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KRISLAI
PAVOJINGA SITUACIJA 
bijo Šviesos 
ir filadelfieCiai 
GRAŽUS PAVYZDYS 
PREZIDENTO "APSAUGA”

A. BIMBA

Lotynų Amerikos Čilės 
Respublikoje situacija pasi
darė tokia rimta, tokia pa
vojinga, jog prezidentas Al
lende buvo priverstas pa
leisti senąjį kabinetą ir su
daryti naują, Į jį Įtraukda
mas net keturis karininkus 
ir jiems pavesdamas pačias 
svarbiausias vietas.

Krikščionių demokratų 
vadovaujamas reakcinis
frontas yra pasiryžęs so- 
cialistų-komunistų koalicinę 
valdžią nuversti. Ar pavyks 
ją prezidentui Allendei iš
gelbėti pagalba karininkų? 
Gal. Matyt, jų pagalba jis 
tikisi laimėti militarinių 
jėgų (armijos, laivyno ir or- 
laivyno) paramą, jeigu reak
cininkai vėl pabandytų grieb
tis ginklo prieš valdžią.

Reakcijos atspirtis-Jung
tinių Valstijų kapitalo inte
resai. •

Ne tik mūsų ponas prezi
dentas pasiskelbė nepalie
čiamu, virš Įstatymų, virš 
Konstitucijos. Tų pačių pri
vilegijų reikalauja ir ponas 
viceprezidentas Spiro Ag
new. Jis irgi jam daromų 
užmetimų tyrinėtojams at
sisako išduoti savo biznio 
transakcijų dokumentus. Jie 
parodytų, ar pagrįsti, ar be 
pamato jam daromi kaltini
mai apie kyšių ėmimą, pir
miau sėdint Maryland valsti
jos gubernatoriaus kėdėje, o 
nuo 1968 metų vicepreziden
to pareigas einant. Jis sako, 
kad ir jam Konstitucija ga
rantuoja nepaliečiamybę.

Žiūrėsime, kaip teismai Į 
tai pažiūrės. •

Noriu labai karštai pa
sveikinti draugus filadelfie- 
čius. Jie ryžtasi nugalėti 
visus sunkumus ir suruošti 
didelį, gražų sambūrį mūsų 
spaudos naudai. Parengi
mas Įvyks sekmadienį prieš 
Labor Day, rugsėjo 3 dieną. 
Nė kiek neabejoju, jog jie 
apsčiai svečių turės ir iš 
mūsų New Yorko. Neatsi
liks ir New Jersey valstijos 
laisviečiai.

O mūsų mieloji laisvietė 
Viola Sutkienė iš tolimosios 
Calif omijos duoda mums vi
siems gražiausią pavyzdį. 
Ji jau rūpinasi “Laisvės” 
rudeniniu vajum. Kaip ma
tėte praeitame “Laisvės” 
numeryje Administracijos 
pranešime, ji Į vajaus fondą 
jau Įnešė visą šimtinę.

Tikiu, kad jos šį puikų pa
vyzdį prisimins kiti laisvie
čiai, kai spalio pradžioje 
vajus prasidės.•

Visa šalis nustebinta. Dar 
vienas “nesusipratimas” su 
mūsų prezidentu. Pasirodo, 
kad jis turi dvi milžiniškas 
nuosavybes - rezidencijas: 
vieną San Clemente, Kali-

Amerikos lėktuvų 5 klaidos 
išžudė šimtus žmonių Kam- 

bodiją bombarduojant

Nixonas jau sutiko pildyti 
Kongreso valią: nutraukti 

Kami Midijos bombardavimą
Phnom Penh. Kambodžo

je amerikiečių bombonešiai 
paskiausiu laiku pasižymėjo 
klaidų padarymu: subom- 
bardavimu net penketą kartų 
valdžios tvirtovių ir kontro
liuojamų kaimų. Per klaidą 
numestos bombos išmušė 
šimtus valdžios kareivių ir 
civilių, daug moterų ir valkų. 
Išdegino keletą kaimų.

Kasdieninį bombardavimą 
liaudies jėgų Įsitvirtinimų 
ir liaudiečių kaimų neskaito 
jokia klaida. Bombardavi
mas nuolat tęsiamas padi
dintu tempu, ypač aplink so
stinę Phnom Penh, kurią 
liaudiečių jėgos laiko apsupę 
iš visų pusių. ) Liaudiečių 
raketos dažnai krinta pačia
me sostinės centre. Apšau
dymas pataikė Į išdaužė 
valdžios radijo ir televizi
jos stotį.

Dabar liaudiečial kontro
liuoja apie 80% visos Kam
bodžos teritorijos. Valdžios 
jėgos laikosi tik didžiuosiuo
se miestuose ir tik gauda
mos Amerikos paramą.

Kunigas ragina 
Nixoną impyčinti

Washingtonas. Romos ka
talikų kunigas Robert F. Dri- 
nan, išrinktas Į Kongresą 
Mass, valstijoje, dabar siūlo 
Kongresui rezoliuciją impy
činti (suspenduoti) prez. 
Nixoną už tęsimą Kambodi- 
jos bombardavimo, už nesi
skaitymą su Kongresu dėl 
visokių fondų paskirstymo, 
palaikymą civilių žmonių 
šnipinėjimo sistemos ir t. t.

Antikarinės organizacijos 
remia tą rezoliuciją ir kvie
čia raginti Kongresą, kad ji 
būtų užgirta.

fornijoje, o kitą Blscayne, 
Floridoje. Viena, neaišku, 
kaip jis jas Įsigijo. Antra, 
jų pataisymui ir padarymui 
saugiomis mūsų prezidentui 
jose atostogauti tapo išleista 
daugiau kaip dešimt milijonų 
dolerių ne iš jo paties kiše
nės, bet iš valstybės iždo!

Eina tyrinėjimas. Bet 
prezidentas ir vėl sako, kad, 
pagal mūsų Konstituciją, 
niekas neturi teisės kišti 
savo nosį Į jo reikalus. Jis 
prezidentas, jis visų gin
kluoti; jėgųkomandierius, jis 
viskas, o jūs, kurie sudarote 
Kongresą, niekas!

Kompartija atmuša 
Šaltųjų rūmų melą

New Yorkas. Komunistų 
partijos pirmininkas Henry 
Winston atmuša Baltųjų 
rūmų čyfo Haldemano pa
skelbtą melą, būk komunistų 
ir užsienio pinigais buvo fi
nansuojamos antikarinės de- 
monstracž’os ir paremtas 
demokratų prezidentinis 
kandidatas McGovern.

Winston nurodo, kad mili
jonai antikarinių kovotojų 
sudėjo fondus antikarinei 
veiklai, kuomet Nixono ad
ministracija naudojo ir da
bar tebenaudoja biHjonus ir 
bilijonus dolerių Indokinijos 
skerdynėse.

276,000 jaunimo 
festivalyje

Berlynas. Daugiau kaip 
250,000 vokiečių susirinko Į 
jaunimo ir studentų festivalį 
ir priėmė iš užsienio šalių 
25,646 jaunuolius, tarp kurių 
buvo daugiau kaip 300 ame
rikiečių.

Festivalis iškilmingai 
baigėsi. Amerikietė Angela 
Davis pasmerkė amerikinį 
imperializmą. Izraelio de
legacija, bendrai su arabų 
delegatais, pasmerkė Izrae
lio agresiją arabų žemėse. 
Festivalio dalyviai pagerbė 
mirusį Vokietžos Demokra
tinės Respublikos preziden
tą Walter! Ulbrichtą.

Izraelio jūreiviai 
paskelbė streiką

Haifa. Izraelio prekybinių 
laivų jūreiviai sustreikavo, 
reikalaudami pakelti algas 
86%. Streikas sulaikė dau
giau kaip šimtą laivų.

Transporto ministras Pe
res turi galią išakyti jūrei
viams darban grįžti. Jūrei
vių unija pareiškė, kad jū
reiviai grįš darban tik tada, 
kai laivų savininkai sutiks 
pasirašyti naują kontraktą.

Gali pramoninė 
gamyba sumažėti

Washingtonas. Kongreso 
Ekonominio komiteto vice
pirmininkas Proxmire savo 
pareiškime nurodo, kad 
Jungtinių Valstijų pramoni
nė gamyba gali žymiai su
mažėti, tuo pačiu metu in
fliacija gali gerokai padidėti.

Senatorius Proxmire už 
tai kaltina Nixono adminis
traciją, kurios kontrolė ir 
direkcijos Įneša daugiau ne
tvarkos į pramoninę gamy
bą.

S A LIS BURY. Rodezi jos 
policija areštavo 155 juo
duosius universiteto studen
tus, kovojusius prieš rasinę 
diskriminaciją.

Kambodžos kareivis Keo Chan, grįžęs iš sargybos namo, 
rauda radęs amerikiečių bombomis užmuštas žmoną ir 10 
vaiki;, išliko tik vienas vaikutis gyvas. Jo visas kaimas 
“per klaidą” buvo amerikiečių bombų sunaikintas.

NA UJIENOS IŠ LIETUVOS
Patiko - gali nusipirkti. 

Tokia liaudies meno meistrų 
darbų paroda surengta Ute
noje. Savo kūrinius jai pa
teikė Anykščių ir Utenos ra
jonų atstovai.

J. SIRGEDAS

“Žiguli” automobilį Lie
tuvos TSR 1973 m. daiktinės 
piniginės loterijos penktaja
me išlošimų tiraže laimėjo 
vilnietis karininkas V. Vo
ronovas. Siam tiražui jis 
buvo Įsigijęs tris loterijos 
bilietus.

M. ŽELNYS

Parduotuvės su valgyklo
mis atidaromos Kėdainių ra
jono “Rytų aušros” ir Pilia
kalnio kolūkiuose. Preky
bos tinklas vis plečiasi. 
Naujos parduotuves Įrengia
mos “Balandžio” kolūkyje ir 
Dotnuvoje, Žemdirbystės in
stitute. Dabar rajone veikia 
125 parduotuvės.

A. BERŽINSKASt
Germanto ežero pakrantė

se Įvyko šventė, kurioje da
lyvavo Telšių ir kitų rajonų 
kooperatininkai. Turininga 
buvo koncertinė programa.

A. MAZŪRA•
Kelione Į Leningradą se

zono uždarymą pažymėjo

Argentina prieš 
JAV imperialistus

Buenos Aires. Argenti
nos parlamentas vienbalsiai 
nutarė pastoti kelią Jungtinių 
Valstijų imperialistams api
plėšti Argentinos pramonę 
ir žmones.

Parlamentas uždėjo už
sienio investorių pelnams 
lubas iki 12.5% ir firmų 
kontrolei iki 20%. JAV ka
pitalistų investmentai Ar
gentinoje siekia $1.3 biHjo- 
no.

Gargždų kultūros namų sa
viveiklininkai. Išvykas po 
Tarybų šalį saviveiklinin
kams surengė taip pat En
driejavo, Judrėnų ir kiti 
Klaipėdos rajono kultūros 
namai.

V. RIMAVlClUS•
Sveikatos diena surengta 

Kaišiadorių rajono “Tai
kos” kolūkyje. Svečiais joje 
buvo Lietuvos TSR nusipel
niusi gydytoja M. Dambraus
kienė ir gydytojas I. Gelom- 
bickas Pagerbti aktyviau
sieji donorai. Įvyko meno 
saviveiklos koncertas.

V. LUKENSKYTE•
Pamėgtų rašytojų vieto

mis išvykas suorganizavo 
Kauno “Drobės” vilnos pra
monės Įmonių susivienijimo 
darbininkai. Vadovaujami 
bibliotekos vedėjos B. Ta
mašauskaitės, jie apsilankė 
Anykščiuose ir jų apylinkė- 
se

T. VASILIAUSKAS•
Kačerginės vaistinė pir

mauja Kauno rajone. Čia 
Įvykusiame farmacininkų 
pasitarime vaistinės vedėjai 
G. Eidimtienei Įteikta perei
namoji raudonoji gairelė. Ji 
taip pat premijuota.

J. LAURINAITIS

Ateina juodos 
dienos

Washingtonas. Prezidento 
ekonominių patarėjų taryba 
pranešauja, kad visai panai
kinus kainų Įšaldymą prekių 
kainos iškils taip aukštai, 
kad vartotojams sudarys 
juodas dienas.

Maisto kainos jau nesvie
tiškai pakilo. Taipgi jaučia
mas jautienos mėsos truku
mas visoje šalyje. Varto
tojų organizacijos kalba apie 
skelbimą vienos dienos pro
testo streiko.

Washingtonas. Prez. Ni
xonas pareiškė, kad jis su 
rugpiučio 15 d. nutraukia 
Kambodžos bombardavimą, 
kaip Kongresas nutarė. Per 
paskutines dienas Nixonas 
smarkiai padidino bombar
davimą.

Nixonas dabar sako, kad 
Kongresas nuo rugpiūčio 15 
d. turi imti pilną atsakomy
bę už Kambodžos padėtį. 
Nixonas mano, kad be Ame
rikos bombardavimu para
mos Kambodžos valdžia ga
linti neatsilaikyti ir visa 
Kambodija galinti papulti 
komunistų kontrolėn.

Kambodžos užsienio rei
kalų ministras pasakęs, kad 
bombardavimų nutraukimas 
gali žymiai prisidėti prie 
pasitarimų dėl karo paliaubų 
ir taikos. Jau dabar kalba
ma diplomatiniuose rate
liuose apie princo Sihanouko 
grąžinimą Į valdžią. Pra
dėti tuo reikalu pasitarimai 
su Sihanouko Penkine. Pre
zidentas Lon Nol būsiąs pa
stumtas Į šalį. Bet Nol 
pasakė, kad jis kariaus iki 
“pilno laimėjimo”.

Chicago. AFL-CIO pildo
moji taryba vėl užtvirtino 
Jungtinei Farmų Darbininkų 
unijai paramą kovose prieš 
stambiųjų ūkių savininkus, 
kurie atsisako skaitytis su 
unija. Unija vadovauja 
streikui vynuogynuose.

Gyvus degino
Bruselis. Belgijos katali

kų misionierius kunigas Vic 
Nijs ir keletas kitų misio
nierių raportavo, kad portu
galai degino gyvus afrikie
čius Portugalijos kolonijoje 
Mozambique. Misionieriai 
toje kolomjoje gyveno 13 
metų.

Portugalų kareiviai bruta
liai elgiasi su afrikiečiais 
kovotojais. Ne tik gyvus 
laužuose degina, bet ir gal
vas viešai nukrisdavo, mi- 
sioneriai liudž’a.

Už pasigailėjimo 
mirtį - 53% žmonių

Gallus Poli tyrinėtojai ra
portuoja, kad 53% amerikie
čių pasisako už pasigailėji
mo mirtį tiems, kurie serga 
nepagydomai ir kenčia dide
les kančias.

Tik 36% amerikiečių už- 
gyrė dabartinę praktiką ne
marinant tokių ligonių laukti 
jų mirties.

Trūksta 10,000 
specialistų

Washingtonas. Apskai
čiuojama, kad Jungtinėse 
Valstijose trūksta mažiausia 
10,000 Įvairių specialistų.

Jeigu specialism išmoky- 
mas būtų padidintas, bet tą 
trūkumą negalima greitu 
laiku panaikinti.

Laose susitarė dėl 
koalicinės valdžios

Vientiane. Laoso valdžios 
ir komunistų vadovaujamas 
Pathet Lao frontas susitarė 
sudaryti koalicinę valdžią, 
kurion Įeis po lygų skaičių 
žmonių iš abiejų pusių.

Jau susitarta ir dėl minis
trų kabineto sudarymo, tik 
dar sutartis nepasirašyta. 
Pasitarimai nuolat tęsiami.

Nixonas pralaimi 
teismuose

Washingtonas. Nixono ad
ministracija pralaimėjo fe- 
deraliniuose teismuose 21 
bylą iš 22. Bylos apima bi
lijonus dolerių.

Kongresas priėmė bilius 
skirti bilijonus dolerių Įvai
riems visuomeniniams rei
kalams, bet Nixono adminis
tracija atsisakė skaitytis su 
Kongreso tarimais.

Vynuogynų streikui
vadovauja

Fresno, Calif. Vynuogynų 
darbininkų streikui vadovau
ja Jungtinės Farmų Darbi
ninkų unijos prezidentas 
Cesar Chavez. Kova nuolat
aštrėja.

Daugiau kaip 4,000 strei- 
kierių areštavo. Tarp areš
tuotų yra 75 metų amžiaus 
“Catholic Worker” redakto
rė Dorothy Day ir tuzinas ka
talikų kunigų. Nepaisant 
areštų, piketavimas tęsia
mas.

Mrs. Ryan išvežta 
Vakarų Vokietijon

New Yorkas. Mrs. Her- 
mine Ryan, pralaimėjusi 
teismuose apeliacijas, dabar 
išvežta i Vakarų Vokietiją, 
kur ji bus teisiama, kaip 
hitlerinė žudikė nekaltų 
žmonių, kai ji buvo moterų 
koncentracijos stovyklos 
viršininkė.

Lenkija taipgi reikalavo 
jos, nes ji karo metu Lenki
joje išžudė daug moterų 
koncentracijos stovykloje. 
Lenkijoje ji gautų mirties 
bausmę.
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Nejaugi ir Spiro Agnew?!
Žmones sako: “Viena beda tai nebėda, dvi-trys žmogų 

tai suėda”. Labai panašioje padėtyje yra dabar atsidūrusi 
Washington© administracija su prezidentu Nixonu priešą- 
kyje.

Dar toli gražu nepasibaigė istorija su Watergate skan
dalu, kaip, štai, spaudoje pasirodo užuominų, kad i labai 
nešvankių aferų esųs įveltas mūsų smarkusis viceprezi
dentas Spiro Agnew. Būk būdamas Maryland valstijos gu
bernatoriumi, jis sistematiškai, rodos, po tūkstanti dole
rių kas mėnesis gaudavęs “atlyginimo” nuo tūlų firmų už 
“patarnavimų”. O kai buvęs išrinktas viceprezidentu, nuo 
kokios ten kontraktorių firmos paėmęs, taip pat už “pa
tarnavimų”, net penkiasdešimt tūkstančių dolerių.

Tai visa dar tik užuomina, gandas, primetimas. Gal 
žmogus visiškai nekaltas. Kol primetimai nėra įrodyti, 
žinoma, reikia laikyti Agnew nekaltu. Jis pats praeitų 
trečiadieni susišaukė spaudos, televizijos bei radijo ko
respondentus ir griežtai pareiškė, kad primetimai ar 
kaltinimai, kad jis būk ėmęs kyšius, esųs PRAKEIKTAS, 
BIAURUS MELAS.

Eina tyrinėjimas. Tie primetimai turės būti paremti, 
arba atšaukti. Lauksime rezultatų.

Tačiau viceprezidento spaudos korespondentams užgin- 
čijime kalbama tik apie KYŠIŲ ėmimą, bet nesakoma, kad 
jis, būdamas valstijos gubernatoriumi ir paskui šalies 
viceprezidentu su riebiomis algomis, negavo iš niekur 
jokio mokesčio iš jokių už joki patarnavimų. Galima da- 
leisti, kad jis tai neskaito kyšiu, bet legaliu užmokesčiu 
už darbų. Ir šis klausimas per tyrinėjimus turės išryškė
ti.

Kaip ten bebūtų, šį naujų skandalų pridėjus prie Water
gate biznio, aiškiausiai matosi, kad mūsų prezidento 
bėdos ne tik ne retėja, bet dar gausėja. Ypač daugeliui re- 
publikonų šitie viceprezidentui Agnew primetimai yra labai 
nemalonūs dar ir ta prasme, kad jie jį iki šiol laikė natū
raliu savo kandidatu į prezidentus būsimuosiuose rinki
muose. Pats Agnew neslėpė savo ambicijų užimti Nixono 
vietų, kai pastarasis baigs savo antrųjų tarnyba. Juk jis 
prie Watergate skandalo nesąs prikišęs nė vieno piršto, 
šiame nešvankiame biznyje visas reikalas sukasi tik apie 
prezidentų ir jo pagalbininkus. Bet dabar. . .

PASTABA: ši numeri laužant pranešama, kad Mr. Agnew 
sutiko atidengti savo finansinių pajamų rekordus ir pilnai 
kooperuoti su valstybės prokuroru, bet pasilieka sau teisę 
reikalauti neliečiamybės nuo teisimo ar baudimo, kol 
jis eina viceprezidento pareigas. I

Ne klaida, bet baisus kriminalas
Komercinėje spaudoje daug rašoma apie anų dienų “per 

klaidų” iš Amerikos lėktuvo numestų bomba antKambodi- 
jos Neak Luong kaimo. Visas kaimas su visais gyvento
jais ir keliais ten esančiais kareiviais kambodiečiais nu
šluotas nuo žemės paviršiaus. Žuvo daugiau kaip keturi 
šimtai nekaltų žmonių.

Kame ta “klaida”? Ar tame, kad nuo žemės paviršiaus 
nušluotas kaimas su visais jo gyventojais? Nieko pana
šaus! Klaida buvus tame, ir tiktai tame, kad pasirodė, 
jog tas kaimas buvo simpatingas ne liaudiečiams, ne taip 
vadinamiems “sukilėliams”, bet Kambodijos valdžiai. 
Vadinasi, nėra baisus kriminalas, nėra baisus prasižengi
mas amerikiečiams iš lėktuvu naikinti tuos kaimus ir <
miestus su visais jų gyventojais, kurie yra liaudiečiųran
kose! Kiek tokių kaimų bei miestų ir kiek tūkstančių jų 
gyventojų Amerikos bombomis tapo Kambodijoje per pa
skutinius kelerius metus sunaikinta! Niekam jų negaila. . .

Kokia veidmainybė! Koks moralinis išsigimimas! Koks 
baisus nužmogėjimas!

Ne, Neak Luong kaimo ir jo gyventojų sunaikinimas ne 
klaida, bet apgalvotas, suplanuotas kriminalas, atliktas, 
per instrukcijas mūsų prezidento bombarduoti tų tolima 
sali, kuriai karas niekados nebuvo paskelbtas.

* * *
O štai dar vienas iškeltas aikštėn mūsų militaristu nu- < » 

žmogėjimo pavyzdys. Iš Washington© praneša (“TheN. Y. 
Times”, rugs. 9 d.) kad net trys Vietnamo karo veteranai 
pasakojo arba liudijo senatiniam komitetui (Senate Armed 
Services Committee), kad jie asmeniškai dalyvavo parin
kimui ir nustatymui tų ligoninių šiaurės Vietname ir Pietų 
Vietname liaudiečių užimtuose rajonuose, kurias reikia iš 
lėktuvų sunaikinti. Ir, kaip žinia, laikas nuo laiko buvo 
liaudiečių pranešama, kad ten ir ten ligoninė Amerikos 
lėktuvų subombarduota. Komercinė spauda ir valdžios 
žmonės ir tą sakė, kad jeigu kur ligoninė sunaikinta, tai, 
girdi, per klaidų. Tokių klaidų karo metu esu negalima 
išvengti. O dabar paaiški, kad ligoninių naikinimas buvo 
apgalvotas ir suplanuotas.

WASHINGTONAS. Iš 1972 
metais 56,000 žuvusiųjų tra- 
fiko nelaimėse, 28,000 žuvo 
nuo alkoholi vartojusių vai
ruotojų.

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

NEW YORK AS. Tarybiniai 
dailės specialistai dabar 
lanko Jungtinių Valstijų dai
lės muziejus ir susipažįsta 
su amerikietiška daile.

Kas ką rašo ir sako
MATYT, LABAI SKAUDA

“Laisvės” administrato
rės Ievos Mizarienės inter
viu su Vytautu Alseika, kurį 
skaitėte “Laisvėje” liepos
20 dienų, matyt, patalkė “va
duotojams” į labai skaudžių 
vietų. Cleveland© smetoni- 
ninkų “Dirvoje” (rugp. 8 d.) 
jie garsiai suriko. Išnieki
nimui Alseikos ir Mizarie- 
nes jie užėmė daugiau vietos, 
negu tasai interviu (pasikal
bėjimas).

Įdomu, kad visoje šioje 
“Dirvos” tiradoje beveik nė 
nebandoma sukritikuoti šio 
interviu prasmę ir reikšmę, 
bet Alseika ir Mizarienė 
biauriojami kaipo žmonės 
asmeniškai. Mizarienė va
dinama “bimbine senute”, 
kuri, jei neklystame, var
giai bus senesnė už “Dir
vos” redaktorių Vytautų 
Gedgaudų. O jos gi “nusi
dėjimas” tik tame, kad pa
sinaudodama Lietuvoje lan
kymosi proga, ji nutarė su 
Alseika susitikti ir paklau
sinėti, kaip jam dabar seka
si, kų jis veikia ir kaip gy
vena.

šis reakcininkų “Dirvoje” 
asmeniškumu persunktas at
siliepimas apie minėta in
terviu akivaizdžiausiai įro
do jų susirūpinimų Vyt. Al
seikos jiems daromais kalti
nimais, kad jie yra lietuvių 
tautos priešai.

SAKO, NĖRA JOKIOS 
LYGYBES

Taip atrodo kolumnistui 
Anthony Lewis. Už pavyzdį 
jis ima buvusia teisminę 
bylų prieš Daniel Ellsberg, 
kuris, kaip žinia, pirmutinis 
paskelbė slaptuosius “Pen
tagono dokumentus”.

Teisėju buvo William 
Matthew Byrne. Laike teis
mo vienų gražių dienų jis 
gauna nuo prezidento Nixono 
pagalbininko John Ehrilch- 
man pasiūlymų, kad , jeigu jis 
su kaltinamuoju “pasielgs 
kaip reikia” (tai yra, Ells- 
bergų nubaus), tai po teismo 
prezidentas suteiks jam vi
sam gyvenimui valdžioje 
darbų su $42,500 metine 
alga. Gerai, kad teisėjas 
tuo pasipiktino ir bylų prieš 
Ellsbergų panaikino.

Anthony Lewis kreipia dė
mėsi į gyvuojantį federalinį 
įstatymų, kuris numato aš
triausių bausmę tam, kuris 
siekia teisėjus ir šiaip val
dininkus papirkti. Čia gi 
aišku, kad John Ehrlichma- 
nas prezidento vardu norėjo 
teisėjų By me papirkti. Jis 
sako, kad jeigu, pavyzdžiui, 
kas nors iš Ellsbergo drau
gų būtų taip norėjęs teisėjų 
papirkti, jis tuoj būtų buvęs 
suimtas ir smarkiai nubaus
tas. Bet kodėl niekas ne
baudžia Mr. Ehrlichmano?

Kur čia lygybė prieš įs
tatymus? Nėra jokios.

“MES ŠVENTAI SAUGOME 
JI/ ATMINIMA. . .”

Šiaulių miesto laikraštyje 
“Raudonoji Vėliava” (liepos
21 d.) Judita Černiauskaitė, 
komjaunimo organizacijos 
sekretorė, straipsnelyje 
“Didžio reikalo tęsėjai”, 
rašo:

“Aš gimiau praėjus ketu
riems metams po Didžiojo 
Tėvynės karo, kai mūsų ša
lies darbo žmonės, negailė
dami jegių, jau gydė padary
tas žaizdas. Vaiku būdama, 
mačiau, kaip žmonės triūsia, 
tiesdami naujas gatves, kaip 
lūšnų vietoje išauga gražūs 
šviesialangiai namai. Mano

LAISVĖ

akyse keitėsi miestas.
šiandien pati dirbu su 

žmonėmis, kurių darbščios 
rankos atneša džiaugsmų 
tūkstančiams šiauliečių. 
Mūsų, statybininkų, darbas 
nelengvas, bet valdybos 
žmonės dirba gerai, su ug
nele, rasdami tame darbe ir< 
džiaugsmų, ir gyvenimo 
prasmę. Manau, kad to 
džiaugsmo ištakų reikėtų 
ieškoti pačioje pažiūroje it, 
darbų. Ne karta teko kalbėti 
su senesnės kartos žmonė
mis, tame tarpe su statybi
ninkais, ir kiekvienas saky
davo, kad dabar, kada dirbi 
sau ir savo vaikams, blogai 
dirbti negalima. Kiekvienas 
jų didžiai vertina teisę į 
laisvų darbų, tų teisę, kurių 
lietuvių liaudis iškovojo 1940 
metais ir kurių įtvirtino tų 
pat metų liepos 21-uja, pa
skelbusi Lietuvoje Tarybų 
valdžių ir sukūrusi Tarybų 
Lietuvos respublikų.

Mes, šių dienų komjaunuo
liai - karta, kurios vardan 
už šviesių ateitį kovojo tie, 
kurie nepabūgo buržuazinių 
kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų, kurie iš pogrindžio 
vadovavo liaudies judėjimui 
už laisvę ir duonų. Mes 
šventai saugome jų atmini
mų, suprantame, kad mums 
patikėta didi ir atsakinga 
misija - tęsti jų pradėtų 
darbų. Jų atminimas - ne 
tik granito paminkluose, bet 
ir mūsų darbuose, o idėjos, 
už kurias jie kovojo, šian
dien įsikūnija jaunimo, visos 
liaudies žygyje į šviesių 
ateitį.”

KLAUSIMAS TIK TAISYMO, 
GERINIMO IR TOBULINIMO

Menševikų L ’kraščio gal
vočius sakosi turades dar 
vienų smarkų argumentų 
prieš komunistus. Girdis

“Rusijos komunistai de
šimtmečius pasakojo ir 
rašė, kad ekonominiai rei
kalai yra patys svarbiausieji 
žmogaus gyvenime. Teisin
gai paskirsčius Žemės tur
tus, kiekvienam davus jam

Neleiskime dolerių vėjais!
Kada Washingtonas prane

šė, kad radijams Free Euro
pe ir Liberty dar pratęsiama 
parama, nustebau! Sulaukė
me gerų laikų, kada mūsų 
Prezidentas R. Niksonas 
kasmet ėmė susitikinėti su 
Tarybų Sąjungos kompartijos 
Generaliniu sekretoriumi L. 
Brežnevu, kad išsaugotų pa
sauliui taikų, pasirašo susi
tarimus, kad sutrupintų 
‘ ‘šaltojo karo’’ ledus ir mūsų 
tautos galėtų draugiškai gy
venti.

Tačiau mūsų krašte atsi
randa erzgelio mylėtojų, ku
riems nuo “šaltojo karo’ 9 už
šalo smegenys, ir jie niekaip 
negali ir nenori suprasti da
bartinių laikų. Tokių užšalu
siomis smegenimis yra tarp 
amžinų lietuvių liaudies 
priešų - lietuviškų naciona
listų. Pernai ir šįmet jie 
bandė Prezidento deryboms 
su L. Brežnevu įpiršti taip 
vadinamų Pabaltijo klausi
mų. Prezidentas numojo ran
ka. Norėjo pašūkalioti prieš 
L. Brežnevo vizitų - neišde
gė, nes kvaišų surado tik vie
nų kitų. Iš Helsinkio ponus iš
prašė. Tai dabar jie ėmėsi 
kampanijos rašyti laiškus 
Jungtinių Valstybių senato
riams ir kongresmenams, 
kad šie ir ateityje išsaugotų 
paramų radijams Free Euro
pe ir Liberty.

Reakcionieriai aiškina, 

priklausančių dalį - bus iš
spręstos pačios sunkiausios 
problemos. Rusijoje tas 
problemas komunistai 
sprendžia daugiau negu 50 
metų, bet iki šio meto eko
nominio klausimo jie dar 
neišsprendė”.

Betgi netiesa. Pagrindinis 
klausimas tapo išspręstas, 
būtent, žmogaus išnaudoji
mas žmogumi panaikintas, 
nebėra dvarininkų, kapita
listų, bankininkų, parazitų 
ir t. t. Viskas priklauso 
darbo žmonėms.

Reikia atsiminti, kad tary
binė-socialistinė santvarka 
įsikūrė Pirmojo pasaulinio 
karo sužalotoje šalyje, kuri 
ir taip buvo ekonominiai at
silikusi. Vos prasidėjus 
ekonominiai susitvarkyti ir 
atsistoti ant kojų, užėjo An
tras pasaulinis karas, kuris 
ne tik nusinešė dvidešimt 
milijonų gyvybių, bet ir pa
liko griuvėsiais paverstus 
miestus ir kaimus. Paėmė 
daug metų prisikelti iš karo 
griuvėsių. Dabar dideliais 
žingsniais žengiama pirmyn 
ne tik ekonomikoje, bet vi
sose srityse. Dabar svar
biausias klausimas yra šių 
santvarkų gerinti, tobulinti. 
Ir tai yra daroma.

Žinoma, prisieina susi
durti su įvairiais sunku
mais. Tarptautinė situacija 
irgi kliudo. Pav., baisiai 
daug lėšų ir darbo jėgų suė
da ginklavimasis. Bet jis 
Tarybų Sąjungai būtinai rei
kalingas, kol kapitalistinis 
pasaulis apsiginklavęs nuo 
kojų iki galvos, kol jis at
meta pakartotinus Tarybų 
Sąjungos pasiūlymus nusi
ginkluoti ir gyventi taikoje.

Tiesa, atrodo, kad 50 metų 
yra gana geras laikotarpis. 
Bet kaip su kapitalizmu, už 
kurį mūsų lietuviškieji reak
cininkai galvų guldo: ar jis 
yra išsprendęs “pačias sun
kiausias problemas”? Ne! 
O juk jis jas sprendžia per 
daugiau kaip tris šimtus 
metų. Tik apsidairykime čia 
pat mūsų Amerikoje. Žiū
rėkite, kiek čia tų “pačių 
sunkiausių problemų” šian
dien pat mus smaugia ir 
kankina. . .

kad Lietuvoje žmonėms būk 
tai trūksta informacijos ir 
tie radijai galį padėti. Tikri 
juokd ariai! Juk Lietuvoje yra 
ir radijas, ir televizija, ir 
aibės laikraščių bei žurnalų. 
Žmonės skaito, ir, kaip man 
atrodė, kai aš lankiausi Ta
rybų Lietuvoje, gimtinėje 
apie pasaulio įvykius žino ne 
mažiau, negu mes. Šuo pa
kastas kitur. Užšaldytos 
smegenys nori meluoti ir 
šmeižti Tarybų Lietuva, nori 
kalbėti prieš taikų toliau! Ne
jaugi mes leisime, kad kaž
kokie pasturlakai gadintų tai
kų mylinčios amerikiečių 
daugumos reputacijų?

Rašykime mūsų krašto se
natoriams ir kongresme
nams, kad jie ateityje nebe- 
balsuotų už mokesčių mokė
tojų dolerių švaistymų radi
jams Free Europe ir Liberty. 
Mūsų krašte viskas pasakiš
kai brangsta, sunkėja gyveni
mas. Verčiau tuos pinigus 
Vyriausybė išleistų mūsų 
.krašto reikalams.

FLORIDIETIS

MASKVA. Irano premje
ras Hoveida čia atvykęs ta
riasi su TSRS pareigūnais.

MASKVA. TSRS vyriau
sybė sutiko nemokamai su
teikti nemaža paramos Pietų 
Vietnamo revoliucinei val
džiai.
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Margas skiltis pasklaidžius
KODĖL Š!UKAUTI?

“Tad kas mums, mažos 
tautos vaikams, belieka da
ryti?” - gana ramiai klau
sia vienas lietuviškųjų reak
cinių laikraščių ir pats sau 
isteriškai atsako: “O vis 
dėlto tenka šaukti ir šaukti, 
kad Lietuva. . . turi senų ir 
garbingą, kaip valstybė ir 
tauta, praeitį, kad Lietuvos 
buvimas laisvųjų tautų tarpe 
yra būtinas”.

Abi šio “veiksnio” mintys 
yra visiškai teisingos, tik 
viena neaišku: kodėl reikia 
šūkauti? Apie Lietuvos 
praeitį galima pasiskaityti 
toje pat Lietuvoje leidžiamo
se istorijos knygose, kurios 
įrodo, kad praeitis sena ir 
garbinga, o tuo, kad Lietu
vos buvimas laisvų tautų tar
pe yra būtinas - šiandien 
Lietuvoje neabejoja niekas - 
užtat Lietuva ir yra kitų 
tarybinių tautų tarpe.
' Taigi, ir “veiksnių” laik
raštuko mintys gali būti tei
singos. Tik, va, per garsiai 
ir nuolatos šūkauti nereikia; 
tai tiesiog nekilnu senos ir 
garbingos tautos ainiui. . .

TARP VYRO IR ŽMONOS - 
UOŠVE

Čikagos marijonų “Drau
gas”:

“Deja, su nuliūdimu turi
me pažymėti, kad 1972 ir 
ypač 1973 metais žymiausių 
mūsų organizacijų Ameriko
je - Altos ir JAV LB santy
kiai labai pablogėjo, komu
nikacija tarp jų visiškai nu
trūko. Tas, aišku, atsiliepė 
ir į mūsų išeivijos spau
dą. . . Ar ne pats laikas 
sustoti ir pagalvoti, kur pa
našūs įvykiai nuves mūsų 
patriotinę išeiviją? Mūsų 
jaunimui tos “kovos” nusi
bodo arba yra visai nesu
prantamos. Jeigu nėra dia
logo tarp tėvų ir vaikų, tarp 
vyro ir žmonos, tarp orga
nizacijų ar net valstybių, 
įvyksta katastrofa”.

Be abejonės. Pasinaudo
jus painia situacija, bažny
čioje tokiu atveju savo tri
grašį įkiša velnias, šeimo
je - uošvė, tarp organizaci
jų - Vlikas.

KALBANTIS ŽENKLAS

Kanados “Tėviškės žibu
riai” - apie “atstovą” Ka
nadoje J. Žmuidziną;

“Jeigu jis ir kitokios veik
los neišvystytų, jokio darbo 
neatliktų, jis būtų laisvos 
Lietuvos ženklas. . . J. 
Žmuidzinas atlieka daug 
daugiau: jis kalba ir rašo 
ne tik Lietuvos vardu, bet ir 
apie Lietuvą. . . Tokioje 
būklėje tenka dirbti su dvi
gubu apsukrumu, kad galėtų 
ne tik pats iškilti, bet ir 
savo kraštui efektingai pa

dėti. . . Paprastas kalbėto
jas per daugelį metų sudiltų, 
taptų šabloniškas ir nebe
rastų gaivaus žodžio VIS TAI 
PAČIAI AUDITORIJAI”.

Matyt, laikraštis labai pa
vydi “atstovui”: abu dirba 
tą patį darbą - kalba ne tik 
Lietuvos vardu, bet ir apie 
neturi jokios teisės, tas kal
bėjimas yra pagrindas jiems 
egzistuoti.

Tik ar nebūtų galima pa
lengvinti Kanados lietuvių 
būklės, “atstovo” kalbą įra
šius į juostelę, ir ją groti, 
čia pat stovint “atstovo” 
portretui? Juk tada jo ap
sukrumas dar padidėtų, visą 
šį inventorių būtų galima 
naudoti ir “atstovui” pasi
traukus į ten, kur nebekal
bama, o vien tik giedama.

Juk auditorija, anot “Tė
viškės žiburių”, vis ta pati, 
prie visko, o ypač - prie 
kalbų - įpratusi. . .

J. L.

Iš laiškų
Draugai “L.” Leidėjai,

Noriu klausti, kodėl Jūs 
leidžiate atspausdinti “Lais
vėje” tam tikrus straipsnius, 
ir daugiausiai svarbius, to
kiomis smulkiomis raidė
mis. Jūs turėtumėt žinoti, 
kad mes jau seniai turime 
skaityti per akinius. O to
kiomis smulkiomis raidėmis 
jau reikia net dvejų akinių.

SOFIA MASON, 
Miami, Fla.

NUO REDAKCIJOS: Ačiū 
už pastabą.

GREETINGS FROM
CAPE COD
Dear Eva, Bill, Nellie, John 
and Anthony:

You should all take some 
time off from your daily 
tasks and come out here for 
the lovely sea air, good food 
and the marvelous fishing.

ANNE YAKSTIS 
Provincetown, Mass.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS

LINKUVOS DEDEI. - La
bai atsiprašome, kad jūsų 
eilėraščiais negalėsime pa
sinaudoti. Juose per daug 
melancholijos, ašaroji
mo. . •

Anglų laikraštis “Deili 
m Tor’’ praneša, kad 15 Vin- 
dzoro cirko dramblių atsi
sakė vaidinti: sustingo kaip 
įbesti, ir niekas jų negalėjo 
priversti judėti. Priežas
tis - lėktuvų, skrendančių iš 
Fernboro aviacijos parodos, 
kauksmas. Cirko savininkai 
kreipėsi į parodos organiza
torius, ir šie pasižadėjo, kad 
lėktuvai daugiau virš cirko 
neskraidys.
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TARPTAUTINĖMIS
TEMOMIS

Socialreformatorių
ekonominė “Revoliucija”

LAISVE 3-ias puslapis

Daniją dabar valdo social
demokratai. Ir jau ne pirmą 
syki. Tačiau demokratijos 
šioje šalyje ne tiek jau daug.

Valdančiosios partijos de
putatas Erikas Andersenas, 
kalbėdamas folketinge (par
lamente), nurodė, kad 10 
proc. Danijos gyventoją, ku
rie priklauso gerai apmoka
mą žmonią sluoksniams, 
gauna daugiau pajamą, negu 
50 proc. šalies piliečią, pri
klausančią menkai apmoka
mąją kategorijai. Tas dešim
tadalis valdo 60 proe.nacio- 
nalinią turtą, o pusė šalies 
gyventoją - vos 2 procentus.

Priedo, kaip rašo deputato 
bendrapavardis Helgė An
dersenas knygoje “Kas valdo 
Daniją“, penktadalis šalies 
firmą jau 1966 metais visai 
arba dalinai priklausė nuo di
džiąją tarptautinią monopoli
ją. Šiemet Danijai Įstojus j 
“Bendrąją rinką“, dar pla
čiau atvertos durys užsienio 
kapitalui.

Danijos darbininkai vis at
sikratyti flnansinią magnatą 
viešpatavimo. Todėl dabarti
nė socialdemokratą vyriau
sybė paruošė ekonominlą re
formą planą. Jis skambiai 
vadinamas užtikrinančiu 
“ekonominę demokratiją“ 
arba darbo žmonią teisę “da
lyvauti fmonią valdyme**. 
Siūlomos reformos plačiai 
svarstomos, komentuoja
mos, dėl ją folketlngui pa
teiktas specialus Įstatymo 
projektas.

Kas tai per reforma? At
skaitymais nuo Įmonią pelno 
(jie 1974 metais sudarytą 0.5 
proc. atlyginimams išmoka
mos sumos, o 1983 metais 
pasiektą maksimumą - 5 pro
centus) siūloma sukurti Įmo- 
niąlnvestlcijąfondus. Ją sa
vininkais būtą “darbo užmo

Draugystės ir solidarumo mieste
Berlynas pad aro trenki an

tį Įspūdį. Kiek spalvą, 
gėlią, vėliavą. Labai gaila, 
kad akreditavimo reikalais 
per vėlai susirūpinau, tada 
žinias būčiau galėjęs teikti 
kasdien iš spaudos centro. 
Na, bet nesvarbu. Svarbiau
sia, kad esu visą Įvykią 
centre, o Įspūdžiai niekad 
nepasensta.

Berlynas - tikras drau
gystės ir solidarumo mies
tas. Labai Įspūdingai praė
jo atidarymo demonstracija. 
Suvažiavimę atstovai iš 140 
salią. Čia ir šveicarai su 
d id žiul i u plakatu “Svelc ar i- 
ja - be bankininką ir mono
poliją“, Angolos, Mozambi
ko, Irako, didvyriško Vietna
mo, Jungtinių Amerikos Val- 
stybią, Vakarą Vokietijos, 
Vakarą Berlyno, jau nekal
bant apie tarybinę delegaci
ją ir mūsiškius vokiečius, 
kurie, kaip šeimininkai už
baigė demonstraciją. Po to 
sekė iškilmingas festivalio 
atidarymas jaunimo stadio
ne. Kalbėjo oficialūs as
menys, pabrėžę festivalio 
reikšmę.

Visur skamba šūkiai 
“Friendship-Družba - Soli- 
daritė“. Skamba muzika, 
kiekviena delegacija atlieka 
savo šokius, dainas. Labai 
įdomūs mitingai - diskusi
jos, kartais iškildami spon
taniškai. Ne visą delegatą 
nuomonės kai kuriais socia
liniais klausimais sutapda
vo. Tačiau vienu klausi

kesčio gavėjai“, t. y. visi 
žmonės, dirbantys toje Įmo
nėje. Tuo būdu darbininkai 
taptą “Įmonės savininkais**. 
Tiesa, kad šis procesas ne
nueitą pernelyg toli, Įstatymo 
projekte nedviprasmiškai 
pasakyta: investiciją fond as 
(t,y. “darbo žmonią lėšos**) 
negali sudaryti daugiau kaip 
50 procentą bendro Įmonės 
akcinio kapitalo. Vadinasi, ir 
po daugelio dešlmtmečiąke
leto kapitalistą akcininką 
nuosavybės dalis, tuopačiu ir 
ją balso svoris, sprendžiant 
Įmonės reikalus, būtą ne ma
žesnis, kaip kelią šimtą arba 
net kelią tūkstančių d arblnin- 
kų.

Štai kodėl Danijos Komu
nistą partijos Centro komite
to narys Alfredas Ensenas 
žurnale “Tiden“ rašė, kad 
“Įvairios idėjos ir projektai 
industrinei ir ekonominei de
mokratijai sukurti arba nuo
savybės teisėms demokrati
zuoti ir pan. reiškia vien mė
ginimą sukompromituoti ir 
nususinti stlprą ir sąmonin
gą darbininką siekimą įveikti 
kapitalą ir sistemą, kuri 
svarbiausiuoju tikslu laiko 
pelno gavimą“.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo 
keista, kad ir stambiausios 
Danijos buržuazinės partijos 
pasisako prieš minėtąjį so
cialdemokratą projektą. Juk 
jis tarnauja būtent buržuazi
jos, kapitalizmo išsaugojimo 
interesams.

Matyt, buržuazija nėra tik
ra, ar darbininkai laikysis 
socialdemokratijos jiems 
siūlomą “žaidimo taisyk
lių**. Todėl buržuazija beve
lija kovoti prieš bet kokius 
“šventosios nuosavybės“ 
revizevimus. Nors ir pačius 
menkiausius.

A. PETKUS

mu - taikos ir solidarumo 
klausimu - visą nuomonė 
buvo bendra - VISOM JĖ
GOM SIEKTI PASAULYJE 
TAIKOS, ' SOLIDARUMO 
TARP TAUTŲ. Ir tai gali 
padaryti tik jaunimas. Esu 
tuo Įsitikinęs.

Aleksandro aikštė - kaip 
skruzdėlynas. Čia ir mi
tingai ir koncertai, o ypač - 
autografų dalinimo vieta. 
Vargšai afrikiečiai visai nu
siplūkė bepasirašinėdami. 
Bet turėti autografus iš 
tokio reto renginio - didelis 
malonumas. Neatsispyriau 
ir aš tai pagundai.

Tiek tuo tarpu pirmą Įs
pūdžių iš Berlyno.

V. GULMANAS

Vagis, Įsilaužęs Į praban
gią vilą Majamyje, paliko 20 
dolerią banknotą su užrašu: 
“Valytojai, kuri privalės čia 
viską sutvarkyti’*.

XXXI olimpinės žaidynės 
vyks po 50 metą. Specia
listai mano, kad šioje olim
piadoje sportininkai J tolį 
nušoks po 12-15 metrą, dis
kas skries už 100 metrą ri
bos, 100 metrą bus nubėga
ma per 9 sekundes, 5,000 
metrą - per 11 minučią. 
Šuolininkai Įveiks 2,5 metro 
aukštį.

Irena Kosidu iš Italijos, 
demonstruodama dziudo, 
nardymą ir siuvimą, gavo 
“Idealios 1969 metą mo
ters“ titulą.

ANT JUODŽIO KALNO. SUSITIKIMAS SU ME ARA

Antrąkart pasimatėm.
Ant Juodžio kalno.
Lyg ant delno
Matyti trys ežerai.
Juodis.
Vandenys juodesni už žemę.
Miškai aukštą Dzūkijos dangų remia.
Iš tolo matyti sodas.
Iš tolo boluoja obuolių pilnos šakos.
Aukštas į aukštą kalnelį takas.
Antrąkart pasimatėm.
Ant Juodžio kalno.
Trys ežerai dangų pakėlė.
Trys ežerai ant delno.
Nemuno vingis juosia miškus ir kalnus.
Trys ežerai ant delno.
Ant žemės motinos delno.
Antrąkart pasimatėm.
Ant Juodžio kalno.

VILIJA ŠULCAITĖ

VISKAS LIAUDIES GEROVEI

Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos istorinis nutarimas

Mus pasiekė “Tarybą Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
nutarimas dėl Lietuvos TSR gyventoją socialinio aprūpini
mo ir priemonią jam gerinti“. Šiuo nutarimu dar kartą 
ryškiausiai parodoma, kaip Lietuvos tarybinė vadovybė 
nuolatos siekia toliau gerinti liaudies gyvenimą. Pirmoje 
dalyje nutarimo parodoma, kas iki šiol buvo daroma 
liaudies gerovei pakelti, kas tose pastangose jau pasiekia, 
ir su kokiais trūkumais dar susiduriama. Antroje dalyje 
parodomos priemonės, kuriomis reikia trūkumus šalinti 
ir toliau liaudies gerovę kelti. Ji susideda iš sekamu 12 
punktą:

1) Laikyti, jog vienas 
svarbiausiąją tolesnio liau
dies gerovės kėlimo uždavi- 
nią yra nuolatinis socialinio 
gyventoją aprūpinimo geri
nimas.

2) Įpareigoti ministerijas, 
žinybas, miestą ir rajoną 
Tarybą vykdomuosius komi
tetus, Įmonią, Įstaigą, orga
nizaciją ir kolūkiu vadovus 
gerinti pensiją Įstatymą 
vykdymą, jautriai ir opera
tyviai spręsti išeinančią Į 
pensiją darbo žmonių pa
reiškimus, teikti pensinin
kams visokeriopa paramą 
materialinio ir kultūrinio 
aptarnavimo klausimais. 
Užrikrinti, kad partijos ir 
vyriausybės nutarimai dėl 
Tėvynės karo invalidą ir žu
vusiųjų karių šeimų mate
rialinių buitinių sąlygų geri
nimo būtų besąlygiškai vyk
domi.

Socialinio aprūpinimo or
ganai, vykdydami pensijų Įs
tatymus, turi laiku ir tei
singai spręsti pareiškimus 
pensijoms ar pašalpoms 
gauti, sistemingai aiškinti 
gyventojams pensijų Įstaty
mus, nuolat tobulinti savo 
darbą, plačiau diegti techni
kos priemones, apskaičiuo
jant bei išmokant pensijas 
bei pašalpas.

3) Įpareigoti Lietuvos TSR 
Socialinio aprūpinimo mi
nisteriją:

gerinti valstybės išlaikp- 
mą asmenų seneliu ir inva
lidą namuose buitinį, medi

cininį ir kultūrinį aptarnavi
mą, stiprinti šią namą ma
terialinę bazę, plėsti jų tin
klą, numatant visiškai pa
tenkinti respublikos gyven
tojų poreikius šioje srityje;

sveikatos apsaugos, so
cialinio aprūpinimo organai, 
vykdomieji komitetai turi 
geriau komplektuoti senelių 
ir invalidą namą medicinos 
bei kitą personalą;
' užtikrinti, kad gyvento
jams būtų plačiai teikiama 
kokybiška protezinė ortope
dinė parama, remiantis 
mokslo ir technikos pasieki
mais, diegti į gamybą nau
jausius protezų ir ortopedi
nių gaminių modelius;

gerinti medicininę dar
bingumo ekspertizę ir inva
lidumo profilaktikos darbą, 
nuolat tikrinti invalidą dar
bo sąlygas ir jiems duotų 
darbinių rekomendacijų vyk
dymą, analizuoti invalidumo 
padėtį respublikoje, teikti 
pasiūlymus jam mažinti ir 
invalidumo priežastimis ša
linti;

nuolat kelti socialinio ap
rūpinimo Įstaigų darbuotojų 
kvalifikaciją, skleisti pir
mūnų patyrimą, plėsti so
cialistinį lenktyniavimą.

4) Lietuvos aklųjų draugija 
ir Lietuvos kurčiųjų draugi
ja turi ir toliau gerinti aklų 
ir kurčių asmenų darbo są
lygas, racionaliai juos Įdar
binti, kelti jų bendrojo išsi
lavinimo lygį, vystyti ją tar
pe kultūrinę ir sportinę veik

lą, plėsti jiems pritaikytą 
gamybą, parinkti jų sveikatai 
nekenksmingą darbą.

5) Įpareigoti ministerijas, 
žinybas, miestų ir rajoną 
Tarybų vykdomuosius komi
tetus, Įmonių, įstaigą, orga
nizacijų ir kolūkių vadovus:

plačiau naudoti pensininką 
ir invalidu darbą liaudies 
ūkyje, gerinti jų darbo sąly
gas, steigiant specialius ce
chus ir barus invalidams, 
diegiant į gamybą Įrengi
mus, lengvinančius jų darbą:

užtikrinti, kad darbinin
kams ir tarnautojams, tapu- 
siems invalidais, būtų sutei
kiamas lengvesnis darbas, 
atitinkantis medicininės 
darbingumo ekspertizės ko
misijų rekomendacijas, kad 
būtų padedama jiems persi
kvalifikuoti;

organizuoti pensininkų ir 
invalidu namudinį darbą, taip 
pat priimti juos dirbti ne 
visai darbo dienai ar savai
tei;

siekiant mažinti invalidu
mą dėl gamybinių traumų ir 
profesinių susirgimų, gerin
ti darbo apsaugą bei saugu
mo technika ir šalinti kitas 
invalidumo priežastis.

6) Įmonės, Įstaigos, orga
nizacijos, kolūkiai, profsą
jungų organizacijos, socia
linio kolūkiečių aprūpinimo 
tarybos turi iš anksto ruošti 
reikalingus pensijinius do
kumentus ir laiku juos pa
teikti socialinio aprūpinimo 
skyriams, tinkamai tvarkyti 
darbo knygeles, nustatytu 
laiku pranešti socialinio ap
rūpinimo skyriams apie pen
sininkų ir invalidų priėmi
mą Į darbą.

7) Lietuvos TSR Ryšių mi
nisterija turi užtikrinti, kad 
ryšių Įstaigos laikų prista
tytų pensijas ir pašalpas jų 
gavėjams Į namus ir teisin
gai jas išmokėtų.

8) Centrinė statistikos 
valdyba prie Lietuvos TSR 
Ministrą Tarybos turi spar
čiau diegti skaičiavimo tech
niką, apskaičiuojant ir mo
kant pensijas bei pašalpas, 
užtikrinti, kad mašiną skai
čiavimo stotys laiku ir gerai 
atliktų socialinio aprūpini
mo Įstaigų užsakymus šiems 
darbams.

Valstybinė plano komisija, 
Valstybinis statybos reikalų 
komitetas ir Socialinio aprū
pinimo ministerija turi im
tis skubių priemonių, kad 
1974 m. būtų baigti respub
likinio pensijų ir pašalpų ap
skaičiavimo bei mokėjimo 
centro projektavimo darbai 
ir laiku šis objektas būtų 
atiduotas naudoti.

9) Įpareigoti Lietuvos TSR 
Sveikatos apsaugos ministe
riją:

užtikrinti, kad gydymo 
įstaigos daugiau dėmesio 
skirtų invalidų dispanseri- 
zavimui ir jų planiniam am
bulatoriniam gydymui, kad 
būtų galima kuo daugiau jų 
reabilituoti ir racionaliai 
įdarbinti;

sustiprinti senelių ir in
validų namų medicininio ap
tarnavimo kontrolę, gerinti 
metodinės paramos teikimą 
šių namų medicinos darbuo
tojams;

pavesti atitinkamoms 
sveikatos apsaugos mokslo 
įstaigoms atlikti specialius 
asmenų, gyvenančių senelių 
ir invalidų namuose, medi
cininio aptarnavimo tyri
mus, parengti jų gydymo bei 
susirgimų profilaktikos me
todiką koordinuotai medici
nos ir socialinei pagalbai 
teikti;

numatyti ir Įgyvendinti 
priemones, užkertančias ke
lią aklumui, silpnaregystei 
ir kurtumui respublikoje 
plisti, spręsti respublikinio

Skurdo ir rasizmo aukos

Tai nepilnametės juodos šeimos Relf seserys Minnie Lee 
ir Mary Alice. Jos šiomis dienomis labai “išgarsėjo“ 
tuo, kad Alabamos Macon County ligoninėje, prie kurios 
finansavimo prisideda ir federalinė valdžia, tapo gydytoją 
sterilizuotos, kas reiškia, kad iš ją tapo atimtas pajėgumas 
užsiveisti, tapti motinomis, gimdyti ir auklėti vaikus. 
Iškilo aikštėn, kad pietinėse valstijose jau beveik priimta 
taip elgtis su biedną juodą žmonią mergaitėmis. Jos yra 
aukos skurdo, žiaurumo ir rasizmo.

Dabar Įstaiga The Southern Poverty Law Center traukia 
teisman tuos, kurie šias dvi mergaites sterilizavo. Pa
grindinis tikslas yra legališku būdu priversti valdžią nu
traukti tokį nežmonišką jauną mergaičią žalojimą. O 
traukti valdžią teisman yra iškaštingas dalykas. Šios 
bylos tik užvedimas minėtai Įstaigai kaštavęs virš $50,000. 
O kokią sumą reikės teismuose skundą palaikyti?!

Šias eiles gavo julia andrulienė iš Lietuvos

Prisiminimui V. Andrulio
Mes laukėm Tavęs, kada žydėjo gėlės, 
Kada sodus puošė kvepiantys žiedai, 
Su ašaromis akyse Tavęs ilgėjomės, 
Bet tu nesugrįžai.

Mes laukėm ir kada po baltu apklotu
Nuvargus žemė ilsėjosi ramiai, 
Manėm, kad su sniegulėm Tu sugįrži, 
Bet tu nesugrįžai.

♦

Dabar ir vėl Tavęs mes laukiam.
Sugrįši, kad prinoks soduose obuoliai,
Bet vietoj džiaugsmo, bus mums širdies skausmas, 
Netekom Tavęs amžinai.

Praėjai sunku, vargingą gyvenimo kelią 
Norėdamas surasti laimę broliams pavergtiems,

Atidavei liaudžiai viską, ką galėjai, 
Pats pilkąją dulke likai.

Nutruko Tavo svajonės ir troškimai,
Nespėjai gyvas sugrįžti gimtajan Paverknin, 
Dabar Tavo dulkes priims Tėviškės arimai 
Ir augins tokius kaip Pats buvai.

ONA MORKŪNIENE

PASTABA: Šias eilutes rašau minėdama liūdną sukaktį: 
birželio 10 d. pusė metą po mylimo dėdės mirties.

otolaringologinio centro 
steigimo klausimą.

10) Statybos ministerija, 
Kaimo statybos ministerija 
ir Socialinio aprūpinimo mi
nisterija turi laiku įvykdyti 
socialinio aprūpinimo įstai
gą objektų statybos planus.

11) Pavesti Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybai spręsti in
validą reabilitavimo centro 
statybos iš Lietuvos akląją 
draugijos lėšų klausimą, nu
matant ateityje Šį centra iš
plėsti ir pritaikyti visu ka
tegorijų invalidams.

12) Vietinės Darbo žmonią 
deputatų tarybos turi skirti 
nuolatinį dėmesį socialinio 
gyventojų aprūpinimo geri
nimui, pensijų ir pašalpą 
įstatymų Įgyvendinimui, 
privalo rūpintis racionaliu 
pensininką ir invalidą įdar
binimu, Invalidumo mažini
mu, socialinio aprūpinimo 
organą darbo tobulinimu ir 
kultūringu darbo žmonių ap
tarnavimu socialinio aprūpi
nimo srityje.

KARAKAS. Venezuelos 
archeologijos muziejaus di
rektorius Gojo skelbia, kad 
Lara valstijoje surado 2,000 
pigmėją (mažyčių žmonių) 
indėną kaukolių 1,600 metų 
senumo.

KODĖL TRAŠKA 
PIRŠTAI?

Daugelis žmonių nervinės įtam
pos minutėmis turi įprotį traškinti 
pirštus. Tačiau iki šiol nebuvo 
žinoma, kodėl, tempiant pirštų 
sąnarius, atsiranda traškantis gar
sas. Vieni anatomai manydavo, 
jog tai skamba kaulai, kiti—teig
davo, kad gatsą sukelia tempia
mų sąnarių sausgyslės. Anglų 
mokslininkai, susidomėję šia ma
žyte žmogaus kūno paslaptimi, 
sukonstravo specialų aparatą, ku
ris tempia pirštus tam tikra jėga 
ir greičiu, Nors jų laboratorija 
priminė viduramžių kankinimo ka
merą, tačiau visi 17 savanorių 
vienbalsiai teigia, jog bandymai 
buvę visiškai neskausmingi.

Pasirodo, tempiant sąnarį, pa
didėja sąnario maišelio tūris ir 
jame atitinkamai sumažėja slėgi
mas. Skystas „tepalas", kurio yra 
kiekviename sąnaryje, lyg ir už
verda. Siame klampiame skystyje 
atsiranda smulkiausios dujų pūs
lelės. Tempiant toliau, slėgimas 
dar labiau sumažėja, ir pūslelės 
triukšmingai plyšta. Tačiau dujos 
neturi kur išeiti, nes sąnarys yra 
gerai izoliuotas. Kai kaulai su
grįžta į pirmykštę padėtį, sąnari- 
nis skystis pamažu sugeria dujas. 
Tai užtrunka maždaug 15 min. 
Prieš sekančią „salvę" sąnarys 
turi pailsėti.

W ASHINGTONAS. Du Ro
mos kataliką kunigai ir trys 
vienuolės areštuoti Baltuo
siuose rūmuose, kai jie at
siklaupę meldėsi už Kambo
džos bombardavimo baigi
mą. <
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POETO TRAGEDIJA

KELI ŽODŽIAI
APIE

JONĄ AISTĮ
BRONIUS RAGUOTIS

Kaip žinia, 1973 m. birželio 13 d. Va
šingtone mirė poetas Jonas Aistis (iki 
1952 m. - Jonas Aleksandravičius, Jonas 
Kossu-Aleksandravičius, Jonas Kuosa- 
Aleksandriškis). Ties savo amžiaus sep
tyniasdešimtmečio riba iš gyvųjų tarpo 
pasitraukė talentingas poetas, kurio gyve
nimas ir kūryba paženklinti giliu tragiš
kumu. Jo žmogiškasis ir poetinis liki
mas - tai likimas žmogaus ir kūrėjo, at- 
plyšusio nuo tautos ir gimtosios žemės 
kamieno, atsilikusio nuo istorijos pro
greso.

.Kampiškių dvaro (prieKauno)ku
metyne j 1904 meti; švento Jono naktį, - 
rašė poetas, - aš pirmų karta balsu pa
reiškiau nepasitenkinimų šiuo pasauliu”. 
Dvaro kalvio sūnui, gamtos apdovanotam 
tikru ir savaimingu talentu, teko gyventi 
ir kurti sudėtingais ir prieštaringais lai
kais. i

KIEKVIENAM TEKO APSIMASTYTI
i

XX amžiaus epocha reikalavo iš kiek
vieno žmogaus, ypač poeto, apmųstyti jos 
istorinius lūžius ir įvykius, suvokti jos 
egzistencijos perspektyvų ir krypti,pasi
rinkti ir apsispręsti. Į verpetingus isto
rijos sūkurius buvo įsukta ir Lietuva, ir 
jos poetai.

“Aš gyvenu agonijų ir rudeni
Su merdinčia, su mirštančia Europa” - 

iš esmės taip gyvenamąjį laikų suvokė 
Jonas Aistis. Kaip agonijų ir mirti. To
kia tragiška pasaulėjauta, toks dramatiš
kas pasaulio, žmogaus ir savęs suprati
mas gimdė jo poezijoje sielvarto, nuo
vargio ir kančios motyvus. I Juos ret
karčiais įsiskverbdavo didelis gyvenimo 
troškimas: tašyk jis kurdavo giedrias 
poetines akvareles Lietuvos peisažo te
momis. Poetų kankino apsivalymo ir at
sinaujinimo - katarsio - ilgesys.

Skausmų ir nevilti jis bandė dangstyti 
ironija, norėdamas apsiginti nuo jo siela 
ir sąžinę jaudinusių gyvenimo ir žmogaus 
prasmės klausimų. Kaip žmogui ir poe
tui, - sakėsi 1935 metais, - jam rūpėjo 
“vienintelė mano gyvenimo mįslė - mūsų 
šviesuomenė ir lietuvių tautos likimas”, i

DVASINES NERIMASTIES NUOJAUTA I
Dvasinės nerimasties, žmogiško rūpes

čio būsena, artėjančių dramatiškų įvykių 
nuojauta - atvira ar įslėpta - paženklinti 
šio poeto eilėraščių rinkiniai, išleisti dar 
gyvenant Lietuvoje (“Eilėraščiai”, 1932 
m., “Imago mortis”, 1934 m., “Intymios 
giesmės”, 1935 m., jo publicistikos knyga 
“Dievai ir smūtkeliai”, 1935 m. ir kt.)

Poetas savo kūryboje atvirai ir skaus
mingai įtikinėjo, kad gyvena agonijų kartu 
su Europa. Bet iš tiesų merdėjo ne 
Europa ir ne pasaulis. Agonija krėtė tik 
senaisiais idealais ir negyvybingomis idė
jomis gyvenusių senosios Europos ir pa
saulio visuomenę. Tragedija, kurių skelbė 
J. Aistis, nebuvo visuotinė - istorija vys
tėsi kitaip, prieš poeto valių, pagal savo 
dėsnius.

Su sunkia nuojauta ir sųžinės rūpesčiu 
Jonas Aleksandravičius-Aistis 1936 m. 
išvyko į Prancūziją studijuoti Grenoblio 
universitetan. Nuo to laiko poetas jau ne
besugrįžo į Lietuvų: iš 69-erių gyvenimo 
metų jis daugiau pusę - trisdešimt septy
nerius - praleido svetimose šalyse, o iš 
tų - dvidešimt septynerius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose (nuo 1946 m.).

I
“BE TĖVYNĖS BRANGIOS” 

i
Jeigu gimtajame krašte gyvenant, pa

saulis jam atrodė mirštantis, o Lietuva 
panaši į Lūšę - lėtų, atkampų, klaikiai 
melancholiškų, sustingusį gyvenimų - tai 
užsieniuose - viskas - ir pasaulis, ir Lie
tuva, ir žmogus, - jo kūryboje įgijo dar 
skaudesnių, tragiškesnių spalvų ir inter
pretacijų. Dabar į jo poezijos motyvus 
įsiliejo gimtojo kraštonostalgija, kuri gali 
išvesti iš proto, gali suartinti su tėvyne 
ir tauta, arba gali atitolinti nuo jų. “Be 
tėvynės brangios” (1942 m.), “Nemunoil
gesys” (1947 m.), “Sesuo buitis” (1951 
m.) - tai, galbūt, skaudžiausios Jono Alek
sandravičiaus-Aisčio poezijos knygos. Jų 
neviltį stiprino tai, kad poetas nesuvokė 
naujo savo tautos pasirinkto kelio 1940 me
tais, ir toks liko iki savo mirties.

Todėl ir tauri meilė Lietuvai jo kūry
boje persipina su atvira neapykanta ir 
priešiškumu. Savo poezijon ir kiton kū- 
rybon jis įskiepijo ir neapykantos daigus, 
kurie tolydžio augo ir stiprėjo. Tai stū
mė poetų vis giliau ir tolyn į aklavietę, 
nes tikroji poezija išsisemia, kai jų ima 
stimuliuoti ir įkvėpti ne meilė, o neapy
kanta. Vargu ar gali būti kitas kelias 
poetui, atsikirtusiam ne tik grįžti, bet ir 
suartėti, bent jau artėti prie gimtosios 
žemės, tautos ir jos naujojo gyvenimo, 
artėti atvira širdimi, dorais jausmais ir 
tauriais nusiteikimais.

Artėjimas prie tautos ir savo žemės, 
kaip oazės, poetui galėjo suteikti naujų 
impuslų kūrybai. Jonas Aistis, deja, pa
sirinko kitų kelių, ir tai buvo jo tragedija.

poeto Žodžiai poetui. . . i
Poeto artimas bičiulis ir kūrybos drau

gas Antanas Miškinis eilėraštyje “Klajo
jimai” rašė:

“Aš ir dainų tavo suvokiu be vargo.

Tik ar tai kūryba, tik ar tai daina? 
Klaidžiojant be vietos po pasaulį margų 
Ji mirimui lygi, nevilties pilna”.

Tai buvo skausmingi, bet teisingi ir 
tikri poeto žodžiai poetui.

1957 m. Jonas Aistis savo poezija užka
lė į kristalinį karstų, t. y. nutraukė akty
vių kūrybų. Poetas ir jo kūryba, iš tiesų, 
atsidūrė tarsi kristaliniame karste, kaip 
pavadintas tais metais išleistas J. Aisčio 
poezijos rinkinys. Paskutinis jo rinki
nys. . . Po to išėjo tik rinktinė knyga.

Tiesa, jis vėliau dar retkarčiais grįžta 
išsižadėton poezijon, bet daug dažniau 
imasi publicisto plunksnos, išbandytos dar 
Lietuvoje. Jo publicistika, rašyta užsie
niuose, ryškiausiai parodo Jono Aisčio 
kūrybinę, politinę ir žmogiškų jų aklavietę. 
Poetas šiuose raštuose atvirai nutraukė 
ryšius su gimtojo krašto gyvenimu, pasi
liko priešiškas jo naujajai būčiai ir isto
rijos progresui apskritai.

O juk kadaise jis rašė:
“Atmenu aš kartų, o seniai tai buvo 
Kai vyresnis brolis ėjo iš namų, 
Kai mama šilainę Škapleriuosna siuvo 
Kai ramino-guodė žodžiu neramiu.

Argi daug šilainės škapleriun paimsi?
Argi ten, už marių, bus tau jos gana?”

GAL IŠBARSTĖ, O GAL NE. . . 
r

Gal būt, ir šiam poetui, einant iš namų, 
motina įsiuvo šilainės, gimtosios žemės 
žiupsnelį. Gal gyvenimo kelionėse, ke
liuose ir kryžkeliuose ji išsibarstė ar kaž
kur pasimetė. Bet, tikriausia, poetas sau
gojo tų šilainę “lig karsto prie gyvos 
širdies”. Tačiau, matyt, - ir tai poeto 
drama - “ten, už marių” jos nepakako, 
kad jį suartintų su naujų istorijos kelių 
pasirinkusių tauta prie Nemuno ir Neries.

Koks tragiškas paradoksas, kai pats 
poetas nori užkirsti kelių savo žodžiui į 
Lietuvų, nors sielos gelmėse ir tikisi būti 
nepamirštas gimtinėje. Nes tikras poetas 
negali nenorėti, kad jo kūryba paliktų at
mintį toje žemėje, iš kurios jis buvo kilęs.

i
BET TĖVYNĖ HUMANIŠKA I

Tėvynė buvo humaniška poetui, sukū
rusiam tikrų vertybių. Jonui Aisčiui dar 
gyvan esant, jo poezijos geriausieji pa
vyzdžiai buvo atverti Tarybų Lietuvos 
skaitytojams ir jų jaunajai kartai. Vilniu
je išleistose antologijose - “Graži tu, 
mano brangi Tėvyne” (1967 m.) ir “Lietu
vių poezija” (1967 m.) įdėtas pluoštas 
Jono Aisčio eilėraščių. Jų tarpe - “Augo 
sode”, “Gegutėlė”, “Peizažas”, “Lopši
nė”, “Karaliaus šuo”, “Katarsis” ir 
kiti - vieni iš meistriškiausių poeto kūri
nių, su kuriais jis tvirtai įėjo į lietuvių 
poezijos istorija.

Galvojant apie J. Aisčio likimų ir kū
rybų, prisimena jo jaunystės draugo poeto 
Antano Miškinio likimas, šis poetas, taip 
pat klajojęs ir klydęs, surado tikruosius 
kelius į tautų ir liaudį. Savo pilietinį ir 
kūrybinį credo jis išreiškė eilėraštyje 
“Mano žodis”:

“Gerai, kad aš ne emigrantas - 
Čia mano duona ir daina”.

5 d. paėmė per daug piliulių, 
kad galėtų užmigti, ir užmi
go amžinu miegu. . o Tai ir | 
viskas, ir daugiau nieko.

Ką į tai atsakys rašytojas j 
Norman Mailer? Nežinia.

Iš tikrųjų, nors Miss Ma
rilyn Monroe buvo populiari- 
aktorė ir nepaprasto grožio 
mergina arba moteris, bet 
jos asmeniško gyvenimo is
torija buvusi labai liūdna. 
Pirmiausia, ji buvusi mer- 
gavaikė. Dar tik keturiolik
tuosius metus jai einant, ji 
buvus užpulta ir išprievar
tauta. Pradėjus aktorės 
karjerą, ji pateko į Holly
wood filmų karalių rankas, 
kurie be jokios giedos ir 
pasigailėjimo išnaudojo jos 
grožį ir seksų. Ji tapo jų 
bejėge verge. O tie vyrai 
lipo prie jos kaip musės prie 
medaus. Ji juos atstumti 
nepajėgė arba nenorėjo. Iš
teka už vieno, pagyvena su 
juo keletą mėnesių, ir arba 
jis ją meta, arba jinai nuo 
jo bėga. Sutriko nervai. 
Desperacija. Galas. . .

Ne ji viena iš Hollywood 
aktorių susilaukė dar jau
nose dienose tokio nelemto 
likimo.

Dabar apie Miss Monroe 
rašomos storos knygos. Jų 
leidėjai žeriasi į kišenę mi
lijonus dolerių. Visiems ji 
dabar “brangi”.

S A LIETIS

MASKVA. Tarybų Sujun
gęs prekyba su užsienio ša
limis per pirmąjį šių metų 
pusmetį pakilo 15%.

- Aš su tavim, gražuole liaudie,
Tu puokštė daugelio gėlių!”

Du vienos kartos poetai ir du likimai. 
Vienas iš jų - Jono Aisčio - tragiškas, nes 
kitoks, pagal istorijos, jo pasaulėjautos ir 
kūrybos raidos logikų, negalėjo būti.

Laikas atsijos Jono Aisčio kūrybų, ir 
paliks tai, kas buvo sukurta iš meilės 
žmogui, kas tikra ir iškentėta, kas jo pa
likime meistriška ir humaniška.

Bronius RAGUOTIS

1 avo akys
Tavo akys tarsi lyguma 
Ugdo švelniai tylų mano būdą. 
Rodos, pieva žvelgia į mane - 
Kraujyje žydra vilnis atbudo.

Baltuoja šviesi žiedų puta.
Krinta dulkė - amžinybės krislas.
Žemėj žydi žalia visada.
Vien žole visaton kelias grįstas. 

Žiedui krist, o sėklai susikraut - 
šnabžda želmenys pilkuos arimuos. 
Mezgąs vaisius iš kažko skaidraus, 
Gal iš pirmo saulės pajautimo.

Žvilgsnis ieško tarsi ramumos 
Akyse poezijos ošimo.
Tiesiasi ranka guviai pamot, 
Ko mintis ir patirtis nežino. 

Atsimerkia žiedlapiu būtis, 
Sklidina gaivinančio nektaro.
Kas nuskriausti želmenį išdrįs, - 
Tėviškėj arimuos vėjai šnara.

Tavo akys lydi lyguma,
Iš namų išeinant ir sugrįžtant.
. . . Susilieja visa su žeme, 
šviečia spinduliai ir lino grįžtės.

JONAS JUREVIČIUS
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Iš vienos liūdnos istorijos ‘LAISVES” REIKALAI
Aukos nuo liepos 17 d. iki rugpiūčio 13 d.:
John Kazei (Jonas Kazlauskas) iŠ Lexington, Ky., prisiun

tė čeki sumoje $110, ir rašo, kad rugpiūčio 7 d. jam sukako 85 
metai amžiaus, tad ta proga jis pasimoka $9 už “Laisvės” 
prenumeratų ir $101 aukoja “Laisvei”, širdingai dėkojame 
jam ir linkime ilgiausių metų.

Valė Sutkienė iš San Francisco, Cal„ gimtadienio proga 
prisiuntė $100. Ačiū jai.* * *

Mūsų geroji draugė Petrė Kisielienė iš Montreal, Canada, 
prisiuntė $24 ir rašo, kad tai nuo P. Berželio, kuris užsimo
ka už savo prenumeratų, užrašo savo draugui B. šalčlūnul 
laikrašti, metams ir dar paaukoja $4. Ačiū draugams kana
diečiams, o ypatingai d. Kisielienei už patarnavimų.♦ ♦ *

Retas kuris amerikietis 
neatsimena gražiosios akto
rės Marilyn Monroe, kuri 
dar jauna būdama pačiame 
savo profesijos suklestėji
me, 1962 metų rugpiūčio 5 
dienų buvo jos bute rasta 
negyva. Oficialiai buvo pa
skelbta, kad jinai pati nusi
žudė, tyčia ar per klaidų, 
paimdama per daug piliulių 
nuo nemigos. Taip visas 
reikalas ir baigėsi. Kas Čia 
tokio, aktorė nusižudė!

Bet štai dabar leidinyje 
“Parade” (rugp. 5 d.) skai
tome ilgų Lloyd Shearer 
straipsnį apie ta gražuolę. 
Jis jų gerai pažinęs.

Shearer rašo, kad žymus 
amerikietis rašytojas Nor
man Mailer savo knygoje 
duodųs suprasti, jog Miss 
Marilyn Monroe galėjus būti 
nužudyta tam tikrais politi
niais sumetimais. Tarp 
daugybės kitų vyrų, su ku
riais Monroe draugavusi 
arba buvusi susituokusi, tu
rėjus pažintį ir su senato
rium Robert Kennedy, kuris, 
kaip žinia, irgi buvo nužu
dytas. Kaip nors kokiu nors 
būdu galėjusi būtį į politiką 
ir Monroe įvelta. Reikėjo 
jos nusikratyti. . . Ją ga
lėję nužudyti F. B. I., C. I. A. 
arba Mafijos slapti agentai.

Mr. Shearer šią Mailerio 
nuomonę griežtai atmeta ir 
pasmerkia. Tai esąs nieko 
neparemtas prasimanymas. 
Miss Monroe tikrai buvusi 
susirgus nemiga. Per nak
tis dažnai nebegalėdavus 
akių sumerkti. Matyt, rugp.

Kitos aukos:
M. Valilionienė, Ft. Lauderdale, Fla. . . . 
Petras Gudelis, Miami Beach, Fla...............
Pranas ir Kazimiera Cheraškai, Brockton, jų 

metų vedybų sukakties proga . . .
Apolonija Bečienė, Miami, Fla.......................
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y. . . 
Sylvia ir Algirdas Bukas, Sands Point, N. Y 
Ruby ir Mike Jeske, Farmington, Mich. . . 
Alice Kunevičienė, Maspeth, N. Y. .... • 
Frances Nor but, Chicago, Ill......................  •
J. Palukaitis, Yucaipa, Calif................. ...
Elena N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y. . 
A. Dočkus, St. Clair Shores, Mich................
J. P. Miller, Seminole, Fla..........................
Gust ir Maria Swazey, Detroit, Mich. . . . 
Jonas M. Rulls, Rockford, Ill.............. ...
Albina Volunges, Brooklyn, N. Y...................
Jonas Sutkus, Stoughton, Mass.......................
Mrs. J. Waitkus, Ocala, Fla. ....... 
Pranas Naginė, Keene, N. H........................ ...
Rose Sholis, Girardville, Pa...........................
Joseph Gavran, Pittsburgh, Pa.......................
M. Stašienė, Pocasset, Mass..........................

Po $1.00: Mrs. A. Slančiauskas, Clark, N. J.;
Bridgeport, Conn.; A. Yudikaitls, Johnson City, N. Y.; J. 
Kazlauskas, Binghamton, N. Y.; John Yorke, Hasbruck 
Heights, N. J.; J. Kazlauskas, Philadelphia, Pa.; A. Saka- 
lausky, Hawaii.

širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

$1,000.00
82.00

$ 65.00
25.00
25.00

• 20.00
• 15.00

11.00
• 11.00
• 11.00
• 10.00
• 10.00

10.00
• 10.00

10.00
• 6.00
• 6.00
• 5.00
• 5.00
• 5.00
• 3.00
• 3.00
W. Kajeckas,

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

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI-DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA
Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 

40 metų egzistencijos tradicijose
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 

klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 

ir Jūs būsite mums uC1'ingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gauiac: is paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.

723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 935-3455

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

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir
Busais Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių :

5 
b

BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue

DI 2-2874
CHICAGO ILL. 60622 
2242 W. Chicago Av©.

BE 5—7788

(
CLEVELAND. OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836
K DETROIT MICH. 48210 
<3 6460 Michigan Avenue

TA 5-7560
į ELIZABETH, N. 3. 07201 

956A Elizabeth Avenue
| 354-7608
į HAMTRAMCK, MICH. 48212
n 11415 Jos Campau Avenue 
g 365-6850
į HARTFORD. CONN. 06103
< 11 Charter Oak Ave. 

249-6255
I KANSAS CITY, KANSAS 66102 
| 18 So. Bethany 
į AT 1-1757
4 LOS ANGELES, CALIF.
3 2841 Sunset B,lvd. 
j 882-1568 
į MIAMI, FLA. 33138 
ij 6405 Biscayne Blvd.
* FR 9-8712

j

90026

3 MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
? 2422 Central Avė., N. E.
g. Telephone: (612) 788-2545
& NEW BRITAIN, CONN. 06052
S 97 Shuttle Meadow Ave.
§ 224-0829

z

RR

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3980
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 82nd St. 

781-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

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

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

GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621 
688 Hudson Ave.

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981 
SEATTLE WASH. 98103 
1512 N. 89th St.

ME 8-1853
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
890 West Broadway

AN 8-8764
SOUTH RIVER. N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9163
I VINELAND, N. J. 08360
’ Greeks Orthodox Club_(Open only

I 609- 696- 9796 u..... ...  ,
' WORCESTER, MASS» 01604 
į 82 Harrison Street 
1 798-8347

■j

I West Landis Ave. Fridays from li p 
------------------_._j until 8 P.M.)
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Gytį Trinkūną palydint

'Skaudi ir šiurpiai netikėta žinia lanko mūsų meninę vi
suomenę, visus muzikos mylėtojus: besimaudydamas 
Zaliubsiuose ežeruose prie Vilniaus, nuskendo pianistas 
Gytis Trinkūnas.

Jo vardą matydavome afišose, spaudos puslapiuose, jo 
skambinimą girdėdavome koncertą salėse ir eteryje - 
dažniausiai tai būdavo neeiliniai, žymūs respublikos muzi
kinio gyvenimo įvykiai. Pastaruosius vienuolika metą 
Gytis talkininkavo eilei žinomą mūsą atlikėją - operos ir 
filharmonijos solistą, esmingai prisidėdamas prie ją sėk
mės koncertuose, festivaliuose, sąjunginiuose ir tarptau
tiniuose konkursuose. Gyčiui akompanuojant, V. Daunoras 
dukart pelnė laurus Maskvoje ir trečiąsyk - Tulūzoje, 
N. Ambrazaitytė - Minske ir Bukarešte, G. Kaukaitė - 
sąjunginiame M. Ginklos konkurse Vilniuje. Vokalistą 
konkursą žiuri apdovanodavo ji specialiais diplomais. 
Praėjusi rudeni G. Trinkūnas lydėjo G. Kaukaitę koncerti
niame tume po JAV lietuvią kolonijas. Kasdienį darbą 
sudarė naują programą ruošimas filharmonijai, koncertai, 
gastrolės, radijo ir plokštelią įrašai.

Visa tai žinome ir prisimename, bet kaip apibūdinti 
pianisto širdies, gyvenimo atidavimą? Taip, jo pirštai 
išgaudavo minkštą ir spalvingą instrumento balsą, įgimtas 
i® išlavintas muzikalumas žavėjo sukuriama nuotaika, in
tuityviais muzikos gelmią palytėjimais. Koncertą estra
doje Gytis puikiai jautė partnerį, gebėjo atidžiai sekti ir 
nejuntamai vadovauti, kūrybiškai paruoštą bendrą pro
gramą perteikdavo su plačiu užmoju ir betarpiškai, pa
traukliai muzikuodamas. Asmeninės būdo savybės irgi 
sutvirtindavo vokalistą konkursantą dvasią.

Už darbą, talentą ir pasiekimus Gyčiui Trinkūnui 1971 
metais buvo suteiktas respublikos nusipelniusio artisto 
vardas. Gražiai pasirodydavęs ir su soliniu repertuaru - 
ir dar toli gražu nedavęs, kiek galėjo šioje srityje duoti, - 
Gytis daugiausia jėgą paskyrė ir nepamirštiną pėdsaką 
paliko ansamblio mene. Čia jis parengė įspūdingą progra
mą, sukūrė įsimenančią ansamblinią interpretaciją, iškė
lė akompanavimą solistui iki pilnaverčio meninio dueto 
aukštumos.

Gytis Trinkūnas žuvo, sulaukęs vos trisdešimt septyne- 
rią metą. Palyginti jauno amžiaus jis jau buvo išaugęs į 
rimtą ir patyrusį menininką, o vis dar tebeturėjo veide 
kažkokią vaikiško susimąstymo, betarpiško džiugesio bruo
žą. Pažinoję minės jo širdingą jautrumą gyvenime ir 
mene, muzikos įrašai primins klausytojams mirties nu
skintą talentą, kolegos muzikai ilgai jaus likusią nykią 
spragą.

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Praėjusią savaitę atėjo 
baisiai liūdna žinia - rugpiū- 
čio 1 d. mirė Gytis Trinkū
nas. Nuskendo besimaudyda
mas Zaliuosiuose ežeruose. 
Birželio 6 d. Gyčiui suėjo 37 
meti; amžiaus.

Žalieji ežerai netoli nuo 
Vilniaus. Ten vilniečiai va
žiuoja atsikvėpti.

Ežerai apsupti mišku. Ten 
yra valtelią, pliažai. . . Ten 
yra įsteigtas restoranas, kur 
galima užsisakyti šašliko. 
Buvau aš ten kelis kartus ir 
aną sykį viešėdama Lietuvo
je, ir šiemet.

Kaip čia seniai Gytis su 
Giedre Kaukaite viešėjo pas 
mane. Buvo, taip sakant, 
mano globojami. Kalbėjo
mės, ruošėme koncertus, aš 
vežiojau juos, kur jiems buvo 
galima parepetuoti. Ypatin
gai Gytis negalėjo nurimti nei 
vienai dienai - vis rūpėjo jam 
prieiti prie pianino, parepe
tuoti. Sako jis man; pianistui 
reikia bent 6- 7 valandas pa
skambinti kiekvieną dieną.

Pareinu dabar į namus ir, 
rodosi, matau Gyti, žiūrint su 
tomis giliomis, daug pasa
kančiomis akimis. Kiekvieną 
rytą mes abu (Giedrei dar 
miegant) būdavo atsisėdame 
virtuvėje ir giliai, iš širdies 
pasikalbame. Tai buvo auksi
nis žmogus. Jis buvo talen
tingas, kuklus, su jumoru, 
suprantantis ir atjaučiantis 
kiekvieną žmogą.

Man nuvykus į Lietuvą 
šiais metais, Gytis buvo ligo
ninėje. Jis ten išbuvo apie 6 
savaites su širdies negalavi
mu. Jis man skambino tele
fonu kiekvieną dieną iš ligo
ninės, rūpinosi kaip man se
kasi Lietuvoje, ir sako man; 
“Išeisiu aš iš ligoninės už 
savaitės - paimsiu tave i savo 
rankas”. Birželio 2 d. (ant 
rytojaus po atvykimo į Vilnią) 
su operos soliste Birute Al- 
manaityte ir jos vyru d. Eidu- 
ku nuvykome į ligoninę. Koks 
džiaugsmas, kaip gražiai pa
sikalbėjome. • •

Gytis išėjo iš ligoninės 

birželio 9 d«, o ant rytojaus 
mes abu praleidome dieną 
Vilniuje. Nuėjome į galeriją, 
ten Gytis pasirūpino, kad 
mus nuvestą į rūsį, kur, sa
koma, randasi Barboros 
Radvilaitės palaikai. Nuėjo
me senamiestyje į naują res
toraną “Lokys” pietą. Vaka
re su Gyčiu ir jo malonia 
žmonele nuvykome vakarie
nės kitame restorane “Šalti
nėlis” Žirmūnuose.

Vieną vakarą su Gyčiu nu
vykome išklausyti San Fran
cisco simfonijos orkestro. 
Gytis supažindino mane su 
daugeliu menininką, artistą, 
su vargoninku Leopoldu Dig- 
riu, kuris kitą dieną specia
liai atvyko į galeriją pagroti 
mums.

Paskutinį kartą mačiau 
Gytį birželio 15 d., prieš iš
važiuojant į Druskininkus. 
Atsisveikinome, pasibučia
vome gatvėje prie Neringos 
viešbučio. . . Daugiau jau 
jo nemačiau. . .

IEVA MIZARIENĖ

Užsienio turistai 
Vilniuje

Vasara - kelionią, turizmo 
metas. Pilna svečią ir Vil
niaus gatvėse. Dažnas iš 
ją - užsienietis. Vasarą 
turistinės grupės keliauja į 
Lietuvą iš užsienio viena po 
kitos. Turistinėms organi
zacijoms darbo - iki soties. 
Štai vien š. m. rugpiučio 
mėnesį į Vilnią numatė at
vykti 66 turistinės užsienie- 
čią grupės, kurią keliones 
organizuoja įvairios užsie
nio firmos. Vien per pasku
tinį vasaros mėnesį Vilniaus 
tarptautinio turizmo darbuo
tojai, susibūrę “Gintaro” 
viešbutyje, turėjo pasirū
pinti turistinėmis grupėmis 
iš Vakarą Vokietijos, Itali
jos, JAV, Kanados, Belgijos, 
Prancūzijos. Taigi, Lietuva 
domisi, su jos įžymybėmis 
susipažįsta daugelis užsie- 
niečią, kurie gyvena kraš
tuose, kaip tik labai žino
muose savo turistinėmis 
tradicijomis.

Iš JAV ir Kanados dau
giausia turistą - lietuviai, 
tačiau tarp ją yra ir “gry
ną” amerikiečią, bei kana- 
diečią.

Ypač daug turistą Vilnią 
aplanko iš artimą Lietuvai 
užsienio kraštą - Lenkijos, 
Demokratinės Vokietijos, 
Čekoslovakijos. Gausias 
grupes siunčia Rumunija, 
Bulgarija, Vengrija.

Per vieną mėnesįVilniaus 
turistinės organizacijos 
buvo pasiruošusios aptar
nauti apie pustrečio tūkstan
čio užsieniečią, atvykusią 
grupėmis. O juk dalis ke
liauna ir pavieniui.

Dauguma užsienio turistą 
aplanko ne tik Vilnią, bet 
ir Trakus. Tuo būdu jie iš 
arti susipažįsta su Lietuvos 
dabartimi ir praeitimi. At
skiros turistinės grupės - 
iš JAV ir Kanados - lanko 
dar Kauną arba Druskinin
kus.

Be to, vasaros metu nuo
latos atvyksta užsieniečią 
delegacijos, kuriomis rūpi
nasi įvairios respublikos 
organizacijos. Nesunku ma
tyti, kad tokį “antplūdį” dar 
nelengva aprėpti ir aptar
nauti, tad galima suprasti, 
kodėl ne visą pageidaujančią 
norai gali būti vienu metu 
patenkinami.

Ir vis tiek iš tu faktu aki- c <
vaizdu, jog šiandieninis 
Vilnius - stambus tarptauti
nio turizmo miestas. v.I.

SEATTLE, Wash. Šio 
miesto mokytojai nubalsavo 
streikuoti.

Laiškas iš Šilalės
Gerbiamas Redaktoriau!

Jau seniai bepasikeitėme 
laiškučiais, naujieną ir per
gyvenimą mano pastogėje 
susikaupė nemaža krūvelė.

Pavasaris . 0 . Kiekviena 
pavasario diena visada kupi
na ir pergyvenimą, ir poezi
jos. Teisingai mūsą poetai 
Maironis ir Antanas Miški
nis, V. Reimeris ir J. Grai- 
čiūnas, H. Žukauskas ir J. 
Marcinkevičius bei kiti yra 
prasitarę, kad pavasaris ir 
poezija tiesiog sinonimai.

Štai, atrodo, jau devyneri 
metai “Poezijos pavasario” 
šventė vykoma Kaune, Pale
mone, netoli kuklaus name
lio, kuriame 1937-1941 me
tais gyveno mūsą poezijos 
lakštingala Salomėja Neris. 
Čia, prie Kauno marią, už
degamos aukuras - amžinoji 
poezijos ugnis.

Ir vyšnaitės, ir medeliai, 
ir gėlią krūmai, ir darbo 
kambarėlis primena kūdi
kiškai švelnią ir neužmirš
tamą Sūduvos krašto dukre
lę Salomėją Bačinskaitę. 
Mat, Palemone yra Salomė
jos Neries memorialinis 
muziejus.

Štai jau perskaičiau tra
dicinį devintąjį “Poezijos 
pavasaris” leidinį(1973 m.)„ 
Jau esu surinkęs daugiau 
kaip du trečdalius rašytoją 
ir dailininką, dalyvaujančią 
“Poezijos pavasario” leidi
niuose, autografus.

Dar spėjo dedikuoti V. My
kolaitis-Putinas. Jisai už
rašė: “Gerbiamam Anta
nui Brazauskui, linkėdamas 
ir toliau mylėti poeziją. 
Vilnius, 1966.X.23 V. Myko
laitis-Putinas”.

Daug šiltą žodžiu ir drau
gišką linkėjimą yra T. Til
vyčio, Aid. Karanavičienės, 
A. Griciaus, O. Miciūtės ir 
kitą dedikacijuose.

Dar 1965 m. sausio 5 d. 
Jonas Šimkus rašė: “. . . 
Buvo malonu susipažinti. 
Dar maloniau būtą pabūti 
Jūsą mokykloje. Jei tik 
sveikata leis tikiuosi ten 
kada nors užsukti”.

Apgailestauju, kad rašyto
jas Jonas Šimkus Žemaitijos 
puošmenos - Medvėgalio 
kalno nespėjo aplankyti.

Nuoširdi pažintis mane 
rišo su Leonu Joniku. 1964 
m. spalio 26 d. Leono laiške 
skaitome: “. . .Aplankęs
vaizdelius su lietuvišku ber
želiu ir inkilėliu špokams 
(kiti, ne žemaičiai, juos pra
vardžiuoja varnėnais), pri

Viešėdama Tarybą Lietuvoje, įžymi JAV visuomenės 
veikėja Margret Kaul-Kavaliauskaitė apsilankė “Tarybi
nės moters” žurnalo redakcijoje.

NUOTRAUKOJE: Margret Kaul-Kavaliauskaite su “Ta
rybinės moters” žurnalo redaktore, respublikos Moterą 
tarybos pirmininke Birute Boreišiene.

siminiau seniai, seniai ap
leistą gimtinę Apvaršuvą, 
Poežerė (ką Jūs dabar va
dinate “Paežerių”). Gerai, 
kad bent Medvėgalio pavadi
nimą nepakeitėte. Kitaip 
nebesusigaudyčiau geografi
joje. . o”

Neužmirštame įspūdį pa
liko “Laisvės” rd aktorius* 
Rojus Mizara. Jis dedika
vo: “Antanui Brazauskui, 
mano krašto žmogui - lietu
viui - nuoširdžiai sėkmės ir 
sveikatos. 1965 metai. Ro
jus Mizara”.

Brangus Redaktoriau!
Esu girdėjęs, kad užgesusi 

žvaigždė ilgai dar šviesti 
lieka. Ta mintis atitinka 
Rojaus Mizaros kūrybos 
įvertinimą, nes aš dabar 
perskaičiau “Povilas Juš
ka”, “Mortos Vilkienės di- 
vorsas” ir “Kelias į lai
me”. <

Gyvenimišką pamokymą 
išgirsdavau susitikimuose 
su Antanu Venclova. Štai 
jo užrašymas: “Gerbiamam 
draugui Antanui nuo Medvė- 
galio-Žemaičiui - mylin
čiam poeziją ir Lietuvos dai
lę visokeriopos sėkmės ir 
kantrybės, kaupiant mūsą 
prosenelių kultūros aruodą. 
Vilnius, 1966 m. spalią 16d. 
Antanas Venclova”.

Kompozitorius J. Švedas 
palinkėjo niekada neužmirš
ti žemaitišką dainą, o Balys 
Dvarionas nurodė, kad su 
lietuviška dainele ir kasdie
ninė duona daug gardesnė. 
Kartu kompozitorius Balys 
Dvarionas palinkėjo sveika
tos, žemaitiško ryžto, tau
tosakos aruodą pilnumo, 
prašė ugdyti žemaitukus, 
mylinčius ir suprantančius 
liaudies dainą.

Mielasis Redaktoriau!
Jau įsileidome į kalbas, 

šnekėkime ilgėliau. . . 
Briskime į upę dar gi
liau. . o

Dėkoju už turiningą dedi
kaciją “Moli Magvairs” 
knygoje.

Ačiū! Ačiū! Ačiū!
Iž žemaitiškos širdies dė

koju ir redakcinei komisi
jai, ir “Laisvės” redakci
jos darbuotojams už “Lais
vės” 60-mečio jubiliejinį al
bumą”.

Lietuviškas ačiū! Ačiū! 
Ačiū?

štai kalba skaičiai.
Minėtą jubiliejinį albumą 

užregistravau 700 eilės nu

meriu. Dabar jau turiu virš 
700 knygą su autorių ir dai
lininką dedikacijomis (auto
grafais). Taip pat turiu virš 
400 nuotrauką su rašytoją, 
artistą, dailininką, kompo- 
zitorią, sportininką parašais 
ir linkėjimais.

Dar kartą žiūrinėju, skai
tau jau gausą autografą rin
kinėlį . Vieni d ar kuria, tapo, 
rašo. . o Kiti jau niekada 
ir niekam nepasirašys į už
rašą knygutę, nebe dedikuos 
savo kūrinėlių, nesulauksiu 
sveikinimą, laišką. Pasta
rąją žodžiai, mintys, - iš
reikštos apie Žemaitiją ir 
gimtąją Lietuvą, apie meną 
ir kūrybą, apie kraštotyrą 
ir dabartį - tapo aukso ver
tės relikvijomis ateities 
kartoms.

Naujai išleistos knygos su 
nuoširdžiais linkėjimais vi
sada prisiunčia J. Paleckis 
ir Jonas Graičiūnas, Aldona 
Liobytė ir Albinas Žukaus
kas, Vaclovas Reimeris ir 
Vyt. Bložė, A. Matutis ir 
J. Mikelinskas, J. Dovydai
tis ir J. Avyžius. Vyt. Si
rijos Gira dedikavo “Vora
tinkliai draikėsi be vėjo” 
leidimą vokiečių kalboje.

Turiu bemaž visus Ievos 
Simonaitytės J. Baltučio, J. 
Marcinkevičiaus, M. Sluc- 
kio, A. Miškinio, V. Reime- 
rio, J. Paukštelio, St. Ang- 
licko ir kitą knygas, kurio
se yra pamokančios, gilios, 
gyvenimiškos dedikacijos, 
brangūs autografai, prisi
minimai.

Reikiamai vertinu Ievos 
Mizarienės ir Ksaveros Ka- 
rosienės laiškus. Čia kiek
vienas žodis pamoko, sura
mina, paguodžia.

Daug knygą prisiunčia Alf. 
Bieliauskas ir A. Pocius, Vi
lija Šulcaitė ir J. Mačiuke
vičius, Alg. Baltakis ir 
Aleksas Baltrūnas. . .

Maloni draugystė riša ne 
tik su lietuviais, taip pat 
autografų turiu net Latvijos 
rašytoją ir menininką. Tai 
Imants Zieduonis, Mirdza 
Kempe, K. Sūninšas, Kurtis 
Fridrichsons, Imants Ausi
nis ir kiti linki viso ge
riausio gyvenime.

Daug jėgą, sėkmės ir pa
sisekimo visam “Laisvės” 
redakcijos ir spaustuvės ko
lektyvui.

ANTANAS BRAZAUSKAS 
mokytojas -kraštotyrininkas

ŽMOGAUS GYVYBEI GELBĖTI

Naujas medicinos žingsnis
Vilniaus miesto klinikinės ligo

ninės chirurgai, atlikę labai su
dėtingą svetimo organo laikino 
prijungimo operaciją, išgelbėjo 
imogaus gyvybę.

.. .Moteris staiga susirgo sun
kia kepenų liga: ūmaus uždegi
mo apimtas organas visiškai ne
bevykdo savo funkcijų. Nešali
namos iš organizmo nuodingos 
medžiagos ardė nervines ląste
les, paralyžiavo visą gyvybinę 
veiklą. Konstatavus beviltišką 
būklę, gydytojų konsiliumas nu
tarė griebtis pačios sudėtingiau
sios intervencijos. Medicinos 
mokslų kandidatų D. Triponienės 
ir B. Dainio metodu j ligonės 
"kraujotaką buvo įjungtos sveti
mos kepenys. Ištisą valandą, pa- 
vaduodamos sunkiai pakenktas 
ligonės kepenis, jos šalino iš 
organizmo nuodus. Krizė praėjo. 
Biocheminiai rodikliai žymiai pa
gerėjo. Tęsiant intensyvų gydymą 
vaistais, palaipsniui atsistatė pa
čios ligonės kepenų veikla, ir 
svetimas organas buvo neberei
kalingas.

Šiomis dienomis pasveikusi 
moteris išvyko į namus.

Komentuodamas šią operaciją, 
Vilniaus miesto klinikinės ligo
ninės vyriausiojo gydytojo pa
vaduotojas K. Kavaliauskas 
ELTOS korespondentui papasako
jo:

— Šiandien, spartaus mokslo 
vystymosi amžiuje, medikų ran
kose yra daug sudėtingos tech
nikos, padedančios išgelbėti sun
kiai susirgusio žmogaus gyvybę. 
Širdies operacijos metu jos funk
cija atlieka dirbtinės kraujo apy

Philadelphia, Pa.
NIŪRIOS IR LINKSMOS 
NAUJIENOS

Rugpiučio 4 d. įvyko LLD 
10 kp. susirinkimas. Daly
vavo apie desėtkas nariu. 
Dienotvarkėje svarbiausias 
klausimas buvo suruošimas 
draugiškos sueigos šiai va
sarai besibaigiant. Apie tokį 
pobūvį buvo seniai kalbėta, 
bet iki šiol nieko nenuveikta. 
Tačiau dabar nutarta būtinai 
suruošti pramogą rugsėjo 2 
dieną. Vieta visiems gerai 
žinoma: 6024 Wayne Ave. 
Pradžia 1 valandą.

Tai linksma naujiena, kad 
10 kuopos veikėjai sukruto 
veikti.

O rugpiučio 7 dieną drg. 
R. Merkis susisodino į savo 
automobilį Juliją Andrulie- 
nę, A. Tureikienę ir J. Kaz
lauską ir nuvežė pas ūkinin
kus Ramanauskus į Sellers
ville, Pa., kur seniau turė
davome linksmą pokylių, ku
rie niekados neišdils iš mūsą 
atminimo.

O ką radome dabar? Tik 
labai niūrą ir liūdną vaizdą. 
Visa Ūkio derlingoji žemė 
piktžolėmis apaugusi. Nie
kas nesėta, nesodinta. Vais
medžiai užpulti ligi; ir vabz
džių, lapai pageltonavę, net 
širdį skauda Į juos žiūrint. 
Patį ūkio savininką draugą 
Antaną Ramanauską radome 
su pakrikusia sveikata. Su
menkęs. Skundžiasi, kad 
valgyti neturi apetito. Už 
kelių minučių parvažiuoja 
Broniutė iš krautuvės. Nors 
jį atrodo labai gerai, bet ir 
skundžiasi širdies šlubavi
mu. . .

Kiek pasikalbėjus, susodi
no visus prie stalo ir puikiai 
pavaišino. Prašiau Broniu- 
tę bičių medaus vežtis namo. 
Bet sako, kad šiemet medus 
dar nekoptas, tebėra aviliuo
se. Ir bites su aviliais ke
tina parduoti. Neužilgo at
vyksta jaunas bičių pirkėjas 
ir jas nuperka. Broniutė 
stauga susijaudina, ir jos 
širdis sušlubuoja. . . Paima 
kelias piliukes ir už pusva
landžio atsigauna. Jai buvo 
gaila skirtis su darbščio- 
šiomis bitelėmis, kurią 
medų valgydavo ir kitiems 
parduodavo per eilę metą.

“LAISVĖS” REPORTERIS

takos aparatas. Yra kvėpavimo 
aparatai. Išėjus iš rikiuotės inks
tams, hemodializės procedūros 
atliekamos „dirbtinio inksto" pa
galba. Tačiau kepenys, šis sudė
tingas žmogaus organas, daly
vaujantis virškinimo, medžiagų 
apykaitos, kraujo apytakos ir ki
tuose procesuose, mokslui yra 
atskleidusios dar toli gražu ne 
visas savo veiklos paslaptis. Tad 
niekur pasaulyje šiandien dar 
nėra aparato, galinčio pavaduoti 
šį gyvybiškai svarbų organą. Ir 
vėl pagalbon buvo pakviestas 
nepralenktas konstruktorius — 
gamta. Didžiosiose mūsų šalies, 
taip pat užsienio klinikose ūmaus 
kepenų nepakankamumo atve
jais į ligonių kraujotaką valan
dai — kitai, o kartais ir ilges
niam laikui įjungiami gyvulių — 
beždžionių, kiaulių, šunų orga
nai. Si „greitoji" pagalba trunka 
palyginti neilgai, ir audinių ne- 
sutaikomumo konfliktas nespėja 
pakenkti ligoniui.

Neatsiliekant nuo pasaulio 
medicinos žingsnių, prieš keletą 
metų eksperimentinės laikino 
svetimo organo prijungimo ope
racijos buvo pradėtos ir Vilniu
je, vadovaujant profesoriui A. 
Marcinkevičiui. Atlikta kepenų 
prijungimo operacija sunkiai su
sirgusiai moteriai yra pirmoji 
sėkminga tokio pobūdžio chirur
ginė intervencija respublikos 
medikų klinikinėje praktikoje. 
Jos sėkmė atveria naujas per
spektyvas kovoje už žmogaus 
sveikatą, jo gyvybę.

ELTA



6-tas puslapis

St. Petersburg, Fla.
Liepos 28 d. LSC klubo 

pobūvis buvo sėkm ingas.Sve
čią turėjome ir iš tolimesniu 
vietų. Musu šeimininkės, < < 
kaip ir visuomet, paruošė 
gerus pietus.

Po pietą Al. Aleknienė pa
sveikino svečius. Kalbėjo 
klubo prez. V. Bunkus. Dė
kojo svečiams už atsilanky
mu. Pranešė, kad dar vis <
gauname garbės narią i klu
bą. Prašė tuos, kurie dar 
nėra nariais, Įsirašyti.

Šiuo laiku mūsą parengi
mai negausūs, tačiau pasek
mingi. Vis atvyksta svečiu 
iš šiaurės pasimaudyti Flo
ridos šiltoje jūroje ir užsu
ką Į mūsą salę papietauti.

LLD 45 kp. pirm. J. Mile
ris pasveikino visus ir pra
nešė, kad po kelią dieną su 
savo žmona Margareta iš
skrenda Lietuvon dar kartą 
pamatyti savo gimtąji. kraš
tą, sparčiai žengiantį pro
greso keliu ir savuosius ap
lankyti. Pobūvio dalyviai 
linkėjo Mileriams laimin
gos viešnagės.

KUOPOS VEIKLA

Rugpiūčio 4 d. LSC klubo 
salėje įvyko LLD 45Icp. mė
nesinis susirinkimas. Kuo
pos vicepirmininkas Julius 
Greblikas susirinkimą atsi
darė ir pravedė. Minute 
tylos pagerbti kuopos miru
sieji nariai Jonas ir Ona 
Žukai, Jonas Rowat, Helena 
Bružas, Jonas Serman.

Al. Aleknienė perskaitė 
praėjusio susirinkimo tari
mus. F in. Sekr. T. Lukienė 
pateikė kuopos finansinį sto
vį, taipgi pranešė, kad Į 
kuopą Įsirašė naujas narys 
Juozas Judeckas. Ižd. P. 
Alekna pateikė papildomą fi
nansinį raportą. Iš biletą 
pardavimo raportavo P. 
Mockapetris,iš virtuvės M. 
Raškauskienė ir V. Wilkaus- 
kas. Visi raportai vienbal
siai priimti.

St. Juknienė sutiko pagel
bėti virtuvėje prie maisto 
gaminimo mūsą parengi
mams. Antanas Jocius mūsą 
pobūviuose tvarkė muziką 
šokiams. Jis yra susirgęs. 
Jo pareigas perėmė J. Gre
blikas.

Chicagos laikraščio “Vil
nies” direktorią taryba pri
siuntė laišką 45 kp., prašo 
talkos ir paramos dėl sukė
limo $20,000 “Vilniai”. Nu
tarta pasiąsti “Vilnies” fon
dui $100. Kanados “Liau
dies Balso” ir Urugvajaus 
“Darbo” leidėjai dėkoja 
kuopai per laišką už paramą 
laikraščiams.

Serga kp. narė Margareta 
Puišienė, buvo ligoninėje, 
jau grįžo namo. Taipgi ser
ga kp. narys Chas. Soliūnas 
jau 93 metą amžiaus, puolė 
savo namuose ir susižeidė, 
išvežtas į Medical Center 
gydytis. Linkiu ligoniams 
greit pasveikti.

Po susirinkimo turėjome 
pietus ir po pietą dainą pro
gramą.

Pas kuopos ir klubo veikė
jus M. ir A. Raškauskus at
vyko svečią iš Waterbury, 

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

John Sherman
Giliai užjaučiame, netekus brangaus šeimos nario, žmo

ną Aliciją, dukrą, Lillian, žentą Ernest Roller, anūkus ir 
auklėtinę Valeriją Urbikas. Taipgi užuojauta visiems 
artimiesiems bei draugams.

LDS 45 KUOPOS VALDYBA IR NARIAI

Conn., ją sūnus Leonas ir 
marti Gertrūda aplankyti tė- 
velią ir pasimaudyti jūroje. 
Jaunieji Raškauskai Ameri
koje gimę ir augę. Jie labai 
malonūs, gražiai kalba lietu
viškai. Gertrūda yra profe
sionalė dainininkė-muzikė, 
turi gerai išlavintą balsą. 
Si miela solistė davė mums 
grąžą koncertą. Padainavo 
dainas “Klajūnai”, “Juok
darys Mėnulis”, “Mano 
Rožė”, “Stasys”, “Myliuaš 
tave vieną” ir dvi dainas 
angliškai. Pianu akompona- 
vo pati sau. Nors ji pareiš
kė, kad sunkiau dainuoti, kai 
reikia pačiai akomponuoti, 
bet dainavimas buvo žavin
gas.

Pabaigai Dainos Mylėtoją 
choras, vadovaujant A. Pa
kalniškienei, padainavo ke
letą dainelią. Pobūvio da
lyviai gausiai plojo solistei 
Gertrūdai, chorui ir vadovei 
Pakalnkškienei. Po koncerto 
popietė prabėgo su muzika ir 
draugiškais pasikalbėji
mais.

Linkiu L. ir G. Raškaus
kams laimingai sugrįžti Į 
namus ir dar atvykti kitais 
metais.

PAGERBIMAS

Juliaus Grebliko dukra 
Laura, žentas Don Irwin, 
anūkė Judy Rempe pagerbė 
savo tėvą ir senelį. Sukvie
tė J LSC klubo salę grąžą 
būrį savąją, draugą, bičiulią 
ir visą Dainos Mylėtoją 
chorą. Juliaus žentas Don 
iškėlė gražią puotą. Stalai 
buvo apkrauti valgiais ir 
įvairiais gėrimais.

Vaišią programą vedė A. 
Pakalniškienė. Pirmiausia 
visi išgėrė- šampano taurę 
už Juliaus sveikatą, padai
navo jam ilgiausią metą. 
Buvo iškviesta visa eilė sve
čią tarti žodį. Visi linkėjo 
Juliui Greblikui ilgiausią 
metą ir geros sveikatos. 
Kalbėjo paskiausia dukra, 
žentas, anūkė, sesuo, 
švogeris. Paskutinis kalbė
jo Julius Greblikas. Dėkojo 
žentui, dukrai ir kitiems už 
šaunią puotą, už netikėtą 
staigmeną ir visiems už at
silankymą.

Julius Greblikas yra 45 kp. 
veikėjas, Dainos Mylėtoją 
choristas. Turi stiprą te
noro balsą. Linkiu Juliui 
geros sveikatos ir jaunatiš- 
kos energijos.

PRANEŠIMAS

Rugpiučio 18 d. LLD 45 kp. 
pietūs ir šokiai. Rugp. 25 d. 
LSC klubo pietūs ir šokiai. 
Rugsėjo 1 d. 45 kp. susirin
kimas 1-1 vai. ryto, pietūs 12 
vai. Rugsėjo 8 d. LSC klubo 
susirinkimas 11 vai. ryto, 
pietūs 12 vai. Vieta: 314 - 
15 Ave. So. Prašomi visi 
įsitėmyti.

V. B-NE

VANCOUVER. Kanada ap
skaičiuoja, kad i metus laiko 
iš Jungtinią Valstiją atvyksta 
apie 22,000 imigrantu. Iš 
Kalifornijos atvyksta apie 
4,000.

LAISVĖ

Montreal, Canada
DAUG TAUTIECn;
KELIAUJA Į TĖVYNĘ

Nežiūrint, kad šiemet tu
rizmo laikas į T. Sąjungą 
labai apribotas, bet tautie
čiai vyksta. Nuo pat anksty
vo pavasario iki dabar, tai 
didesnės, tai mažesnėm 
grupėmis keliauja. Kas sa
vaitę kas nors išvyksta.

Neseniai sugrįžo P. Tre
čiokienė su savo brolio du
kra, kuriai J. Tamosonienė 
suruošė jos pačios namuose 
sutiktuves, o sekančią dieną 
buvo suruoštas kolektyvis 
sutikimas pas J. A. Brak- 
nius. Grįžo gerai nusiteiku
si, tik jos, kaip ir visą šią 
metą turistą, priekaištas 
tas, kad per trumpas laikas.

VYKSTA GRAŽI PARODA 
“MAN AND HIS WORLD”

Montrealiečiai, kurie ne
turi savo vasarnamią nei 
mašiną, vasaros laiku skiria 
daug laiko aplankyti čia 
vykstančią parodą, kurioje 
kiekvienas suranda ką nors 
įdomaus. Lankytoją smal
sumą daugiausia patraukia 
Kinijos paviljonas, kuriame 
apart, Įdomią eksponatą, ro
domi ir labai gražūs filmai; 
taip pat ir tarybinis paviljo
nas gausiai lankomas, kuria
me gana įdomią eksponatą, 
sukurtą jaunimo, rodomi fil
mai. Ypatingai labai gražus 
filmas apie Gagariną, Spalio 
Revoliuciją ir kiti; taip gi ten 
yra gausybė knygą, ją tarpe 
ir lietuvišką.

Parodoje Įvairiuose pa
viljonuose rodomi filmai, 
eksponatai. Išoriniai, paro
da kiekvienam patraukia akį, 
pasipuošusi gausybe gėlią 
Įvairią žalumyną. Tie, kurie 
nelanko, save nusiskriau
džia. Paroda užsidarys 6 d. 
rugsėjo.

RE P.

NEPAVOJINGAS 
ASPIRINAS

Aspirinas, vartojamas reumatoi
dinio artrito gydymui, dirgina 
skrandžio gleivinę. Kaip praneša 
anglų žurnalas ,,The Financial Ti
mes", firmos „Pfaicer" tyrinėtojai 
„įvilko" aspiriną į apsauginę plė
velę, kuri apsaugo tabletę nuo 
virškinimo, kol ji nepatenka j žar
nyną. Tai padės išvengti skran
džio gleivinės sudirginimų ir ne
sumažins vaisto veiksmingumo. 
Tokioje tabletėje yra 300 mg aspi
rino, kurį gaubia 250 mg parace- 
tamolo sluoksnis.

NAUJOS DIRBTINĖS 
KRAUJAGYSLĖS

Tokijo universiteto ligoninės 
krūtinės chirurgijos skyriaus ir Fi
zikos ir chemijos instituto moks
lininkai sukūrė dirbtinių krauja
gyslių gamybos technologiją. Šių 
kraujagyslių, gaminamų iš teflono, 
javiršius cheminiu būdu paden
giamas akriline derva. Prie tokių 
:raujagy$lių sienelių trombai nega
li prilipti. Bandomasis šuo, kuriam 
buvo implantuotos tokios krauja
gyslės, gyvena jau dvejus metus.

ABQAIQ, Saudi Arabija. 
American Oil kompanijos 
valymo firmoje ištikęs spro
gimas užmušė 13 arabą dar
bininką, vieną amerikietį ir 
vieną anglą.

Philadelphia, Pa.
“Truks-pliš, o spaudos 

naudai parengimas įvyks:” 
Taip pasakė virėja drg. H. 
Tureikienė. LLD 10 kuopa 
tūlą laiką buvo lyg ir pri
snūdusi dėl daugelio sunega
lavimą. Na, o mūsą spauda 
dejuoja, kad daugelyje kolo
niją pažangiečiu mirtingu
mas padidėjo. Tai laikraš- 
čią išleidimas pasunkėjo dėl 
finansą ir technikinią jėgą 
silpnėjimo.

Todėl LLD 10 kuopa pasi
ryžo surengti šauną pokylį 
sekmadienį prieš Darbo die
ną (Labor Day), 2 dieną rug
sėjo.

Sunkoka, kai mūsą virtu
vė nuo parengimo vietos už 
12 mylią. Pasižadėjo ir 
naują jėgą. Draugas Ado
mėlis Pauliukaitis pasakė: 
Jeigą taip, tai ir aš bent 
trejetą dienu dėl to padir
bėsiu. Puiku, žada ir dau
giau. Sunkumas ir su iš
garsinimu, mūs spaudai su 
rėtinus išleidimą.

Draugai, visi kvieskite 
savo pažįstamus, kad rugsė
jo 2 dieną važiuotą i pokylį 
6024 Wayne Ave. Bet iš 
kur nesunku atvažiuoti i 
Broad St. ir Erie Ave. Per- 
sėskite Į gatvėkarį 53, kuris 
nuveža į vietą. Išlipkite 
Wayne ir Walnut La. Bušai 
“J” ir “K” atveža ikiChel- 
ton Avė. ir Wayne. Paro
džius Medicare korčiutę, 
sekmadienį veža visai vel
tui. Važiuojant Roosevelt 
Bulvaru nuo New Yorko. 
prašom laikytis dešinėje 
pusėje prie krašto. Priva
žiavę 18 St., sukite po dešinei 
į Clarissa St. Ta gatvė su 
gatvėkario bėgiais praeina 
pro 6024 Wayne Ave.

Pietus valgysime 12:30. 
Tikimės ir tolimą svečiu. 
New Yorko laisviečiai vi
suomet atsilanko.

ŽALI IR RUDI PINIGAI

Kiekvieno mėnesio trečią 
dieną čia pensininkai gauna 
valdžios čekius. Nuėjus i 
banką, prie langelią žmonią 
daugiau kaip prie spavėdniko 
būdelės prieš Velykas. Prie 
vieno langučio padavęs po- 
periuką įgauna pluoštą rudo 
poperiaus pinigu. Maisto 
krautuvėse ir jauni žmonės 
jais moka už maistą. O iki 
dolerio vertės tai gauna alu- 
mino blėkėlią. Ir kaip daug 
rudais pinigais pirkėją!

V R. M.

Binghamton, N. Y.

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutėms Margaret Cowl, 

Agnes Jurevičienei, Helen Kudirkienei, visiems giminėms, 
jos draugams ir pažįstamiems. Taipgi užuojauta “Lais
vės” kolektyvui netekus ilgus metus dirbusios adminis
tratorės.

WALTER
HELĖN ŽUKAITE PINE ir šeima
HELEN ŽUKIENE, Binghamton, N. Y.

R MYLDA ŽUKAI, Gulfport, Fla.

NEIT YORKO 
NAUJIENOS

Miesto ligoninėms susida
rytą fondą trūkumas, jeigu 
Nixono vetavimas nebus 
Kongreso nugalėtas. Tuo
met federalinė parama ligo
nėms žymiai sumažėtą.

•
19 metą jaunuolis R. Ba

zemore, bandęs apginti mer
gaitę nuo užpuoliką, buvo 
smarkiai sumuštas, o už 
kelią dieną peršautas, dabar 
ligoninėje gydosi.

Ozone Parke 70 metą mo
teris Campbell rasta jos pa
čios kambariuose peiliu su
badyta iki mirties.

•
Pasaulinė Transporto 

Darbininką unija užgyrė ir 
nutarė paremti čia streikuo
jančius Olandijos lėktuvą 
KLM linijos mechanikus ir 
prekinią lėktuvą tarnautojus.

•
Kompartijos pirmininkas 

Henry Winston kviečia var
totojus sudaryti vieningą 
kovą prieš aukštą kainą spe- 
kulatorius, kurie baisiai 
apiplėšia publiką.

Brooklyn© moterą organi
zacija, kovojanti už taiką, 
pradėjo kovą prieš aukštas 
kainas. Moterą piketas buvo 
sudarytas prie Macy krautu
vės ant Flatbush Ave. su iš
kaba: “End High Prices
Now”. Taipgi jos reikalavo 
suspenduoti Nixoną. Ant pe
ticiją surinko nemaža para
šą.

RE P.

TARP LIETUVIŲ
Verutė ir Pranas Budrio- 

niai iš Bayside, L. I., prieš 
kelias savaites išskrido i 
Lenkiją. Ten mano pabūti 
šiek tiek ilgiau ir pavažinėti 
plačiau. Verutė turi du bro
lius, kurie gyvena Seinuose. 
Aišku, jie juos aplankys.

* * *
“Laisvės” direktorių pir

mininko Povilo Ventos sesu
tė Berta Vaitonienė praėjusį 
trečiadienį išvyko namo po 
kelią mėnesiu viešėjimo pas 
brolį. B. Vaitonienė gyvena 
Kaune. Ji išvyko Tarybiniu 
laivu “Lermontovu”. Apie 
viešnios išleistuves rasite 
kitame “Laisvės” numery
je.

Laimingos ir smagios ke
lionės linki Bertai visi, ku
riems tik teko susipažinti 
su mieląja Berta.

IEVA

Tarybinis tankas 
atvežė aliejaus

Delaware City, Del. Ta
rybą Sąjungos tankas pirmą 
kartą atvežė i Jungtines 
Valstijas iš Vidurio Rytą 
46,000 statiniu aliejaus.

Tarybinis laivas Febor 
Poletajev, alieją palikęs, iš
plaukė prisikrovęs kitą pre
kių.

Penktadienis, Bugpiučio (August) 17, 1973

Pramogų Kalendorius

Komunistą kandidatas Į 
miesto tarybą John Galio 
prašo piliečią pasirašyti ant 
peticiją, kad komunistą kan
didatai būtą įtraukti Į rinki
mą sąrašą.

Iš "Lietuvių 
dienos”

Praėjusį sekmadienį 
Lakewood Park, Pa., įvyko 
59-oji “Lietuvią diena”. 
Kaip žinia, ją kasmet su
rengia bažnytinės organiza
cijos bei parapijos. Šiemet 
ir man pasitaikė proga joje 
dalyvauti. Iš New Yorko 
buvo nuvykęs pilnas autobu
sas. Daugiausia, žinoma, 
žmonią suvyko iš Pennsyl- 
vanijos koloniją. Viso gal 
susirinko apie 1,000. Buvo 
apščiai ir kitataučią.

Vykdamas aš vaizdavausi, 
kad čia “Lietuvią Dienoje” 
programa bus vedama lietu
viškai. Deja, teko skaudžiai 
nusivilti. Apart vienos ku
nigo A. J. Bielskio pasaky
tos labai piktos ir šmeižiš- 
kos kalbos apie Tarybą Lie
tuvą, visa programa buvo 
vedama angliškai. Bene 
pirmą kartą savo gyvenime 
vienoje vietoj mačiau tiek 
daug kunigą, kiek ją buvo 
šiame parengime.

Man4 geriausia patiko pa
sirodymas solistės Mrs. Da
lia Kucenas. Ji tikrai gra
žiai padainavo. z

Beje, šiame parengime 
sutikau mūsą geras drauges 
Rauduvienę Pittstono ir Na- 
ravienę iš Shenandoah.

Iš New York Lakewood 
Park pasiekti ima ištisas 
keturias valandas. Sugrįžo
me gan išvargę apie vidur
naktį . RE P.

A TENAI, Graikija. Du 
arabai teroristai aerodrome 
apšaudė žmonią minią, už
mušė du amerikiečius ir 
austrą, sužeidė 55 žmones, 
paskui jie pasidavė policijai.

Questions About Nixon's Homes
In a recent open letter to U.S. members of the International Asso

ciation of Machinists, President Floyd Smith posed “some questions 
for Mr. Nixon.” These involve particularly the outlay of nearly $2 
million in federal money to improve President Nixon’s estates at San 
Clemente and Key Biscayne, for “security” reasons. Smith asks:

“Was it really necessary, for security, for the taxpayers to^pay 
$4,834 to furnish Mr. Nixon’s den? Was it rėally necessary, for secu
rity, to spend $6,400 for beach cabanas, $1,830 for a flag pole (along 
with $476 to paint it), $9,910 for weed removal, $7,600 for lawn sprin
klers and landscaping, and $25,524 for ‘landscape maintenance’?

“Was it really necessary, for security, to charge the taxpayers 
$2,329 for a swimming pool heater, $13,500 for three new furnaces, 
$3,300 for golf carts, $2,000 to correct beach erosion and $999 for 
fertilizer?

“What would Mr. Nixon say,” Smith wondered, “if union officers 
used the dues of union members the way he uses the taxes of Amer
ican citizens? Is this the same Mr. Nixon who told the American 
people, in his second inaugural address, that they should ask not what 
the government can do for them but what they can do for themselves?

“Is this the same Mr. Nixon who piously proclaimed in a TV debate 
with John F. Kennedy that American parents should be able to point 
to the President’s standards of personal conduct as a model for their 
children ?”

We think these questions are highly pertinent. Mr. Nixon ought to 
answer them, both by words and by deeds. But if Mr. Nixon balks, 
we hope Rep. Jack Brooks (D., Tex.), who has launched a probe, 
gets to the bottom of the “security” involved here.'

Brooks is 100 per cent right when he points out: “Expenditures that 
are essentially for improvements that any homeowner might routinely 
have to undertake should not be paid for out of taxpayers’ funds in, 
the guise of security protection.”

RUGSĖJO 2 D.

Philadelphijos LLD 10 
kuopa rengia spaudos naudai 
pikniką. Vieta: 6024 Wayne 
Ave., Philadelphia, Pa. 
Pietūs bus duodami 12:30 
vai. diena. Bus ir menine 
programa.

SPALIO 28 D.

“Laisvės” fondui pietus 
įvyks spalio 28 d., 1 vai. po 
pietą, Hartford, Conn. Ruo
šia: L. M. Klubas ir Lais
vės choras. Bus graži me
ninė programa ir geri pietūs 
už prieinamą kainą.

RUGSĖJO 16 D.

Waterbury, Conn., LLD 28 
kuopa rengia spaudos naudai 
pikniką 103 Green Street sa
lėje. Bus pietūs, meninė 
programa.

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

įvyks rugsėjo 4 dieną, 2 
valandą po pietą, “Laisvės” 
salėj, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

SEKR. A. GILMAN 
(33-34)

An Invitation
Pete Seeger, noted folk 

singer and Henry Winston, 
Chairman of The Communist 
Party, USA will be present at 
the 5th Annual Peoples Pic
nic, Sunday, September 9, 
1973 at Arrow Park, Monroe, 
N. Y. This picnic is being held 
in support of the workers' 
press, “The Daily World” 
and the “Young Worker”. 
Henry Winston will be guest 
speaker.

The picnic will feature all 
sports, swimming, fishing, 
dancing and entertainment. 
“The Friends of the Daily 
World” will feature interna
tional cuisine - the good food 
of all nations. The committee 
expects a tremendous turnout 
and has prepared top notch 
entertainment and live music 
for dancing.

Admission and Round Trip 
by Bus - $5.00.

Car admission, each per
son - $2.00.

Children under 12-$ .50. 
MORRIS DAVIS

Coordinator - All Peoples 
Picnic Committee




