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Ką šis laimėjimas reiškia? 
Už detentę ir taiką 
Ledai pralaužti?
Laukan iš Washington© 
LLD jubiliejus ir patarimai 
Niekados nepamiršiu!

A. BIMBA
Apie Richardo Nixono pasi

traukimą iš prezidento vietos 
labai daug rašoma, kalbama 
ir aiškinama.

Kaip bekalbėsime bet šis 
įvykis yra istorinis, pirmas 
toks visoje šios Respublikos, 
jau beveik dviejų šimtų me
tų, istorijoje. Jį keliais žo
džiais arba sakiniais greito
mis žmoniškai apibūdinti neį
manoma. Be to, priklauso ir 
nuo to, kas ir iš kokio taška- 
regio jį stengiasi .vertinti.

Man atrodo, kad iki šiol 
pasirodžiusių pasisakymų ry
šium su šiuo istoriniu įvykiu, 
Amerikos Komunistų Parti
jos generalinio sekretoriaus 
Gus Hali pareiškimas, kurį 
randate šiandien “Laisvėje” 
šiame puslapyje, yra išsa
miausias ir logiškiausias. 
Kiekvienas amerikietis, kuris 
nori rimtai Nixono pasitrau
kimą įvertinti, turėtų pagal
voti apie šio komunistų vado 
nuomonę ir išvadas.

•
Naujasis prezidentas M. 

Gerald Ford žada eiti deten- 
tės ir taikos kelio užsieninėje 
politikoje. Mes irgi už deten- 
tę ir taiką. Visa pažangioji 
žmonija už detentę ir taikąA

Amerikos žmonių pareiga 
žiūrėti, kad prez. Ford šio 
pasižadėjimo laikytųsi, kad jo 
neišduotų.

. e
Australijos vyriausybės 

pripažinimas Pabaltijo tary
binių respublikų didžiulės 
svarbos įvykis. Jį jau pa
smerkė mūsų lietuviškieji 
reakcininkai. Kvaila būtų iš 
jų kitko tikėtis.

Ar šis Australijos vyriau
sybės žygis reiškia pralauži
mą ledų, tai yra, ar ypač 
greitoje ateityje Britanija ir 
jos komonvelto kitos šalys 
paseks Australijos pavyzdį?

Atrodo, kad taip turėtų 
būti. Bet kad tiems, kurie šį 
Australijos vyriausybės iš
mintingą pasielgimą sveiki
name, nereikėtų nusivilti, pa
likime ateičiai parodyti, ku
riuo keliu eis kitos kapitalis
tinės šalys.

•
Tuo tarpu jau seniai laikas 

mūsų šalies vyriausybei pa
keisti politiką Pabaltijo kraš
tų klausimu. Pav., seniai pri
brendęs laikas liautis juokinti 
pasaulį laikymu smetoninės 
atstovybės Lietuvos atstovy
be. Tai ne tik klaidinga ir 
kvaila, bet labai nemorališka 
politika. Juk ten ta smetoni- 
ninkų grupelė gyvena Lietu
vos auksu. Leisti jiems tuo 
auksu naudotis reiškia daly
vauti Lietuvos apiplėšime.

Ir nežmoniška, ir begėdiš
ka!

•
Pittsburghe įvykusiame 

LLD narių pasitarime buvo 
kalbama apie ruošimąsi rim
tai ir plačiai ateinančiais me
tais atžymėti mūsų Draugijos 
60 metų sukaktį. Buvo prisi
minta, kad Arthuras Petriką

< (Tęsiama 2 pusi.)

Prezidento Gerald Fordo 
pranešimas Kongresui

Washingtonas, rugp. 12 d. 
- Tik trims dienomis prabė
gus tapęs prezidentu, Gerald 
Ford padarė pranešimą bend
rai Kongreso rūmų sesijai. 
Jis sutiktas labai entuziastiš
kai, jo kalba bu^o dažnai 
pertraukiama aplodismen
tais. Jam plojo ne tik jo 
Republikonų partijos, bet ir 
Demokratų partijos žmonės.

Savo kalboje arba praneši
me naujasis prezidentas dau
giausia dėmesio kreipė į vidi
nius šalies reikalus. Tik be
veik į pabaigą palietė Ameri
kos tarptautinius santykius.

“Infliacija yra mūsų nume
rio pirmo priešas”, pareiškė 
naujasis prezidentas. Tai 
reiškia, kad kovai su infliacija 
turi būti nesigailima jokių 
pastangų. Na, ir laukėme, 
kaip ir kokiais būdais mes 
prieš tą pirmojo numerio 
priešą turime kovoti? Laukė
me konkrečių planų ir pasiū
lymų. Deja, jie nepasirodė. 
Tiesa, prezidentas ragino kuo 
greičiausia suaktyvinti įstai
gą “Cost of Living Council”, 
kuri sektų ir tvarkytų kainų 
ir algų kilimą, bet ar to 
užteks? Abejotina.

Taip pat tiesa, kad prezi
dentas ragino šio rudens rin
kimuose į Kongresą balsuoti 
tik už tuos kandidatus, kurie 
“griežtai stoja už mažinimą 
valdžios išlaidų, federalinių 
išlaidų ir sukontraliavimą in- 
flacijos”, bet tuoj storiausiai 
pabrėžė, kad Amerika turi 
pasilikti militariniai tvirta, 
ginkluota nuo kojų iki galvos. 
0 tai reiškia, kad ginklavimo
si, kad militariniams reika
lams lėšos nebus mažinamos, 
dargi gal didinamos. O kaip 
tik čia turėtų būti taupomi 
bilijonai dolerių.

Atvyko Amerikon 
prašyti pagalbos

Washingtonas. - Pradžioje 
savaitės į čia atvyko Egipto 
užsienio reikalų ministras Is
mail Fahmy. Jis tarsis su 
valstybės sekretoriumi ir vei
kiausia su patim prezidentu 
Fordu. Svečias prašys Ame
rikos pagalbos ne tik ekono
minės, bet ir politinės. Kiek 
jam tas pavyks, niekas neži
no. Iki šiol Amerikos valdžios 
simpatijos buvo Izraelio pu-’ 
sėje.

Athenaiz- Graikijoje nera
mumai dėl padėties Kipro 
saloje. Armija ruošiama ka
rui su Turkija.

Savo kalboje prezidentas 
karščiausiai ragino ir kvietė 
tiek Kongresą, tiek visus 
amerikiečius padėti į šalį ar
ba pamiršti visus nesusiprati
mus ir susivienyti. Apie Wa
tergate skandalą ir ryšium su 
juo senojo prezidento pasi
traukimą nekalbėjo.

Pabaigoje kalbos, kaip sa
kyta, prezidentas apsistojo 
prie tarptautinių santykių. 
Pasižadėjo ištikimai tęsti 
prezidento Nixono tarptauti
nę politiką. Kovosiąs už de
tentę, už taiką, už santykių 
su visomis šalimis gerinimą. 
Ypatingai svarbus jo pasisa
kymas apie santykius su Ta
rybų Sąjunga. Jis pažadėjo 
kietai laikytis paskutinių tre
jų metų politikos. Jis nurodė, 
kad šioje termobranduolinėje 
gadynėje kito kelio nėra. Tu
rime gyventi taikoje ir bend
romis pastangomis palaikyti 
taiką.

Tokį pat pažadą preziden
tas sudėjo ir Kinijos Liaudies 
Respublikai ir Lotynų Ameri
kai, ir Azijai.

Prezidentas pažadėjo būti 
visų Amerikos žmonių prezi
dentu, neatsižvelgiant į ’ jų 
rasinę kilmę, tikėjimą bei 
amžių.

Dauguma komentatorių šį 
pirmą naujojo prezidento 
pranešimą Kongresui labai 
giria.

Dabar, žinoma, turime 
laukti, kaip mūsų prezidentas 
tuos pažadus ištesės.^

Nė valandėlei nereikia pa
miršti, kad naujasis prezi
dentas atstovauja tiems pa
tiems Amerikos stambiojo 
kapitalo interesams, ir kaip 
senasis, Todėl tie interesai ir 
jam bus pirmoje vietoje, o 
darbo liaudies reikalai - ant
roje.

TARYBINĖ VYRIAUSYBĖ 
GRIEŽTAI LAIKYSIS 
DETENTĖS IR SUTARČIŲ

Maskva. - Rugpiūčio 11 
dieną didžiajame Tarybų Są
jungos dienraštyje “Pravda” 
kalbama apie naują situaciją 
Amerikoje ir santykius tarp 
šių dviejų šalių ateityje. 
Dienraštis sako:

“Tarybų Sąjunga ateityje 
tvirtai ir ryžtingai laikysis 
tolesnio santykių tarp Tary^ 
bų Sąjungos ir Amerikos ge
rinimo politikos. Kas dabar 
reikalinga, tai nesvyruojan
čio vykdymo anksčiau pasira
šytų sutarčių”.

O tokių labai svarbių sutar
čių buvo priimta ir pasirašyta 
visa eilė.

Addis Ababa. - Studijuoja
mas . naujos konstitucijos 
Etiopijai klausimas. Naujoje 
konstitucijoje siūloma labai 
sumažinti imperatoriaus ga
lią ir privilegijas. Šiandien 
karalius laikomas ne tik abso
liutišku žmonių valdovu, bet 
ir vyriausiu “dievo atstovu”.

Phnom Penh. - Kambodijos 
armija per klaidą iš lėktuvo 
mesdama bombą ant kaimo, 
užmušė 40 savo kareivių.

Prez. Gerald Ford

Prez. Ford turtai 
šiandien ir koki 
bus ateity?

Washingtonas. - Tai labai 
įdomus klausimas. Sakoma, 
kad dabar Gerald Fordo tur
tai siekia $256,000. Betgi pa
našiai buvo “biednas” ir 
Richard Nixonas, kai nebuvo 
iškilęs į prezidentus. Šian
dien jis yra kelis kartus mili
jonierius. Įdomu, kiek Fordo 
turtai pakils jam preziden
taujant. . .

Nixonas 
nesitrauksiąs 
iš politikos

Seattle, Wash. - Buvęs 
Richard Nixono ištikimas pa
dėjėjas John D. Ehrlichman 
čia pareiškė, kad Nixonas 
jokiu būdu nesitrauks iš poli
tinės veiklos. Jis surasiąs 
būdus ir priemones vėl iškilti 
politikoje. Jis bara Nixoną, 
kad jis neklausęs jo patari-, 
mų, kaip vesti prezidentystę, 
už tai ir susikompromitavęs.

N. J. piliečiams 
pasirinkimas

JOSEPH ROGERS

Jis yra įžymus veikėjas. Jis 
yra Komunistų Partijos New 
Jersey Valstijos 3-čiame kon
gresiniame distrikte kandida
tas į Jungtinių Valstijų Kong
resą.

Prieš jį kandidatuoja re- 
publikonas Kenneth Clark ir 
demokratas James Howard. 
Piliečiai turi proga balsuoti 
už tikrą savo klasės atstovą.

Mūsų prezidentas turėtų būti išrinktas 
per specialius rinkimus ”

New Yorkas. Amerikos Ko
munistų Partijos generalinis 
sekretorius ir tos partijos 
buvęs 1972 metų rinkimuose 
kandidatu į prezidentus Gus 
Hali rugpiūčio 8 dieną spau
dos bei radijo ir televizijos 
atstovų konferencijoje pada
rė tokį pareiškimą:

Nixono pasitraukimas yra 
istorinis žygis į gerąją pusę. 
Pikta, anti darbininkiška, ra
sistinė jėga išmesta į istorijos 
išmatų dėžę. Tai didelis de
mokratinių jėgų laimėjimas 
mūsų šalyje.

Bet labai svarbu šį nepa
prastą įvykį teisingai supras
ti ir apibūdinti.

Vyriausias konspiratorius 
demaskuotas ir pasmerktas. 
Bet tos jėgos, kurios tą kon
spiraciją (sąmokslą) pagim
dė,. pasilieka galioje, tebeval- 
do.

Nixono pasitraukimas yra 
labai pozityvus įvykis. Bet 
tikėti, kad Nixonas ir jo 
pakalikai valdžioje ir Jungti
nių Valstijų Kongrese veikė 
tik kaip siaura grupelė be 
galingo pagrindo po kojų, ir 
iš to daryti išvadą, kad Nixo
no pasitraukimas nuo scenos 
išspręs labai svarbias proble
mas šioje šalyje, arba tikėti, 
kad demokratinėms teisėms 
ir įstaigoms pavojus jau yra 
praėjęs, reikštų gyventi pa
vojingomis iliuzijomis.

Nixonine konspiracija ope
ravo po “tvirtos prezidentys
tės” maska. Tos konspiraci
jos pagrindas yra finansinė 
industrinė militarinė sąjun
ga.

Patys aukščiausieji mono
polistinio kapitalo rateliai 
šimtais milijonų dolerių šią 
konspiraciją finansavo. Di
džiųjų korporacijų žmonės šią 
konspiraciją pravedė.

Mes turime nepamiršti, 
kad Demokratų ir Republiko
nų partijų vadovaujantieji 
žmonės atvirai arba savo ty
lėjimu palaikė nixoninę kon
spiraciją, kol toji konspiracija 
buvo nukreipta prieš darbo 
žmones, prieš žmones, kurie 
yra klasinės ir rasinės prie
spaudos aukos. Faktinai dar

ARABŲ KAPITALISTAI 
ATVYKO BRAZILIJON

Rio De Janeiro. - Čia atvy
ko patys stambiausi kapita
listai iš Lebanono, Saudi Ara
bijos, Kuwaito, Jordano, Mo
rocco ir Lybijos tartis su 
Brazilijos vadovybe praplėti
mui biznio tarp arabiškų 
kraštų ir Brazilijos. Jų vizitas 
tęsis dvi savaites.

JO PATIES SALININKAI 
JI “PRIBAIGĖ”

Pasirodo, kad patys karš
čiausi Nixono gynėjai ir užta
rėjai prikalbino jį rezignuoti 
vardan Republikonų partijos 
gerovės. Jiems, girdi, pasiro
dė, kad jo užsispyrimas laiky
tis prezidento vietoje, kol bus 
Kongreso pašalintas, labai 
pakenks jo partijos prestižui 
ir gerovei. Pagaliau jis jų 
patarimo paklausęs. Vadina
si, jo kolegos padėjo jį iš
stumti iš prezidento vietos. 

ir šiandien tie patys vadovau
jantieji republikonai ir demo
kratai palaiko Nixono politiką 
- taksavimo (apiplėšimo) 
biednuomenės, vis tebeau
gančios infliacijos, rasizmo ir 
šimtabilijoninio militarinio 
biudžeto.

Ir dar šiandien pat tos 
pačios monopolinio kapitalo 
jėgos, kurios palaikė Nixoną, 
sprendžia prezidento pakeiti-x 
mo reikalą.

Amerikos žmonės neturi 
duotis mulkinami visokių 
reakcinių elementų, kurie 
per paskutinę minutę urmu 
pradėjo pasisakyti prieš 
Nixoną. Kaip tos žiurkės, jie 
skubinasi nuo skęstančio lai
vo. Jie nori šią krizę panau
doti pasukimui šalies vairo 
dar piktesniais-fašistiniais 
kanalais.

Amerikos žmonės turi su
prasti naują sąmokslą, kurį 
prieš juos ruošia šaltojo karo 
šaika, kuri Nixono pasitrau
kimą naudoja sugrąžinimui 
šalies į šaltojo karo laikus su 
jų tarptautiniuose santykiuo
se įtampa ir branduolinio ka
ro pavojumi.

Šiandien yra tas momen
tas, kada žmonės turi giliau 
pažvelgti į klausimus kas val
do mūsų valdžią, mūsų eko
nomiką ir mūsų gyvenimą. 
Kur yra korupcijos ir nesibai
giančios krizės šaltinis?

Apgavingi 1972 metų rinki
mai buvo nixonines konspira
cijos dalis. Priverstas prezi
dento pasitraukimas yra įvy
kis, kuris neturi sau lygaus. 
Toji rinkiminė apgavystė gali 
būti atitaisyta tiktai greitai 
naujais prezidentiniais rinki
mais. Be tokių rinkimų mes 
turėsime tų pačių korporaci
nių jėgų paskirtus, ne rink
tus prezidentą ir viceprezi
dentą.

Tiktai kovingas demokra
tinis liaudies judėjimas tegali 
apsaugoti nuo pavojaus mūsų 
šalies demokratines teises ir 
įstaigas. Tiktai suvienytas 
liaudies judėjimas gali pasuk
ti šalies vairą į teisingą kelią, 
išlaisvindamas mūsų šalį iš 
didžiųjų korporacijų nagų. 
Tiktai kovingas žmonių judė
jimas gali užtikrinti, kad 
Jungtinės Valstijos ir toliau 
eis linkui detentes (taikaus 
tautų ir valstybių sugyveni
mo). Tiktai liaudies judėji
mas gali priversti panaikinti 
šimto bilijonų dolerių karo 
reikalams biudžetą. Tiktai 
liaudies judėjimas gali pada
ryti galą pragaištingajai in
fliacijai. Tiktai liaudies judė
jimas gali padaryti galą šioje 
šalyje rasizmui.

Kol mūsų šalies viešpačiais 
bus monopolinės korporaci
jos, tol visuomet bus reakci
nių, antidemokratinių kon
spiracijų (sąmokslų) pavojus. 
Visuomet bus rasizmo spau
dimo, kylančių kainų, didė
jančių mokesčių ir ekonomi
nių krizių pavojus.

Šitie įvykiai gali būti nauja 
pradžia, jeigu jie mums duos 
naują vienybę - visų demo
kratinių jėgų vienybę, darbi
ninkų klasės jėgų vienybę, 
rasiniai prispaustųjų vieny
bę, taikos jėgų vienybę ir 
jaunosios kartos vienybę.

JAPONAI LAUKIA IŠ 
PREZIDENTO FORDO 
PAKVIETIMO

United Press Infernetlonil

Prem. Kakuei Tanaka

Tokyo. - Japonijos premje
ras Tanaka neslepia savo pa
geidavimo, kad jį Amerikos 
naujasis prezidentas Fordas 
pasikviestų į svečius. Jo 
prestižas tarp Japonijos žmo
nių labai nusmukęs. Pakvieti
mas Amerikon tartis su nau
jąja Amerikos vadovybe pa
dėtų Tanakai tą savo prestižą 
pataisyti.

Manoma, kad toks pakvie
timas iš Amerikos bus gautas 
ir prem. Tanaka jį priims su 
dar dideliu prezidentui For
dui dėkingumu.

Futbolininkų 
streikas laikinai 
nutrauktas

Po kelių savaičių streiko, 
nepriėjus prie jokios sutar 
ties, šios šalies futbolininkai 
nutraukė streiką keturiolikai 
dienų. Jeigu per tą laiką 
futbolo sporto klubų savinin
kai neišpildys jų reikalavimo 
ir nepasirašys naujo kontrak
to, jie streiką atnaujinsią?. 
Jeigu streikas pasikartotų, to 
populiaraus sporto sezonas 
būtų sužalotas.

a ■
Washingtonas. - Republi

konų frakcijos Senate vadas 
sen. Hugh Scott sako, kad jis 
ir jo kolegos yra priešingi 
teismui ir bausti buvusį pre
zidentą už jo nusikaltimus. 
Jam reikį visas nuodėmes 
dabar dovanoti.

Washingtonas. - Urminės 
kainos tik per vieną liepos 
mėnesį pakilo 3.9 procentas. 
Tai aukščiausias pakilimas iš 
visų paskutinių vienuolikos 
mėnesių.

Prezidentas Fordas smer
kia General Motors už pakėli
mą automobilių kainos net 10 
procentų.

NELAIMĖJE ŽUVO 8 
TARYBINĖS ALPINISTĖS

Maskva. - Gautas praneši
mas iš Centrinės Azijos, kad 
ten ant Lenino kalno rastos 
sušalusios aštuonios alpinis
tės (kalnų laipiotojos). Leni
no kalnas yra vienas aukš
čiausių visoje Tarybų Sąjun
goje. Jo aukštis 23,400 pėdų. ' 
Tos drąsios moterys, matyt, 
žuvo nepasiekusios kalno vir 
šūnės.
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Laužomas susitarimas
Pietų Vietname karas buvo baigtas susitarimu, kad 

Jungtinės Amerikos Valstijos iš ten ištrauks visas savo 
karines jėgas ir nutrauks militarinę pagalbą Saigono 
režimui. Bet pasirodo, kad tai buvo apgavingas pasižadėji
mas, kurio nemanyta laikytis. Tiesa, Pietų Vietname JAV 
valdžia nebelaiko didelės armijos, bet be Amerikos ginklų ir 
visokios kitokios militarinės pagalbos Saigono fašistinis 
režimas neišsilaikytų nė vienos dienos. Dar daugiau: Pietų 
Vietnamo Laikinoji Revoliucinė Vyriausybė kaltina Ameri
ką, kad jos lėktuvai ir dabar su militarinėmis misijomis 
lekioja virš liaudiecių kontroliuojamų rajonų. Ji parodo, 
kad, antai, per pirmuosius šių metų šešius mėnesius, 
Amerika prisiuntė Saigono valdžiai 190 visokio tipo karinių 
lėktuvų, kurių tarpe yra tuzinas F-5 bomberių, 500 tankų, 
200 sunkiosios artilerijos priemonių ir net 400,000 tonų 
amunicijos.

Tai neleistinas sutarties laužymas. Jis taip nepateisina
mas, jog prieš jį protesto balsų pradeda pasireikšti ir mūsų 
Kongrese. Pav., Pentagonas reikalavo Pietų Vietnamo 
militarinei pagalbai paskirti bilijoną ir šešis šimtus milijonų 
dolerių, vyriausybė reikalavo “tik” bilijono dolerių, bet 
Kongreso Atstovų Butas 233 balsais prieš 157 paskyrė tik 
700 milijonų dolerių. Be to, Senato Užsieniniais Reikalais 
Komitetas oficialiai apkaltino Jungtinių Valstijų ambasado
rių Pietų Vietname poną Graham A. Martin per dideliu 
pataikavimu Saigono režimui ir patarė prezidentui jį tuoj 
atšaukti. Žinoma, prezidentas Nixonas šį protingą reikalavi
mą atsisakė įvykdyti, bet tai parodo, kaip plačiai jau net ir 
Kongrese vystosi nepasitenkinimas dabartini šios šalies . 
valdžios politika Pietų Vietname. Reikia tikėtis, kad tas 
nepasitenkinimas nenutils ir privers vyriausybę tą politiką 
pakeisti, tai yra, laikytis pasirašytos sutarties ir ištraukti 
visas ginkluotas jėgas iš Pietų Vietnamo.

Kodėl, kas kaltas?
Anthony Lewis laikomas vienu liberališkiausių kapitalisti

nės spaudos kolumnistų. Jis labai nusivylęs šiais laikais. 
Washingtone įvykiai, ryšium su Watergate skandalu, jam 
neduoda net naktimis ramiai miegoti.

Aną dieną savo kolumnoje, iš desperacijos jis klausė: “Po 
kiek laiko mes stebėdamiesi klausime savęs, kaip tai galėjo 
atsitikti? Kodėl taip ilgai buvo leista klestėti nepadorumui, 
žmogaus vertybių pažeidimui? Kai pagaliau tiesa iškilo 
aikštėn, kodėl tiek daug žmonių užsimerkė, jos nematyti? 
Kodėl Nixonas galėjo taip ilgai išlikti savo uždarame 
nerealiame pasaulyje?”

Šitoje dilemoje šiandien randasi ne tik Anthony Lewis. 
Beveik visi taip vadinami liberalai trauko pečiais ir nebegali 
surasti atsakymo į šiuos ir kitus labai paprastus klausimus.

Jų nelaimė yra ta, kad jie nenori arba nepajėgia rimtai 
tikrojo kaltininko paieškoti. Jie nenori, negali arba nepajė
gia suprasti, kad tas visas šių dienų Amerikos ir kitų 
kapitalistinių šalių socialiniame ir politiniame gyvenime 
išsigimimas yra socialinės santvarkos kūdikis - kapitalizmo 
kūdikis. Kapitalistinė santvarka sugedo, išsigimė. Ji davė 
pasauliui ir Hitlerį, ir Nixoną. Visos geriausios žmogaus 
vertybės jai jau seniai visiškai svetima sąvoka.

Lewis ir jo kolegos to nesupranta arba nenori suprasti. 
Jeigu jie tą tiesą suprastų, jie stotų po marksizmo vėliava ir 
visą savo talentą panaudotų pakeitimui kapitalistinės 
santvarkos nauja, pažangia santvarka, kurioje žmogau^ 
žmogum pavergimas, žmogaus žmogum išnaudojimas yra 
laikomas didžiausiu nusikaltimu prieš viską, kas padoru ir 
žmoniška.

KRISLAI
(Tęsiama iš 1 pusi.)

tvarko ir katolaguoja turin
čius filmus iš Lietuvos. Jis 
sako, kad yra keletas labai 
gražių filmų, kurie dar nebu
vo šioje šalyje rodyti. Jis turi 
naujutėlį filmams rodyti apa
ratą ir sutiktų, pakviestas, 
pats nuvažiuoti ir tuos filmus 
parodyti, arba juos pasiųsti į 
tolimesnes kolonijas, kad jos 
pačios, kur gali, juos galėtų 
parodyti publikai.

Tuo gražiu sumanymu rei
kėtų pasinaudoti minint Lite
ratūros Draugijos 60-metį. 
Labai prašomos ir karštai 

‘ raginamos bent jau didesnės 
kolonijos apie tai pradėti gal
voti. Šiuo visu reikalu tarki
tės su LLD Centru.

Nors atrodo, kad tai labai 
mažas įvykis, bet jis daug 
pasako ir aš jo niekados nepa
miršiu.

Tai buvo šauniojoje, gra
žiojoje Klaipėdoje. Sustoja 
me prie šaligatvio ir aš sku
biai lipu iš automobilio. Eina 

^moteriškė ir atsisukus į mane

garsiai surinka: “Tu gi begė
di, užsistojai ant žolės!”

Žiūriu, kad iš tikrųjų mano 
viena koja ant vieno ruožte - 
lio žemės tarp cementuotos 
šaligatvio dalies ir kelio, kur 
pradeda žaliuoti viena kita 
žolelė. Iš karto nesusivokiau, 
kur tas mano toks baisus 
nusikaltimas, nes juk pas 
mus priimta lipant iš mašinos 
dėti koją prie pat gatvės, nors 
ten necementuota ir žolėta, ir 
niekas tavęs už tai nebara, 
begėdžiu nevadina. . . Tik 
pagalvojęs susivokiau, kad 
vienoje šalyje paprasčiausias 
paprotys kitoje šalyje gali 
būti laikomas gana rimtu nu
sikaltimu. Supratau, kaip la
bai Klaipėdos žmonės gerbia 
ir saugo gamtą. Toji moteriš
kė, mane sugėdindama, iš- 

i reiškė visų jų atsinešimą apie 
saugojimą gamtos, kad ji ne- 

i būtų žalojama ir tręšiama. 
Juk tik už tai pas juos visur 
tokia graži ir švari aplinka.

Ir vietoje ant jos amžinai 
supykti, aš pasilikau ją amži
nai gerbiąs. Norėjau jai nuo
širdžiai padėkoti, bet kol aš 
susivokiau, ji jau buvo per 
toli “nušovus”. . .

Kas ką rašo ir sako
LIETUVIŠKŲ NACIŲ 
BALSAS

Nėra jokia paslaptis, kad 
didžiojo karo metu lietuviš
kieji buržuaziniai nacionalis
tai buvo vokiškųjų nacių 
bendražygiai. Ir šiandien jie 
negali pamiršti nacių pralai
mėjimo. Jie su didžiausiu 
pasipiktinimu kalba apie Lie
tuvoje ruošiamus Lietuvos 
išvadavimo iš nacių okupaci
jos paminėjimus.

Antai, Chicagos menševikų 
“N.” (liepos 27 d.) vedamaja
me “Lietuviai brangiai moka 
už “ ‘išlaisvinimą’ ”, tarp 
kitko, sakoma:

“Bet didžiausi sovietų karo 
jėgų mūšiai ėjo ne Dzūkijoje, 
bet į šiaurės vakarus nuo 
Šiaulių ir Radviliškio, prie 
didžiųjų kelių sankryžos. 
Tuos kelius vokiečiai vyku
siai gynė ir ten paklojo dido
ką skaičių rusų kariuomenėje 
tada tarnavusių ukrainiečių, 
gudų, baškirų ir kitų komu
nistų pavergtų ir mobilizuotų 
jaunų vyrų. Tose vietose pa
statyti patys didžiausi pa
minklai, ten kiekvieną metą 
varomi žmonės pagerbti 
“Lietuvos išlaisvinimui” gy
vybę atidavusius “didžiuosius 
brolius”.

Matote, Lietuvos žmonės 
nėra dėkingi už sumušimą 
nacių ir išlaisvinimą Lietuvos 
iš jų okupacijos. Juos reikia 
varyti į tos sukakties minėji
mus. “N.” redaktorių balsas 
yra lietuviškų nacių balsas.

Arba, štai “Naujienose” 
(liepos 31 d.) sakoma:

“Neris pagyvenusi komu
nistinėje Rusijoje ir sugrįžusi 
į Lietuvą, skundėsi, kad dau
gelio žmonių negalinti suras
ti, net pažinti. Jie kaž kokie 
kitoki, negu buvo. Kai kas 
parsidavė hitlerininkams, ki
ti svajoja apie smetoninės ar 
kitokios Lietuvos atstatymą. 
Tai rusiškai galvojanti Neris 
nesuprato tų, kurie lietuviš
kai galvojo”.

Vadinasi, “rusiškai galvo
jo” Nėris ir visi kiti, kurie 
pasmerkė hitlerininkam par
sidavėlius arba norėjusius su
grąžinti Lietuvoje smetoninę 
diktatūrą.

Juk tai yra nacių arba 
jiems parsidavėlių balsas, 
skirtumo nedaro, kad jis į 
pasaulį plinta iš naujieniečių 
lūpų.

ĮŽYMAUS DAILININKO 
GRAŽUS ATSILIEPIMAS 
APIE LIETUVĄ

Šiemet Tarybų Lietuvoje 
lankėsi dailininkas Vytautas 
Kazys Jonynas ir ten būda
mas savo įspūdžiais pasidalijo 
su “Gimtojo krašto” skaityto
jais. Jie įdomūs. Jis sako:

“Tėvų žemė ir gimtasis 
kraštas su savo gilia istorine 
praeitimi, su gimtąją visus 
mus jungiančia kalba, su mū
sų papročiais ir tradicijomis 
yra kiekvienam lietuviui tas 
brangusis turtas ir neper
traukiama grandis, kuri lydi 
ir lydės kiekvieną lietuvį iki 
grabo lentos.

Su retu džiaugsmu sualsa
vo manoji krūtinė, įtraukus į 
plaučius gryną tėvynės orą. 
Su nuostaba akys gaudė šim- 

’tus primirštų reginių. Vil
nius, jo architektūra, kalne
liai, vėjas, debesys ir dangus 
ošė muzika, kurios aš taip 
labai buvau pasiilgęs.

Kultūros pulsas jautėsi 
kiekviename žingsnyje, o nu
veikti šioje srityje kultūrinin
kų darbai glostė mano kaip 
lietuvio ambiciją, kėlė pasidi
džiavimą ir padėką rankoms, 
toms dirbančioms rankoms, 

i kurios tą visa sukūrė.
i Žinau, kad šių eilučių skai
tytojui atrodys, jog čia yra 
daug sentimentalumo, bet 
kas palieka iš žmogaus, kuo
met jis praranda jausmus?

Jūsų kultūrinio gyvenimo 
pulsas yra taip galingas,

prasmingas ir gražus, kaip 
Digrio vargonai, palydimi 
Lietuvos kamerinio orkestro, 
kurį su taip dideliu ’ malonu
mu išklausiau Paveikslų gale
rijoje.

Mane stebina visų meno 
šakų ne tik tarptautinis meni
nis lygis, bet ir poreikis gy
venime turėti visas gyvas 
meno šakas. Skulptūra, de
koratyvinė dailė, freska, ta
pyba ir grafika taip veržliai 
klesti, kaip vasarojus derlin
goje žemėje. Vitražai, kurie 
pasauliui nežinomu lig šiol 
technišku atlikimu, savo įs
pūdžiu ir grožiu pritrenkian
čiai džiugina. Keramika, 
audiniai, kilimai su nuostabia 
Balčikonio fantazija, techniš
ku išradingumu, formatu ir 
menine išraiška sulaiko alsa
vimą, kuomet džiaugsmas tu
ri prasiveržti iš mūsų krūti
nės. Tai vis nelauktos staig
menos, kurios kaip upės pa
vasarį išsilieja iš savųjų kran
tų. Vyresnioji karta su sa
vuoju žinių bagažu ir patirti
mi tarsi galingi ąžuolai, veš
liai maitindami savas šakas iš 
gimtosios žemės sulčių, išug
dė jaunąją kartą, kurios verž
li jaunystė netelpa savo mo
kytojų vieškeliuose, bet pati 
laužiasi į paslaptingas gamtos 
ir sapnų pasaulio užtvaras, 
kad meno džiaugsmas, jo jė
ga ir grožis pasiektų ir pra
turtintų šiandien tėvynėje 
gyvenantį lietuvį. O lietuvis 
kūrėjas tuom pačiu atiduoda 
savo garbingą duoklę pasauli
nio meno istorijai. Man buvo 
nuostabiai gera tai matyti, 
lankant šiuos meno labirin
tus. Koks lietuvis tuom galė
tų nesididžiuoti?

Mano gyvenimas užsienyje 
buvo ir yra kietas, jūra, per 
kurią tenka plaukti, yra sve
tima ir audrįnga. Atsikvė
piau Lietuvos žemėje ir įsi
kvėpiau į savę^yilties ir naujų 
jėgų, kad tolimesnė kelionė 
svetur palengvės dėl patir
ties ir įspūdžių, kuriuos išsi- 
vežu iš gimtines.

Lietuva brangi, mano Tė
vyne. . .

graži, nes daugel vargų 
patyrei.

Džiaugiuosi, - kad savo 
dvasia nuo tėvynės nesiren
giau ir nebuvau pabėgęs.

Dėkoju visiems, kurie savo 
meile ir darbu tėvynėje ir 
tėvynei taip nuostabiai ją 
papuošė.

Draugams, kolegoms ir 
prietėliams už jų pastangas.ir 
globą^ mano viešnagės metu 
priklauso mano ir žmonos 
nepamirštamas dėkingu
mas”.

JOAN BAEZ
— 1

Liaudiles gitaristė- 
daįnininkė

ŽUVO 8 ŠEIMOS NARIAI^

Praeitą šeštadienį privati
nio lėktuvo avarijoje, Minne- 
sotos valstijoje žuvo iš New 
Jersey valstijos mokslininkas 
hematologas dr. L. Michael 
Kuhn, jo žmona ir jų šeši 
vaikai. Nelaimė įvyko aero
drome lėktuvui nusileidžiant.

Baker, Ore. - Oregono vals
tijos Demokratų partija no
minavo i į Jungtinių Valstijų 
senatorius Mrs. Betty Ro
berts. Rinkimuose jai teks 
persiimti su Republikonų 
partijos kandidatu Robert W. 
Pack wood.

LAIŠKAI
Dearest Friends!

Greetings from our partici
pation in “The Future of Our 
Earth - Expo 74”. Enjoying 
everything and pleased to be 
here, especially after the 
exotic scenery of California, 
Oregon and Washington.

M. Baltulionytė
V. Sutkus 

Mildred Friberg & Carl

Dear Bimba!
I am so happy to send you 

this check of one hundred 
dollars for the “Laisvė”.

It started like this: Mrs. 
M. Sukackas of Worcester 
thought it would be a good 
idea for the members of the 
Laisvės Chorus to make a 
basket of gifts to be used at 
the picnic to raise money last 
Sunday. We did this, announ
cing that it was for the paper. 
When I finished, I was think
ing if’you were here to see 
this success! I saw you at so 
many picnics raising money 
for the paper and now I was 
able to help you. So there it is 
from the members of our 
chorus.

The program was very 
good. The chorus sang from 
the heart and did a terrific 
job. . .

There was a lot of nostalgia 
as people spoke of the many 
years of picnics and pro-

finis štabas, vadovauja mūsų 
“Vaga” ir jos talentingų ver- : 
tėjų kolektyvas. Vytautas Vi- į 
sockas, vienas svarbiausiųjų 
šiame bare žmonių: jis 
kruopščiai ir kantriai, su mei
le ugdo vertėjų kadrus. Jis, 
kaip sykis, tas žmogus, ku
riam “Vagos” leidyklos vado
vybė patikėjo tą nelengvą, 
kūrybinį kūsdieninį darbą su 
vertėjais, kūrėjais, padedan
čiais TSRS broliškųjų tautų 
ir užsienio,, rašytojų knygoms 
dar kartą gimti - lietuviškai.

Jūs, žinoma, paklausite - 
kodėl, rašydamas apie Vy
tauto Visocko jubiliejų, ne 
tiek kalbu apie patį jubiliatą, 
kiek apie “Vagos” leidyklos 
darbus? Pirmiausia, prisipa
žinsiu - pernelyg gerai mūsų 
draugą Vytautą pažįstu. Ko 
šitas žmogus gyvenime dau
giausiai nepakenčia - gerų 
žodžių (nors ir šimtą kart 
pelnytų) apie save, atseit, 
vadinamosios “panegirikos”. 
Ką padaryki? Jau toks jis iš 
prigimties - be galo drovus ir 
kuklus. Per tą savo kuklumą, 
jis net per savo gimimo dieną 
pabėgo iš Vilniaus, pabėgo 
nežinoma kryptimi - bile kad 
išvengtų to savo jubilie
jaus. . . Na, o antroji priežas
tis, kad kalbu kur kas dau
giau apie Vytauto Visocko 
darbą leidykloje. . ., kad jis

grams.
We, of course, hope that 

we still will be invited to 
“Laisves” concert in Novem
ber.

< Best to all!
Wilma Hollis

Mielas Drauge Redaktoriau!
Skaitydamas “Tiesos” laik

raštį, tur būt, pastebėjote, 
kad čia buvo išspausdintas 
LTSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Įsakas, ku
riuo “Vagos” leidyklos vy
riausiojo redaktoriaus pava
duotojui Vytautui Visockui 
suteikiamas Lietuvos TSR 
nusipelniusio kultūros švieti
mo darbuotojo garbės var
das. Tai sutapo su kukliu 
jubiliejum - draugo Vytauto 
penkiasdešimtmečiu. Tokia 
proga verta atsigręžti į praei
tį ir šį bei tą papasakoti apie 
Vytauto Visocko atliktus dar
bus, tuo labiau - kad tokių 
žmonių gyvenimas, kiekviena 
išgyventa diena turi nugar- 

'kaulį, tai dienos, išmatuoja
mos darbais, gražiais darbais
- kurie turi išliekamos vertės.

Pradėsiu nuo to, kad Vy
tautas Visockas, štai jau 
daug metų “Vagos” leidyklo
je vadovauja vertimams, bro
liškųjų Tarybų sąjungos tau
tų ir užsienio rašytojų lietu
vių kalba leidžiamoms kny
goms. 0 tokių knygų pas mus 
kasmet leidžiama vis dau
giau. . . Pasiimkime, kad ir 
vertimus iš TSRS tautų kal
bų. Juk dabar jau išleista 
32-jų Tarybų Sąjungos tautų 
ir tautelių grožinė kūryba. Ir, 
kas čia pažymėtina: leidžia
mos ne tik tautų, turinčių 
seną literatūrą - rašytojų 
knygos, bet ir tokių negausių 
tautelių, kurios atgimė ir sa
vo literatūrą sukūrė tik tary
biniais metais. Aš turiu gal
voje balkarų, avarų, nichvų, 
mansi, mordvių, udegiečių, 
adigiečių rašytojų knygas, 
išėjusias lietuviškai. Man sa
vo metu teko būti Tarybinia
me Pamaryje, pas udegiečius
- jų iš viso 6 kaimai. Pusantro 
tūkstančio žmonių. Gyvenau 
ir tarp čiukčių - jų apie 8,000. 
Manciai - viena iš negausių 
tautelių, gyvenančių Sibire: 
chanty - mansų nacionalinėje 
apygardoje. Jie irgi savo ra
šytinę literatūrą sukūrė tik 
tarybiniais metais. Nori to - 
ar nenori, bet privalai šian
dien pripažinti didžiulę litera
tūrinių vertybių apykaitą,
kuri vyksta Tarybų Lietuvo
je, kuriai - tarsi koks genera-

Į, iš tų žmonių, kurie “gyvena, 
kai dirba”. Daugiau- kaip 20 
metų Vytautas Visockas dir
ba “Vagoje”, ir tas darbas 
įprasmina jo gyvenimą. Tai 
darbas - daugelio tūkstančių 
žmonių, dėkingų “Vagos” lei
dyklai už geras ir įdomias 
knygas - labui.

Ir vistiek aš įsidrąsinsiu ir 
tarsiu dar keletą žodžių apie 
Vytautą Visocką: jis yra pui
kus vertėjas, rašytojas, dide
lis vidinės inteligencijos žmo
gus. Prieš daugelį metų jis 
savarankiškai išmoko čekų 
kalbą, kad galėtų versti kny
gas iš čekų į lietuvių kalbą. 
Ilgas būtų sąrašas knygų, 
kurias Vytautas Visockas iš
vertė į lietuvių kalbą. Jo 
vertimai pasižymi didele kul
tūra, sugebėjimu perteikti 
subtyliausius kalbos niuan
sus. . .

Daugelį metų draugauja
me. Ir bendraudamas su šiuo 
jaudrios ir gražios sielos žmo
gum, negaliu atsigėrėti dar 
viena didele dievo dovana, 
kuria jis taip dosniai apdova
notas - gerumo talentu. Tai 
žmogus, kuris iš širdies moka 
džiaugtis kito žmogaus 
džiaugsmais, jo sėkme. Toks 
Vytautas gyvenime ir todėl 
mes jį visi mylime, gerbiame, 
didžiuojamės tuo, kad jis mū
sų draugas.

Su geriausiais linkėjimais.
Jokūbas Skliutauskas

Vilnius

“LIETUVA
Jungtinių Amerikos Valsti

jų šiaurė tai tikra Lietuva. 
Čia lietuviškas beržas, dre
bulė, liepa, ąžuolas, jovaras, 
pušis ir dar daug kitų me
džių, net ir baltasis gluosnis. 
Čia dideli kviečių, rugių, avi
žų net ir žirnių laukai.

Soduose obuoliai, kriaušės, 
vyšnios, slyvos. Krūmai ser
bentų, agrastų, aviečių, braš
kių (žemuogių), mėlynių uogų 
(kultūrizuotų). Miškuose rie
šutų ir visokios rūšies grybų, 
išskyrus lietuvišką baravyką. 
Ežeruose ir upėse galima iš
vardinti visas Lietuvos žuvis, 
ir dar pridėti lašišą (salmo- 
ną), kuri randasi tik Alaskos 
šaltuose vandenyse ir Sibire, 
katfišę (Catfish), kuri aksti
nuota ir nelengva nuvalyti, 
bet skani .

Todėl, nežūrint, kur mes 
bebūtumėm - mus traukia 
šiaurė. Čia žiemos šaltos, 
sniego kartais gana daug. 
Jaunimas myli žaisti ant ledo 
ir čiuožti rogelėmis.

Paskutiniu laiku jau yra 
gaminamos rogelės, kurios 
varomos gasolino jėga buldo
zerio krumpliais, ir lengvai 
prabėga arklio greitį. Bet 
rogėmis jau nieks nebevaži
nėja, tik žaidžia.

Lietuvių žemdirbių-ūkinin- 
kų yra visose valstijose, bet 
jų daugiausia Michigano val
stijoje. Jie čia subėgo iš 
didmiesčių, išvengti nedarbo, 
įsigyjant nors ir nedidelį že
mės gabalą, bet kad tik būtų 
galima maitintis.

Mason, Manistee, Oceana 
ir Osceola rajonuose dar ir 
šiais laikais galima rasti daug 
lietuvių, o jų yra ir arti 
Detroito, Wayne ir Monroe 
rajonuose. Čia gyvena J. 
Terzai, A. Jesučiai ir kiti, 
kur mūsų pažangiečiai detroi- 
tiečiai senesniais laikais ruoš
davo piknikus, išvažiavimus, 
ir gėrėdavosi tyru oru atvi
ruose laukuose. Čia toliau į 
šiaurę, Heart, Scottville, Ma
nistee ir apylinkėse priva
žiuodavo daug atostogautojų 
iŠ Chicagos. Ar ne tik papras
tų atostogautojų, bet laikraš
tininkų, menininkų ir kitų 
talentų. Scottvillėje buvo įsi- , 
kūręs lietuviškas ūkininkų 
laikraštis. Jam ten užsida
rius, įsikūrė Heart miestely-

ŠIAURĖJE”
ruošė prakalbas ir platino 
spaudą. Suruošdavo koncer
tus ir perstatymus. “Vilnis” 
ir “Laisvė” čia turėjo daug 
skaitytojų. Mūsų srovė virši
jo visas kitas sroves savo 
veikla.

Veikloje atsižymėdavo se
kami veikėjai: Juozas ir Ur
šulė Juodaičiai, Fortūnatas ir 
Anastazija Žukai, Lionginas 
ir Magdalena Stakėnai, Vin
cas ir Ona Stakėnai ir Ray- 
mondas Stakėnas. Vėliau į šią 
apylinkę atsikėlė gyventi 
Stasys ir Marcelė Klastaus- 
kai, iš Chicagos, Petras ir 
Marytė Smalsčiai iš Detroito, 
Juozas ir Valerija Puodžiūnai 
iš Chicagos, kurių pastango
mis veikla išsilaiko ir iki šiol.

Čia jau prieš keletą metų 
tūlas Andrulis įsisteigė lietu- 
viškų sūrių gamyklą ir sėk
mingai gamino sūrius ne tik 
lietuviams, bet ir kitatau-v. 
čiams. Juos mėgo valgyti. 
Sūrių įmonės įkūrėjui nuse- 
nus ir pervedus vadovybę > 
sūnui, sūrių pirkėjai sumažė
jo, nes sūnus matė reikalą 
“modernizuoti” (amerikoni- 
zuoti) pačią įmonę, bet “lietu- * 
vybė” to nebepakentė, sūrių 
skonis pasikeitė, pasikeitė ir 
biznis - sumažėjo. Tačiau sū- • 
rių dirbtuvė dar vis gyvuoja. '

Šį kartą besilankydami Mi- 
chigane, sustojom nusipirkti Į 
surinką, kitą. . . Užmokėjom 
už du mažus surinkus $3.' 
Mūsų manymu, kaina labai 
aukšta, o skonis jau ne lietu
viškas.

Lankėmės, svečiavomės 
pas visus mūsų prietelius, ir 
rugs. 6 dieną važiuojam apie 
Lake Michigan ežerą į Wis- 
consino valstiją. Dar ten turi
me pažįstamų. Juos aplanky
sime, pasveikinsime, pasikal
bėsime, o iš ten leisimės į • 
kiek ilgesnę kelionę - į Spo
kane, Washington. Ten mini- • 
ma to garbingo miesto 100 
metų sukaktis - Expo 74. 
Šioje parodoje, kaip jau žino
ma, dalyvauja ir Tarybų Sa- 
junga. Bus eksponatų ir iš > 
Lietuvos. Bus vienas malonu
mas tą viską pamatyti. 1

J. P. Mileris

je.
Pažangiečiai čia sėkmingai 

veikė, kūrė organizacijas,

Madridas. - Ispanijos nau
joji vyriausybė nutarė leisti 
ir moterims dalyvauti bulių 
kovos sporte. Iki šiol šis 
sportas buvo laikomas mote
rims netinkamu.



Penktadienis. Rugpiūčio (August) 16, 1974 LAISVĖ 3- čias puslapis
Prieš 34 metus, rugpiūCio 3 d. [1940] Lietuvos TSR buvo 
priimta j Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą.

Lietuva klestėjimo keliu
A. PETRAUSKAS

“Vienbalsiai priėmus įsta
tymą dėl Lietuvos priėmimo į 
TSRS, mums, Tarybų Lietu
vos atstovams, karštai spau
dė rankas visų daugianacio
nalinės valstybės tautų atsto
vai. Supratom ir jautėm, kad 
įvyko svarbus, lemiamas po
sūkis lietuvių tautos istorijo
je”, - rašo savo knygoje “So
cialistinė Lietuva” Motiejus 
Šumauskas, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas.

Knygos autoriui teko laimė 
būti šių istorinių akimirkų 
liudininku. 1940 m. liepos 
14-15 dienomis surengus Lie
tuvoje Liaudies seimo rinki
mus (juose dalyvavo daugiau 
kaip 95 proc. rinkėjų), M. 
Šumauskas buvo išrinktas 
deputatu ir įėjo į Lietuvos 
Liaudies seimo įgaliotąją de
legaciją, kuri dalyvavo 1940 
m. rugpiūčio 3 d. TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos po
sėdyje, svarstant Lietuvos 
prašymą priimti ją sąjungine 
respublika į Tarybų Socialis
tinių Respublikų Sąjungą. 
Liaudies seimo delegaciją su
darė 20 žmonių - L. Ado- 
mauskas, M. Gedvilas, S. 

,Nėris, J. Paleckis, P. Cvirka, 
P. Zibertas, L. Gira ir kiti 
seimo deputatai.

Lapas iš praeities
Savo knygoje, kurią išleido 

“Minties” leidykla, M. Šu
mauskas pateikia žinių apie 
Lietuvos praeitį, darbo žmo
nių revoliuciną judėjimą, 
1918-1919 m. kovas dėl Tary
bų valdžios, Komunistų par
tijos vairuojamą darbo žmo
nių kovą prieš fašistinę dikta
tūrą buržuazinėje Lietuvoje. 
Knygos autorius kai kur čia 
remiasi ir savo betarpiškais 
prisiminimais - Lietuvos Ko
munistų partijos nariu jis 
tapo 1924 metais, buvo ko
munistinio pogrindžio revo
liucionierium profesionalu, 
kalėjo buržuazinės Lietuvos 
kalėjimuose.

Tačiau knygoje “Socialisti
nė Lietuva” plačiausiai išryš
kinamas kaip tik tas lemia
mas posūkis lietuvių tautos 
istorijoje, kurį lėmė Tarybų 
valdžios atkūrimas mūsų 
krašte ir Lietuvos įstojimas į 
Tarybų Socialistinių Respub

Moderniška technika žemės ūkyje

Tokiais kombainais šiandien Lietuvoje nuimai derliai

likų Sąjungą. “Tai reiškė, - 
rašo M. Šumauskas, - kad 
Nemuno krašte visiems lai
kams turi išnykti nedarbas, 
skurdas, socialinė ir tautinė 
nelygybė”. Pasitelkdamas 
daugybę skaičių ir konkrečių 
pavyzdžių, knygos autorius 
parodo, kad taip ir įvyko.

Apie didelius laimėjimus
Būdingesnėms pramonės 

šakoms, naujosioms staty
boms ir žmonių buičiai, ener
getikai ir žemės ūkiui, liau
dies švietimui ir mokslui, 
menui ir literatūrai - kiekvie
nam svarbesniam Tarybų 
Lietuvos liaudies ūkio ir kul
tūros barui aprašyti knygoje 
yra atskiras skyrelis, Lietu
vos dabarties paveikslą labai 
paryškina daug gražių spal
votų nuotraukų, kurias pada
rė žinomi respublikos foto- 
meistrai. Štai kamuolinių de
besų fone įsirėžė ažūrinis 
bokštas - aukštos įtampos 
elektros linijos pasiekė toli
miausius respublikos kampe
lius, net ir tuos, kur kadaise 
ir žibalinė lempa buvo pra
banga.

Vien Elektrėnų šiluminė 
elektrinė beveik 28 kartus 
galingesnė už visas ikikari
nes, o apskritai Tarybų Lie
tuvoje elektros gamyba padi
dėjo daugiau kaip šimtą kar
tų! Sugaudė apie 200 naujų 
didelių įmonių. Jų tarpe ne
maža tokių, kaip viena stam
biausių Europoje Kauno Spa
lio 50-mečio dirbtinio pluošto 
gamykla, kurios nepajėgtų 
aptarnauti visos buržuazinės 
Lietuvos elektrinės. Naujas 
trikotažo fabrikas Utenoje 
per metus patiekia 18 milijo
nų trikotažo gaminių, o Ak
menės cemento gamykla - 
per du milijonus tonų cemen
to. Milžiniški mineralinių trą
šų fabrikai pastatyti Kėdai
niuose ir Jonavoje.

“Artojėlių Lietuva” ek
sportuoja pramonės dirbinius 
į visus pasaulio žemynus. 
Nesuminėsi, ką ji dabar ga
mina. Tai - metalo apdirbimo 
staklės, kurių tikslumas skai
čiuojamas mikronais, ir tele
vizoriai, elektroninės skaičia
vimo mašinos ir jūrų laivai, 
plastmasės ir fermentiniai 
preparatai, buitiniai šaldytu

vai ir skalbimo mašinos. Vi-Į 
dutiniškai vienam gyventojui 
Lietuvoje dabar gaminama 
vilnonių audinių daugiau, ne
gu Anglijoje, Italijoje ir 
Prancūzijoje, odinės avaly
nės - negu JAV, Anglijoje ir 
Vakarų Vokietijoje.

Lietuva ima garsėti 
visame pasaulyje

Dingo skurdas ir tamsa 
kaime, pamirštos ūkių, var
žytynės, nuo kurių prasidėjo 
daugelio lietuvių kelias į už

jūrius, klajonės ieškant dar
bo ir duonos. Per vieną mė
nesį dabar nudrenuojama že
mių tiek, kiek jų buvo šiuo 
būdu nusausinta per 20 bur
žuazijos viešpatavimo Lietu
voje metų. Naudodamiesi ga
lingais mechanizmais ir sudė
tingomis mašinomis, žemdir
biai išaugina dvigubai dides- 

! niųs derius, beveik dvigubai 
daugiau pagamins gyvulinin
kystės produktų.

Tarybų Lietuva ima garsėti 
pasaulyje gabiais mokslo vy
rais, rašytojais, menininkais. 
Šio reiškinio ištakų pirmiau
sia reikia ieškoti ten, kad 
dabar Lietuvoje mokosi kas 
trečias gyventojas. Bendrojo 
lavinimo mokyklose Tarybų 
Lietuva turi daugiau mokyto
jų, negu 1939 m. visose Lie
tuvos gimnazijose ir progim
nazijose buvo moksleivių!

Tapusi lygiateisiu Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungos nariu, Lietuva įtvirti
no savo suverenumą ir val
stybingumą; buvo garantuo
tas jos saugumas nuo išorės 
priešų. Tai mums labai ryš
kiai primena šiemet švenčia
ma 30 metų sukaktis, kai 
Tarybų Lietuva buvo išva
duota iš vokiečių fašistų, sa
vo žmogėdriškuose planuose 
užsibrėžusių visiškai išnai
kinti lietuvių tautą.

M. Sumausko knygoje “So
cialistinė Lietuva” įtikinamai 
parodyta, kad tarybinių res
publikų ekonominiai ir kultū
riniai saitai lemia neregėtą 
pažangą. “Tarybinių tautų 
brolijoje lietuvių tautai atsi
vėrė didelės galimybės visa
pusiškai plėtoti ekonomiką ir 
kultūrą”, - šiais žodžiais bai
gia savo knygą M. Šumaus
kas.

☆
Lisbonas. - Portugalijos 

naujoji valdžia prašys Jungti
nes Tautas, kad jos buvusią 
koloniją Guinea priimtų į na
rius. Portugalija šiai kolonijai 
jau suteikė pilną nepriklauso
mybę.

Seimas įvyko 9 ir 10 dd. 
rugpiūčio, Pittsburgh, Pa.

Privažiavus Hilton viešbu
tį, tuoj metėsi į akis didelė 
iškaba virš durų “Welcome 
LDS”, ir nuo pat įžengimo į 
viešbutį jautėsi jaukus dele
gatų priėmimas.

Jaunieji LDS 142 kuopos 
nariai, vadovybėje Anthony 
Stasik ir William Minkei, kuo 
puikiausia prirengė visus sei
mo suėjimus. Jie su visa eile 
pagalbininkų sušilę dirbo de
legatus ir svečius priimti, 
aprūpinti nakvynėmis ir vai
šėmis per visą ilgąjį savaitga
lį.

Vaišingumo (Hospitality) 
kambarys buvo atdaras nuo 
ketvirtądienio povakario iki 
sekmadienio vakaro. Nestigo 
ten svečių ię vaišių per visą 
laiką. Taipgi visą tą laiką kas 
nors iš 142 kuopos Seimo 
rengimo komiteto ten buvo 
delegatu ir svečiu priimti. 
Kaip amerikonų patarlė sako: 
“Nei mama geriau negalėjo 
priimti”.

Seime delegatų galėjo ir 
turėjo būti daugiau. Šis trū
kumas mūsų visų reikalas, ir 
jau dabar reikėtų pradėti 
rūpintis. Iš Detroito atvyko 
skaitlinga, graži delegacija. 
Ją sudarė čia gimę ir augę 
nariai. Pasigedau panašios 
atstovybės iš Chicagos, kur 
turime gražų LDS veikimą. 
Tolimiausia delegacija buvo 
iš Los Angeles, Calif.

Visos keturios sesijos praė
jo sėkmingai ir geroje nuotai
koje. Raportai rodė, kad LDS 
Centro raštine vadovybėje 
Sekretorės Anne Yakstis, ve
da visus reikalus pagirtinoje 
tvarkoje ii( prisilaikant New 
Yorko valstijos apdraudos 
departmento patvarkymų.

Iškelta eilė klausimų apie 

gavimą naujų narių, pagyvi
nimą kuopų mitingų. Prie 
dabartinės infliacijos mūsų 
ligoje pašalpa atrodo per ma
ža, bet ją dabar žymiai pakel
ti pareikalautų labai aukštų 
mokesčių. Tai palikta C. V. 
tuomi ir panašiais klausimais 
teirautis pas aktuarus apie 
galimybes toms problemoms 
išrišti.

Iš LDS 21-ojo Seimo

Scrvit Gugas, LDS Prezidentas

Penktadienio vakare LDS 
142 kp. surengė visų delegatį 
ir svečių ypatingai gražų ir 
gausų priėmimą. Svetainė 
gražiai išdekoruota, o stalai 
su įvairiais užkandžiais sko
ningai sudėti. Orchestras 
grojo visą vakarą. Kas tik 
norėjo ir galėjo, prisišoko. 
Žodžiu, pobūvis buvo tikrai 
smagus.

Pabaigtuvėms tradicinis 
banketas įvyko Hilton vieš
butyje. Graži, erdvi salė, 
suėjo gražiai, šventiškai pasi
puošusios publikos.

Skaniai pasivalgius, A. 
Stasik pradėjo programą ir 
tolimesnį pirmininkavimą pa
vedė naujam IJDS preziden
tui Servit Gugui, kuris pasa
kė atatinkamą kalbą apie 
LDS. Buvo perstatyta eilė 
darbuotojų, kuriems atsisto
jus, gausiai paplota.

Labai vykusiai ir gražiai 
tris dainas padainavo Amelia 
Jeskevičiutė-Young. Valeria 
Urbikas su Roger Žilis padai
navo duetą. Centro sekretorė 
Anne Yakstis perskaitė praė
jusio vajaus laimėtojus ir iš
dalino prizus. Pristatytas iš 
Ambasados Washingtone 
konsularinio skyriaus sekre
torius Rimgaudas Mališaus
kas. Jis pasveikino banketo 
dalyvius ir pagyrė LDS už 
įtraukimą čia gimusių ir 
augusių lietuvių į savo gre
tas. Jauniausias svečias-dele- 
gatas, iždo globėjos Ruth Bell 
sūnus, Edward Bell, mūsų 
talismanas (mascot), pasvei
kino visus dalyvius ir padėko
jo vietos komitetui už gerai 
atliktą darbą.

Prie gero orchestro vėl bu
vo prisišokti, kiek tik kas 
norėjo.

Sekmadienį nuo ryto pra
dėjome skirstytis į visas pu
ses - kas automobiliais, kas 
traukiniais, kas orlaiviais. 
Skirstėmės pakilusiu ūpu. . .

Aš pagalvojau: štai kam 
reikalingos nacionalinės kon
vencijos bei konferencijos. 
Suėję pasidaliname mintimis, 
vienas kitą sustipriname ir 
pakeliame ūpą mūsų veikali 
tęsti. . .

Už dvejų metų pasimatysi
me New Yorke. E. N. Jes-tė

LDS 211-ojo Seimo Priimta Rezoliucija
Išklausę LDS centro sekretorės ir kitų Centro Valdybos 

narių raportų, mes plačiai aptarėme mūsų Susivienijimo 
finansinę ir organizacinę padėtį.

Smagu pažymėti, kad LDS yra tvirtas finansiniai ir kad 
visiems LDS nariams yra pilniausia užtikrinta apdrauda. 
Būdamas tvirtoj padėtyje, LDS išgali suteikti nemažus 
dividendus savo nariams.

Bet mūsų Susivienijimas dabartiniu laiku yra silpnokas 
narių skaičiumi. Tai svarbi LDS organizacinė problema. 
Kreipkime į tai dėmesį. Daugiau pasirūpinus, daugiau 
pasidarbavus galėtume žymiai padidinti LDS narių skaičių. 
Tą mums parodė praeitasis narių įrašymo vajus. Tai buvo 
vienas iš sėkmingiausių vajų dabartiniu laiku. Ir jame 
gražiai pasidarbavo antrosios gentkartės LDS veikėjai.

Rūpestingai ir gražiai pasidarbavo antrosios ir trečios 
gentkartės LDS veikėjai sporto srityje. Jie daug rūpesčio ir 
darbo įdėjo surengimui 22-jo LDS Bowling Turnyro 
Milwaukee, Wis., ir surengimui 23-čio LDS Bowling 
Turnyro Detroit, Mich. Tai buvo šaunūs ir įspūdingi 
turnyrai. Į

Apart “bowling” turnyrų, kad patraukti daugiau jaunimo, 
turėtume dėti pastangas surengti kitus panašius lenktynia
vimus sporto srityje, taipgi turėtume praplėsti veiklą 
kultūrinėje srityje. Pageidautina, kad tuo klausimu būtų 
daugiau rašoma spaudoje, ir kad Centro Valdybos nariai 
arba LDS centro atstovai, kuopų pakviesti, nuvyktų 
pasitarti su nariais tais klausimais ir bendrai LDS organiza
ciniais reikalais.

Džiugu, kad antrosios gentkartės LDS nariai rūpinasi 
mūsų Susivienijimo padėtimi ir kad vis daugiau ir daugiau 
jų įsitraukia į LDS veiklą.

Pirmosios gentkartės LDS veikėjai per eilę metų daug 
pasidarbavo mūsų Susivienijimo gerovei. Bet jų jėgos 
silpnėja, ir jiems jau nelengva darbuotis.

Dabar reikia rūpintis, kad į LDS organizacinę veiklą 
įsitrauktų daugiau ir daugiau antrosios ir net trečiosios 
kartos narių.

LDS turi visas galimybes dar ilgai gyvuoti ir darbuotis 
fraternalėje dirvoje. Bet tam reikalinga platesnė organizaci
nė veikla, kurią dabartiniu laiku galėtų ir turėtų sudaryti 
antrosios ir trečios gentkartės LDS nariai.

Dėkime pastangas įtraukti žymiai didesnį skaičių jaunes
niųjų narių į LDS organizacinę veiklą.

Nuoširdžiai prašome visus LDS veikėjus, visus LDS 
narius pasirūpinti, pasidarbuoti daugiau ir daugiau naujų 
narių įrašymui į mūsų Susivienijimą.

REZOLIUCIJŲ KOMISIJA:
George Stasiukaitis Vidas Yuden Roger A. Žilis

TV Lietuvoje paplitusi -rasi 
kone kiekviename bute

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje
( Pabaiga iš

Amerikos gyventojai gerai 
prisimena tuos laikus, kai 
Amerikoje, dar prieš 1950 
metus, buvo gausiai lankomi 
filmai ir kaip, TV įsigalėjus, 
ypač 1951-1953 m., tie teatrai 
pradėjo užsidarinėti, kaip su
nyko filmų produkcija Hollyj 
woode, kaip buvę filmo akto
riai dėl uždarbio buvo verčia
mi rodytis TV. Juk daug kam 
malonu prisiminti tuos senus 
laikus. . bet tau jau praei
tis.

O kas gi darosi Vilniuje, 
Maskvoje, Rygoje, Taškente 
ar Tbilisyje, miestuose bei 
mažesnėse vietovėse? TV sa
vo keliu ir kino filmai - savo. 
Vienas kitam netrukdo, ta 
pati publika sugeba atsisėsti 
prie savo TV priimtuvo, kai 
jam kas įdomu, ir suranda 
laiko nueiti pasižiūrėti į teat
rą naujos gamybos filmą ar 
pasiklausyti operos, koncer
to. Šioje šaly nėra jokių var
žybų tarp TV ir filmo, nes 
abu turi savo atskirus uždavi
nius. TV taip pat nieko pikto 
nepadarė ir spaudai, laikraš
čiams. 0 juk vakarų pasauly, 
ir JAV, nuolat, jau antras 
dešimtmetis, girdėti nusi
skundimai mažesniu dėmesiu 
teatrui, kinui ir. . vis kaltina
ma TV.

O tuo tarpu Lietuvoje ar 
visoje Tarybų Sąjungoje pa
stebėsime glaudų TV ir teat
ro, filmo aktorių bendravimą. 
Čia, kaip Amerikoje, geri 
filmo ar teatro aktoriai nebė
ga į TV studijas, siekdami 
padaryti geresnį pinigą. Jie 
dirba grynai dėl meno, dėl 
noro savo sugebėjimais talki
ninkauti kultūrai, tobulinti 
gyventojų kultūrinius porei
kius.

Galima tarti: TV šių dienų 
Lietuvoje virto kiekvienos 
dienos pareiga bei malonu
mu. Rengiami stambūs vaidi
nimai, dalyvauja šimtai, 
tūkstančiai įmonių, TV ypa
tingai vasaros dienomis ke
liauja po visą respubliką - į 
kameros objektyvus patenka 
chorai, šokių kolektyvai, 
žemdirbių būriai, įmonių dar
bininkai, jūreiviai.

Antai pora statistikos skai
čių: tik per praėjusius metus 
Lietuvos TV ir radijo progra
mose dalyvavo 28,000 žmo
nių. TV ir radijo valstybinis 
Komitetas kasdien iš įvai
riausių kampelių gauna laiš
kus, kuriuose teiraujamasi 
dėl programų, kas nors siūlo
ma ar pareiškiamas pasiten
kinimas, na, kartais ir paba
rimas. . . Tik 1973 metais 
Komitetas tokių laiškų gavo 
daugiau kaip 76,000. Tai liu
dija: žiūrovai labai seka TV, 
radijo veiklą, nori ją matyti

pereito nr.)
dar geresnę, dar tobulesnę ar 
įvairesnę.

Vilniaus gyventojas ar jo 
svečias eidamas Konarskio 
gatve, netaip toli nuo Vingio 
pa'Ao, pastebės didelius rū
mus, xp keliais aukštais ir 
netoli stovintį TV bokštą. Čia 
veikia Valstybinis Lietuvos, 
TSR Ministrų Tarybos Tele
vizijos ir Radijo Komitetas. 

•rpai vieta, iš kurios plaukia 
eterio bangomis radijo, TV 
programos, pasiekdamos toli
miausius Lietuvos kampus. 
Visam darbui vadovauja Jo
nas Januitis, mažeikiškis, bu
vęs spaudos darbuotojas, ku
rio patyrimas TV ir radijo 
srity labai didelis, nes jis 
Komitetui vadovauja jau 21 
metai, nuo 1953 . m. Tuose 
rūmuose daugiau kaip l,0(/0 
darbuotojų ruošia progra
mas, pluša, stengiasi, kad 
Lietuvos gyventojas išgirstų 
ar pafnatytų tai, kas jį trau
kia, kas jį tobulina, kas jį 
sujungia su visu pasauliu.

Tai namai, kuriuose rasime 
įvairiausių profesijų gerus 
specialistus, ekspertus: ir re
daktorius ir režisierius, filmo 
ir TV operatorius, garso de
rintojus, režisierius, apšvie
timo specialistus, dailininkus 
ir muzikus, pianistus, precizi
nės aparatūros aptarnauto
jus. Ne vienas tų darbuotojų 
yra gavęs respublikinius ap
dovanojimus. 0 kur dar šim
tai operos, dramos, filmo ak
torių, įvairių dainos ar šokio 
kolektyvų narių, saviveiklos 
ansamblių dalyvių iš įvairiau
sių Lietuvos rajonų - jie visi 
atvyksta, pakviesti dalyvauti 
programose, būti “įrašyti” į 
juostas. Būna dienų, kai toji 
įstaiga atrodo lyg koks kūry
binių žmonių skruzdėlynas.

Tai TV ir radijo “širdis”, 
centras sostinėje Vilniuje. 
Bet dar veikia ir redakcija 
kitame stambiame Lietuvos 
mieste - Kaune - kur ji 
savarankiškai ruošia pro
gramas. O kur dar TV, radijo 
korespondentai kituose mies
tuose, kaip Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje, Kapsuke 
— ir ten naudojamos filmo 
kameros, daromi interviews - 
pasikalbėjimai, pavaizduoja
ma, kas naujo, svarbaus vie
tos gyvenime. Iš įvairių Lie
tuvos vietų siunčiama vaizdi
nė, žodinė medžiaga TV pus
valandinei kasdieninei pro
gramai “Panorama”, kurią 
žiūri beveik kiekvienas TV 
priimtuvo savininkas.

Programas sudarinėjant 
padaryta išties daug pažan
gos. ! r kas metai stebi, kaip 
TV programos gerinamos, to
bulinamos. Taip, gyvenimas 
Lietuvoje ir TV bangomis 
tikrai nestovi vietoje.
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Berlynas po pripažinimų 
srauto

JUSTAS PALECKIS
Daug, labai daug kas pasi

keitė pasaulio politiniame kli
mate nuo 1956 metų, kada 
pirmą kartą po karo lankiau 
Vokietijos Demokratinę Res
publiką. Gerai prisimenu pa
sikalbėjimus su tuometiniu 
Ministrų Tarybos pirmininku 
Otų Grotevoliu. Susirūpinęs 
jis tada kalbėjo apie diversi
jas, provokacijas, grasini
mus, ekonominį spaudimą ir 
spekuliaciją - pačias šlykš
čiausias priemones, kuriomis 
reakcininkai iš Vakarų sten
gėsi sužlugdyti VDR, pasiry
žusią eiti taikos, demokrati
jos ir socializmo keliu.

Neužmirštu ir aštrių disku
sijų tarpparlamentiniuose su
sitikimuose su Vakarų Vokie
tijos Bundestago deputatais. 
Ignoruodami VDR kaipo val
stybę, jie vadino ją tik “zona” 
(“eone”, kaip jie tardavo). 
Ypač įsiminė pokalbis su vie
nu socialdemokratų lyderiu 
Karlo Saitu. Kai aš priminiau 
VDR skelbtą tada šūkį: “Vo
kiečiai - prie bendro stalo!”, 
jis su panieka atsakė: “Su 
jumis mes galime kalbėti, bet 
su ta “eone” - niekuomet!”

Ir štai dabar, liepos pra
džioje, pakeliui į Rostoką 
“Baltijos savaitę”, vėl teko 
būti VDR sostinėje Berlyne. 
Negalėjau nesistebėti įvyku
siomis nepaprastomis per
mainomis.

Pasitaikė eiti Fridrichštra- 
sės stoties linkui. Mano bend- 
raeivis berlynietis atkreipė 
dėmesį į šešiaaukštį baltą 
pastatą Hanoveršer gatvėje. 
Prie jo plevėsuoja Vokietijos 
Federalinės Respublikos vė
liava.

— Taip, čia VFR pasiunti
nybė. Tiesa, ji oficialiai vadi
nama “nuolatine atstovybe”, 
kaip susitarta abiejų vyriau
sybių, pabrėžiant dviejų Vo
kietijos valstybių santykių 
ypatingumą, tačiau jos funk
cijos tos pačios, kaip ir kiek
vienos pasiuntinybės. Jai va
dovauja pasiuntinio rangą tu
rįs Gausas. Kaip ir kitų šalių 
pasiuntiniai, jis buvo priim
tas su karišku ceremonialu, 
įteikė įgaliojimo raštus VDR 
Valstybės Tarybos pirminin
kui V. Štofui. . Tomis pat 
birželio dienomis savo veiklą 
Bonoje pradėjo VDR nuolati
nė atstovybė, kuriai vado
vauja pasiuntinys Kolis.

Po žymėtinų permainų 
Europoje, kurios įvyko suda
rius 1970 metais sutartį tarp 
TSRS ir VFR, kapitalistinio 
pasaulio valstybės viena po 
kitos lenktyniavo, skubėda
mos pripažinti VDR. Reakci
jos pastangomis taip ilgai 
statytoji izoliacijos užtvanka 
pratrūko.

Tačiau vienas dalykas, kai 
sužinai, jog VDR, kurią nese
niai pripažino tik 30 valsty
bių, dabar turi santykius jau 
su 110 valstybių, o visai 
kitas, kai tenka gyventi vieš
butyje “Unter den Linden”. 
Čia akivaizdžiai gali patirti tų 
įvykių realų atspindį. Štai 
viešbučio hole sutinki grakš
čią Indijos dukrą iš Bombė
jaus, restorane matai grupes 
tamsiaveidžių afrikiečių ir 
ežiukų kirptų, akiniuotų ja
ponų, liftu važinėji su sauso
kais skandinavais ir judriais 
malajiečiais, bare girdi ispa
niškai kalbančius tempera
mentingus pietų amerikie
čius. Tai vis diplomatai arba 
naujai kuriamų prekybos at
stovybių, konsulatų ir kitokių 
įvairių valstybių įstaigų dar 
b m įlojai, urmu suvažiavę į 
Berlyną iš visų kontinentų. 
Ne nuostabu, kad daugeliui 
jų tenka pagyventi viešbuty
je, kol galės įsikūrti pasto
viai.

Eidamas Enter den Linden 
gatve matai jau eilę solidžiai 
įsikūrusių naujųjų pasiunti

nybių. Štai - ancūzijos, 
Didžiosios Britanijos, Itali
jos, toliau - Japonijos ir kitų 
šalių. Nėra dar Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasa
dos. Derybos jau vyksta, o 
berlyniečiai kalba, kad ame
rikiečiai jau esą pasirinkę 
pasiuntinybei gražius rūmus 
netoli centrinės gatvės. 
Praktiškai tarp JAV ir VDR 
ginčytinų klausimų nėra. Ta
čiau Jungtinės Valstijos, ma
tyt, pagal tradiciją, delsia. 
Juk JAV vyriausybė paskuti
nioji iš stambiųjų valstybių 
užmezgė santykius su Tary
bų Sąjunga, uždelsusi net 11 
metų po 1924 metais vykusio 
pripažinimų sriauto. . .

Apie tas permainas ir svar
bius laimėjimus užsienio poįL 
tikos srityje kalbėjomės /su 
VDR—TSRS Draugystės 
draugijos pirmininku, buvu
siu VDR užsienių reikalų mi
nistru dr. Lotaru Bolcu. Pa
sveikinęs su tokiais dideliais 
pasiekimais pareiškiau, kad 
jie apvainikuoja VDR piliečių 
uolų darbą respublikos eko
nomikos ir kultūros bei tarp
tautinio prestižo pakėlime.

— Tai ne tik mūsų piliečių 
nuopelnai, bet ir visos mūsų 
socialistinių šalių sandraugos 
ir bendradarbiavimo vaisius, 
— tarė L. Bolcas. - Ypatingai 
mes dėkingi už nuolatinę pa
ramą visose srityse Tarybų 
Sąjungai, mūsų didžiąjam 
draugui. Kaip tik neseniai 
įvyko VDR-TSRS Draugys
tės draugijos X suvažiavi
mas, kuriame buvo atstovau
jama 4 milijonai draugijos 
narių. Vyraujančiu to suva
žiavimo devizu buvo - drau
gystė su Tarybų Sąjunga - 
kiekvieno VDR piliečio šir
dies dalykas.

Ir tai ne tik vadovaujančių 
draugų žodžiai. Man teko 
patirti kaip vienas tarybinės 
pasiuntinybės darbuotojo Sū
nelis užkalbino rusiškai tokį 
pat mažą vokietuką. Tas at
sakė rusiškai mokąs tik du 
žodžius: “Mir” ir “Družba”. 
Susitikimuose su rašytojais, 
visuomenės atstovais ir eili
niais piliečiais Berlyne, Ros- 
toke ir kitur galėjau įsitikinti 
apie VDR žmonių draugiškus 
jausmus mūsų šaliai.

Žymiai pasikeitęs vaizdas 
Berlyno gatvėse, kur dažnai 
matyti įvairių šalių autobu
sai, margiausių markių maši
nos, girdėsi žmones kalban
čius įvairiausiomis kalbomis. 
Neseniai “Neues Deutsch
land” paskelbė, kad pernai 
VDR aplankė 16 milijonų 
žmonių iš užsienio.

Taigi, Demokratinė Vokie
tija tampa viena populiariau
sių turistinių šalių Europoje, 
galinti konkuruoti su Šveica
rija, Austrija, Italija. Dau
giausiai svečių iš socialistinių 
šalių, ypač iš Lenkijos ir 
Čekoslovakijos. Dėka suda
ryto susitarimo niilijonai lan
kytojų atvyksta iš Vakarų 
Vokietijos. Kaip pažymi VFR 
spauda, vakariečiai atvyksta 
su gėlėmis ir vaisiais, nes 
VDR viso ko pakankamai. 
Taip nustipo dar vienas reak
cininkų propagandos arkliu
kas, nes Vakaruose metų me
tais būdavo skelbiama apie 
skurdą, kuo ne badą VDR-je.

Džiugu pasivaikščioti de
mokratinio Berlyno gatvė
mis. Ypač iškilmingas jo nau
jasis centras - Aleksandro 
aikštė. Čia iškyla vienas 
aukščiausiųjų Europoje tele
vizijos bokštas (350 metrų), 
grakštus 37 aukštų viešbu-, 
tis “Stadt Berlin”, eilė kitų 
daugiaaukščių moderniškų 
rūmų, dėmesį sukelia laikro
dis, parodąs laiką visose pa- 
šaulio dalyse, aplink kurį 
nuolat telkiasi žmonės. Jauti, 
kad Berlynas - stambus tarp
tautinis centras, o VDR ••

M»l Furukawa

Visi šiandien žinome, kad tarpe Amerikos liaudies ir 
Washingtono valdžios viešpatauja didžiausia praraja. Kaip 
ją pašalinti? Čia yra vieno dailininko-karikatūristo pasiūly
mas.

Lietuvių liaudies poetė
Minime Poetės Salomėjos Nėries 70-tą Gimtadienį

V. BOVINAS

Salomėja Bačinskaitė gimė 
1904 metais Lietuvoje, Vilka
viškio apskrityje, Alvito 
valsčiuje, Kiršų kaime, val
stiečių šeimoje. Salomėja pir
mus žingsnius į mokslą žengė 
Alvito pradinėje, o 1924 me
tais ji jau su atestatu išėjo iš 
Vilkaviškio gimnazijos. Dar 
gimnazistė Salomėja skaitė 
to meto vyresniųjų poetų 
eilėraščius ir jau pati bandė 
savo poetinį talentą, po sla
pyvardžiu - Nėris.

Tačiau jos poetinis talentas 
pilnai suklestėjo jau Kauno 
universitete. Ten ji 1926 me
tais paruošė pirmą savo eilė
raščių rinkinį “Anksti rytą”. 
Baigus Kauno universitetą 
1928 metais, poetė dirbo vi
durinės mokyklos mokytoja 
ir rašė eilėraščius. Tuo metu 
Lietuvoje augo ir bujojo 
skurdas, o švietimo ir kultū
ros institutuose dominavo 
klerikalinės reakcijos atmos
fera. Pažangi socialinė veikla 
buvo užgniaužta. Poetinio ry
to Salomėjos Nėries eilėraš
čiuose, kad ir dar nesąmonin
gas, bet jaučiamas veržlumas 
į gyvenimą, ateitį - laisvę. 
Naudodama alegorines prie
mones, ji rašė:
Anksti rytą baltos laumės 
Laimę lėmė man jaunai - 
Ir išbūrė ir nulėmė 
Jauna būti amžinai.

O eilėraštyje “Jaunystė”, 
poetė piešia piemenaitės pa
veikslą jau socialiniais moty
vais. Piemenaitė “basa” ir 
“murzina”, nes jai nėra: 
Žiedų nei auskarių brangių, 
Nei šilko rūbų neturi, - 
Plaukuos tau - gėlės iš rugių, 
O veide - šypsena skaidri.

Mergaitės “šypseną skaid
ri” - tai jos kelias į gyvenimą. 
Eilėraštyje “Kryžkely”, poe
tė smerkia tą gyvenimo at
mosferą, kur “alpsta siela”, ji 
šaukia, kad “baltoji gulbė” ją 
išlaisvintų iš “užburtos tam
sumos, nes čia:
Balti rūmai vienuolyno 
Ir alėjos kaip naktis, 
Man širdies neatrakino, 
Nenuskaidrino mintis.

Kaune Salomėja Nėris, be 
abejo, žinojo ir susitiko su 
savo amžininkais, kurie tuo 
metu “Trečiame fronte”, pas
kiau “Prošvaistėse” formavo 
socialistinės literatūros pa
grindus. Pažangiečiai litera
tai, kaip P. Cvirka, K. Korsa- l

klestinti socialistinė valsty
bė, garbingai atstovaujanti 
socializmo šalių stovyklai. Vi
suotinai pripažintoji kaipo 
valstybė, pilnateisis Jungti
nių Tautų narys, VDR dabar 
yra svarbus faktorius tarp
tautinėje politikoje. 

kas, A. Venclova, J. Šimkus, 
T. Tilvytis ir kiti padėjo 
jaunai poetei išsivaduoti iš 
“tamsios nakties”. Taip ir 
poetės talentas augo ir jau 
nesutilpo bažnytiniuose ka
nonuose.

Eilėraščių rinkiniuose “Pė
dos smėly”, “Per lūžtantį le
dą” ir kituose jau suskamba 
darbo ir kovos temos. Eilė
raštyje “Mes trokštame spar
nų”, poetė ieško to naujo 
ryto:
Kai šiandiena tamsi - 
Rytojum gyveni.
Svajojam basi - 
Svajojam alkani.

Mes ilgimės kovų, 
Nežinomų salų - 
Mes trokštame sparnų, 
Padangių, sakalų!

Salomėjos Nėries poezijoje 
gulbės, gervės, sakalai - tai 
išeities, laisvės simboliai. 
Eilėraštyje “Skrenda ger
vės”, poetė jau pilnai išreiš
kia savo sąmoningą poetinę 
programą:
Duokit man sparnus 

eikliuosius -
Aš sudrebinsiu erdves! 
Vargo debesis nušluosiu - 
Tegu saulė žemei švies.

Noriu broliams atsilygint! 
Ką gi didžio padariau? 
Nūn aukoju savo žygį - 
Kad žmonijai būt geriau.

Poetė Salomėja Nėris 1931 
metais jau viešai pareiškė: 
“Visos kalbos apie tai, kad 
menas yra tik grožis, jog jis 
nepriklausomas, niekam ne
tarnauja ir kad jo uždavinys 
tik žmonių jausmus daryti 
kilnesniais, - yra tušti žo
džiai, o dažnai ir sąmoningas 
melas”. Poetė išlaikė tą pozi
ciją iki mirties, o tiems, kurie 
jai prikaištavo ir barė, poetė 
sarkastiškai atsakė eilėraščiu 
“Dėdės”:
Girdėjot? Plūsta, barasi 
Protingi mano dėdės - 
Kąm, sako, užsidariusi, 
bfebūtus daiktus giedi? . . .

O man, sakysiu atvirai, 
Seniai liežuvis niežti 
Tą jų gyvenimą tikrai 
Ryškiom spalvom nupiešti.

Salojmėja Nėris, išsivada
vus iš visokių “dėdžių”, dai
navo Lietuvos liaudies lakš
tingala už socialistinę perga
lę. Didžioji lietuvių tautos 
poetė Salomėja Nėris 1940 
metais buvo išrinkta į TSRS 
Aukščiausią Tarybą. Ji vyko 

. į Maskvą kaip poetė ir Lietu
vos atstovė, dirbo socialisti
nių tautų draugystei. Bet tas 
džiaugsmas ne ilgai truko. 
Hitlerinė Vokietija 1941 metų 
birželio 22 dieną klastingai 

užpuolė Tarybų Sąjungą. Pir
mą karo dieną ugnis sulieps
nojo jaunutėje Tarybų Lietu
voje. Prasidėjo fašistinio 
siaubo griuvėsiai ir žmonių 
žudynės. Sukilo ir savi išda
vikai.

Poetė Nėris, kaip ir kiti 
tarybiniai intelektualai, turė
jo pasitraukti į Tarybų Są
jungos gilumą kol Lietuva 
buvo fašistų okupuota. Salo
mėja Nėris tuo metu su kūdi
kiu ant rankų bėgo nuo hitle
rinių žudikų, bet jos kovinga 
dvasia nesuklupo. Jos eilė
raščiuose sakalai suskamba 
kovingais partizanais, kova 
prieš fašistinius okupantus, 
ji šaukė į kovą prieš tuos, 
kurie “peržengė mūs slenks
tį”, degina ir griauja mūs 
namus, žudo mūs tautą. Poe
tė tų atėjūnų adresu dekla
ruoja:
Būkit motinų prakeikti 
Už nekaltą kraują!
Tegu maras jus, prakeikti, 
Nuo žemės rauja. . .

Te akmeniu duona pavirs 
Ir dienos - bežvaigždėm

naktim, 
Juoduoju maru teišmirs, 
Kas nori mums laisvę atimt.

Poetė tikėjo tarybinių šalių 
pergale, jos eilėraščiai stipri
no karių kovingumą karo 
fronte, akstino ištvermę savo 
brolių ir sesučių, pasilikusių 
okupacijoje. 1943 metais poe
tė išleido karo temomis gra
žiausių eilėraščių rinkinį 
“Dainuok, širdie, gyvenimą”. 
'Jausmingai ji rašė:
Dainuok, širdie, gyvenimą: 
Padangę saulėtą ir gryną, 
Ir debesėlį, vėjo genamą, 
Ir smėlio taką per pušyną. . .

Apie galingą karo sriautą 
Dainuok, širdie, neraginta, 
Apie gyvenimą sugriautą, 
Gyvenimą sudegintą. . .

Poetė buvo aistringa ir 
kerštinga fašizmo okupan
tams. Tėvynės priešus ji va
dino tikruoju jų vardu - 
“žmogžudžiai prakeikti!”. Ta
čiau maloninis jausmas ir 
meilė savo tautai, - tai pa
grindinis skambėsis poetės 
eilėraščiuose. Kitaip tarus, 
Salomėjos Nėries poezijos di
dingumas ir išliekamumas - 
tai jos paprastumas, liaudiš
kumas ir idėjinis prasmingu
mas. Jos poetinė metafora, 
alegorinių sakalėlių, baltų 
gulbių bei gervių įvaizdžiai - 
neprapuola padangėse be 
prasmės, bet susilieja su liau
dies gyvenimu. Salomėja Nė
ris lietuvių poezijai davė tą 
liaudies gyvenimo simboliką, 
kaip: “Dainuok, širdie, gyve
nimą, lakštingala negali ne
čiulbėti, aš diemedžiu žydė
siu”. Karo temai poetė pa
naudoja ir tradicinį liaudies 
motyvą:
Oi, broleli, brolužėli, 
Kareivėli raitužėli!
Kelias dunda, vėjas ūžia - 
Ar begrįši iš karužio?

Vieškeliu namo parjosi, 
Prie vartelių apsistosi - 
Kur Sigutė geltonkasė? 
Gal seselės neberasi.

Poetė Salomėja Nėris gy
veno trumą amžių. Ji mirė 
1945 metais sunkios ligos pa
kirsta, kaip tik po pergalės 
prieš hitlerinį fašizmą. Tary
bų Lietuvos Valstybinė groži
nės literatūros leidykla 1959 
metais išleido poetės eilėraš
čių rinkinius vienoje knygoje 
- Salomėja Nėris. Šioje 475 
puslapių nedidelio formato 
knygoje, randame apie 300 
poetės eilėraščių. Bet tai dar 
ne visas poetės palikimas.

• Sekančiais metais bus 30 
metų, kai garsioji poetė buvo 
iškilmingai palaidota Tarybų 
Lietuvoje, bet ir šiandien jos 
vardas dažnai minimas litera
tūroje kaip pavyzdys kitiems 
poetams. Prie jos karsto poe
tai skaitė eilėraščius, parti
jos, valstybės ir liaudies at
stovai sakė kalbas. Profeso
rius K. Korsakas kalbėjo:

ŠIS TAS IŠ KLAIPĖDOS

Naujojoje Klaipėdos “Pempininkų” kavinėje.
’ B. Aleknavičiaus nuotr.

Gyventojų stalui
Daugiau kaip dešimt tonų 

paukštienos uostamiesčio šei- I mininkėms kasdien tieks nau
jas paukščių apdorojimo ce
chas, kurį Klaipėdos statybi
ninkai pradėjo statyti mėsos 
kombinate. Naujajai statybai 
valstybė paskyrė beveik tris 
milijonus rublių.

Iki šiol Klaipėdos mėsos 
kombinate buvo skerdžiami 
tik galvijai ir kiaulės. Kombi
natas garsėjo įvairių rūšių, 
skaniomis ir' geros kokybės 
dešromis. Aštuoniems mėsos 
gaminiams suteiktas valsty
binis kokybės ženklas, kuris 
skiriamas labai gerai produk
cijai, puikiai įvertintai pačių 
pirkėjų. Tačiau Žemaitijoje 
daug išauginama ir paukščių - 
ančių, vištų, žąsų. Todėl bu
vo nutarta pastatyti specialų 
paukščių apdorojimo cechą.

Kitąmet Klaipėdos gyven
tojai gaus pirmąją naujo ce
cho produkciją.

Kviečia “Pempininkai”
Nuo pirmųjų atidarymo 

dienų klaipėdiečiai pamėgo 
kavinę “Pempininkai”, kuri 
įsikūrė viename jauniausių 
uostamiesčio gyvenamųjų ra
jonų. Išradingas vietos daili
ninkų sukurtas interjeras, 
gausus valgių ir gėrimų pasi
rinkimas vakarais čia sutrau
kia daug žmonių, ypač jauni
mo.

“Pempininkų” kavinė - tai 
tik maža dalelė didelio preky
bos ir buitinio aptarnavimo 
centro, kuris neseniai atvėrė 
duris. Čia įsikūrė pramoninių 
prekių, saldumynų ir kulina
rijos gaminių, gaivinančių gė
rimų ir kitos parduotuvės, 
biblioteka, knygynas, vaisti
nė, paštas A Erdvias patalpas 
gavo “Gražmos” buitinio gy
ventojų aptarnavimo kombi- 

“Lietuvių tauta neteko savo 
didžiosios poetės. Nutilo mū
sų poezijos lakštingala pačia
me savo giesmės gražume. 
Per dvidešimt kūrybinio dar
bo metų Salomėja Nėris davė 
lietuvių literatūrai tyriausių 
poezijos perlų, tapdama vie
na žymiausiųjų mūsų poečių. 
Jos žodis skambėjo toli už 
Lietuvos ribų, po visą pla
čiausią Tarybų Sąjungą, vi
sur pasiekdama žmonių šir
dis. Šiandien dėl jos mirties 
gedi visos tarybinės šalys”.

Taip, Salomėjos Nėries 
poetinė lakštingala dainuoja 
ir šiandien. Pati poetė tai 
išreiškia sekančiam posme: 
Brangieji! Kam išsekot 

raudomis?
Aš juk lieku visuomet su 

jumis - 
Jums atminimo žiedu 

pražydėsiu, 
Mane jūs jausite darbe, 

kovoj, 
Ir pergalės aš vėliavoj 

šlamėsiu. . .
Jos poezija amžinai pasilie

ka “atminimo žiedu”, nes joje 
yra visa tai, kas yra žmogaus 
gyvenime. Ji buvo tikra Lie
tuvos liaudies dukra. 

nato darbuotojai. Naujojo 
Klaipėdos rajono gyventojai 
čia gali pasisiūti drabužių, 
pataisyti batus, nusifotogra
fuoti, veikia cheminio valy
mo, skalbinių priėmimo 
punktai.

Tokie prekybos ir buitinio 
aptarnavimo centrai pastaty
ti visuose naujuosiuose uos
tamiesčio rajonuose. Stengia
masi, kad kiekvienas jų būtų 
originalus, gražiai įsikompo
nuotų į aplinką.
Busimųjų dailininkų kūriniai

Klaipėdos paveikslų galeri
joje atidaryta vaikų dailės 
mokyklos moksleivių kūry
bos paroda. Kaip ir kasmet, 
mokykla supažindina visuo
menę su busimųjų dailininkų 
darbo vaisiais - skulptūromis, 
tapybos drobėmis, grafika.

Nuošalioje uostamiečio gat
velėje, tarp medžių ir žalu
mos įsikūrė vaikų dailės mo
kykla. Čia susirenka valkai, 
pamėgę meną, iš visų miesto 
vidurinių mokyklų. Atvyksta 
jų ir iš Palangos, Gargždų, 
aplinkinių ūkių. Vakarais mo
kytis piešti ateina ir suaugu
sių žmonių. Juos moko daili
ninkai profesionalai. Mokyk
loje įrengtos erdvios studi
jos, užsiėmimų klasės. Vasa
rą moksleiviai išvyksta į 
praktiką - apsupti gražios 
Lietuvos gamtos, tobulina 
piešimo techniką.

Klaipėdos vaikų dailės mo
kykla jau išleido dvi savo 
auklėtinių laidas. Dauguma 
jų tęsia mokslą Vilniaus dai
lės institute, studijuoja archi
tektūrą.

V. Bartuška

Petras Keidošius

Žiūriu atgal —
Kiek daug jų neatėjo!
Nuėjo, nesugrįžo.
Ir negrįš.
Gal veltui laukiu gaivalingo 

vėjo,
Jaunystes šuorų į senas 

duris?
/

Gal tik tada, kai pats kada 
išeisiu, 

Duris atvėręs į senus kelius.

Susigrąžinsiu nenaudotą 
teisę —

Vėl apkabinti mielus 
bičiulius?

Tuomet ir tarsiu nutylėtą 
žodį, 

Kurio kažkaip neprireikė 
tada, 

Kuris ir nereikšmingas mums 
atrodė, 

Kai skrido dienos, 
Viesulus žadą.

ANGLIAKASIAI 
STREIKUOS
PENKIAS DIENAS

I
Washingtonas. Jungtinė 

Angliakasių Unija nutarė pa
skelbti penkių dieną streiką. 
Streikas prasidės ateinančią 
savaitę. Streikuos 120,000 
angliakasių. Bus paliesta 
1,200 minkštosios anglies ka
syklų. Streiko tikslas - pri
versti anglies kompanijas iš
dildyti unijos reikalavimus ir 
pasirašyti naują kontraktą.
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HAVERHILL, MASS.

“Laisvės” naudai piknikas — 
visus kviečiame dalyvauti

Iš Worcesterio pikniko

Rugpiūčio 18 dieną rengiame pikniką laikraščio “Laisvė" 
naudai. Visiems gerai žinoma, kad mūsų miestas yra mažas; 
bet mes stengiamės surengti gražius piknikus ir visuomet 
tikimės svečių iš kitų miestų. Savo piknikuose mes visuomet 
stengiamės dalyvius gerai pavaišinti.

Šiemet pikniko komisija susideda iš labai gerų, veiklių 
narių. Labai prašome visus laisviečius mums padėti 
padaryti šį pikniką vieną iš puikiausių.

Džiugu, kad mums Lietuvių Ukėsų Gedimino Kliubas 
suteiks piknikui vietą veltui. Didelis klubiečiams už tai ačiū. 
Parke daug stalų ir kėdžių. Niekam nereikės stovėti. Dabar 
labai gražus parkas. Jeigu ir lytų, nebijokite - yra didelė 
pastogė.

Todėl visus ir visas kviečiame dalyvauti ir gražiai praleisti 
laiką. Tikimės svečių iš visur.

Kelias į parką: Imkite ruote 495 iki exit 36 (Ward 
Hill-Bradford). Pavažiuokite apie pusę mylios iki šviesų. 
Sukite*) kairę ant route 125 iki Bradford Common, tuomet 
važiuokite route 133 (Salem St.) apie vieną mylią iki 
Montvale St., po 8 blokų dešinėje pusėje pamatysite užrašą 
“Lithuanian Grove — Picnic”.

r Amelia gavo pakvietimą 
nuo d. M. Sukackienės padai
nuoti piknike “Laisvės" nau- 

o dai 4 d. rugpiūčio, tad mudvi 
pasitarusios sutikome jame 
dalyvauti. Viena, kad geras 
tikslas, antra, kad Olympia 
parkas, kaip žinome nuo se
niai, yra labai gražus ir d. 
Sukackienė yra gera mūsų 
bičiulė - geresnio motyvo nei 
nereikia.

Bet kaip pasiekti, juk ne 
arti? Nors skaitausi gera vai
ruotoja, bet taip ilgai prie 
rato dirbti dešinioji koja “tin- 

(giT. Tariamės vienaip ir ki- 
taip^Galop iš Stamfordo d. 
Waited Yuskovic atėjo pagal
bon. Kadangi Walterio žmo
na turėjo vykti į LDS mitingą 
Bridgeporte, tai jinai mums 
“paskolino” savo draugą ir 
mes su mano mašina ir geru 
vairuotoju sėkmingai pasie
kėme Olympijos parką.

Maloniai nustebino mus 
skaitlingai susirinkusi publi
ka. Daug žinomų veidų iš 
paties Worcesterio, Brockto- 
no, Haverhillės ir visos So. 
Bostono apylinkės. Smagu 
buvo sutikti netikėtus sve
čius iš Chicagos: Valeria Ur- 
bikas, Roger Žilis ir Antanas 
Litvinas. Jie vykdami į LDS 
seimą Pittsburghe, pasuko 
dienai kitai į čia.

Be pietaujant ėjo progra
ma, kuri, galima sakyti, buvo 
pilnai koncertinė. Pirmininko 
pareigas ėjo R. Janulis. Dai
navo Irena Janulienė, J. Sa
baliauskas, Valerija Urbikas, 
R. Žilis, Al. Dupša, Amelia 
Young ir visas Laisvės choras 
iš Hartfordo su jų solistėmis - 
Elena Brazauskiene ir Wilma 
Hollis. Pianu vieniems akom
panavo Laura Hofleran, ki
tiems Eunice Smith. Visi pro
gramos dalyviai savo partijas 
atliko pagirtinai. Staigmena 
įvyko, kai E. Brazauskienė 
įteikė V. Urbikas ir A. Young 
dovanas (rankom mėgstąs 
baltas skepetas) kaip vieš
niom solistėm ir jos bičiu
lėms.

Tik vieną turiu kritiką, tai 
mažytei grupei publikos prie 
durų, kuri balsiai kalbėjosi ir 
sudarė nemalonumą norin
tiems rimtai klausytis, o dai
nininkus tikrai apsunkino. 
Ypač nesmagu buvo matyti 
toje grupėje ir kai - kuriuos 
menininkus. Žinote, pas mus 

' dainininkai bei muzikantai 
negauna atlyginimo, netgi 
pasidengia savo kelionės lė
šas. Tai jau bent tiek reikėtų 
įvertinti jų darbą ir pasiauko
jimą programos laiku užsilai
kyti ramiai.

Hartfordiečiai atsivežė visą 
dėžę visokių dovanų. Wilma 
ir čia puikiai pasidarbavo, ir 
girdėjau, kad liks nuo tų 
dovanų “Laisvei” bent šimti
nė.

Man teko pakalbėti trum
pai apie “Laisvę” ir paaiškinti 

. i labartinį jėgų trūkumą jos 

pastogėje. Dėlei to ir čion 
negalėjo pribūti niekas iš 
1 a i k r ašč i o k o 1 e k t y v o.

Gaila, kad d. Sukackienė, 
dėlei pašlijusios sveikatos, 
negalėjo pribūti, o ji tiek 
daug įdėjo darbo šiam pikni
kui surengti.

Po programos atėjo prie 
manęs visa eilė gerų draugų 
ir draugių. Ir kiekvienas 
sveikino ne tuščiomis, taip, 
kad pirmadienio rytą skubi- 
nausi į “Laisvės" raštinę ir 
pridaviau adm. L Mizarienei 
visą $410. Iš tos sumos $50 
eina kitam tikslui, o viskas 
kita “Laisvei". Dar ir vieną 
naują skaitytoją pridavė at
vežti. Ar ne puįku?!

Dar vienas gražus, didelis 
ir sėkmingas parengimas ta
me mums visiems pilname 
malonių atminčių Olympijos 
parke! E. N. Jeskevičiutė

Haverhill, Mass.
Parvažiavus iš ligoninės po 

sunkios operacijos ir dabar 
jaučiuosi geriau, po truputį 
sveikstu. Tai , dabar noriu 
nuoširdžiausiai padėkoti vi
siems draugams ir draugėms 
už aplankymą ligoninėje ir 
namuose, ir taipgi už dovanas 
ir laiškus iš Haverhill, Bosto
no ir Norwoodo ir toliau, net 
iš St. Petersburg, Fla., ir iš 
Maine valstijos. Jūsų užuo
jauta padėjo man pergyven
ti operaciją ir atgauti energi
ją. Mary Sametis

So. Boston, Mass.
Rugpiūčio 11 d. Ramovos 

parke įvyko Stepono Min- 
kaus piknikas. Žmonių ne per 
daugiausia susirinko. Matėsi 
keletas ir pažangiečių. Taipgi 
buvo nemažai “Lietuvos va
duotojų". Sį sykį visi juos 
pastebėjo, nes jie lakstė po 
visus parko kampus su plaka
tais rankose ir gvoltu šaukė 
protestuoti prieš Australijos 
valdžią, kam ji pripažino Ta
rybų Lietuvą. Tarybų Latvi
ją ir Tarybų Eston i ją.

Jie taipgi sakė, kad rugpiū
čio 12, 13 ir 14 dienomis 
atvyks į Bostoną Maskvos 
Bolšoj Baletas. Visus ragino 
pikietuoti.

Į juos pažiūrėjus, nieko 
vyrukai, bet jų protavimas 
yra pašlijęs. Pandelietė

Miami, Fla.
LLD 75 Kuopos Susirinkimas 

Rugpiučio 25 d.
Prašome LLD narių ir mūs 

svečių dėmesio, kad kuopos 
piėtūs, susirinkimas ir kultū
rinė programa įvyks ne 29, 
bet sekmadienį, rugpiučio 25 
dieną, LSK salėje. Kuopos 
tarimas, kad liepos ir rugpiu
čio mėnesiais LLD 75 kuopos 
sueigos ir susirinkimai ruo
šiami vieno ir kito mėnesio 
ketvirtą sekmadieni. Kvie-

LAISVĖ

Kauno K. Požėlos spaustuvėje E. Timleris dirba jau 63 
metus. Darbų veterano vadovaujama rinkėjų brigada yra 
iškovojusi komunistinio darbo kolektyvo vardą.

NUOTRAUKOJE: E. Timleris renka tekstą.
R. SAVICKO nuotrauka

čiame visus dalyvauti rugpiu
čio 25 dieną. Programoje mi
nėsime vieną labai žymų gim
tadienį su daina ir kalba.

V. Bovinas, 
kuopos pirmininkas

Detroit, Mich.
Liepos 28 dieną turėjome 

pikniką po stogu D. L. Klubo 
patalpose. Manau, kad iš jo 

į bus geros paramos mūsų 
I spaudai.i *i

Mūsų organizacijos turėjo 
! susirinkimų pertrauką per 
tris mėnesius. Rugsėjo mėiie- 
sį jau vėl pradėsime veikti. 
Tik nepamirškime skaitlingai 
susirinkimus lankyti.* * * *

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 52 kuopoje yra sergan
čių draugų. Vieni serga na
mie, kiti randasi prieglaudos 
namuose. Mūsų kuopos drau
gai Vincas Žabui ir Juozas 
Valiukas jau ilgokas laikas 
randasi tuose namuose. Pa
staruoju laiku juos aplankė 
Pr. Nakas, kuopos pirminin
kas, ir Pr. Jočionis.

Vincas Žabui per daug me
tų buvo kuopos nutarimų 
sekretoriumi, taip pat spau
dos korespondentu, o Juozas 
Valiukas yra senas detroitie- 
tis ir kuopos narys. Abudu 
ligoniai atrodė labai paten
kinti ir net linksmi, kad juos 
draugai aplanko. Jie nesi
skundė nei su maistu, nei su 
patarnavimu. Taipgi reikia 
pasakyti, kad įstaiga švari.

Vietinis

Miami, Fla.
Rugpiučio 4 d. įvyko sėk

mingas Aido Choro vaišių 
parengimas. Lietuvių ir uk- 
rainų choristams, garbės na
riams ir buvusiems Aido cho
ro nariams duoti įžangos bi
lietai, nemokamai. O atėję 
rėmėjai užsimokėjo pilną kai
ną už bilietus.

Meninė programa buvo 
trumpa, bet graži, ir klausy
tojai buvo pilnai patenkinti. 
Aido Choras nepasirodė to
dėl, kad choristai atostogavo, 
ir šis parengimas surengtas 
netikėtai, tai turėjome pasi
tenkinti vietiniais ir svečiais 
artistais.

Programos vedėjas iškvie
tė Marytę Nevins, kuri gra-, 
žiai sugrojo akordeonu. Klau
sytojai nesigailėjo jai karštų 
aplodismentų.

Solistas dainininkas Julius 
Krasnickas gražiai sudainavo 
porą gražių liaudiškų dainelių 
lietuviškai ir vieną rusiškai. 
Jis sužavėjo mūsų publiką 
savo stipriu ir gražiu balsu. 
Už tai klausytojai dėkojo jam 
griausmingais aplodismen
tais.

Svečiai Povilas ir Nelė 
Ventai iš Brooklyn, N. Y., 
vešėjo pas Aleką ir jo žmoną 
Nevinsus, Fort Lauderdale, 
Fla., ir jie atėjo į Aido Choro 
vaišių parengimą. Nelė buvo 
iškviesta padainuoti.

Nelė Ventienė yra žinoma 
ilgametė solistė. Ji gražiai 
sudainavo porą liaudiškų dai
nelių, Marytė Nevins akor
deonu jai pritarė, klausytojai 
karštai joms dėkojo. ‘

Tuomi ir pasibaigė meninė 
programa.

Buvo labai malonu sutikti 
senus draugus. Povilą ir Nelė 
Ventus. Draugas P. Venta 
yra nuoširdus darbo žmonių 
klasės veikėjas “Laisvės” di
rektorių tarybos pirminin
kas. Jis trumpai ir aiškiai 
kalbėjo apie laikraštį “Laisvę" 
ir perdavė gražius ir širdin
gus sveikinimus nuo “Lais
vės” ir pažangiečių Brookly- 
no lietuvių. Draugė Nelė 
Ventienė perdavė geriausius 
linkėjimus nuo Brooklyno 
Aido Choro.linkėjo ilgo gyva
vimo mūsų Aido Chorui.

Išvažiavo į Lietuvą
Olga Šimkienė išvažiavo į 

Lietuvą atlankyti savo gimi
nių ir draugų. Julius Krasnic
kas taipgi išvažiavo į Lietu
vą, irgi atlankyti savo gimi
nes ir pažįstamus. Laimingos 
kelionės ir smagios viešnagės 
Lietuvoje.

Mūsų ligoniai
4 Sophie Masonienė ir Maso
nas buvo geri veikėjai, bet ta 
liga atskyrė juos nuo veiki
mo. Valteris Lakas ir J. 
Sliekas.visi bejėgiai. Labai 
gaila ir didelis nuostolis pa
žangiam darbininkų judėji
mui. J. W. Thamsonas

Cleveland,Ohio
Mūsų žinutės

Liepos mėnesį mūsų drau
gės moterys (Moterų Klubas) 
pagerbė keletą narių ir drau
gų su jų gimtadieniais. Gra
žiai priėmė svečią Julių Kra- 
nicką, kuris bevažinėdamas 
ir svečiuodamasis kitur, ne
pamiršo ir mus aplankyti. 
Juk tai jo čia tėvynė. Jis čia 
gyveno ir veikė per daug 
metų. Julius ir .dalyviai su
dainavo “Happy Birthday” 
toms narėms, kurios yra gi
musios liepos mėnesį.

Šia proga noriu pataisyti 
klaidą. Korespondencijoje 
apie Klubo mirusių narių pa
gerbimą, buvo nepaminėta 
Josephine Zurka. Labai atsi
prašau.

Taipgi noriu priminti, kad 
jau sižkako penkeri metai, kai 
mes netekome mūsų žymiaus 
veikėjo draūgo Jurgio Žeb- 
rio-Žebrausko. Daugelis ir ki
tų draugų jau mus paliko.

Mrs. Zurka lankėsi Lietu
voje pas savo gimines ir 
laimingai sugrįžo. Sako turė
jusi pusėtinai Inksmų susiti
kimų. Lietuva jai labai pati
kus. Sakė kad žmonės ten 
gražiai gyvena, gražiai apsi
rėdę. Pasikeisdami laikai at
nešė mūsų tautai laimę ir 
laimingą ateitį. Malonu gir
dėti, kad mūsų tautiečiai Lie
tuvoje taip gražiai gyvena po 
socializmo vėliava.

Tragedija
Margaret Rose, 1612 Elsi

nore Ave., liepos 30 dieną 
prarado savo namus gaisrui. 
Taipgi jos keturi mažamečiai 
vaikai sudegė, o kiti 8 skau
džiai nukentėjo, bet buvo 
išgelbėti.

Gaisras šeimą užklupo tuoj 
po nuėjimo gulti - 3-čią vai. 
nakties. i

Šautuvų kontrolė
Mūsų miesto koncilmenai 

po ilgų barnių pagaliau 17 
balsų prieš 16 užgyrė įstaty
mą kontroliuoti smulkius šau
tuvus ir laukia majoro pasira
šymo. Bet fhiesto majoras 
sako, kad jis nesutinka su tuo 
įstatymu, nes jis esąs per 
švelnus.

Mūsų policijos vadai sako, 
kad mes turime visą eilę 
tokių įstatymų, bet jie yra 
beverčiai, nes teisėjai nesi
stengia juos vykdyti, krimi
nalistų rimtai nenubaudžia.

Po ilgų tardymų ir daugelio 
liudininkų parodymų, du vie
tos policininkai tapo rasti 
kaltais ir nubausti kalėjimu: 
Mihalie nuo 8V iki 80 metų, o 
Kehn - nuo 21 ir pusės iki 185 
metų. Rasti kaltais pasisavi
nimu pinigas ir turtu: Kehn - 
$37,500.

Negali būti kandidatu 
j senatą

James G. Steele, Jr., 27 
metų, Komunistų Partijos 
kandidatas į J. V. Senatą 
išmestas iš kandidatų sąrašo, 
nes esąs per jaunas, pagal 
įstatymus kandidatas turįs 
būti ne jaunesnis kaip 30 
metų amžiaus. Jo advokatas 
Mr. Bayer sako, kad pasielg
ta neteisingai, nes Steele gali 
būti kandidatu, nors jis ir 
negalėtų užimti vietą Senate.

Juozas
☆

Nuoširdi padėka už 
malonius sveikinimus

Kuomet esi sveikas ir visur 
gali dalyvauti, tai net nepa
galvoji, kad pasitaikys su
sirgti ir būti atskirtam nuo 
draugų ir savo šeimos. Bet 
užpultas kokios nors ligos' ir 
būdamas atskirtu nuo arti
mųjų ir draugų, pajunti didelį 
ilgesį, ir tada bile suramini
mas teikia didelį džiaugsmą.

Aš tai patyriau, kai buvau 
ligoninėje ir pergyvenau sun
kią operaciją.

Džiugu pasakyti, kad bu
vau neužmirštas ne tik arti
mųjų, bet ir gerų draugų. 
Gavau užuojautos laiškų iš 
visos apylinkės. Ta.4 didelis 
atjautimas teikė man 
džiaugsmą ir padėjo nugalėti 
ligą.

Esu visiems širdingai dė
kingas už bile suteiktą užuo
jautą, man esant ligoninėje ir 
namuose.

Taipgi esu dėkingas laik
raščiui “Laisvei” už suteiki
mą vietos savo skiltyse apra
šymui apie mano ligą.

Visiems didelis ačiū nuo 
i 

širdies.
Stasys Kuzmickas 

Cleveland, Ohio

Detroit, Mich.
Mūsų organizacijų veikla
Pravartu pasidžiaugti ir 

laikraštyje apie mūsų trijų 
organizacijų veiklą svar
biems reikalams. Jos ne tik iš 
savo iždų aukoja palaikymui 
mūsų pažangiosios spaudos, 
bet taipgi nors sykį į metus 
surengia spaudos pikniką.

Šiemet spaudos naudai pik
nikas liepos 28 dieną gerai 
pavyko, nors ir nebuvo labai 
skaitlingas. Daug dalyvių 
aukojo ne tik maisto reikme
nų, bet ir gausiai finansiniai 
parėmė spaudą. Mums yra 
džiugu, kad prie to naudingo 
darbo labai daug prisidėjo; 
taipgi visa vadovybę tvarkė 
jau mūsų jaunieji draugai. 
Jie verti aukštos pagarbos.

Pelnas nuo spaudos pikniko 
bus padalintas trims laikraš
čiams: “Vilniai”, “Laisvei” ir 
“Liaudies Balsui”.

Už tokį nuoširdų darbą pik
niko rengimo komisijai ir 
jaunoms šeimininkėms už 
prirengimą maisto ir patar
navimą laike pietų priklauso 
didelis nuoširdus ačiū.

J. K. A.
Pakvietimas į draugišką 

išvažiavimą '
Nors mūsų LLD 52 kuopa 

per porą mėnesių turi atosto--|

Visada liks mūs atminty
“Laisvės” redkolegijos nariui Jonui Gašlūnui staiga mirus, 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai, giminėm ir 
visam - redakcijos sąstatui.

J. Gasiūno mirtis, tai yra milžiniškas nuostolis ne tik Š. 
Amerikos lietuvių pažangiajai visuomenei, bet ir visiems 
Tarybų Lietuvos darbo žmonėms, o ypač giminėms ir 
kaimynams.

Tebūna jam lengva svetimoji Š. Amerikos žemelė.
Jo kilnūs siekiai, didelis pasišventimas pažangiajam 

visuomeniniam darbui, ilgametė kova už darbininkų klasės 
interesus, visada pasiliks mūsų - atmintyje.

Kaimynai: A. Trumpickas,
P. Kaušakys,

P. Petrulis,
K. Petrulis,

P. Šokas.

gas, bet esame nusitarę turė
ti draugišką išvažiavimą į 
miesto parką Belle Isle. Tas 
parkas randasi tarp Kanados 
ir E. Jefferson Ave.

Norint išvengti didelio su
sikimšimo parke, išvažiavi
mas įvyks viduryje savaitės - 
trečiadienį, rugpiūčio 21 d. 
Pradžia 10 vai. ryto. Kad 
būtų lengviau surasti pikniko 
vietą - įvyks arti Kasine 
valgyklos. Kas norės, galės 
atsivežti savo maisto, bet 
dauguma eina į valgyklą pa
valgyti.

Ten bus puiki vieta drau
giškai pasikalbėti, papinak- 
liuoti ir atvirame ore keletą 
valandų laiko praleisti.

Nors išvažiavimą rengia 
LLD 52 kuopos, bet ten gali 
dalyvauti kas tik nori ir ku
riems tik laikas leidžia.

Visus kviečia 
kuopos valdyba

• LAIMINGAS SKAIČIUS
Egipto vakaruose yra nedidelis 

Umsatiro kaimelis. Čia gyvena 
bendruomenė, visiškai izoliuota 
nuo pasaulio. Kaime nėra nė vie
no prekybininko. Visas derlius 
pasiskirstomas pagal burnų skai
čių. Niekas čia nėra girdėjęs apie 
vagystes ir nusikaltimus. Nėra nė 
vieno policininko ar sargo. Kai
mo gyventojai mano, kad jų idili
ją lemia laimingas skaičius. Nuo 
neatmenamų laikų kaime nuolat 
gyvena 147 žmonės, iŠ jų 29 vy
rai, -kiti — moterys ir vaikaii'-Kab
♦ ik gimsta „nereikalingas" ■ vaikas, 
vienas suaugęs bendruomenės 
narys turi iškeliauti iŠ kaimo.

PODAROGIFTS, INC.
Now is the Appropriate Time to Send

GIFTS for RELATIVES

to USSR for Christmas Holidays

MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING 
MACHINES, TELEVISION SETS, CAMERAS, 
FURNITURE, SEWING MACHINES

Also clothes, fabrics, furs, watches and food 
products.
Big Selection of Automobiles, for example

ZHIGULI VAZ - 2101
ZHIGULI VAZ - 2102 - Station Wagon
ZHIGULI VAZ - 2103 - New Model
MOSKVITCH 408 - IE
MOSKVITCH 412 - IE
MOSKVITCH - Station Wagons - 426, 427
ZAPOROZHETS - ZAZ - 968
ZAPOROZHETS - ZAZ - 968 - E

PODAROGIFTS, INC.

Is the ONLY firm in the USA which sends GIFT 
CERTIFICATES through VNESHPOSYLTORG 
without any intermediates, banks, etc.

PODAROGIFTS, INC.

is the ONLY firm in the USA that produces evidence 
of delivery in accordance with its agreement with 

VNESHPOSYLTORG

For our customer’s convenience orders can be placed 
with any of our affiliates:

Globe Parcel Service, Inc.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

Cosmos Parcels Express Corp.
488 Madison Ave., N. Y. 10022

Package Express & Travel Agy.
1776 B‘way, N. Y. 10019

PODAROGIFTS, INC.

240 Fifth Avenue (bet. 27 and 28th Sts.)
New York, N.Y. 10001
Telephone: 212-685-4537

5-tas puslapis

, L ŽUKAITĖS , 
VAIDMENS ĮRAŠAS

VILNIUS. Lietuvos TSR 
Valstybinio akademinio ope
ros ir baleto solistės, respub
likos nusipelniusios artistės 
Irenos Žukaitės repertuaras 
yra labai platus. Kelios de
šimtys reikšmingų vaidmenų 
operos scenoje netrukdo jai 
domėtis kamerine muzika: 
klasikų ir tarybinių kompozi
torių kūriniais, lietuvių liau
dies dainomis. Neseniai Lie
tuvos televizija į vaizdo mag
netofono juostą įrašė Dž. 
Verdžio operą “Don Karlas", 
kurioje Į. Žukaitė atliko 
Prancūzijos karaliaus duk
ters Elizabetės V ai u a vaid
menį. Ji yra vienintelė šio 
vaidmens atlikėja mūsų teat
re.

United Nations, N- Y. - 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
ryba vienbalsiai užgyrė bu
vusios Portugalijos kolonijos 
Guinea narystę. Vadinasi, 
Jungtinės Tautos padidėjo 
dar vienu nariu.

Seoul, Pietų Korėja. - Fa
šistinė prezidento Park vado
vaujama valdžia dar nubaudė 
ilgų metų kalėjimu keletą 
žymių veikėjų. Jų tarpe yra 
buvęs P. Korėjos prežidentas 
ir vienas Romos katalikų vys
kupas. Jie skaitomi valdžios 
priešais.
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Elzbietai Dovidonienei
Liūdime netekę brangios veikėjos, kuri veikė per 

daugelį metų Naujoje Anglijoje ir čionai.
Mūsų gili užuojauta jos gyvenimo draugui Juozui, 

dukrelėm Mildai ir Aldonai, anūkei ir visiems artimie
siems.

ST. PETERSBURG,FLA.

Mirus

ta

Mirus

STASIA ir JUOZAS BAKŠIAI 
AMILIA ir VIKTORAS REPEČKAI 
TILLIE [DOMICĖLĖ! ir JUOZAS LUKAI

Elzbietai Dovidonienei
Reiškiame gilią užuojautą vyrui Juozui, dukroms 

Myldai, Aldonai Stiegai, anūkei, visiems artimiesiems 
Amerikoje ir Lietuvoje bei draugams.

LLD 45 Kuopos valdyba ir nariai
Saint Petersburg, Florida

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiunui
Reiškiame nuoširdžiausią gilią užuojautą žmonai 

Valerijai, giminėms bei draugams Lietuvoje ir Ameri-

LLD 45 Kuopos valdyba ir nariai
St. Petersburg, Fla.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiunui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

A. ir J. SKIRMONTAI
Brockton, Mass.

HARTFORD, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mylimo švogerio

Joseph Žemaitis
mirė 1969 rugpiučio 17 d.

Mylimos sesutės

Lucy Žemaitienės
mirė 1972 m. sausio 6 d.

Aš jų liūdesiu kol gyva būsiu, iki aš nueisiu ten pas 
juos iš kur nei vienas nesugrįšta.

LIUDVISĖ BUTKEVIČIENĖ

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Mirus

Amelie G. Tvaska
Reiškiame širdingą užuojautą vyrui Louįs, kitiems 

giminėms Amerikoje ir Lietuvoje, ir visiem artimie
siems.

A. ir P. Lukai
Į O. ir F. Bunkai

J. ir G. G e nd re n as
S. ir J. Bakšys
N. Petronis
P. Šimėnas
V. ir B. Casper
J. Judickas
O. ir T. Kairis

Į M. ir C. Puišis
J. G re Klikas
L. Strack

i F. Srn ilgy s
J. ir V. Sungail
K. ir W. Kelley
H. Sholunas
P. Steponaitis
S. Zaks
A. Bud ris
P. ir J. Stanley

A. ir P. Aleknai 
T. ir J. Lukai
V. Beauseigneur
B. Beauseigneur 
Marcey Tvaska
M. ir A. Raškauskai 
John Stancikas 
I). Mikalauskas 
M. Steinys
M. Terris 
E. Marazof 
P. Shapik 
S. Rapiha
N. ir G. Evans 
A. Degutis
P. ir J. Raiškiai 
M. Rutkowski 
V. Lapatta 
M. Slavka 
Mr. & Bagočius 
S. Yuknis

J. Ciurlienė kviečia visus į jos vyro Kazio 
80-ojo gimtadienio balių. Tai bus rugsėjo 1 d., 
Čiurlių sodyboje, Pattenburg, N. J. Pietūs 
bus duodami 12 vai. J. Ciurlienė aukoja visą 
maistą ir vaišes, o pelnas skiriamas “Laisvei”.

APIE JAV LIETUVIU 

ETNINEGRUPĘ

R. GAUDYTIS

Tarybų Sąjungos moksli
ninkai nuo seno tyrinėja įvai
rias imigracijos Jungtinėse 
Amerikos Valstijose proble
mas. Joms skirti rusų, ukrai
niečių ir kitomis tarybinių 
tautų kalbomis išleisti mokslo 
darbai. Jų tarpe tokie veika
lai rusų kalba, kaip Š. Bogi
nęs “Imigracija į Jungtines 
Amerikos Valstijas pilietinio 
karo(1850-1865) išvakarė
se ir jo laikotarpiu“ (1963' 
m.), tos pačios autorės — 
“Imigracija į JAV“ (1965 m.), 
A. Slepakovo — “Imigracija 
ir Amerikos darbininkų kla
sė" (1966 m.), S. Filipovo 
“JAV: imigracija ir pilietybė” 
(1973 m.) ir kt. Vienur-kitur 
(pvz., A. Slepakovo knygoje) 
paliečiami ir JAV lietuvių- 
imigrantų gyvenimo ir veik
los klausimai. Apie juos rašo
ma ir ne per seniai pasiro
džiusioje rusų kalba mono
grafijoje “Nacionaliniai pro
cesai JAV-ose“ (1973 m.).

Sį veikalą paruošė TSRS 
Mokslų akademijos etnogra
fijos institutas ir žinomi tary
biniai istorikai. Keli knygos

straipsniai nagrinėja ameri-
kiečių nacijos susidarymo ir 
jos raidos specifinius klausi
mus (A. Jefimovos “Klausi
mu dėl JAV nacijos susiklos
tymo ir kai kurių jos raidos 
tendencijų“, S. Bogina “Ame
rikiečių nacijos istorinė raida 
XIX a." ir kt.).

Veikale daug dėmesio skir
ta JAV senbuvių - indėnų, 
eskimų, taip pat negrų - 
gyventojų problemoms. (L 
Zalotarevskaja “Indėnai - 
JAV pirmieji gyventojai”, E. 
Nitoburgas “JAV negrai” ir 
kt.).

Tarybiniai mokslininkai 
šioje monografijoje rašo apie 
įvairių JAV etninių grupių 
susidarymą, jų gyvenimo, 
kultūros, veiklos ypatumus. 
Atskirai nagrinėjami slavų, 
meksikiečių, puertorikiečių 
imigracijos ir jų grupių klau
simai (A. Slepakovas “Slavų 
grupės JAV-se”, L Choroša- 
jeva “JAV meksikiečiai” ir 
kt.).

įvairių tautų imigracijos, 
jų etninių grupių istorijai 
skirtas stambios apimties M.

Dėkojame
Mirus Gus Diržuvąičiui, norime širdingai padėkoti visiems 

jo ir mūsų draugams už dalyvavimą šermenyse, už išreikštą 
užuuojautą per “Laisvę”, už gėles, laiškus ir žodžiu ištarą 
paguodą. ■ . - ■ .........

Dėkojame “Laisvės” administratorei Ievai Mizarienei už 
atsisveikinimo kalbą šermeninėje ir kapinėse. Taipgi dėko
jame Shalins šermeninei už patarnavimą ir V. Beleckui už 
puikiai paruoštus pietus.

STELLA DIRŽUVATHENE, žmona
JOSEPH YURKINS, posūnis

Dėkoju
Šių metų liepos-July 2 dieną staigi ir negailestinga 

mirtis išplėšė mano nuostabiai gerą ir mielą gyvenimo 
draugą

Joną Gasiuną
Nuoširdžiai dėkoju visiems jo idėjos draugams, 

bendradarbiams, giminėms ir pažįstamiems, suteiku
siems jam paskutinį patarnavimą ir užuojautą paleng
vinusiems mano skausmingą lliūdesį,

j i

Lieku dėkinga
VALERIJA GASIŪNAS

Tamaqua, Pa.

Beržines darbas “JAV gy
ventojų etninė sudėtis. 
T r u n i p a i s t o r i n ė - s t. a t i s t i n ė' 
apžvalga“ (21 - 58'p.). Jame 
pateikiami statistiniai ir kiti 
A omenys taip pat ir apie 
m 11. • m imigraciją bei jų etni
ne grupe. Straipsnio posky
ryje "Imigracija ir gyventojų 
etninė sudėtis XIX a. antroje 
pusėje ir XX a. pradžioje“ 
rašoma, kad pradedant maž
daug nuo 1880 m. iki pirmojo 
pasaulinio karo pabaigos žy
miai pasikeitė etninė ameri
kiečiu sudėtis. Jeigu iki tol į 
. \V daugiausia imigruodavo 
i angliškai kalbančių Euro
pos šalių bei Vokietijos, tai 
nuo XIX a. pabaigos pradeda 
vyrauti imigrantai iš Rytų 
bei Pietryčių Europos, ypač 
iš daugianacionalinių Rusijos 
ir Austro-Vengrijos imperi
jų. Autorė pabrėžia, kad iš tų 
imperijų daugiausia imigravo 
tautinių mažumų, imperijos 
prispaustų tautų gyventojai. 
Antai, tarp imigrantų iš Ru
sijos carinės imperijos - rašo 
autorė, - 1899-1910 m. laiko
tarpiu 27 proc. sudarė lenkai, 
9.6 proc. lietuviai, 8.5 proc. - 
suomiai ir tik 4.4 proc. - 
rusai.

Straipsnyje įdėta statistinė 
lentelė apie imigraciją į JAV 
ir reemigraciją iš JAV 1899- 
1919 m. laikotarpiu. Čia pa
teikti duomenys apie 32 etni
nių grupių - tautybių imigra
ciją ir reemigraciją. Pagal 
1899-1919 m. laikotarpio imi
grantų skaičių lietuviai iš 32 
grupių užima penkioliktąją 
vietą. Pagal tuos duomenis, į 
JAV 1899-1919 m. imigravo 
279 tūkstančiai lietuvių, jų 
tarpe beveik pusė - 104 tūk
stančiai - atvyko į JAV 1910- 
1919 m. Iš JAV 1910-1919 m. 
išvažiavo 18 tūkstančių lietu
vių.

Imigrantų skaičiumi lietu
viai pralenkė rusų (255 
tūkst.) suomių (227 tūkst.), 
meksikiečių, japonų, bulga
rų, olandų, rumunų, čekų; 
ispanų ir eilės kitų tautų 
imigrantus.

Kazys Ciurlis
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PramogŲ Kalendorius

Rugsėjo 15 d.
LLD 28 kuopa, Waterbury, 

Conn., rengia spaudos naudai 
pietus su programa, 102 
Green St. salėje.

Jonas Grybas 
lankėsi "Laisvėje”

Džiugu pranešti, kad Jonas 
Grybas jau išėjo iš ligoninės 
ir gražiai sveiksta.

Šią savaitę jis atsilankė 
“Laisvės“ administracijoje ne 
tuščiomis. Jis perdavė Jono 
Barkaus, buvusio “Laisvės“ 
redakcijos nario, palikimą 
$125, taipgi pridavė Literatū
ros Draugijai J. Barkaus 
$100. Jonas jau užsiprenume
ravo “Laisvę“, nes jis yra 
persikėlęs gyventi į naują 
vietą, ir dar paliko “Laisvei” 
$1 auką. \* * *|

Malonu pranešti, kad Anna 
Malin (Malinauskienė) jau su
stiprėjusi ir grįžo į namus. Ji 
dabar mano gyventi pas duk
rą, kuri gyvena Merrick, L. 
I. Ieva

Ankara. - Turkijos premje
ras Bulent Ecevit sako, kad 
Kipro saloje negali būti jokio 
susitarimo, kol graikai ir jų 
militaristai neišsikraustys iš 
tų sričių, kurios priklauso 
turkams.

NEW YORKO 
NA U J IENOS
Paskirtas pilnalaikis Cent

ral Parko direktorius. Juomi 
yra E. L. Weisl. Tikimasi, 
kad pilną laiką rūpindamasis 
parko reikalais, jis galės juos 
daug geriau sutvarkyti.

•
Policija užpuolė vieną 

Brooklyne sinagogą (žydų 
bažnyčią), kurioje buvo įsikū
rusi “Las Vegas Nite” ir 
suareštavo 10 gemblerių. Si
nagoga randasi 2915 Bright
on Sixth St. Pasirodo, kad ta 
“Las Vegas Nite” gemblerys- 
tė yra plačiai išvystyta. ,

Policininkų Susivienijimas 
yra pasimojęs įtikinti miesto 
valdžią, kad šio miesto 
“tvarkdariai” pilnai vertį ge
roko algų pakėlimo. Naujas 
susivienijimo prezidentas 
Ken McFeeley sako, kad poli
cininkų darbas yra pavojin
giausias iš visų darbų ir turė
tų būti geriau apmokamas.

•
Policija suareštavo 27 metų 

amžiaus Richard B. Rogers ir 
kaltina jį išprievartavimu ir 
nužudymu Miss Linda Diane 
Jack.

•
Daugiau kaip du milijonai 

niujorkiečių galėtų, nes yra 
kvalifikuoti užsiregistruoti ir 
dalyvauti rinkimuose, bet jie 
to nedaro. Mieste dar kovo 
mėnesį buvo pradėtas vajus 
už tokių piliečių užsiregistra
vimą. Pats miesto majoras 
Beame smarkiai agituoja už 
registravimąsi. Deja, visos 
pastangos veltui. Iki šiol tik
tai 2,300 tokių niujorkiečių 
užsiregistravo ir tapo naujais 
balsuotojais. Žmonių apsilei
dimas ir nepaisymas rinkimų 
nesvietiškas.

New York Telephone Com
pany ir 48,000 jos darbinin
kų, priklausančių penkioms 
unijoms, dėl naujo kontrakto 
susitarė. Tikimasi streiko iš
vengti.

I e . •
Didžiajame New Yorke vei

kia 550 A. & P. maisto 
krautuvės. Jų darbininkai su
streikavo. Dauguma tų krau
tuvių uždarytos. Galimas 
daiktas, kad kai ši žinia pa
sieks skaitytojus, streikas 
jau bus baigtas.

Atsiprašome
Praėjusiame “Laisvės” nu

meryje buvo pažymėta, po 
Minnie ir Vydo Yuden (Ju- 
dzentavičių) nuotraukos, kad 
jie, viešėdami “Laisvėje“, 
paaukojo mums vieną Namo 
Bendrovės šėrą vertės $25. O 
reikėjo pasakyti, kad dar prie 
to, pridėjo pinigais $25. Reiš
kia, iš viso jie “Laisvei” pali
ko $50. Administracija

"The Pride of

the Rokiškėnai”

Medžio skulptūraĮdomūs faktai kitoje to 
straipsnio lentelėje. Čia pa
teikti duomenys iš 1920 m. 
apie pirmos ir antros kartos 
imigrantus pagal jų gimtąją 
kalbą. Lietuvių ir latvių kal
bomis 1920 m. kalbėjo 337 
tūkstančiai anjerikiečių. Sta
tistinė lentelė nurodo duome
nis apie pirmos ir antros 
kartos kitataučių JAV gy
ventojų skaičių 1970-aisiais 
metais. Pasirodo, kad 1970 
m. JAV dar gyveno 76 tūk
stančiai Lietuvoje gimę Ame
rikos gyventojai. Vadina
mieji čiagimiai, t. y. jau gimę 
JAV-ose pirmos ir antros 
kartos lietuviai sudarė 255 
tūkstančius žmonių. Iš viso 
pagal oficialius JAV statisti
kos duomenis, 1970-aisiais 
metais JAV gyveno 331 tūks
tantis lietuvių.

Apžvelgiamo straipsnio 
autorė, remdamasi įvairiais 
šaltiniais, pateikia taip pat 
statistikos lentelę - JAV gy
ventojai pagal gimtąją kalbą 
1940 metais. Tuo laiku lietu
viškai kalbėjo 273 tūkstančiai 
Amerikos gyventojų, jų tar
pe 9 tūkstančiai trečiosios ir 
vėlesnės kartos JAV lietu
vių.

Monografijoje pateikta me
džiaga tiek apie lietuvius, 
tiek apie kitas JAV etnines 
grupes padeda giliau suvokti 
amerikiečių tautos, apskritai 
Amerikos istoriją ir dabartį.

R. Daudytis

Lionginas Šcpeta. 
V. Kapočiaus nuotr.

A man in Lithuania named 
Šepkos fully deserves this 
wonderful title. He is a peo
ple’s artist. Exhibition of his 
work is at the Kraštotyros 
museum. I am very happy 
that I have seen his work.

I was told that ne never 
had any training in the art 
field. It’s truly a natural 
talent. Lithuanians are fa
mous for beautiful wood 
carvings and in arts and 
crafts generally, but this 
man’s work is something 
else. It is a combination of 
wood carving and sculpture, 
and there is so much of it that 
it is hard to believe that one 
man is able to produce so 
much. There are small and 
large pieces of his work. For 
instance, there is a wooden 
tree about four foot high 
spreading its branches all 
around. On each branch 
there are 8 or 10 birds, each 
one of them carved out very 
carefully. There are figures 
of people, some with histori
cal significance, and many 
other things.

It may be true that the only 
way the artist can preserve 
his or her originality is to 
work on its own way, without 
any influence from art 
schools. L. Šepkos’ art cer
tainly is very original and 
unique. Use
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Liepos 21 dieną čia mirė 
Michael W. Milbut, sulaukęs 
87 metų amžiaus. Jis buvo 
gimęs Lietuvoje, sūnus W. ir 
A. Milbutų. Kai atvyko Ame
rikon, pirmiausia apsigyveno 
Lowell, Mass., bet prieš 64 
metus persikėlė gyventi į 
Tamaquą. Jo žmona mirė 
1969 metais.

Velionis Milbut per 50 me
tų dirbo The Lehigh Naviga
tion Coal Co. Jis buvo narys 
Jungtinės Angliakasių Uni

jos. Buvo ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas.

Velionis Milbut buvo uolus 
daržininkas ir. gėlių mylėto
jas. Daug laiko praleisdavo 
su gėlėmis.

Liūdesyje liko dukterys 
Anna Milbut Nardini, Tamą- 
quoje, Ida D. Milbut Manhat- 
tane ir sūnus Charles Milbut 
Edison, N. J.

Mes visada ilgėsimės mūsų 
mielųjų motinos ir tėvo.

i

NESKIRIA LĖŠŲ 
DUJOMS GAMINTI

Washingtonas. - Kongreso 
Atstovų Butas 214 balsų 
prieš 186 nutarė neskirti pini
gų nervinių dujų gaminimui. 
.Jos naudingos tiktai karo 
reikalams. Tokioms dujoms 
gaminti planas atsieitų dau
giau kaip du bilijonus dolerių.




