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KRISLAI
APIE KOMUNIZMĄ 
K ODE L JIS PLINTA?
JĖGA JO NESULAIKO 
GRUZIJOS ŽYDAI 
AMELIA YOUNG

J. Gašlūnas

Tūlas klerikalą “Draugo” 
rašeiva Myk. Mel. kunigiš
kai nupiepė jo, aiškindamas 
kodėl plinta komunizmas. 
Jis pasakė, kad “komuniz
mas platinamas jėga, žudy
nėmis ir prievarta”.

Dabar svarbu žinoti, kokia 
jėga platina komunizmą (so
cializing) kapitalistinėse ir 
pusiau kapitalistinėse šaly
se. Juk ten didžiausios 
jėgos atkreiptos prieš ko
munistini judėjimą, ne už 
komunizmą.

Pav. katalikiškoje Italijoje 
ir tokioje pat Prancūzijoje 
komunistą partijos turi mi
lijonus narią ir dešimtis mi
lijoną simpatlką. Kokia gi 
ten jėga verčia būti juos 
komunistais ir simpatikais?

•
Štai dar vienas pavyzdys. 

Argentinoje per daugelį metą 
Komunistą partija buvo už
drausta, veikė pogrindyje. 
Šimtai komunistą kalėjimuo
se buvo uždaryti. O vis tiek 
Komunistą partija turi dau
giau kaip 100,000 narią.

Tokią pavyzdžią galima 
rasti labai daug. Sunkiau
siose sąlygose komunistai 
veikia ir turi tūkstančius 
bei milijonus pritarėją.

Aišku, jokia kita jėga ne
platina komunizmą, kaip tik 
komunistą pasišventimas 
ginti liaudies interesus, ko
voti imperializmą, karus, 
skurdą pasaulyje.

•
Af rikoje komunistai kovo

jo prieš imperialistinį kolo
nializmą. Tarp pavergtąją 
komunistą vardas plito. Ko
munistai žymiai prisidėjo 
prie Afrikos tautą išlaisvi
nimo. Tarybą Sąjunga ir 
kitos socialistinės šalys kiek 
galėdamos padėjo afrikie
čiams.

Šiandien Afrikoje mažai 
beliko baltąją valdomą kolo
niją. Visa eilė naują val- 
stybią susikūrė. Kolonializ
mas bus visai sunaikintas.

Tas pats ir Azijoje. Ame- 
rikiečią bombos ir kiti mo
derniški ginklai, taipgi šim
tai tūkstančią imperialis
tams tarnaujančią kareivlą 
negali sulaikyti Azijos liau
dies Išsilaisvinimo. Komu
nistai stovi pirmose išsi
laisvinimo kovą eilėse ir ją 
įtaka liaudyje smarkiai ple
čiasi.

Imperialistai ir ją samdi
niai vartoja jėgą, žudynes ir 
prievartą prieš beplintantį 
komunizmą (socializmą).

•
Izraelaje gyvenąs Jehuda 

J. Sčvllis, kalbėdamas 16,- 
000 iš Tarybą Gruzijos iš
vykusią žydą į Izraelįvar- 
du, pasakė:

“Palyginus su šia vieta 
mes Gruzijoje gyvenome 
kaip karaliai. Mūsą žmonės 
čia atvyko kaip avys uždary
tomis akimis. Žmonės 
mums aiškino, kaip puiku gy-

Gray sudegino Watergate 
dokumentus pagal Nixono 

administracijos norą

Mirė Vokietijos Demokratinės 
respublikos prezidentas 

Walteris Ulbrichtas
Washingtonas. Buvęs vei

kiantysis F BI direktorius 
Patrick Gray prisipažino 
Watergate tyrinėjime, kad 
jis sudegino iš Baltąją rūmu 
gautus Watergate dokumen
tus. Jis tai padarė žinoda
mas, kad Baltąją rūmu pa
reigūnai norėjo sunaikinti 
kaltinimo Įrodymus.

Prieš sudeginimą jis su
sipažino su dokumentais, ku
rie buvo Watergate plėšiką 
pagrobti iš nacionalės De
mokratą partijos raštinės. 
Watergate suokalbininkas 
Howard Hunt pridavė doku
mentus sudeginti.

Gray ir Walters aiškino, 
kad Amerikos militarinė 
žvalgyba Europoje šnipinėjo 
demokratą prezidentinio 
kandidato McGoverno rėmė
jus. O Jungtinėse Valstijose 
šnipinėjimas buvo plačiai 
pravestas tarp McGoverno 
rėmėją.

Koalicija kovai už 
darbus ir teisingumą

Chicago. Kunigas Jesse 
Jackson vadovauja naujai 
koalicijai, kuri kovoja už 
darbus ir teisingumą.

Koalicija skiria rugsėjo 8 
d. kovai prieš Nixono admi
nistraciją, kuri savo kon
trole baisiai skriaudžia dar
bo žmones ir kuri visais ga
limais būdais bando už
slėpti Watergate suokalbi
ninkus.

BAGDADAS. Irako socia
listinės Baath partijos susi
tarimas su Irako Komunistą 
partija sudaro nacionaliniam 
frontui pagrindą, rašo TSRS 
dienraščio “Pravdos” ko
respondentas Boris Oreko- 
vas.

venti Izraelyje. Bet kai 
mes čia atvykome, su mumis 
elgiasi kaip su banditais”.

Sčlvilis sako, kad pusė 
imigrantą yra be darbo, dir
bantieji gauna visai mažus 
atlyginimus. “Pusė ją grįž
tą šiandien, jei tik galėtą”.

•
LDS organo “Tiesos” 

angliškame skyriuje telpa 
labai Įdomūs dainininkės 
Amelijos Young-JeskeviČiu- 
tės Įspūdžiai “A Musical 
Journey”.

Amelija šį pavasarį buvo 
Čekoslovakijoje vykusiame 
festivalyje, taip gi kartu lan
kėsi kitose Europos valsty
bėse. Todėl turi prisirinku
si labai malonią įspūdžią.

Turkijos teismas 
patvirtino bausmę

Ankara. Turkijos milita- 
rinis tribunolas patvirtino 
žemesnio teismo nuospren
dį, uždėjusi sunkias pabau
das 2.1 Turkijos Darbo par
tijos vadovui.

21 buvo Įkalintas 1971 
metą kovo mėn. Ją apeliaci
ja dabar buvo atmesta. Jie 
apkaltinti už “komunistinę 
propagandą”, kaip kovotojai 
prieš militarinę diktatūrą, 
reikalavę atsteigti žmonėms 
demokratines teises.

Organizuos 30 
milijonų moterų

Chicago. Moterą unijis- 
čią konferencijoje nusitarta 
pradėti platu vają suorgani
zuoti Į unijas daugiau kaip 
30 milijoną neorganizuotą 
moterą, dirbančią įvairiose 
darbovietėse Jungtinėse 
Valstijose.

Si tarimą parėmė daugelis 
uniją visoje plačioje Šalyje, 
su pasižadėjimu teikti rei
kalingą paramą.

Irano studentai 
smerkė karalių

Washingtonas. Kai Čia 
lankėsi Irano karalius Shah 
su savo žmona ir tarėsi su 
prez. Nixonu dėl paramos 
Iranui, tuo metu Irano stu
dentai piketavo ir smerkė 
karaliaus palaikomą bruta
lią valdžią Irane.

Karalią smerkiantį pa
reiškimą išleido Irano Stu
dentą Sąjunga, nurodanti ka
raliaus bendradarbiavimą su 
Amerikos imperialistais, 
kurie apiplėšia Irano liaudį.

Darbininkai laimi
Montevideo. Urugvajaus 

Nacionalinė Darbo Konven
cija skelbia, kad generalinis 
streikas privertė prez. Bor- 
daberry sulaikyti reakcinius 
žygius prieš darbininkus ir 
liaudį abelnai.

Streiką atšaukus organi
zuoti darbininkai tęsia kovą 
už demokratinią teisią išlai
kymą šalyje, kovoja prieš 
užsienio imperialistus ir ją 
rėmėjus.

CARLTON, Australija. 
7,000 Ford Motor korpora
cijos darbininką tebestrei- 
kuoja dvyliktą savaitę.

Darbo unijų 
konferencija

Viena, Austrija. Tarybą 
Sąjungos, Anglijos, Vakarą 
Vokietijos, Rytą Vokietijos, 
Vengrijos ir Švedijos darbo 
uniją atstovai sudarė planą 
šaukti visą Europos Salią 
uniją konferenciją.

Konferencijos tikslas bū
siąs sudaryti vieningą uniją 
veiklą bendram darbo žmo- 
nią teisią gynimui.

Vaikai kenčia
dideli skurdą

Washingtonas. Senatorius 
Ribicoff pareiškė, kad šiuo 
metu apie 70 milijoną vaiku 
ir jaunamečią kenčia neda- 
valgymą ir skurdą nuo 
peraukštą maisto kainu.

Daugiau kaip 5 milijonai 
amerikiečiu vaiku serga dėl 
blogo maitinimosi, 50% vaiku 
neturi pakankamai vitaminu, 
taipgi neturi galimybių eiti 
pas dantistus. Dabar iš 1,- 
000 naujagimiu 21 vaikas 
miršta.

Ribicoff sako, kad dau
giausia skurdžiai gyvenančiu 
šeimų jaunuoliai patampa 
kriminalistais.

McALESTER, Okla. Šim
tai kalinią buvo sukilę valsti
jos kalėjime. Padegė keletą 
kalėjimo pastatą. Nacionali
nė gvardija sukilėlius nuga
lėjo.

NA UJIENOS IŠ LIETUVOS
MEDELYNAS
STATOSI ĮMONĘ

KAIŠIADORYS. Vaisme- 
džią medelyno sodai Vil- 
niaus-Kauno pakele tęsiasi 
kelis kilometrus. Obuoliai 
skinami iŠ 250 ha. O rudenį 
medelyne vaisią - kalnu kal
nai.

Medelynas pradėjo vaisią 
perdirbimo įmonės statybą 
Žiežmariuose. Per metus 
čia bus perdirbama 2,000 
toną vaisiu.

S* ABROMAVIČIUS

STATYBOS KOLŪKIUOSE

ŠIAULIAI. Dideli tarpko- 
lūkinės statybos organizaci
jos darbuotoją kolektyvo už- 
mojai. Naujakuriams numa- 
toma atiduoti pusantro tūks
tančio kvadratiniu metru 
gyvenamojo ploto. Šiais me
tais statybininkai įsiparei
gojo rajono kolūkiuose pa
statyti tris karvides, du 
grūdą sandėlius, porakiauli- 
džią kompleksą.

B. LINKEVICIUS

Smurtas prieš 
afrikiečius

Salisbury. Rodezijos bal
tąją rasistą valdžia areštavo 
6 Afrikos Nacionalinės Ta
rybos vadus, informuoja ta
rybos vadas vyskupas Abel 
Muzorewa.

Valdžios jėgos prieš afri
kiečius nuolat naudojamos. 
Areštai ir teroras visame 
krašte siautėja. Kalėjimai 
pilni afrikiečiu, kovojančią 
prieš rasizmą.

TSRS pirmauja
Londonas. Anglijos laivy

no metraštis skelbia, kad 
Tarybą Sąjungos karo laivy
nas užima pirmą vietą pa 
šaulyje.

NEW YORKAS. Jungtiniu 
Tautu generalinis sekreto
rius Kurt Waldheim lankėsi 
Rytu Europos socialistinėse 
šalyse.

PLEČIASI MIESTO RIBOS

MAŽEIKIAI. Mieste gau
sėja pramonės Įmonių, kyla 
daugiaaukščiai namai. Štai 
naujame miesto rajone bai
giamas užstatyti pirmasis 
gyvenamasis kvartalas.

Paruoštas ir naujo gyve
namojo rajono detalaus iš
planavimo projektas. Nusi
driekus šiam statybą masy
vui, čia įsikurs apie 15,5 
tūkstančio gyventoją - maž
daug tiek, kiek ją Mažeikiuo
se yra šiuo metu.

Z. BUCYS

KINO MECHANIKAS - 
PIRMŪNAS

Kelmės rajono Kražių 
miestelio gyventojai, kolū
kiečiai noriai lanko kiną. 
Juos aptarnaujantis kino 
mechanikas Edmundas Mar
cinkevičius pernai pripa
žintas socialistinio lenkty
niavimo nugalėtoju kinofika- 
cijos darbuotoju tarpe.

V. ŽEBRAUSKAS

Berlynas. Nuo širdies su
stojimo mirė 80 metu am
žiaus Walteris Ulbrichtas, 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos prezidentas, 
revoliucinio judėjimo vete
ranas, ištikimas marksis- 
tas-leninietis, tarptautinio 
darbininką judėjimo vadas.

W. Ulbrichtas pirmiau 
buvo Socialistu Vienybės 
partijos generalinis sekre
torius, 1971 metais dėl pa
blogėjusios sveikatos iš tos 
atsakingos vietos pasitrau
kė. Partijos kongresas tada 
jį išrinko partijos garbės 
pirmininku.

Jis gimė 1893 m. birželio 
30 d. LeipciįfP mieste. 14 
metą vaikas mokėsi staliaus 
amato, 15 metu Įstojo į So
cialistu Darbininku Jaunimo < < 
organizaciją, 19 metu būda
mas jau buvo Vokietijos So
cialdemokratu partijos ak
tyvus narys.

Pirmajame pasauliniame 
kare Ulbrichtas kovojo kartu 
su Karoliu Liebnechtu prieš 
imperialistinį karą, sukūrė 
tarp kareiviu Spartaku gru
pę, aktyviai dalyvavo 1919 
m. revoliucijoje ir tais pa
čiais metais prisidėjo prie 
sukūrimo Komunistu parti
jos, 1928 m. buvo išrinktas į 
parlamentą, 1953 metais 
buvo išrinktas Socialistu 
Vienybės partijos generali
niu sekretorium.

Militariniu jegu 
lesos didėja

Washingtonas. Militariniu 
jėgą išlaikymas dolerio ver
tei mažėjant smarkiai didėja 
ir vis didės.

Kiekvienam amerikiečiui 
kariui Europoje jau pakilo 
lėšos po $8.60 i dieną. Va
karą Vokietijoje amerikiečią 
militarinis personalas sie
kia 107,000 žmonią, kurią iš
laikymui per metus pakilo 
lėšos apie $19 milijoną.

Kongrese keliamas klau
simas mažinti militarines 
jėgas užsienyje. Bet Nixono 
administracija griežtai tam 
priešinga. Pentagonas siūlo 
padidinti lėšas Vakarą Euro
poje $28-milijonais.

Siautėja žiema
BUENOS AIRES. Argenti

noje prasidėjo blogas žie
mos oras. Pirmą kartą per 
daugelį metu prisnigo beveik 
visoje šalies teritorijoje, 
taip pat sostinės apylinkėse.

Stiprus vėjas žymiai pakė
lė vandens lygį Laplatos 
upėje, kilo grėsmė, kad gali 
būti apsemti žemumą rajo
nai. Tūkstančiai gyventoją 
evakuoti į saugias vietas. 
Salyje sutriko automobiliu 
eismas ir laikinai atšaukti 
lėktuvą skridimai.

MASKVA. Tarybą Sąjun
goje pakeltos 3 proc. algos 
96 milijonams darbininką. 
Produktą kainos pasilieka 
tos pačios.

Farmą darbininkai 
skelbia streiką

Delano, Calif. Jungtinė 
Farmą Darbininku Unija nu
tarė skelbti streiką, jeigu 
išsibaigusios sutartys nebus 
atnaujintos ir nauji reikala
vimai nebus patenkinti.

Streikas dabar vyriausia 
paliečia vynuogių laukus. 
Daugiau kaip 3,000 vynuogią 
nuėmė ją jau streiko lauke, 
piketuoja vynuogynus.

Jungtinės Tautos 
pasmerkė Izraeli

Jungtinią Tautą Saugumo 
taryba vėl aštriai pasmerkė 
Izraelio tęsiamą arabą 
žemią okupaciją nuo 1967 
metą karo. Reikalavo baigti 
okupaciją.

Jungtinės Valstijos, palai
kydamos Izraelio pusę, ve
tavo rezoliuciją.

Už plačią prekybą

ANDREW S. AXTELL

New Yorkas. Port Autho
rity komisionierius Andrew 
Axtel vadovavo amerikiečią 
prekybos delegacijai Mask
voje ir Leningrade.

Grįžęs namo jis spaudos 
konferencijai pareiškė, kad 
dabar galima ir reikalinga 
Jungtinią Valstiją plati pre
kyba su Tarybą Sąjunga ir 
kitomis socialistinėmis ša
limis.

Per klaida JAVc

bombos užmušė 
300 karių

Phnom Penh. Amerikiečią 
lėktuvą bombos per klaidą 
buvo numestos ant valdžios 
jėgą tvirtovės. Bombos su
naikino tvirtovę ir užmušė 
daugiau kaip 300 kareiviu.

Patriotą jėgos vieržiasi 
pirmyn už 3 mylią nuo so
stinės. Svetimšaliai ir už
sienio diplomatu šeimos jau 
bėga iš sostinės.

Astronautai sirgo 
jūrų liga erdvėj

Cape Kennedy, Fla. Erd
vės laboratorija Slcylab neša 
tris astronautus aplink mūsą 
planetą Žemę apie 270 mylią 
atstome. Jie tęsia erdvią 
studijavimą.

Pirmą dieną visi trys as
tronautai nuo supimo buvo 
susirgę jūrą liga ir buvo pri
versti lovose gulėti.
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Kaltinikas - tirštos miglos, 
ar proto stoka?

Vėl žiauri, baisi nelaimė. Žuvo 88 žmones! Žuvo lėk
tuvui leidžiantis sudužus.

Nelaimė Jvyko Bostono Logan International Airporte. 
Jame praeitą antradieni sudužo Delta Air Lines keleivinis 
lėktuvas, kuriame buvo 89 žmonės. Gyvu išliko tik vienas.

Lėktuvas skrido iš Vermonto valstijos Burlingtono 
miesto. Kaltinamos miglos. Jos tuo laiku, kai lėktuvas 
atskrido } Bostoną, ant Logan Airporto buvusios labai 
tirštos. Lėktuvo vairuotojas nematęs, kas dedasi apačioje. 
Nusileidimui panaudojęs techniškus instrumentus. Nepa
taikė! Katastrofa. Aštuoniasdešimt aštuoni žmonės negyvi! 
Nieko nekalti žmonės.

Bet kriminalistai, bet žmogžudžiai ne miglos. Ją nenu
bausi. Jas turi suprasti ir prie ją prisitaikyti. Jas kal
tinti yra didžiausia beprotybė.

Kriminalistai, žmogžudžiai yra tie, kurie tvarko aviaci
ją, kurie yra nustatę lėktuvą nusileidimui taisykles. Kur 
protas rizikuoti aštuoniasdešimt devynių žmonią gyvybe ir 
bandyti nusileisti, nors per miglas nieko nesimato, kas 
dedasi apačioje, žemėje?! Kodėl jis negalėjo, ar nebuvo 
jam leista nuskristi į kuri nors airportą ar Connecticut, 
ar New York, ar New Jersey valstijoje? Juk tik poros Šimtą 
mylią tolis. Juk tik kokio pusvalandžio klausimas.

Per daug su lėktuvais nelaimią. Didelėje daugumoje jos 
nepateisinamos. Vienos įvyksta, kai lėktuvai bando nusi
leisti, kai siautėja audra, arba pilia kaip iš kibiro, arba tą 
apylinkę apgulusios tirštos miglos. Galima to išvengti. 
Galima sutaupyti šimtus nekaltą gyvybią.

Pasaulinių taikos jėgų mobilizacija
Pasaulinė pastovi taika neateis automatiškai. Už ją 

reikia kovoti, reikia visomis jėgomis jos siekti. Štai kame 
yra didžioji svarba Pasaulinio Taikos Kongreso, kuris 
šaukiamas spalio 2-7 dienomis Maskvoje. Laiko ne dau
giausia belike. Visose šalyse eina Įtemptas ruošimasis. 
Kiek girdėtis, neatsilieka ir Amerikos taikos jėgos. Ma
noma, kad joms pavyks šiame kongrese turėti labai skait
lingą delegaciją. Specialus dėmesys kreipiamas i darbo 
unijas. Tačiau vilties tėra laimėti delegaciją tiktai iš 
vienos kitos didesnės unijos. Daugumoje mūsą darbo uniją 
lyderiai yra tokią masinią liaudies sąjūdžią priešai.

Atsižvelgiant Į Jungtinią Amerikos Valstiją vadovauja
mąjį kapitalistiniame pasaulyje vaidmenį, labai svarbu, 
kad šiame kongrese mūsą taikos jėgos gerai pasirodytą. 
Mes, pažangieji lietuviai, privalome aktyviškai prisidėti 
prie pasiuntinimo kuo skaitlingiausios delegacijos.

Dabar turėtų išsijudinti
Šiuo laiku labai mažai tesigirdi apie reikalavimą vi

suotinės amnestijos Vietnamo karo priešams, kurią tūks
tančiai išsiblaškę po visus pasaulio kampus. Todėl labai 
sveikintinas Krikščionią Bažnyčios vadovybės pasisakymas 
už amnestiją.

Reikia tikėtis, kad šią dvasininką grupę paseks ir dau
gelio kitą bažnyčią vadovybės ir prisidės prie judėjimo už 
amnestiją. Ir čia svarbiausią vaidmenį turėtą vaidinti 
darbo unijos. Deja, ją lyderiai daugumoje rėmė Vietnamo 
karą ir kiek galėdami terorizavo tuos savo narius bei 
veikėjus, kurie šį karą atmetė. Nesimato, kad tie pa
keistą savo nusistatymą ir įsitrauktu į reikalavimą am
nestijos.

Geras sumanymas
Galima tiktai karštai pasveikinti kunigą Robert F. Dri- 

nan, Kongreso Atstovą Buto narį iš Mass, valstijos. Jis 
jau Įteikė Atstovą Butui pasiūlymą, kad prezidentas Nixo- 
nas būtą formaliai apkaltintas su tikslu ji pašalinti iš 
prezidento vietos. Nes jis, prezidentas, sunkiai nusidėjo 
ir sulaužė Konstituciją, vesdamas slaptą oro jėgomis karą 
Kambodijoje. Jis taipgi papildė kitą ° aukštą kr iminaly s- 
člą*’. Jie neprivalo mūsą kraštui vadovauti.

Šiuos žodžius rašant dar nežinia, kiek pasekėją Kongre
se šis atstovo Drinan pasiūlymas laimės. Abejojama, kad 
bent šiuo tarpu jam pavyktą laimėti du trečdalius Kongre
so narlą. Matyt, kad šiai idėjai nepritaria nė Demokratą 
partijos vadą dauguma. O ką jau bekalbėti apie Republiko- 
ną partijos lyderius.

vilija Šulcaite

Lietaus išprašymas
Lietūs lietūs - 
Stovi žemė nuoga. 
Nusileiskite, lietūs - 
Kaitra ilga.
Laukia beržas prie kelio 
Išganingą lašą.
Suoškite, lietūs, 
Ant beržo kasą.

Driekias upeliai - 
Žemė prašo drėgmės, 
Lyta nelyta - 
Neliko žemės.
Volungės paprašysiu - 
Ji užjaus, ji supras. 
Tyliai vaikštantį lietą 
Užu rankos parves.

IR NEGRAŽU, IR 
NETEISINGA

Kunigą “Draugas” (liepos 
25 d.) net pirmajame pusla
pyje skelbia gavę ar matę iš 
Lietuvos pranešimą, kad ten, 
Žemaitijoje, vieną dieną 
buvęs rastas labai “išnie
kintas” Alkos kalnas. Girdi, 
“visi kryžiai nulaužti, Gird
vainio akmeninė koplytėlė 
išniekinta, visi liaudies 
meistrą darbai išvogti. Pra
nešime sakoma, kad ir gar
siojo akmens Alkos kalne ne
besą”.

Viena, mes tokio praneši
me nesame pastebėję. 
Antra, jei tai tiesa, tai čia 
labai panašu į kokią nors 
piktadarią darbą. Bet vieto
je tuos piktadarius smerkti, 
klerikalą laikraštis keikia 
“okupantus”, tai yra, Lie
tuvos pareigūnus, Lietuvos 
vyriausybę.

įsivaizduokite: Lietuvos 
vyriausybė pavogė ne tik 
liaudies meistrą darbus, bet 
ir pati akmenį! Tai protas 
klerikalą organo redaktorią!

Tačiau, kaip sakyta, gali
ma daleisti, kad koks nors 
piktadarys ar piktadariai 
kryžius nulaužė ir liaudies 
meistrą darbus arba net patį 
akmenį pavogė. Ar tokią ne
gražią darbą čia pas mus 
Amerikoje nepasitaiko? 
Tiek ir tiek Sinagogą ir baž
nyčią bei muzieją apiplėši
mai beveik, kasdien. Antai, 
neseniai, New Yorke pikta
dariai ne tik vieną kataliką 
bažnyčią apiplėšė, bet ir jos 
kunigą nudėjo.

DUOKITE MŪSŲ 
MEN'SEVIKAMS!

Pagaliau ir Chicagos men
ševiką laikraštis atvirai ir 
viešai pasisakė Watergate 
skandalo klausimu. Ir dar 
kaip pasisakė! Pasisakė už 
vagis, sukčius, apgavikus, 
bei Konstitucijos žalotojus 
kuriais piktinasi kiekvienas 
su protu ir sąžine neatsi
sveikinęs žmogus.

Kad nebūtą jokios abejo
nės apie “Naujieną” pozici
ją šiuo klausimu, tegul jos 
pačios kalba. Savo vedama
jame liepos 27 dieną jos gie
da:

Spaudoje ir senato apklau
sinėjime vadinamas Įsibro
vimas į psichiatro ofisą va
dinamas vagyste, bet tai ne
tikslus terminas. Ne vogimo 
sumetimais saugumo agentai 
įžengę į psichiatro įstai
gą. . .

Sen. Ervin mano, kad pre
zidentas neturėjo teisės 
siąsti agentą į psichiatro 
ofisą. Buvęs prezidento pa
tarėjas Ehrlichman mano, 
kad turėjęs teisę ten juos 
pasiąsti. Jeigu nėra įstaty
mo, kuris leistą prezidentui 
tokio žingsnio imtis, tai tokį 
įstatymą kongresas turi 
priimti. Mums atrodo, kad 
šiuo atveju Ehrllchmanas 
teisus. Prezidentas yra 
įpareigotas rūpintis krašto 
saugumu”.

TOS NIEKŠIŠKOS
PASTANGOS NEPAVYKO

Kiekvienas geros valios 
lietuvis džiaugiasi, kad San 
Francisco simfoninio or
kestro apsilankymas Tarybą 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
labai gražiai pavyko. Jis 
ten buvo labai gražiai ir šil
tai sutiktas ir parsivežė kuo 
gražiausią Įspūdžiu iš Lie
tuvos.

Bet dabar sužinome, kad 
lietuviškieji reakcininkai, 
visokio plauko “veiksniai” 

ir “vaduotojai” griebėsi 
pačią biauriausią priemonią 
orkestro pasirodymui Lietu
voje pakenkti. Pirmiausia 
jie, pagal smetonininką 
“Dirvą”, kreipėsi į šios 
šalies valstybės departa
mentą su protestu, kad tas 
leidžia orkestrui gastroliuo
ti Lietuvoje. Kai iš to niekas 
neišėjo, jie kreipėsi su 
šmeižiškų kreipimuisi į patį 
orkestrą ir jo narius ir rei
kalavo, kad jie viešnagės 
Lietuvoje atsisakytą. Gerai, 
kad ir tas jiems nepavyko. 
Jie tik dar karta save de-<

maskavo kaip pikti Lietuvos 
priešai.

VILNIEČIŲ JAVAPIŪTES 
GRAŽI PRADŽIA

“Vilnies” redaktorius 
S. Jo Jokubka rašo:

“Liepos 1 dieną prasidėjo 
“Vilnies” $20 tūkstančiu 
vajus. Per pusę mėnesio 
jau sukelta $3,000. Tai gana 
gražus laikraščio rėmėją ir 
bičiulią atsiliepimas dėka ją 
supratimui kaip laikraštis 
yra reikalingas.

Būtą gražu, kad ir kiti 
draugai paskubėtą prisidėti 
prie vajaus kiek kuris išgali. 
Kuo skubiau sukelsime užsi-^ 
brėžtą sumą, tuo labiau bus 
užtikrintas laikraščio gyva
vimas”.

PUIKAUS PASISKAITYMO

LDS organo “Tiesa” vė
liausiame numeryje angliš
koje dalyje pradėti spaus
dinti Amelijos Young (Jeske- 
vičiutės) įspūdžiai iš kelio
nes po Europą, pavadinti “A 
Musical Journey”. įdomiai, 
gyvai parašyti. Jeigu ne
klystu, tai ar tik šie Ameli
jos Įspūdžiai nebus pirmuti
nis pastaraisiais laikais pa
sirodymas su ilgesniu kūri
niu laikraštyje.

Siame straipsnyje ji apra
šo savo įspūdžius Austrijos 
sostinėje Vienoje ir Cecho- 
slovakijos sostinėje Prago
ję. Pati būdama talentinga 
dainininke ir muzikos mylė
toja, ji, kiek suprantame, ir 
atliko šią kelionę su tikslu 
plačiau susipažinti su ope
riniu menu. Todėl ir rašo 
apie stebėjimą Vienoje pa
statymo operos “Cincerel- 
la”, kurį atliko “La Scala” 
Opera Co. iš Milano, Itali
jos, o Pragoję “Bartered 
Bride”, “Arabella” ir 
“Eugene Onegin”.

Daugiau jos įspūdžią iš 
šios įdomios kelionės pasi
rodys vėlesniuose “Tiesos” 
numeriuose.

Mes tik norime nuošir
džiai palinkėti, kad šis Ame
lijos kūrinys nebūtą paskuti
nis. Ji rašo, kad nuo praeito 
lapkričio mėnesio jį jau, po 
27 metą, yra pasitraukusi iš 
mokytojavo, tai laiko turės 
savo talentą išbandyti ir žur
nalistikoje, o ne tik dainoje.

TOKIŲ NESĄMONIŲ IR JIS 
NE BESU VIRSK IN A

Brooklyno klerikalą 
“Darbininke” liepos 6 dieną 
pasirodė kokios ten Sės. V. 
straipsnis, kuriame sapalio- 
jama, kad čia pas mus Ame
rikoje Duquesne vienuoliu 
vadovaujame universitete 
visam dvidesėtkiui “profe- 
sorią ir studentą”, karštai 
pasimeldus, jiems pasiro
džius “Šventoji Dvasia” ir 
pradėjus išdarinėti visokius 
stebuklus. Prašome:

“Pirmiausia jie (tie pro
fesoriai ir studentai) pajuto 
artumą ir realą ryšį su 
Kristum. Po to pradėjo išo

riniu būdu reikštis Sv. Dva
sios dovanos - glosalia (mel- 
dimasis svetimomis kalbo
mis), dvasią išskyrimo, pra
našavimo, ligonią gydymo ir 
kitos, kurios yra minimos 
Apaštalą Darbuose ir šv. 
Pauliaus laiškuose”.

Kas per daug, tai per daug, 
šios nesąmonės nebegali su- 
virkšti ir kunigo J. Vaišno
ros skilvys. Tame pačiame 
“Darbininke” rugpiūčio 3 d. 
jis tos nesąmonės autorę 
Sės. V. ir bara, ir smerkia, 
jai primeta “religiniu daly
ką pavertimą pigia propa
ganda”. Stebuklai negalėję 
įvykti, “šv. Dvasia” negalė
jusi pasirodyti taip, kaip, 
pagal kataliką bažnyčią, 
anais senais laikais buvus 
“nužengusi ant apaštalą ug
nies-liepsnos pavidalu”. Ji 
tik vieną kartą galėjusi tokį 
žygį atlikti.

Bet pagrindiniai kun. 
Vaišnora savo protavimu 
nesiskiria nuo tos Sės. V. 
Abudu tiki ta pačia nesąmo
ne. Jis tiki, kad tada “šven
ta dvasia nusileido ant apaš
talą, o ji tiki, ta pati “šv. 
Dvasia” nusileido ant “pro
fesorių ir studentu”. Jokio c <

skirtumo mes nematome.

PAGERBTAS ĮŽYMUSIS 
KALBININKAS

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (liepos 26 d.)skai
tome tokį pranešimą:

Kazimiero Būgos 
Tėviškėje

Geltonuoja saulėje rugią 
laukai. Susimąstę kalneliai, 
apaugę tankiomis pušaitė
mis. Tyvuliuoja ežerai 
ežerėliai. Čia pat du ją - 
Žiegas ir Žlegelis. Tik
riausiai dėl to ir kaimas va
dinamas Pažiege. Čia gimė, 
augo ir vėliau dažnai atva
žiuodavo profesorius Kazi
mieras Būga.

Praeitą šeštadienį K. Bū
gos gimtinė susilaukė daug 
svečią iš Zarasą, Dusėtą, 
Vilniaus ir Kauno: po re
monto buvo atidarytas naujai 
įruoštas K. Būgos memo
rialinis muziejus.

Muziejaus eksponatai - 
nuotrauką, rankraščiu bei 
laišką fotokopijos, knygos, 
citatos ir t. t. Liaudies 
meno, etnografijos atributai, 
surinkti Dusetą apylinkėse, 
ekspoziciją daro jaukią ir 
prasmingą. Dailininkės B. 
Purlienės sukurtas pano pa
sakoja apie žymųjį kalbinin
ką K. Būgą.

JOANA DAUNIENE

TAMSI SPALVA 
PAVOJINGA!

Danijos kelių policininkai at
kreipė dėmesį į keistu reiškinį: 
tamsios spalvos automobiliai daž
niausiai susiduria su tamsiais au
tomobiliais, o šviesūs su šviesiais 
beveik nesusiduria. Rodos, čia 
viskas aišku: tamsi spalva susi
lieja su tonu, automobilį sunkiau 
tamsoje pastebėti. Tačiau bandy
mai parodė dar vieną rimtą prie
žastį. luodi automobiliai atrodo 
lėtesni, negu iš tikrųjų, ir toliau, 
negu šviesūs, nors abiejų greitis 
ir atstumas yra vienodas.

Kai keliems stebėtojams pasiūlė 
nustatyti juodo, raudono ir švie
saus automobilio greitį, vidutinis 
rezultatas buvo toks: juodo — 
62 km vai, ballo — 72 km vai, 
raudono— 78 km vai. O visi auto
mobiliai važiavo 70 km vai grei
čiu. Atstumus stebėtojai parodė 
atitinkamai 108, 98 ir 92 m, nors 
iš tikrųjų atstumas buvo 100 m.

KAIP PASIRAŠINĖTI?

Manheimo universiteto (VFR) 
psichologai ištyrė, kad sunkiau
sia suklastoti aiškiai, gražiai pa
sirašytą žmogaus parašą.

Šimtas žmonių 30 kartų pasira
šydavo skirtingu paros laiku ir 
įvairiais koteliais. Po to pasiraši- 
nėjusieji mėgindavo atskirti savo 
tikrucšius parašus nuo suklasto
tųjų; tik 75u u tai padarydavo tei
singai.

Psichologai pataria pasirašinėti 
aiškiai, išskaitoma rašysena ir ta 
pačia plunksna: šitaip lengviau 
atpažįstamos charakteringos žmo
gaus rašysenos savybės.

Laiškas Helenai Jeskevičiutei
Miela drauge Elenute,

“Laisvėj” visuomet labai 
įdomūs jūsą straipsniai 
“Praeities puslapius bevar
tant”, todėl dabar, betvar
kydama Didžiojo Tėvynės 
karo meto turimą medžiagą, 
turiu įdomią laišką ir laik- 
raščią. Siunčiu keletą jūsą 
nuožiūrai, gal panaudosite 
savo spaudoje.

R. Šarmaitis, TARYBŲ 
LIETUVA, 1944,V 31 No. 21: 
Aktyvi Amerikos lietuviąvi
suomenės veikėja S. Sasna iš 
Brooklyno, pridėjo šitokį 
raštelį, parašytą dar 1943,- 
VIII, 25.

“Brangi jaunuole: Jums 
ir per jus visoms mūsą se
sėms Tarybą Sąjungoje lin
kime sėkmingai kovoti - dar
buotis sunaikinimui nacizmo 
ir sugrąžinimui laisvės Lie
tuvai ir jos žmonėms. Ta
rybą Sąjungos moterų, kartu 
ir jūsą lietuvaičią, didieji 
darbai karui laimėti - ar tai 
būtą šaulės taikli kulka na
ciui, ar darbas prie mašinos 
gamyboje ginklą, menininkės 
daina - poezija laisvės dva
siai kelti ar liūliuojančią 
javą plovėjos, sužeistąją 
slaugės, prieglaudoje globė
jos - mokytojos, penėtojos 
daugelio pabėgėlią vaiką 
partizanės užfrontėje, ar 
mobilizatorės įmonią, ir vi
sos kitos - yra tokie ryž
tingi, jog buna mums įkvė
pimu. Tai to Įkvėpimo ir 
bendro troškimo pergalės 
pasekmėje mūsą klubo narės 
sudėjo ir dar daug sudės to
kią dovanėlią pagerbti jus, 
kaip seseris lietuvaites, 
garbingas kovotojas tarybi- 
nią respubliką moterą eilė
se”.

Ir. Povilaičiutė, TARYBŲ 
LIETUVA, 1944 III 8 No. 10:

“Nelabai seniai iš tolimo
sios Amerikos nuo mūsą 
brolią lietuvią gavome daug 
dovaną. Iš ją viena dalis 
buvo pasiąsta į frontą lietu
viams raudonarmiečiams, 
kita evakuotiems lietuvią 
vaikams, našlaičiams. Vai
ką džiaugsmui nebuvo galo. 
Daugumas vaiką namą tas 
dovanas gavo per Naujuosius 
metus. • .

Štai ką rašo Udmurtijos 
ATSR Debiosą vaiką namą 
auklėtinis Miniotas Vytautas 
Lietuvos Komjaunimo centro 
komitetui:

“Iki pat vidurnakčio vaikai 
vartė, žiūrinėjo, mieravosi 
gautas iš Amerikos lietuvią 
dovanas, valgė saldainius ir 
kiekvienas ieškojo laiško, 
gal kur nors švarko ranko
vėje ar sąsiuvinyje guli pa
sislėpęs. . . O ryto metą 
visuose bendrabučio kamba
riuose užsigulę, kas ant sta
lo, kas ant lango rašėme 
užjūrio broliams, atsaky
mus, dėkojome už dovanėles. 
Kiekvienas stengėmės savo 
globėjui ko švariau ir gra
žiau parašyti „ . .”

Vienas laiškas, rašytas 
gegužes 1943 m. iš Baltimo- 
rės:

“Geroji mergaite: SįlaiŠ- 
ką rašau varde šveicarą kil
mės moteries, kuriai paaiš
kinusi apie dabartinę jūsą 
padėtį, prisidėjo pinigiškai, 
už ką aš keletą nors mažą 
dovanėlią nupirkau tau.

Mums Amerikoje gyve
nantiems ir skaitant darbi
ninką spaudą, pilnai yra pra
nešam a-supažindinama, ką 
veikia ir ką dirba Lietuvos 
jaunimas, gyvenantis Sovietą 
Sąjungoje, pradedant mokslo 
suole, baigiant Raudonosios 
Armijos būreliuose.

Mums gerai žinomi ir my
limi Lietuvos rašytoją raš
tai, kaip Petras Cvirka, Jo

nas Šimkus, A. Venclova, 
kuris net yra apdovanotas 
medaliu už narsą kovoje su 
fašistais, ir keletas kitą. 
Todėlei nors ir geografišką 
mylią skaičius tarpe jūsą ir 
mūsą yra didelis, bet dar
bas - idėja yra ta pati. 
Dirbti iki galutinai bus su
triuškintas žiaurusis fašiz
mas, kad ir vėl laisvai ple
vėsuotą raudonoji vėliava 
mūsą mieste, Kaune. Siun
tėjos vardas yra Hermina 
Brotze, kuri aukoja jums, 
o man linksma šis laiškas 
rašyti tau!

Draugiškai,
ONA KUCIAUSKAITE 

Baltimore, Md.”

TARYBŲ LIETUVA, 
1944 III 31 No. 13:

“Literatūros ratelis Debio
są, Udmurtijos ATSR moky
kloje.”

Debiosą lietuviškosios vi
duriniosios mokyklos moki
nys drg. S. Maciankas pra
neša redakcijai, kad moky
kloje susiorganizavo litera
tūros ratelis, kuriam vado
vauja mokytoja E. Tautkaitė. 
Ratelyje dalyvauja ne tik mo
kiniai, bet ir mokytojai. Ne
seniai ratelis buvo suruošes 
vakarą, skirtą su Maironio 
kūryba susipažinti. Paskai
tą apie Maironį ir jo kūrybą 
skaitė mokyklos mokslo da
lies vedėja drg. E. Eidukai- 
tytė. To paties susirinkimo 
proga buvo pasidalinta nuo
monėmis ir kitais literatūri
niais klausimais bei skaito
mi mokyklos mokinią kūri
nėliai. Korespondentas pa
žymi, kad ratelis esąs užsi
mojęs plačiau panagrinėti 
didesnią mūsą rašytoją kū
rinius. Būrelis norėtą už- 
megsti glaudesnius santy
kius su mūsą rašytojais ir 
susilaukti iš ją paramos pa
tarimais ar net specialiomis 
paskaitomis.

Tokio literatūrinio ratelio 
susikūrimas mūsą vidurinė
je mokykloje nuoširdžiai 
sveikintinas. Musą rašyto
jai jauniesiems literatūros 
mėgėjams turi ateiti į pa
galbą kuo tik galima. Patys 
ratelio nariai taip pat turi 
rodyti didesnį aktyvumą, už- 
megsti asmenišką kontaktą 
su mūsą rašytojais, kurie 
dabar beveik visi gyvena 
Maskvoje.

“Šiuo gražiu Debiosą mo
kyklos mokinią ir mokytoją 
pavyzdžiu turėtą pasekti kiti 
mūsą vaiką namai ir ten 
esančios mokyklos. Litera
tūros ratelią nariai turi ak
tyviau dalyvauti mūsą pe
riodinėje spaudoje”. . .

Didžiojo Tėvynes karo 
metais iš Lietuvos evakuo- 

•tiems vaikams Rusijos Fe
deracijoje ir Uzbekijoje buvo 
įsteigti 6 vaiką namai - 
mokyklos: Imsare Mordva- 
jios ATSR), Debiosuose (Ud
murtijos ATSR), Simorska 
(Gorkio sr.), Sčialkuse 
(Gorkio sr), Konstantinov- 
koje (Kirovo sr), Taškente.

E. EIDUKAITYTĖ 
Mokytoja-pensininkė 
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NIJOLĖ BLAŽEVIČIŪTĖ

Vasarą prisiminus
Avietynai avietynai. . .
Ką uogaudamas radai?
Nuo birželio lyg nuo vyno 
visą vasarą raudai.
Visą vasarą tik šokai, 
tik laimingas dainavai. 
Į pietus išplukdė juoką 
purūs debesų laivai. 
Kaip tu rudeniu tikėsi? 
Nesušalsi lietuje?
Dvi pelėdos akys šviečia 
avietynų tyloje. . .
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Watergate uždangą pakėlus
V. BOVINAS

Watergate skandalas - tai 
kapitalistinio pasaulio veid
rodis. Per šimtmetį mark
sistai rašė knygose ir sakė 
kalbose, kad kapitalistinė 
santvarka, išaugusi Į mono
polinio kapitalo stadiją, su
serga vidinio negalavimo 
liga. Watergate tą tiesą da
bar dar aiškiau atidengia. 
Vadinasi, Watergate konspi
racija nėra atsitiktinis rin
kimų incidentas - tai įgim
tas kapitalizmo sistemos 
vystymosi procesas. Tai 
natūralus rezultatas klasi
nės visuomenės struktūros 
prieštaravimų, kuri paremta 
darbo klasės išnaudojimu, 
privatinio kapitalo grobimu. 
Todėl kapitalistinė sistema 
nėra ir negali būti vieninga - 
joje nuolatos vyksta ekono
miniai ir politiniai konflik
tai. Vyksta kova tarp pačių 
kapitalistinių monopolijų už 
didesnius pelnus ir valstybi
nės valdžios kontrolę. Tai 
gerai atspindi ir Watergate, 
kuris JAV istorijoje buvo ne 
pirmutinis ir bus ne pasku
tinis.

JAV imperializmo agresi
ja, neteisėtas karas Indoki
nijoje ir prieš kitų šalių de
mokratines valdžias neap
siėjo be konspiracijų, nei 
suokalbių. Be ČIA žvalgy
bos nebūtų gimusi NELAI
MINGAI PRALAIMĖTA in
vazija Kubos “Bay of Pigs” 
džiuglėse. Watergate tipo 
aktoriai (ITT ir ČIA žvalgy
ba) ruošė ir teberuošia 
“pučą” prieš Čilės liaudies 
išrinktą prezidentą Allendę. 
Atsimenam Trumano impe
rialistinę agresiją Korėjoje, 
“šaltojo karo” politiką prieš 
Tarybų Sąjungą ir kitas so
cialistines šalis Europoje ir 
Azijoje. Taip pat iš JAV 
istorijos nebus išbrauktos 
politinės žudynės prezidento 
J. Kennedžio, jo brolio, 
biednuomenės ir taikos va
dovo Dr. Martin Luther 
Kingo ir daugelio kitų. Da
bartinis Watergate atidengia 
buvusio prezidento Johnsono 
ir Nixono suokalbius prieš 
Indokinijos liaudį.

JAV bomberiai iki pra
džios 1972 metų Į mažą In
dokiniją numetę 3 milijonus 
ir 2 tūkstančius tonų bombų. 
Tai dusyk daugiau, negu an
trame pasauliniam kare su
naudota. Jau pasirašius tai
kos sutarti (šių metų sausio 
27), tik per pirmuosius 3 
mėnesius vien į Kambodijos 
teritoriją Nixono Įsakymu 
buvo paleista 140,000 tonų 
bombų. Tas beprotiškas 
Kambodijos bombardavimas 
vyksta prieš JAV Kongreso 
tarimą ir žmonių opiniją.

reakcljos, kuriai vadovauja 
Nixonas. Kitaip sakant, kova 
už valstybinės valdžios apa
rato kontrolę, jo autoriteto 
naudojimą paneigimui šalies 
konstitucinių nuostatų ir 
JAV Kongreso tarimų, 
šiuo atveju Johnsonas ir 
Nixonas uzurpavo valdžios 
autoritetą, vykdė karą Indo
kinijoje be Kongreso tarimo.

Vykstant rinkiminei kam
panijai karas Vietname dar 
labiau liepsnojo. Demokratų 
partija, su McGovernu prie
šakyje, skelbė pažangesnę 
programą. McGovernas kri
tikavo Nixono politiką, žadė
jo greitai baigti karą, ma
žinti militarines išlaidas, 
gerinti biednuomenės gyve
nimą, laikytis konstitucijos 
principų valdžios veikloje. 
Tai visa siutino Nixoną ir jo 
atstovaujamą monopolinio 
kapitalo reakcinę klasę. 
Toje kovoje gimė Watergate 
ir kitos konspiracijos. Va
dinasi, Watergate nebuvo tik 
atsitiktinis smurtas Nixono 
išrinkimui, bet ir jo val
džios diktato įtvirtinimui. ' 
Darbininkų laikraštyje [ mylių) vyko žudyti.
“Daily World” Komunistu „
partijos generalinis sekre- |KAM TA ŽMONIŲŽUDYNE? 
torius Gus Hali, James Jack- į 
son ir kiti vertina Watergate 
kaip monopolinio kapitalo 
klasės reakcinio sparno puo- ' 
Urną prieš darbo klasės in
teresus ir visą šalies de-

LAISVE
no, biednuomenei šalpos su 
mažintos - tai vis Vietnamo 
karo rezultatai.

3~ias puslapis

KONFLIKTAS 
TARP PARTIJŲ 

Pats Watergate, galima 
sakyti, tai politinis konflik
tas tarp dviejų valdančiosios 
klasės kapitalistinių parti
jų - Republikonų ir Demo
kratų. Kaip viena, taip ir 
kita jos gina kapitalizmo 
sistemą. Tai kam tarp jų 
Watergate rietenos? Kaip 
kas pasako: “Puodas puodą 
vąnoja, o abudu suodini”. 
Dalinai taip ir yra - vienoje 
ir kitoje pusėje pakankamai 
yra “suodinų puodų”, kurie 
“riejasi” 
valdžioje, 
konfliktas 
reikšmę.
stybinę sistemą - tai kova 
kapitalizmo sistemoje tarp 
tradicinės buržuazinės de
mokratijos pažangesnio ele
mento ir monopolinės ultra

už riebias vietas 
Tačiau Watergate 
turi ir gilesnę

Tai liečia ir val-

darbo klasės vadovai ir ko
votojai. Makartizmo laiko
tarpiu (1950-60) ir pirmiau 
daugelį gerų veikėjų valdžios 
žvalgyba, policija ir teismai 
terorizavo. Bet Nixono 
“priešų” sąraše figūruoja 
ir buržuazinės ideologijos 
atstovai - Demokratų parti
jos senatoriai McGovern, 
Kennedy, Fulbright, Muskie 
ir visa eilė intelektualų, 
spaudos komentatorių, akto
rių ir organizacijų.

Žinoma, ilgai trukęs Viet
namo karas yra susijęs su 
Watergate ir kitomis kon
spiracijomis. Juk ta pati 
reakcinė politika sukūrė ir 
tęsė neteisėtą agresiją Viet
name. Tačiau šiuo metu jau 
laimi taika. Nixono valdžios 
atstovai tariasi ir derasi 
taikos reikalais su Vietnamo 
komunistais. Dabar Ameri
kos piliečiams Nixonas turi 
atsakyti: Kokius laimėjimus 
mūsų šaliai parnešė JAV ar- negali didžiuotis rinkimine 
mija iš Vietnamo? Amerika I 
Indokinijos žmonių žudymo 
karui aukojo apie 50,000 jau
nuolių, tūkstančiai grįžo in
validų. Amerikos piliečiams 
kas metai Vietnamo karas 
kainavo po 30 bilijonų dole
riu. O dabar reikia tartis <
su tais komunistais, kuriuos 
JAV armija (per 10 tūkstan-

ATIDARO ŽMONĖMS AKIS

Sakoma, kiekvienas blogis 
duoda ir gero. Atrodo, kad 
tokių pradų duoda ir Water
gate skandalas. Jau ne tik 
laikraštis ‘"Daily World” 
šaukia i kova apginti JAV 
konstitucijoje Įrašytas de
mokratines žmonių teises, 
šalies Kongresas ir senato
riai (67 prieš 15) pasisakė 
už lėšų sulaikymą bombar
davimui Kambodijos ar kitos 
šalies Indokinijoje. Buržua
zine spauda, kai kurie ko- 
lumnistai, skaitytojai kelia 
klausimą, kad Nixonas re
zignuotų ar būtų pašalintas 
iš prezidento vietos. Spauda, 
kuri analizuoja žmonių opi
niją, praneša, jog Nixonas, 
po Watergate atidengimų,

balsuotojų didžiuma. Tačiau 
: ši kova prieš visokias kon- 
i spiracijas bus laimėta, kai 
į darbininkų klasė masiniai 
kovos už savo demokratines 
teises, prieš monopolinio 
kapitalo reakciją.

Bet tuo pačiu laikotarpiu, 
kai vyko karšti debatai apie 

| Watergate, buvo ir naudingų 
[pokalbių. Tuo momentu į 
Washingtoną atskrido Tary
bų Sąjungos Komunistų par
tijos vadovas Leonidas 
Brežnevas. Na, o aršus pa
saulio komunistų priešas

Sveikas žmogaus protas ir 
istorikas vėl klausia: Kas 
laimėta, kam ta žmonių žu- i prezidentas Nixonas pasiti

ko ir iškilmingai priėmė ko- 
• munistą Brežnevą su viso- 
|mis valstybinėmis ceremo- 
[nijomis. Atrodo paradok
sas - dviejų diametraliai 
skirtingų ideologijų, kovo
jančių prieš viena kitą, so-

■ cializmo ir kapitalizmo at- 
; stovai susitiko “draugiš- 
įkai” tartis ir derėtis bend- 
įrais, abiem šalim naudin-

Ar tai nor-

dynė, neįkainuojama de
strukcija? Ta tragiška žu-

mokratinę sistema. Kapitalo.!dyne ir destrukcija buvo at - 
korporacijos reikalauja vai- ; likta tik tam, kad Pietų Viet- 
džios autoriteto, kuriuo ji [ namo valdžioje išlaikyti fa- 
eliminuoja išrinktus organus [ Cistinį diktatorių Thieu, 
ir valdo sali prezidento isa- [ PrleS kuri. sukil° i kov? 3° 
kymais. Toks kelias veda j i Šalies liaudis. Amerikos 
fašistinę diktatūra. ' ■[ armiJa nekariavo už Indo- 

jkinijos demokratiją. Dikta-
PLATUS SUSIRŪPINIMAS j torius Thieu uždarinėjo vi

sus laikraščius Saigone, jų i gaiš reikalais
Todėl šiuo klausimu susi- redaktorius sukišo į kalėji- j malu? Taip, yra tie bendra 

rūpinę ne tik komunistai, 
bet ir gera dalis buržuazinės 
visuomenės. Istorikas H. S. 
Commageris Watergate cha
rakterizuoja kaip pavojų JAV 
“konstitucinei ir politinei 
sistemai”. Kolumnistas J. 
Kraft rašo: “Senatotyrimai 
rodo, jog ši šalis tikrai buvo 
vedama į policinės valsty
bės formą”. Watergate ty
rimai atidengė Nixono admi
nistracijos veiklą, kuri iš 
tikro paneigė šalies piliečių 
demokratines ir politines 
teises. Po priedanga “ša
lies saugumo” buvo daromos 
represijos, naudojama FBI 
ir ČIA žvalgyba prieš Nixo
no politinius oponentus.

Daugelį buržuazinių inte
lektualų nustebino, kai Wa
tergate tyrimuose John Dean 
viešai atidengė Nixono ad
ministracijos slaptai suda
rytą “politinių priešų” są
rašą. Kas gi tie Nixono 
“priešai”? Amerikoje yra 
gerai žinomi “juodi” (black 
list) surašai. I juos rašomi

mus, kurie bandė rašyti ar j žmogiški materialiniai inte 
kalbėti už demokratines į resai 
laisves. Tūkstančiai politi
nių kalinių dar ir šiandien 
kankinami ir žudomi Saigono 
kalėjimuose. Kurie nori 
“laisvinti” pasaulį, tai čia 
geriausia proga prisidėti 
prie išlaisvinimo Saigono 
kalinių.

Nixonas neturi nei milita- ____  ____ _ ___ ...
rinių laimėjimų, šiaurės ir ; Brežnevas ir Nixonas dis-

JONAS A. BARKUS

Iš mano autobiografijos
(Pabaiga)

Iš SUSIRAŠINĖJIMU

1962 m. gruodžio 16 d.

V. Rudaičiui
Drauge Vincai:

Dėkui už gerą žodį ir pa
guodą vienatvėje. Retėja 
mūsiškių eilės. Mažai be
liko mūsų kartos senųjų 
draugų. Iš gyvųjų tarpo iš
siskyrė Senas Vincas, L. 
Pruseika, V. Tauras ir dau
gelis mažesnio kalibro as
menų. Tauro pabaiga mane 
nustebino, sukrėtė. Dažnai 
su juo susitikdavau. Apie 
religiją ir metafiziką jis nie
kad nekalbėdavo.

Asmeniniai aš nusistatęs 
su bažnyčiom-religijom 
nieko neturėti. Mano lais- 
vamintiškumas labai moks
linis: iš m ažo amžiaus gam - 
tos mokslais domėjausi - 
astronomija, geologija, gy
vūnų išsivystymu. Taip 
protaujant mano smegeninė
je nebeliko vietos jokiems 
dievams. Tikybos gi tai 
viena priemonė apsukriems 
asmenims lengvą gyvenimą 
daryti.

Su Tauru bent galim a buvo 
pasišnekėti apie literatūrą, 
apie naujas knygas, apie 
mokslo naujienas. Dabar 
nebeliko su kuo tokiais 
klausimais kalbėtis.

Jie prasideda kas
dieniam žmogaus gyvenime.

Sakysime, komunistas ir 
kapitalistas valgo tokią pat 
duoną, geria tą patį vandenį, 
kvėpuoja orą, dėvi tokius pat 
drabužius. Tai tie reikalai, 

j kuriais socialistinės ir ka- ! ne^s. 
i pitalistinės valstybės atsto
vai randa bendra kalba.

kad jis atstovauja 'jTarybų 
Sąjungos teisingą politinę 
poziciją, dar Lenino laikais 
suformuluotą, kuri teigia, 
kad tarpe socialistinių ir ka
pitalistinių valstybių ekono
minis ir kultūrinis bendra
vimas yra galimas ir reika
lingas abiem pusėm. Kitaip 
reikalai stovi su Nixono po
zicija - jis skelbė karą so
cializmui, bet pralaimėjo. 
Istorija jį moko atsisakyti 
to, ką jis sakė vakar. Dar 
tik prieš porą metų Nixono 
valdžia nepripažino komu
nistinės Kinijos, kariavo 
prieš komunistus Indokinijo
je. Tik pereitais metais 
Nixonas jau vyko Į Pekiną 
ir Maskvą tartis su komu
nistais. šiandien Vašingtono 
valdžia tariasi ne tik su

' Brežnevu, bet ir Indokinijos 
j komunistais.

Tai visa rodo, kad Brež- 
i nevo - Nixono pasitarimai 
' gali būti istorinės reikš- 
i mes - socializmo taikos po
zicijos sustiprėjo.

Bet kaipgi, yra ir pralai- 
i mėjusių. Dėl Brežnevo tai
kos laimėjimų apsiverkė 

! “Keleivis”, “Laisvoji Lie
tuva” ir kiti “vaduotojai”. 
| Vienas jų veiksnys net krei
pėsi pagalbos į Floridos se- 
įnatorių Gurney, o kitas pec- 
! keliukas su keletu šmeižto 
'eilučių prabilo “Miami 
---- ,»> iaikra§tyje. Tokių 
politinių vandalism, matote, 
atsiranda ir tarp lietuvių. 
Savo pralaimėjimų jie bandė

1963 m. gruodžio 22 d.

J. Andrušaitis 
Southampton, N. Y.

Gerb. Tamsta:
Aplaikiau jūsų laišką, ad

resuotą A. Yankauskui. 
Bet Augustas miręs. Jis 
ūmai susirgo paralyžium 
sausio 23 d. Sirgo namie 
būdamas. Tuoj neteko kal
bos ir nustojo sąmonės. Nu
vežtas ligoninėje sąvaitę 
buvo gyvas. Duktė Anna 
kasdien tėvą lankė. Augus
tas mirė 1963 m. sausio 30 d.

Aš ketverius metus gyve
nau pas Augustą kaip įna
mis, o dabar esu tuose pat 
kambariuose.

1965 m. vasario 14 d.

V. Senkevičiui

gavęs
Man

Mano

Pietų Vietname didvyriški :kusavo, rašė sutartis eko- ie^oti ir Helsinkio tautų

1967 m. gegužes 25 d.

V. J. Senkevičiui

Mielas Drauge:
Norėtųsi daugiau pasi

skaityti ir susirašinėti su 
kitais draugais, bet mano 
akelės blogame stovyje. 
Jaunas būdamas rinkau tūlas 
knygas, maniau senatvėje jas 
skaitysiu, studijuosiu. Bet 
nebeteks man tai Įvykinti. 
Bet matant tą tvaną naujų 
kasdien plūstančių knygų, vis 
vien beviltiškas dalykas no
rėti būt maža to tvano dale
le, nors peržvalgyti jas.

Pereitais metais aš dargi 
iš vietinės bibliotekos paė
męs porą knygų perskaičiau. 
Tai buvo “The American 
Ways of Death” ir “Pay Now, 
Die Later”. Tai knygos apie 
čionykščio gyvenimo sritis. 
Dabar vėl mačiau išleista 
įdomią knygą “Handbook of 
Preservation Drugs”. Būtų 
įdomu perskaityti. Man vi
suomet įdomu buvo apie 
kūną, ligas, gydymą, sveika
tą skaityti. Jei bučiau buvęs 
ne biednioko vaikas, tai tik
rai būčiau buvęs gydytoju 
arba mokytoju.

O ką manai apie Stalino 
dukterį, kuri neseniai čia 
atsikraustė? Ji ruošiasi ir 
knygą apie savo tėvą para
šyti.

Gal įsirengsiu Į pašalpos 
biurą nuvažiuoti. Kai kas 
pataria tai padaryti. Iš 
mano Social Security pensi
jos čekio $87.80 tikrai labai 
skrumniai galima gyventi, 
ypač kai viskas brangsta.

Lankydavau gydytoją, ku
ris man padėdavo ir mano 
senatve domėdavosi. Bet 
jis numirė, o kiti gydytojai 
nenori senais asmenimis 
baderuotis. O be gydytojo 
recepto dabar jau veik nieko 
negali nusipirkti, kad ir ži
notum kas reikalinga. Grei
tai gal nei aspirino bei so
dos miltelių be recepto ne
galėsim pirkti.

RE D A KC UOS PRIE R A_ 
ŠAS; Su 1967 m. gegužės 25 
dieną, atrodo, baigėsi Jono 
Barkaus visokį susirašinėji
mai. Jis mirė, kaip žinia, 
šių 1973 metų liepos 3 d. 
Draugai V. Rudaitis ir V. J. 
Senkevičius, dirbę “Lais
ves” ir “Vilnies” spaustu
vėse, su kuriais J. Barkus 
nuolat susirašinėjo, mirė 
prieš keletą metų. Metri
kai rodo, kad Jonas A. Bar
kus gimė 1885 metų birželio 
23 d., sūnus Antano ir Onos 
Baranovskių-Barkų. Bet jo 
augintojai buvo Stropūs, ku
rių vardą jis dažnai vartoda
vo, ypač versdamas ir iš
leisdamas knygas. Po an
trojo pasaulinio karo jis 
su jokiais artimais giminė
mis Lietuvoje nesusisiekė 
ir nesusirašinėjo.

Jonas Barkus, išdirbęs 
“Laisvės” redakcijoje 36 
metus, išėjo į pensiją pa
čioje 1954 metų pradžioje, 
turėdamas arti 69 metų. 
Išėjo į pensiją turto nesusi
krovęs, vos susitaupęs kele
tą šimtelių, kurie per metų 
eilę laipsniškai išgaravo. 
Social Security pensija - ne
didelė. Todėl per daugiau 
kaip 19 metų Jonui teko sun
kokai ekonominiai verstis.

Malonus drauge:
Labai džiaugiuos 

jūsų malonų laišką, 
sunku jums atsakyti, 
dešinė ranka jau pirm dau
gelio metų įgavo pirštų vir
pulį ir vis blogyn ėjo. Ra- 

j šant pirštai ima drebėti. O 
ir regėjimas man jau blogė
ja. Pirm trejų metų turėjau 
kairės akies katarakto ope
raciją. Dabar ir antros akies 
vydis ne visai tyras.

Williamsburgas jau ne 
visai tas, kas buvo. Kas
dieną ir kas naktį daug api
plėšimų ir moterų išžagini
mų įvyksta, taipgi ir žmog
žudysčių ištinka. Dabar pri
statyta daug aukštų namų, 
kur rendos skaitomos šim
tais dolerių mėnesiui. Juo
se gyvena vidurinės klasės 
žmonės. O tie, kurie čia 
gyveno buvusiuose lūšnynuo
se, dabar kitur lūšnynuose 
susigrūdo.

Pirmiau mėgdavau pava
žinėti, lankyti muziejus, 
teatrus, bet dabar mažai 
energijos beturiu, o ir labai 
pavojinga subways važinėti, 
nes veik kasdien traukiniuo
se užpuola, subado, sumuša 
arba nušauna. Jaunuolių 
gaujos siaučia.

Liūdno 
likimo kelionei jie išleido 
apie °7-8,000 dolerių”, bet

kovotojai, nepaisant milži- inomikos, prekybos, mokslo, taikos pasitarime.
niškų nuostolių, išlaikė savo technikos, kultūros ir taikos 
pozicijas. Jie apgynė iško- reikalais, kurie lygiai nau-
votas savo šalies teritorijas dingi socializmui ir kapita- yarS®9 vadovas tik polici-
ir pačiame Pietiniam Viet
name. O mūsų šalies “lai
mėjimai”: Infliacija didėja, 
gyvenimo reikmenų kainos 
iki debesų iškilo ir kyla. 
Moralinis visuomenės lygis 
smunka, plinta narkotikų 
epidemija, kriminališki api
plėšimai, vagystės vyksta, ideologiniais kompromisais. 
Amerikos doleris nuvertin
tas ne tik naminėje, bet ir 
pasaulinėje rinkoje. Prasi
deda stoka važiuotei gasoli-

lizmui. Svarbiausia jų pasi
tarime buvo, tai bandymai 
i pašalinti branduolinio karo 
'pavojų. Taikos sutartys, 
į kaip dabar atrodo, gali duoti 
abiem šalim gerų rezultatų. 
Bet šie pasitarimai, galime 
užtikrinti, nebuvo ir nebus

UŽ TAIKAUS SUGYVENIMO 
' POLITIKA

Brežnevas gali didžiuotis,

jos būstinėje buvo apklausi
nėjamas apie pusantros va
landos”. O jų “delegatai” 
buvo kalėjime ir net ruošėsi 
“paskelbti bado streiką”. 
Nepavydime jiems tokio li
kimo. Tai bėdos tų vargšų 
politiniai ir moraliniai su- 
banktūravusių. Pasirodo, 
jog jie neturi intelektuali© 
suvokimo, kad jų “vadavi
mo” byla jau seniai pralai
mėta.

FBI

HUNT

the great WATERGATE puzzle OR-GEE FOLKS, GUESS WHO’S BEHlHP ALL Wf

1967 m. kovo 20 d.

V. J. Senkevičiui

j Malonus drauge:
Rašote, kad bandėte susi

rašinėti su Petru šolomsku, 
bet jis nerašo. Nepaisyk. 
AŠ suprantu - jis dabar labai 
užimtas, nes spaustuvėje ir 
visoje įstaigoje stoka žmo
nių. Gerai jam, kad sveika
ta dar tarnauja. Tokios pat 
ir kitų ten dalyvaujančių ap
linkybės.

Yra pas mane šeimyninės 
dramos aprašymas, mano 
paties parašytas. Dalis ma
šina rašyta, dalis dapildyta. 
Jei jums būtų įdomu, galė
čiau pasiųsti.

WASHINGTONAS. AFL- 
CIO prez. Meany ragina 
prez. Nixoną pasirašyti Ne
paprastos Medicininės Ta
rybos bilių, kurį Kongresas 
ir Senatas užgyrė.

MASKVA. Amerikos žur
nalistų grupė studijuoja Ta
rybų Sąjungos parlamentinę 
sistemą, tarybinius įstaty
mus ir valdiškas funkcijas.
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VIENO PABĖGĖLIO ISTORIJA

Kaip nusivylęs svetima 
duona sugrįžo tėvynėn

Neseniai Tarybų Lietuvos 
spaudoje buvo atspausdinta 
ilgoka korespondencija arba 
Vytauto Minioto pasikalbėji
mas su vienu alytiečiu, kuris 
buvo pabėgęs iš Lietuvos ir 
vėl sugrįžo. Tai labai Įdo
mi istorija. Ji prasidėjo, 
sako Miniotas, šitaip:

“Šešiasdešimt devintųjų 
ruduo. Grupė Tarybų Lietu
vos turistų išsirengė Į Ju- 
•goslaviją. Jų tarpe ir Aly
taus elektros tinklų profsą
jungos komiteto pirmininko 
pavaduotojas Kęstutis Bart
kus.

Turistai iš Lietuvos lan
kosi Balkanų šalies mies
tuose, kaimuose, susitinka 
ir susipažįsta su žmonėmis. 
Nedideliame kurortiniame 
Primoštenės miestelyje tu
ristai . rengiasi ilgesniam 
poilsiui, keliom dienom pra
tęsti vasaros džiaugsmus. 
Kęstučiui Bartkui ne tai rūpi. 
Dar Jugoslavijos sostinėje 
Belgrade jis nusiperka 
smulkų šios šalies žemėlapi 
ir labiausiai domisi tomis 
magistralėmis, kurios veda 
į kapitalistinius vakarus”.

Na, ir Bartkus pabėga. Iš 
Jugoslavijos atsiduria Ita
lijoje. Ten:

“Ginkluoti karabinieriai 
nuvežė Į kažkokią driskių 
valgyklą, o gal ten buvo ir 
bedarbių šelpimo užeiga. 
Nešvara, biaurūs kvapai, nu
skurę žmonės valgė makaro
nus. Mane irgi jais pamaiti
no, davė nakvynę.

Dar miegojau, kai atbildė
jo karabinieriai ir nuvežė i 
policiją. Tardė civilis. 
Vienas kito nesupratome. 
Jis privedė mane prie že
mėlapio ir pirštu parodė, 
kad važiuosime į Triestą. 
Surašė kažkokį protokolą, 
pasiliko mano dokumentą.

Karabinieriai nuvežė Į ge
ležinkelio stotį. Tasai civi
lis nupirko bilietą. Treiste 
jis nuvedė mane j policiją, 
perdavė protokolą ir išva
žiavo. Ilgokai laukiau. Atė
jo policininkai, Įsodino Į 
mašiną ir nuvežė Į perkel
tųjų asmenų stovyklą (4-5 
kilometrai už Triesto).

ITALAI STEBISI 
PABĖGĖLIO PAIKUMU

- Stovykloje karabinieriai 
smulkiai iškratė ir uždarė Į 
kamerą su grotomis, ten va
dinamą izoliatorium, išlaikė 
nuo penktadienio iki pirma
dienio. Menką valgį karabi
nieriai Įmesdavo pro duris. 
Pirmadienį tardymas. Vertė 
moteris, menkai susigrai
banti rusiškai. Surašius an
ketinius duomenis, karinin
kas paklausė:

- Kodėl atbėgai Į mūsų 
šalį?

- Ekonominiais sumeti
mais.

- Kiek uždirbdavai?
- Du šimtus rublių.
- Per metus?
- Per mėnesi.<
Italai susižvalgė, trukte

lėjo pečiais, iš jų žvilgsnių 
mačiau, kad mane laiko 
trenktu. Pasakė:

- Du šimtai rublių - labai 
dideli pinigai. Čia tu niekad 
tiek neuždirbsi. Ką moki?

- Lietuvoj baigiau Alytaus 
mechanikos technikumą. 
Esu pramonės Įmonių elekt
ros Įrengimų specialistas. 
Gerai nusimanau apie elekt
ros motorus.

Italai vėl trauko pečiais. 
Stebisi mano paikumu”.

Ir taip, kaip pastebi Mi

niotas, Kęstutis Bartkus;
“Iš laisvo žmogaus Kęstu

tis Bartkus virto numeruotu 
kaliniu su kortele “Legima- 
tion”„ Nei tautybės. Nei pi
lietybės. Beteisis. Kiek
vienas tave gali paspirti, 
kiekvienas gali pastumti. 
Niekam nepasiskųsi. Niekas 
tavęs neužtars. Niekas tau 
netars gero žodžio”.

Apie išgyvenimus stovyk
loje Pabėgėlis pasakoja:

“Po trijų mėnesių pakilau 
vienu karjeros laipteliu. Vi
rėjas italas deramai Įverti
no mano uolumą ir pasiėmė i 
virtuvę pagalbiniu darbinin
ku. Per mėnesį gaudavau 
3000 lirų. Tarybiniais pi
nigais tai bus 3 rubliai 75 
kapeikos.

Šeštadieniais, sekmadie
niais atvažiuodavo pigios 
darbo jėgos medžiotojai. 
Mane samdėsi ne kartą. ! 
Teko skinti vaisius, vaikų 
cirke sustatinėti skydus,ka
ruseles, rauginti ir sūdyti 
sunkias, dvokiančias jaučių 
odas. Už tai darbdaviai 
duodavo pavalgyti, vyno ir 
Siek tiek pinigų.

Kur išeitis? Ką daryti? 
Kaip ištrūkti iš tos prakeik
tos stovyklos? Nugirdau, 
kad J Latinos stovyklą, kuri 
yra koks šimtas kilometrų 
nuo Romos, važiuoja švedų 
komisija pasirinkti darbi
ninkų. Septyniasdešimtųjų 
rugpiūty ir atsidūriau toje 
stovykloje”.

Švedijos “rojuje”
“Pagaliau 1971-ųjų pra

džioje atvažiavo taip ilgai 
laukta švedų komisija. Iš 
visų trijų stovyklų atrinko 
kokį 80 žmonių. Lėktuvu 
nugabeno į Malmės miestą. 
Muitinėje ant Italijoje iš
duoto dokumento uždėjo 
štampą: “Švedijoje leista 
gyventi ir dirbti 4 mėne
sius”.

Kokį šimtą kilometrų va
žiavome Į Alvestą. Ten yra 
darbo stovykla, švediškai 
vadinama “Amsbyn”. Me
diniai barakai. Kambariai- 
narveliai dviems arba vienai 
šeimai. Mėnesi mokė šve- t 
diškai. Atvažiuodavo firmų, 
gamyklų atstovai ir rinkda
vosi darbininkus. Pirme
nybė - specialistams.

Nuo 1971 metų balandžio 
penkioliktosios pasidariau 
švedų kapitalistų darbo jėga 
ir toliau likau žmogum be 
vardo, pavardės, o tik su 
numeriu.

- Dirbau kaip arklys. 
Viršvalandžius. Šeštadie
niais ir sekmadieniais. Už
darbiu negalėdavau skląstis. 
Kas mėnesį i rankas gauda
vau po 1000-1.200 kronų (166- 
188 rubliai). Apie 40 pro
centų uždarbio išskaitydavo 
visokiems mokesčiams. 
Butai brangūs. Kainos vis 
kyla ir kyla. Ieškodavau kuo 
pigiausios pastogės. Pinigų 
man likdavo, nes valgį ga- 
mindavausi pats, daugiausia 
misdamas sausai”.
APSISPRENDIMAS GRĮŽTI Į 
LIETUVA.

“Vis galvojau ir galvojau, 
kaip grįžti Į Lietuvą. T a 
mintis kilo jau Italijoje 
einant kryžiaus kelius per
keltųjų stovyklose. Bet ją 
vis vijau nuo savęs, nes bi
jojau bausmės. Tėvynę iš
davę, pykčiu persisunkę pa
bėgėliai man ten kalė ir 
kalė:

- Nueisi Į pasiuntinybę.

Užduos tau vaistų. Užmig
dys. Sugrįši - ir i Sibirą. 
Gyvas supūsi.

Visą laiką tarpusavyje 
grūmėsi Tėvynes ilgesys ir 
baimė. Beveik trejus metus 
nugalėdavo baimė, tai prie
šintis padėdavo žmonos laiš
kai. Ji rašė, kad Kęstukas 
vis labiau nerimsta, klausi
nėja ir klausinėja, kur tė
vas, kada sugrįš. Neretai 
pirmokėlis pareina iš mo
kyklos apsiverkęs nes negali 
pasakyti vaikams, kur jo tė
velis.

Praėjusių metų rugpiūty 
nuslopinau baimę ir pasiry
žau. Stokholme paprašiau 
faksisto nuvežti mane Į ta
rybinę atstovybę. Ten labai 
mandagiai išklausė, pasakė 
atvykti rytoj. Labai nuste
bau, kai sekančią dieną mane 
prakalbino lietuviškai. Tai 
buvo TSRS ambasados kon
sulinio skyriaus vedėjas Vy
tautas Burkauskas. Jis labai 
atidžiai mane išklausė ir pa
tarė kreiptis i Lietuvos TSR 
Užsienio reikalų ministeri
ją, kuri nuspręs, ar aš galė
siu grįžti i gimtinę.

Sunkūs, labai sunkūs buvo 
tie laukimo menesiai. Smar
kiai sublogau. Į galvą lindo 
pačios niūriausios mintys: 
pareiškimo nepatenkins, iš
davikai Lietuvai nereika
lingi, visi keliai Į gimtinę 
uždaryti. O kas tada? Šokti 
nuo tilto, kaip Stokholme pa
darė ne vienas, likęs be Tė
vynės, be šeimos? . .

Pagaliau šių metų vasario 
pradžioj man pranešė, kad 
leista vykti Į Lietuvą. Va
dinasi Tėvynė neatstūmė sū
naus paklydėlio.

Taip apsidžiaugiau, taip 
skubėjau, kad iš karto atsi
sakiau darbo, keliomis die
nomis anksčiau prisista
čiau į ambasadą. Vasario 
27 Stokholme sėdau i laivą. 
Sekančią dieną buvau Hel
sinkyje.

Štai ir siena, štai ir toji 
šalis, kurią gėdingai išda
viau. Kas manęs laukia? 
Rūstūs žodžiai, kalėjimas, 
amnestija? Pasiryžęs vis
kam. Pačiam blogiausiam.

Nei prie sienos, nei Le
ningrade manęs niekas ne
sulaikė.

Įstatymas yra Įstatymas. 
Mane tardė. Pasakė, kad 
man užvesta baudžiamoji 
byla. Viską sąžiningai išpa
sakojau. Leido gyventi su 
šeima Alytuje. Laukiau ga
lutinio sprendimo.

Sunkiausia man buvo 
žengti pirmąjį žingsnį Aly
tuje. Kaip sutiks žmonės, 
kuriuos aš išdaviau?

Žmonos džiaugsmą sunku 
žodžiais apsakyti. Sūnelis 
pagaliau vėl turi tėvą. Mo
kytoja džiaugiasi, kad Kęs
tukas labai linksmas. Brolis 
Gediminas ta proga atvažia
vo iš Sakių, iš Kudirkos kolū- 
kikio. Gerokai pabarė, pa
sveikino grįžus, džiaugėsi, 
kad atėjau Į protą. Tą patį 
man sakė ir buvę mokslo 
draugai Adomas Tamošaitis, 
Juozas Satikauskas, pažįsta
mi.

Aš dėkingas tarybinei 
liaudžiai, tarybinei vyriau
sybei, kad manęs neatstū- 
me, kad leido grįžti į gimti
nę, ištaisyti didžiausią gy
venimo klaidą. Kreipsiuosi i 
elektros tinklų kolektyvą. 
Atsiprašysiu. Gal dovanos. 
Gal duos bet kokį darbą.”

Istorija baigiasi. Iš Mi- 
notos sužinome, kad “Bau
džiamoji byla Kęstučiui 
Bartkui nutraukta. Tarybi
nis įstatymas jo didžią kaltę 
dovanojo”. O “Alytaus 
elektros tinklų kolektyvas 
nutarė priimti Kęstutį Bart
kų darbininku. Tegu pradeda 
gyventi iš naujo”.

Tarybų Lietuva nuotraukose

Naujasis Palangos prekybos centras.
T. ŽEBRAUSKO nuotr.

Pažymint Kubos revoliucijos 20-ąsies metines, Tarybų 
Sąjungoje buvo surengtos Kubos kult ūros dienos. Ta proga 
Lietuvoje viešėjo Kubos Respublikos kultūros veikėjų de
legacija.

NUOTRAUKOJE: svečiu sutikimas Vilniaus aerouoste. *
Trečias iš kairės Kubos kultūros nacionalinės tarybos 
pirmininkas Lujis Pavovas Tamajas kalbasi su partijos 
Vilniaus miesto komiteto pirmuoju sekretoriumi Petru 

! Griškevičiumi (pirmas kairėje).
i R. SAVICKO nuotrauka

Uteną numatyta artimiausiais metais padaryti nemažu 
miestu, turinčiu daugiau kaip 50 tūkst. gyventojų. Čia jau 
keletą metų veikia didžiausias Pabaltijyje trikotažo fabri
kas, dabar statomas didelis mėsos kombinatas. Kartu nuo 
Švenčionėlių Į Uteną tiesiamas platusis geležinkelis, 27 
kilometrų ruožas jau naudojamas.

Nuotraukoje matome, kaip pilama sankasa prie Saldu
tiškio miestelio.

G. GERIMANTO nuotrauka

MŪSŲ SVEIKATOS reikalais

Pavojus kavos puodelyje
Europos ir Amerikos že

mynuose kava nepaprastai 
populiari, ji net pelnė “am
žiaus gėrimo” vardą. Dau
geliui žmonių gerti kavą tapo 
būtinybe, ir jie neįsivaiz
duoja dienos be vieno ar 
dviejų puodukų kavos. Deja, 
yra tokių Įsismaginusių ka
vos mėgėjų, kuriems per 
dieną maža keturių, netgi 
penkių puodelių. Iš kur tas 
įprotis?

Įdomu, kad net tokiuose 
kraštuose, kur nuo amžių 
arbata buvo tradicinis gėri
mas. dabar daugiausia ge
riama kava. Kame gi slypi 
šio “eliksyro” burtai? Ar 
tikrai kavos populiarumas 
pelnytas? Manau, kad i 
šiuos klausimus kada nors 
susilauksime atsakymo. . . 
Bet ir dabar jau galima teig
ti, kad daug Įtakos čia turi 
aplinka, laikmetis, žmonių 
tarpusavio santykiai. Deja 
civilizacija Į mūsų duris 
beldžiasi ne tik su savo 
geriu, bet ir su savo blogiu. 
Nepaprasti gyvenimo tem
pai, didžiulė psichinė Įtam
pa, triukšmas, emocijos ir 
kiti jaudikliai labai greitai 
išsekina, nuvargina žmogų. 
Savaime suprantama, žmo
gus ieško būdų susigrąžinti 
energiją, darbingumą, žva
lumą. Vienas, beje, labiau
siai paplitusių “dopingų” ir 
yra kava. Jos išgėręs, ne
trukus pajunti jegu antplūdį, 
tarsi būtum “atsinaujinęs”. 
Iš karto pasidaro kažkaip 
lengviau mąstyti, rodos, 
mintis, kurios taip ieškojai, 
dėl kurios kankindamasis 
blaškeis visa naktį - štai < <
čia pat.

Pažymėtina, kad kava šiuo 
atveju - anaiptol ne vienin
telis “eliksyras”. Panašių 
keru turi ir arbata. Mat <
stebuklingojo eliksyro, grą
žinančio žmogui žvalumą, 
energiją ir darbingumą - 
kofeino, - yra ir kavos pu
pelėse, ir arbatžolėse. Ko
feinas pagerina žmogaus 
psichinę veiklą, stimuliuoja 
centrine nervu sistema, ( » » 
kraujo apytaką, verčia mūsų 
širdį stipriau ir tankiau 
plakti ir kt. Tiesa, arbata 
be i ofeino turi dar ir kitų 
labai reikalingų žmogui me
džiagų - taninų, gerinančių 
virškinimo procesus, vita
minų BĮ, B2, PP1, o ypač 
daug vitamino C, taipgi me
džiagų, vadinamų katechi- 
nais, kurių veikimas labai 
primena vitaminą P. Jie 
stiprina kraujagysles, maži
na jų pralaidumą.

Daugelyje kraštų dar XIX 
amžiuje arbata buvo vienas 
mėgiamiausių ir dažniausiai 
gydytojų skiriamų vaistų. 
Pažymėtina, kad arbata, 
daugelio amžių išbandymą 
išlaikęs vaistas, dar ir 
šiandien plačiai skiriamas - 
ypač sergantiems sumažėju
siu kraujospūdžiu, migrena, 
funkciniu antinksčių nepa
kankamumu, kai kuriomis 
žarnyno ligomis. Turint 
omenyje dar ir kitus Švie
žiai užplikytos arbatos pri
valumus (kvapnumą, malonų 
skonį ir k't.) yra tam tikro 
pagrindo manyti, kad ilgai
niui arbata išstums kavą, 
tuo labiau, kad labai dažnai 
kava geriama “dėl mados”. 
Be to, pastaraisiais metais 
prieš kavą atsiranda ir kai 
kurių rimtesnių argumentų.

Medicininėje literatūroje 
aprašoma atvejų, kai pagy
venusius žmones nuo kavos 
(kartais ir nuo vieno jos puo
delio) ištikdavo stenokardi

jos priepuoliai. Bostono 
(JAV) kardiologų stebėji
mais kava, ypač besaikis jos 
gėrimas, prisideda prie šir
dies infarkto. Tatai pažymi 
ir kai kurių kitų šalių moks
lininkai.

Gali kilti klausimas, kodėl 
stenokardijos priepuoliai ar 
širdies infarktai ištinka 
tuos, kurie geria kavą, o ne 
arbatą? Juk arbatžolėse ko
feino netgi daugiau, negu 
kavos pupelėse. Arbatžolė
se kofeino vidutiniškai 2-5 
proc., o kavos pupelėse tik 
0.6-2.4 proc. Kodėl tad kava, 
o ne arbata taip nesveika 
širdžiai? Deja, mokslininkai 
dar neatsakė Į šį klausimą. 
Nors kava jau buvo geriama 
IX mūsų eros amžiuje (Į 
Europą ją atgabeno tik 161 
m.), mes dar toli gražu ne 
viską žinome apie šį gėrimą. 
Galimas dalykas, kad kavoje 
dar esama kitų, neištirtų ir 
nežinomų medžiagų, patolo
giškai veikiančių širdį.

Ir vis dėlto - ką gi patarti 
žmonėms gerti: kavą ar ar
batą? Sveikam žmogui tinka 
gerti ir kavą, ir arbatą. Ži
noma, jei tik tuo nepiktnau
džiaujama. Bet pagyvenę 
žmonės, ypač sergantys šir
dies ir kraujagyslių sklero
ze, taipogi kai kuriomis 
skrandžio ligomis (gastritu 
su padidėjusiu rūgštingumu, 
opalige), - turėtų vengti 
gerti kavą ir labai stiprią 
arbatą.

Gyd. Jokūbas 
SKLIUTAUSKAS

Iš laiškų
LAIŠKAS NUO LTSR DAILĖS 
INSTITUTO DOCENTO, 
DAIL. VYTAUTO 
PALAIMOS DAIL.
ROBERTUI FEIFERIUI

Mielas Robertai,
Labai dėkoju už “Lais

vės” komplektą. Su malo
numu aš ir mano šeima 
skaitėme Tavo žmonos šiltą 
kelionės Įspūdžių po Lietuvą 
aprašymą. Taip pat gėrė
jomės tavo nuotraukomis.

Gaila, kad negalėjome an
trą kartą susitikti, norėjau 
parodyti savo darbus, ku
riuos sukūriau per tą laiką, 
kai nesimatėm. Juk 40 metų 
praėjo!

Reikia manyti, kad neužil
go vėl mus aplankysite. No
rėčiau iš tavęs, Robertai, 
gauti ilgesnį laišką. Gal 
domiesi kokiais nors leidi
niais, kuriuos pas mus iš
leidžiame dailės klausimais, 
aš mielai Tau nusiųsčiau.

Šiuo metu Vilniuje vyksta 
respublikinė dailės paroda, 
pašvęsta Vilniaus 650 metų 
Jubiliejui. Parodoje daug 
įdomių grafikos, skulptūros 
ir tapybos darbų.

Aš parodoje eksponuoju 
tris tapybos darbus: du 
portretus “Kapitonas Pakal
niškis” ir “dailininkas Ig
nas Piščikas” ir “Industri
nis peizažas”. Piščikopor
tretas gavo labai gerą Įver
tinimą ir Įsigijo Dailės Mu
ziejus. Neužilgo išeis šios 
parodos leidinys, tai Tau jį 
nusiųsiu.

Kaip pas jus sakoma: 
“laikas pinigai”, taigineno-1 
rėdamas atimti iš Tavęs, 
brangaus laiko, baigiu.

Prašau nuoširdžiai pa
sveikinti nuo manęs Tave 
žmoną Eleną ir padėkoti Jai 
už tokį gražų Įspūdžių ap
rašymą.

VYTAUTAS PALAIMA 
Vilnius, 1973-VH-16 d.
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Filmas “Goya” su T. Lietuvos aktorium
Donatu Banioniu, Jungtinėse Tautose

SCENA Iš FILMO “GOYA”
Garsusis Tarybų Lietuvos aktorius DONATAS BANIONIS (Goya rolėje) su jugoslavu 
aktore -OLIVERA KATARINA (hercogienės Alba rolėje). Fone; Dail. Goya kūrinys

Laiškas iš Lietuvos “LAISVEI” Iš BERLYNO

Maja”.

šio mėnesio 26 dieną su 
keletą draugų teko apsilan
kyti Jungtinių Tautų, Dag 
Hammarskjold Library 
auditorijoje, kur “Russian 
Book Club” prezentavo nau
ją Jjenfilm (USSR) ir Defa 
(Vokietijos Demokratinė 
Respublika) susuktą filmą 
“Goya”. Tai plačiaekrani- 
nls, dviejų dalių, spalvotas 
filmas, kuris tęsėsi virš dvi 
valandas. Filmo temoje 
vaizduojamas epizodas iš Is
panijos aštuonioliktojo šimt
mečio, apie žymų ji ispanų 
dailininką Francisco Josėde 
Goya, kurio vaidmenį atliko 
gabusis Tarybų Lietuvos ak
torius Donatas Banionis, ku
ris, regis, prieš porą metų, 
buvo apsilankęs New Yorke 
ir “Laisvės” salėje.

Be abejo, tai buvo labai 
reikšmingas faktas lietuviui 
aktoriui suvaidinti lotynų 
tautos charakteri - didįjį 
ispanų dailininką Jose Goya. 
Donatas Banionis iš tikrųjų 
užsimojo ir atliko milžinišką 
darbą. Jis turėjo išstudi
juoti ne tik dailininko Goyos 
gyvenimą ir jo kūrybą, bet 
turėjo susipažinti su ispanų 
tautos charakteriu, papro
čiais ir anų laikų gyvenimo 
pulsu.

Garsusis ispanų dailinin
kas grafikas Francisco Jose 
de Goya (gimė 1746 - mirė 
1828), kartu su ispanų daili
ninkais El Greco ir Velas
quez, yra vienas iš trijų 
didžiųjų meno atstovų ispanų 
dailėje.

Kilęs iš skurdžios šeimos, 
Goya sugebėjo pasiekti dai
lės zenitą, dėka savo nepa
prastai atkaklios ištvermin
gos jėgos ir geniališkos drą
sos. Nuo pat- mažens jis 
sunkiai dirbo laukuose, kol 
pasireiškė pas jį gabumai 
paišyme, davė jam progą iš
sikepti iš savo mizerijos. 
Jo kūryba susidarė ne vien 
iš portretų, bet taip pat buvo 
surišta su tų laikų Ispanijos 
inkvizicijos baisenybėmis ir 
jo asmens likimo smūgiais, 
(šeimyninės nelaimės, ap- 
kurtimas bei inkvizicijos 
persekiojimai).

Be visos eilės pieštų Ispa

nijos aristokratijos portre
tų, tarp kurių yra garsusis 
paveikslas “Maja” (links
moji dama), savo vėlesnėje 
kūryboje, atradęs naują gra
finę techniką, jis išeina i 
kovą prieš ispanų aristokra- i 
tiją ir inkviziciją su tokiu 
tragiškai sarkastiniu grafi
niu ciklu kaip “Caprichos” 
ir “Los desastres de la 
Guerra” (karo nelaimės), 
nukreiptu prieš Napoleono > 
karą Ispanijoje.

Dauguma Goyos kūrinių - 
randasi Ispanijoje, Madride, ! 
Prado muziejuje, ir jo kūri
nių representacinė grupė yra 
Metropolitan Museum of Art, 
New Yorke, nuosavybėje.

Francisco Goya buvo ge
nialus dailininkas, aistrus, 
tragiškas, pilnas gyvenimo 
prieštaravimų ir vienintelis 
tų laikų dailininkas, išdrį
sęs kovoti per savo kūrybą 
prieš ispanišką inkviziciją 
ir prancūzų okupaciją.

Visa tai, Donatas Banionis 
išstudijavo ir dramatiškai 
atliko dailininko Goyos vaid
menį. Reikia džiaugtis ir 
sveikinti, kad toks Įspūdin
gas ir ypatingas charakteris 
buvo pavestas Tarybų Lietu
vos mylimam aktoriui.

Filmas “Goya” atliktas 
vokiečių kalboje, bet dar
buotojų sąstatas, reikėtų sa
kyti, yra tarptautinis. Sce
narijų parašė bulgarų scena
ristas Angelas Vagenstei- 
nas, režisierius vokietis - 
Konradas Volfas. Filmo są
state vaidina vokiečių, veng
rų, lenkų, jugoslavų ir tary
biniai aktoriai, jų tarpe ir 
Donatas Banionis.

Filmo fotografinė technika 
žavėtina. Puiki režisūra ir 
vaidyba, išlaikyti faktai ir 
tų laikų atmosfera, tačiau 
pasigedome bendro ispaniš
ko patoso, tos ispanų tautos 
dvasios pikantiškumo. . .

Prisimenu, kai prieš porą 
metų toje pačioje Jungtinių 
Tautų auditorijoje aktorius 
Donatas Banionis kalbėjo 
apie kino meną ir apie filmą 
“Goya”, o dabar teko pa
matyti net ir patį filmą.

Mes sveikiname mieląjį 
I aktorių Donatą Banionį už 

tokį milžinišką darbą, už 
atkūrimą filme tos baisios «
Ispanijos inkvizicijos epo
chos, už suteikimą progos 
žiūrovui žvelgti i praeitį ir 
supažinti su didžiuoju Ispa
nijos genijum - dailininku 
Francisco Jpsė Goya.

H. FEIFERIENfi

Nauji Lietuvos rašytoja 
sąjungos nariai

ROMUALDAS BALTUSNI- 
KAS gimė 1941 m. Panevė
žyje, 1972 m. baigė Vilniaus 
V. Kapsuko universitetą 
(žurnalistiką). Šiuo metu 
kaip žurnalistas bendradar
biauja respublikos radijuje. 
Pirmieji kūriniai buvo iš
spausdinti 1962 m. Pirmoji 
knyga - apysaka “Sugrįž
tantis šauksmas” - išleistas 
1969 m. Apysakos “Vėsa” 
ir “Srovės” buvo publikuo
tos “Nemuno” žurnale.

JURGIS BUTKUS gimė 
1937 m. Kelmės rajone, 
Ūpainių kaime. Baigęs Pa
kražančio vidurinę mokyklą, 
studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą Vilniaus V. Kap
suko universitete. Baigęs 
studijas, dirbo pedagoginį 
darbą, vėliau - “Panevėžio 
tiesos” redakcijoje. Šiuo

Drauge Jonai Milleri 
iš Seminole, Fla.

Jūsų plataus turinio laišką
iš 73.IV.16d.gavau73.IV.28.

Džiaugiuos kad gavote 
mano Jums siųstas knygas, 
tame tarpe ir tik ką išleista 
Dabartinės Lietuviu Kalbos <
Žodynų.

Stebiuos, kad Jūs dar tu
rite tiek daug energijos 
bendradarbiauti progresy
vioje spaudoje, pirminin- 
kaut LLD 45 kp. veikloje, 
kurt ir organizuot St0 Pe- 
tersburge, Fla. Seniorų pro
gresyvi klubą.

Apie visa tai, ką rašote 
laiške ir kitą, skaitau Jūsų 
man už prenumeruotuose 
laikraščiuose “Laisvėje” ir 
“Vilnyje”. Jūsų laikraščius 
gauname taipgi pavėluotai, 
bent dviem mėnesiais. Tie
sa, naujienos pasenusios, bet 
randame ir įdomaus.<

Rašai, kad diena iš dienos, 
! dėl išgyvento amžiaus, ma
žėja senosios kartos pro
gresyviosios spaudos spaus
tuvių darbuotojai ir sunku 
rast patyrusius tam darbui. 
Eilės retėja. Taip. Tai liūd
na. Reikia sutikt su laiko 
dėsningumu. Kai lietuviai i 
J. V. A. nebeimigruos, lie
tuvių skaičius J. V. Ameri
koj vis mažės dėl nutautėji
mo ir išmirimo.

Kaslink dipukų, tai jie vis 
dar rodo gaivumą, bet tik 
savųjų tarpe, ir tai su rie
tenomis, Santvarkų vysty- 
mosi dabartis, juo labiau 
ateitis, nei politiška, nei 
ekonomiška, vystos ne jų 
galvosenos naudai.

Tenka stebėtis, kas dabar 
dedasi kapitalistiniame pa
saulyje, o ir bendrai.

Amerika per dvylika metų 
Vietname, o ir kitur, tiek iš-

metu yra “Nemuno” žurna
lo redakcijos literatūros 
skyriaus prozos redakto
rius. Pirmieji apsakymai 
buvo išspausdinti “Literatū
roje ir mene” 1969 m. “Va
gos” leidykla 1972 m. išleido 
pirmąjį apsakymų rinkinį 
“Pavasarį gimęs”.

Rimantas Savelis gimė 
1942 m. Rokiškio rajone, 
Steponių kaime. Mokėsi 
Pandėlio vidurinėje ir me
chanizacijos mokyklose. 
1967 m. baigė Vilniaus V. 
Kapsuko universitetą, kur 
studijavo lietuvių kalbą ir li
teratūrą. Kurį laiką dirbo 
Centriniame valstybiniame 
archyve. 1970 m. baigė 
Maskvos Aukštuosius kino 
scenaristų ir režisierių kur
sus. Šiuo metu dirba Val
stybiniame televizijos ir ra
dijo komitete literatūros ir 
meno redakcijoje vyresniuo
ju redaktoriumi. 1972 me
tais “Vagos” leidykla išlei
do pirmąjį apsakymų rinkini 
“Palei žalią krantą”. Pagal 
jo scenarijų “Tadas Blinda” 
(1971 m.) respublikos tele
vizijos studija pastatė pir
mąjį lietuvišką daugiaseriji
nį filmą.

R. S.

sisekimo, kad ekonomiškai, 
tuo pačiu ir politiškai, visai 
“susirgo”. Nebėra nei vi
duje, nei užsieny pasitikėji
mo.

Visame pasaulyje išryš
kėjo kapitalizmo vairuotojų 
dviveidiškumas ir klasta. 
Patys išsigando. Kas daryt? 
Reikėjo pasukt politiką prie
šinga kryptimi. Jie supra
to, kad jei taip toliau laiky
sis pasaulinių ir vidaus po
litinių santykių platformos, 
tai ištiks pražūtis.

Tam, dalinai, parodė nu
sižeminantį gudrumą p. Nik- 
sonas. Manevruodamas, jis 
nusilenkė komunistZikio so
cializmo pasaulini. Pradėjo 
derintis prie taikos politi
kos. Tai gerai. Tai pa
girtina,kad laiku suprato iš
vengt didelės nelaimės - ėji
mo prie pasaulinio karo, ku
rio jie nepergyventų.

Sudaryta Amerikos, dali
nai ir amerikoniško bloko 
šalims ir gyventojams dabar 
esanti nelaimė, tai dar ne 
tokia didelė kaip kad galėtų 
būt.

Tam negerumui ištaisyt, 
išlygint prireiks daug metų, 
su sąlyga, jei tokie prezi
dentai nesudarys kapitaliz
mui neigiamų staigmenų.

Mūsų - TSRS žmonių po
litinės ir ekonominės taikos 
minčiai ir siekiams tai ge
rai. Nors mūsų šaliai taip
gi nemažai ftinavo ir kai
nuoja Vietnamiečių laimėji
mas, bet tai yra kartu ir 
mūsų laimėjimas. Tai yra 
TSRS ir kitių socialistinių 
šalių laimėjimas. Lenininės 
politikos už taiką laimėji
mas. Viso pasaulio darbo 
žmonių laimėjimas prieš 
kapitalistinio imperializmo 
užmačias.

Amerikos kapitalistinis 
imperializmas tapo nebe 
toks pavojingas. Tam labai 
pasidarbavo mūsų vyriausy
bės vadovai.

Pasaulio mokslo ir gamy
bos plėtimosi laikas veikia 
socializmo-komunizmo nau
dai.

Svarbu, kad išvengiama 
per sukeliamus karus dide
lių žmonijos žudynių.

Te sprendžia santvarkų 
tinkamumą kiekviena šalis, 

[kiekviena tauta dėl savęs, 
be kapitalistų ir jų kariaunų 
kišimosi iš užsienio. Tai 
bus teisingai.

JUOZAS DAUBARAS
M. Vabalninkas, LTSR 
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i SANTIAGO, Čilė. Reakci
ni niai suokalbininkai šūviais 
užmušė prezidento Allendės 
militarinį patarėją jo paties 
namuose, kai jis buvo išė
jęs J balkoną.

DETROITAS. Chrylser 
korporacija per pirmąjį šių 
metų pusmetį padarė pelno 
arti 200 milijonų dolerių. 
Bet atsisako pakelti darbi
ninkams atlyginimus.*

DOUGLAS, Isle of Man. 
šioje mažoje kurortinėje sa
loje ištikęs gaisras sunaiki
no gražų namą, kuriame buvo 
daug vasarotojų. Gaisre 
žuvo 51 žmogus.

Birminheme įvesta nau- «
jos rūšies telefono paslauga, 
prieinama visiems Anglijos 
gyventojams: “Surink tele
fonu savo horoskopą Vie
tos vyskupas, paskambinęs 
savo horoskopo, sužinojo, 
jog turi žmoną ir tris vai
kus.

Pirmieji Įspūdžiai iš Berlyno

Kairėje - kelionių biuras, dešinėje - Mokytojų namas. 
Centre - elektropramonės centras ir elektr. laikrodis, 
kuris rodo viso pasaulio laiką.

Kairėje pusėje - Mokytojų namas, dešinėje - kelionių 
biuras. Centre - vienas prekybos taškų.

Berlynas, Berlynas. . . 
Kiek daug kalbama ir buvo 
kalbėta apie šį miestą. Kiek 
kraujo pralieta,’‘"kiek jaunų 
galvų padėta. Daug Įvairių 
valdžių matė miestas, buvo 
visiškai sugriautas, tačiau 
pakilo, kaip Feniksas iš pe
lenų, dar labiau pagrožėjęs. 
Vienok didžiausia tragedija - 
miesto padalinimas į Rytų ir 
Vakarų dalis. Kas privedė 
prie to, manyčiau, komen
tuoti nereikalinga, nes ir taip 
visiems aišku.

Naudodamasis savo ilges
niu buvimu Vokietijos Dem. 
Respublikoje, norėčiau su 
mielais “Laisvės” skaity
tojais ir bičiuliais pasidalin
ti tomis mintimis, kurios 
kilo po šešių metų vėl apsi
lankius šioje Įdomioje ša
lyje. Ypač dabar, festivalio 
išvakarėse, šis straipsnis 
bus lyg ir Įžanga Į kelis re
portažus iš dešimtojo jauni
mo ir studentų festivalio.

Kas buvo Berlyne prieš 
penkis, šešis metus, tas 
miesto tikrai nepažins. Ypač 
Aleksandro aikštės.

Aleksandro aikštė po re
konstrukcijos tapo trans
porto centru. Čia išaugo 
viešbutis “Berlynas*’, 
didžiulė universali parduo
tuvė “Centrum” elektro
pramonės, mokytojų namai, 
kelionių biuras, kongresų 
halė ir t. t. Čia pat stovi 
puikiai Įsikomponavęs i 
miesto panoramą didžiulis 
televizijos bokštas 365 m. 
aukščio. Tai antras pagal 
dydį statinys Europoje. Pir
muoju eina Maskvos Ostan
kinas, antruoju - Berlyno 
bokštas, trečiuoju - Pary
žiaus Eifelis. Be šio bokšto 
sunku būtų Įsivaizduoti da
bartinį Berlyną.

Miestas labai pasipuošęs, 
šlama tūkstančiai vėliavų, 
visur šūkiai Į kovą su im
perializmu, už taiką ir t. t. 
Ir tai suprantama. Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos piliečiai nenori naujo 
karo. Geriau taikiu būdu 
spręsti visus ginčus. Jie 
labai patenkinti, kad santy
kiai tarp abiejų Vokietijų 
švelnėja, normalizuojasi.

Labai daug jaunimo, Įvai
rių tautybių, atvažiavusių į 
šią didžiulę šventę. Visi tik 
spragsi Įvairių firmų ir 

amžių aparatais.
Apsistojau pažįstamoje 

Adamų šeimoje, kuri at
siuntė man pakvietimą. To
dėl, naudodamasis šia pro
ga, noriu trumpai aprašyti, 
kaip gyvena eilinė mūsų vo
kiečių šeima.

Adamų šeimą sudaro penki 
žmonės: tėvas ir motina, 
dabar jau pensininkai, ir trys 
sūnūs. Vyriausias Liotaras, 
baigęs Potsdamo institutą, 
ilgesnį laiką dirbo biologi
jos mokytoju, dabar perėjo Į 
elektroniką. Vidurinysis 
Raineris - chemijos moky
tojas, baigęs taip pat Pots
damo pedagoginį institutą. 
Jauniausias Klausas yra 
priešpaskutinio kurso stu
dentas-chemikas, ruošiasi 
būti inžinierium.

Tėvai turi nuosavą namą 
Berlyno priemiestyje Fin- 
kenkrugas. Iki miesto cen
tro maždaug 1.5 vai. kelio 
elektriniu traukiniu.

Sūnūs labai gerbia tėvus, 
parvažiuodami atostogų at
veža lauktuvių, padeda tvar
kytis namuose, nesibodi 
jokių darbų, net lėkščių 
plovimo, skalbimo ir t. t. 
Žodžiu - ne baltarankiai. 
Tai yra vienas charakterin
giausių dabartinių vokiečių 
bruožų.

Kitas Įdomus paprotys, 
kurio pas mus nėra. Jei du 
jaunuoliai viens kitą pa
milsta, susižieduoja, tada 
pradžioje pagyvena pas vieno 
tėvus, po to pas kito. Kad 
geriau vienas kitą pažintų. 
Vėliau jau seka vestuvės.

Tokios tad naujienos iš 
Berlyno, taip atrodo šis 
prieššventinis miestas.

Tuo ir baigsiu šį sykį.
V. GULMANAS

NEW YORKAS. Manhat- 
tano centre sugriuvo senas 
daugiau kaip šimto metų 
viešbutis, kuriame buvo ap
gyvendintos iš šalpos gyve
nančios šeimos. Sužeidė 12 
žmonių, bet nei vieno neuž
mušė. Viešbučio savininkai 
buvo pirmiau bausti už vieš
bučio neremontavimą.

BOSTONAS. Delta Air 
Lines lėktuvui besileidžiant 
sudužus 88 žmonės žuvo, tik 
vienas liko sunkiai sužeistas 
gyvas.
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“LAISVĖS’’ REIKALAI
San Francisco miesto veikėja draugė Valė Sutkienė pri

siuntė laišką su $100 ir rašo:
“Prisiunčiu $100 proga mano gimimo dienos. Žinau, 

kad “Laisvei” reikalinga parama ir neužilgo paskelbsite 
vają sukėlimui reikalingo fondo dėl išlaikymo “Laisvės” 
dar daug metų. Tai ir aš prisidedu su $100”.

Širdingai dėkojame d. Sutkienei. Šie pinigai bus pa
skirti į vajaus fondą.

« ADMINISTRACIJA

Pasauliniame 
jaunimo ir studentų 
festivalyje

Vilnius (kablegrama). Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos sostinėje vyksta de
šimtasis tarptautinis jauni
mo ir studentu festivalis, 
kurio devizas - už antiim- 
perialistinį solidarumą, tai
ką ir draugyste. Jame da
lyvauja jaunimas daugiau 
kaip iš 140 pasaulio Salią.

Į Tarybų Sąjungos jaunimo 
delegaciją, kurią sudaro 43 
tautybią atstovai, įeina 
grupė Lietuvos vaikinu ir 
merginu. Tai - Panevėžio 
rajono Uliūnų tarybinio ūkio 
traktorininkas Zenonas Ig
natavičius, Vilniaus Peda
goginio instituto studentė Ja
nina Montvilaitč, Klaipėdos 
buitinio aptarnavimo kombi
nato kirpėja Emilija Mont- 
vydienė.

Respublikos jaunimo pa
siuntiniu grupei festivalyje 
vadovauja Lietuvos Komjau
nimo Centro komiteto se
kretorius Romas Baltrušai
tis.

Be to, į Berlyną meno de
legacijos sudėtyje išvyko 
Lježo tarptautinio konkurso 
laureatas Vilniaus styginis 
kvartetas: Audronė Vainiu- 
naitė, Petras Kunca, Dona
tas Katkus ir Augustinas Va
siliauskas. Į Festivalį taip 
pat išvyko ir turistinė Lie
tuvos jaunimo grupė.

V. PETKEVIČIENE

Brockton, Mass.
Pranas ir Kazimiera Che- 

raškai gyvena 170 Melrose 
St., Brocktone. Paminėdami 
savo 65 metą vedybinio gy
venimo sukaktį, paaukojo 
“Laisvei” $65 - po vieną 
dolerį nuo kiekvieną metu.

Jiedu s us i tuokė 1908 m. 
rugpiūčio 3 dieną Rumford, 
Maine, ir 1918 metais per
sikėlė gyventi į Montello, 
Mass. Tada jie dar buvo 
tikintys. Bet čia susipažino 
su progresyviais lietuviais, 
prisirašė prie progresyvią 
organizaciją, kaip tai - prie 
choro ir teatrinio ratelio, ir 
jose veikė, kol tos organiza
cijos gyvavo. Dar ir dabar 
jiedu tebėra Lietuvią Litera
tūros Draugijos 6 kp. nariai.

Bet šiandien senatvė spau
džia ir mažai begali veikti. 
Drauge C he r aškienė dar ap
žiūri savo stubą ir prižiūri 
savo gyveni m o draugą, kurio 
regėjimas yra pašlijęs,

kuris turi cukrinę ligą ir 
mažai pavaikščioja.

Didelė garbė draugams 
Cheraškams, kad ir sulaukę 
80 metą rūpinasi progresy- 
viška veikla. Visados auko
ja mūsą spaudai, kad ji dar 
ilgai gyvuotą.

Vėlinu draugams Cheraš
kams dar daug laimingą metą 
ir dar daug vedybinio gyve
nimo sukakčią.

S. RAINARD

Binghamton, N.Y.
Rugpiūčio 8 d. su savo 

dukra Viktorija išvykstame 
aplankyti Tarybą Lietuvą, 
kur noriu aplankyti savo se
serį, o Viktorija - tetulę 
Lo Kvetkienę, kurios svei
kata jau susilpnėjusi. Taip
gi galėsime pamatyti Lietu
vos šalį, kurios dukra nėra 
mačiusi. Pamatyti tas vie
toves, kur jos tėvas gimė ir 
augo iki 19 metu amžiaus ir 
1909 m. atvyko i Ameriką.

Viktorija yra aukštesnės 
mokyklos mokytoja. Jai bus 
svarbu susipažinti su Tary
bą Lietuvos mokykline si
stema. Svarbu bus pamatyti 
visą pažangą, kokia yra Ta
rybą Lietuvoje padaryta.

1960 metais lankiausi Lie
tuvoje su savo žmona. Ma
tėme daug įdomumą, naujas 
statybas. Matėme, kaip 
traktoriai pavadavo arklius 
ir artojus. Laikraščiuose 
rašo, kad dabar Lietuvoje 
dar daugiau pažangos pada
ryta.

Gaila tą, kurie visą savo 
gražąjį amžių paaukojo ko
vodami už tokią Lietuvą, ko
kia dabar yra, bet negalėjo 
jos pamatyti, nes mirtis juos 
per anksti iš gyvąją tarpo 
išskyrė. Bet ją darbai pa
silieka neužmiršti niekados.

Vykstame Aeroflot lėktu
vu. Lankysimės Maskvoje, 
Leningrade, Kijeve, Minske, 
Vilniuje tarp rugpiučio 8 ir 
29 dieną. Grupė susidaro iš 
25 turistą.

Kartu prisiunčiu “Lais- 
l vei” $25 auką. ; .

J. VAICEKAUSKAS

NEW ORLEANS, La. Šio 
uosto dokininkai paskelbė 
streiką. Jie reikalauja iš 
rojalio fondo atlyginimą, 
kurie numatyti sutartyje, bet 
jie nieko nėra gavę.

TORONTO, Kanada. Šios 
apylinkės geležinkelią dar
bininkai paskelbė streiką, 
kai su kompanija nutrūko pa
sitarimai dėl naujo kontrak
to.

PAGERBIMAS MIRUSIŲJŲ

Mano mylimos sesutės

Lucijos Žemaitienės
mirusios 1972 m. sausio 6 d.

taipgi mylimo Švogerio

Juozo Žemaičio
mirusio 1969 m. rugsėjo 17 d.

Noriu paminėti abu kartu. Kaip skaudūs mirties 
prisiminimai! Ašarom aplaistau ją kapus, o parė
jus į namus lieka tik liūdesis, vargas ir širdies 
skausmas iki pasibaigs ir mano gyvenimas., >

LIUDVISE BUTKEVICIENE
Sesuo ir švogerka

Hartford, Conn.

NE W YORK O 
NA UJIENOS
Miesto policija konfiskavo 

7 pornografinius (nepado
rius) filmus ir patraukė teis
man 11 teatru, kurie tuos 
filmus rodė.

Ant St. Patriko katedros 
laiptą susirinkę maldininkai 
su kunigu Daniel Berriganu 
protestavo prieš amerikie
čiu tęsiamą Kambodijos 
bombardavimą.

Coney Islando ir Manhat- 
tano byčiuose kai kurie be- 
simaudantieji buvo įkasti 
jellyfišią, kurią ten jau atsi
rado. Pataria ją saugotis.

•
Harlemo apartmente 21 

metą Wm0 Rosado užmušė 
savo dukrą ir sunkiai sužei
dė žmoną, paskui jis nusi
šovė.

•
Apskaičiuota, kad jau 1970 

metais čia gyveno 1,016,500 
puertorikiečią. Tai dabar ją 
skaičius yra gerokai padi
dėjęs.

•
Kubiečiai dipukai viską 

darė, kad sutrukdytu Kubos 
ekspoziciją. Jie padėjo 
bombą, kurios sprogimas 
padare unijos salei nuosto
liu. Atidarius ekspoziciją jie 
šukele riaušes. Įvyko muš
tynes. Tarp sužeistą yra ir 
“Daily World” reporteris. 
Du dipukai areštuoti.

RE P.

BETTY SMITH

Komunistą partijas naujoji 
nacionalinė administratorė 

! Betty M. Smith čia atvyko iš 
Minnesotos valstijos, kur 
pirmiau buvo toje valstijoje 
Komunistą partijos pirmi
ninkė. Ji yra pasižymėjusi 
kovotoja už liaudies rei
kalus.

Klaidos pataisymas
Praeitame “L.” numeryje 

ant antro puslapio paskutinė 
eilutė neatsispausdinusi. Ji 

| yra tokia: “ir vienuolynuose 
i mokoma”. Ten pat atvirkš
čia eilute nereikalinga.

Metraštis rašo, kad TSRS 
j turi 111 atominiupovandeni- 
* nią laivą, taipgi 305 dizeli- 
į nią. Jungtinės Valstijos tu- 
i rinčios 101 atomini ir tik 24 ♦
! dizelinius povandeninius lai- 
Į vus.

Laisviečią piknikas su vai- 2 
giais ir vaišėmis rugpiūčio ?
19 d., sekmadienį, Forest R 
Parke. Pradžia 12-tę vai. 9 
Visi ir visos nuoširdžiai X 
kviečiami. ®

3 dienas Crown Point, N.Y.

Margaretos 
Kavaliauskaitės 
viešnagė

Vilnius (kablegrama). Ta
rybą Lietuvoje vieši įžymi 
Amerikos visuomenės vei
kėja Margareta Kavaliaus
kaitė. Viešnia pažiurėjo 
Vilnią, dalyvavo iškilminga
me Rusijos Socialdemokratą 
Darbininką partijos antrojo 
suvažiavimo 70-mečio mi
nėjime. Ji aplankė “Tie
sos” ir “Tarybinės Moters” 
redakcijas, kur papasakojo 
apie pažangiąją Amerikos 
moterą veiklą, kuriai ji ati
davė daug metą.

Susitikimas su Kavaliaus
kaite įvyko Lietuvos Kom
partijos centro komitete. 
Pokalbyje dalyvavopirmasis 
sekretorius Antanas Snieč
kus, CK sekretorius Algir
das Erensas ir kiti vadovau
jantys darbuotojai bei revo
liucinio judėjimo dalyvės.

Kavaliauskaitė papasako
jo, kokį didelį įspūdį ameri
kiečiams padarė Leonido 
Brežnevo atsilankymas į 
Jungtines Valstijas. Lietu-, 
vos Kompartijos centro ko
mitetui ji perdavė Jungtinią 
Valstiją Kompartijos nacio
nalinio pirmininko Henrio 
Winstono dovaną - jo knygą 
apie negrą kovą už savo po
litines ir socialines teises.

Susitikimo dalyviai papa
sakojo viešniai tai, kaip Ta
rybą Lietuvos darbo žmonės 
kovoja už sėkmingą partijos 
24 suvažiavimo nutarimą
įgyvendinimą. ■

Rugpiūčio 1 d. Kavaliaus
kaitė išvyko ilsėtis į Drus
kininkus.

V. PETKEVIČIENE

Waterbury, Conn.
Lietuvią Literatūros 

Draugijos 28 kuopos susi
rinkimas įvyko liepos 24 
dieną. Susirinkime draugai 
aptarė draugijos bėgančius 
reikalus ir nutarė suruošti 
parengimą-pietus spaudos 
naudai. Ir jau yra paimta 
Klubo salė, 103 Green St., 
ant rugsėjo 16 dienos.

Dabar mes kviečiame niu- ’ 
jorkiečius atvykti ir išpildyti! 
meninę programą. Mes bū- į 
sime jums labai dėkingi. ' 
Mes stengsimės iš anksto 
platinti bilietus kiek tik ga
lėsime, kad parengimas į 
būtą skaitlingas.

Mes prašome kitą koloniją 
draugus tą dieną nieko ne
ruošti pas save, o atvykti j 
pas mus ant pietą.

Vėliau mes pranešime | 
daugiau apie šį parengimą. ■ 

KOMISIJA 1

Eddystone, Pa.
Liepos 29 dieną aplankiau 

drg. A. Lipčią. Draugas 
serga savo namuose - 1300 
E. 11th St. Jo dukra jį.nuve
ža pas gydytoją.

Drg. Lipčius labai silpnas, 
labai sumenkęs, nes mažai 
valgo, nes jo viduriai ne
priima maisto. Kiek vaikš
tinėja su lazdos pagalba. 
Daugiausia laiko praleidžia 
lovoje.

Būtą gerai, kad draugai ir 
draugės jį aplankytą, arba 
pasiąstą užuojautos atviru
tes.

Drg. A. Lipčius yra žymus 
Amerikos pažangiąją lietu- ; 
vią veikėjas ir judėjimo rė
mėjas. Aš linkiu jam greitai 
pilnai susveikti ir vėl būti 
aktyvią draugą eilėse.

p. Šlajus

BONN A. Vakarą Vokieti
jos konstitucinis teismas! 
už gyrė Rytą Vokietijos ir 
Vakarą Vokietijos sutartį, 
kaip konstitucinę.

TARP LIETUVIU
ALICE KUNEVIČIENE Sako, sveikata su kiekviena 

j diena eina geryn. Operacija 
Ir vėl mūsą Niujorko Lie- i buvo sėkminga.

tuviu Motėrą Klubo ir LLD 811 Abu Mūreliai siunčia lin-
kuopos narė Alice Kunevi
čienė, maspethietė, turėjo 
pasiduoti ligoninėn. Kiek ji 
ten išbus šį sykį, d ar neteko 
sužinoti.

Bet, kaip visada, taip ir 
dabar prieš ėjimą į ligoninę, 
Ao Kunevičienė pridavė $30, 
kuriuos padalina sekamai: 
$20 “Laisvei” ($9 prenume
rata ir $11 auka), Moterą 
Klubui auka $5, ir$2užLLD 
duokles už 1974 metusjir$3 
auka. Tai draugė, kuri nie
kad nepamiršta mūsą judė
jimo.

Linkime A. Kunevičienei 
greit susveikti ir vėl daly
vauti mūsą susirinkimuose 
ir pobūviuose. Mes jos visi 
pasigendąme.

CHARLES BUKČIUS

Visiems niujorkiečiams 
gerai žinomas Charles Buk
čius išbuvo ligoninėje, North 
Shore Hospital, Manhasset, 
L. I., apie 4 savaites, kur. 
reikėjo pergyventi operaci
ją

Šiomis dienomis C. Buk
čius jau sugrįžo į namus. 
Linkime jam greit sustip
rėti.

i kėjimus visiems pažįsta- 
i miems niujorkiečiams.
I

| ALDONA IR
CHARLES DEVETZKO

Teko sužinoti, kad šiomis 
į dienomis New Yorko apylin
kėje svečiavosi buvusi mūsą 
parengimu solistė Aldona 
iKlimaitė su vyru Charles 
įDevetzko. Jie lankėsi pas 
' Aldona Žilinskaite Ander- « (
i son, pas Eleną ir Amelia 
i Jeskevičiūtes ir, žinoma, ki- 
;tur. Kadangi jie abu gyveno 
| mūsą apylinkėje per ilgą lai
ką, tai, aišku, turi daug 
■draugą.

K. MENKELIUNAITE
Į

Kostancija Menkeliūnaitė 
ir jos vyras Tony Campo 
siunčia visiems pažįsta
miems linkėjimus iš Yaltos. 
Jie laivu keliauja vidurže
mio jūra ir aplankė Egiptą, 
Lebanoną ir dar po Yaltos 
ruošiasi aplankyti Odessą, 
Istanbulą ir Athenus.

ANNE YAKŠTIS

LDS Centro sekretorė ir

Aną penktadienį išvyko 
mūsą grupelė - Nele ir Po
vilas Ventai, viešnia iš 
Kauno Birutė Vaitonienė ir 
Jonas Lazauskas. Sioferis 
buvo Neliutė. Važiavome 
smarkiai, nes trafiko mažai 
buvo. 11 valandą jau prie 
Albany sustojome poilsio 
vietoje, užkandžiavome, o 
oras toks malonus, nei karš
ta, nei jokio vėjo. Nuo Al
bany važiavome mažesniu 
keliu, kad pamatyti daugiau 
farmerią ir vasarotoją. Ma
tės farmoskorną pilnos, pie
vos jau nupiautos ir kur 
plaunamos, tai ligi juosmens 
atrodo. Didelės juodmarkią 
gyvulią bandos. Kai kuriose 

| vietose ir arkliuką matėme.
Pasitaikė užvažiuoti keliu 

arti Lake George, tai keletą 
mylią gavome trafiko, bet 
pamatėme daug vasarotoją, 
rodos, kad čia pusė svieto 
suvažiavę. Čia daug turisti
niu motelią, viešbučią ir kitą 
visokiausią užeigą, iš įvairią 
kraštą dailininką išpuoštą. 
Šiuo keliu net pabodo va
žiuoti, iki pasiekėme Crown 
Point.

Crown Point seniau vadin
davosi Trading Post - mažą 
ir didelią farmą apylinkė.

Pranas Dambrauskas, gyv. 
Fort Henry miestelyje. Jis 
sakė, kad ją miestelis yra 2 
tūkstančią pėdą aukščiau to 
ilgo ežero vandens, tai svei
ka gyventi. P. Dambrauskas 
dar tik 40 metą, viengungis, 
pusėtinai laisvai kalba lietu
viškai, myli lietuvišką mu
ziką, turi nemaža ir lietuviš
ką plokštelią. O kai kas pas 
jį atsilanko, tai prašo įdai
nuoti į jo rekorderį. Tad 
ir mūsą grupelę įprašė įdai
nuoti nors porą dainelią. O 
mūsą viešnia B. Vaitonienė 
papasakojo apie Lietuvą ir 
kvietė ją aplankyti. Dam
brauskas sakė, kad jo tėvai 
paeina iš Šnipeliu kaimo Kai- 
šiadorią rajone.

Taip ir baigėme svečiuotis 
pas malonius draugus D. ir 
J. Mankauskus. Ją sūnus 
Juozukas mokosi Schenecte- 
dy, N. Y., universitete me
dicinos. Labai rimtas vai
kinas. Prie progos žada 
lankytis Lietuvoje su Pranu 
Dambrausku. Puikiai pra
leidome tris dienas ir naktis. 
Ačiū Mankauskam už vaišes.

J. L.

Liūdna žinia

PETRAS ŠOLOMSKAS

Ilgametis “Laisvės” 
spaustuvės darbininkas Pet
ras Solomskas buvo pasida
vęs ligoninėn. Jis ten per
gyveno operaciją ir mažą 
širdies smūgį. Bet smagu 
pranešti, kad dabar Petras 
jau sugrįžo pas savo gimi
naitę Brooklyne ir eina sti
pryn.

Tikimės neužilgo vėl pa
matyti Petrą mūsą tarpe.

WALTERIS MŪRELIS

Daratėlė Murelienė rašo, 
kad jos mylimas vyras Wal
ter jau grįžo iš ligoninės.

LLD Centro Komiteto narė 
Anne Yakštis šią savaitę 
atostogauja Massachusetts 
valstijoje, Cape Cod. Links
mą ir laimingu atostogą lin
kime Annai.

JUOZAS ZAYAN

Linksma girdėti, kad Juo
zas Zayan-Zajankauskas jau 
ant tiek sustiprėjo, kad par
vyko į namus iš ligoninės. 
Laikykis, Juozai.

IEVA

DULUTH, Minn. Bethle
hem Steel korporacija palei
do iš darbo apie 2,000 dar
bininką. Liejykla visai už
sidarė.

Iš kairės milžiniški kalnai, 
o paežere Lake Champlain 
didelės, lygios ir derlingos 
žemės. Didesnė ją dalis sto
vi tuščios. Tai valstybinė 
nuodėmė. Daugelis savinin
ką gyvena kitose valstijose, 
kiti Kalifornijoje ar Flori
doje ir gauna valdžios subsi
dijas. Teko aplankyti far
mer!., kuris skaitomas val
stijos valdžios pavyzdingu. 
Tikrai to vertas. Turi daug 
juodmargią ir mašinerijos, 
sėjamą žolę piauna net 3 
kartus per vasarą. Teko 
lankytis pas dvieju akrą sa
vininką, kuris taipgi kultū
ringai šeimininkauja, kad jau 
priauginęs nemaža bulvią, 
agurką ir kitą daržovią. Čia 
klimatas atrodo ne tik aug
menims tinkamas, bet ir 
žmonėms. Tos trys dienos 
buvo karštos, bet nei to 
karščio jautėme, nei prakai
tavome. O tas versmią (šal- 
tinią) vanduo tiesiok kaip 
koks vaistas. Pabuvojome 
čia lyg kokioj sanatorijoj. 
Tiesa, ir tie mūsą draugai 
Mankauskai vaišingi ir pora 
iš kitur atvykusią kempi- 
ninką padėjo mums žvejoti, 
savo laivuku pavežiojo po ža-

Vilniaus “Tiesoje” rug
piūčio 3 dieną skaitome se
kama:<

“Del Lietuvos TSR nusi
pelniusio artisto

Gyčio TRINKŪNO 
tragiškos mirties (nuskendo) 
Lietuvos TSR Kultūros mi
nisterijos darbuotojai nuo
širdžiai užjaučia velionio 
šeimą ir gimines”.

Gytis Trinkūnas pernai 
lankėsi Jungtinėse Valstijose 
ir daugeliui mūsą yra ir as
meniškai pažįstamas. Jo 
tragiška mirties didelis nuo
stolis meno pasauliui. Mes, 
Amerikos pažangieji lietu
viai, irgi reiškiame giliausią

vingą ežerą. užuojautą velionio artimie-
Beje, sekmadienį mus pa

sikvietė lietuvis mokytojas
siems ir visiems Lietuvos 
meno darbuotojams.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Kapiskas
Mirė Rugpiūčio-August 10 d., 1970 m.

Jau treji metai kai mirė mano mylimas vyras 
Petras. Jo kūnas ilsisi Veteranu kapinėse, Long 
Islande. Lai būna šviesus jo atminimas.

Nellie Kapiskas, žmona 
Woodhaven, N. Y.




