
LAISVĖ
WEEKLY 

1Q2-O2 Liberty Avė.
Otone Park, N. T. 11417

Telephone: 841-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. Y., under the 

Act of March ?. 1879

■1

•l'"~........ ; = - m.
LAISVE— LIBERTY

< n M l IMS

Dalyje Queens <ixski itr
Kanadoje
Kitur užsienyje
Jungtinėse Valstijose
Pavienio egzemplioriaus kaina

PRICE 13c

> . $10.00
$ln.00 

11.00 
$900 

10 centų

NO. 34 ****** PENKTADIENIS, RUGPlCClO įAUGUST] 23, 1974 OZONE PARK, N. Y. 11417 * * * * METAI 63-IEJI

KRISLAI
KAIP NUSIKALTĖLIS 
REIKALAVIMAS IR

PASIŪLYMAS 
TERORAS PRIEŠ TERORĄ 
PREZIDENTU ARCHYVAI 
ŠTAI KO SUSILAUKĖM

A. BIMBA
Sakoma, kad Kongreso 

Teisinis Komitetas jau baigė 
darbą ir paruošė raportą. Tas 
raportas eina į Atstovų Rū
mus. Nežinia, ką su juo pada
rys Atstovų Rūmai. Gal ji 
palaidos savo archyvuose, o 
gal perduos Senatui.

Tas jau nebe taip svarbu. 
Svarbu komiteto išvados apie 
buvusį prezidentą. 0 tos iš
vados, sakoma, yra labai ne
malonios Nixonui, kuris taip 
labai, matyt, norėjo nueiti 
istorijon vienu pačių geriau
sių šalies prezidentų. Komi
tetas savo raporte parodo, 
kad Richard Nixonas melavo, 
laužė įstatymus ir žalojo Kon
stituciją.

Tai labai rūstūs kaltinimai. 
Tai reiškia, kad buvęs prezi
dentas palydimas i istoriją ne 
kaip didvyris, bet kaip didelis 
nusikaltėlis. Joks kitas šios 
šalies prezidentas nėra tokiu 
patekęs į istoriją.•

Prezidentas Fordas yra pa
žadėjęs sušaukti “ekonominių 
viršūnių konferenciją” ap
svarstymui kovos su infliaci
ja.

Kai šie žodžiai pasieks mū
sų skaitytojus, gal jau bus po 
tos konferencijos. Bet ryšium 
su ja yra iškilęs įdomus klau
simas, kuris vertas visų dė
mesio.

Iš ko ta konferencija susi
dės? Kas joje, apart paties 
prezidento, dalyvaus?

Komunistų Partijos sekre
torius Gus Hali pasiuntė rei
kalavimą, kad būtų leista su 
pasiūlymais ir sumanymais 
dalyvauti ne tik šios partijos, 
bet ir darbo unijų, ir šiaip 
liaudies organizacijų atsto
vams.

Tegu konferencijoje daly
vauja tie, kuriuos infliacija 
skaudžiausiai užgauna!

Bet, įEinoma, šio labai iš
mintingo pasiūlymo prez. 
Fordas nepriims. Jis susi
šauks stambiojo kapitalo at
stovus, kurie infliacijoje ne
svietiškai tunka.<

Amerikos ginklais įsteigtas 
ir palaikomas Pietų Korėjos 
fašistinis režimas įvedė ne
girdėtą terorą prieš savo 
oponentus. Nesunku supras
ti, kodėl buvo pasikėsinimas 
ant prezidento Parko gyvy
bės. Jis laimingas, kad pasi
kėsintojo kulka šį kartą nu
kirto ne jo, bet jo žmonos ir 
kitos jaunos moteriškės gy
vybę. Teroras gimdo terorą.

Mes, pažangieji žmonės, 
tokioms individualinio teroro 
priemonėmis kovoti prieš fa
šistinį režimą nepritariame. 
Jos desperatiškos. Jos tikslo 
nepasiekia. Parko nudėjimas 
nerėikš galo fašistiniam reži
mui.’

Prezidentui Nixonui penke
rius metus prezidentaujant 
Baltuosiuose Rūmuose susi- 
kuopė didžiulis archyvas. 
Laukiama, kada jis atsiųs 
didžiulį sunkvežimi ir tą 
archyvą išsiveš į Kaliforniją.

Kipro sala tebėra pavojinga t
žaizda tarptaut. santykiuose

Prez. Gerald Ford ir George Meany Nelson A. Rockefelleris
nominuotas į viceprezidentus

Jau ketvirtu kartu Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba 
kreipėsi į abi kariaujančias 
pusės Kipro saloje su reikala
vimu, kad visi ginkluoti susi
kirtimai būtų tuoj nutraukti. 
Deja, susikirtimai tebeina, ir 
jiems, šiuos žodžius rašant, 
galo nesimato.

Turkijos armija jau užka
riavo 40 procentų salos teri
torijos, tai yra, užėmė visas 
vietas, kuriose turkai yra 
daugumoje. Dabar Turkijos 
valdžia sako, kad jos tikslai 
jau pasiekti ir kad ji jau 
pritaria mūsų nutraukimui, 
tai yra paliauboms. Be to, 
Turkija nori užimtas sritis 
sau pasilaikyti ir Kiprą pada
lyti. Ji ten turėtų savo kolo
niją. Tuo tarpu Jungtinės 
Tautos Kipro salą yra pripa- 
žinusios kaip nepriklausomą 
valstybę.

Kipro salos gyventojų dau
guma yra graikai. Graikija, iš 
savo pusės, nori Kiprą pa
versti savo kolonija. Ji kalti
na Jungtines Valstijas, kad 
jos pataikauja Turkijai. Tuo 
tarpu iš Washingtono, sako
ma, Pentagonas pasiuntė 
Turkijai persergėjimą, kad ji 
su savo militariniais veiks
mais nenueitų per toli.

Šitokioje situacijoje Kipro 
gyventojai daugiausia nuken
čia. Apskaičiuojama, kad 
šiandien Kipro saloje iš apie 
600,000 gyventojų net 
200,000 tūkstančių yra pa
versti benamiais. Tarp turkų 
kilmės ir graikų kilmės Kipro 
gyventojų iš Turkijos ir Grai
kijos varoma neapykantos 
propaganda.

Ankara. - Turkijos valdžia 
oficialiai apkaltino graikų ar
miją Kipro saloje nužudymu 
šešių turkų civilinių gyvento
jų. Ji reikalauja, kad Jungti
nes Tautos suteiktų turkams 
kipriečiams apsaugą.

Keliamas klausimas: ar 
leistina jam taip daryti? Juk 
tas archyvas susideda iš ofi
cialių dokumentų. Jie nėra ir 
negali būti jo privatiška nuo
savybe. Jie priklauso visuo
menei, valstybei.

Bet atsakoma, kad taip da
rydavo kiekvienas preziden
tas. Kiekvienas savo archyvą 
parduodavo arba išdalindavo, 
kam norėdavo. Todėl nesą 
jokios legališkos galimybės 
neleisti Nixonui archyvą išsi
vežti ir su juo pasielgti, kaip 
jam patinka.

Mūsų didysis New Yorkas 
duoda gerą pavyzdį, ko mes 
jau susilaukėme mūsų miestų 
gatvėse ir parkuose. Pasiro
do, kad mūsų Central Parke 
jau nebesaugu nė dienos lai
ku vaikštinėti ir juo pasigro
žėti, ypač pavojinga vaikams. 
Ir policija esanti bejėgė su 
kriminalistais susidoroti.

Miesto valdžia atsikreipė į 
tėvus, kad jie jai padėtų. 
Tuoj susidąrė iš 250 sargų 
armija tame didžiuliame par
ke vaikus saugoti ir ginti nuo 
kriminalistų.

Gal ką nors panašaus reikė
sią daryti ir su kitais miesto 
parkais. .

Kovoje prieš
žmonių daugėjimą

Bucharestas. - Rugp. 19 d. 
čia, Rumunijos sostinėje, 
prasidėjo pasaulinis suvažia
vimas aptarimui gyventojų 
skaičiaus augimo klausimų. 
Gyventojų skaičius taip 
smarkiai auga, ypač Azijos 
kraštuose, kad kai kur jau 
pasireiškė baimės, jog greitu 
laiku gali ant žemės pritrūkti 
vietos visiems sutilpti, arba 
žemė gali nebepajėgti visus 
išmaitinti.

Bet šioje konferencijoje 
esama ir tokios nuomonės, 
kad socialistiniuose kraštuo
se gyventojų skaičius dar per 
lėtai auga.

Konferenciją sušaukė 
Jungtinės Jautos. Dalyvauja 
ir pats J. T. sekretorius 
Waldheimas.

Kokių nors aiškių šiuo rei
kalu nutarimų nesitikima. 
Tai firmos rūšies tokia kon
ferencija. Joje dalyvauja 135 
šalių atstovai.

DIDŽIŲJŲ KORPORACIJŲ 
ATSTOVAI - PREZIDENTO 
FORDO PATARĖJAI

New Yorkas. - Praeitą pir
madienį “The New York 
Times” kolumnistas Michael 
C. Jensen įrodinėja, kad mū
sų naujasis prezidentas yra 
apsuptas didžiųjų korporaci
jų atstovų, lobistais vadina
mų. Jie dabar esą prezidento 
Fordo patarėjais, kaip prie 
prez. Nixono buvo John 
Dean, Holdemanas ir kiti. Jis 
vardais ir pavardėmis sumini 
keletą tokių naujų naujo pre
zidento kolegų ir patarėjų. 
Taipgi paskelbia sekamas tris 
nuotraukas:

Bryce N. Harlow
Procter & Gamble 0

Rodney W. Markley Jr.
Ford Motor Company

Washingtonas. - Prieš keletą dienų vienas iš pirmųjų 
Gerald Fordo prezidentavimo veiksmų buvo pasikviesti 
Amerikos Darbo Federacijos - Industrinių Organizacijų 
Kongreso (AFL-CIO) prezidentą George Meany pasitari
mui. Pastarasis keturiolikos milijonų organizuotų darbinin
kų vardu pažadėjo pilniausią jam kooperaciją.

Tą pat jau padarė ir dviejų milijonų organizuotų 
sunkvežimių vairuotojų lyderis Frank Fitzsimmons, visiškai 
neatsiklausęs savo eilinių narių nuomonės.

Tarybinė spauda smerkia ir 
kaltina NATO imperialistus
Maskva, rugp. 18 d. - Net 

dviejuose Tarybų Sąjungos 
dienraščiuose griežčiausiai 
pasmerkiami NATO (North 
Atlantic Treaty Organiza
tion) šalių imperialistai už 
įvykius Kipro saloje. Dien
raščiuose “Pravda” ir 
“Krasnaja Zvezda” nurodo
ma, kad Anglija turėjo di
džiulę militarinę bazę Kipro 
saloje, o Turkija ir Graikija 
po mažesnes bazes.

NATO “tautų šeimoje” 
Jungtinės Valstijos yra vado
vaujama jėga. Taip pat yra 
NATO narėmis Anglija, Tur
kija ir Graikija.

Aišku, kad nepriklausomas 
Kipras, koks buvo iki šiol, 
buvo nepakenčiamas NATO 
kraštų imperialistiniams in
teresams. Jie nenori nė svar
styti Tarybų Sąjungos pasiū
lymo, kad visos ginkluotos 
svetimos jėgos iš Kipro tuo
jau būtų iškraustytos, kad 
Kiprui būtų sugrąžinta grai
kų militaristų klikos nuversta 
nepriklausoma valdžia , ku
riai vadovavo Makarios.

Vadinasi, NATO imperia
listai nori laikyti Kiprą savo 
jėgų baze, ir iš to kyla viso
kios intrigos.

Nicosia. - Kipro Saloje tapo 
sužeisti laikraštininkai ame
rikietis Serge Fliegers ir vo
kietis Robert Held.

SENATAS PANAIKINO 
ĮSTATYMĄ

Washingtonas. - Energijos 
taupymo sumetimais buvo 
Kongreso priimtas įstatymas 
apskritus metus laikytis “day 
light” sistemos. Dabar tas 
įstatymas panaikinimas. Per 
4 mėnesius - lapkritį, gruodį, 
sausį ir vasarį - vėl bus 
naudojamas “standard” lai
kas.

Vyskupai teisinasi
Chicago. - Čionai įvykusia

me Episkopalų bažnyčios 
vyskupų tarybos suvažiavi
me smarkiai buvo kritikuoja
mi keturi vyskupai už įšven
tinimą į kunigus vienuolikos 
moterų. Tai pirmas toks atsi
tikimas šios bažnyčios istori
joje. Jiems primetamas baž
nyčios tradicijų ir konstituci
jos sulaužymas.

Kaltinamieji teisinasi, kad 
dabartiniai laikai reikalauja 
moterims lygių teisių pripaži
nimo. Jos turinčios teisę būti 
ir kunigais ar kunigėmis. 
Juos, žinoma, puola ir smer
kia reakciniai elementai.

Athenai. - Rugfriūčio 18 d. 
įvyko graikų demonstracija 
prieš Jungtines Valstijas. Po
licija jėga demonstraciją iš
blaškė. Daug žmonių sužeis
ta.

Graikijos vadai pa
sipiktinę Amerika

Athenai. - Naujasis Graiki
jos premjeras Constantine 
Caramanlis parodė didelį ne
pasitenkinimą Washingtono 
politika, atsisakydamas 
priimti prezidento Gerald 
Fordo pakvietimą atvykti pa
sitarimams. Graikijos vadai 
imno, kad Washingtonas tu
rėjo sudrausti Turkiją, pa
grūmojau! jai, kad jeigu ji 
siųs armiją į Kipro salą, 
Amerika netoleruos. Turkija 
būtų pabūgus ir susilaikius 
nuo siuntimo armijos į Kiprą.

Turkija ir Graikija yra 
NATO narės. 0 Amerika yra 
NATO “bosas”. Tuo būdu 
Turkija turėtų šokti pagal jos 
muziką.

Washingtonas. - Po ilgoko 
delsimo ir svarstymo prezi
dentas Gerald Fordas savo 
pagelbininku pasirinko buvu
sį New Yorko valstijos gu
bernatorių Nelson Rockefel
ler. Manoma, kad jo kandida
tas į viceprezidentus bus 
Kongreso daugumos užgirtas 
be didelių ginčų. Jau daugelis 
net demokratų giria Fordo 
pasirinkimą. Tik iš pačių res
publikonų kraštutinieji reak
cininkai su senatoriumi Gold- 
wateriu priešakyje yra nepa
tenkinti Fordo pasirinkimu. 
Jie Rockefellerį laiko “libera
lu”.

Įdomu, kad Rockefelleris 
iki šiol dar nėra pasmerkęs 
Nixono ir jo politikos.

Didžioji buržuazinė spauda 
beveik vienbalsiai sveikina 
prezidento Fordo pasirinki
mą. Ypač “The New York 
Times”, kuris visą laiką labai 
kritiškai žiūrėjo į republiko- 
nų vadovybę Baltuosiuose 
Rūmuose, entuziastiškai gi
ria Rockefellerio kandidatūrą 
į viceprezidentus.

Kai kurie spaudos komen
tatoriai Rockefellerio priėmi
mą kandidatatūros į vicepre
zidentus laiko jo atsižadėjimą 
seniai puoselėjamos svajonės 
vieną gražią dieną būti Ame
rikos prezidentu. Aišku, kad 
1976 metų rinkimuose repub- 
likonų partijos kandidatu bus 
Gerald Fordas.

NUSIVYLIMO IR 
PESIMIZMO ŽENKLAS 
KONVENCIJOJE

Philadelphia, Pa. - Praeitą 
savaitę čionai baigė sesijas 
juodųjų žmonių organizacijos 
The Southern Christian 
Leadership suvažiavimas. 
Tai buvo 17-asis suvažiavi
mas ir. vienas iš neskaitlin- 
giausių. Organizacija buvo 
velionio Luther Kingo vado
vaujama. Jam kritus nuo 
žmogžudžio kulkos, jo vietą 
užėmė kun. Ralph David 
Abernathy.

Organizacijos vadai tikėjosi 
2,000 delegatų, o susirinko 
tiktai apie 330. Tai buvo 
jiems didžiausias nusivyli
mas.

The Southern Christian 
Leadership organizacija yra 
viena iš didžiausių šalyje juo
dųjų žmonių organizacijų. 
Bet, matyt, sprendžiant pa
gal šią konvenciją, joje yra 
užviešpatavęs nusivylimas. 
Gal kalta vadovybė.

Washingtonas. - Valstybės 
sekretorius Henry Kissinger 
pasiruošęs dar kartą vykti į 
Kipro salą pasiekimui taikos 
tarp turkų ir graikų.

AIRIJOS KOMUNISTAI 
LIETUVOJE

Vilnius, (ELTĄ). Dvi die
nas Tarybų Lietuvoje viešėjo 
Airijos Komunistų partijos 
aktyvistų grupė, vadovauja
ma Airijos KP generalinio 
sekretoriaus Maiklo O’Rior- 
dano.

Lietuvos KP Vilniaus mies
to komitete svečiai susitiko 
su respublikos sostinės parti
niu aktyvu, spaudos darbuo
tojais.

Nelson A. Rockefeller
— ........................ ■■ I   ■ ■ ....................-J

Rabinas Kahane
Kissingerio priešas

New Yorkas. - Prieš keletą 
dienų New Yorkan sugrįžo 
fašistuojantis žydų rabinas 
Kahane. Pirmiau jis buvo 
fašistinės Žydų Apsigynimo 
Lygos pirmininkas ir vadas. 
Buvo išvykęs į Izraelį.

Rabinas Kahane Ubai 
smerkia valstybės sekretorių 
Kissingerį už jo politiką Vi
durio Rytų reikalais. Vadina 
jį žydų reikalų išdaviku ir 
žada prieš jį ir jo politiką nuo 
dabar griežčiausiai kovoti.

Vėliausios
Chicago, Ill., rugp. 19 d. - 

Čia kalbėdamas Užsieninių 
Karų Veteranų suvažiavime 
prezidentas Fordas patarė 
pasigailėti tų jaunų 50,000 
amerikičių, kurie atsisakė da
lyvauti Vietnamo kare, ir 
arba yra pabėgę į užsienius, 
arba slapstosi šioje šalyje. 
Bet jis nepasisakė už jiems 
pilną amnestiją.

Washingtonas. - Valstybės 
sekretorius Henry Kissinge- 
ris pasiuntė Graikijos val
džiai paraginimą atnaujinti 
derybas su Turkija. Taipgi 
pažadėjo daryti viską, kad 
tose derybose būtų atsižvelg
ta į Graikijos “garbę ir tautini 
orumą”.

United Press lntern»tlon«l

Rodger Paul Davies
Nicosia, Kipras. - Rugpiū- 

čio 19 dieną nušautas Jungti
nių V ai s t i j ų a mb a sad ori v 
Rodger P. Davis, 53 metų 
amžiaus, kuris tik birželio 29 
d. čia užėmė vietą. Taipgi 
kulkos nukirsta ambasados 
sekretorė Miss Antoinette 
Varnavus, kiprietė. Davies 
nušautas ambasadoje per lan
gą.
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Labai pavojinga kryptis
Civilinių Teisių Komisija yra valdiška įstaiga. Jos uždavi

nys ginti ir saugoti žmonių civilines laisves ir demokratines 
teises.

Komisija šiomis dienomis paskelbė savo raportų apie 
mūsų miestus ir juose pasireiškusią labai pavojingą kryptį. 
Raporte nurodoma, kaip iŠ miestų žmonės masiniai bėga į 
priemiesčius. Ir, žinomą/daugiausia bėga baltieji žmonės. 
Miestuose jų vietas užpildo juodieji žmonės. Rasinis 
pasidalijimas didėja. Pav., šios šalies miestuose, turinčiuose 
po penkis šimtus tūkstančių gyventojų ar daugiau, baltųjų 
gyventojų skaičius sumažėjo beveik dviem milijonais tarp 
1960 ir 1970 metų, tuo tarpu juodųjų gyventojų skaičius 
padidėjo arti trimis milijonais. Per tą patį laikotarpį baltųjų 
gyventojų skaičius priemiesčiuose paaugo dvylika milijonų 
su puse, o juodųjų tiktai 800,000.

Priemiesčių valdžios beveik išimtinai yra baltųjų rankose.
Komisija smarkiai kritikuoja nejudinamojo turto pardavi

nėtojus. Rylesteitininkai miestuose sukelia paniką tarp 
baltųjų gyventojų, kad jie savo nuosavybes parduotų už kuo 
žemiausias kainas ir bėgtų į priemiesčius.

Jau ir Komisija daro išvadą, kad tokia padėtis yra 
pavojinga ir reikalinga didžiausio dėmesio, jeigu nenorime 
susilaukti rasinės eksplozijos, prieš kurią visos pirmiau 
buvusios rasinės riaušės atrodys tik mažų vaikų lošimu.

Deja, Civilinių Teisių Komisija nepasiūlo jokio konkretaus 
plano su ta pavojinga kryptimi kovoti. Ir šiame raporte 
pasitenkinama apibūdinimu padėties.

Darbininkų vado išdavikiškas vaidmuo
Labai teisingai pažangiųjų amerikiečių dienraštis “Daily 

World” griežčiausiai smerkia Amerikos Darbo Federacijos 
lyderio George Meany vaidmenį. Smerkia jį,' kad jis, 
puikiai žinodamas, kokiems interesams naujasis prezidentas 
atstovauja, puikiai žinodamas, kad jo piliečiai neišrinko, kad 
jis yra Nixono paskirtas ir karštas Nixono politikos 
šalininkas, dar pirma, negu Fordas užėmė prezidento vietą, 
pasiskubino jį pasveikinti ir pasiųsti tokį pažadėjimą: 
“Vardu AFL-CIO aš pažadu jums visokią galimą pagalbą 
išspręsti prieš tautą stovinčias sunkias ir labai rimtas 
problemas”.

Tuo pačiu savo burnos atidarymu, Meany kreipėsi į liaudį, 
sakydamas: “Laikas dabar visiems amerikiečiams suglausti 
savo gretas naujojo prezidento užnugaryje”.

Dienraštis taipgi primena, kad kaip tiktai tas pats George 
Meany 1972 metais, vardu penkiolikos milijonų organizuotų 
darbininkų, padėjo Nixonui rinkimus laimėti ir tuo būdu 
privedė kraštą prie dabartinės suirutės. Dabar jis, nestaty
damas jokių reikalavimų, , jau iš anksto, vardu tų pačių 
organizuotų darbininkų, pažada Fordui talką. Iš darbo 
liaudies interesų taškaregio, George Meany vaidina išdavi
kišką vaidmenį.

“Daily World” pasisakymai labai rimti ir/ verti visų 
amerikiečių dėmesio.

Liaudies interesams priešingu keliu
J au pradeda aiškėti prezidento Fordo keliais atvejais pa

kartoto pažadėjimo kovai su infliacija panaudoti federalinės 
valdžios išlaidų mažinimą turinys. Iš karto daugeliui atro
dė, kad tai puikiausias ir išmintingiausias kelias. Preziden
tas sutaupys bilijonus ir bilijonus mūsų sumokėtų mokesčių!

Deja, dabar aišku, kad tasai pažadėjimas yra nukreiptas 
prieš geriausius liaudies interesus. Prezidentas negalvoja 
išlaidas mažinti ten, kur turėtų būti mažinamos. Jis mažins 
išlaidas įvairiems liaudies socialiniams poreikiams. Jis da
rys lygiai taip, kaip “vardan kovos su infliacija” darydavo jo 
pirmtakūnas Richard Nixonąs. Jis netgi dar mus užtikrino, 
kad jis nė piršto nepridės prie mažinimo išlaidų militari- 
niams reikalams, ginklavimosi reikalams, kurios, kaip ži
nia, yra milžiniškos, kurios federaliniame biudžete jau sie
kia beveik šimtą bilijonų dolerių!

Štai kur lėšas reikėtų mažinti. Štai kur valdžios išlaidų 
mažinimą neužgautų opiausių liaudies interesų ir būtų labai 
efektingas įrankis kovoje prieš infliaciją.

Koks baisus, koks nepateisinamas yra dolerių eikvojimas 
militarizmui akivaizdžiausiai vėliausi įvykiai Kipro saloje. 
Ten iškilus konfliktui tarp Turkijos ir Graikijos, sužinojome, 
kad, mažoje, tolimoje Graikijoje mes turime keliolika milita- 
rinių bazių su daugiau kaip keturių tūkstančių moderniš
kiausiai ginkluota armija. Tokia pat istorija su Turkija. To
kia pat istorija su kitomis kapitalistinėmis šalimis. Tūkstan
čiai amerikinių militarinių bazių!

Vietoje jas likviduoti, prezidentas Fordas geriau atims pa
skutinį pieno lašą iš milijonų biednuomenės kūdikių!

Jonas STRTELKŪNAS

UGNIkAlNIO IŠSIVERŽIMAS
Žemė bangavo, 
Akmenys dirvom riedėjo. 
Moterį savo
Vyras per lauką lydėjo,

Liepsnos pažiro
Iš susprogdintos padangės. 
Prie savo vyro
Moteris alpstanti lenkės.

Krūpsinčią pievą 
Upė ugninė užtvino.

Sergantį tėvą 
Liūdnas sūnus apkabino.

Erdvės žioravo,
Vėrės po kojom bedugnė.
Kūdikį savo
Motina nešė per ugnį.

Laukas prasmego
Šimtas perkūnijų trenkė
Pragarui degant, 
Žmonės į dangų žengė.

Kas ką rašo ir sako
PRIES TOKIĄ
DIDELĘ NELYGYBĘ

Negras kolumnistas Rby 
Wilkins su pasipiktinimu 
rašo apie viešpataujančią 
uždarbiuose nelygybę tarp 
juodiju ir baltųjų žmonių, 
O ir vieni, ir kiti yra tokie 
pat žmonės: nori gyventi, 
nori, naudotis^ lygiu pamatu 
žmonijos pasiekimais.; Vi
siems reikia maisto paval
gyti, drabužių apsirengti, tu 
rėti pastogę, auginti šeimas. 
Tai kur tas žmoniškumas, 
kad toje pačioje šalyje juodo 
žmogaus šeima turi verstis 
su daug mažiau metinių pa
jamų?

I tai kolumnistas kreipia 
dėmesį ir parodo tokią nely
gybę. Antai, jis sako, 1973 
metais vidutinė juodųjų žmo
nių šeima turėjo metinių 
įplaukę $5,326 mažiau, negu 
tokia pat baltųjų žmonių šei
ma. Ir dar blogiau, kad toji 
nelygybė dar vis tebedidėja. 
Štai, 1970 metais juodosios 
šeimos įplaukos sudarė 61 
procento baltosios šeimos 
įplaukų, o 1973 metais jau 
bebuvo 58 procentai.

Arba paimkime nedarbo 
problemą. Jeigu šiandien 
tarp baltųjų darbininkų be
darbiai sudaro tik apie 5 ar
6 procentus, tai tarp juodųjų j tis 
nuo 10 iki 15 procentų.

Tokia nelygybė pajamose 
reiškia be galo daug. Reiš
kia, kad juodas žmogus ne
tik negali žmoniškai paval
gyti ir apsirengti, turėti 
žmonišką pastogę, bet ir ne
gali lygiai su baltu žmogumi 
šviestis, naudotis kultūrinė
mis vertybėmis ir t. t.

Kolumnisto Wilkinso pa
sipiktinimas šitokia nelygy
be yra pilniausiai pateisina
mas.

KAIP DIENA AIŠKU
Dienraštis “The Pitts

burgh Press” (rugp. 10 d.) 
vedamajame “Fordas ir 
ekonomika” sako:

“Turi būti aišku, kad jeigu 
naujasis prezidentas nesulė
tins infliacijos, niekas kitas 
nepatenkins nei jo draugų, 
nei jo kritikų”.

Prezidentas Fordas, ma-
tyti, tą ir pats supranta, nes 
savo pranešime Kongresui 
infliaciją pavadino pirmo 
numerio mūsų priešu, ir pa
žadėjo visomis jėgomis
prieš jį kovoti. Žiūrėsime, 
kaip ir kiek jis tą pažadą 
ištesės.

KANADA PO NESENIAI 
PRAĖJUSIŲ RINKIMŲ

Mūsų draugų kanadiečių 
“Liaudies Balsas” (rugp. 9 
d.) vedamajame “Už klaidą 
brangiai užmokėjo” aštriai 
kritikuoja naujuosius demo
kratus. Laikraštis sako:

“Nauji demokratai buvo 
pasiekę aukštą padėtį Kana
dos parlamente. Jie buvo nu
sveriančioj! jėga. Jie galėjo 
daryti didelę Įtaką Į parla
mento darbus. Ir, reikia pri
pažinti, padarė daug gera. 
Liberalai, norėdami ilgiau 
išsilaikyti, buvo priversti 
atkreipti didesnę atydą Į ne
turtingųjų reikalus. Buvo šis 
tas padaryta. Nauji demo
kratai, matyti, jautė, kad jų 
prestižas labai išaugo. Ir kai 
reikėjo priimti biudžetą, ku
ris, atrodo, buvo neblogas, 
jie susidėjo su konservatais 
ir nuvertė valdžią. Girdi, 
nebebuvo galima toliau remti 
liberalus. Kanados žmonės
nenorėjo rinkimų, bet jie 
buvo primesti jiems, dėka 
naujų demokratų trumpare
giškumo. f -n: -

Praėjusieji rinkimai buvo 
JCanados žmonių atsakymas 
ne tik naujiems demokra
tams, bet ir konservatams. 
Balsuotojai išreiškė nepa
sitenkinimą tais, kurie be

laiko nuvertė liberalų val
džią. Jie parodė, kad nebe
nori tokios netikros situaci
jos.

Ar bus geriau dabar, kai 
liberalai turi gražią daugu
mą, sunku pasakyti. Tik gy
venimo eigoje pamatysime. 
Vienas dalykas aiškus: da
bar liberalams nebereiks 
taikstytis-prie naujų demo
kratų,

O nauji demokratai? Jie 
neteko net savo lyderio. Tai 
labai skaudi pabauda už pa
darytą klaidą. Jiems reiks 
ieškoti naujo lyderio, pradėti 
būdavot! iš naujo”.

PLIEKIA KATALIKŲ 
KUNIGĄ

Chicagos kunigų “Drau
gui”, kaip ir tos pačios Chi
cagos menševikų “Naujie
noms”, labai gaila Richardo 
Nixono likimo. Savo vedama
jame “Juodoji Amerikos 
diena - prezidento R. Nixono 
tragedija” klerikalų laik
raštis (rugp. 12 d.) Be pasi
gailėjimo smerkia visus jo 
oponentus ir jį beveik i šven
tuosius kelia. Gauna skau
džiai apkulti ir Teisinio Ko
miteto narys katalikų kuni
gas. Tai jis, o ne kas kitas, 
buvęs pirmutinis prie nelai
mingo biedno Nixono kabinę- 

“Draugo” redaktorius
šaukia:

“Pirmasis tokį akmenį 
metė dabartinis Massachu
setts valstijos kongresma-
nas jėzuitas Robertas F. 
Drinan, 53 metų amžiaus. 
Tai buvo tiktai 1973.VII.31 d. 
Jis pasiūlė Atstovų rūmams 
prezidentą Richardą Nixoną 
“dėl sunkių nusikaltimų iš 
jo užimamos vietos pašalin
ti”. Ginčas greitai virto 
principiniu ginču tarp prezi
dento institucijos ir kongre
so”. "/*; '.

Matote, politika aukščiau 
religijos. Kunigas Drinan 
yra liberališkų politinių pa
žiūrų žmogus. Jis stengiasi 
atstovauti ir ginti savo rin
kėjų interesus. O tas, ma
tyt, nepakenčiama kunigų 
laikraščio redaktoriui.
REIKIA NE 
PROTESTUOTI, BET 
KARSTAI SVEIKINTI

Ponas P. Stravinskas tu
rėtų būti apdovanotas di
džiausiu bulviniu medaliu už 
ilgą ir palaidą liežuvį. Su 
kiekvienu savo burnos atida
rymu jis iškepa kokią nors 
nesąmonę Lietuvos klausi
mu. štai ir dabar Chicagos 
“N.” jis garsiai traukia: 
“Sukeikime protestų audrą 
prieš begėdę išdavikę Aus
traliją!”

Ir kuogi toji tolima šalis 
taip baisiai Stravinskui nu
sidėjo, kad net jam išdavike 
tapo? Ogi tuo, kad ji pripa
žino Tarybų Lietuvą. Tik 
Stravinskas gal ir tegali su
galvoti tokią kvailystę kad 
už tai vadinti ją išdavike.

Už Lietuvos pripažinimą 
kiekvienas susipratęs lietu
vis turėtų nuoširdžiausiai 
Australijos darbiečlų vy
riausybę pasveikinti.
SMETONININKŲ 
LAIKRAŠTIS UŽ 
ŽMOGŽUDŽIUS

Clevelando “Dirva” 
(rugp. 9 d J, visaip prakei
kus A. Bimbą, kad jis negul
do galvos už žmogžudžius 
Bražinskus tik todėl, kad Jie 
lietuviai, šaukia:

“Visi, kaip vienas, i Bra
žinskų gelbėjimo frontą. 
Neoficialiai Dirva patyrė, 
kad Bražinskų byla, sovie
tams spaudžiant, vėl bus na
grinėjama tupėjo mėnesį ”.

Kaip Žinia,’lietuvi^ tautos 
atplaišdš darbuojasi Bra- 

1 zinskuš pitsitraukti į Jung
tines Valstijas. A. Bimba ir 
visi laisviečiai, žinoma, yra 
tam priešingi. Ir be jų tu-

Iš susitikimo. Štai, jie, buvę neramūs gimnazistai, dabar 
pedagogai, mokslininkai. /

V. Gulmano nuotr.

laiškai
Mieli draugai laisviečiai!

Vienas įdomesnių susitiki
mų buvo Kapsuko (buv. Ma
rijampolės) J. Jablosnkio 
gimnazijos 1939 metų laidos 
susitikimas. Žinoma, jie susi
tikdavo ir dažniau, bet šis - 
jubiliejinis. Čia teko matyti 
visą eilę žymių respublikos 
asmenų, kaip LTSR nūs. 
mok. J. Kvederaitis, gydyto
jas chirurgas M. Kemėžis ir 
kiti, kurių pavardžių nespė
jau įsidėmėti. Dalyvavo ir 
buvę mokytojai J. Ciūta, P. 
Babarskis, tiktai trūko klasės 
auklėtojo LTSR nūs. mok. L. 
Klemo, kuris taip netikėtai 
mirė, apie ką buvo rašyta 
“Laisvėje”. Žinoma, žiūri į 
šiuos žmones ir niekad nepa
galvoji, kad tai /tie patys 
neramūs gimnazistai, prisi
galvodavę visokių dalykų.

Pradžioje Kapsuko kapinė
se buvo padėtos gėlės prie 
mirusių draugą ir mokytojų 
kapų, pasakytos kalbos, po to 
mokykloje buvo iškilmingas 
aktas-pamoka. Po mokytojų 
ir dabartinio direktoriaus 
drg. Verbylos kalbų, buvo 
aplankytas mokyklos muzie
jus ir pirmoji diena buvo 
užbaigta “Jaunystės” resto
rane. Sekančią dieną praleis 
dome prie Žuvinto ežero, kur 
nuotaika buvo taip pat kara
liška.

Kapsuko penktoji vidurinė 
mokykla šiemet išleido taip 
pat gražų būrį absolventų, 
net 97. Iškilmingo akto metu 
kalbėjo mokyklos direktorius 
drg. J. Daugėla, palinkėda
mas sėkmės gyvenime o pe
dagogų kolektyvo vardu 
mok. Prakapienė. Po to sekė 
brandos atestatą įteikimas. 
Abiturientai savo ruožtu atsi
dėkodami mokytojams įteikė 
daug gėlią, ypač jurginą, ro- 
žią. Žinoma, su vaikais gaila 
skirtis, dažnai pamoką metu 
tekdavo ir apsibarti, parašyti 
dvejetą, bet be to neapsieisi. 
Didelė dalis žada stoti į aukš
tąsias mokyklas, kiti į spec, 
vidurines ir t. t. Itin malonu, 
kad nemažas skaičius pasiry
žę “šturmuoti” pedagoginius 
institutus.

Pasibaigė iškilmės, kai kas 
ir ašarą bando nubraukti, juk 
sunku išsiskirti su savo mo
kykla, kur buvo praleista tiek 
smagią o kartais ir sunkių 
valandėlių. Pertvarkius salę 
prasidėjo linksmoji dalis, ži
noma, dalyvaujant ir tėvams. 
“Atskrend sakalėlis, per žalią 

girelę, 
Atmušė sparnelius į sausą 

eglelę. .
Šią seną lietuvišką dainą 

užtraukė vienas abiturientų 
stalų. Ją pagavo kiti ir melo-, 
dija nubangavo mokyklos 
skliautais. Aišku, be vaišių, 
skanios giros, šokią ir žaidi
mų neapsieisi. Na, o po tradi
cinio aušros, tartum naujo 
gyvenimo simbolio, pasitiki
mo iškilmės baigėsi.

Labai gaila, kad nepavykb 
susitikti drg. Bimba, norėjau 
daug apie ką “Laisvės” reika
lais perkalbėti.:

c'/- kL s - 5..... "I. .       ;■ - 
rime Amerikoje užtenkama i, 
net jau ir per daug, žmog
žudžių ir kriminalistų. Kam 
tą skaičių dar didinti?

Baigsiu šį sykį. Daug linkė
jimų iš Kapsuko visam kolek
tyvui, jų tarpe ir mano nau
jam mielam pažįstamam drg. 
Art. Petrikai.

Jūsų
V. Giilmanas

“LAISVĖS” 
administracijai
Brangi Ievute Mizariene,

Jūsų dovaną gražią “auk
suotą” plunksną su “Laisvės” 
vardu ir adresu papuoštą, 
per draugę Ventienė aptei
kiau. Už tai Jums nuoširdžiai 
dėkavoju.

Malonu man buvo įteikti 
“L.” direkcijos pirmininkui 
Poviliui Ventai $100.00 čekį 
dėl sukėlimo “L.” išlaikymui 
fondo.

Su draugiška pagarba,
Walter Dubendris

St. Petersburg, Fla.

Draugai laisviečiai,
Sunkiai mane pritrenkė ži

nia, kad mirė draugas Jonas 
Gasiūnas.

Linkiu jums ir visam kolek
tyvui ištvermės ir ryžto.

Juozas M. Kaminskas
Vilnius

Draugai laisviečiai!
Mirus Jonui Gasiūnui, reiš

kiame gilią užuojautą visiems 
laisviečiams ir visai JAV lie- 
tuvių kolonijai, šeimai, gimi
nėms ir draugams. Su drg. 
Gasiūno mirtimi netekome 
brangaus asmens ir didelio 
kovotojo už darbo klasės rei
kalus ir liaudies gerovę.

Nuoširdžiai,
Sao Paulo Demokratinės 

Lietuvių Spaudos Komitetas

Siunčiu širdingus sveikini
mus “Laisvės” kolektyvui ir 
visiems darbuotojams. Lin
kiu daug sėkmės jums visuo
meninėje demokratinėje 
veikloje ir asmeniniame gy
venime ir geros sveikatos bei 
laimės.

Draugiškai,
Apolonija Degutienė

Sao Paulo'i

Įvairenybės
Aštuoniasdešimties me

tų šveicaras Sarlis Vaildas 
dviračiu, pirktu dar 1920 me
tais, laimingai suvažinėjo po 
Europos šalis per 160 tūk
stančių kilometrų. Nepa
vargstantis turistas neseniai 
grįžo iš 2,600 km kelionės 
Čekoslovakijos ir Vengrijos 
keliais.

Havajų salų vulkanai - 
nuodingiausi mūsų planetoje. 
Prietaisai užfiksavo, jog kar
tu su vulkaninėmis^ dujomis 
čia išsiskiria gyvsidabrio ga
rų. Dabar aišku, kodėl žūsta 
žuvų mailius, kai vėjas pri
bloškia prie jūros paviršiaus 
vulkanų dūmus.

/ Grupė Švedijos gydyto
jų kreipėsi į valdžią, primyg
tinai prašydama uždrausti 
važinėti dviračiais vaikams, 
jaunesniems kaip 12 metų. Šį 
prašymą pateikė policijos va
dovybė. Mat, Švedijoje, sta
tistikos duomenimis, vieną 
trečdalį nukentėjusiųjų ke
liuose sudaro vaikai - nerū
pestingi dviratininkai.

VDR rengiamos maši
ninkių varžybos. Varžybose, 
kurios įvyko Erfurto mieste,

Septynmetė Inlisar Aza- 
ra iš Bagdado (Irakas) serga 
keista akių liga. Ji apanka 
nuo šviesos, užtat gerai mato 
patamsyje.

Kai mergaitė pradėjo eiti į 
mokyklą, paaiškėjo, jog ji 
gali skaityti delnu. Irako gy
dytojai kol kas negali paaiš
kinti šio reiškinio; nepapras
ta regėjimą turi ir trys jos 
broliai.

SENIAUSIAS 
PASAULYJE 
METEORITAS

1969 metais Meksikoje nu
kritęs meteoritas - pats 
seniausias iš dangaus atkelia
vęs kūnas. Manoma, kad jis 
susidarė iš pradinio dujų 
debesio, iš kurio susikūrė ir 
Saulės sistema. Tokią išvadą 
padarė Kalifornijos technolo
gijos instituto mokslininkai.

Meteorito amžius - 4,6 
milijardo metų. Jis - mūsų 
Saulės sistemos amžininkas. 
Meteoritas ištisais 600 milijo
nų metų senesnis už “seniau
sius” akmenis, kuriuos Ame
rikos kosmonautai atvežė iš 
Menulio.

Sis meteoritas susprogo 
atmosferoje virš nedidelio 
Pueplito de Alendės kaimo 
(šiaurinė Meksikos dalis). 
Pasiųsta ekspedicija surinko 
daugiau kaip dvi tonas dan
gaus kūno skeveldrų. Jos 
buvo ilgai tiriamos iš karto 
keliuose moksliniuose insti
tutuose.

“Novosti Junesko”

ĮEIK Į SQDĄ
įeik i sodą, kur ŽydPąlyvos, 
Kai žydi kriaušės, obelys ir slyvos, 
Kai krintantis pluoštas šaulės spinduliu 
Žaidžia tarp lapę ir krapsię žiedą.

Įeik i sodą, pažvelki i žiedą, 
Kai gaili rasa kaip ašaros rieda. 
Gal prisiminsi tu savo jaunystę. 
Praeitį seną, gal ir vaikystę.

Kai basas sode takais bėgiojai, 
Kaip vabalėlius mažus globojai, 
Sesės darželiuos žolynus skynė, 
Linksmam jaunimui vainikus pynė.

Jaunimo dainos laukuos skambėjo, 
Po visą kraštą aidas girdėjos, 
Žydintis sodas primins tau viską - 
Nemuną skaidrę, gražiausi mišką,

Laukus tėvynės, gražiąsias pievas.
Tėvynėn grįžta jau nebe vienas. .. « >
Ir tavęs laukia broliai lietuviai,
Sutiks ir džiaugsis, vaišins kuo turi.

K. ZAKAVICIENE 
Kaunas
1974 I 29
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KAI KAS IS MŪSŲ VIEŠNAGES LIETUVOJE

Kad ateinančios lietuvių kartos geriau 
suprastų ir pažintų savo tautos praeitį \

-1 ■ I I .. -I- • : ’

A. BIMBA
Birželio 5 dieną, lydimi ir 

vadovaujami žurnalisto Vi
liaus Baltrėno, nuvykome pa
sidairyti po Vilniaus sena
miestį. Ten mus pasitiko ar
chitektas Vytautas Dvariškis 
i§ Paminklų Konservavirbo 
Instituto ir Juozas Stasiulai- 
tis, Vilniaus Miesto Kultūros 
Apsaugos inspekcijos virši
ninkas. Abudu dar jauni ir 
talentingi vyrai. Jie mums 
parodė ir paaiškino senamies
čio restauravimo jau praves
tus ir dabar vedamus darbus. 
Pasirodo, jog tai milžiniškas 
ir labai iškaštingas projektas. 
Pagal jį, visi buitiniai reikalai 
yra modernizuojami - prave
dama moderniška kanalizaci
ja, įvedama vanduo, dujos. 
Bet pastatai restauruojami ir 
prezervuojami. Pav., bažny
čios, kurios jau seniai nebe
veikiančios, restauruojamos 
(atstatomos) ir paverčiamos į 
muziejus. Antai, Šv. Jono 
didžiulė bažnyčia restauruo
jama ir paverčiama į Lietu
vos Mokslo Muziejų. Buvome 
jos viduje. Bet veikiančios 
bažnyčios restauruojamos ir 
paliekamos veikiančiomis.

Projekte numatoma sena
miestį • apjuosti modernišku 
plačiu vieškeliu, iš kurio bus 
išvesti keliai išvažiavimui ir 
įvažiavimui. Klausydamas 
pasakojimo apie tą įdomų 
projektą, aš vaizdavausi se
novėje labai populiarių ir 
naudingų vežėčių ratą: stebu
lė - senamiestis, stipinai - 
keliai išvažiuoti ir įvažiuoti.

Kaip ten bebūtų, verta, 
labai verta turistams, lan
kantis Lietuvoje,..nepamiršti 
pavandravoti po Vilniaus se
namiestį. Susipažinę su juo, 
dar labiau jį pamilsite ir 
patys patirsite, kaip Tarybų 
Lietuvos vadovybė rūpinasi 
išsaugoti ateities kartoms 
viską, ką lietuvių tauta yra 
pergyvenus ir pasiekus 
praeityje.

I tą patį lietuvių tautos 
praeities įamžinimo klausimą 
įeina ir mums lankantis Lie
tuvoje atidarytas Rumšiš- 
kiuose prie Kauno Liaudies 
Buities Muziejus. Iškilmės 
įvyko birželio 21 dieną. Turė
jome garbės jose dalyvauti ir 
mes.

Tai buvo nepamirštamos 
iškilmės. Jas pradėjo Kultū
ros ministras Šepetys išsa
mia kalba apie šio įvykio 
istorinę reikšmę. Programa 
susidėjo iš “senų žmonių” 
muzikos, dainų ir šokių. Gai
la, kad dėl blogo oro ir laiko 
stokos nebuvo galima šia ati
darymo proga su šio muzie
jaus sumanytojų ir statytojų 
užmojais išsamiau susipažin
ti, neigi patį muziejų, bent tą 
jo dalį, kuri jau baigta įreng
ti, plačiau pamatyti. Muzie
jus užima keletą desėtkų hek
tarų žemės plotą.

Rumšiškiuose Liaudies Buities Muziejaus atidaryme su grupe kupiškėnų 1974 m. birželio
21 dieną. ' . ' . ■. ■

Restauraciniuose pastoliuose Šv. Kotrynos bažnyčia L. 
Giros gatvėje, Vilniaus senamiestyje

Tikiu, kad man atleis Alė 
Počiulpaitė, jeigu aš su mu
ziejumi supažindinimui Ame
rikos lietuvių, kai ką pacituo
siu iš jos straipsnio “Rumšiš
kių Lietuva”, tilpusio savait
raštyje “Literatūra ir Menas” 
(1974, Nr. 7). Jinai, tarp 
kitko, pasakoja:

“Nepaprasto grožio Pra- 
vienos supami plotai prie 
Kauno marių tai į slėnį atgu
la, tai kalvele pakyla, tai vėl 
lygumėle išsitiesia. Vienur 
apaugęs gūdžia sengire, kitur 
išlakiais pušynėliais, jis labai 
pritiko muziejui, kuriam rei
kia ne tik tipiško pastato, bet 
ir charakteringo landšafto - 
be jo nebus pilnas nei buities, 
nei architektūros^vaizdas.

Pamiškėj it dideli paukščiai 
šutūpė" šMudastogės žemai
tiškos trobos - kol kas bene’ 
labiausiai išbaigtas branduos 
linio kaimo fragmentas. Itin 
įspūdingai jis atrodo nuo kal
niuko, kur plaka sparnais 
malūnas. Trys kiemai, trejo
pa buitis: mažažemio, tik tik 
paleisto iš baudžiavos, gana 
tvirtai “ant žemės stovinčio” 
vidutinioko ir buvusio laisvo
jo, karališkojo valstiečio, 
stambaus ūkininko. 0 kiek 
tolėliau, pabėgėjęs į kalnelį 
malūno link, drauge su kitais 
retais pastatais stovi garsu
sis žemaitiškas numas, vie
nintelis Lietuvoje. Statytas, 
tiesa, palyginti neseniai, 
praėjusio šimtmečio vidury, 
ne gyvenimui, o ūkiniams 
reikalams, tačiau išlaikęs ti
piškuosius bruožus.

Smėlėtos kalvelės šlaite - 
Lazdijų dzūko sodybėlė. 
Upokšnio pašonėje prisiglau
dė iškilnios ir šviesios aukš
taičių pirkios. Erdvi gryčia, 
du svirnai, įdomus, retai kur 
sutinkamas tvartas su uždaru 
kiemu viduje - laidaru. 0 
lygioje miško properšoje sto
vi didžiulė, dviem galais su
valkiečio troba su ūkiniais 
pastatais, ūksmingu sodu, 

kuriame iš aukštos birželio 
žolės kylo margašoniai avi
liai. Salia - skurdi valstiečio 
miškininko sakuotnugario 
stubelė. . .

Iš viso septynetas užbaigtų 
sodybų. Be jų, matyti kitų, 
jau pradėtų, fragmentai. Gi
lesnis slėnis ar miško paunks- 
mė slepia atskirus, ansamblio 
nesudarančius, tačiau archi
tektūriniu ir etnografiniu po
žiūriu vertingus trobesius. 
Pakelėj, medžių pavėsyje, 
prisiglaudė dviaukštės klė
tys, kažkada stovėjusios dva
ruose - jose buvo laikomi 
brangūs rūbai, ginklai ir kt. 
Ant kalvelių iškilo vėjinai 
malūnai. . .

Skirtingai negu latvių, estų 
muziejuose po atviru dan- 
'gūm', 'čih ’rodofha tik tai^kh'š' 
‘būVo naudojama buity je plie
kiama kuo didesnio tikroviš
kumo. Netgi dainų apdainuo
tus darželius, ir tuo stengia
masi atkurti tokius, kokie 
buvo skirtinguose etnografi
niuose regionuose.

Eini iš pirkios į pirkią, iš 
trobos į trobą, iš stubos į 
stubą ir nejučiom patiki, jog 
čia iš tiesų gyvena žmonės, 
tik dabar išėjo į laukus - kas 
daržo ravėti, kas šieno grėb
ti. . . 0 toj buity kasdieninėj, 
kuri su tokiu kruopštumu 
atkurta, visa kaip ant delno - 
ir kokio baltumo duona val
gyta, ir kiek jos buvo ant 
stalo, ir kiek bernų samdyta 
(jeigu iš viso samdyta), ir 
kokie aviliai stovėjo sode, ir 
kuo žemaičio klėtis skyrėsi 
nuo aukštaitiškos. . . *

Kaimo žmogus ne tik žemę 
dirbo, bet ir juodus žiedė, 
klumpes skobė, aliejų spau
dė, ratlankius lenkė - beveik 
visa, kas ūkyje ir buityje 
reikalinga, buvo gaminama 
čia pat, tame pačiame ar 
kaimyniniame kaime. Todėl 
ir muziejuje natūraliai įsipy
nė originali, liaudies fantazi
ją ir išmonę liudijanti tėchni-

LAISVE
ka. Ji nesudaro atskiros eks- 

liaudies gyvenimo dalis.
\ Čia tiesiog svaigina gamtos 
natūralumas ir grožis, tarsi 
relikvijos prisilieti mūsų liau
dies praeities gyvenimo, kai 
ilgais žiemos rytais dunksėjo 
spragilai, ūžė girnos, vasaros 
rytai skambėjo nuo pratisų 
valiavimų, skardžiabalsės 
šnekos ir dainų, kurios lydėjo 
kiekvieną darbą, kiekvieną 
dieną, tiek paprastą, tiek 
šventą. Lyg ir atgijo poetų 
apdainuota senovės kaimo 
idilija”. 1 :

Nė mažiausiai neabejoju,-, 
kad šis tikrai neprastas mu-. 
ziejus taps didžiausia atrakci
ja ne tik Lietuvos žmonėms, 
bet ir turistams iš užsienių.

Visada jauna 
tapyba

DAIL. V. KISARAUSKAS
Beveik nebūna Lietuvoje 

dailės parodų, kuriose su sa
vo darbais nedalyvautų res
publikos liaudies dailininkas 
profesorius Antanas Gudai
tis. Ir ne vien savo kūryba - 
savo asmeniu, savo erudicija, 
savo visuomenine, ilgamete 
pedagogine veikla profeso
rius jau daugelį metų akty
viai veikia mūsų dailės klima
to pulsą.

Kupinas veržlaus aktyvu
mo, nejaučiantis metų naštos 
- liepos 29 d. jis atšventė 
septyniasdešimtmetį - A. 
Gudaitis nepasiduoda ir kū- 
ribiniam rembėjimui: tiksliai 
užčiuopdamas gyvenimo rit
mą bei tempą, jautriai žvelg
damas į žmogų, gamtą, aplin
ką, daiktus, savitai visa tai 
perteikdamas ir nuspalvinda
mas savo kūriniuose.

Jo paveikslai kupini skam
bančių ir liepsnojančių spal
vinį,“ fermų, judesių. ij Į

Savo vidutinio dydžio drė
bęs A. Gudaitis prisodrina 
sudėtingomis faktūromis ir 
potėpiais, ekspresyviomis 
dėmėmis ir linijomis. Kanki
nantis tapybos darbo proce
sas nepalieka paveikslą žy
mių, o priešingai - juda ir 
gyvena drobės paviršiaus ne
rimu persiduodančiu žiūro
vui, užkrečiančiu jį sudėtinga 
jausmų skale.

A. Gudaitis gimė 1904 m. 
Šiauliuose. Dailę 1926-1929 
m. studijavo Kauno meno 
mokykloje, lygiagrečiai eida
mas humanitarinius mokslus 
Kauno universitete. Toliau 
tobulintis dailėje išvažiuoja į 
Paryžių, kur Paryžiaus aukš
tojoje valstybinėje meno ir 
amatų mokykloje (Konserva- 
toir National des Arts et 
Metiers) studijuoja freską ir 
tapybą. Nuo 1930 m. su savo 
darbais dalyvauja respubliki
nėse sąjunginėse ir daugelyje 
užsienio parodų. A. Gudaičio 
kūrinių yra įsigiję įvairūs ne 
tik Tarybų Sąjungos dailės 
muziejai. Be tapybos, daili
ninkas dirba freskos, grafi
kos, teatro dekoracijos, vi
daus architektūros srityse, 
visur pasireikšdamas kaip 
vientiso mąstymo meninin
kas. I lietuvių dailės lobyną 
jis įėjo kaip vienas iš pačių 
ryškiausi^, savičiaušių ir kū
rybingiausių*mūsų amžiaus 
tapytojų. ' ■ •

Dailininko 70 metų jubilieJ 
jų Lietuvos dailės mylėtojai,’ 
visuomenė atšventė, kaip kū
rybos ir kultūros, prasmingai 
ir tauriai nugyvento, menui 
atiduoto gyvenimo šventę.

KARALIUS, HUSSEIN 
VĖL AMERIKOJE.

Jordano gralius Hussein 
pąsĮdąr ė nuolat i u iy j svečiu 
^^rįkos.sostiųęję^. jįąir v^Į 
Čią su žmona lankosi. Irdabar 
jo misija susidedanti iš pa
stangų atsteįgti taiką Vidurio 
Rytuose. Jis nori, kad Ame
riką sudraustų Izraelį. t ,

,IŠ BERLYNO
• (b

Šulfortės [Rytų Vokietija] vidurinės mokyklos mokinių 
tarpe “Laisvės” korespondentas Leonas Stepanauskas ir 
Berlyno universiteto profesorius Viktoras Falkenhanas.

Mieli laisviečiai! Brangusis 
Antanai Bimba!

Įprastu laiku mano laiškas 
prasidėtų linksmais žodžiais:' 
ką tiktai su žmona Marlena ir 
dukrele Daina parvažiavau iš 
Lietuvos. Auksinės (nors 
dažnai lietučio plakamos) 
atostogos pasibaigė. Daug įs
pūdžių. . . Bet štai dar Vil
niuje mane pasiekė žinia, kad 
mirė Jonas Gasiūnas. Iš Jū
sų, mielas bičiuli Antanai, ir 
Jūsų žmonos Ilzės girdėjau, 
koks tai buvo savo darbui 
pasišventęs žmogus ir kaip 
jis iki paskutiniųjų dienų vai
singai dirbo “Laisvės” redak
cijoje. Neabejoju, kad šita 
mirtis visiems paliko gilų įs
pūdį. Visų pirma Jono arti
muosius, jų tarpe laisviečius- 
laikraštininkus užjaučiu iš vi
sos širdies! Prie mano žodžių 
prisijungia šeima, taip pat

Pabaltijo 
enciklopedistų šventė 

.Vilija Šulcaitė
Grašiąo pačią ilgiausią, vi

durvasario dieną - birželio 
22-ąją - Vilniuje vyko Pabal
tijo enciklopedistų konferen
cija. Į vasaros žaluma pasi
puošusį Vilnių atvyko nema
žos grupės svečių - Pabaltijo 
enciklopedistai, Lietuvos 
TSR Leidyklų, poligrafijos ir 
knygų prekybos reikalų ko
miteto pirmininko pavad uo- 
tojas M. Požarskas, o taip pat 
atsakingi Maskvos “Didžio
sios Tarybinės enciklopedi
jos” darbuotojai. Pirmą kartą 
Pabaltijo enciklopedistų šei
mos šventėje dalyvavo kai
mynai - Baltarusijos enciklo
pedistai. Konferenciją atida
rė Lietuvos TSR Vyriausio
sios enciklopedijų redakcijos 
vyriausiasis redaktorius, filo
logijos mokslų kandidatas 
doc. J. Zinkus.

Tradicija tapo šios konfe
rencijos, kurių metų Pabalti
jo enciklopedistai dalinasi 
darbo patirtimi, aptaria enci
klopedijų leidimo perspekty
vas, svarsto iškilusias proble
mas. Šiais metais vykusioje 
konferencijoje pranešimus 
skaitė Latvijos TSR Enciklo
pedijų redakcijos atsakinga
sis sekretorius įvaras Rieks- 
tinš (Riekstinis). Jo praneši
mo temą: “Šakinių enciklope
dijų rengimas tarybinėse res
publikose”. Estijos TSR En
ciklopedijų redakcijos atsa
kingoji sekretorė Liudmila 

:Rąudtits skaitė pranešimą 
“Enciklopedinio žinyilo Esti
jos TSR” struktūra, informa
cijos atrankos ir išdėstymo 
principai”. Lietuvos TSR Vy
riausiosios enciklopedijų re
dakcijos pranešimą “Metodi
niai nurodymai LTE Univer
salinės enciklopedijos redak
toriams” skaitė Lietuvos 
TSR Enciklopedijų redakci
jos vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotojas Ai Trakymaą. 
Baltarusių tarybinės enciklo- 
pedijos pranešimą > “Enciklo- 
pe di n ių leid in ių r ęd akci j os 
darbo organizavimas” skaitė 
Baltarusijos TSR Enciklope

kiti “Laisvės” skaitytojai čia, 
Berlyne.

Prie šitų skaudžių žodžių, 
netekus draugo, noriu pri
durti įsitikinimą, kad “Lais
vės” skaitytojai pajus dar 
didesnį atsakomybės jausmą 
už savo laikraštį. Tegul jų 
gretos neretėja! Ir tegu atsi
randa naujų jėgų, kurios pa
remtų laikraštį savo raštais. 
Mes matome, kad daug kas 
parašo “Laisvei” iš Lietuvos. 
Šiais savo žodžiais noriu 
kreiptis į “Laisvės” bičiulius 
taip pat ir kitose šalyse. Ypač 
norėčiau, kad jaunos jėgos 
panorėtų išbandyti plunks
ną. . . 0 tuo pačiu painfor
muoti, kokiomis mintimis gy
vena, džiaugiasi. Iš juo dau
giau kraštų ir žemių atsišauk
sime, tuo “Laisvė” taps turi
ningesnių ir įdomesniu laik
raščiu.

dijų redakcijos vyriausiojo 
redaktoriaus pavaduotojas 
A. Petraškevičius. “Didžio
sios Tarybinės enciklopedi
jos” Vyriausiosios redakcijos 
pranešimą “Respublikinių ta
rybinių enciklopedijų uždavi
niai” skaitė LTE vyriausiojo 
redaktoriaus pavaduotojas S. 
Kovaliovas.

Po konferencijos įvyko iš
vyka į Valakampius. Čia enci
klopedistai linksmai ir įdo
miai iškylavo. Smagiose 
sportinėse varžybose bandė 
savo jėgą, vikrumą, sumanu
mą. Tradicinis sienlaikraštis 
“Nerimtas enciklopedistas”, 
kurį išradingai paruošė kai
mynai latviai, pasakojo įdo
mius epizodus iš ankstesnių 
susitikimų. Čia proga tenka 
paminėti, kad tokios varžy
bos ir pasilinksminimai vyko 
ir ankstyvesnių susitikimų 
metu. Pabaltijo enciklopedis- 
tams susirinkus 1968 metais 
Rygoje, iškyla vyko Rygos 
pajūryje. 1969 metais konfe
rencijai vykstant Vilniuje - 
Rėkalnėje, netoli Trakų, prie 
Akmenos ežero, 1970 metais 
susitikus Taline - už Talino, 
prie Eisma ežero, o 1972 
metais iškylavo po konferen
cijos Rygoje Boložinuose, 
prie ežero.
; ; ■ (!. ■> '-i • ■ l •’ .. ’ •

Turiningai ir gražiai šventė 
Vilniuje Pabaltijo .ęnciklope- 
distąį įr s večiai savo j mėgia
mą susitikimą. Į garbės rątą 
buy p iškyje^tienciklopedistai

veteranai, kurių tarpe bu
vo ir lietuviai enciklopedinio 
darbo pradininkai: VER atsa
kingasis sekretorius B. Kur- 
kulis, vyriausiojo redakto
riaus pavaduotojas V. Kviet- 
kauskas, literatūros redakci
jos vyr. mokslinė redaktorė 
E. Dagytė, literatūros kon
trolės yyr. f mokslinis redak
torius M. Gervė* biologijos ir 
medicinos redakcijos vyr. 
mokslinė redaktorė J. Tamu- 
laitienė, meno redakcijos 
vyr. mokslinė redaktorė D. 
I^on$įį^ytfefU'..',r J. -
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Man itin buvo malonu, kad 
įbirželio mėnesį sų" Jumis, 
feielaš bičiuli Antanai, ir Jū
sų simpatinga žmona Ilze Vil
niuje teko ir gyvai pasimaty
ti. Nuo šio laiko ir ilgo pašne
kesio Jūsų kambaryje arti 
gražuolio Vingio parko, ant 
Nėries kranto, man, aišku, 
laikraštis “Laisvė” tapo dar 
artimesniu.

Ką gi, Berlyne sugrįžęs 
radau tą pačią labai lietingą 
vasarą. Ir čia visi sako: “To
kių orų neatmenu. 5.” Užtat 
Viši kiti Reikalai Vėfda, kun
kuliuoja.

‘ Pavyzdžiui, dabar demo
kratinės Vokietijos sostinėje 
Rytų Berlyne vyksta visų 
socialistinių šalių pedagogų 
konferencija.

Dažnai (ne vien konferenci
jose) diskutuojama, kalbama 
apie tą “naują žmogų”. Mes 
gi žinome, kad socializmas, 
taip daug besirūpinąs ekono
mika, vis tiktai svarbiausiu 
uždaviniu laiko “naujojo žmo
gaus išugdymą”.

Neseniai, žinote, su savo 
geru bičiuliu Berlyno univer
siteto profesoriumi Viktoru 
Falkenhanu išsiruošiau į vi
liojančią kelionę. Mes patrau
kėme per demokratinę Vo
kietiją tais takais (arti Leipci
go, Naumburgo), kur lygiai 
prieš 45 metus panašiai 
žingsniavo su savo pažįstamu 
mokslininku-baltistu Jurgiu 
Geruliu neramusis Antanas 
Vienuolis.

Pasiėmę į ranką lietuvių 
rašytojo Vienuolio “Į sveti
mus kraštus”, mes su profe
soriumi Falkenhanu lygino
me, kaip tose vietose viskas 
pasikeitė. Žinote, didžiausią 
įspūdį darė jaunimas. . . Vie
toj ilgesnio aprašymo pride
du nuotraukėlę. Pažiūrėkite! 
Mes - kadaise garsėjusioje 
“kilmingųjų” mokykloje ŠuL 
fortėje. Arti Žalės upės. . . 
pąbąr “kilmingieji” - tai vo
kiečių darbininkų ir valstie
čių veidai. Žilagalvis profeso
rius Falkenhanas gavo iš šių 
septyniolikamečių-aštuonioli- 
kamečių tiek klausimų, kad 
reikėjo pasitempti. Aš gi už
mezgiau nemaža draugysčių 
su mokytojais, mokiniais. 
Dažnai čia apsilankysiu.

Beje, šulfortiečiai susido
mėjo Lietuva, rašytoju Vie
nuoliu. Nepamirštama valan
dėlė, kai dvyliktos klasės mo
kinė pateikė savąją “dova
ną”: iš neseniai vokiečių kal
ba išleistos poeto Justino 
Marcinkevičiaus knygos pa
deklamavo eilėraščių. . .

Taip, brangūs laisviečiai! 
Žemė miela ir šviesi, kai ant 
jos paviršiaus tautos vis dau
giau suartėja, susipažįsta.

Tiek šį sykį. Jūsų
Leonas Stepanauskas 

1974 m. rugpjūtis /

PAVOJINGI BANDYMAI 
NENUTRAUKIAMI

Yucca Plat, Nevada.-Praei
tą savaitę 1,418 pėdų žemės 
gilumėse buvo išbandyta dar 
viena 20 kilotonų, arba 
20,000 dinamito tonų pajėgu
mo branduolinė bomba. Ši 
bomba esanti tokio pat pajė
gumo, kokios buvo karo pa
baigoje numestos Japonijoje. 
Nuo tokios bombos Hirošimo 
mieste žuvo daugiau kaip 
100,000 žmonių.

Šis bandymas neturi jokio 
pateisinimo. Jis tik parodo, 
kad mūsų šalies valdovams 
nieko nereiškia jokios kalbos 
apie branduolinio ginklavi
mosi apribojimą.

Branduolinių bombų ban
dymai pavojingi žmonėms ir. 
visokiai gyvybei.

St. Petersburg, Fla. - Du 
pliažai jau uždaryti, nes pasi
darė maudymuisi pavojingi. 
Užėjusios žuvis naikinančios 
“raudonosios bangos” ryklius 
iš gilumų suvarė į pakraščius. 
0 jie pavojingi ypač vaikams, 
kams.
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ŠIEMETINIAI LAIMINGIEJI

Apie lietuvių kalbos kursus 
Vilniaus universitete

VILIUS BALTRĖNAS

apžiūri garsią savo medine
Lituanistinių kursų dalyviai vienoje iš eilinių ekskursijų - 
Ignalinos rajone, Palūšėje, 
architektūra bažnyčią.

Praėjusią vasarą Vilniaus 
universitete pirmą kartą bu
vo surengti lietuvių kalbos 
kursai užsienio lietuviams. 
Kaip prisimename, išeivijoje 
tų kursų adresu būta visokių 
kalbų, ginčų, ne itin palankių 
nuomonių. Pasitaikė net to
kių, kurie labai norėjo, kad 
niekas į Vilniaus universitetą 
nevažiuotų.

Dabar visa tai praeityje. 
Gražus būrys jaunimo iš įvai
rių kraštų Vilniaus universi
teto lituanistų globoje išbuvo 
kelias savaites. Išvažiuodami 
jie tvirtino daug kuo pratur
tėję. O ką besakyti, kad 
šitiek laiko ne tik sėmėsi 
kalbos mokslo, bet ir aplinkui 
visur lietuviškai girdėjo šne
kant, patys kalbėjo lietuviš
kai, bendravo su Lietuvos 
jaunimu, su kūrybine inteli
gentija, su miestų ir kaimų 
žmonėmis, gaivinosi iš gyvo
sios, ^šnekamosios kalbos šal- 
tinio^ pajaųsdami jos grožį ir 
turtingumą.

Nebėra klausimo - 
važiuoti ar ne?

Jų įspūdžiai, jų dėkingu
mas, viešai reiškiamas Vil
niaus universitetui, jų susi
domėjimas Tarybų Lietuvos 
kultūriniu gyvenimu buvo 
geriausias atsakymas - reikia 
tokių kursų ar ne, važiuoti ar 
ne. . . Dabar ne vienas klau
sia jau šitaip: priims ar ne? 
Mat, norinčių pasinaudoti to
kia puikia proga - ir lankyti 
lietuvių kalbos kursus, ir 
nuodugniau susipažinti su tė
vų žeme, - svajoja daugelis. 
Suprantama, per vienus ki
tus metus Vilniaus universi
tetas, jei net ir didesnes 
grupes priimtų, viso išeivijos 
jaunimo neaprėps. Iš didelio 
būrio norėjusių patekti į kur
sus šiemet, laimė nusišypso
jo, maždaug dvidešimčiai.

Šiemetiniai laimingieji. . . 
Kiek teko trumpai susipažin
ti, rodos, šiek tiek vyrėlesni, 
negu pernykščiai. Daugiausia 
— studentai arba mokytojai. 
Iš Jungtinių Valstijų - tryli
ka, po du iš Vokietijos Fede
ratyvinės Respublikos1 ir 
Australijos, po vieną iš Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos, Kanados ir Kolum
bijos. ..

Dėl amžiaus, beje, esama ir 
išimčių. Vyriausią nuo jau
niausio 4 (kaipgi iš studentų 
draugijos į ;iŠbrąuksi grupės 
numylėtinį detroitiečių Keb
lių Arūnėlį?) skiria maždaug 
penkios dešimtys metų, bet 
argi amžius svarbiausia. . . 
Šiemetinė grupė, rodos, vie
nodesnė savo pasiruošimu, 
na, ir ryžtu iš kursų pasisem
ti kuo daugiau. Vienas kitas, 
tiesa, sunkiai dar rezgia saki
nius tėvų kalba, bet stengiasi 
atsigriebti su trigubu uolumu 
ir atkaklumu. Šešios savaitės 
Lietuvoje sukraus jiems tokį 
kraitį, kuriuo turėtų džiaug
tis ir po šešiasdešimties me- 

.tų.

V. Kapočiaus nuotr.

Plati, graži programa
Vilniaus universitetas šie

metinius kursų dalyvius, kaip 
ir pernykščius, sutiko svetin
gai ir nuoširdžiai. Maža būtų 
pasakyti, kad šešioms savai
tėms sudaryta programa api
ma svarbiausius lituanistikos 
barus. Išeivijos jaunimui dos
niai atveriami Lietuvos 
praeities ir dabarties kultū
ros aruodai. Priešpietinėmis 
valandomis išklausę po dvi 
paskaitas iš lietuvių kalbos, 
literatūros, tautosakos, Lie
tuvos istorijos ar geografijos, 
kiekvieną popietę kursų daly
viai turi vis kokią kitokią 
ekskursiją, susitikimą, pokal
bį su įvairių sričių specialis
tais, vieši įvairiose kultūros 
įstaigose.

Paskaitas skaito žinomi li
tuanistai, universiteto dėsty
tojai bei mokslininkai: prof, 
dr. V. Mažiulis, prof. dr. Z. 
Zinkevičius, prof. dr. J. Pa
lionis, doc. dr. D. Sauka, doc. 
J. Balkevičius, doc. J. Pikči- 
lingis, doc. J. Žukauskaitė, 
doc. A. Pupkis, doc. V. Areš- 
ka ir kiti. Ne viena paskaita 
skiriama bendresniems litua
nistikos dalykams - lietuvių 
kalbos kilmė ir vieta kitų 
kalbų tarpe, baltų kalbų tyri
nėjimai, lietuvių tautosakos 
idėjinė ir meninė vertė, lietu
vių klasikinės literatūros ver
tinimas šiandien, šiandieninė 
lietuvių poezija, šiandieninė 
proza, ir t. t.

Negalėjo nesudominti kur
sų klausytojų doc. L. Vladi- 
mirovo paskaita “Senosios 
knygos Vilniaus universite
te”, prof. dr. J. Jurginio ir 
prof. dr. V. Merkio paskaitos 
iš Lietuvos istorijos, geogra
fo doc. dr. C. Kudabos pokal
bis apie Lietuvos gamtovaiz
džio unikumus, dail. P. Gudy- 
no paskaita apie lietuvių dai
lės palikimą, žinomo kultūri
nių ryšių su išeivija puoselė
tojo V. Kazakevičiaus paskai
ta1 “Emigracinė kultūra ir 
Tarybų Lietuva” ir t. t. ir t.

Ekskursijos, išvykos
Popietinės ekskursijos taip 

pat labai įvairios ir įdomios: 
ekskursija po Vilniaus sena
miestį, ekskursija po univer
siteto biblioteką, popietė 
Kultūros ministerijoje, eks
kursija į Etnografijos muzie
jų, pažintis su lietuviškais 
dokumentiniais kino filmais, 
pokalbis Rašytojų Sąjungoje, 
popietė Švietimo ministerijo
je, ekskursija į Dailės muzie
jų, susitikimas su Vilniaus 
architektais, pokalbis “Va
gos” leidykloje, popietė Kom
pozitorių namuose ir kt.

Mažne kiekvieną savaitę 
viena - dvi dienos buvo skir
tos didesnėms išvykoms, ke
lionėms po tėvų žemę. Kursų 
dalyviai aplankė Trakus, 
Anykščius, Ignaliną, Palūšę, 
Rumšiškes, daug kartų važia
vo į Kauną, gerokai praturti
no savo pažintį su istoriniais, 
l 
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architektūriniais Lietuvos 
paminklais, muziejais, susi
pažino netgi su gamyklomis 
ir žemės ūkiu. Įdomu'paste
bėti, . jog šiemetiniai svečiai 
pasirodė gerokai smalsesni, 
negu pernykščiai, su plates
niu interesų ratu. Kur bebū
dami, jie pat teikia daugybę 
įvairių klausimų, domisi ir 
reikšmingais dalykais ir pa
prasčiausiomis smulkmeno
mis.

Dvidešimt žmonių, rodos, 
ne tiek jau daug, bet kai 
pradedi juos pažinti, atskirti 
tarp vietinių barzdočių ir ūso
čių, kasdien matai juos Vil
niaus gatvėse, kavinėse, kon
certe ar stadione, su naujais 
pažįstamais, savo bendraam
žiais, ar su šūsnių knygų, 
laikraščių rankose.

Gal jie patys pasisakys
Ką jie sugebės per šešias 

savaites patirti, išmokti ir 
suprasti, iš jų pačių vėliau 
neabejotinai išgirsime. Tuo 
tarpu gi tenka remtis viena 
kita epizodiška pažintimi. Bet 
svarbiausioji išvada, tur būt, 
nesikeis ir vėliau.

“Esu labai laimingas, kad 
atvažiavau į tėvų kraštą”, - 
pareiškė bostonietis kinema
tografijos specialistas su ba
kalauro laipsniu Perkūnas 
Krukonis.

O menininkų atžala Petras 
Vaškys, studentas iš Filadel
fijos, nors tėvų kalba šneka 
visai sklandžiai, pasakė: “Per 
tas savaites lietuviškai aš 
kalbėjau daugiau, negu per 
visą savo gyvenimą”.

Po tų paprastų žodžių sun
ku būtų ką bepridurti. Jie 
sakosi esą laimingi. Vadinasi, 
nenueis vėjais graži tėvų že
mės dovana išeivijos jauni
mui.

Ir tai svarbiausia.
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ETIOPIJOS 
IMPERIATORIUS 
DIDELĖJE BĖDOJE

Addis Ababa? - Iki 
imperatorius Haile Selassie 
buvo absoliutiškas Etiopijos 
valdovas. Bet šalies parla
mentas nutarė jo galias ap
karpyti. 82 metų amžiaus 
monarchas labai nepatenkin
tas. Deja, jo armija atsisako 
jam padėti tas galias atgauti.

BAŽNYČIŲ TARYBA 
PASMERKĖ REPRESIJAS

Berlinas. - Bažnyčių Pasau
linės Tarybos Pild. Komite
tas pasmerkė politines repre-’ 
sijas Pietų Korėjoje ir Filipi
nuose. Pasmerkimo rezoliuci
jai pasipriešino tiktai katali
kų bažnyčios Filipinuose vys
kupas Macario V. Ga. Jis 
teisino ir gynė dabartinės 
valdžios politiką.

Saigonas. - Pietų Vietnamo 
liaudiečių ginkluotos jėgos 
užėmė distrikto sostinę Minh 
Long.

KIEK TRUNKA METAI
Apskaičiuota, kad 1972-ieji 

buvo patys ilgiausi metai nuo 
tada, kai išrasti tikslūs prie
taisai laikui matuoti. Jie 
truko 366 dienas ir dvi 
sekundes. Pirmoji papildoma 
sekundė pratęsė birželio 30 
dieną, antroji - gruodžio 
31-ąją. Pailginti dviem se
kundėmis metus nutarė 
Tarptautinė laiko tarnybą, 
kurios centras yra Paryžiaus 
observatorijoje.

“Pataisyti” metus leido iš
rasti atominiai laikrodžiai su 
labai lygiu ritmu. Tuo tarpu 
Žemės sukimasis negali tapti 
laiko matavimo kriterijumi, 
nes dėl negalimų numatyti 
priežasčių (pvz., potvynių ir, 
atoslūgių) jos sukimosi greL. 
tiė retkarčiais sumažėja. 
Todėl Šiuo metu sunku Jspė- 
ti, klek teks "pfąilgiritĮ” seį 
kančios metus. Mokslininkai 
teigia, kad sekundės paklaida 
metuose visiSkai leistiną.

Justo Paleckio poezijaT n a s 1 . *
' Skaitaū J u s't b P ą 1 e c k i 0 

poeziją ? . vieškeliai' *
ir stebiuos/ jo protavimo gi
lumu, jautrumu ir plačiare- 
gyste. Jo poezija ne tik ri
muojąs! ir eiliuojąs!, bet ir 
svarbiausia - labai daug pa
sako. "Metę* vieškeliuose” 
randasi apie 130 poėmy ir 
kiekviena jy duoda žiupsnį 
galvosenos, reikšmės, pri
siminimą iŠ istotiniy |vy- 
kiy bei ryškių vaizdų.

Pažvelkime kad ir j poe
mą "Lyg margas balaga
nas”. J. Paleckis ją rašė 
Kaune, būdamas dar tik 28 
mėty (jis gimė 1898-ais), 
padam aukščiausiam laips
nyje savo idealy, svajonių ir 
kūrybos šviesesnio rytojaus. 
Jis jau buvo pergyvenęs Pir
mąjį Pasaulinį karą, jo žiau
rumus. Jis matė buržuazinės 
tvarkos niekšybes. Jis pos
muoja sekančiai:

Čionai viską už pinigus 
parduoda -

Jausmus ir gėdą, ašaras ir 
garbę, 

Skausmus ir meilę, ką 
likimas duoda 

Ir vaisiy prakalto sūraus ir 
darbo.

Matote, koks sielą žadi
nantis išsireiškimas! Už 
pinigus parduoda žmogaus 
neįkainuojamą turtą - jaus
mus, žmogaus kilnius idea
lus, žmogaus sielą, žmo
gaus teisingumą, viską, kas 
kilniausia kultūringo žmo
gaus gyvenime galima tam 
margam balagane nupirkti 
už pinigus.

Kas parduoda “Jausmus ir 
gėdą, .ašaras ir garbę, skaus
mus ir meilę’’? Gyvenime 
visko yra. Gali būti nemoralė 
moteris, kurią skurdas verčia 
savo jausmais’ir meile pre
kiauti už pinigus; bet gali 
būti ir kitaip: savigarbą’, 
teisingumą ir garbės žodį už 
pinigus parduoda. Kur sako
ma “vaisių prakaito sūraus ir 
darbo”, jau nėra abejonės, 
kad poetas turėjo mintyje 
darbininko dalią ir žmogaus 
išnaudojimą.

Žinoma, poęzija nėra rašo
ma taip, kad kaip kūdikiui, 
būtų nurodoma reikšmė kiek
vieno žodžio. Poetas duoda 
tam tikrą sugestiją. Pats turi 
galvoti, ką poetas nori pasa
kyti. Vienam reiškia tą, 
kitam ką kita, kai kam ir visai 
nieko. Tačiau poetas sužadi
na skaitytojo mintis, sielą ir 
galvoseną. Kultūringas skai
tytojas turi suprasti ir įsi
vaizduoti, ką poetas nori 
pasakyti. Tą suvirškinęs, gal 
ir pats ką nors originalaus 
sukursi.

Suprantama, yra ir tokių 
poetų, kurie nieko nepasako. 
Jie tik eiliuoją ir rimuoja. Bet( 
tokius kūrinius publika grei
tai išsijoja iš poezijos perlų. 
J. Paleckis sako: >

Klaikus čionai gyvenimo 
koranas -

Kiek sukčiy, chamų kaukėj 
patrijotų, 

Pasaulis tas - lyg margas 
balaganas, ' 

Kaip daug, kaip daug čia 
klounų grimuotų.

Jūs spręskit, ką čia poe- 
tas nori pasakyti. Man tai 
reiškia, kad veidmainiai ir 
sukčiai nusigrimavę doros ir 
patriotizmo spalvomis.

Kaip jau minėjau, J. Pa
leckis tuomet buvo jaunas, 
energingas ir gyvenimo ho
rizontai, tuomet, jam rožė
mis žydėjo. Jis matė kapi
talistiniame pasaulyje daug 
netikslumų, skriaudų ir ne
teisybės. Jis, kaip ir daugu
mas t'Š mūs’, sVajojcipakeisti 
pasaulį ir duoti darbo Žtndglii 
š^bsėsri^ry t6fa.' Jis dąugiaū 
nei didžiuma iŠ mūs prisidė
jo prie pasaulio žengimo į 
šviesesnį rytojų.
• > ■ t ?M'l rTiįJ

i Palangoje, 1947-tų metų 
rugpiūčio 20-tą, J. Paleckis 
prisimena, kaip Antrojo Pa
saulinio karo pradžioje naciai 
subombardavo vaikų prie
glaudą, sudegino jų name
lius. Tryško su griuvėsių 
skeveldromis, nekaltų vaikų 
kraujas karo liepsnose; ir jis 
posmuoja sekamai:
Toli kai mus nubloškė karo 

banga, 
Tas vardas mums širdis 

karščiau vertė plakti, 
Birželio primindamas 

šiurpiąją naktį 
Tas vardas, lydėjęs visur, -

Palanga.
Matote, J. Paleckis jau 

pusamžis žmogus, perėjęs 
Antrojo karo liepsnas, prisi
mena fašizmo žiaurumus ir, 
sutriuškinus hitlėrizmą, 
džiaugiasi:
Daug saulės ir džiaugsmo, 

daug juoko šviesaus- 
Mes laiminom vaisią to žygio 

drąsaus, 
Mes laiminom didžiąją 

pergalės dieną.

J. Paleckis gyveno pilną 
gyvenimą. Jis stojo už darbo
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FAKTAI IR SKAIČIAI

KĄ ŽINOME APIE 
LIAUDIES LENKIJĄ

☆ Lenkijos Liaudies Respu
blika yra Centrinėje Europo
je ir užima 312,7 tūkstančio 
kvadratinių kilometrų. Ji turi 
33,2 milijono gyventojų. 
Liaudies valdžios metais gy
ventojų skaičius padidėjo 10 
milijonų žmonių. LLR Euro
poje užima septintą vietą gy
ventojų skaičiumi. Lenkija - 
jaunų šalis, 37 procentai žmo
nių - jaunesni kaip 19 metui

☆ 2,163,901 narys ir 98,966 
kandidatai 1973 metų sausio 
1 dieną buvo LJDP. Darbi
ninkai LJDP sudaro 39,6 pro
cento, žemdirbiai - 10,6 pro
cento, protinio darbo darbuo
tojai - 43,6 procento. Daugiau 
kaip 54 procentai partijos 
narių jaunesni negu 40 metų.

☆ 1973 metų spalio 23 dieną 
įvyko pirmoji Visos Lenkijos 
LJDP konferencija, skirta 
respublikos socialinio ekono
minio vystymo planų vykdy
mui aptarti. Konferencija 
priėmė nutarimą pakeisti 
partinius bilietus laikotarpy
je iki LJDP VII suvažiavimo.

☆ Daugiau kaip 4,9 karto 
padidėjo LLR nacionalinės 
pajamos per 1951-1973 metų 
laikotarpį. Per trejus šio 
penkmečio metus jos padidė
jo 30 procentų. Pernai paly
ginti su 1972 metais - išaugo 
10 procentų.

☆ Kapitaliniai įdėjimai į 
LLR liaudies ūkį 1951-1973 
metais išaugo maždaug 8,7 
karto.

☆ 9.5 karto padidėjo res
publikos pramonės gamyba 
1973 metais palyginus su 
1950 metais. Praėjusiais me
tais ji padidėjo 12 procentų 
palyginti su 1972 metais. Šie
met numatoma padidinti 11 
procentų.

☆ Sparčiais tempais vystosi
šalies energetika. Ščecino, 
Opolės, Kelcko vaivadijose 
statomi šiluminiai energo- 
kombinatai bus 2—3 milijonų 
kilovatų galingumo. Šio 
penkmečio pabaigoje Liau- 
<diųs Lenkija gąus apie 100 
milijardų kilovatvalandžių 
'elektros energijos per metus. , v”’
i j. •'

☆ Tolesnis liaudies valdžios
metais sukurtos chemijos 
pramonės vystymas - svar- ! f. i.<į ‘• •’ ■’ ■ - 

žmogų dar būdamas Lietuvos 
seimo atstovu buržuazinėje 
Lietuvoje; jis buvo pirminin
ku Tarybų Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo 
(tai reiškia prezidentą), jis 
posėdžiavo taikos konferenci
jose, beveik viso pasaulio 
šalyse. Savo gyvenimo prie
vakaryje (Vengrijoj, 1965 m. 
viii) jis ir vėl gėrisi gamta ir 
Leidžiasi saulelė, 
Saulelė raudona, 
Viršum vengrų jūros - 
Mielo Balatono
. . .Cardasas ugningas 
Juokias ir vaitoja, 
Smuiko burtai sklinda - 
Carda trepsi kojom.

Buvo Shakespearas, buvo 
Šileris, buvo Puškinas ir eilė 
kitų poetų. Bet jie buvo tų 
laikų valdomosios klasės tik 
klounai didžiūnus puotose 
linksminti. Jie buvo per kai
rūs feodolizmui ir dabarti
niam kapitalizmui, kad prilei
dus juos prie valdžios vairo. 
Tie socialistinėje santvarko
je, kaip Leninas įvykdė teori
nį marksizmą į praktišką gy
venimą, taip Justas Paleckis 
savo jaunystės svajones ir 
idealus vykdo socialistinėje 
Tarybų Lietuvoje.

Inž. A. P. Gabrėnas
Miami, Fla.

blausias šio penkmečio užda
vinys Lenkijoje. Respublikos 
šiaurėje statoma didžiulė naf
tos perdirbimo įmonė ir mi
neralinių trąšų fabrikai. Že- 
liona Gūros vaivadijoje stato
ma antroji kombinato “Sti- 
lon” eilė. Didėja Plocko che
mijos giganto pajėgumai. 
Respublikos “didžiosios che
mijos” statybos ir montažo 
darbams asignuojama trečda
liu lėšų daugiau, negu praė
jusiais metais.

☆ Galingos laivų statybos 
pramonės sukūrimas - vienas 
svarbiausių Lenkijos liaudies 
laimėjimų. Gdanske, Ščecine 
ir Gdynėje per du dešimtme
čius, praėjusius nuo tos die
nos, kai čia buvo pastatyti 
pirmieji laivai, pagaminta 
1175 jūrų laivai, jų keliamoji 
galia 6,2 milijono tonos. Iš jų 
apie 900 laivų perduota užsie
nio užsakovams ? Jie plaukio
ja daugiau kaip su 20 šalių 
vėliavomis. Jūrų laivų ek
sportu Liaudies Lenkija uži
ma šeštąją vietą pasaulyje.

☆ Respublikos žemės ūkio 
gamyba per 1950-1973 metus 
padidėjo 1,9 karto. Per trejus 
šio penkmečio metus ji išaugo 
19 procentų. Pernai LLR 
gautas rekordinis pagrindi
nių grūdinių kultūrų derlius, 
o žemės ūkio gamyba padidė
jo 5 procentais.

☆ Per pastaruosius ketve
rius metus LLR pasodinta 20 
tūkstančių hektarų naujų so
dų. gerokai išplėšt’ uogynai 
ir daržovių plantacijos? Prie 
didelių pramonės centrų 
įkurti specializuoti ūkiai, ku
riuose ištisus metus augina
mos šviežios daržovės.

☆ Naują šiuolaikinį bulvių 
kasimo kombaino modelį pra
dėjo gaminti Lenkijos gamy
kla “Pionier”. Šios gamyklos 
produkcija - žemės ūkio in
ventorius - turi didelę pa
klausą* užsienio rinkoje. Nau
ja šiuolaikinė bulvių kasimo 
mašina gerokai palengvina ir 
pagreitina sunkų bulvių kasi
mo procesą. Gamykla kasmet 
išleis apie Š tūkstančius tokių 
kombainų.

☆ Darbininkų ir tarnautųjų 
realusis atlyginimas didėjo. 
1971-1973 metais 7,5. procen
to vidutiniškai per . metus.

Įvairios žinios
Amman, Jordanas. - Ar- 

chiologams pavyko atkasti 
buvuį 3,200 metų senumo 
miestą Hisban. Archiologai 
yra amerikiečiai. Juos ten 
pasiuntė trys mokslinės įstai
gos. Atradimas laikomas la
bai svarbiu.

Boston, Mass. - Du katali
kų bažnyčios kunigai atsisakė 
krikštyti tikinčios moteriškės 
kūdikį tik už tai, kad jinai 
pritaria judėjimui už aborci- 
jas. Mrs. Carol Morreale ku
nigų elgiasi vadina nežmoniš
ku.

Washingtonas. - Amerikos 
valdžia suteikė Bangladešui 
keturių milijonų dolerių kre
ditų supirkimui čionai maisto 
ir kitų daiktų nuo potvynių 
nukentėjusiems žmonėms. 
Jau pasiųsta 59,000 tonų 
kviečių ir 15,000 blanketų.

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas laikinai sulaikė 
atidavimą ir išvežimą į Cali- 
forniją buvusio prezidento 
Nixono archyvų. Jis mano, 
kad tie archyvai turėtų būti 
sostinėje, kol Watergate 
skandalas nėra baigtas.

•
Cairo. - Čionai lankosi Libi

jos vadas pulk. Qaddafi ir 
tariasi su Egipto prezidentu 
Sadatu dėl pagerinimo san
tykių tarp abiejų kraštų. 
Pastaraisiais laikais tie san
tykiai buvo gerokai įtempti.

DAUG VAIKŲ 
UŽAUGINAMI TIK 
MOTINŲ PASTANGOMIS

Washingtonas. - Tarp bal
tųjų žmonių šeimų 9.6 pro
cento “galvomis” yra moti
nos, o tarp juodųjų - < 35 
procentai. Cenzo Biuras skel
bia, kad apie 14 procentų visų 
Amerikos vaikų yra užaugin
ti tik motinų pastangomis.

1970 metais Amerikoje bu
vo 4,200,000 šeimų, kurių 
galvos buvo moterys, o 1973 
metais - jau 4,700,00.

Taip pat parodoma, kad 
šiandien šioje šalyje 12,8 pro
cento motinų yra ne vedusios. 
1970 metais jos sudarė tik 
10.9 procento.

Tai laikoma šeimų ir mora
lės smukimu.

Gyventojų piniginės pajamos 
1974-19J75 metais padidės 16- 
18 procentų.

☆ Beveik. 8 milijonai žmonių 
arba ketvirtadalis, visų LLR 
gyventojų mokosi įvairaus ti
po mokyklose. 100 respubli
kos aukštųjų mokyklų, iš ku
rių beveik 70 įkurtos Tarybų 
valdžios metais, yra 350 tūk
stančių studentų. Per 30 me
tų Liaudies Lenkijoje 7Š0 
tūkstančių, žmonių gavo aukš- 
tojo mokslo diplomus, apie 4 
milijonus žmonių - viduriųių,. 
technikos ir profesinių tech-: 
nikos mokyklų diplomus.

☆ Lenkijos valstybė nuolat 
rūpinasi darbo žmonių svei
kata ir fiziniu lavinimu. Nuo 
1972 metų LLR nemokamas 
visų gyventojų medicininis 
aptarnavimas. Per 26 pokario 
metus gydytojų dabar yfa 
daugiau kaip 45 tūkstančiai 
(14 gydytojų dešimčiai tūk
stančių gyventojų).

☆ Sutinkamai su kompleksi
ne socialistinės ekonominės 
integracijos programa ESPT 
šalys specializuojasi ir koope
ruojasi įvairiose ekonomikos 
srityse. Būdingas pavyzdys 
gali būti bendras Lenkijos ir 
Čekoslovakijos traktorių 
kontravimas, gamyba ir rea- 
lizavijnas, Lenkijos ir Tarybų 
Sąjungos bendradarbiavi
mas, gaminant lengvuosius 
automobilius “Fiat-125-11” ir 
“Žiguli”.
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IS LDS SEIMO

Sekretorės raportas 
LDS 21 -majam seimui

LDS centro sekretorė, Anne Yakstis, pateikia raportą 
seimui. Po kairei sėdi seimo pirmininkas J. K. Mažukna, 
pittsburghietis.

Mieli draugai, ir aš tai 
sakau pilnu nuoširdumu, nes 
šioje salėje nėra svetimųjų, 
tik draugai.

Pirmiausia noriu išreikšti 
padėką LDS 142 kuopai, Sei
mo Rengimo Komiteto na
riams ir jų pagelbininkams 
už jų pastangas sudaryti šį 
21-jį LDS Seimą ilgai at
mintinu. Jeigu kas iš dele
gatų bei svečių nepasilinks
mintų per šias dvi dienas, 
tai dėl to nebūtų kaltas Sei
mo Rengimo Komitetas.

Mes seimavojame Pitts- 
burghe jau trečia kartą - 
1938, 1958 metais, na ir 
šiandien. Tūli delegatai ir 
taipgi pittsburghiečiai vei
kiausia prisimena Įspūdingą 
1938 metų LDS seimą, su jo 
sporto lenktynėmis, su ju- 
džių sukama apie jį filmą ir 
jaunimo konferenciją. Gal 
šis - 21-mas Seimas priduos 
LDS daugiau stiprumo.

Svarstydami organizaci
nius reikalus per porą dienų,, 
pasižadėkime daugiau dar
buotis dėl LDS gerovės ir 
taipgi dėl mūsų pačių naudos.

Jei mes išlaikysime LDS 
tvirtu, tai mūsų gentkartė 
ir taipgi sekančios gentkar- 
tės turės didelę naudą iš to, 
ką mūsų tėvai ir tėvukai pra
dėjo prieš beveik 45 metus 
tam atgal. 
NARYSTE

Kaip matysite LDS Seimo 
Darbų Programoje, narių 
dabar turime 3084. Nuo 
praeito seimo iki šio seimo 
praradome 449 narius miri
mais, 20 metų sutaupų (en
dowment) išmokėjimais ir 
pinigų atsiėmimu.

Nors praeitasis narių Įra
šymo vajus buvo vienas iš 
sėkmingiausių bėgyje keleto 
pastarųjų metų ir laike va
jaus Įrašėme 165 narius (ir 
18 išsibraukusių narių su
grįžo), tačiau vlstlek prara
dome 266 narius per praė
jusius du metus - nuo praeito 
LDS seimo. Tai yra nema
žas nuostolis tokiai organi
zacijai, kaip mūsų.

Praeityje mes galėjome 
pasiekti narių skaičių iki 
10,000. Tokiu budu atsieki- 
mal praeityje gali ir turi būti 
LDS ateities siekiai.

Turime pagyvinti mūsų 
apsnūdusias kuopas. Turime 
atminti, kad fraternalizmas 
yra bendravimas - reikalui 
esant fries turime vienas ki
tam pagelbėti. Mes turime 
atsižvelgti Į Senųjų Piliečių 
(Senior Citizens)problemas, 
į pagalbą paliegėliams vai
kams. Mūsų "‘Sorority Sis
ters” (sesutės) Chicagoje ir 
Detroite duoda puikų pavyz
dį. Aš manau, kad LDS cent
ras padarė klaidą, kai pra
dėjo1 raginti narius iš anksto 
užsiiriokėti duokles už visus 
friėtusi Taip darant, dauge
lis narių nemato reikalo da
lyvauti kuopų susirinkimuo
se. Tik kuopos valdyba ir 
keletas atsidavusių narių da
lyvauja kuopų susirinki

muose. Po klek laiko tūlose 
kuopose buvo padarytas nu
tarimas laikyti susirinkimus 
tik kas trečia mėnesį. Na
riai nesilanko, nebūna nė 
reikalo planuoti Įdomesnius 
susirinkimus.

Aš manau, kad mūsų svar
biausia užduotis, tai aptarti 
ir planuoti, kaip išjudinti 
mūsų narius i platesnę veik
lą sudaryti planus tokios 
veiklos, kuria susidomėtų ir 
nauji aplikantai.

Mūsų vajininkai parodė 
mums, kad galima gauti nau
jų narių, bet mes turime iš
mokti, kaip juos palaikyti.

Mes dabar suteikiame Sti
pendijas (Scholarships), 
Bowling Turnyrus ir “Tie
są”, bet su didesniu narių 
skaičiumi galėtume ką nors 
daugiau suteikti.

LDS yra geroje finansinėj 
padėtyje. Padengus rezervą, 
LDS dar turi virš $600,000. 
Mūsų “Išlaidų Aprubežiavi- 
mas”‘ '(kas rlšasi su tuo/ 
kiek' W Yorko Apdraudos 
Departmentas leidžia mums 
išmokėti administraciniams 
reikalams) sumos. Net ir 
prie dabartinės didelės in- 
flacijos išsilaikėme nusta
tytame “Aprubežlavime”. 
Kaip jau mums visiems ži
noma, viskas žymiai pabran
go, taip, kad mes dabar dau
giau mokame už pašto ženk
lelius, už raštinės reikme
nis. “Tiesos” atspausdini
mas pakilo $60 už laidą (nuo 
$491 iki $551.).

Mūsų finansinė padėtis yra 
gera. Kiekvieno nario ap- 
drauda yra pilnai užtikrinta. 
Aktualis mirtingumas paly
ginus su tikėtino mirtingumo 
proporcija siekia 72.3 pro
centą.

Ant investuotų pinigų vi
dutiniai uždirbame 4.60 pro
centą. Gali atrodyti, kad tai 
mažas uždarbis palyginus su 
šiandieniniu 9-tu procentu. 
Bet tai buvo nuolatinis už
darbis. Pavyzdžiui, • Food 
Fair 3-3/8 procento penki 
bonai, kuriuos mes pirkome 
1954 metais $5,000 sumoje, 
iki šiol uždirbo mums 
$3,375, procentu. Gana at
sargiai buvo investuojami 
pinigai, ir dėl to mūsų tur
tas žymiai padidėjo. Dabar 
gaunami pinigai iŠ narių ne
padengtų pomirtinių ir pa
šalpų išmokėjimus, ir ne
būtų galima suteikti nariams 
dividendus, jeigu neturėtume 
gana gero uždarbio ant in
vestuotų pinigų.

Nuo 1970 metų mes su
teikėme stipendijas (Scho
larships) dėl 11 LDS narių 
studentų viso $4,700, sumo
je. Gali atrodyti, kad tai 
nedidelė suma, bet tokiai 
organizacijai, kaip mūsų, 
yra nemaža suma.

Seimo Darbų Programoje 
telpa nurodymai, kiek LDS 
išmokėjo nariams ir jų pa- 
šalpgaviams ir kiek viso iš
mokėta nariams dividendais 
dūoklių pasimokėjirrid for
moje. Todėl to aš čia nepa-

kartosiu. ’• / «
Aš tik galiu pažymėti, kad 

LDS patarnavo geram tikslui; 
it kad mūsų visu bendromis' 
pastangomis LDS gali visa 
tai tęsti toliau.

Tariamės su mūsų aktua- 
ru, Mr. Stanley Welsleder, 
apie naujų narystės paliudi
jimų ir naujų mokesčių len
telių pagaminimą su pradžia 
1975 metų, kaip kad reika
lauja New Yorko Valstijos 
Apdraudos (Insurance) De- 
partmentas. Mes planuojame 
priimti aplikantus iki 65 
metų amžiaus ir padidinti 
apdraudos sumą (su amžiaus 
aprubežiavimu iki $10,000. 
Mes manoma, kad prie šian
dieninės infliacijos atsiras 
daugiau aplikantų, norinčių 
įsirašyti į LDS ant aukštes
nių apdraudos sūmų.

Męs abu, J. Siurba ir aš 
(kaipo * "Tiesos*’ lietuviško
ir angliško skyrių redakto
riai) norime išreikšti padė
ką bendradarbiams ir pažy
mėti, kad be jūsų paramos 
būtų sunki užduotis išleisti 
laikraštį kiekvieną mėnesį. 
Mes prašome visus ir ant 
toliau rašinėti, taipgi pra
šome visas kuopas prisiųs
ti rašinius “Tiesai” apie 
savo narius ir apie kuopų 
veiklą. “Tiesa” yra langas, 
per kurį mes galime matyti 
kas dedasi mūsų Susivieniji
me.

Noriu išreikšti padėką 
kuopų finansų sekretoriams 
už jų kooperavimą su LDS 
centru, taipgi Centro Val
dybos nariams už jų patari
mus.

Linkiu delegatams sėkmės 
visuose jų šio seimo dar
buose per porą dienų, ir 
taipgi manau, kad laisvalai
kiu delegatai turės progą pa
silinksminti.

ANNE YAKSTIS

Brockton, Mass.
MIRę LIETUVIAI

Liepos 22 d. mirė ilgame
tė Brocktono gyventoja Anna 
Sankūnas, sulaukus 85 m. 
amžiaus. Gyveno 32 Lans
downe St. Čia išgyveno 63 
metus. Palaidota liepos 25 
d. Melrose kapinėse. Liūdi 
jos sūnus Joseph, Bridgewa- 
teryj, duktė Janice Miškaus- 
kas, Brocktone.

Rugpiūčio 3 dieną mirė 
Marcella Duobienė, po tėvais 
Sukiutė, sulaukus senatvės. 
Gyveno 221 Ames St. Palai
dota rugp. jo 7 dieną Melrose 
kapinėse. Liūdi jo dukterys 
Marcia Duoba ir Ann Law
rence Brocktone.

Tebūna joms amžina ra
mybė, o jų artimiesiems 
užuojauta.

S. RAINĄRD

Cliffside, N. J.
Rugpiūčio 15 d. mirė ilga

metis šio miesto gyventojas 
Jeronimas Bakūnas, sulaukęs 
88 metų amžiaus. Jis buvo 
palaidotas rugpiūčio 17 d. St. 
Joseph kapinėse.

Liko nuliūdę žmona Adelė, 
keturi vaikai - Jerry, Albert, 
Charles ir Alice Gaffney, 
taipgi devyni anūkai ir 7 
pro-anūkiai.

Abu Bakūnai, kai buvo 
sveiki, daug dalyvaudavo 
mūsų judėjime ir priklausė 
mūsų draugijose. Iki šiai die
nai jiems eina “Laisvė”, kurią 
jie gausiai paremdavo.

Mūsų visų gili užuojauta 
visai Bakūnų šeimai.

Ieva Mizarienė

Maskva. - Iš Kinijos sugrį
žo Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministro pĄvadųoto- 
jas Leonid F. Ilyichev? ’/Jen 
jis išbuvo beveik du mėne
sius. Buvo pasiųsta tartis su 
Kinija rubežių tarp Kinijos ir 
Tarybų Sąjungos klausimu. 
K61 kas niekas iš tų pastangų 
neišėjo.

‘ KAIP ATRODO TV 
PROGRAMOS LIETUVOJE?

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

— Ar dažnai žiūrite Lietu
vos TV programas? - taip 
mane dažnai klausinėja, žo
džiu ar laiškais, draugai iš 
JAV. ;

— Jei turiu laiko - atsakau - 
praleidžiu prie “žydriojo ek
rano” (skryno) iki trijų ar net 
penkių valandų per dieną. Ži
noma, tai priklauso, ar trau
kia programa, ar įdomus fil
mas, ar verti dėmesio tarp
tautinės politikos, kultūrinio 
gyvenimo ar sporto įvykiai.

Keturios merginos ir trys 
\ vyrai, kuriuos visi pažįsta

Kai dar gyvenau JAV šaly, 
dabar negaliu prisiminti, ku
ris iš TV New Yorke, Chica
goje ar Los Angeles pranešė
jų (diktorių), aišku, tik vyrų, 
man patiko (Moterys ten kaip 
diktorės, ne madoje). Tuo 
tarpu sunku pamiršti tokį 
Cronkite ir kitus.

Lietuvoje kas kita - čia TV 
programas pradeda, prand^i- 
nėja, žinias skaito, kartais ir 
įvykius komentuoja septyni 
geros išvaizdos, gerų balsų, 
gyvo intelekto, simpatiški 
žmonės. Tai - savo grožiu 
pasižyminti ilgametė diktorė 
Gražina Bigelytė, iš diktorių 
vyriausia savo patirtimi TV, 
o iš vyrų - kitas veteranas, 
Juozas Baranauskas, populia
rus tarp moterų, TV žiūrovų 
pasaulyje. . . Ir kiti: Stasė 
Stankevičienė, dvi neseniai 
įsijungusios - Valda Montvi- 
laitė, Liudgarda Juškaitė, il
gai dirbę radijo srity - Vytau
tas Kybartas, pernai metų 
pabaigoje lankęsis New Yor
ke ir kitur, bei Henrikas 
Paulauskas., Tįe septyni tai 
lyg lietuviškos V žvaigždės, 
juos pažįsta net vaikučiai, 
visi jie dieną, kartais ir rytą, 
vakarą ir nakties pradžioje 
kalbasi su žiūrovais, juos įve
da į TV karalijos paslaptis, 
nejučiomis tampa kiekvieno 
mūsų bičiuliais, patarėjais.

Politika neturėjo jokių 
atostogų, poilsio

Įvykiai seka vienas kitą ne 
tik Amerikoje. Europoje, 
bent šią vasarą jų tikrai 
netrūko. Juk prez. Nixono 
atsilankymas Tarybų Sąjun
goje (birželio 27-liepos 3), jo 
svarbūs pasauliui pasikalbėji
mai su gen. sekretorium L. 
Brežnevu buvo, aišku, puikus 
“laimikis” televizijai, o žiūro
vams - atrakcija. Centrinė 
TV Maskvoje perdavė visai 
šaliai sutikimo vaizdus Vnu
kovo II airporte, vėliau lan
kymąsi Kryme, Minske, susi
tarimų pasirašymo vąizdus, 
na, ir atsisveikinimo akimir
kas. Kaip tik tuo pačiu laiku 
vyko kitas įvykis, tik sporte, 
sukaustęs vėl milijonų žmo
nių dėmesį. Tai pasaulinės 
futbolo (soccer) pirmenybės, 
liepos 7 pasibaigusios Vak. 
Vokietijoje, Muenchene. Čia 
vėl TV parodė savo galią, 
savo sugebėjimą priartinti 
gyventoją prie įvykių pulso, 
dar daugiau - privertė jį 
gyventi įvykių vietoje ir. . 
tuos įvykius pergyventi.

Taigi aišku, kad Tarybų 
Sąjungoje, Lieuvoje žmonės 
“pilnomis rieškučiomis” nau
dojasi TV nuostabiaisiais pa
tarnavimais šių dienų moder
niškam žmogui. Tai paliudys 
žemiau mano pateikiami TV 
programų Vilniuje pavyz
džiai.

Politikos specialistai 
TV programose

.. prįepoljtįnių TV
žlįę^ęnįątorių. t,Tie septyni, 
ajjip ^prįųos buvo kalbą, tai 
'daugiau iš anksto paruoštų 
žinių pateikėjai, šiaip ryšinin
kai su TV žiūrovais. Tiesa, 
Lietuva kol kas dar neturi 
Cronkite ar Smith, bet kukli 

pradžia jau yra - tai kas dvi 
savaitės politinius įvykius 
nušviečiąs rašytojas A. Ce- 
kuolis, kelerius metus gyve
nęs Kanadoje, daug plaukio
jęs laivais. Tai ne ekspertas 
politikoje, bet jo pranešimai 
daugelio mėgiami, nes jis 
sugeba įdomiai nušviesti įvy
kius. Dažnai “Panoramos” 
programose politines apžval
gas, tik kelių minučių, patei
kia neblogi užsienio įvykių 
žinovai, kaip B. Gintalas, V. 
Juršėnas ir kiti.

Lietuvos TV žiūrovai iš
girsta, kas dvi savaitės, žino
mo “Pravdos” bendradarbio 
Jurijaus Žukovo išsamius, 
bent 45 min., politinius pasi
kalbėjimus, atsakymus į laiš
kus, o kiekvieną savaitės va
karą, 9 vai., per pusvalandį 
“Vremija” (Laikas) progra
moje pamato - išgirsta pasku
tinius šalies ar užsienio įvy
kius. Jie dažnai iliustruojami 
vaizdais iš tų vietų, kur vyks
ta tas ar kitas įvykis. Nekar
tą juose matėme ir Lietuvos 
įvykius ar vaizdus - Vilnių su 
jo Lazdynais, Palangą, spor
tininkus ir kt. To “Laiko” 
pranešėjai paprastai du - mo
teris ir vyras, ir juos, kaip ir 
Lietuvoje tą “septyniukę”, 
pažįsta ir pamėgę milijonai 
šalies TV mylėtojų.

Lietuvos TV žinias iš viso 
pasaulio bent kelis kartus per 
dieną praneša vienas ar viena 
iš tų septynių. Ką ir kalbėti, 
TV įsigalėjus Lietuvoje, da
bar žmonės žymiai greičiau 
patiria apie naujus įvykius, 
negu tais laikais, kai veikė 
silpno galingumo radijo stotis 
Kaune, o laikraščiai buvo 
stebėtinai mažų tiražų.

Visokie žiūrovai, įvairus ir 
TV “maistas” jiems

TV programos Lietuvoje 
įvairios - siekiama patenkinti 
visokių profesijų, visokio am
žiaus ar išauklėjimo gyvento
jus. Dėl to įvestos valandė
lės, pavyzdžiui, žemdirbiams 
- programa kaimui, mokslei
viai turi savo klubą, pavadin
tą “Vienmečiai”, sporto mė
gėjai - savo valandas (o kur 
dar įvairių sporto varžybų 
perdavimas), skirtos plačios 
programos - muzikos, teatro, 
literatūros mėgėjams.

Svarbus bruožas Lietuvos 
TV, tai noras lavinti, šviesti 
žmones, juos įmanomai pla
čiai informuoti. Dėl to, jei 
JAV televizija labai dažnai 
duoda gryną pramogą, atseit, 
siekia žmonių linksminimo ar 
tiesiog poilsio (relax) suteiki
mo, ypač su įvairių daininin
kų ar puzzle, spėjimų, pro
gramomis, tai Lietuvoje tas 
pramoginis pobūdis - aiškiai 
menkesnis.

Sakysite, kad be pramogų 
nuobodu? Na, bet ir lietuviš
koji TV sugeba pateikti links
mų dalykų, linksmos muzi
kos, nemaža vad. estradinių 
melodijų, o ąr tikslu rimtą 
muziką laikyti nuobodžiu da
lyku? Pagaliau, ir daug rodo
mų filmų - tai pramoga, nors 
priešingai vakarų filmams, 
čia rodomi dažnai kelia žmo
nių moralės klausimus, žmo
gaus atsakomybę, primena 
didvyriškumą, pasireiškusį 
buvusiame kare ir pan.

RICHMOND HILL, N. Y.

IN MEMORY OF

John Gasiūnas
We mourn the loss of a dear friend and com

rade. Our most heartfelt condolences go to his 
wife, his co-workers in Laisve and all comrades 
and friends.

QUEENS COUNTY COMMUNIST PARTY

Daugiau kaip 50 proc. visų 
Lietuvos TV ir radijo laidų 
sudaro meno programos, tai
gi - koncertai, operų, baletų, 
dramos vaidinimų perdavi
mai. O tai reiškia, kad prie 
TV priimtuvo prisėdęs pilie
tis kas vakarą, net ir nenorė
damas. . . pasijus kiek tur
tingesnis dvasiškai. Tai Lie
tuvos, tarybinio TV aiškus 
pranašumas, jei palygini va
karų televizijų programas.

L
Muzika, dainos, įvairiausi 

kolektyvai
Man ausyse vis skamba 

Bob Hope ar Dean Martin 
JAV televizijoje dažnai anks
čiau girdėti juokai ar tranki 
muzika. Tarybiniam piliečiui 
ir šiaip europiečiui toki daly
kai svetimi. Jie mėgsta rim
tesnę muziką, kratosi kvailų 
juokų, o lietuvis, kaip visi 
žino, yra dainos mylėtojas ir 
visuomet mielai klausysis 
įvairiai išpildomų dainų, mu
zikos.

Ta prasme, kiek patyriau 
per pusantrų metų klausymo
si, Vilniaus ar Maskvos TV 
teikiamos muzikos progra^ 
mos - geros, o kartais \ 
pasigėrėtinos. Iš Vilniaus TV 
gali išgirsti ne tik rimtąją 
muziką (pianistus, smuikinin
kus, violončelistus, simfoni
nius koncertus), bet ir estra
dinę arba lengvąją muziką.

Nėra savaitės, kad neiš- 
girstum kurios pianistės ar 
pianisto (Radvilaitės, Juoza- 
pėnaitės, Maceinos . . .) arba 
smuikininko koncerto. Iš Vil
niaus Filharmonijos dažnai 
perduodami simfoninės muzi
kos koncertai, neretai vado
vaujami užsieųio dirigentų. 
Būna ir senųjų muzikos 
meistrų koncertai. Visi mielai 
klausosi pasižymėjusių ir už
sieny lietuvių styginių kvar
tų - “Lietuvos” ir “Vilniaus” - 
pasirodymų. Taip, tave pa
gauna pasididžiavimo jaus
mas ir dar džiaugsmas, kad 
savoji TV tavame bute per
duoda tokio lygio .koncertus.

[Pabaiga sek. nr.]

Miami, Fla.
Rugp. 11 LLD 75 kuopa 

surengė koncertą. Kadangi 
dabar vasaros karščiai, tai 
publikos buvo ne per dau
giausia. Tačiau tie, kurie at
silankė, girdėjo puikų kon
certą pagerbimui 70-to gim
tadienio Poetės Salomėjos 
Nėries. Salomėja Neris švie
siausia žvaigždė lietuvių poe
zijos horizante. Miami pažan
gieji Lietuviai, po vadovybe 
nenuilstančio V. Bovino davė 
gražią meninę programą.

Programoje buvo skaitoma 
Salomėjos Neries eilėraščiai 
ir pateikta trumpa biografiją 
Trumpje įžanginėje prakal- 
bėlėje V. Bovinas tiksliai api
būdino šio koncerto reikšmę. 
Sekanti buvo Onutė Stelmo- 
kaitė. Ji labai žavingai sudai
navo porą dainelių. Publika 
grausmingai jai plojo. Toliau 
sekė Marytė Nevins, kuri 
labai jautriai paskaitė Salo
mėjos Nėries porą eilėraščių. 
A. P. Gabrėnas trumpai skai
tė Nėries biografijąą, į kurią 
buvo įpinta ir keletas eilučių 
iš Nėries jautresnių eilėraš
čių. Galutinai James Kence- 
ris skaitė irgi porę (viena iš 
atminties) jos poemų.

Toliau, Birutei Ramoškai
tei akompanuojant, dainavo 
Mae Gabrėnienė. Ji irgi ža
vingai dainavo. Man tai la
biausia patiko “Augau aš pas 

tėvelį kaip girioj ąžuolėlis”. 
Jai publika irgi labai gausiai 
plojo. Po koncerto girdėjosi 
labai daug gražių jai kompli
mentų. Paskui visos trys - 
Birutė Ramoškaitė, Onutė 
Stelmokaitė ir Mae Gabrėnie
nė, Birutei akompanuojant ir 
publikai pritariant, užbaigė 
koncertą su daina “Ant kalno 
karklai siūbavo”. Visoje svie- 
tainėje publika sustojo ir 
grausmingai plojo daininin
kėms.

Kad ir ne per gausiausiai 
buvo publikos, bet iš finansi
nio atžvilgio pasekmės buvo 
geros. Visoms artistėms bu
vo atlyginta ir dar LLD kuo
pai liko. Publika irgi nebuvo 
nuskriausta. Už $2 įžangos 
gavo, ačiū Marytes Paukštai- 
tienės pastangomis, gerus 
pietus ir puikų koncertą. 
Šiais laikais dainininkams tu
ri būti šiek tiek atlyginama. 
Jie apsimoka už pamokas, 
pašvenčia laiką praktikai ir 
kelionių išlaidas padengia pa
tys. A. P. Gabrėnas

RĮiHadelphia, Pa.
' - Gražiai pasirodė

Rugpiūčio 16 d. vakare 
Jungtinė Slovakiškų Tautų 
Federacija Robin Hood Dell 
aikštėje turėjo savo festivalį. 
Keliolikos tautų talentingi 
menininkai parodė filadelfie- 
čiams savo meninius gabu
mus. Savo šokiais, muzika ir 
dainomis sužavėjo apie 
32,000 žiūrovų.

Šį festivalį ruošė miesto 
pareigūnai, bankininkai ir 
versilininkai. Plačiai išrekla
mavo. Oras buvo puikus, tai 
gal todėl ir iš priemiesčių 
daugelis pilnutėlių autobusų 
privažiavo. Spektaklis tęsėsi 
iki vidurnakčių, bet žiūrovai 
nepavargo.“

Prieš baigiant programą, 
gražiausiai pasirodė Jugosla
vijos skaitlinga šokikų grupė. 
Už tai jiems skaitlinga publi
ka padėkojo griausmingu del
nų plojimu.

Galima sakyti, kad šio mė
nesio 3 dieną LLD 10 kp. 
susirinkimas neįvyko. Trečią 
valandą po pietų atvyko apie 
aštuoni nariai, ir jau bandė
me eiti į mažąją salę. Bet 
salės prižiūrėtojas neturėjo 
salės rakto. Pora narių tuoj 
išėjo laukan. Likusieji šeši 
pasitarėme didžiajame barru- 
myje ir nutarėme rugsėjo 7 
dieną susirinkimo neturėti. 
Todėl visi kuopos nariai įsitė- 
mykite, kad kitą mėnesį 10 
kp. susirinkimas neįvyks.

“Laisvės” Reporteris

DETROITO MAJORAS
KRITIKUOJA FORDĄ

MAYQR COLEMAN YOUNG

Detroit, Mich. - Šio did
miesčio majoras Coleman 
Young nesutinka su prezi
dento Fordo siūlymais kovai 
su infliaciją. Jis sako, kad 
prezidento siūlymai priešingi 
liaudies interesams. Jis, kaip 
ir daugelis kitų amerikiečiu, 
reikalauja, kad būtų mažina
mos militarinės išlaidos.
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“LAISVĖS” REIKALAI
“Laisvę” parėmė aukomis nuo liepos 19 d. iki rugpiučio 15 

d. sekami laisviečiai:
Iš worcesteriečių rugpiučio 4 d. pikniko gavome:

WEF YORKO 
NAUJIENOS

per E. N. Jeskevičiutę (vardai aukotojų tilpo)..........$336.00
per Hartfordo Laisvės chorą....................  100.00
per F. Petkūną (pelnas) ............................................. 156.00
W. Žitkus nusibaudė už negalėjimą dirbti piknike. .. 10.00

Viso......................$602.00
* * *

Mūsų buvusio “Laisvės” direktoriaus Gus Diržuvaičio 
žmona Stella pridavė vyro du Namo Bendrovės Šerus, ver
tės $50, ir du Liet. Kooperatyvės Bendrovės Šerus, vertės 
$10. Viso $60. * * *

GAISRAS TUNELYJE
Antradienį IRT tunleyje po 

East River kilo labai pavojin
gas gaisras. Vienas dešimties 
vagonų traukinys su žmonė
mis tapo sulaikytas ir pa
skandintas dūmuose. Šim
tams keleivių grūmojo mir
tis. Daugelis apalpo, daugelis

~ . į ■ 1
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”.

K. Karpavičienės palikta “Laisvei” du Liet. Koop. Bend
rovės Šerai, vertės $10.

* * v *
Vidas ir Minnie Yuden aukojo du Namo Bendrovės šėrus, 

vertės $25, ir pinigais $25. Viso $50.
* * *

LLD 78 kuopa, Yucaipa, Calif., per P. Žilinską, aukojo 
$200.

* * *
Louis Tvaska, St. Petersburg, Fla., pagerbimui savo mi

rusios žmonos Amelie, kuri mirė liepos 25 d., aukojo $100.
* * *

Dorothy Schultz, Oregon City, Ore., prisiminimui savo 
mylimo vyro Antano Šato-Schultz 5 metų mirties sukakties 
aukojo $100.

* * *
Kitos aukos:

Peter J. Martin, Warrendale, Pa.
(jau buvo “L” minėta)..................... $1,950.00

Juozo Stanelio, St. Petersburg, Fla., palikimas,
K. Karosienę (buvo minėta “L” .... 500.00

Jono A. Barkaus palikimas, Brooklyn, N. Y.
per J. Grybą . . ................................ 125.00

Julius Krosin (Krasnickas), Miami, Fla.................. 100.00
Petras Gudelis, Miami, Fla., per V. Boviną, proga

savo 85 m. gimimo sukakties............................. 85.00
“Laisvės” skaitytoja, Haverhill, Mass.................... 60.00
Cikagiečiai: A. Litvinas, R. Žilis ir V. Urbikas .... 30.00
Ida D. Milbut, pagerbimui mirusio tėvo Michael,

kuris gyveno Tamaqua, Pa........ . ........................ 20.00
M. Simon (Simonavičius), Brooklyn, N.Y.............. 20.00
Povilas Beeis, Great Neck, N.Y............................. 20.00
Emilija ir Mikolas Liepai, pagerbimui žento Jules
Lason, kuris mirė liepos 5 d., Woodhaven, N. Y. . 15.00

Bronė Ramanauskienė, Telford, Pa., (buvusi Sellers
ville, Pa. piknikų vietos savininkė) ..................... 10.00

Pranas ir Verutė Budroniai, Seminole, Fla..............  10.00
Ona Remeikienė-Miliauskienė, Pittsburgh, Pa........ 10.00
Andrew Stenes, Bronx, N. Y........ . .................... 6.00
Valentina ir Alex Nevins, Margate, Fla................... 5.00
Jonas Kundrotas, Vancouver, Canada.................... 5.00
Julia Gerulskienė, Brockton, Mass., per S. Rainard,

pagerbimui J. Valančiausko gimtadienio ............. 5.00
Agota Norkienė, San Francisco, Calif., pagerbimui

buvusio žento Jono Gasiūno................................. 5.00
A. P. Gabrėnas, Miami, Fla., pagerbimui J. Gasiūno 5.00 
Mary Sametis, Haverhill, Mass................................ 5.00
F. B. Kelly, Rodney, Ont., Canada.......................... 5.00
Ch. Kaminsky, Stroud, Ont., Canada....... ............   5.00

, Pranas Nagine, Kenne, N. H.................................... '5.00
Clementine Jankus, Dorchester, Mass., pagerbimui

mirusio vyro Antano Jankaus . .. .....................  5.00
Anna Jay, Brooklyn, N.Y..............................  4.00
Po$1.00: J. Kazlauskas, Binghamton, N. Y.; N. Yudikaitis, 
Binghamton, N. Y.; Alice S. Michalosky, Lowell, Mass.; J. 
Kancere, Wilton Manors, Fla.; Jonas-Valerija Grigai, Hud
son, Mass.; Jonas Grybas, Brooklyn, N. Y.; J. Kazlauskas, 
Philadelphia, Pa.; A. Sakalausky, Kailua, Hawaii; Mary Sa- 
lanskas, Baltimore, Md.

Širdingai dėkojame visiems.
Administracija

Binghamton, N.Y.
Iš LDS 6 Kuopos Susirinkimo

LDS 6 kuopos narių susi
rinkimas įvyko rugpiučio 5 d. 
Sokol salėje. Nedaug narių 
dalyvavo. Taip pat ir kuopos 
iždininkė J. Brown negalėjo 
dalyvauti. Kiti valdybos na
riai dalyvavo.

Atidarius susirinkimą kuo
pos pirmininkė A. Maldaikie- 
ne paprašė narius atsistojimu 
pagerbti kuopos narį Vincą 
Kazėną, kuris mirė liepos 4 
d., palaidotas liepos 6 dieną.

Perskaitytas praeito susi
rinkimo protokolas ir po to 
kuopos valdyba pateikė ra
portus. Finansų sekretorė M. 
Lynn pranešė, kad gavus iš 
LDS Centro Vinco Kazėno 
apdraudos čekį sumoje 
$154.08, į kurią įeina $4.08 
sugrąžintų duoklių. Čekį ati
davus jo žmonai Amilijai Ka- 
zenienei. Raportai priimti.

Šiuo tarpu ligonių neturi
me. Bendrai, reikalai kuopos 
yra tvarkoje. Bet bėda, kad 
kuopos veikla silpnoka. Turė
tume dėti pastangas ją page
rinti. Tą galėtume padaryti 
tik visiems kuopos nariams 
kooperuojant, dedant pastan-

gas dalyvauti kuopos susirin
kimuose.

Rugsėjo 2 d. pripuola LSD 
6 kuopos susirinkimas. Ta
čiau susirinkimas neįvyks, 
nes tai bus Labor Day, sve
tainė bus uždaryta. Tai se
kantis kuopos susirinkimas 
įvyks spalio 7 d., žinomoje 
vietoje ir tuo pačiu laiku.

Prieš pat susirinkimo užda
rymą, nutarimų sekretorė 
Ona Wellus pranešė nemalo
nią žinią. Jinai papasakojo, 
kad jos akys labai silpnos, 
ypatingai dešinioji akis. Tai 
rugsėjo 27 dieną ji išeina į 
General Hospital, o rugsėjo 
28 dieną jai bus daroma ope
racija ant jos. Kiek ilgai teks 
jai tenai būti, nėra žinios, 
tačiau ji turi tvirtą viltį, kad 
šią ligą nugalės. Ji iš sekreto
rės pareigų nerezignavo. Bet 
jeigu bus keblumų su maty
mu, tada kuopa turės gauti 
kitą draugę į jos vietą.

Ona Wellus, sekr.

Brighton, Ala. - Šio miesto 
juodas majoras Richard Le
wis pavojingai sužeistas kul
kos, kurią į jį paleido supykęs 
buvęs gatvių departamento 
viršihinkas baltas Marsh.

John V. Lindsay
Po astuonių mėnesių atos

togavimo Europoje buvęs 
miesto majoras John V. Lind
say sugrįžo namo. Ką jis 
dabar veiks? Kennedy aero
drome reporterių užpultas su 
klausimais, Mr. Lindsay atsi
sakė pranešauti savo politinę 
ateitį. Jis dar pagalvosiąs. 
Bet visų reporterių bendra 
nuomonė, kad buvęs majoras 
ilgai nelaukdamas pradės ieš
koti kokios nors vietos val
džios aparate.

☆
Daugiau kaip savaitę užsi

tęsęs A. & P. darbininkų 
streikas baigėsi praeitą ant
radienį. Buvo paliesta šioje 
apylinkėje 550 krautuvių. 
Kovoje dalyvavo apie 18,000 
darbininkų. Streiko rezulta
tai dar nepaskelbti.

☆
New Yorko Civilinių Lais

vių Unijos advokatai užvedė 
bylą prieš du policininkus 
Brooklyne. Reikalauja $1,- 
000,000 atlyginimo. Jie kalti
nami, kad jie pašovė Gus 
Dempsey, paskui suareštavo 
ir apkaltino pasikėsinimu nu
žudyti žmogų. Teismas 
Dempsey rado nekaltu.

☆
Brooklyne ant kampo Bed

ford Ave. ir Broadway du 
balti banditai nušovė negrą. 
Policija jų ieško.

☆
Ne tik narkotikai yra dide

lis pavojus mūsų miesto jau
nimui. Bene dar pavojinges
nis bus alkoholizmas. Taip 
teigia New York Council on 
Alcoholism prezidentas Mr. 
Joel Bennett. Jis sako, kad 
1,048,000 miesto jaunuolių 
tarp 12 ir 18 metų vartoja 
svaigiančius gėrimus. Daug 
jų tampa alkoholikais.

☆
Praeitą sekmadienį Central 

Parke buvo užpulti ir apiplėš
ti du raiti policininkai. Plėši
kai sėkmingai paspruko.

Priemiestyje Flushinge iš
prievartauta ir nužudyta tik 
17 metų amžiaus Leslie Za- 
ret. Mergaitė pasmaugta.

☆
Nacionalinės Organizacijos 

už Juodųjų Žmonių Progresą 
New Yorko skyrius pasiuntė 
prezidentui Fordui reikalavi
mą, kad jis sušauktų visos 
šalies maistų konferenciją ko
vai ne tik su infliacija, bet 
taip pat aptarimui kitų svar
bių problemų, su kuriomis 
Amerikos žmonėms šiandien 
tenka grumtis.

☆
New Yorkas nebuvo matęs 

per paskutinius šimtą metų 
tiek lietaus taip trumpu laiku 
išlieto; kiek turėjome praeitą 
šeštadienį. Gal neėmė nė va
landos išskrist 2.82 colio van
dens. Tai rekordas. Pirmes
nis rekordas buvo 2.06 colio, 
kai 1876 metais tiek iškrito.

☆
Praeitą pirmadienį ginkluo

tas banditas atėjo į banką 
Manhattane ant 86th St. ir 
3rd Avė., gąsdinimu su
sprogdinti banką privertė ka- 
sierių jam atiduoti $157,000 
ir laimingai paspruko.

pritroško. 146 žmonės paskui 
buvo paimti į ligonines. Tie
siog stebuklas, kad visi kelei
viai buvo išgelbėti, kad nė 
vienas nežuvo. 

<r

Traukinys su žmonėmis tu
nelyje išbuvo pustrečios va
landos.

Gaisro priežastis dar nepa
skelbta. Galimas daiktas, kad 
kaltininkas buvo senos, nusi
dėvėjusios elektrinės vielos. 
Reikia žinoti, kad šio did
miesčio požeminių traukinių 
(subvių) sistema labai sena, 
apleista, tinkamai neprižiūri
ma ir negerinama.

Worcester, Mass.
Nuoširdi padėka

Rugpiučio 4 dieną įvykęs 
“Laisvės” naudai piknikas 
buvo visapusiškai sėkmingas: 
Giedrus oras, nuoširdi sve
tingai nusiteikusi skaitlinga 
publika, šauni dainų progra
ma!

Dėkojame dainininkams: 
Jonui Sabaliauskui, Irenai 
Janulienei, Amilijai Young- 
Jeskevičiutei, Albinui Dup- 
šai, Elenai Brazauskienei, 
Wilmai Hollis, pianistams L. 
Holleran ir Eunicei Smith, 
chicagiečiams Valerijai Urbi
kas, Roger Žillis ir Antanui 
Litvinui. Širdingai dėkojame 
Hartfordo Laisvės Chorui, 
kuris atvažiavo su didele dė
že dovanų, kurios davė “Lais
vės” paramai visą šimtinę. 
Čia puikiai pasidarbavo Wil
ma ir kiti. Piknike “Laisvę” 
šauniai atstovavo Helena 
Jeskevičiutė ir dar paskui 
laikraštyje spalvingai parašė 
apie pikniko pasekmes. M. 
Šukackienė prisidėjo prie 
pikniko surengimo išlaidų pa
dengimo su $25.

Piknike darbavosi: J. Pet- 
kūnas, F. Petkūnas, V. Tra
kimas, J. Raulušaitis, J. Jes- 
kevičius.

Ačiū visiems!
Iki pasimatymo ateinan

čiais metais!
Rengėjai

Tarp lietuvių
Praėjusią savaitę Pranas ir 

Verutė Budroniai buvo užėję 
į mūsų įstaigą atsisveikinti, 
prieš išvažiuojant apsigyven
ti Seminole, Floridoje. Išvyk
dami paliko “Laisvei” $10 
auką.

Gaila mums netekus drau
gų Budronių, bet žinau, kad 
floridiečiams prisidės dar vie
na veikli šeima.

* * *
B. Šalinaitė perkelta iš 

ligoninės į “Nursing Home”, 
kur ją galima lankyti bei 
skambinti jai bet kuriuo lai
ku:

Mrs. L. B. Sukaskas 
Manor Nursing Home 
County Road
Tenafly, N.J. 07670 

Telefonas: 201-871-0539 
* * *

Povilas ir Nelė Ventai su
grįžo iš atostogų iš saulėtos 
Floridos gerai nusiteikę. Jie 
parvežė laisviečiams daug 
širdingų linkėjimų nuo drau
gų Floridoje, citrinų nuo Po
vilo ir Aldonos Aleknų me
džio ir aukomis “Laisvei” nuo 
Verutės Smalstienės $25 ir 
Walterio Dubendrio $100.

Dėkojame Nelei ir Povilui, 
taip pat ir Floridos drau
gams. Ieva

NUOGI JAUNŲ 
MERGAIČIŲ LAVONAI

Montvale, N. Y. - Čionai 
parke rasti prieš kelias die- 
pąs dingusių dviejų jaunų 
mergaičių lavonai. Jos buvo 
pirma’išprievartautos ir pas
kui nužudytos. Šiomis nelai
mingosiomis yra Ann Pryor, 
17 metų, ir Loraine Marie 
Kelly, 16 metų.

GAISRO NELAIMĖJE 
•ŽUVO ŠEŠI ŽMONĖS

Brookhaven, Miss. - Rugp. 
16 d. kilo gaisras prieglaudo
je Moore’s Rest Home. Šeši 
seni žmonės sudegė, o du 
tapo pavojingai sužeisti.

Jonas Grybas [dešinėje], apie kurį jau buvo rašyta, kad 
sugrįžo iš ligoninės, dabar sveiksta namuose ir gerai 
jaučiasi. Kadangi gyvena netoli Bronės ir Walterio Keršu- 
lių, tai rugpiučio 15 d. buvo užsukęs pas juos pasveikinti 
Walterį su jo gimtadieniu. Tarp jo ir Keršulių stovi Marė 
Račkauskienė. S. Narkėliūnaitės nuotr.

Tel Aviv - Izraelio valdžia 
suareštavo graikų katalikų 
tikėjimo archivyskupą Ca- 
pucci. Kaltina jį šmugeliavi- 
mu ginklais.

Where to send
protests on Chile

Letters to Chilean and U.S. representatives, inquiring about 
specific prisoners, can put pressure on the junta for release. Wire 
or send your letters to:

General Augusto Pinochet Ugarte, Santiago, Chile.
Embassy of Chile (Chancellery), 1736 Massachusetts Ave.,

Washington, D.C. - '
Phone: (202) 785-1746 or direct line from New York 245-1471. 

And to:
United Nations Mission of Chile, 809 UN Plaza, N.Y., N.Y. 

10017. Phone (212) MU 7-7547.
Protests to U.S. officials can be directed to;
Henry A. Kissinger, Department of State, Washington, D'.C. 

20520, phone (202) 655-4000.
Or: Arnold Isaacs, Chile desk, U.S. Department of State, 

phone (202) 632-2575. ' ,
UN Commission on Human Rights, United Nations, N.Y. 10017.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis Įvyks 
antradieni, rugpiučio 27 d., 
2 vai. po pietų. Dalyvaukime 
visi.

A. RAINIENE, Sekretorė

SVEIKINA
Sveikinu draugus ir pažįs

tamus Amerikoje ir Lietu
voje. Visiems linkiu sveika
tos ir linksmo gyvenimo. DaC- 
bartiniu laiku aš esu Toron
to, Kanadoje, kur aplankau 
savo draugus. Sis miestas 
labai daug pasikeitė i gerąją 
pusę nuo tuo laiko, kai aš čia 
lankiausi seniau. Miestas 
Svarus, apsodintas gėlėmis.

Geriausi linkėjimai vi
siems.

JOSEPHINE AUGUTIENE

Pramogų Kalendorius

Rugsėjo 15 d.
LLD 28 kuopa, Waterbury, 

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

SVARBUS LDS1 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 9 
d., “Laisvės” salėj. Pradžia ' 
vai. popiet.

Kuopos delegatai pateiks 
raportus iš atsibuvusio LDS 
21-jo seimo Pittsburghe 
Taipgi turėsime aptarti kitu, 
svarbius reikalus. Prašome 
kuopos narius dalyvauti tame 
susirinkime. J. Siurba

Visiting friends in Lithuania^

This Picture was taken some years ago in Laisve’s Hall. 
From left to right: Albert Laurinčiukas, Irena Vladimirov, 
Levas Vladimirov, Paul Venta, Margaret Cowl, Isolda 
Laurinčiukas, Ona Tsibulski, Use Bimba, Stefany Sasna. In 
back at right: G. Tsibulski and Amelia Yuskovic.

Isolda Laurinčiukas once 
wrote to me: “Come to Lithu
ania; you have many friends 
here”. True. Isolda and Al
bertas. Ona and Robert 
Žiugžda Raguotis, Kapočius, 
Tsibulskys and others. They 
all have been living in the 
United States and we became 
good friends. So going to 
Lithuania wasn’t as if I were 
going some place where I 
didn’t know anybody. I knew 
all those people and made 
many new friends.

It was interesting to visit 
the .homes of our friends. 
First Raguotis and his fami
ly. They have a nice four 
room apartment with all the 
conveniences. From the 
living room window there is a 
beautiful view of the woods. 
It’s like the forest was right 
next to your home. And 
that’s the beauty of Vilnius. 
They keep Vilnius green. All 
newly built apartment hou
ses have been built with this 
in mind that there should be 
a lot of trees around. This is 
not only beautiful but also 
good for your health.

Irena and Levas Vladimiro
vas also have a nice apart
ment. I have never seen so 
many books in anyone’s 
home. Well, of course, Levas 
is a librarian. Their daughter 
Marsha is married and lives 
with her husband there too. 
That quiet little girl has 
grown into a beautiful wom
an.

We spent a very pleasant 
evening with the Žiugždas. 
Ona ir as beautiful and 
stylish as ever. Marytė Zen- 
kevicienė was there too. 
They served us a beautiful 
buffet supper and showed us 
very interesting slides later 
from the places where they 
have been in the United 
States and the people they 
met.

I tried to get in touch with 
Tsibulskys but couldn’t. I 
was told that they are fine. 
Their little lovely daughter 
Zarissa had an accident, fell 
out of a second story window 
or something, but she is fine 
now and Tsibulskys had a 
party recently inviting all the 
Lithuanians over who have 
been to the United States. 
And they had a grand time.

People live well in Lithua
nia and are happy in their 
work.

Use

6TH ANNUAL DAILY 
WORLD PICNIC

The Daily World, successor 
to the Daily Worker, will 
hold its 6th annual picnic on 
Sunday, September 15th. It 
will be held, once again, at 
beautiful Arrow Park, in 
Monroe, N. Y.

This picnic, which has be
come an institution and one 
of the most waited-for events 
in the area, annually draws 
hundreds of weary workers 
seeking the revitalization of a 
day with nature. This year 
will see an even greater 
turnout and an even better 
picnic than before.

Among the features of the 
picnic will be the numerous' 
national dishes, from Hunga
rian and Ukrainian to Puerto 
Rican and Greek, in addition 
to the “American” hamburgs, 
hot dogs, fried chicken and 
corn. There will also be a 
wide variety of sports, games 
and other organized activi- 
vities for senior and junior 
citizens alike.

Most desired will be the 
cool, quiet, soothing atmo
sphere of the lake and sur
rounding woods, the fresh air 
and the meeting of old and 
new friends.




