ti Amerikos Universitetų ir 
įMeno Institutų bibliote- 
jkoms, ypač ten, kur yra ru- 
j sų kalbos knygynai. Kas no
rėtų prie šio darbo prisidė
ti pinigais, ar gauti knygą, 
prašomi rašyti ALF, Ine. 
POB 172, Great Neck, L. L, 
N. Y. 11023.

Autorinis, V. Landsbergis 
tuo tarpu, baigia rašyti vei
kalą apie kompozitorių Č. 
Sasnauską. Šis nepaprasto 
darbštumo ir intelekto kū
rėjas yra sūnus vieno žy
miausių lietuvių architek
tų Vytauto Landsbergio - 
Žemkalinio. Po karo atsi
radęs Australijoje ir ten 
prasimušęs į žymias vietas, 
nenurimo be Lietuvos ir 
grįžo jon, įsijungdamas į 
Lietuvos kūrybinį darbą. 
O mes?

Seoul, Pietų Korėja.—Au
tobusui nuvirtus nuo kal
nuoto kelio 17 žmonių žuvo.

Washingtonas. — 1970 me
tais kriminalizmas Ameri
koje pakilo 11 proc.

BALTIMORE, MD.

Anna Žemaitis
Mirė rugpiūčio-August 22 d., š. m.

Reiškiu gilią užuojautą velionės giminėms, 
draugams ir artimiesiems. Ji buvo velionio Anta
no Žemaičio žmona.

Jonas Smalenskas,
Miami, Fla.

. J; ■ r ' |J. . '•* . Z" ‘ .

Miami, Fla.
Klaidos atitaisymas
Rugpiūčio 26 tilpusiame 

mano parašyme L. S. Klubo 
reikalais, įvykusi klaida per 
mano kaltę. Ras yda m a s 
darbininkų vardus, para
šiau draugo Alex Nevins 
vardą Bevin. Atsiprašau 

, d r g. Nevins už klaidą. Ir 
turiu dar pridėti, kad drg. 
Nevins daug prisidėjo su 
darbu prie pataisymų vir
tuvėje ir padėjo draugui V. 
Bovinui prie maliavojimo 
virtuvėje. Matyt, jis turi 
nepaprastų gabumų tame 
darbe. Nors ir buvo siūlo
ma, bet atlyginimo nepriė
mė. Lietuvių Socialia Klu
bas yra giliai dėkingas jam.

J. Shukaitis

Scranton, Pa.
Prieš virš metus laiko 

“Laisvės” skaitytojas Ber
nardas Tuškevįčius, sune- 
galėjęs ir išbuvęs Veteranų 
ligoninėje apie keturis mė
nesius laiko, sugrįžo gerai 
atrodantis ir džiaugėsi, kad 
jaučiasi gerai. Buvo malo
nu matyti jį linksmą, besi
darbuojantį savo siuvyklo
je. Kadangi esame kaimy
nai, tai gana dažnai pas jį 
užeidavau ir pasikablėdavo- 
me. Dabar, prieš kiek laiko 
keletą kartų pasiskundė, kad 
naktimis pajusdavo skaus
mus. Už visą tai kaltinda
vo maistą.

Pradžioje rugpiūčio mė
nesio ir vėl suėmė jį skaus
mai ir jau neatleido. Dėl 
to ir vėl turėjo pasiduoti į 
ligoninę, susidarė dar kitos 
kokios komplikacijos ir per 
kiek laiko buvo pavojingoje 
padėtyje.

Praeitą savaitę buvo nu
vykus jį aplankyti jo gimi
naitė ir sugrįžus sakė, kad 
didžiausias pavojūs praėjo, 
bet manoma, kad dar teks 
jam pabūti ligoninėje kokį 
laiką, pakol susveiks. Lin
kiu Bernardui kuo grečiau- 
siai pagyti ir grįžti į savo

■ namus.
Kadangi pažangiečių skai

čius yra suretėjęs ir tie pa
tys veik visi susenėję ir kan
kinami visokių sunegalėji- 
mų, be to, veik visi neturi 
automašinų, tai ir negali 
nuvykti aplankyti ligonio. 
Liūdna, kad tokia padėtis.

Dar gerai, kad pasilaiko 
LLD 39 ir LDS 82 kuopos, 
bet jau apie kokią nors vei
klą nėra jokios kalbos. O 
kadangi jų nariai gyvena 
pasisklaidę po visą miestą 
ir jo apylinkes, tai prislėg
tiems senatvės ir sunegalėji- 
mų kokia nors veikla j au 
nebeįmanoma. Tai taip ir 
nykstame, kaip tos pasakiš
kos “Grigo bitės.”

O gyvenimas slenka kaip 
ta upės vaga. Nors iš pa
žiūros rodos, kad tas pats 
vanduo, o tikrenybėje visai 
kitas. Vieni gimsta, auga, 
bręsta, o kiti miršta. Iš 
paviršiaus rodosi, kad pa
sikeitimai neįvyksta, vienok 
įsigilinęs pastebi, kad kas
dien didėlės permainos 
vyksta, o mums, lietuviams, 
jos tuo svarbios, kad miru
sio tautiečio vietos kitas 
tautietis nebeužima...

K. G.

Detroit, Mich.
Legislatorial nemokė j o 

taksų
Keturi legislatoriai nėra 

mokėję taksų už 1969-1970 
metus. Internal Revenue 
Service (IRS) paduoda 
“Free Press”, August 27, 
1971 nemokėjusių taksų pa
vardes. Dominic Jacobetti, 
Nelis J. Sapnders, Mųrris 
W. Hood, Jr., ir Hat W. 
Ziegler.

Hood sako, kad jis atsi
sakęs taksus mokėt “in pro
test to the Vietnam War”.

Legislate rių metinės al
gos $17,000 — “plus expen
ses”.

HELP WANTED-MALE-FEMALF
BATCH MAKER. Paint mfgr. 

Experienced. Steady work, good pay, 
all benefits. Call 201-344-8000, bet
ween 12 and 2 PM.

(66-75)

Attention! FOREMAN. Must be 
experienced in plumbing and heat
ing foreman, mechanized ware
house. Experienced inventory, re
ceiving, shipping, full benefits. 201- 
445-1750, Ridgewood, N. J.

(64-70)

Grand Maintenance Man. For 
Bernardsville Public Schools. Paid 
vacation, hospitalization, sick days. 
Salary commensurate with skills 
and experience. 201-766-0116.

(67-69)
Ne tik Michigano valsti

joje yra sukčių. Jų galima 
rasti visose valstijose ir pa
čiame Washington, D. C.

Neprasikaltęs žmogus 
išbuvo kalėjime 30 metų
Charles Clark išbuvo

Groundskeeper. Capable of oper
ating tractor for Bernardsville Pub
lic Schools. Paid vacation, hospital
ization, sick days, > salary com
mensurate with skills and exper
ience.

201-766-0116. (67-69)

Glass-Cutter-Grinder with or with-

HELP WANTED-MALE-FEMALB
AUTO BODY SHOP

BODY MAN, PAINTER, COMBI
NATION MAN fully experienced. 
A qualified man can earn to $300 
per week.

Plus all benefits, excellent work
ing conditions, clean, efficient shop. 
For interview opportunity call Karl 
Walther. 201-964-1600.

MAXON PONTIAC
N. J.’s largest Pontiac Dealer, 

Route 22, Union, N. J.
(64-69)

Wanted. Experienced sheet metal, 
metal tubing and wire set-up men 
(2), combination men. GARDEN 
STATE MOUNTING AND FINISH
ING, 780 Freylinghusen Ave., New
ark, N. J. 201-242-7200. Mr. Nass- 
our). (67-73)

AUTO BODY MAN. Must be ex
perienced.. Paid hospitalization, ma
jor medical, life insurance. Plenty 
of overtime. 64 W, 22nd St., Bay
onne, N. J. 201-437-0610.

(67-72)

REAL ESTATE
Jackson Michigano valsty
biniame kalėjime 30 metų. 
Mat, 1937 m. trys krimina
listai apiplėšė Benj a m i n o 
Stefanzyk storą, 7715 Jos. 
Campau, Hamtramck, ir 
užryušė Stefanzyk. Jo duk
tė Jennie buvo 21 metų. 
Kai ji buvo pašaukta atpa
žinti policijos sustatytus ei
lėn kelius kriminalistus, ji 
pripažino C. Clark buvusį 
štore, kai jos tėvas buvo 
užmuštas—nušautas.

Clark, patekęs į kalėjimą 
vis tvirtino nesąs prasikal
tęs. Moteris, pas 7 kurią 
Clark gyveno, pristatė liu
dijimus teisme, kad bau
džiamasis C. Clark buvo 
namie, kai buvo papildyta 
vagystė ir užmuštas Stefan
zyk.

1960 metais kalėjimo val
dytojai nutarė paleisti dar
ką į laisvę, sumažindami 
kalėjimo bausmę, kaipo 
“puikiam kaliniui”. Kalinys 
atsisakė, pareikšdamas, jog 
tokia procedūra “padarys 
mane prasižengėliu. Aš bu
vau neprasikaltęs.” i

1968 metais pravestas at
sargus tyrinėjimas parodė, 
kad C. Clark buvo slapto
sios policijos sufrėmuotas, 
kaltinimai prieš jį padirbti, 
panelei Stefanzyk buvo įsa
kyta prieš jį liudyti. Miss 
Stefanzyk prisipažino.

Šiam sufrėmavimui iški
lus aikštėn, Circuit Court 
teisėjas John Swaison pa
naikino prieš C. Clark baus
mę ir paleido iš kalėjimo.

Jo advokatas patraukė 
valdžią į teismą, reikalau
damas $1,500,000 iš valsty
bės už žmogui padarytą 

‘baisią skriaudą. Bet teisė
jas E. Piggins tokį reikala
vimą panaikino, pareikšda
mas, kad C. Clark buvęs 
paleistas “on a technicali
ty.” Valstijos senatorius 
C. Young, demokratas, pa
siūlė valstijos seimeliui, 
kad valstybė apmokėtų C. 
Clarkui $10,000 už praleis
tus kalėjime 30 metų. Bet 
vargiai kas ir iš to bus.

Dabar Charles Clark yra 
72 metų amžiaus ir gauna 
$144 pensiją.

“L.” Korespondentas

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.
LLD ir CK mitingai 

įvyks rugsėjo 11 dieną, 318 
Broadway. Pradžia 2 vai.

out experience, cut ą]l thickness of 
glass free hand. Must know dimen
sions* in metrics and American sys
tem. Salary open. Call Mr. J. 
Schrauth. 201-256-6200. Ext. 45.

(66-70)

EXPERIENCED man for kitchen 
cabinet.

Formica tops and installation.
201-322-9100.

(70-72)

Baltimore, Md.
Keletas žinučių iš mūsų 
miesto. Nors jos ne taip 
jaukios, bet pilnai tikros.

Šių metų liepos mėnesyje 
nedarbas mūsų mieste siekė 
7 su puse procento. Šį kar
tą neska i t o m i priemies
čiai, kur gyvena daugumo
je balti gyventojai, aukš
čiau prasilavinę savo ama
tuose bei profesijose. Kaip 
pareiškė majoro pagalbi
ninkas Mr. Peter Maruda, 
miestas pilnai gali ir priva
lo reikalauti feder alinės 
pagalbos.

Maryland valstijos So
merset apskrityje bedar
biai -‘siekė 14.5 proc., Kent 
11.1 proc., Washington 9.6 
proc, visų gyventojų.

Pereitais metais darbo 
ieškančių skaičius padidėjo 
Baltimorės mieste 16,000, o 
darbų rasta tik 2,300. 13,- 
000 darbininkų pereitais 
metais neteko darbo svar
biausia šiose industrijose: 
metalo, elektros prietaisų, 
siuvimo, gumos ir t. t.

Šių metų liepos mėnesis 
skaitėsi blogiausias 10 metų 
bėgyje mūsų mieste Balti
more je.

Bet visoje Maryland 
valsti joje 1970 metais turė
ta. 65,000 bedarbių, o šių 
metų liepos mėnesyje jau 
buvo 82,000.

Mūsų mieste prieš metus 
bedarbių buvo 40,000, da
bartiniu laiku yra 53,000.

To pasėka, pagal FBI 
duomenis: vienais iš šimto 
Baltimorės miesto gyven
tojų tapo auka kriminališkų 
užpuolimų. Nukentėjo 18,- 
900 asmenų.

Mūsų miestas ir keturios 
apygardos — Balti more, 
Anne Arundel, Howard ir 
Harford — skaitosi pirmo
je vietoje kriminalizmo ei
goje. Jos viršila New Yor- 
ka' su savomis apylinkė
mis, turinčiomis 11,500.000 
gyventojų. Išvada a iški : 
nedarbas gimdo kriminaliz- 
mą.

Vinco Duktė

Westport. Converted onion barn 
with addition on 1.4 secluded acres. 
Artist studio, 24x32 ft. 4 bedrms, 
2Y2 bths. $79,000. Prine, only.

203-227-7316. (67-71)

Binghamton, N. Y.
Rugpiūčio 30 dieną po il

gų negalavimų išleidau sa
vo Katrę į ligoninę. Taip 
padaryti patarė gydytojas. 
Mat, pi linkės nieko nebe- 
gelbėjo. Ligoninėje gydyto
jai stengiasi surasti nega
lavimo priežastis.

Taipgi girdėjau, kad Juo
zas Kireilis yra pasidavęs 
į ligoninę. Taipgi mūsų LDS 
kuopos narys.

Linkiu ligoniams sėkmin
gai pasveikti.

Taipgi linkiu gerų sėkmių 
Įaikraščiui “Laisvei” perva- 
jif'sukelti 15 tūkstančių do
lerių fondą. Aš tam tikslui 
pasiunčiu $10.

John Vaicekauskas

St. Petersburg, Fla.
Čia pas draugus Almą* ir 

Robertą Bruwers lankėsi 
jų geras draugas Edmun
das Balin-Bulota, šokių kū
rėjas ir direktorius iš Los 
Angeles, Galif.

Grįžo iš Anglijos, kur vy
ko filmų festivalis. Jis su
kūrė šokius ir vadovavo 
garsiam veikalui “Great 
Walft,” kuris dabar rodo
mas Londono teatre. Nere
tai dalyvauja ir vaidyboje.

Edmundas Balin, Maikio 
Bulotos sūnus, kilęs iš Law
rence, Mass. Tai talentin
gas, draugiškas jaunuolis, 
gražiai vartoja lietuvių kal
bą ir visur pabrėžia esąs 
lietuvis. Garbė tėvams!

A A.

Kearny, N. J.
Mirė

Michael Witkus, 77 metų 
amžiaus. Mirė rugsėjo 7 d., 
West Hudson ligoninėj 
Kearny. Jo kūnas buis kre
muotas penktadienį, rug
sėjo 10 d., 10 vai. ryto, Ro
sedale krematorijoj, E. Or
ange.

Velionio liūdi žmona Ma
ry, sūnus Frąnk, du\ anū
kai Amy ir David ir arti
mieji.

po pietų. Visi nariai malo
nėkite ateiti

Fin. sekr. E. Repšienė rPoliciia rado nušautas dvi ■ . . . - - ~ -• • - • - 1 Irahmai rinkimai.

A delaid e. Australija. Kopenhaga. — Rugsėjo
12 d. Danijoje įvyks gene-

(68-69) seseris ir 8 jų vaikus
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KUN. č. KAVALIAUSKAS

Nepagydomas ligonis ir žydinti 
obels šaka tėviškėje

išei-

Lie-

nių pirmininkai, gal būt, net 
periodiškai susieiti ir visai 
konkrečiai sutarti, kuris jų 
vadovaujamas veiksnys ką, 
kaip ir kada atliks. Tai bū
tų, regis, ne tik tarpusavis 
koordinavimasis, bet ir tar- 
pusavė paskata, o prireikus 
ir atitinkama tarpusavė pa
rama. Kas is to, kad veiks
nių turime tirštai, kai jų 
veiklos metinei apžvalgai 
reikia m i k ros ko po !” (Op. 
cit., p- 85.)

Protingi žodžiai! Veiks
nių esama netgi “t irštai,” o 
metinei apžvalgai reikia mi
kroskopo... Argi apžval
gininkui neaišku, kad tas 
įvairių organizacijų (ir ži
noma vadeivų!) tirštumas 
kalba anaiptol ne lietuviš
kosios ideologijos ar idea
lizmo naudai. Argi neaiš
ku, kad čia vyksta papras
čiausias biznis, konkurenci
ja ir kova del Įtakos sferų, 
o dar aiškiau — kova už 
dolerį?

Taigi mes atvirai smer
kiame kapitalo vergiją, ne
žiūrint kaip ji bemaskuotų 
savo grobuonišką prigimtį. 
Mes netikime politikan- 
tams, pasinaudoj autiems 
net re 1 i g i n e frazeolo g i j a, 
tačiau tikrovėje atstovau
jantiems nacionalistinį siau
rumą ir, galutinėje sąskai
toje, monopolijų imperializ
mą.

(Pabaiga iš pereito num.)
Pagaliau apie “globalinę” 

Amerikos politiką šiandien 
atvirai rašo ir patys JAV 
politiniai autoriai. Jie tie
siog sako, kad nacionalinės 
valstybės esančios atgyven
tas istorinis etapas, kad po
litikoje reali jėga priklau
santi ne valstybėms, bet mo
nopolijoms. Štai, kaip ci
niškai skelbia antitarybinis 
“specialistas” Z. Bžezins- 
kis: “Nors formalinės žai
dimo taisyklės palaiko iliu
ziją, kad jame dalyvauja 
lošikai, vadinami valstybė
mis..., tačiau faktiškai, 
kol neiškyla karas, jis vyks
ta anaiptol ne tokiu forma
liniu pagrindu, dalyvaujant 
žymiai sudėtingesniam 
partnerių sąstatui.”

O gal ir šito mūsų 
vija nesupranta?

Tačiau atsiverskime
tuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos “Suvažiavimo 
Darbų” penktąjį tomą. (Ro
ma, 1964 metai.) Gediminas 
Galva studijoje “Socialinės 
santvarkos krizė” aiškiai 
demaskuoja kapitalis t i n i o 
pasaulio mitą apie “demo
kratinę” kapitalistinės vals
tybės prigimtį.

Štai, ką autorius teigia 
apie JAV “demokratiją”: 
“J. A. V. demokratija pasi
žymi ryškiu suskilimu ne 
tiek tarp partijų, kiek ūki
nių susigrupavimų, kurie 
siekia savų interesų. Ūki
niai susigrupavimai (skai
tyk—monopolijos, Č. K.) ne
saistomi priemonių įgyven
dinti savuosius interesus. 
Šioje dorovės nesaistomoje 
kovoje rinkimų dalyvis tam-j į-ajs tiesų buvo labai sun- 
pa stebėtoju. Jis patenka Į ku numatyti Bažnyčios ir 
neviltin, kai, išbandęs visas’tėviškės ateitį. Tuo metu 
progas, sulaukia to paties viska buvo nustelbusi kla- 
gavinio.ą. Prieš rinkimus jis sių koVa. Trūko išsilavinu- 
vėl pažadais užliūliuojamas. sįu naujo gyvenimo sta- 
Balsų pirkliai elgiasi su bal- tytojų. Laimei, ne visi nu- 
suotoju lyg su mažu vaiku, mojo ranka ir ne visi pasi- 
kai jo ranka spaudžiama,.traukė iš aktyvaus šalies X -tr r* i mitTA/-! m m n I •

Pagaliau keli žodžiai apie 
žydinčias obelis tėviškėje.

Taip ! Jos vešliai ir pui
kiai žydi mūsų soduose, ku
rie be galo ir be krašto iš
siplėtė mūsų krašte.

Pirmiausiais pokario me-

suotoju lyg su mažu vaiku,

šypso m a si ir suvedžioja- 
jama.” (Ten pat, p. 253.)

Pasirodo, jog ne politinės 
partijos, bet monopolijos 
nulemiančios JAV politiką: 
“Vyraujančios J. A. V. įmo-, 
nes siekia ne 
didinti, bet ir turėti politi
nės įtakos. Jų planavimas, 
yra trumpalaikis. Kuri par-1

Štai, kodėl mes di- 
džiuojamės ir kviečiame vi
sus geros valios žmones įsi
tikinti mūsų žydinčių sodų 
puošnumu bei grožiu. Ne
trukus mūsų tėviškė bus 
ištisinis žydintis sodnas!

Ir todėl mes pasisakome 
ne už tuos, kurie norėtų 
griauti, bet už tuos, kurie 
stato ir kuria geresnį gy
venimą.

č. Kavaliauskas
(Kun. č. Kavaliauskas)

LTSR, Trakų rajonas 
Vievis, Vilniaus 56

gyvenimo.
O dabar mūsų tėviškėje 

galutinai nugalėtas skurdas. 
Visiems prieinamas aukšta
sis mokslas, nemokamas gy-

tik ’ kapitalą!^m?s’ globa ir aP?auga "e/
laimės ar senatvės metui. 
Galutinai nugalėta nedarbo 
Igrėsmė ir todėl joks mūsų ,y.ia ui uiuuaiaiiMD, ikmiuai-L- -v i • •tija rinkimus laimėt^di-l evlskes ^mogusmebųo ry- 

džiojo kapitalo atstovai turi 
sprendžiamąjį balsą.” (Ten 
pat, 254.) Ir čia, kaip sa
koma, komentarai nereika- 
kalingi...

Taigi, visa mūsų išeivijos 
antitarybinė veikla neini ir 
negali būti nacionalinio po
būdžio, kadangi JAV ir kiti 
kapitalistiniai kraštai šiuo
laikinėje ekonominio išsi
vystymo fazėje iš esmės 
yra priešingi tautų išsi
laisvinimui. Dar kartą pri
mename: tuščias dalykas 
kalbėti apie tautos nepri
klausomybę, kai šalies tur
tai valdomi užsienio mono
polijų! Ir ne be tokios vals
tybės, kaip Kuba, Čilė, In
dija, Jungtinė Arabų Res
publika, Tunisas ir kt. pa
sirinko ne kapitalistinį, bet 
socializmo- kelią.

Dar sykį sugrįžkime prie 
“Aido” prisipažinimų. “Tu
rint galvoje, — sako ap
žvalgininkas, 
ir Laisvės komiteto nevai
singumą, taip pat Vliko ne
tesėjimus, dėmesio prašosi 
veiksnių susiglaudinimo
mintis. Argi negalėtų veiks-alkoholikų.

Australijos mokslininkai 
rengiasi pradėti tolesnį ka
lą prieš laukinių triušių ban
das. Tam jie panaudos blu
sas, specialiai šiam tikslui 
importuotas iš Anglijos. Jos, 
užkrėstos triušiams mirti
nos miksomatozės virusu, 
bus paleistos į laisvę.

ypač Alto Amerikiečių mokslininkai 
apskaičiavo, kad alkoholikai 
kasmet padaro 4 milijardus 
dolerių nuostolių. Dabar 
JAV yra apie 6 milijonus

Iš gimtojo krašto sveikinimai “Laisves” jubiliejinis piknikas 
dr. Antanui Petrikai Philadelphijoje

ad rugsėjo 5-taGerbiamas ir 
mielas bičiuli,

Siunčiame jums nuošir
džiausius sveikinimus jūsų 
garbingo aštuoniasdešimt
mečio sukakties proga.

Karštai linkime Jums pir
miausia juo geresnės svei
katos ir jėgų nugalėti visus 
negalavimus, kurie — gir
dėjome — paskutiniu metu 
jus vargina.

Taip pat linkime visoke
riopos sėkmės ir galimybės 
įvykdyti visą, ką esate užsi
moję dar padaryti.

Mes dažnai prisimename 
jūsų viešnagę Lietuvoje ir 
malonų susitikimą su Ju
mis mūsų vasarvietėje. Kaip

te, geriausios sveikatos, il
giausių metų, neišsenkan
čios energijos ir toliau ver
čiant gilią vagą pažangioje 
užsienio lietuvių veikloje.

Leokadija Diržinskaitė

Mielasai Drauge...............
Antanai Petriką!

Prašau priimti nuo manęs 
ir nuo mano žmonos Irenos 
nuoširdžiausius linkėjimus, 
sulaukus garbingo aštuo
niasdešimtmečio !

Džiugu ir malonu pasvei
kinti dar ir dėl to, kad Pa
ties amžiaus sąmoningieji 
dešimtmečiai buvo nuosta
biai kūrybingi, kad darbš
ti plunksna tebeįvairina pa-

norėtųsi dar bent kartą su- žangiosios JAV lietuvių 
sitikti su Jumis ir draugiš- spaudos skiltis įdomiais 
kai pasikalbėti apie pažan- straipsniais.
giąją lietuvių spaudą bei 
literatūrą, kuriai Jūs ati
davėte tiek daug savo jėgų 
ir kurią praturtinote vertin
gais raštais.

Ilgiausių Jums metų!
H. Korsakiene
K. Korsakas

Linkime dar ilgai gyvuoti 
ir neprarasti kūrybingu
mo !

Viso geriausio! Valio! 
valio!

Julius Būtėnas
Palanga

Vilnius

Širdingai sveikiname Jus, 
gerbiamas daktare, jubilie
jaus proga. Siunčiame ge
riausius linkėjimus geros 
sveikatos ir daug kūrybin
gų metų bei pasisekimų to
liau darb u o j a n t i s taikos, 
draugystės ir pažangos la
bui.

V. Zenkevičius

Nuoširdžiausiai sveikinu 
garbingos sukakties aštuo
niasdešimtmečio proga. Jū-

• Mielas bičiuli, 
Antanai Petriką,

Karštai sveikiname Jus, 
kaip įžymų pažangųjį Ame
rikos lietuvių veikėją ir 
LTSR nusipelniusi veikė
ja su garbingu jubiliejumi, 
80-uoju gimtadieniu. Svei
kindami Jus, gražiai prisi
dėjusį prie socializmo lai
mėjimų propagavimo emi
grantų tarpe, mes prisime
name Jus kaip nenuilstamą 
kovotoją už šviesius žmoni
jos idealus, žavimės jūsų 
ryžtu, kūrybiniu nerimu, at-

sų gyvenimas ir ilgametė sidavimu taikos gyvenimo 
veikla yra puikus pavyzdys darbui. . Garbingo ir švie-

Žinant, 
diena bus ^ana karšta, nu
sitarėme tą sekmadienį vyk
ti į “Laisvės” pikniką Fila
delf i j on kuo anksčiau, kad 
būtų kelionėje vėsiau.

Nuvykome dar gana anks
ti, tad turėjome progos ap
žiūrėti Alberto Merkio nuo
savybę, kuri iš tikrųjų yra 
gana didelė. Vienas pasta
tas, tarytum rūmai, stovi 
prie gatvės, o antras vidu
ryje žemės sklypo, kuriame 
ištaisyta patogi salė laikyti 
parengimus. Aplinkui na
mus žaliuoja pievelės, už 
pastato įtaisytas gražus 
maudymuisi baseinas. Pa
vėsyje jau radome šneku
čiuojantis į pikniką suva
žiavusius svečius.

Po pietų drg. R. Merkis 
pravedė programą, primin
damas apie būvusiuš di
džiuosius “Laisvės” pikni
kus Filadelfijoje, kur suva
žiuodavo iš įvairių Pennsyl- 
vanijos miestelių pažangieji 
lietuviai susitikti su savo 
draugais ir paremti pažan
giąją spaudą.

Pakviesta kalbėti Lietuvo
je viešėjusios draugės: N. 
Buknienė, E. švegždienė ir 
J. Andrulienė. Po 11 metų, 
antrame savo apsilankyme 
tėvynėje, N. Buknienė pa
matė Lietuvos klestėjimą ir 
priminė, kad jeigu ateityje 
karo nebūtų, tai Lietuva di
deliais šuoliais pažengtų 
pirmyn ir vis kiltų aukštyn. 
Drg. Švegždienė džiaugėsi 
savo apsilankymu Lietuvoje 
ir savo įspūdžius jau suspė
jo aprašyti “Laisvėje.” An
drulienė prieš 12 metų lan
kėsi Lietuvoje su pačia pir
mąja grupe. Šią vasarą ji

Baigiant, norisi priminti 
draugams filadelfieč i a m s, 
kad sekantį kartą, skelbiant 
savo parengimus, nurodytų 
kaip nuvažiuoti iš Roose
velt Boulevard iki Al. Mer
kio namų,kad n e r e i k ė tų 
klaidžioti.

Linkime mieliems drau
gams Filade 1 f i j o j e geros 
sveikatos ir ilgo gyvenimo, 
kad ir vėl galėtume susitik
ti, ir vėl pabendrauti.

Pramogy Kalendorius
Rugsėjo 26 d.

Tai bus sekmadienis — 
įvyks “Laisvės” oficialus 
atidarymas Jubiliejinio va
jaus. Pradžia pirmą valan
dą dieną. Turėsime gražią 
programą ir užkandžių. 
Prašome dalyvauti. Kviečia 
Spaudos Bendrovės direk
toriai.

Mieste pasidairius
Nuo rugsėjo 8 d. tarybi

niai Aeroflot lėktuvai veš 
nuo 12 iki 25 metų jaunuo
lius iš New Yorko į Mask
vą ir atgal tik už $265. No
rintieji daugiau informaci
jų gali skambinti: PL. 2- 
3030. Adresas. 5 E. 49 St., 
New York, N. Y. 10017.

Šimtai newyorkieciu vyks 
į liaudies pikniką šį sekma
dienį, rugsėjo 12. Piknikas 
įvyks gražiame rusų Arrow 
Parke, Monroe, N. Y-

Geriausių tarybinių filmų 
festivalis čia prasidės rug
sėjo 9 d. ir tęsis iki spalio 
31 d. Įvyks New Yorko 
Kultūriniame Centre, 2 Co
lumbus Circle, nuo 4 vai. iki 
6 vai. trečiadieniais, ketvir
tadieniais, penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadie
niais. Įžanga $1 (studen
tams 50 c.).

Rep.

Spalio 9 d.
Binghamton, N. Y.
Naujų filmų iš ■ ’Tarybų 

Lietuvos rodymas. Rodys 
J. Grybas is New Yorko. 
American Legion salėje 
Pradžia 6-ą vai. vakare.

Spalio 10 d.
Pattenburg, N. J. Įvyks 

sociali s pobūvis pas K. -J. 
Čiurlius. Prašome šią die
ną rezervuoti.

Spalio (Oct.) 16 d.
Lietuvių Namo Bendro

vės (Lithuanian Bldg. Corp.) 
šėrininkų suvažiavimas 102- 
02 Liberty Avė. Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 

| popiet.

Spalio 17 dieną
LLD 6-tos apskrities me

tinė konferencija prasidės 
11 vai. ryto. Po konferen
cijos bus pietūs. Konferen
cijos vieta: 339 E. lt h St 
Chester, Pa. Kuopos išrin
kite delegatus. Delegatai 
pribūkite laiku.

Kviečia Apskrities
Komitetas

nenuilstamai kovai už švie- saus jubiliejaus proga linki- ten nuvykusi pamatė daug 
naujo, didelį progresą. Ji 
aplankė senus draugus ame
rikiečius ir draugės Rama
nauskienės gimines, nuo ku
rių parvežė vestuvinį “ra
guotį” ir pavaišino visus 
svečius.

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba savo kalboje, tarp 
kitko, pabrėžė filadelf iečių 
atliktus darbus “Laisvės” 
naudai ir priminė, kad dau
gelis iš jų skaito “Laisvę” 
nuo pirmos išleidimo dienos.

LLD Centro pirmininkė 
K. Petrikienė pagyrė filadel- 

I f iečių darbštumą organiza
cinėje veikloje ir ragino 
rinkti medžagą iš praeities 
veiklos dėl istorinio leidi
nio.

Atšventėme tą. dieną ir 
darbščiosios parengimų gas- 
padinės E. Tureikienės gim
tadienį, visi bendrai sudai
navome jai “Ilgiausių Me
tų.”

Pabaigoje kalbėjo drg. B. 
Ramanauskienė, kurių ūky
je dažnai būdavo surengta 
“Laisvės” naudai piknikų.

> A. Lipčius paragino atsilan
kyti į LLD 6-tos apskrities 
konferenciją, Chester, Pa., 
kuri įvyks spalio 17 d.

Programa užsibaigė su 
dainomis. Mūsų aidiečiai 
atliko keletą dainelių. V. 
Bekeris padainavo solo, N. 
Ventienė su J. Grybu atliko 
duetą. Jiems akompanavo 
M. Stensler.

Mes newyorkieciai prisi
menam e tuos didžiuosius 
“Laisvės” piknikus Filadel
fijoje. Pasilikusios šiandien 
to veikimo giliosios šaknys 
dar gana tvirtai laikosi, ir 
reikia pasidžiaugti tų drau
gų darbštumu ir padėkoti 
už surengtą “Laisvės” jubi
liejinį pikniką.

□ V JLVž . |

sius žmonijos idealus. Lin-|me i'ums geros sveikatos, 
kiu jums, gerbiamas jubilia-|d?r?ingos kūW

Car Trouble
One of the worst troubles a 

person can have is car trou
ble. What are you going to 
do if you get stuck on a high
way miles and miles away 
from everything? We were 
only a few blocks away from 
Al Merkis’ place on our way 
back to New York from the 
picnic when our trouble 

I started. Antanas stopped 
the car on the side of a 
road. “Is anything wrong?” 
I asked.

“I thing so.”
He checked the car and 

found the trouble but didn’t 
know what to do about it. 
He called Al Merkis to find 
out of there was a garage 
anywhere near. Al came, 
took Antanas with him to 
get some help. While they 
were gone Mildred and Vic
tor came and that was very 
lucky for us. They took our 
three passengers with them 
to New York while Antanas 
and I had to stay overnight 
to see what can be done 
about the car the next day.

Al Merkis and his father 
were very hospitable and 
helpful. We spent the night 
there. Next morning they 
were busy trying to get our 
car fixed and after a good 
lunch with them we were 
back on our way to N e w 
York and arrived home 
safely before the Labor Day 
traffic.
We will always remember 

the friendly people in Phi
ladelphia and are proud to 

i know them.

binės energijos ir visokerio
pos sėkmės gyvenime.

Kultūrinių Ryšių su 
Užsienio Lietuviais 

Komitetas
Vilnius

Nuo Redakcijos: Mes ir
gi, visas “Laisvės” kolekty
vas, linkime jubiliatui, mū
sų nenuilstančiam bendra
darbiui, ilgiausių laimingų 
metų.

Savo gimtadienio proga, 
rugsėjo 3 dieną, dr. A. Pe
triką su žmona MargaretaĮ 
buvo užėję į Redakciją, i 
Džiugu mums skaitytojams 
pranešti, kad daktaro svei
kata yra jau gerokai pasi
taisius ir, pasak Margare- 
tos, kasdien eina geryn.

Klaidos atitaisymas
Rugsėjo 3 d. “Laisvėje” 

koresp 6 n d e n c i j o j e apie 
Cranfordo pikniką trečio 
paragrafo pirmoji eilutė 
“pikniko vieta labai erdvi”, 
ten nepriklauso. Paragra
fas turi prasidėti eilute 
“Piknike buvo pagerbtas ir 
t. t. Atsiprašome už klaidą.

Moterų Klubo narėms
Pirmas šio sezono Niujor

ko Lietuvių Moterų 
susirinkimas įvyks 
dienį, rugsėjo 15 d., 
po pietų, Laisvės 
102-02 Liberty Avė., 
Park.

Pradėkime sezoną
dėlių susirinkimu, kad įgaū- 
tume ūpo ir toliau tęsti sėk
mingus susirinkimus. Daly
vaukime visos.

Pirmininkė

Klubo 
trečia- 
2 vai. 
name, 
Ozone 

•i

su di-

Ilse

Dėkojame drg. Vilkienei
• • Grįždamas iš A g a w a m, 
Mass., pakeliui užsukau į 
Rocky Hill aplankyti drau
gus Jurgį ir Oną Šilkus.

Jurgis, malonu, tebekru- 
ta savo jaukioje reziden
cijoje. Lenktynių jis rsu 
niekuo neina, bet ir vedžio
tojo nereikalauja. Kol kas 
geriausia jo kojoms pagalbi
ninkė—lazdelė.

Visų laisviečių geriausi 
jam ir Onai linkėjimai.

Išvažiuojant, draugė Ona 
Šilkienė pabraidžiojo po sa
vo vešlų daržą ir įteikė par
vežti laisviečiams gražių 
pomidorų ir agurkų.

Neseniai laisviėtis La
zauskas didžiavosi išaugi
nęs agurką dviejų svarų. 
Draugė Šilkienė taipgi pasi
didžiuodama įteikė parvež
ti draugei H. Feiferienei 
už korespo n d e n c i j ą apie 
Hartfordo chorą agurką 2 
svarų su uncija.

Ląisviečiai ir H. F. esame 
draugei Onai labai dėkingi 
už nemažą dovanėlę. SV

Spalio 17 d.
HARTFORD, CONN.
Įvyks Banketas-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai. 157į 
Hungerford St. Vėliau bus 
daugiau pranešimų.

IŠNUOMOJIMAI
Išnuomoju kambarj su rakandais, 

patogus kambarys. Duodu privilegi
ją pasigaminti valgį. Gyvenu vie
nas. Dėl daugiau informacijų, pra
šau skambinti: 384-3555. 
Lileikis, 118 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. 11211.

Petras 
apt. 30, 

(66-69)

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomojame gražią ir 

gerą vietą, su privilegija 
naudoti virtuvę ir šaldytu
vą. Gali kreiptis vyras, 
moteris ar vedusi pora. Del 
daugiau informacijų suži
nosite po adresu: 61-33— 
56th Avenue, Maspeth, N Y. 
11378. Nuo 5-os iki 7-os va
landos vakaro. Klauskite 
Jono. (67-69)

Namo Bendroves Komitetui
Namo Bendroves Komite

to posėdis įv^įįs antradienį, 
rugsėjo 14 d./3 vai. po pie
tų, Laisves salėje.

Pirmininkas (69-70)

Susirinkimas
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks rugsėjo 14 die- 
ną.

Susirinkimas prasidės 2 
vai. Vieta jau žinoma: 
Laisvės salė, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park.

Šis bus pirmas susirinki
mas po atostogų. Turėsime 
daug reikalų aptarti. Visi 
nariai dalyvaukite.

Kuopos Valdyba

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisves” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą. :

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 30c. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
Rašykite: “Laisvė**

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




