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KRISLAI
Musų javapiūtė 
įspūdžiai angliškai 
Sveikas protas laimi 
Ko tikimasi ?
Kaltas !
Olimpiada — kąji parodė ?

- A. BIMBA -

Su spalio 1 diena prasideda 
“Laisvės” metinis vajus. 
Tai mūsų metinė javapiūtė. 
Reikalinga visų laisviečių 
darniausia talka vajaus tiks
lams pasiekti.

Neslepiame susirūpinimo. 
Ar pasiseks? O pasiseki
mas labai reikalingas. Visų 
mūsų giliausias troškimas: 
kad “Laisvė” gyvuotų ir 
stiprėtų. Tai labai daug 
priklausys nuo vajaus rezul
tatų.

Todėl ir kreipiamės Į vi
sus mūsų pažangiosios lietu
vių spaudos skaitytojus ir 
rėmėjus: kiekvienas kuo
nors prisidėkime prie vajaus 
sėkmingo pravedimo.

•

Du jaunosios kartos lietu
viai lankėsi Tarybų Lietuvo
je ir parašė savo įspūdžius. 
LDS organe “Tiesoje” buvo 
atspausdinti Al. Dupšos įs
pūdžiai. Juos perskaitėme 
su dideliu susidomėjimu.

“Laisvėje” su savo įspū
džiais gražiai pasirodė Ar- 
thuras Petriką. Tikiu, kad 
jie skaitytojams patiko, Ar- 
thuras J juos įdėjo daug 
kruopštaus darbo.

Girdėjau, kad ir LDS pre
zidentas Richardas Janulis, 
kuris taipgi neseniai lankėsi 
Lietuvoje, ruošiasi savo įs
pūdžiais pasidalyti su pla
čiąja visuomene. Lauksime.

•

Galima tiktai nuoširdžiai 
pasveikinti Ekonominio Vys
tymosi Komiteto patarimą 
valdžiai ir Kongresui panai
kinti prekybines restrikcijas 
prieš Tarybų Sąjungą ir kitas 
socialistines šalis. Jos buvo 
sugalvotos ir įvestos ma- 
kartistinės pavietrės siau
tėjimo laikais. Jų tikslas 
buvo socialistini pasauli pa
smaugti ekonominiai.

Niekas iš tų beprotiškų 
pastangų neišėjo. Jos tik 
pakenkė mūsų Amerikos 
ekonomikai ir tarptauti
niams santykiams.

Džiugu, gerai, kad sveikas 
protas pradeda laimėti nors 
šiuo klausimu. Komiteto 
pasiūlymas turėtų būti ne- 
bedelsiant vykdomas.

•

New Yorke jau prasidėjo 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos 27-oji sesija. 
Ką ji duos pašalinimui karo 
židinių ir pagerinimui tarp
tautinių santykių?

Pasaulis laukia ir tikisi 
gerų, naudingų nutarimų. 
Reikia, kad jis nebūtų su- 
viltas.

•

Dabar jau turime labai 
autoritetingą žodį, kad mūsų 
New Yorko valstijos guber
natorius Nelson Rockefeller 
yra kaltas už suruošimą ir 
pravedimą Atticoje prieš ka
linius skerdynės, kurioje

(Nukelta į 6 pusi.):

TSRS sportininkai laimėjo 
olimpiadoj pirmą vietą 

su 99 medaliais

Nixonas atmeta Vietnamo
patriotų naujus karui 

baigti siūlymus
Munichas, Vakarų Vokie

tija. - Rugpiūčio 10 d. bai
gėsi 20-oji Tarptautinė olim
piada. Joje dalyvavo 10,500 
vyrų ir moterų atletų iš 122 
šalių.

Pirmą vietą iškovojo dau
giau kaip 200 tarybinių atle
tų. Jie buvo apdovanoti 50 
aukso, 27 sidabro ir 22 bron
zos' medaliais. Viso jie 
gavo 99 medalius. Antroje 
vietoje - Jungtinių Valstijų 
sportininkai gavo 93 meda
lius. Trečioje vietoje -

Mašinistai užgyrė 
McGoverną

Los Angeles, Calif. - In
ternational Association of 
Machinists konvencija, at
stovaujanti daugiau kaip 
900,000 narių, užgyrė demo
kratų prezidentini kandidatą 
George McGoverną.

Daugiau kaip 80% delegatų 
balsavo už McGoverną. Tai 
buvo užduotas didelis smūgis 
AFL-CIO prez. Meany “neu
tralumui”, kuris padeda 
Nixonui.

Kinija nusipirko 
10 lėktuvų

Pekinas. - Kinija pasira- 
še su Amerikos lėktuvų sta
tybos kompanija sutartį pa
statyti 10 Boeing 707 lėk
tuvų.

Už tuos lėktuvus Kinija su
tiko sumokėti 150 milijonų 
dolerių. Kinija taipgi atsiųs 
penkis savo lakūnus Ame
rikoje lavintis.

Valstiečių 
kongresas

Paryžius. - Valstiečių ir 
jų šeimų kongresas įvyko 
Tours mieste. Dalyvavo 
mažieji žemės savininkai, 
kuriuos dvarponiai baisiai 
skriaudžia.

Kongrese raportavo, kad 
didieji žemių savininkai ir 
bankininkai laipsniškai išva
ro smulkiuosius valstiečius 
ir jų žemes pasigrobia.

Kur daugiau serga 
plaučių vėžiu

Washingtonas. - Vėžio 
ligų tyrinėtojų konferencijo
je raportuota, kad plaučių 
vėžiu daugiausia serga 
miestų ir pramoninių centrų 
gyventojai. Užterštas oras 
ir rūkymas žymiai prisideda 
prie ligų didėjimo.

Jeigu miestuose ir pra
moniniuose centruose oro 
teršimas būtų sulaikytas, tai 
nuo plaučių vėžio mirtingu
mas žymiai sumažėtų, sako 
vėžio ligų tyrinėtojai.

Rytų Vokietijos atletai pasi
žymėjo su 66 medaliais. 
Mažiausia užsipelnė Indijos 
ir kai kur iii kitų šalių spor
tininkai, gavę tik po vieną 
bronzos medalį.

Astuoni Tarybų Lietuvos 
sportininkai olimpiadoje 
puikiai pasižymėjo. Čem
pionų gretose - irkluotojas 
V. Cesiūnas ir krepšininkas 
M. Paulauskas, o lengvaat
letė N. Sabaitė iškovojo sida
bro medalį. Pasižymėjo 
plaukikė B. Užkuraitytė, 
lengvaatletai R. Bitė, R. 
Plungė ir K. šapka.

Porą dienų olimpiada buvo 
sutrukdyta, kai arabai tero
ristai užpuolė Izraelio atle
tus. Tada žuvo 11 Izraelio 
atletų, 5 arabai teroristai ir 
V. Vokietijos policininkas. 
Olimpiados atletai pagerbė 
žuvusiuosius Izraelio atle
tus.

Parinkta 21-ajai Tarp
tautinei olimpiadai vieta - 
Kanados didmiestis Mon
treal .Sportininkai baigė 20- 
ąją Tarptautinę7 olimpiadą 
solidariai ir demonstraty
viai.

BONNA. - Vakarų Vokie
tijos valdžia paskyrė milijo
ną dolerių 11 Izraelio žuvu
sių sportininkų šeimoms 
padėti.

Egiptas kaltina 
Vakarų Vokietiją
Kairas. - Egipto valdžia 

aiškina, kad Vakarų Vokie
tijos policija, klausydama 
Izraelio valdžios reikalavi
mo sulaikyti arabų teroristų 
įkaitų išvežimą i Tunisiją, 
prisidėjo prie žudynių Mu- 
nicho olimpiadoje.

Kai policija pradėjo ap
šaudyti arabus teroristus, 
tuomet žuvo izraeliečiai 
įkaitai ir teroristai, taipgi 
vienas policininkas.

VĖLIAUSIA 
r

New Yorkas - Pra
eitą antradienį prasi
dėjo 27-oji Jungtinių 
Tautų Generalines A-

Vytautas Zenkevičius

Paskutinę olimpiados dieną sportininkai atnešė J stadioną 
visų olimpiadoje dalyvavusių šalių vėliavas prie olimpiados 
žibintuvo, kur įvyko paskutinės atsisveikinimo ceremonijos 
ir linkėjimai vėl susitikti 21-oje olimpiadoje Montreale.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
AUTOBUSU - 1
KlEKVIEN/\ KOLUKį

Pradėjus autobusams kur
suoti iš Trakų i Strėvos ko
lūkį, Tarybų Lietuvoje ne
beliko nė vieno ūkio, kuris 
neturėtų reguliaraus susi
siekimo su rajono centru. 
Šiuo metu Lietuvoje yra dau
giau kaip 2,100 ruožų-tarp
miestinių, priemiestinių, 
miestų gatvėmis, kuriais va
žinėja autobusai. Bendras 
ruožų ilgis viršija 100 tūks
tančių kilometrų.

Tarybų Lietuvos autoūkiai 
ir parkai nuolat papildomi 
Gorkio, Lvovo ir kitų stam
bių Tarybų šalies gamyklų 
automobiliais. Vis daugiau 
autobusų gaunama iš Veng
rijos.

POETO GIMTINĖJE

Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto bibliotekos 
rankraštyne sukaupta daug 
vertingos medžiagos apie 
mūsų rašytojus, kalbininkus, 
kitus kultūros veikėjus. 
Rankraštyno fondai nuolat 
papildomi. Jo vedėja Marija 
Grigaitytė ankstesniais me
tais važinėjo Žemaitės, Ba
lio Sruogos, Vinco Krėvės-

s a mb I ėjos sesija. Ža
da būti viena įdomiau
sių ir svarbiausių se
sijų. Visos Salys turi 
prisluntusios pilnas 
delegacijas.

Mums, lietuviams, 
džiugu, kad Ir Šioje 
sesijoje Tarybų Sąjun
gos delegacijoje daly
vauja mūsų tautietis, 
plačiai Amerikos lie
tuviams žinomas, Vy
tautas Zenkevičius.

Mūsų giliausias 
linkėjimas, kad Si A- 
sambiejos sesija savo 
diskusijomis Ir nuta
rimais žymiai susti
printų pasaulines tai
kos reikalus.

Mickevičiaus ir kitų rašyto
jų gyvenimo ir kūrybos ke
liais.

Šiemet instituto darbuoto
ja pabuvojo V. Mykolaičio- 
Putino gimtinėje - Prienų 
rajono Pilotiškių kaime, kur 
ir šiandien tebestovi Putino 
aprašytas “dviejų galų gy
venamasai namas” su sekly
čia. Dabar ši sodyba - me
morialinė. Ją prižiūri čia 
gyvenantis poeto brolis An
tanas Mykolaitis. Instituto 
darbuotojai, kaip ir kitiems 
gausiai čia atvykstantiems 
svečiams, sodybos šeimi
ninkas papasakojo apie poe
tą, jo tėvus.

Šios išvykos metu taip pat 
buvo aplankyti ir Vinco 
Mykolaičio-Putino giminės 
bei artimieji. Memorialinės 
medžiagos iš viso pateikė 
trylika asmenų. Pavyko 
gauti ir senų fotografijų, ku
riose Įamžinti poeto tėvai, 
artimieji, Marijampolės 
mokytojai - Marija Pečkaus- 
kaitė, Motiejus Gustaitis, 
Petras Kriaučiūnas. Insti
tuto fondus praturtino ir šeši 
poeto laiškai artimiesiems.

Visa ši medžiaga pasitar
naus ateityje, ruošiant atsi
minimų knygą apie Vincą 
Mykolaitį-Putiną.

KORORTŲ PASLAUGOS 
ŠEIMOMS

Smėlėtose Šventosios pa
krantėse, vešliuose pušy
nuose įsikūrę Anykščių “Ši
lelio” poilsio namai. Šiemet 
juose savo ^atostogas leido 
ištisos šeimos.

Artimiausiais metais pra
dės veikti ir kitas šeimyninis 
kurortas Daugirdiškėse, 
esančiose netoli Trakų. Di
delio ežero pakrantėse sta
tomi spalvingi mediniai na
meliai, kuriuose vienu metu 
galės gyventi tūkstantis 
žmonių.

Kurortines paslaugas taip 
pat numatyta išplėsti ir Pa
langoje. Pastačius naująjį 
“Gintaro” poilsio namų kom
pleksą, čia atostogauti galės 
atvykti ne tik motinos su vai
kais, bet ir ištisos šeimos.

V. PETKEVIČIENE

Washingtonas. - Nixono 
strateginis užsienio reika
lais patarėjas Kissingeris 
grįžo iš kelionės. Jis lan
kėsi Maskvoje, Paryžiuje, 
Londone, Saigone.

Paryžiuje Kissingeris tu
rėjo 17-ą jį slaptą pasitarimą 
su Siaurės Vietnamo delega
cijos vadais. Paskiausiame 
pasitarime buvo perduota 
parvežti prez. Nixonui nau
jus taikos siūlymus: nu
traukti visokią paramą Pietų 
Vietnamo diktatoriui Thieu, 
sudaryti koalicinę valdžią, 
ištraukti visas amerikiečių 
militarines jėgas iš visos 
Indokinijos.

Kissingeris pasakė spau
dos reporteriams, kad tokie 
karui baigti siūlymai “Jung
tinėms Valstijoms nepriim
tini”. Vadinasi, Nixonas ne
sutiko tartis naujų siūlymų 
pagrindu. Todėl karas ir 
toliau tęsiamas.

Maskvoje Kissingeris pa
sitarimuose su Brežnevu 
priėjo išvados, kad reikia 
žymiai plėsti tarp abiejų ša
lių prekybą. Tuo reikalu

Negrai unijų vadai 
prieš Nixoną

Washingtonas. - Juodieji 
unijų vadai šaukia negrų uni- 
jistų konferenciją Chicagoje 
rugsėjo 23-24 dienomis. 
Tikisi turėti apie 1,000 uni- 
jistų konferencijoje.

Vadai griežtai pasmerkia 
AFL-CIO prez. Meany “neu
tralumą”, kaip paramą Nixo
nui rinkimuose. Meany pri
sideda prie Nixono rasisti
nės demagogijos, kaip rin
kimų strategijos.

Amerika gina 
Izraelio agresiją
Jungtinių Tautų Saugumo 

taryba 13 balsų priėmė re
zoliuciją, kuri reikalauja Iz
raelio sulaikyti bombardavi
mą Sirijos ir Lebanono, taip
gi susilaikyti nuo kitų mili- 
tarlnių žygių Vidurio Ry
tuose. Rezoliucija smerkia 
Izraelio agresiją.

Panama susilaikė nuo bal
savimo, o Jungtinės Valsti
jos vetavo. Tokiu būdu 
Jungtinės Valstijos dar kar
tą parėmė Izraelio agresiją.

Smerkia Izraelio 
agresijos gynimą
Kairas. - Arabų Sąjungą 

sudarančių 18 valstybių už
sienio ministrų susirinki
mas pasmerkė Jungtinių 
Valstijų vetavlmą Jungtinių 
Tautų rezoliucijos, kuri rei
kalauja Izraelio sulaikyti Si
rijos ir Lebanono bombarda
vimus.

Ministrai nurodo, kad to
kiu būdu Jungtinės Valstijos 
padeda Izraeliui tęsti agre
siją prieš arabų valstybes.. 

bus tęsiami pasitarimai 
Washingtone. Dar šiais 
metais manoma ,prieiti prie 
konkrečių susitarimų. Kiek 
jaučiama, Kissingeris su 
Brežnevu tarėsi ir Vietnamo 
karo klausimu.

Pietų V ie t na m c ka r u i 
baigti sąjudys nuolat plečia
si. Diktatorius Thieu bando 
visokiais būdais tą judėjimą 
pažaboti. Šiomis dienomis 
uždaryta 14 dienraščių, 
kurie reikšdavo skirtingas 
nuomones karo tesimo klau
simu.

MASKVA. - Tarybų Są
junga pasižadėjo tęsti viso
kią paramą kovojančiai Viet
namo liaudžiai prieš impe
rialistų agresiją.

Diktatorius Thieu 
smaugia spaudą 

Saigonas. - Dienraštis 
“Dien Tin”, turįs daugiau 
kaip 80,000 skaitytojų, buvo 
priverstas užsidaryti, kai 
valdžia pareikalavo užstato 
$50,000.

Dienraštis atsargiai pa
kritikuodavo valdžios politi
ką. To ir užteko jį pa
smaugti. Panašiai buvo už
daryti keli kiti laikraščiai, 
kurie nesutiko su valdžios 
politika.

Panama kaltina 
Jung. Valstijas

Panamos naujai išrinkta 
asamblėja (parlamentas) 
kaltina Jungtines Valstijas 
už laikymą savo kontrolėje 
Panamos kanalo zonos, kuri 
priklauso Panamos respub
likai.

Asamblėja nubalsavo ne
priimti $1,930,000 metinio 
mokesčio iš Jungtinių Val
stijų. Ji reikalauja tą 647 
ketvirtainių mylių zoną grą
žinti Panamai.

Senatorius Kennedy 
padeda McGovernui

Washingtonas. - Senato
rius Kennedy išvyko padėti 
McGovernui rinkimų vajuje. 
Kur jie abu pasirodė, visur 
turėjo didelio pasisekimo: 
piliečių masės juos sveiki
no. Jie smarkiai kritikuoja 
Nixono politiką. Lankosi 
daugelyje miestų.

o
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Pažadėjimas neištesėtas
Komercinėje spaudoje vyksta smarkios diskusijos apie 

taip vadinamą prezidento Nixono “slaptą planą užbaigti 
Vietnamo karą”. Vieni sako, kad prezidentas anais me
tais sakęs, jog jis turi “slaptą planą” karui užbaigti, kiti 
teigia, ypač republikonai, kad apie joki toki planą prezi
dentas nėra niekam net kalbėjęs.

Argi tai svarbu? Svarbu, kad karas tebesitęsia, svarbu, 
kad dabartinio prezidento vadovybėje šis karas dargi iš
plėstas j Loasą ir Kambodiją.

Svarbu ne “planas”, bet prezidento viešas pažadėjimas, 
kuri jis prieš ketverius metus padarė Amerikos žmonėms. 
O jis taip pažadėjo. Savo rinkiminėje prakalboje, 1968 
metę kovo 5 d. Nashua, N. H., Mr. Nixon pareiškė:

“Ir aš Jums pažadu, kad naujoji vadovybė užbaigs šį karą 
ir laimės taiką Pacifike”. Aiškiau pažadėti juk negalima. 
Bet karas tebevyksta. Todėl žmonės teisingai jaučiasi 
apgautais ir suviltais. Todėl juose kasdien vis garsiau 
skamba šūkis: “Mr. Nixonas turi eiti laukan iš preziden
to vietosi” Ir lapkričio rinkimai suteiks jiems progą 
juo- nusikratyti.

Nuo Atticos iki Municho
Jau vieneri metai prabėgo nuo baisiosios, kruvinosios 

dramos, kuri buvo suvaidinta New Yorko valstijos mieste
lyje Attica. Joje žuvo 47 gyvybės. Daugumoje buvo kali
niai, patekę j kalėjimą už “lengvuosius” nusidėjimus prieš 
Įstatymus. Bet taip pat žuvo ir keletas kalėjimo sargę. 
Didžiausias tos dramos kaltininkas buvo N. Y. valstijos 
gubernatorius Nelson Rockefelleris. Vietoje tęsti su ka
liniais derybas išspręsti ję reikalavimus, buvo Įsakyta 
nacionalinei gvardijai ir policijai pulti ir jėga susidoroti 
su “sukilėliais”.

Labai panaši istorija su Vakarę Vokietijos mieste 
Muniche suvaidinta kruvina tragedija. Skirtumas tik tas, 
kad čia krito mažiau aukę - tik septyniolika. Irgi ėjo 
derybos. Irgi buvo galima be tokio kraujo praliejimo 
klausimą išspręsti. Bet vietoje laikytis pažadėjimo leisti 
arabams su pagrobtais izraeliečiais išskristi į Egiptą, 
Vokietijos policijai buvo Įsakyta nesilaikyti pažadėjimo ir 
aerodrome atidaryti ugnį prieš arabus ir izraeliečius.
Daugelio žmonię galvose kyla klausimai? Jeigu Atti

cos kaliniai būtę buvę balti, o ne juodi, ar gubernatorius 
būtę Įsakęs prieš juos atidaryti ugnį? Jeigu Muniche būtę 
buvę arabę paimti vokiečiai sportininkai, o ne žydai, ar 
Vokietijos valdžia būtę įsakius savo policijai šautuvu ir 
ugnimi su jais susidoroti?

Toks keršijimas 
tik kerštą gimdo

Izraelio valdžia, keršydama arabams už ję grupelės pa
naudojimą teroro prieš Izraelio sportininkus Muniche, 
siunčia karinius lėktuvus Į arabę kraštus (Siriją, Lebano- 
ną) ir iš oro sėja mirtį Į ję miestus ir kaimus. Jau šim
tai civilinlę žmonię brutališkai išbraukti iŠ gyvąją tarpo.

Mes smerkiame arabę teroristinius žygius prieš izrae
liečius. Mes dar aštriau smerkiame tokį MASINIcterorą 
prieš nieko nekaltus civilinius Lebanono ar Sirijos žmones.

Savo tokiais kovos būdais arabai tik pakenkė savo reika
lui. Panašię rezultatą prieš save tegali tikėtis ir izrae
liečiai. Kerštas gimdo kerštą. O reikia ne keršto, bet 
blaivaus proto sunormalizavimui santykię tarp Izraelio ir 
arabišką kraštą. Reikia išlyginti palestiniečiams pada
rytą baisią klaidą, leidžiant sugrįžt jiems Į savo namus, 
iš kurią jie prievarta, teroru buvo išvaryti.

TO A YOUNG MAN DEAD FROM DRUGS
Rest softly, David

within the mists of time;
let them clothe you in the balm of silence.
Go bravely, David

from your little world of anguish.
too soon born to know a better one.
David, do not look behind
For nothing is there

but terror, and chaos and the spilling of blood.
Here in the present age

grim old men send out the youth to die 
m wars not of their making.
Weaned from your mother’s breast

the span is vety brief
Before you find the poison

that Capitalism gives for nourishment— 
Death on the tip of a needle!
In place of the solace of work, it gave you

some frenzied dreams
you thought would mean escape, but robbed you of your youth. 
Bettęr you tarried awhile to see the struggle grow 
for mankind’s basic rights:
Even as you depart the fight grows strong and fierce

to make a better world
for young men such as you;

If only you thought to work and wait
for SOCIALISM’S dawn! —DORIS PONSOLLE

Kas ką rašo ir sako Laiškas iš Vilniaus
BŪTINAI REIKĖTŲ 
MOKYTIS IŠ ARMĖNŲ!

Alfonsas Žalis

Išimčię nesutinkama daryti, 
nors tai liestą net ir pradžios 
mokyklos mokinię piešimo 
darbus. Reiškia, to viso ne
pripažinimo komplekso pra
das turi būti išlaikytas iki 
galo.*’

Gimantas sako esąs tikrai 
girdėjęs, kad Lietuvos žmo
nės kitaip į bendradarbia
vimą žiūri - jie jam labai 
pritaria.

Todėl ir jis abejoja kvailo 
“veiksnią” nusistatymo nau
dingumu. Girdi, “jau derė
tą visu rimtumu pagalvoti, ar 
mūsą dabartinis nusistaty
mas yra tinkamas ir ar tikrai 
atliepia visos tautos intere
sams” (“T. ž.”, rugp. 31).
NUŽMOGĖJUSI 
GALVOSENA

Smetonininkas Vytautas 
Meškauskas bara amerikie
čius, kurie nepritaria bom
bardavimui Siaurės Vietna
mo užtvanką. Tiesa, girdi, 
kad “pylimą sugriovimas 
reikštą badą milijonams 
šiaurinio Vietnamo gyvento
ją”, bet “užtat būtę tikrai 
rimta spaudimo priemonė”. 
Sitam nužmogėjusiam žmo
gui nerūpi ir nesvarbu, kad 
milijonai žmonię numirtą 
badu! Jis už pylimo griovi
mą!4

ISTORIKAS APIE
TERORĄ

Londono Dabartinės Isto
rijos Instituto direktorius 
Walter Laqueur laikraštyje 
“Long Island Press” (rugsė
jo 10 d.) rašo apie terorą 
kaipo kovos priemonę. Jam 
atrodo, kad toks žudymas 
nekaltą žmonię gali tęstis 
dar daug metę. Bet teroras, 
jis sako, “kai kuriais atve
jais būna sėkminga priemonė 
kovos prieš asmenis, bet 
niekados nepasiekė tikslo, 
kai jis buvo vedamas užsie- 
niečią prieš visą tautą. 
Beveik matematišku akurat- 
numu galima tvirtinti, kad 
vieną kurią dieną net Black 
September nariai ir ję talki
ninkai supras, kad ję užmu- 
šinėjimai ir bombą mėtymai 
nė mažiausiai nepaveikė tos 
valstybės, prieš kurią ję 
veiksmai yra atkreipti. 
Kaip tik priešingai. Jie tik
tai susilpnino palestiniečią 
perspektyvas tiek politiniai, 
tiek moraliniai. Nėra jokios 
abejonės, kad ta diena ateis, 
ir tiktai gaila, kad kol ji 
ateis, nemažai žmonię turės 
žūti”.

Gaila, kad šis istorikas 
pasmerkia tik vieną pusę, 
būtent, tik arabus, o nepa
gvildena tą sąlygą, kuriose 
teroras klesti ir už kurias 
didelė atsakomybės dalis 
priklauso Izraelio agresijai 
prieš arabus.

NET IR TAS 
JIEMS NEPATINKA

Kaip žinia, neseniai Vil
niuje lankėsi JAV generali
nis konsulas Mr. R. Glaiste- 
nas su šeima. Ten, žino
ma, jis buvo diplomatiškai 
korektiškai priimtas ir pa
vaišintas.

Bet ir toks dalykas baisiai 
nepatinka mūsą klerikalams. 
Amerikos diplomatas lankė- 

‘ si Vilniuje!
Vietinis klerikalą “Darbi

ninkas” (rugs. 8 d.) sako:
“Jei Amerikos vyriausybė 

būtę nusistačiusi tokią “pa
žangą” daryti, būtum galėjęs 
laukti, kad palauks iki po 
rinkimą. Bent taip diktuotą 
sveikas protas.

Bet gal ir šiuo atveju bus 
paaiškinta, kad tas “oficialus 
vizitas” Įvykęs “dėl komuni
kacijos stokos”.

Klaipėdos vyk. kom. pirm*
Laikraštyje “Jaunimo 

gretos” (1972.Rugpiūtis. 
Nr. 8) skaitome Erdvilos 
Žėruolio pasikalbėjimą su 
Klaipėdos vykdomojo komi
teto pirmininku Alfonsu Ža
liu “apie žmogaus išsiau
klėjimą”. Tarp kitko, pir
mininkas pasakęs:

“Taip, gatvėje blogai el
giasi dažniausiai išgėrę 
žmonės. Ne kartą tekdavo 
girdėti: “Ko iš ję norite - 
išgėrę”. Štai kokia pažiū
ra; Praeitą metę pabaigoje 
buvau Armėnijoje. Ten ne
teko matyti pasigėrusią. 
Partijos Leninakano miesto 
komiteto sekretorius man 
pasakė: “Būti girtam pas 
mus - didžiausia gėda: ly
giai kaip vogti”. Armėnijo
je buvau 7 dienas - ir nega
lėjau atsigėrėti.

Reikia tikėtis, kad dabar, 
po partijos ir vyriausybės 
nutarimą, reikalai tikriau
siai pagerės. Bet tai Įvyks 
ne savaime. Kovą su gir
tuokliais, nepraustaburniais 
turi paskelbti ne vien orga
nizacijos, bet visi iki vieno 
piliečiai. Nešvankėlię ne 
tiek daug: visa bėda, kad 
jie nesulaukia reikiamo at
kirčio”.

Šiuo atveju armėnai - pui
kus, gražus, sektinas pa
vyzdys.

JAU ABEJOJA KVAILO 
NUSISTATYMO NAUDINGUMU

Ir vėl vargšas Al. Gintau
tas, “Tėviškės žiburię” ben
dradarbis, kelia klausimą 
apie Lietuvos išeivijos san
tykius su gimtuoju kraštu, 
apie su juo kultūrinį ben
dradarbiavimą. Kalbėda
mas apie kultūrinius mainus 
tarp Amerikos ir Tarybą Są
jungos, jis sako: “Mus čia 
labiausiai domina ir liečia 
tai kad sovietinię delegaciją,t 
parodę, ekipą, atstovę sudė
ty netaip jau retai pasitaiko 
ir lietuvię atstovą, ekskur
santę, dalyvią. Iki šiol lyg 
ir oficialus nusistatymas 
buvo ir turbūt yra visa tai 
ignoruoti, nepripažinti, o 
kaikuriais atvejais piketuoti, 
protestuoti.,, “Mes vis bai
minamės dėl to nepripažini
mo galimopažeidimo, many
dami, kad net mažiausio taš
ko ant i neuždėjimas gali 
reikšti pačio principo pa
žeidimą, bendrąją poziciją 
susilpnėjimą. Atseit, mes 
norime ir stengiamės, kol 
kitaip neįmanoma, kad bet- 
kuri apraiška, ateinanti iš 
Lietuvos per sovietinius ka
nalus, nepasiektą Vakarę.

Tarp Amerikos lietuvię ir 
Lietuvoje gyvenančią tautie- 
čię užsimezgęs ryšys nuola
tos ^stiprėja, tai asmenišką 
apsilankymą, tai susirašinė
jimo kurstomas. Brooklyne 
gyvenantys Bronė ir Valteris 
Keršuliai, jau porą kartę ap
lankę Lietuvą, ten turi grąžą 
būrį draugą ir gerą pažįsta
mą, su kuriais pasikeisdami 
asmeniškomis žiniomis, 
dažnai gauna ir bendresnės 
informacijos apie gyvenimą 
Lietuvoje.

Čia spausdinamos ištrau
kos iš laiško, kurio auto
rius yra žinomas vilnietis 
dramos aktorius Juozas Ka
nopka. Kaip iš laiško pa
baigos atrodo, jis jau išė
jęs į pensiją, bet vis dar 
tebevaidina kai kuriuose 
anksčiau statytuose veika
luose.

Kanopka kilimo yra nuo 
Širvintą. Mokslus baigęs 
Vilniaus ir Kauno universi
tete, daugiausia pasireiškęs 
teatro srityje. Vilniuje len
kę okupacijos laikais jis or
ganizavo scenos mėgėjus, 
rašė veikalus ir juos vaidino 
bei režisavo. Nuo 1944 m. 
jis yra Vilniaus akademinio 
dramos teatro aktorius, o 
1964 m. jam suteiktas Lie
tuvos TSR nusipelniusio ar
tisto vardas.

štai kaip Juozas Kanopka 
rašo apie newyorkiečią 
“Aido” chorą ir gyvenimą 
Lietuvoje:

. . . Perskaitęs Jūsąman 
atsięstą “Aido” choro jubi
liejinę programą, galiu drą
siai tvirtinti, kad Jūs ten

TEBESINERVINA 
IR TEBESIBARA

Mūsą skaitytojai jau esate 
girdėję, kad iš Cicero, III., 
vaiką grupelė buvo nuvykusi, 
į Tarybą Lietuvą, taip pat jau 
žinoma, kad “vaduotojai” 
buvo vaikę tėvams griežtai 
uždraudę savo vaikučius 
sięsti į Lietuvą, bet kad tė
vai ją nepaklausė.

Dabar, rugsėjo 7 dieną, 
Chicagos kunigą “Drauge” 
skaitome tuo pačiu reikalu 
ilgiausią vedamąjį. Vaiku
čiai, matyt, gražiai Lietu
voje paviešėjo ir laimingai 
sugrįžo. Ir kaip tik tas 
faktas, matyt, “vaduotoją” 
vadus labiausiai erzina ir 
nervina.

Vedamajame dar kartą tė
vai pasmerkiami už šv. An
tano parapijos vadovybės, 
Alto bei Lietuvię Bendruo
menės uždraudimo neklau
symą, už vaikę siuntimą. Ir 
nusiskundžiama:

“Tokios kelionės ruoši
mas sukėlė jau anksčiau 
musę spaudoje nemalonią 
ginčą ir tą ginčą dar daugiau 
vyksta dabar, kai tas jauni
mas sugrįžo. . . **

Padėtis pasidariusi tokia 
pavojinga ir nepakenčiama, 
jog “klebonas kunigas J. 
Stankevičius, vikarai kun. J. 
Vyšniauskas ir kun. A. Juška 
išsiuntinėjo tėvams” pa
smerkimo laišką. Prie kitę 
jiems priskiriamą nuodė- 
mią, jie rūščiai apkaltinami 
“vardan lietuvybės išsižadė
jimu krikščionybės”.

šią triję parapijos “digni- 
tarę” prakeikimas, matyt, 
nukreiptas prieš Ciceroje 
veikiančią lituanistikos mo
kyklą, kurios vadovybė pri
sidėjo prie vaikučię pasiun
timo. Jie gąsdinami. Jiems 
grūmojama. Tiesiog šau
kiama, kad jie nori turėti 
“tokį mokyklos vedėją, mo
kytojus, tėvą komitetą, kurie 
ateityje tokią išvykę neorga
nizuotą ir joje nedalyvautą, 
jai nevadovautę!” 

išeivijoje varote didelę lie
tuvišką kultūrinę vagą. Dar 
labiau susižavėjau Jumis. 
Jūs ten ne tik vieni seniausią 
ir atkakliausią “Aido” choro 
dalyviai, bet Jūs tuo pačiu 
metu dar dirbate ir vadovau
jate kitose organizacijose: 
Bronytė New Yorko Lietuvię 
moterę klube ir “Aido” cho
re, o Vladas - Lietuvię namo 
bendrovės direktorius-pir- 
mininkas ir kt.

Jūsę Įdėtas triūsas Į lie
tuviškos dainos propagavi
mą, tai tarsi Į ramę vandenį 
įmestas akmenėlis, kuris 
plačiai sukelia bangeles, ku
rios, vėl, nepasiekusios 
kranto, nenurimsta. . .

Mane nepaprastai jaudina 
Jūsę meniška veikla lietuvię 
tarpe, nes Įspūdingai sudai
nuota daina ir pasakytas sce
noje žodis žiūrovę tarpe turi 
neišmatuojamai didelį po
veikį, o ypač svetimame 
krašte, kur dauguma mūsą 
tautiečię, atsidūrę išeivijo
je, svetimos aplinkos spau
džiami, nejučiomis nutausta 
ir pradeda garbinti svetimus 
dievus. Jūsę “Aido” cho
ras - tai šauksmas, prime
nantis išeiviams, kad jie turi 
savo tėvynę, savo kraštą, 
savo kalbą ir nepamainomą 
kultūrą.

Ta garbinga 60-ies metę 
“Aido” choro jubiliejaus 
proga sveikinu Jus visus lie
tuviškos ir bendrai dainos 
mylėtojus, linkėdamas Jums 
ilgę ilgę bei laimingę ir dar
bingą, kūrybingą metę. 
“Tegul skamba mūsą dainos 
po šalis plačiausias I*. . . 
• Jums gi, Bronyte ir Vladai, 
ypatingai linkiu dar ilgus 
metus darbuotis “Aido” 
chore.

Aš asmeniškai labai norė
čiau ir linkėčiau, kad Jūsę 
garbingas “Aido” choras ap
lankytą mūsą visą mylimą 
tėvynę Lietuvą ir pagastro- 
liuotę ne tik sostinėje Vil
niuje bei didesniuose mies
tuose, bet ir po visą rajoną 
bei kolūkių kultūros namus.

Mielieji, pas mus Lietuvo
je šiais metais nepaprastas 
derlius, o ypač mano Širvintą 
rajone, Motiejūną kolūkyje. 
Pasėliai stačiai netelpa dir
voje. Niekad nemačiau to
kią vešlią pašarui žolię. 
Eini per žolę, kaip per gerus 
rugius! šiais metais kolū
kis prisigamino siloso, šieno 
ir šienojaus iki soties. O 
kur dar runkeliai, grieščię- 
kopūstę hibridai?

Eidamas Bajoruose į upę 
tuo takeliu, kuriuo Jūs kadai
se žengėte, visada prisime
nu Jūsę pasakytus žodžius. 
Tada tam lauke augo miežiai. 
Jūs sakėte, kad vešlūs mie
žiai savo varpomis tarytum 
Jus sveikintą. šiuo metu 
ten auga ankstyvosios bul
vės. Kad būtumėte matę ję 
žydėjimą. Visas laukas 
baltais žiedais, tarytum 
varške buvo apipiltas. Gro
žis neišpasakytas. Tai vis 
kolūkio agronomo Said^io 
nuopelnas.

Mūsą teatras (Vilniaus 
akademinis teatras) šiais 
metais beveik visą mėnesį 
gastroliavo Kaurte, o Kauno 
teatras - Vilniuje. Mūsą 
teatras parodė kauniečiams 
Just. Marcinkevičiaus “Ka
tedrą”, Šilerio “Klastą ir 
meilę”, Vasermano irDeru- 
jono ‘’Žmogus .iš Lamančos” 
ir Matukovskio “Amnestiją”. 
Po to dar gastroliavo po visą 
Lietuvą.

Rugsėjo mėn. važiuosi
me į Šiaulius, o šiaulię teat
ras pas ’ mus - Į Vilnią. 
Lapkričio mėn. mūsą teatras 

važiuos gastrolię į demo
kratinę Vokietiją.

Mūsą teatre naujame se
zone numatomas grandiozi
nis pastatymas - Šatrijos 
Raganos “Sename dvare”, 
kurį inscenizavo ir režisa
vo įžymi lietuviškojo reper
tuaro režisierė Kazimiera 
Kymantaitė - Banaitienė. 
Draminio veikalo turinys bus 
iš Senojo dvaro, o dialogai - 
iš Viktutės ir Vinco. Vei
kale bus parodyta daug apei- 
ginię sceną, gyvąją paveiks
lą: susitikimas Kęstučio su 
Birute, Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Vytauto išvada
vimas iš kalėjimo, artojo ir 
kalvio darbai ir kt.

Tiesa, Vokietijoje teatras 
parodys du nacionalinius lie
tuviškus veikalus: Justino 
Marcinkevičiaus “Katedrą” 
ir Petro Cvirkos “Meisteri t 

ir sūnę”. Aplankysim Er
furtą ir kt. miestus. Vai
dinsime lietuviškai, o per 
ausines tekstas bus verčia
mas vokiškai.

Po mūsą gastrolię Vokie
tijoje, į Vilnią atvyks vo- 
kiečię teatras. Tai toks bus 
teatrą bendradarbiavimas.

Kaip Jūs ten gyvenate? 
Kaip Jūsę sveikata? Kada 
žadate atvykti į Lietuvą? 
Nejaugi vėl lauksite Vlado 
jubiliejaus? Mes galime ir 
palaukti tos šventės, tik mūs 
neapvilkite. Rodos, toji 
šventė nebe toli.

Pas mane nieko naujo. 
Išėjęs į pensiją, jaučiuosi 
kaip iš lizdo išmestas var
niukas. Naktimis sapnuoju 

vteatrą. Rodos, reikia vai
dinti, o aš neturiu nei kos
tiumo, nemoku rolės, o jau 
trečias skambutis, reikia 
eiti į sceną. Tikras koš
maras. Kiekvieną dieną pu
siau aštuonię noriu bėgti į 
teatrą, o prisiminęs pensiją, 
neturiu kur pasidėti. Nors, 
bendrai paėmus, tai aš dar 
senuose veikaluose vaidinu. 
Tačiau jie jau išeina iš re
pertuaro, tad po metę kitę 
būsiu visiškai laisvas. No
riu rašyti atsiminimus, ©pa
rašyti turiu daug apie ką - 
Vilniuje gyvenu nuo 1918 
metę. Daug audrą esu per
gyvenęs. Jeigu finansai leis 
atsidėti tiems prisimini
mams, tai parašęs vieną eg
zempliorių ir Jums pasiųsiu. 
Prieš miegą galėsite pa
siskaityti.

Kitą kartą gal ką įdomes
nio parašysiu. Rašykite 
dažniau. Jūsę laiškai man 
suteikia daug malonumo.

Jūsę
JUOZAS KANOPKA 

Vilnius

ĮVAIRENYBĖS
Igmaranas Karlsonas ne

teko teisės naudotis Stokhol
mo miesto viešąja bibliote
ka, nes, nepaisydamas daug- 
kartinię priminimą, negrą
žina paimtą knygą. Karlso
nas - Švedijos švietimo mi
nistras.

54 metę Ričardas Krošau, 
buvęs parašiutininkas, pa
siekė naują pasaulio vaikš
čiojimo rekordą. Per 76 
valandas 26 sekundes jis ne
sustodamas nuėjo409.34 km.

Viena Prancūzijos firma 
išleido svarstykles, kurios, 
kai žmogus sveria daugiau 
kaip 100 kilogramą, groja 
gedulo maršą.

Prieš pusantrę metę japo
nę studentas M. Tamura iš
siruošė i kelionę aplink pa
saulį vienrate važiuokle. 
Nuvažiavęs daugelį tūkstan- 
čię kilometrę per Aziją ir 
Europą, Tamura dabar ke
liauja per Afriką.
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Rojus Mizara kalba
Rugsėjo 23 d. sueis penkeri metai, kaip mūsų 

redaktorius, Lietuvos TSR liaudies rašytojas 
ROJUS MIZARA užmerkė akis amžinai.

Prisiminimui Rojaus nueitu nelengvu keliu, 
pasiskaitykime kai kurias ištraukas iš jo knygos, 
išleistos 1960 m. Vilniuje, ’’Žvilgsnis j praeitį”:

DZŪKIJOJEMan vis labai rūpėjo Vilnius. Be galo troškau aplankyti Lietuvos sostinę. Atrodė, visas kliūtis nugalėsiu, o jame apsigyvensiu. Keletą kartų ir buvau Vilniuje. Visuomet užeidavau į lietuviškų laikraščių leidyklų raštines, tikėdamasis gauti bet kokį darbelį, kad tik galėčiau pagaliau šiame mieste galutinai apsigyventi. Priimdavo mane gražiai, o kai pasisakydavau, kad esu dzūkelis iš Merkinės, tai apdovanodavo ir brošiūraitėmis, ir laikraščių egzemplioriais, bet darbo taip ir nesurasdavo man tinkamo.Kartą buvome nuvykę drauge su R. Židžiūnu. Už
ėjome, be kita ko, į klerikalų savaitraščio „Aušros” redakciją. Redaktoriui kunigui Kraujeliui papasakojome savo rūpesčius ir troškimus: sakėmės norį mokytis spaustuvininko amato ar gauti šiaip kokią tarnybėlę. Kunigo atsakymas buvo:— Grįžkite atgal į Merkinę, prašykite klebono pramokyti jus lotyniškai, tuomet gal bus prieinamiau jums pasiekti farmaceuto profesiją. . .Vilniuje tuo metu vyko lietuvių dailės paroda, tik neatsimenu, kelinta iš eilės. Būtinai užsigeidėme aplankyti ją. Tai ir padarėme. Kai įėjome į parodos pa
talpas, žiūrime — prie staliuko sėdi daili mergina ir mums sako:— Įėjimas penkiasdešimt kapeikų asmeniui.Nustebome! Atliekamų gi tiek mes neturėjome. Grįžome atgal prie išėjimo.— Palaukite, — taria mergina. — Iš kur jūs esate atvykę?— Iš Merkinės.— Aa! Iš Merkinės, iš Dzūkijos! Na, jeigu taip, tai įleisiu nemokamai. Eikite, žiūrėkite.Mus pasitiko dailininkas A. Žmuidzinavičius. Sužinojęs, kas mes, vedžioja jis mus po parodą, sustoja ties' kiekvienu kūriniu, aiškina jo turinį, pasakoja apie jo autorių. Visa tai man paliko labai didelį įspūdį, kaip retai kas mano gyvenime!Žavėjo mane Vilniaus miestas, nors kišenė neleido pamatyti jame teatrų nei viešbučių. Keletą naktų nakvojau kažkokiame buvusio Domininkonų vienuolyno pastate; gulėjau ant grindų, kur buvo pamesta kiek šiaudų.

• Grįždamas iš Vilniaus, vieną kartą, pristigęs pi
nigų, pėsčias parėjau į Merkinę iš Valkininkų geležin
kelio stoties, o du kartus — iš Varėnos.Bet tai nieko! Kiek plačiau pažinau Lietuvos žemelę!

Gyvenant Merkinėje, galutinai susiformavo mano 
pasaulėžiūra: pasidariau klasiniu atžvilgiu sąmonin
gas ir bedievis.

Kas tai padarė?Nelengva pasakyti. Man rodos, klasinę sąmonę 
įdiegė skurdas, tas vargas, kurį teko pačiam patirti, 
stebėjimai ir socialistinė spauda, gaunama anuomet iš 
Amerikos.

Laisvamanėjimas ir klasinis sąmonėjimas manyje gi
mė ir brendo tuo pačiu laiku, kažkaip gaivališkai ėjo. 
Jau pačiomis vaikystės dienomis man kildavo klausi
mas, kodėl tokia nelygybė, kodėl žmogus, jei tik ne
turtingas, tai jau ir niekinamas. Tas klausimas itin 
aštrus tapo, kai pradėjau dirbti Makniūnų dvare, kai 
pamačiau bernų, mergų ir kumečių gyvenimą, kurį 
galėjau čia pat palyginti su Muiželių. Daug padėjo ir 
mūsų pačių vargingųjų valstiečių buities palyginimas 
su buožių.

Dar kaime gyvendamas, skaičiau Šventmikio lais
vamanišką satyrinį apsakymą „Smertis”, kuris man 
paliko nepaprastai gilų įspūdį. Skaičiau jį keletą kar
tų ir kiekvieną kartą vis suradau jame naujų dalykų. 
Tik daug vėliau sužinojau, kad „Smerties” autorius 
buvo S. Matulaitis.

Tokiu būdu pradėjau vis daugiau ir plačiau ma- 
tyti. Ėmiau pastebėti, pavyzdžiui, kad vargdieniai dau
giau meldžiasi, negu turtingieji, kad jie daugiau ir die
vui aukoja, labiau nepamiršta elgetų. Anksti paste
bėjau, kad kunigai visuomet palaiko turtingųjų pusę, 
kad jie turtingiesiems pataikauja, padeda čia pat že
mėje, o vargdieniams tuo tarpu žada išganymą, vaiz
duoja pomirtinį gyvenimą.

Nors ir nesistemingą mano tokį galvojimą sustip
rino patirtis Merkinėje, kur mačiau ir jaučiau kiek
viename žingsnyje dar didesnes neteisybes. Kyšiai, pa
pirkinėjimai, visoki turtingesniųjų sąmokslai prieš 
vargdienius, kunigų bendravimas su turtingais žydų 
ir stačiatikių bendruomenių atstovais mane vertė gal
voti, kodėl taip yra. Po truputį aiškėjo. Ėmiau su
prasti, kad pasaulyje teisybės nėra, kad turtingesnieji 
iš vieno laikosi. Taip persisunkiau neapykanta turčių

ROJUS MIZARAklasei, o į dvasininkiją ėmiau žiūrėti kaip į veidmainius.Vadinasi, dar Lietuvoje gyvendamas, buvau prasitrynęs akis, buvau pribrendęs tapti socialistu. Dėl to, atvykus į Ameriką, niekam nereikėjo manęs raginti skaityti socialistinę spaudą, būti laisvamaniu arba stoti į Amerikos lietuvių socialistų sąjungą. Visa tai padariau greit.Amerikoje prasidėjo naujas gyvenimas. Čia iš tikrųjų pražydo mano tikrasis gyvenimas.
MANO UNIVERSITETAIPatys didžiausi mano „universitetai“ buvo tarp 1920—1927 metų. Lankiau tuomet dažniau vienokių ir kitokių mokyklų, atsidėjęs studijavau ypač visuomeniniais klausimais raštus. Per tą laikotarpį perskaičiau daugiau visokių knygų, negu bet kada anksčiau per atitinkamo ilgumo laiką. Jėgų, ryžto ir noro mokytis, galvoti tuomet turėjau daug. Buvo daugiau ir laisvesnio laiko.Man daugiausia padėjo miestų bibliotekos. Su keletu tokių turėjau netgi nuolatinius ryšius bei artimas pažintis, ypač su didžiosiomis Niujorko ir Čikagos. Pažinojau, teisybė, ir Bostono, ir San-Francisko, ir kai kurių kitų miestų bibliotekas, bet pirmosios dvi man buvo artimiausios.Pasakysiu, kad bibliotekos neturtingam žmogui labai padeda žiemą. Jei gyveni šaltame bute ir namie neįmanoma prie stalo sėdint tverti, jos tampa puikiausia darbo vieta. Žmogus gali skaitymo salėje šiltai, ramiai praleisti vakarą iki dešimtos valandos. Tada sau pakyli ir eini namo. O jei lankai mokyklą, tai bibliotekoje patogu ir uždavinius spręsti — ramiai, niekam netrukdant.Žinau keletą mūsų draugų, dirbusių redakcijose. Jie bibliotekose laikraščiams ir straipsnius parašydavo! Pažįstu vieną asmenį, kuris, dirbdamas ir keletą metų lankydamas mokyklas, bibliotekose visus uždavinius atlikdavo. Tokius patogumus teikdavo ir teikia, pavyzdžiui, Niujorko miesto centrinė biblioteka, viena iš didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose. Čia yra dvi milžiniškos skaitymo salės. Šviesa pritaikyta, ramybė kaip kapinėse — skaityk ir norėk, galvok ir rašyk. Knygų daug ir visokių. Tame pat trečiajame aukšte yra ir paveikslų galerija, koridoriai pilni įvairiausių brėžinių, visokių žemėlapių, kabančių ant sienų. Ten pailsėdamas gali ir pažiopsoti.Taip buvo šioje ir kitose bibliotekose anuo metu. Dabar, sakoma, viskas labiau suvaržyta. Jei esi per daug tarnautojams pažįstamas, jie jau, sako, patarinėja be didelio reikalo bibliotekoje kojų per ilgai nešilti: pasiėmei, pasiskolinai knygą — na, ir nešdinkis. Pirmiau būdavo laisviau. Esu valandų valandas bibliotekose praleidęs, bet niekas manęs niekad nepaklausė, ko aš ten, niekas niekad nepadarė man jokios pastabos.Mano gyvenime nemažą vaidmenį suvaidino Čikagos miesto biblioteka, esanti Mičigano bulvare.Kai pirmą kartą ten įkėliau koją, mano dėmesį tuojau pagavo koridoriuje aukštai iškelta didelė, balta lenta, kurioje, kiek atsimenu, buvo užrašyta juodomis raidėmis maždaug taip: „Jei vidutinio amžiaus žmogus nori būti apsišvietęs, turi perskaityti šitą šimtą knygų, gaunamų mūsų bibliotekoje...“Godžiai įsmeigiau akis į sąrašą — knygų antraštes ir jų autorių vardus. Sąraše buvo veikalai, sukurti ne tik Amerikos ir anglų rašytojų, bet ir kitų tautų. Apėmė visokius klausimus bei temas, lietė įvairias veikalų rūšis: grožinę literatūrą, istoriją, literatūros kritiką, meną; matėsi įterpti ir kai kurie antikinės literatūros kūriniai. Tiesa, Markso, berods, tebuvo į sąrašą įtrauktas tik „Kapitalas“, o Engelso ir Lenino

Petrui Rauduvei - 60 Ūkyje prie Nemuno

Rugsėjo 9 d. laidoje “Literatūra ir Menas” skaitome, lead mūsų “Laisvės” skaitytojui LTSR nusipelnusiam meno veikėjui dailininkui Petrui, Rauduvei sukako 60 metų. Norime ir mes palinkėti mielam draugui Rauduvei ilgiausių metų.Vilius Uloza gražiai tame numeryje apibūdina R. Rau- duvės nueitą kelią:Prieš 35 metus nedidelė grupė jaunų, ką tik Kauno Meno mokyklą baigusių dailininkų suruošė pirmąją savo darbų parodėlę Telšiuose. Joje buvo eksponuoti ir Petro Rauduvės medžio raižiniai.Nuo tų - 1937-ųjų - metų P. Rauduvės gyvenimas ir kūryba glaudžiai siejasi su lietuvių grafikos raida, šiandien Lietuvos TSR nusipelnęs meno veikėjas P. Rauduvė yra vienas žymiausių mūsų grafikos meno meistrų; jo giliai realistiniai, demokratiški darbai

gerai žinomi plačiajai visuomenei, jie patraukia savo meistriškumu ir nuoširdumu.P. Rauduvės kūrybos diapazonas platus ir įvairus. Monumentalūs linoraižiniai, knygų iliustracija, plakatas, knygų viršeliai ir kita smulkioji grafika - tai tie barai, kuriuose pasireiškia dailininko talentas.Pastaruoju metu P. Rauduvė praturtino lietuvių grafiką stambiais ciklais, iš kurių ypač reikšmingi “Daina apie Leniną”, “Uljanovs- kas”, “Jūratė ir Kastytis” ir kt. Jo .sukurtos iliustracijos A. Baranausko, P. Cvirkos, T. Tilvyčio, E. Mieželaičio, J. Šimkaus, P. Širvio knygoms gerai žinomos kiekvienam literatūros mylėtojui.Visi šie darbai byloja apie neblėstančią jubiliato kūrybinę energiją, meistriškumą, darbštumą, tą dideli indėlį, kurį P. Rauduvė įnešė į mūsų nacionalinę kultūrą.

ROJAUS MIZAROS KAPAS P. Rauduvės raižinys

Kasmet vis geriau ir gražiau gyvena Prienų rajono Birštono tarybinio ūkio žemdirbiai. Visi jie naudojasi elektros energija, daugelis turi dujų viryklas. Ne naujiena ūkyje šaldytuvai, skalbimo mašinos, radijoapara- tus turi kiekvienas, o televizorius - kas antras tarybinio ūkio darbininkas ar tarnautojas.šalia Birštono kurorto įsikūrusi to paties pavadinimo centrinė tarybinio ūkio gyvenvietė. Joje puikuojasi kelį daugiabučiai ir vienbučiai namai, kuriuose gyvena apie 30 šeimų. Dauguma jų turi vandentiekį,kanalizaciją. Pastatytas administracinis pastatas, pernai atidaryta 25 vietų valgykla. Joje kasdien maitinasi kelios dešimtys mechanizatorių, šiltnamių, lauko darbininkų, kontoros darbuotojų. Veikia felčerių-akušerių punktas, parduotuvės.Puzonių ir Žemaitkiemio skyrių darbininkų vaikai lanko pradines, o Nemuno skyriaus - aštuonmetę mokyklą. Mokyklinio amžiaus vaikų priešpiečiams, kuriuos jie gauna mokyklose, ūkis kasmet išskiria apie pustrečio tūkstančio rublių.Pailsėti ar pasigydyti žemdirbiai vyksta j sanatorijas, poilsio namus, rengia ekskursijas. Kelialapius apmoka pats ūkis arba profsąjungos organizacija. Pavyzdžiui, vien pernai buvo apmokėta 11 turistinių kelialapių į Užkaukazę ir Užkarpatę ir 30 kelialapių į Maskvą.- Darbininkų buitinės sąlygos gerės ir toliau, - sako ūkio direktorius A. Karčiauskas. - Statome keletą namų, į kuriuos persikels gyventojai iš sausinamų žemių, ateinančiais metais viengungiai ir mažašeimiai gaus 100 vietų bendrabutį. Iki 1975 metų pabaigos visuose namuose veiks vandentiekis ir kanalizacija. Bus pastatyta nauja katilinė, kuri aprūpins butus šiltu vandeniu, šiais metais centrinė gyvenvietė bus išasfaltuota. Artimiausioje ateityje čia iškils vaikų darželis, kultūros namai.A. AKELAITIS

negalėjai aptikti nė vieno veikalo. Reakcionieriai jų raštus slėpė ir slepia nuo darbo žmonių.Nelankiusiam aukštesnės mokyklos, neturėjusiam progos ilgokai ir sistemingai mokytis savamoksliui nelengva viską greit ir tinkamai apčiuopti. O „apčiuopti“, kaip man, tai ir reikėjo; ypač pradėjus sakyti prakalbas. Dažnai galvojau: „Kas būtų, jei kuris klausytojų atsistotų ir paklaustų kokio teorinio dalyko iš marksizmo? Ar aš galėčiau tinkamai jam atsakyti?! Ką daryčiau, jei kas nors iš publikos paprašytų giliau, esmingiau apibūdinti ateizmą, kai apie jį ką tiktai išdrožiau visą kalbą?“ Šitie dalykai vertė mane ne tik susimąstyti, bet ir studijuoti — mokytis, gilintis į marksistinę teoriją.Man nuolat prisimindavo Prano Eidukevičiaus- Baranausko pareikšta lietuviams socialistams kritika 1914 metais Lietuvių socialistų sąjungos šešiasdešimtosios kuopos narių susirinkime. Jis tuomet aštriai kritikavo mus, tiesiai barė, kad esame labai paviršutiniški, kad pamirštame, jog revoliucinės, politinės darbininkų organizacijos veikla turi remtis revoliuciniu mokslu, revoliucine teorija.Vėliau V. Kapsukas dar stipriau pabrėždavo, kad būtinai reikia studijuoti marksizmą. Jis sakydavo, kad marksizmas — tai kompasas, kuris padeda kiekvienam veikėjui — ir žurnalistui, ir rašytojui, ir kalbėtojui- organizatoriui — padeda kiekvienam darbo žmogui susirasti teisingą kelią klasių kovoje, teisingai išaiškinti visuomeninius klausimus ir numatyti ateities gaires.

KIEK VANDENYNŲ 
DUGNE LAIVŲ?

Amerikiečių mokslininkai nu
sprendė apskaičiuoti, kiek vande
nynų ir jūrų dugne nuskendusių 
laivų. Jie naudojosi Lloydo jūrų 
žinyno ir seno Prancūzijos laivi
ninkystės žinyno duomenimis. Pa
lyginę šiuos duomenis, tyrinėtojai 
nustatė, kad per paskutinius 
2000 metų kasmet nuskęsdavo ne 
mažiau kaip 500 laivų, taigi, van
denynų ir jūrų dugne dabar tu
rėtų būti apie tetnln. nuskendusių 
laivų arba vidutiniškai 1 kv. myliai 
dugno tenka ne mažiau kaip vie
nas laivas.

Tyrinėdami priežastis, dėl ku
rių nuskendo laivai, ir pažymėda
mi vietas, kur dažniausiai įvyksta 
nelaimės, mokslininkai padeda 
laivų statytojams ii1 tiems, kurie 
jūrų platybėmis veda laivus.
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Aš tave mylėsiu
Žiede paskutinis 
Vasaros pavėsy, 
Kai nakčia nuvysi, 
Aš tavęs gailesiu.

Kai nakčia nuvysi, 
Aš liūdėt ateistu 
Per lietingą tamsą, 
Ūžiančia ir baisią.

Vėjo nuraškytas
Žemėj tu gulėsi.
Miegantį žemelėj 
Aš tave mylėsiu.

Vytautas Skripka



4-tas puslapis

VLADAS KAVOLIŪNAS

Jie nuėjo šlovingą kovos kelią
( Pabaiga) 

Pailsėjusi ir susitvarkiusi 
divizija užėmė pozicijas No- 
vyje Sokolniki - Pustoški 
rajone.

Rytai pamažu blaivėsi. 
Iš štabo ryšininkas perdavė 
pulko vado Įsakymą pasi
ruošti. Ilgai laukti neteko. 
Horizonte suspindo priešo 
bombonašių eskadrilės, 
įjungė sirenas, plieniniai 
fašistų maitvanagiai užgriu
vo mūsų apkasus. Kauks
mas, spiegimas, nenutrūks
tamas sprogimų griausmas. 
Šautuvų salvėmis pavyko 
vieną maitvanagį pašauti. 
Nespėjo išnykti bombone
šiai, kai pasigirdo komisaro 
A. Mičiūdos balsas:

- Tankai! Paruošt grana
tas, padegamuosius butelius!

Visu ruožu šliaužė žals
vos pabaisos. Sviedinių 
sprogimai taškė žemės fon
tanus aplink jas, o jos vis 
šliaužė ir šliaužė. Keli tan
kai suliepsnojo, du sukinė
josi vietoje sutrupintais 
vikšrais, bet likusieji atkak
liai brovėsi.

Staiga iš apkaso su grana
tų rišuliu liuoktelėjo divizi
jos eilinis K. Zolbas ir kri
to po artimiausiu tanku. 
Tankas sužviegė ir sustojo. 
Iš tanko iššoko ekipažas, bet 
juos vietoje paklojo mūsų 
automatininkai. Zolbo žyg
darbis Įkvėpė karius. Į fa
šistų tankus pasipylė grana
tų ir butelių su padegamuoju 
skysčiu kruša. Ataka buvo

Taigi, ponas 
melavo. Tai ir 
- dezertyras ir 
kitaip negalėjo

niaus Pėstininkų mokykla 
nustojo gyvavusi. Tačiau 
mokykla gyvavo! Po kiek
vieno mūšio retėdama skai
čiumi, bet stiprėdama kovi
ne dvasia, 
pulkininkas 
suprantama 
išdavikas 
šnekėti.

Su pasididžiavimu ir gilios 
pagarbos jausmu prisimena
me buržuazinės kariuome
nės karininkus - patriotus, 
kurie stojo Į Raudonąją Ar
miją, pasiryžę tarnauti savo 
liaudžiai, mokyti jos sūnus 
valdyti ginklą. Papulkinin
kis V. Gudelis, majoras A. 
Sargelis, kapitonas P. Si
monaitis, St. Stanislavavi- 
čius, VI. Motieka ir dešim
tys kitų petis petin su buvu
siais Pėstininkų mokyklos 
kursantais kovojo prieš 
nuožmų priešą.

NUGALĖTOJAI
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SVEIKINIMAI

Mass. 2-ros kuopos narė Suzana Šukienė 
Draugė Šukienė, sena mūsų judėjimo vei- 
negaluoja, bet visvien nepamiršta mūsų

South Boston, 
prisiuntė $100. 
kėja, jau seniai 
Draugijos. Ji prisiuntė šią auką per dukrą Olgą Graham.

Kanados Lietuvių Literatūros Draugiją atstovavo Juozas 
Urbanavičius iš Verdun, Que. Jis atvežė $100, kurie 
skiriami siekamai LLD Komitetui: nuo Kanados LLD Cen
tro $50, nuo Toronto kuopos $25 ir nuo Montrealio kuo
pos - $25.00.

PRISIŲSTI LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS KON
FERENCIJAI-PASITARIMUI, ĮVYKUSIAM CHICAGOJE 
1972 M. RUGPIŪČIO 25 D.

Vis nauji Jonavos azotinių trąšų gamyklos bokštai kyla į 
dangų. Dabar čia jau gaminami amoniako vanduo, karba
midas, kitos vertingos trąšos. O netrukus gamykla pra
dės tiekti silpną azoto rūgštį, amonio salietrą, karbami- 
dines dervas.
Bendras Jonavos azotinių trąšų gamyklos vaizdas.

K. Liubšio NUOTR.

TARYBŲ SĄJUNGOS 50-MEČIUI

TSRS industrializacijos 
baruose

Iš Los Angeles, Calif., gavome laišką su $50 nuo A. 
Bemat, kuriame rašo: “Sveikiname LLD suvažiavimą ir 
linkime dar daug metų gyvuoti ir skleisti apšvietą visuo
menei, taip pat kovoti už taiką pasaulyje. Siunčiame $25 
nuo LLD 145 kuopos ir $25 prisiminti mirusį draugą A. 
Dockiį”.

Iš St. Petersburg, Fla., J. J. Bakšys, LLD 45 kuopos 
laikinas sekretorius, prisiuntė $50, ir rašo: “Sveikiname 
mūsų Draugijos suvažiavimą su $50 ir linkime Jums ge
riausios sėkmės ir geriausių tarimų Draugijos labui. 
Linkime Draugijai gyvuoti dar daugelį metų”.

Ginti tilto per Molodečno 
upę išsiprašė kursantas V. 
Vilenskis. Prie jo savano
riais prisijungė linksmuolis 
Fu Nazarenka, P. Goštautas, 
N. Są if u liną s, Čimbadzė, J. 
Sipąyičius, V. Jančiulis, P. 
Osipovas. Vilenskis sugul
dė savo vyrus abiejose tilto 
pusėse. Netrukus griaudė- 
dami ir dundėdami pasirodė 
fašistų tankai. Paskui juos 
bėgo pėstininkai. Kai prie
šas pasiekė tilto vidurį, Vi- 
lenskio būrys ūmai atidengė 
pragarišką minosvaidžių 
ugnį. Priešo pėstininkų 
tarpe kilo panika. Kas gy
vas spruko atgal, bet ir čia 
juos skynė antroji Vilenskio 
grupė. Likę be pėstininkų 
tankai, nors ir prasiveržė, 
bet juos greit sudorojo mūsų 
prieštankiniai pabūklai. 
Kad ir turėdamas didžiulę 
persvarą, priešas nebepuo- 
lė. šiose kautynėse žuvo 
Jančiulis, Sipavičius, V. Ka
minskas, sunkiai buvo su
žeisti kapitonas Valiulis, 
kursantas Kruglovas ir dau
gelis kitų.

Prie Lepelio (liepos 5-6 
dienomis) Įvyko didžiausias 
ir aršiausias mokyklos mū
šis su priešu per visą atsi
traukimo laikotarpį. Srū- 
dama krauju, Vilniaus Pės
tininkų mokykla, atmušė fa
šistų atakas, kurias masiš
kai rėmė lėktuvai ir artile
rija. Mokyklos jėgos pasi
pildė kitų dalinių kariais.

Prie Lepelio Į žvalgybąI atmušta.
išėjo Česlovas Perkauskas. Su 179 divizija kursantai 
Su dviem kitais kursantais, dalyvavo mūšiuose dėl Veli- 
pasinaudojęs tamsa, nu- kije Lūki. Miestas tris 
šliaužė Į priešo apkasus, kartus ėjo iš rankų Į rankas. 
Nepastebėtas prislinko prie čia ypatingai pasižymėjo 
pat brustvero. kursantas R. Puida. Su savo

Du “fricai” ramiai sau skyrium jis gavo įsakymą 
pypkiavo. Vienu šuoliu Per- sunaikinti priešo motocikli- 
kauskas atsidūrė apkase, ninku grupę. Nedelsdamas 
Durklo smūgis, ir fašistas užėmė pasalą ir laukė, 
žnegtelėjo paslikas. Kol Netrukus pasigirdo duslus 
antrasis atsikvošėjo, buvo burzgesys. Artėjo. Iš už 
vėlu - Į jo krūtinę Įsirėmė krūmokšnių išniro šalmuota 
automato tūta. “Fricas” iš
sikapstė iš apkaso ir klus
niai nuėjo su Česlovu pas 
mūsiškius.
< I
IŠ ŠVENČIONĖLIŲ Į
GRUPĖS j

Pirmadienį, birželio 23 
dieną, apie pusiaudienį fa
šistai bombardavo mūsų sto
vyklą. Švenčionėlių poligo
ne per antskridį žuvo kur
santai J. Čibiras^ A. Dulkė 
ir tarnautojas Sasnauskas. 
Majoras Sargelis Įsakė ap
sikasti. Apkasuose išsėdė
jome apie dvi paras. Per tą 
laiką stovyklą vokiečiai 
bombardavo keletą kartų.

Birželio 25 dieną 13 va
landą stovyklos sargyba, ku
rioje buvo ir šių eilučių 
autorius, paliko pozicijas ir 
pasitraukė Vitebsko-Smo- 
lensko kryptimi. Abi mo
kyklos grupės turėjo susi
jungti Baltarusijos sostinėje 
Minske. Tačiau fašistai jau 
buvo atkirtę kelią, ir todėl 
stovyklos apsaugos grupė 
pasuko Polocko-Nevelio- 
Solvicos link.

Ėjome dieną, naktį, alka
ni, nutrintomis kojomis, iš 
miego virsdami Į griovius, 
vis pirmyn ir pirmyn, kad 
nepatektume į vokiečių ap
supimą.

vokiečio galva. Fašistas 
atsargiai, it varnas, dairėsi. 
Pravažiavo. Dar vienas, 
antras, trečias . . . f ir 
nuskardėjo aižūs granatų 
sprogimai. Kaip Puida buvo 
numatęs, hitlerininkai, neti
kėtai užklupti, apsisuko 
sprukti. Čia juos ir pasiti
ko Puidos vyrai. Nė vienam 
hitlerininkui nepavyko iš
nešti kailio.

MOKYKLA GYVA!

Netoli Nevelio pasivijome 
Lietuvos teritorinio korpuso 
179 diviziją. Nevelio miš
kuose sustojome trumpam 
poilsiui. Čia kursantus ir 
politvadovų kuopos auklėti
nius paskirstė Į kuopas bū
riu vadais, skyrininkais.

Mokyklos išleistuvės Įvy
ko 1941 metų gruodžio 31 
dieną. Po išleistuvių kur
santai, dabar jau kas leite
nantas, kas jaunesnysis lei
tenantas išvyko Į paskyrimo 
vietą: Balachna, Raudonosios 
Armijos 16-ji ^lietuviškoji 
šaulių divizija. Jie ir su
darė divizijos jaunesiųjų ri
kiuotės vadų branduolį.

Vilniaus Pėstininkų mo
kyklos auklėtiniai nuėjo šlo
vingą kovos kelią nuo Orio
lo lygumų iki Kuršo pelkynų. 
Mūšiuose dėl Tarybinės Tė
vynės laisvės didvyriais kri
to

Po Velikije Lūki kautynių 
buvo gautas įsakymas at
šaukti Pabaltijo pėstininkų 
mokyklų kursantus Į užnu
garį baigti mokslo. Sis Įsa
kymas pagrindinę mokyklos 
grupę užtiko prie Lepelio, o 
antrąją - poligono sargybi
nius - prie Velikije Lūki.

Vilniaus Pėstininkų mo
kykla, tie, kas liko gyvi, tu
rėjo susirinkti Viazmoje. 
Tačiau, kai mes nuvykome 
ten, pirmoji grupė jau buvo 
išvažiavusi Į pa skyrimo vie
tą - Stalinską arba, kaip jis 
tuomet vadinosi, Novokuz- 
necką, Kemerovo srityje.

Po beveik trijų mėnesių 
sunkių mūšių mes vėl drau
ge! Bet kiek čia mūsų? Iš 
430 lietuvių bataliono kur
santų sus ir inko apie 200 
žmonių. Ir tai gerai. Jau 
po karo Į mano rankas pate- 

| ko lietuviškųjų buržuazinių 
i nacionalistų okupacijos me
tais leisto laikraščio “Ka
rys ” numeris, kuriame ge
neralinio štabo pulk, leite
nantas Olšauskas Įrodinėjo, 

I kad po Lepelio kautynių Vll-

mokyklos auklėtiniai: 
Mackevičius, V. Grin- 
J. Putrimas, S. Sinjo- 
A. Kacas, J. Krištopai-

J. Kiela ir šimtai 
. . . Už nuopelnus ir

kus, 
ras, 
tis, 
kitų
drąsą kone visi mokyklą bai
gę karininkai, politvadovai 
Tarybinės Vyriausybės ap
dovanoti ordinais ir meda
liais. Divizijos gretose 
ypač pasižymėjo Vulfas Vi- 
lenskis - Tarybų Sąjungos 
Didvyris, dabar Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto kari
nės katedros vedėjas, Vladas 
Masiulis - pensininkas, - 
Česlovas Perkauskas - ge
nerolas majoras, LTSR civi
linės gynybos viršininkas, 
Stasys Rudžionis - Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos sky
riaus viršininkas, Petras Si- 
lickas - Socialinio aprūpini
mo ministro pavaduotojas, 
Feliksas špokas - pensinin
kas, A. Garnys - pensinin
kas, ir daugelis kitų. Buvę 
mokyklos dėstytojai ir va
dai - Antanas Sargelis, An
tanas Mičiūda, Zvonarlovas, 
Povilas Simonaitis - šian
dieną pensininkai.

Darbininkų ir valstiečių 
sūnūs - Vilniaus Pėstininkų 
mokyklos kursantai buvo 
pirmoji lietuvių raudonųjų 
vadų laida, garbingai ištvė
rusi sunkius Tėvynes karo 
išmėginimus. Pergalingų 
Raudonosios Armijos pulkų 
gretose jie išvadavo Lietuvą 
ir baigė mušti fašistinį žvė
rį, nešdami laisvę paverg
toms Europos tautoms.

BABILONO
REKONSTRUKCIJOS
PROJEKTAS

Irako archeologai, architektai, 
meno istorikai dabar daro seniau
sio Mesopotamijos miesto — Ba
bilono rekonstrukcijos projektu. 
1895—1917 m. kasinėjimai paro
dė, kokių pagrindinių miesto sta
tybos principų čia buvo laikoma
si. Netaisyklingas miesto teritori
jos keturkampis buvo gatvių iš
raižytas pagal pagrindines ketu
rias vėjo kryptis. Babiloną supo 
26 km siena su aštuoniais vartais.

Tarybų valstybės vadas 
ir Įkūrėjas V. Leninas, nu
brėždamas socializmo sta
tybos Tarybų Sąjungoje pla
ną, buvo iškėlęs tris svar
biausius uždavinius: sukur
ti šalyje socialistinę indus
triją, socialistiškai pertvar
kyti žemės ūkį, Įvykdyti kul
tūrinę revoliuciją.

Centrinę vietą lenininiam 
socializmo pastatymo plane 
užėmė šalies industrializa
vimas. Nuo to, kaip spar
čiai augs sunkioji pramonė, 
labai priklausė, ar Tarybų 
valstybė išlaikys ekonominę 
ir politinę nepriklausomybę, 
sukurs stambų mechanizuotą 
žemės ūkį, išvystys savo 
gynybinį pajėgumą. Nuo to 
priklausė ir lygybės tarp 
tautų įgyvendinimas.

1925 metų pabaigoje Įvyko 
Komunistų partijos XVI su
važiavimas, kuriame buvo 
iškeltas uždavinys - sukurti 
socialistinę industriją. Tai 
buvo išties drąsus žingsnis. 
1926 m. šalies liaudies ūkis 
pasiekė ikikarinį lygį. Ta
čiau tai buvo techniniu eko
nominiu atžvilgiu atsiliku
sios šalies lygis. Užimda
ma pirmąją vietą pagal teri
toriją, trečiąją vietą pagal 
gyventojų skaičių pasaulio 
šalių tarpe, TSRS pagal pra
monės produkcijos gamybą 
buvo penktojoje vietoje pa
saulyje ir ketvirtojoje vieto
je Europoje.

Tarybų Sąjungoje tuo metu 
apie du trečdalius liaudies 
ūkio produkcijos duodavo že
mės ūkis ir nedaug daugiau 
kaip vieną trečdalį-pramo
nė. Todėl tarybinei liau
džiai iškilo neatidėliotinas 
uždavinys - paversti šalį iš 
atsilikusios ir agrarinės 
pirmaujančia industrine so
cialistine valstybe. Vienin
teliu socialistiniu materiali
niu pamatu galėjo būti tik 
stambi mašinų pramonė, ga
linti reorganizuoti ir žem
dirbystę.

Tarybų šalis neturėjo ga
limybės pradėti kurti sun
kiąją industriją nuo lengvo
sios pramonės, kaip tai buvo 
daroma kapitalistinėse šaly
se. Jei kapitalistinės indus
trijos kūrimas skurdino val
stiečius, gilino prarają tarp 
miesto ir kaimo, tai socia
listinė industrializacija ati
tiko tiek darbininkų, tiek val
stiečių interesus, padėjo vi
siškai panaikinti išnaudoji
mą. Svetimi Tarybų šaliai 
buvo ir kapitalistinių šalių 
praktikuoti lėšų kaupimo 
šaltiniai: savo šalies darbo 
žmonių išnaudojimas, kitų

šalių apiplėšimas, vergiš
kos paskolos.

Negaudami paramos iš ša
lies, tarybiniai žmonės pa
siaukojamu darbu stengėsi 
padėti partijai vykdyti užsi
brėžtą uždavinį. Nežiūrint 
daugelio sunkumų r- nuolati
nis užpuolimo pavojus, kad
rų, patirties, lėšų stokos, 
įnirtingos opozicijos kova 
partijos viduje - industria
lizacijos klausimas buvo 
sėkmingai sprendžiamas. 
1927 metų rudenį (Spalio re
voliucijos dešimtųjų metinių 
dieną) buvo pradėta statyti 
stambiausia tuo metu Euro
poje hidroelektrinė prie 
Dnepro upės (Dnepronesas). 
1926-1927 m. vyko Kuznec- 
ko, Magnitogorsko ir kitų 
metalurgijos fabrikų paren
giamieji statybos darbai. 
Buvo statoma Stalingrado 
traktorių, Rostovo žemės 
ūkio mašinų gamykla. Jei 
pirmajame penkmetyje 
(1929-1932 m.) buvo pastaty
ta 1500 naujų pramonės Įmo
nių, tai antrajame (1935— 
1937 m.) - 4500. Buvo su
kurta eilė naujų pramonės 
šakų: automobilių, eilės 
mašinų ir staklių, kai kurių 
chemijos šakų, aviacijos, 
gynybinės pramonė.

Socialistinė industrializa
cija pavertė šalį iš Įvežan- 
čios mašinas ir Įrengimus, 
šalimi, gaminančia juos. 
Tai buvo vienas iš svertų, 
kurio pagalba buvo pertvar
kytas visas Tarybų šalies 
gyvenimas. Industrializaci
ja buvo didžiausia pergalė 
kovoje už socializmą Tarybų 
Sąjungoje.

G. JUKNIENĖ 
Vilniaus 

universiteto docentė

ŽVEJYBOS ATLASAS
Italijos ichtiologai sudarė uni

kalų žuvų paplitimo viso pasaulio 
jūrose atlasą. Jame parodyta, kur, 
kokiose jūrose gyvena atskiros 
žuvų ir kitų jūros gyvūnų rūšys. 
Atlase pateikiama duomenų apie 
žuvų -laimikius ir prekybą jūrų 
produktais. Speciali atlaso dalis 
skiriama žvejybos ir žuvininkystės 
vystymosi prognozėms. Atlasą iš
leido SNO maisto išteklių ir že
mės ūkio organizacija (FAO).

PADEKIME
ĮSIVAIZDUOTI

Politikoje ir ekonomikoje šian
dien labai dažnai pateikiami duo
menys, išreiškiami milijoniniais ir 
milijardiniais skaičiais. Kad būtų 
lengviau jsivaizduoti šiuos astro
nominius skaičius, palyginkime 
juos su mums žinomais laiko vie
netais:

vienas milijonas sekundžių su
daro apie 12 dienų;

vienas milijardas sekundžių su
daro apie 32 metus;

vienas bilijonas sekundžių su
daro apie 32 tūkst. metų.

Iš Miami, Fla., 75 kuopos pirmininkas V. Bovinas pri
siuntė $50 su sekamu laišku:

“LLD 75 kuopa sveikina Jus, kurie atvykote Į Chicagą 
aptarti mūsų brangios Draugijos veiklą. Linkime Jums 
geriausių ir vaisingų tarimų LLD gerovei.

Mes patenkinti žurnalo “šviesos” turiniu ir knygomis, 
kurias taip rūpestingai LLD Centras parenka ir išleidžia. 
Mes pritariam sumanymui iškilmingai minėti LLD 60-tą 
jubiliejų, kuris Įvyks 1975 metais. Taip pat geras su
manymas išleisti LLD jubiliejinį almanachą.

Esame dėkingi LLD Centro Komitetui, kuris taip ener
gingai rūpinasi mūsų organizacijos reikalais”.

Iš San Francisco, Calif. 153 kuopos sekretorė V. Butkie
nė, dar vykdama i T. Lietuvą liepos mėnesį, paliko suva
žiavimui $50: $25 nuo kuopos ir $25 jos pačios.

Marytė Smalstienė iš Ludington, Mich., prisiuntė $32, 
ir rašo: “LLD 218 kuopa, Scottsville, Mich, ir apylinkės 
lietuviai sveikiname suvažiavimą. Linkime, kad Jūs, 
mieli delegatai ir nariai, rimtai svarstytumėte apšvietos 
reikalus ir surastumėte galimybę ilgiau palaikyti pažangią 
spaudą, kad ji nesilpnėtų, o ilgus metus gyvuotų.

Tegul gyvuoja LLD! Tegul gyvuoja pažangai!”

Juozas Stanelis (Stanley) iš St. Petersburg, Fla., pri
siuntė $25, ir rašo: “Sveikinu visą LLD Komitetą, dele
gatus, atvykusius į suvažiavimą ir visus narius. Linkiu 
daug laimės, sveikatos ir pasaulinės taikos visiems. 
Spaudžiu dešines visų!”

Iš Oakland, Calif., nuo LLD 198 kuopos per Ks. Karo- 
sienę gavome $25 su širdingiausiais sveikinimais.

Kitos aukos:
LLD 6 kuopa, Brockton, Mass., per S. Rainard .... 
LLD 52 kuopą, Detroit, Mich., per J. K. Alviną .... 
Anna Daukienė, Detroit, Mich..........................................
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich..........................
LLD 91 kp., Phoenix, Ariz., per Della Reuther ....

Viso aukų gavome $50. Širdingai dėkojame visiems.
IEVA MIZARIENE
CENTRO SEKRETORE

The coupon below entitles you to

$50.00 OFF
on every order for a

ZHIGULI-VAZ-2101

$50
10
10

5
3

purchased for your relative in U.S.S.R. for the 
coming holidays. This special discount is offered • 
in order to acquaint the public with this exceptional 
Fiat-style car, now in great demand inU.S.S.R. Bring 
this coupon to us or any of our branches or affiliates 
and receive your discount.

I This coupon entitles i 
I bearer to a cash discount I 
. of $50.00 on the pur- | 
I chase of a ZHIGULI au- ■ 
I tomobile. Offer expires I 

Nov. 30, 1972. j
I PODAROGIFTS, INC.

Rush your order for deli
very before the holidays. •

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave.

New York, N. Y. 10001 
Tel. (212) 685-4537

t
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Oakland, Cal.
(SPŪDŽIAI IS 
INTERNATIONAL TRADE 
FAIR, SEATTLE, WASH.

Paroda įvyko šių metų 
rugpiūčio 11-20 dienomis. 
Parodoje dalyvavo 15 val
stybių. Kiekviena turėjo iš
stačius savo prekių pardavi
mui arba mainams. Paroda 
buvo labai įspūdinga kiek
vienam lankytojui. Čia ma
tai, koks didelis progresas 
padarytas žmonijos. Jei tik 
galėtų visa žmonija tuo vis
kuo džiaugtis ir naudotis!

Štai Tarybų Sąjungos pa
viljonas. Tai šauniai įreng
tas paviljonas. Čia iškabin
ta raudona vėliava ir didžiu
lis portretas Lenino, sočia- « 
listinės valstybės įsteigėjo, 
kuris sakė, kad visas turtas 
yra liaudies sukurtas ir liau
džiai priklauso. Paviljonas 
užima trečdali visos paro
dos. Tai didžiausias ir 
Įvairiausias iš visų paviljo
nų. Jame dalyvauja penkio
lika Tarybų Sąjungos res
publikų. Jokiu būdu negali
ma suminėti visas prekes, 
kurios yra Tarybų Sąjungoje 
gaminamos ir paviljone iš
statytos. Paviljone taipgi 
rodomas filmas, kuriame, 
apart muzikos ir dainų, pa
rodoma, kaip penkiolikos ta
rybinių respublikų liaudis 
dirba, veikia, stato komu
nizmą.

Pasidairėme ir po Seattle 
miesto didžiąsias krautuves. 
Pastebėjome, kad kainos be
veik tokios pat, kaip pas mus 
Californijoje. Buvome nuė
ję į daržovių Central Far
mers Market. Čia kainos 
daug mažesnės, o ypač žu
vis ant pusės pigesnė kaip 
pas mus. Seattle miestas 
gana švarus, ir oras ten daug 
švaresnis, negu pas mus. 
Mažiau automobilių matosi.

Tuo ir baigėsi mūsų ap
silankymas. Džiaugiamės 
ten buvę ir daug, daug įdo
maus pamatę.

IG. KAMARAUSKAS

Norwood, Mass.
Rugsėjo 10 dieną mūsų 

Norwood LLD 9 kuopa turėjo 
gražų parengimą pietus- 
banketą M. Uždavinio rezi
dencijoje, 16 Folan Ave.

Šio parengimo tikslas buvo 
padaryti pelno mūsų pažan
giajai spaudai paremti.

Sekmadienio oras buvo 
gana gražus. Tai nesudarė 
kliūčių svečiams atvažiuoti 
ir iš kitų miestų. Mūsų 
mieli draugai ir draugės, 
mūsų geri bičiuliai nepatin
gėjo atvykti net iš Haver
hill, Mass, taipgi iš Bostono, 
Brocktono ir kitų miestų. 
Jiems visiems didelis ačiū 
už draugišką atsilankymą.

Mūsų darbščios šeiminin
kės Stela Rakutienė ir Moni
ka Trakimavičienė per porą 
dienelių sunkiai darbavosi, 
kol paruošė skanius pietus.

Seimininkėms prie stalų 
ruošos visą laiką patarnavo 
P. Žukauskienė. Olga Za- 
rubienė, Bronė Preibienė, 
Adomas Rakutis ir A. Zaru
ba. Seimininkėms ir pagal
bininkams už tą gražiai at
liktą didelį darbą tenka gra
žus ačiū.

Siam parengimui, kaip ir 
visados, gauta maisto dova
nų, kaip tai: pyragų, sūrių, 
kavos ir stipresnių gėrimų. 
Visoms draugėms už dova
nas LLD 9 kuopos vardu di
delis ačiū.

Parengimas visais at
žvilgiais pavyko.

M. UZDAVINIS

Montello, Mass.
IŠ LLD 6 KP. 
SUSIRINKIMO

Susirinkimas įvyko ket
virtadienį, rugsėjo 14 d. 
Dalyvavo 11 narių. Kadangi 
buvęs finansų raštininkas 
George Shimaitis ir kuopos \ 
pirmininkė Agota Kukaitienė 
nesveikuoja, tai turėjome 
perorganizuoti visą kuopos 
valdybą. Pirmininku išrin
kome Charles Ustupą, o fi
nansų sekretoriumi Stanley 
Rainardą. Protokolų rašti
ninkė pasiliko ta pati Kazi
miera Cheraškienė.

Skaitytas ir priimtas 
praeito susirinkimo proto
kolas. Skaitytas laiškas nuo 
Urugvajaus lietuvių laikraš
čio “Darbas”, kuriame dė
koja už $50 auką.

Taipgi skaityti laiškai nuo 
“Laisvės” ir “Vilnies”, ku
riuose prašoma prisidėti su
kelti fondus laikraščiams 
palaikyti. Nutarta paaukoti: 
“Laisvei” $100, “Vilniai” - 
$100, “Liaudies Balsui” - 
$100, “Daily World” $150 ir 
LLD Centrui $50. Viso 
paaukota $500.

Nutarta dar turėti spaudos 
naudai pikniką, kuris įvyks 
spalio 8 dieną Ustupo darže, 
27 Cleveland Ave., Montello, 
Mass. Jeigu ir lytų, yra 
daug vietos nuo lietaus pasi
slėpti.

Mūsų vyriausia šeiminin
kė Anna Markevičienė visada 
pagamina skanius pietus. 
Jinai prašo visus, kas tik 
gali, pagaminti namie ir at
sivežti į parengimą maisto: 
kugelio, pyragų ir t. t. Mes 
būsime už tai visiems dė
kingi.

Balsuota LLD Centro v-ba.
Kadangi buvęs mūsų laik

raščių vajininkas George 
Shimaitis yra susirgęs ir 
nebegali dalyvauti, tai kuopa 
paskyrė S. Rainardą dirbti 
vajuje. Jis apsiėmė būti 
vajininku ir prašė, kad visi 
“Laisvės”, “Vilnies” ir 
“Liaudies Balso” skaitytojai 
jam pagelbėtų. Tikiu, ir G. 
Shimaitis padės.

Sekantis LLD 6 kuopos 
susirinkimas įvyks po pik
niko, spalio 12 dieną, Tau
tiškam Namą.

S. RAINARD

I Dorchester, Mass.

■ Liūdnas Prisiminimas

I ANTANAS KAVOLIŪNAS

I Mirė rugsėjo 15 d., 1961 m.

I Jau 11 metų suėjo kai mirė mūsų brangus 
1 tėvelis. Liūdime Tavęs su skausmu širdyje. 
I Ilsėkis ramiai. Tavo kapą aplankome dažnai 
I ir papuošiame gėlėmis.
I JULĖ, duktė
I VIKTORAS, sūnus

Mirus

MIRĖ

ANASTASIA BUTKIENĖ-BUŠINSKYTĖ

(Nettie Butkus)

Gimusi kovo 26, 1892, mirė rugp. 22, 
š. m. Buvusi velionio Povilo Butkaus žmona. 
Liūdi - sūnus Peter P. Butkus, dukros Altą, 
žmona dr. Ėmanuel Chusid, Viola, žmona 
Kenneth Stanislowski ir septyni anūkai. Atsi
sveikinimas su velione įvyko Joynson Funeral 
Home, 41 Bridge St., Frenchtown, N. J., 
rugp. 25 d., laidotuvės Upper Tinicum kapi
nėse, Uhlerstown, Pa.

Hartford, Conn.
Komisija stropiai rengiasi 

prie spaudos naudai parengi
mo, kuris įvyks spalio 1 die
ną, sekm. 1 vai., 157 Hun
gerford St. Laisvės Choras 
mokosi naujų dainelių padai
nuoti parengimo dalyviams. 
Taipgi Elenutė Brazauskienė 
praktikuoja ir padainuos, 
pianu palydint Lorai Halari- 
nai. Tikimės svečių ir iš 
New Yorko. Taigi visi dė
kime pastangas susieiti iš 
arti ir toli ir kartu praleisti 
popietę. Seimininkės ruo
šiasi kuo geriausiai priimti 
ir pavaišinti svečius.

•
A. Latvis, iš Wilson, 

Conn., Laisvės Choro daini
ninkas ir “Laisvės” skaity
tojas randasi Mt. Sinay ligo
ninėje. Jau kelinta savaitė 
serga.

Onutė Visockienė turėjo 
antrą operaciją ant akių. 
Gydosi namie. Džiaugiasi, 
kad sveikata eina geryn, tik
tai turi griežtai laikytis gy
dytojo įsakymo per šešias 
savaites.

Abiems ligoniams linkiu 
nugalėti visus sunkumus.

V. K.
DAUGIAU APIE 
PARENGIMĄ,

Hartfordo Moterų Apšvie- 
tos Klubas plačiai visuome
nėje žinomas. Jis per daug 
metų rengdavo spaudos nau
dai parengimus ir visada tie 
parengimai būdavo geri, 
svečiai viskuo patenkinti - 
tiek maistu, tiek menine pro
grama. Taigi ir šiemet 
mūsų draugės moterys sako, 
kad viskas bus kuo geriau
siai paruošta, dar geriau, 
negu praeityje. Tikimasi ir 
laukiama svečių iš arti ir 
toli.

J. STRlZAUSKAS

PRANEŠIMAS

SOUTH BOSTON, MASS.

Su rugsėjo 23 d., 2 vai. po 
pietų, klubas pradės Whist 
Pares, 318 Broadway.

Kviečiame visus atsilan
kyti.

HELEN ŽEKONIS, 
Sekretorė

Haverhill-
Lawrence, Mass.
Bendrai rengdami šių 

metų pažangiečių pikniką tu
rėjome skaitlingos publikos 
ir gavome geros paramos 
savo spaudai.

Pasitarimui tolimesniam 
veikimui, LDS ir LLD kuopų 
susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 30 d., 2 vai. popietų, 
Polish American Veterans 
Julius Stopyra Post 23, Mon
mouth Street.

Svarbu ir tas, kad šiame 
susirinkime turėsime bal
suoti kandidatus i LLDCen- c
tro Komitetą.

J. PETRUS

Pittsburgh, Pa.
STREIKU BANGA, 
PARENGIMAS

Pittsburghe ir apylinkėje 
daug mokyklų mokytojų 
streikuoja nuo pradžios rug
sėjo mėnesio. Tūkstančiai 
pradinių ir vidurinių mokyk
lų moksleivių negali lankyti 
mokyklų. Kai kurių mokyklų 
moksleiviai prie mokyklų pi- 
kietuoja, reikalauja streikus 
užbaigti.

Jau du mėnesiai streikuo
ja Pittsburgho alaus pramo
nės darbininkai, taipgi Du
quesne ir Iron City darbi
ninkai. Streiko užbaigos 
nesimato.

Visų ir visur streikuojan
čių darbininkų reikalavimas: 
pakelti algas ir pagerinti 
darbo sąlygas.

•
Lietuvių Kapinių Draugija 

ruošia rudenini parengimą 
rugsėjo 24 dieną, 2 vai. po 
pietų. Parengimas įvyks 
svetainėje ant kapinių. Bus 
pagerbtl-prisiminti miru
sieji. Bus ir visokių už
kandžių. Kapinių Komitetas 
ir Moterų Draugija prašo vi
sus dalyvauti.

M.

LIŪDNAS IR SKAUDUS PRISIMINIMAS

Jonas Žekonis
mirė rugsėjo 22 d., 1965 m.

Jau septyneri metai praslinko, bet vis 
negaliu užmiršti savo gyvenimo Draugo.

Ilsėkis, brangusis, šaltoje žemelėje. Svie
tiškos bėdos Tave jau nebekankina, bet liūdesis 
ir prisiminimai man širdį suspaudžia.

HELENA ŽEKONIENĖ
South Boston, Mass.

Montello, Mass.

MARYTEI MASTAIKIENEI

taipgi artimiems gi-

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai 
Lillian, žentui William Overkai, anūkei Jo 
Ann, broliui Pranui, seserim Karolinai Bar- 
čienei, Canton, Mass.; Onai Perlgauskas ir 
Sofija Potsus Lietuvoje, 
minėms ir draugams.

Anna Klimienė
A. Razevich
B. Navackienė
T. Kaminskienė
R. Wallen
F. K. Chereškai
A. Al. Zarubai
A. S. Rakučai
B. A. Saukai
Mary Potsus
Karolina Barčienė

Stoughton, Mass.
Rugsėjo 5 dieną po trum

pos ligos Goddard Memorial 
Hospitalyje mirė “Laisvės” 
skaitytojas William Killman. 
Mirė' sulaukęs 79 metus. 
Gyveno 74 Ash Street.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje. Į šią šąli atvyko 
visiškai jaunas. Čia ėjo į 
mokyklą Newton Highland, 
Mass, ir lankė Wentworth 
institutą. Iš amato buvo 
mašinistas.

Paliko liūdesyje dukterį 
Ruth Killman, kuri yra Julios 
Rainard sesers duktė, 3 se
seris - Malvin Narkevich, 
So. Boston, Anna Crowell, 
New Hampshire, Veronicą 
Kent, Exeter, N. H., tris po
sūnius - Alexandru Valas, 
Brockton, Mass., Reymond 
Valas, Wrench on, Mass., 
Frank Valas, Oxford, Mass., 
ir 6 anūkus.

Buvo pašarvotas James 
Cotter koplyčioje. Karstą 
puošė daug gėlių. Palaido
tas rugsėjo 9 dieną Holy Se
pulchre kapinėse prie savo 
žmonos Nellie. Palydovai 
buvo pakviesti sugrįžti į jo 
namus, kur buvo tinkamai 
pavaišinti.

Tebūna jam lengva šios 
šalies žemė, o užuojauta jo 
dukrai, artimiesiems, gimi
nėms ir draugams.

S. RAINARD

Philadelphia, Pa.
Lietuviu Literatūros <

Draugijos 10 kuopa susirūpi
nusi, kad vasara jau beveik 
praslinko, o parengimų mūsų 
spaudai paremti kaip ir ne
buvo. štai jau skelbiami 
spaudos vajai. Be sėkmingo 
vajų pravedimo “Laisvei” ir 
“Vilniai”, būtų sunku iš
siversti.

Mes ruošiame labai šaunų 
spaudos naudai parengimą

Mr. ir Mrs. A. Capp 
V. Balkus 
M. Gutauskienė 
Elz. Janulis 
S. J. Rain ardai 
A. Trakimavich 
M. Uždavinis 
A. Chesnut 
A. J. Skirmontai 
J. O. Vaitekūnai 
Elz. Zelitskaitė 

sekmadienį, spalio 1 dieną. 
Vieta jau daugeliui Philadel- 
phijos ir apylinkės lietu
viams puikiai žinoma: 6024 
Wayne Avenue.

Apie parengimą kalbėkime 
draugams ir pažįstamiems. 
Visus kalbinkime dalyvauti.

Parengimo vietą lengva 
surasti. Atvažiuokite iki 
Broad St. ir Erie Ave. ir 
persėskite į gatverkarį Nr. 
53. Važiuokite i West. Iš- 

c

lipę ant Walnut ir Wayne 
Ave., rasite vietą - 6024 
Wayne Avė.

Automobiliais važiuojant 
yra daug kelių, nes 6024 ran
dasi už “skverų” į North ir 
poros “skverų” nuo German
town į West. Važiuojant 
Roosevelt Bulevaru nuo 
Trentono, prašomi laikytis 
po dešinei kraštinių vėžių 
bent jau nuo 5th St. Kitaip 
pateksite į “express” kelią. 
Privažiavę 18 gatvę, sukite į 
dešinę. Čia gatvė vadinasi 
Clarissa su dviemis gatve- 
kario vėžėmis. Sekite jas ir 
privažiuosite 6024 Wayne 
Avenue.

Svečiai labai laukiami iš 
plačiausios apylinkės. Pra
dėsime pietauti pusė po dvy
likos. Prašome nesivėluoti.

JUZlNTIŠKIS

VAJUS
f

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

$1.00 Nuolaida “Laisvę” Naujai 
Užsisakantiems Amerikoje

Į Lietuvą nuolaidos nėra, nes brangiai 
kainuoja ten laikraščio pasiuntimas.

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

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

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

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI

Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 
naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25ė. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 500.

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

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

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

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

Miami, Fla.
Rugsėjo 27 dieną įvyks ne

paprastas LLD 75 kuopos su
sirinkimas. Laikas ir vieta 
mūsų sueigų miamiečiams 
jau gerai žinoma - jos vyks
ta Lietuvių Socialio Klubo 
salėje, dienos laiku pradžia 
12:30 valandą. LLD kuopos 
mėnesinėse sueigose būna 
pietūs, trumpi organizacinio 
biznio mitingai ir vykina
mos kultūrinės programos.

šį kartą bus specialė kul
tūrinė programa. Draugai 
J. ir M. Kanceriai tik ką 
grįžo iš Tarybų Lietuvos. 
Jie pilni ne tik įdomių įs
pūdžių mums pasakyti, bet 
turi ir gražių vaizdų, pa
veikslų parodyti iš Lietuvos 
kaimo ir miesto gyvenimo.

Prie to, tikimės, kad rug
sėjo 27-tos parengime tu
rėsime progą susitikti ir 
susipažinti su įžymiu svečiu 
iš Lietuvos, kuris šiuo metu 
lankosi JAV. Tad, nepra- 
leiskime šios progos.

V. BOVINAS

AUKŠČIAUSIAS
PASAUKYJE

Nadeždino nikelio gamykloje, 
kuri faps Norilsk© kalnų metalur
gijos kombinato dalimi, bus pa
statytas 600 m aukščio iitraukia- 
masis kaminas. Tai bus aukičiau- 
sias pasaulyje statinys.



' 6-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Rugsėjo (September) 22, 1972

NEW YORKO NAUJIENOS
Rugsėjo 19 d. prasidėjo 

tarybinių dainininkų, šokėjų

koncertai City Center teatre 
(56 St., tarp 6 ir 7 Avė., 
Manhattane). Iš Maskvos 
atvyko 100 Beriozka draugi
jos narių.

rudenį. Katalikų ir kitose 
panašiose mokyklose užsi
registravo daugiau kaip 20,- 
000 mokinių.

Trečias lietuviškas parengimas 
Great Necko bibliotekoj

Pramogų Kalendorius

Rugsėjo 11 d. atsidarė 900 
viešųjų mokyklų. Užsire
gistravo 1,161,500 mokinių, 
12,626 daugiau, kaip 1971 m.

Laikrodžių ir puošmenų 
biznierius 
tuotas už 
netvarkų 
pasikorė, 
metais
N. Y. kalėjimuose.

J. Fletcher, areš- 
girtuokliavimą ir 
elgesį, kalėjime 

Tai buvo šiais
10-asis nusižudęs <

KRISLAI
Atkelta iš 1 psl.

žuvo 43 žmonės. Tokią iš
vadą padarė specialus pilie
čių komitetas tai kruvinai 
dramai ištirti.

Harleme įvyko didžiulė 
demonstracija Afro-Ameri- 
kiečių Dieną. Tūkstančiai 
juodųjų dalyvavo eisenoje. 
Pirmą kartą dalyvavo Mark
sistinių Studijų Institutas.

dalyvauti derybose dėl kali
nių pateiktų reikalavimų, jie 
įsakė milicijai ginklais pulti 
ir žudyti ne tik kalinius, bet 
ir sargus! Ir krito 33 kali
niai ir 11 sargų!

Vieno laiškanešio automo
bilyje rasta 1,257 laiškai. 
Jis skundžiasi, kad neturėjęs 
laiko juos išnešioti, tai laikė 
savo- automobilyje. Tai an
tras toks atsitikimas per 16

Amerikiečių -Lietuvių 
Fondacijos bandomieji, pa
rodomieji lietuviškos kul
tūros parengimai puošnioj 
Great Necko bibliotekoj su
silaukė dėmesio. Pirmasis 
buvo J. Meko filmo “Kelio
nės Lietuvon įspūdžiai” 
premjiera. Po to sekė Vido 
ir Dalios Kamaičių parodo
mieji “ballroom” šokiai, 
apie kuriuos rašė “News- 
day”, plačiai komentavo vie
tiniai gyventojai.

Trečiasis parengimas 
įvyksta rugsėjo 22, penkta
dienį, ten pat Community 
Hall. Iš juostų ir plokštelių 
bus transliuojami plačiai pa
garsėjusieji lietuviai daini
ninkai: Noreika, Kaukaitė, 
Daunoras, Ambrazaitytė. 
Bus proga daugeliui išgirsti 
Vilniaus Berniukų chorą 
“Ąžuoliukas”. Hario Perel-

šteino sukurtas ansamblis 
išpildys antru kartu JAV gir
dimą E. Balsio “Nelieskite 
Mėlynojo Gaublio” (Pirmu 
kartu jį išpildė, Dallas, Tex
as Berniukų Choras).

Dar didesnė retenybė - 
bus Vilniaus Mergaičių cho
ras “Liepaitės”, vadovauja
mas L. Palinauskaites. Įė
jimas nemokamas.

A. ŠALČIUS

WASHINGTONAS. - Sub- 
versyvios Veiklos kontrolės 
taryba nusprendė pašalinti iš 
“subversyvių organizacijų” 
sąrašo 33 organizacijas 
rios jau nebegyvuoja 
daugelį pastarųjų metų.

MASKVA. - TSRS vy
riausybė nusitarė griežčiau 
kovoti su narkotikų naudo
tojais.

, ku
pė r

POB 172, 
Great Neck, No Y. 11023 
516 487 1582

ŽMOGĖDRŲ PĖDSAKAI
Vykdydami kasinėjimus vienoje 

oloje apie 5 km j šiaurės vakarus 
nuo Graikijos uosio Lauriono, 
prancūzų archeologai atrado maž
daug 5500 metų senumo kaulų 
liekanas, iš kurių sprendžiai^ 
apie ten buvusį kanibalizmą ir 
žmonių aukojimą. Mokslininkų 
nuomone, neolito amžiuje čia 
buvo valgoma aukojamų žmonių 
mėsa. Taip pat rasta ginklų, pa
puošalų ir molinių vazų šukių.

PHNOM PENH, Kambodi- 
ja. - Sostinėje siaučia riau
šės dėl maisto stokos. 
Tūkstančiai gyventojų, kartu 
ir kareiviai, plėšia krautu
ves ir ieško paslėptų ryžių 
ar kitokio maisto. Policija 
nieko negali padaryti.

MONTEVIDEO, Urugva
jus. - Tūkstančiai autobusų 
vairuotojų sustreikavo. 
Reikalauja pakelti atlygini
mus 46%.

WASIIINGTONAS. - Kali
fornijos indėnų koalicija už
vedė bylą teisme. Reikalau
ja 15 bilijonų dolerių atl 
nimo už užgrobtas ęi 
žemes.

i

WASHINGTONAS. 
natas 84 balsais prieš 1 
gyrė JAV-TSRS santykių de
klaraciją, kurią pasirašė 
prez. Nixonas ir L. Brežne
vas Maskvoje gegužės 29 d.

už-

NEW YORKAS

Anksčiau buvo paskelbta, 
kad rugsėjo 24 d. įvyks 
.laisviečių pietūs Forest 
Parke. Prašome įsitėmyti, 
kad pietus perkeliame į 
“Laisvės” salę, vieton 
Forest Parke. Čia bus ofi
cialus atidarymas “Laisvės” 
prenumeratų vajaus ir pa
gerbimas mūsų kolektyvo 
mirusių narių - S. Sasnos ir 
Rojaus Mizaros.

SPALIO 1 I).

Rudeninis lianketas Phila- 
delphijoje, pas Albertą, 6024 
Wayne Ave. Bus ir menine 
programa.

Dar vis daug tebekalbama 
ir teberašoma apie Vakarų 
Vokietijos mieste Muniche 
pasibaigusią pasaulinę olim
piadą. Džiaugiasi sportinin
kai, kurie laimėjo medalius 
ir supliekė pasaulinius re
kordus savo sporto šakoje. 
Taipgi didžiuojasi tos šalys, 
kurių sportininkai sugrįžo 
iš Municho medaliuoti. '

Puikiai pasirodė Jungtinių 
Valstijų sportininkai, bet dar 
geriau Tarybų Sąjungos, nes 
jie laimėjo 50 auksinių me-

Bronxe taverne persišau- 
dant vienas užmuštas ir du 
sužeisti.

Riesto taryba priėmė įs
tatymą triukšmui kontro- 
liųpH Žiūrėsime, kaip da
bar virš miesto skraidančių 
lėktuvų triukšmas bus su
kontroliuotas. RE P.

Iš laiškų
Gerb. drauge A. Bimba!

Gavau Jūsų laišką dar bū
damas ligoninėje, gulėdamas 
lovoje.

33. Jie mūsų sportininkus 
supliekė ir bendru visų me
dalių skaičiumi, laimėdami 
99 prieš 93.

Bet kažin, ar šios sporto 
olimpiados nepradeda išsi
gimti, nukrypti nuo savo pa
grindinių tikslų?

Jų vienas pagrindinių tiks
lų yra, arba bent turėtų būti, 
duoti progą draugiškų var
žybų keliu pasirodyti pa
tiems stipriausiems, vik
riausiems, greičiausiems, 
ištvermingiausiems indivi- 
dualams, visiškai neatsi
žvelgiant į jų tautinę, rasinę 
ir visokią kitokią kilmę, 
neatsižvelgiant į tai, iš ku
rios šalies bei valstybės, iš 
kurio pasaulio kampo ar 
kampelio jie pareina.

Kitas pagrindinis tikslas 
yra vystyti tarp žmonių 
draugiškumą, meilę, broly
bę, šalinti iš jų galvų ir 
širdžių visokią neapykan
tą, visokius prietarus vienų 
prieš kitus.

Bet ar tokioje dvasioje 
praėjo, ar tą žmonijai davė 
praėjusi olimpiada?

Kažin kaip olimpiados 
virsta ne varžybomis smar
kiausių vyrų ir moterų, ku
rių turi kiekviena šalis, 
kiekviena tauta, kiekviena 
valstybė, bet tarp valstybių 
ir valstybėlių, tarp tautų ir 
tautelių. . . O tai. švel
niausiai pasakius, man atro
do, pavojingas, nesveikas 
reiškinys. . .

Taipgi gavau daug> 
atvirukų nuo kitų 

draugų. Kiti telefonu skam
bino. Visi draugės ir drau
gai linkėjo, kad greitai su- 
sveikčiau. Visiems atskirai 
padėkoti negaliu. Tai vienas 
didelis ačiū visiems kartu.

Paminėsiu, iš kur miestų 
bei vietovių gavau linkėji
mus: iš Brooklyno, iš Ozone 
Park, N. Y., iš Baltimore, 
Md., iš Philadelphljos, iš 
Reading, Pa., iš New Jersey 
valstijos, netgi iš tolimos 
Floridos. Linkėjimus pa
sveikti prisiuntė iš Miami 
darbininkiškos spaudos rė
mėjai Juozas ir Ema Sliekai. 
Ema rašo, kad jos draugo 
Juozo sveikata per daugelį 
metų yra prasta.

Mieli draugai ir draugės, 
Jūs visi e^ate artimi mano 
širdžiai. Mano sveikata dar 
silpna. Gydytojas sako, kad 
dar ilgai teks būti jo prie
žiūroje.

Laimingi esame, kad tu
rime gerą dukrą Lillian. 
Kur tik yra reikalas ji nu
važiuoja ir mane nuveža.

Pasitarėme su Lillian. Ji 
sutiko pagaminti pietus spa
lio 15 d. parengimui, kuris 
įvyks ryšium su LLD 6 ap
skrities konferencija. Visus 
kviečiame atsilankyti. Visi 
būsite širdingai priimti, ir 
paremsite savo spaudą, nes 
mūsų apskritis visada pelną 
skiria spaudai. Vieta: 1300 
East llth Street, Eddystone, 
Pa. Pietūs prasidės 1 vai.

A. LIPClUS
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LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MANO MYLIMO VYRO

ROJAUS MIZAROS
PENKTŲJŲ MIRTIES METINIŲ

MIRĖ: 1967 m. rugsėjo 23 d.
Ieva

GASTONIA, N. C. - Wales 
Manufacturing kompanijos 
mezgimo fabriko darbininkai 
pradėjo dirbti 3 dienas i 
savaitę po 12 valandų į 
diena. <

Lietuviu Literatūros 
<■

Draugijos 6-sios apskrities 
metinė konferencija. Pra
džia 11 valandą ryto. Pie
tūs 1 valandą. Vieta: 1300 
East J 1th St., Eddystone, Pa. 
Kuopos išrinkite delegatus ir 
būkite laiku. Esate širdin
gai kviečiami dalyvauti.

APSKR. KOMITETAS

WASHINGTONAS. - Fe
deralinė grand džiūrė apkal
tino 7 republikonus, kurie 
birželio 17 d. buvo slaptai 
įsiveržę į Demokratų par
tijos nacionalinę raštinę.

Mc

atly-

LIŪDNA SUKAKTIS

VARŠUVA. - Lenkija da
bar pagamina 5% visos Euro
pos pramonės ir 6% visos 
agrikultūros gamybos.

CHICAGO. - Organizaci
jos Labor for Peace komi
tetas vienbalsiai užgyrė 
Governo kandidatūrą.

BRUSELIS, Belgija. - Čia 
peršautas Izraelio diploma
tas O. Zadok. Ligoninėje 
išgelbėta jo gyvybė.

MASKVA. - Tarybų Są
junga reikalauja Izraelio tuoj 
sulaikyti karo veiksmus 
prieš Siriją ir l-e ba noną.

BERLYNAS. - Suomija 
nutarė užmegzti diplomati
nius ryšius su Rytų Vokie
tija.

SEOUL, Pietų Korėja.
Apie 160 žmonių žuvo nuo 
iškilusių potvynių.

MASKVA. - Tarybų Są
jungoje plačiai minėta Viet
namo Demokratinės Respub
likos įsikūrimo 27-oji meti
nė sukaktis.

MASKVA. - Taryt 
jungos valdžia pakėlė 
ginimus mokytojams 
gydytojams 23%.

a

r-

ą

ri
ję 
n-

lų

IS FOREST PARK PERKELTA [ SALĘ

KVIEČIAME DALYVAUTI

Sekmadienį, Rugsėjo 24 d

Įvyks ’’Laisvės” metinio vajaus atidarymas 
ir paminėjimas mirusių draugų.

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

PROGRAMOS PRADŽIA 1 VAL.
PIETUS PROGRAMAI PASIBAIGUS.

Apart oficialaus atidarymo vajaus, bus 
prisiminti ir pagerbti ’’Laisvės” 

kolektyvo nariai - draugai

STEFANIJA SASNA IR ROJUS MIZARA

Pakviestas AIDO CHORAS, taipgi tikimės tu
rėti sugrįžusių turistų iš Lietuvos, kurie pa
teiks savo įspūdžius iš jų viešnagės Lietuvoje.

- BUS SKANUS PIETUS.
- DOVANA $3.
- PRAŠOME DALYVAUTI.

Ruošia Liet. Koop. Spaudos 
B- vės Direktorių Taryba

Hartford, Conn.

PIETŪS SU MENINE PROGRAMA
Sekmadienį, Spalio 1 d.

vai.157 Hungerford St. - Pradžia 1

LAISVES CHORAS, VADOVYBĖJE WILMA HOLLIS

Šis popietis ruošiamas laikraščio ’’Laisvės” paramai.
Kviečiame vietinius ir apylinkės dalyvauti.

Programoj dalyvaus vietinis Laisvės Choras ir solistė 
ELENA BRAZAUSKIENĖ 
Tikimės svečių ir iŠ New Yorko.

RENGĖJAI: HARTFORDO LIETUVIU MOTERIŲ APSVIETOS KLUBAS

"Laisvės”
Direktoriams

Padėka
Mirus Irenai Levanienei 

norime išreikšti širdingiau
sią padėką visiems, kurie 
prisidėjo su užuojauta, su 
atvirukais bei per spaudą at
jautė mūsų šeimą ir tuomi 
palengvino mūsų tokį staigi] 
smūgį.

Dėkojame atsilankiusiems 
į šermeninę ir palydėju- 
siems į krematoriumą. 
Nuoširdi padėka Ievai Miza- 
rienei už pasakytą kalbą šer
meninėje ' ir koplyčioje. 
Taipgi dėkojame laidotuvių 
direktoriui Albert Balton už 
mandagų patarnavimą.

KANCY LEVANAS - vyras 
HELENA duktė, jos vyras, 
jos dukra Barbara ir penki 
proanūkiai.

Reikalavimai
Reikalinga moteriškė 

namų valymo darbams. Mo
kestis $2.00 per valandą. 
Gauti daugiau informacijų, 
prašome skambinti AX 6- 
8138. (52-54)

Pirmadienį, rugsėjo 25 d. 
2 vai. po pietų įvyks “Lais
vės” direktorių posėdis, 
Laisvės salėje.

Visi susirinkime.
SEKRETORĖ

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

Įvyks spalio 3 d., 2 vai. po 
pietų, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

A. GILMAN 
Sekr.

81 šuo laimėjo
Fort Lauderdale, Fla.

Teisme laimėjo 81 šuo apie 
14 milijonų dolerių, kuriuos 
paskyrė savo šunims užlai
kyti mirusi milijonierė 
Eleanor E. Ritchey.

Ji mirė 1968 m., palikda
ma pomirtinį testamentą, 
kad jos turtas turi būt su
naudotas jos šunų užlaiky
mui.

Rugsėjo 22 d., 1958 m., mirė 
mano mylima žmona.

Valė Gurienė
Keturiolika metų kai mirė mano mylima žmona 
Valė. Nepraeina nei viena diena, kad j i nebūtų 
mano mintyse. Ilsėkis ramiai, mylimoji.

Vincas Guris
Brooklyn, N. Y.
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