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KRISLAI
Pasarga prieš pavojų 
“Medaus mėnuo” 
Nixono sveikata 
Gražiai pasidarbuota 
Naujas “pranašas” 
Ir Kissingeris

A. BIMBA
Norisi karščiausiai pasvei

kinti senatorių Charles H. 
Percy iš Illinojaus už labai 
protingą sumanymą. Jis rei
kalauja, kad Kongresas tuoj 
pravestų plačiausią ištyrimą 
visų federalinės valdžios 
slaptų šnipiškų ir žvalgybiš- 
kų agentūrų. Neišduodamos 
jokios niekam ataskaitos, jos 
kasmet išleidžia bilijonus ir 
bilijonus dolerių. Jų veikla 
tokia plati, jog greitu laiku 
kiekvienas amerikietis būsi
me nužiūrimas ir sekiojamas.

Pavojus greitas ir didelis. 
Kongresas turėtų sen. Percy 
sumanymą priimti ir įvykdy
ti.

☆
“Medaus mėnesiu” vadina

mas posutuoktuvinis laiko
tarpis tarp vyro ir žmonos. 
Vieniems jis užsitęsia ilgokai, 
tik retiems kuriems visą gy
venimą, kol “mirtis vieną nuo 
kito atskiria”, o kitiems labai, 
labai trumpai. Užtenka die
nos kitos, arba savaitės kitos, 
ir tarp jaunevedžių prasideda 
gyvenimas su visomis jo 
problemomis.

Panašiai, sakoma, atsitiko 
su mūsų naujojo prezidento ir 
Kongreso “medaus mėnesiu”. 
Jis prasidėjo be galo saldžiai. 
Bet tęsėsi tiktai keletą dienų. 
Prezidento amnestija Nixo- 
nui sukėlė Kongrese audrą 
prieš jį. Ne tik Kongrese, bet 
visoje šalyje.

Pradeda atsirasti ir dau
giau “nesusipratimų”. Nėra 
vienos bendros nuomonės fe
deralinės valdžios biudžeto ir 
išlaidų klausimu. Nėra susi
tarimo kovoje su infliacija. 
Kongrese kyla pasipiktini
mas prieš prezidento uzurpa- 
vimą galių, kurios jam nepri
klauso.

☆
Galimas daiktas, kad buvu

sio prezidento Nixono nervai 
yra pašliję. Galimas daiktas, 
kaip sakoma, kad jis vėl turi 
bėdos su viena koja. Juk ir jis 
žmogus, ne iš geležies nukal
tas.

Bet daugelis sako, kad tas 
neturėjo prezidentui Fordui 
sudaryti pagrindo amnestavi- 
mui Nixonui visų prieš jį 
iškeltų kaltinimų, pirma, ne
gu teismas juos ištyrė, sura
do juos pagrįstus ir paskyrė 
jam už juos bausmes. Šian
dien pat tūkstančiai ir tūks
tančiai nusikaltėlių dar su 
silpnesnėmis sveikatomis už
daryti kalėjimuose. Jie irgi 
žmonės. Kodėl mūsų ponas 
prezidentas juos pamiršo?

☆
Gana trumpu laiku turėjo

me net penkis parengimus 
spaudos naudai. Du parengi
mai įvyko Mass, valstijoje, 
vienas N. J., vienas N. Y. ir 
vienas, vėliausia, Conn. Rei
kia pasakyti ir pasidžiaugti, 
kad visi jie puikiausiai pavy
ko.

Praeitą sekmadienį turėjo
me garbės dalyvauti water- 
buriečių parengime. Buvo 
vienas iš šauniausių tam tiks
lui parengimų visais atžvil-

Prezidentas Fordas teisino Kongreso lyderiai
Nixonui suteiktą amnestiją

Washingtonas. - Praeitą 
pirmadieni spaudos konfe
rencijoje beveik visą pusva
landį prezidentas Fordas pra
leido teisinimuisi, kodėl jis 
taip staiga amnestavo Ri
chard Nixoną už visus nusi
kaltimus, jo papildytus jam 
prezidentaujant. Jis pakarto
tinai pareiškė, kad jis jokio 
sąmokslo su buvusiu prezi
dentu nebuvo sudaręs, kad 
jis tik vienas padarė sprendi
mą buvusiam prezidentui su
teikti amnestiją, kad taip 
darydamas jis turėjo galvoje 
tiktai vieną didelį tikslą, bū
tent, baigti biznį su tuo 
Watergate skandalu ir vėl 
suvienyti visą tautą prieš ją 
šiandien stovinčioms proble
mos išspręsti. Vėl ir vėl jis 
kartojo, kad kitokio tikslo jis 
neturėjo ir kad jo sąžinė 
rami, kad jis ir dabar tiki, 
kad jo žygis buvo geras, 
teisingas ir naudingas.

Prezidentas prisipažino, 
kad suteikdamas buvusiam 
prezidentui pilną ir absoliu
tišką amnestiją, jis nesitikė
jo susilaukti Amerikos žmo
nėse tokios plačios opozicijos 
savo žygiui. Bet jis manąs, 
kad ši opozicija greitai “išga
ruos” ir kad šalis bus suvie
nyta. , . Ateitis jo pasielgimą 
su buvusiu prezidentu pilnai 
pateisinsianti.

Amnestiją jis suteikęs nesi
remdamas Nixono sveikatos 
padėtimi. Jis tuo laiku tikros 
sveikatos padėties tikrai nė 
nežinojęs.

Washingtonas. - Gallup 
Poll agentūra sako, kad po 
to, kai prez. Fordas suteikė 
Nixonui amnestiją, preziden
to prestižas labai nusmuko.

giais - ir skaičiumi dalyvių ir 
nuotaikomis. Parengimo ruo
šėjų puikiai pasidarbuota.

☆
Po Ameriką baladojasi nau

jas “dieVo pranašas”. Jis va
dinasi kun. Sun Myung 
Moon. Jis esąs atvykęs iš 
Pietinės Korėjos atversti 
prie dvasios šventos visus 
amerikiečius. Jis visur giria
si, kad jį mus gelbėti atsiuntė 
pats dievas.

Ir, sakoma, jam neblogai 
sekasi - beveik taip sekasi, 
kaip buvusio prezidento Ni
xono garbintojui Billy Gra
ham.

Tik neaišku, kas jį finan
suoja. Į savo susirinkimus 
didžiausiose ir gražiausiose 
salėse jis įžangos neima. Aiš
ku, kad doleriai, kurių reikia 
tūkstančiais ir desėtkais 
tūkstančių demagogo ir apga
viko kun. Moon maršrutus 
padengti nekrinta iŠ debesų.

☆
Iškilo aikštėn, kad Centri

nės Žvalgybos Agentūros 
(ČIA) operacijoms prieš de- 
.mokratinę valdžią Čilėje va
dovavo pats prez. Nixono 
valstybės sekretorius ponas 
Henry Kissingeris. Be to, 
toms operacijoms buvo išleis; 
ta ne 8 milijonai dolerių, ka.p 
buvo skelbiama, bet 11 mili
jonų. Ir šitas žmogus ir dabar 
tebėra toje aukštoje vietoje 
prie naujo prezidento.

DARBO UNIJŲ
JUDĖJIMAS SMERKIA 
AMNESTIJĄ
RICHARD NIXONUI

Washingtonas. - Visuose 
Amerikos kampuose kyla ga
lingi darbo unijų protesto 
balsai prieš prezidento Fordo 
suteikimą amnestijos buvu
siam prezidentui Nixonui už 
visus jo nusikaltimus pirma, 
negu jie buvo perleisti per 
teismus. Joks kitas preziden
tas nebuvo taip pasielgęs su 
jokiais kaltinamaisiais.

Illinojaus valstijos Ameri
kos Darbo Federacijos kon
vencija nutarė griežtai už
protestuoti prieš Fordo pa
sielgimą.

Detroite Michigano valsti
jos AFL-CIO prezidentas 
William Marshall sako, kad 
prezidentas Fordas tęsia 
“cover-up” politiką ir sunkiai 
nusikalsta prieš įstatymus. 
Jis elgiasi taip, kaip elgėsi 
Nixonas.

Griežtai prezidento pasiel
gimą pasmerkė Jungtinės 
Automobilių Darbininkų Uni
jos viceprezidentas Douglas 
Fraser. Jis sako, kad su šiuo 
savo pasielgimu prezidentas 
Fordas parodo, kad jam lygy
bė prieš įstatymus yra dvejo
pa: vienatūrei am s, o kita 
biedniokams.

New Yorke Distributive 
Workers of America unijos 
District 65, kuris turi 30,000 
narių, priėmė ir pasiuntė pre
zidentui Fordui aštriausią 
protestą. Yra ir daugiau uni
jų, užprotestavusių prieš su
teikimą Nixonui amnestijos. 
Kol kas nesigirdi, kad nors 
viena unija būtų Fordo pa
sielgimą užgyrusi.

KITOS DARBO UNIJOS 
TURĖTŲ PRITARTI

Aną dieną New Yorke įvy
kusioje 39-oje United Electri
cal Radio and Machine Wor
kers unijos konvencijoje bu
vo jos prezidento iškeltas 
labai svarbus visiems dirbam, 
tiesiems klausimas. Jis reika
lavo, kad mūsų darbo unijos, 
kurios savo eilėse turi dau
giau kaip 17,000,000 darbi
ninkų, tuojau įsteigtų Darbo 
Partiją.

Tokia partija dalyvautų 
rinkimuose su savo kandida
tais.

Si unija 165,000 narių. Jos 
nutarimas turėtų susilaukti 
pritarimo iš kitų darbo unijų.

Senatorius Mike Mansfield (kairėje) yra demokratų frak
cijos lyderis Kongrese, o Hugh Scott respublikonų frakcijos. 
Demokratai yra daugumoje. Sen. Mansfield pasmerkė pre
zidento Fordo suteikimą amnestijos Richard Nixonui, o sen. 
Scott jo pasielgimą teisina.

Prezidentas Fordas žada tik sąlyginę 
amnestiją karo priešams

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas pranešė, kad jis 
planuoja suteikti Vietnamo 
karo priešams, kurie pabėgo 
iš armijos, arba pasišalino iš 
šios šalies, kad nereikėtų tar
nauti Vietnamo neteisingame 
kare, tiktai sąlyginę amnesti
ją. Jie turės dvejus metus 
tarnauti kokioje nors formoje 
valdžiai. Be to, kiekvienas 
turės asmeniškai pažadėti 
šiai šaliai lojališkumą ateity
je.

Tai nėra jokia amnestija. 
Tai yra karo priešų nubaudi
mas. Palyginkime šią amnes
tiją su to paties prezidento 
suteikta amnestija buvusiam 
prezidentui Nixonui. Jam jis 
dovanojo visus nusikaltimus 
be jokių sąlygų, be reikalavi-

Karachi. - Tarp Indijos ir 
Pakistano atsinaujino dery
bos dėl užmezgimo diplomati
nių ryšių. Manoma, kad šį 
kartą derybos pavyks.

SMERKIA KIPRO 
KLAUSIMU JAV 
POLITIKĄ

Athenai. - Čia lankydama
sis Amerikos Kongreso narys 
Benjamin S. Rosenthal labai 
aštriai kritikavo Amerikos 
nusistatymą Kipro klausimu. 
Jis kritikavo prezidentą For
dą už nepareikalavimą, kad 
Turkija tuojau ištrauktų savo 
ginkluotas jėgas iš Kipro sa
los. Apleisdamas Graikiją, 
kongresmanas išsireiškė di
delį nusistebėjimą graikuose 
siautėjimu antiamerikonizmo 
nuotaikų.

NUBAUSTAS MIRTIMI
Atlanta. - Čia teismas pri

pažino kaltu Marcus Wayne 
Chenault, 23 metų, už nužu- 
'dymą Mrs. King ir kunigo 
Boykin bažnyčioje. Nubaus
tas mirtimi. Bus nužudytas 
lapkričio 8 dieną.

Žudiko motyvai pasilieka 
neaiškus. Visi trys yra juodi. 
Buvo manoma, kad Chenault 
yra> praradęs protą, bet gy
dytojai pripažino jį protiniai 
pilnai atsakomingu už visus 
savo veiksmus.

mo jokio lojališkumo pareiš
kimo.

Visos organizacijos, kurios 
rūpinasi amnestija karo prie
šams, šią prezidento “amnes
tiją” griežtai atmeta ir pa
smerkia.

Los Angeles. - Vienos ap- 
draudos kompanijos agentas 
buvo patraukęs teisman dai
nininką Sinatrą ir reikalavo 
$2,500,000 atlyginimo už jo 
sumušimą restorane. Teis
mas dainininką išteisino.

HAILE SELASSIE 
NUVERSTAS

Addis ababa. - Etiopijos 
imperatorius Haile Selassie, 
kuris kraštą valdė per 58 
metus, tapo nuverstas. Bet 
atrodo, kad monarchija ne
bus panaikinta. Selassie nu
vertė armijos generolai. Sa
koma, kad jo vietą užimti bus 
pakviestas 57 metų Amžiaus 
princas Asfa Wossen, kuris 
šiuo laiku randasi Ženevoje.

Associated Press

Generolas Michael Andom 
yra pirmininkas karininkų 
komiteto, kuris nuvertė 
Haile Selassie nuo sosto. 
Komitetas žada plačias refor
mas, kurių tikslas būsiąs pa
gerinti visų Etiopijos žmonių 
gyvenimo sąlygas. Ypatingai 
komitetas kreipsiąs daug dė
mesio biednuomenės gyveni
mą pagerinti. Bet lieka pama
tyti. . .

Fordas faktinai pripažino, kad v
ČIA nuvertė Čilės demokratinę

koalicinę valdžią
Washingtonas. - Praeitą 

pirmadienį, rugsėjo 16 dieną, 
spaudos konferencijoje Bal
tuosiuose Rūmuose preziden
tas Fordas buvo paklaustas: 
Ar tiesa, kad Jungtinių Ame
rikos Valstijų Centrinė Žval
gybos Agentūra (Central In
telligence Agency - CIA) da
lyvavo nuvertime Čilės res
publikos prezidento Allendės 
vadovaujamos demokratinės 
valdžios? Pirmą kartą viešai 
ir atvirai prezidentas pripaži
no, kad Amerikos valdžia 
autorizavo ČIA visomis jė
gomis remti Čilės valdžios 
opoziciją, kuri, kaip žinia, 
susidėjo iš reakcingiausių ci
vilinių jėgų ir militaristų ir 
kuri nuvertė demokratinę 
valdžią, nužudė prezidentą 
Allendę, įvedė fašistinę kru
viną diktatūrą, išžudė šimtus 
valdžios šalininkų, o tūkstan
čiais jų užpildė Čilės kalėji
mus.

Viešas pripažinimas, kad 
šios šalies valdžia slaptai rė
mė Čilės opoziciją, panaudo
dama savo dolerius ir autori
tetą, parodo kišimasį į kitų 
kraštų . vidinius reikalus. 
Toks kišimasis į kitų šalių 
vidinius reikalus prieštarauja 
Jungtinių Tautų nuostatams 
ir tarptautiniams santy
kiams.

Sis pripažinimas yra labai 
svarbus. Jis nuskambėjo po 
visą pasaulį. Visur, ypač liau
diškos demokratijos šalyse, 
padidės nuožiūra prieš visus 
amerikiečių diplomatus.

SENATORIUS ŽADA 
ČIA IŠTIRTI

Washingtonas. - Senato
rius Frank Church sako, kad 
jis nuodugniai ištirs prieš 
Centrinę Žvalgybos Agentū
rą (ČIA) iškeltą kaltinimą, 
jog agentūra gavo iš Nixono 
valdžios ir išleido $8,000,000 
nuvertimui Čilėje demokrati
nės valdžios ir įvedimui kru
vinos fašistinės militaristų 
diktatūros. Militaristų pra
vestas perversmas įvyko per
nai. Jie, pasirodo, buvo šios 
žvalgybos papirkti pervers
mą įvykdyti.

/

V. VOKIETIJOS VADAS 
LANKYSIS TAR.
SĄJUNGOJE

Bonna. Susitarta, kad 
pabaigoje spalio mėnesio Ta
rybų Sąjungoje lankysis Va
karų Vokietijos premjeras 
Helmut Schmidt tartis su 
tarybiniais vadais. Su juo 
kartu bus ir užsienio reikalų 
ministras Hans-Dietrich Gen- 
sher.

Po vizito Tarybų Sąjungo
je, premjeras Schmidt lanky
sis Jungtinėse Valstijose. Be 
to, lapkričio mėnesį jis lanky
sis Japonijoje.

TEISIAMI KARINIAI 
NUSIKALTĖLIAI

Bona. - Vakarų Vokietijos 
mieste Gisene teisiama 11 
karinių nusikaltėlių, betar
piškai dalyvavusių daugelio 
šimtų lenkų tautybės piliečių 
žudynėse.

KOVINGA PROFESORĖ

Tai Dr. Evelyn Mauss rug
sėjo 6 d. pasakė labai aštrią 
kalbą susirinkime protestui 
prieš fašistinį terorą Čilės 
respublikoje. Ji yra New 
Yorko miesto kolegijos profe
sorė ir drąsi kovoja už demo
kratines teises ir civilines 
laisves.

IR INDIJA SUSIRŪPINUSI 
ČIA VEIKLA

Washingtonas. - Iškilus 
aikštėn, kad Jungtinių Vai-, 
stijų Centrinės Žvalgybos 
Agentūra (ČIA) įvykdė Čilėje 
militarinį perversmą ir įstei
gė fašistinį režimą, sakoma, 
kad ČIA veikla susirūpino ir 
Indijos valdžia. Pasirodo, kad 
ir Indijoje prieš Indira Gan
dhi vadovaujamą vyriausybę 
Amerikos Žvalgyba yra iš- ) 
vysčius plačią veiklą. Gali
mas daiktas., kaq Indijos val
džia imsis žygių prieš tą 
pragaištingą veiklą.

•
Brussels, Belgija. - NATO 

vadovybė pripažino Graikijos 
pasitraukimą iš militarinių 
NATO jėgų. Turkija yra pa
žadėjusi užpildyti pasitrau
kusių graikų vietą.

I

NAUJAS LEIDINYS 
LIETUVOJE

Vilnius. - LTSR Ateizmo 
muziejus pradėjo leisti infor
macinį metodinį biuletenį. Jo 
tikslas - propaguoti muzie
jaus darbą, teikti paramą 
lektoriams, skaitantiems pa
skaitas ateistiniais klausi
mais.

Leidinys iliustruotas nuo
traukomis. Jame spausdina
mas 1974 m. antrojo pusme
čio muziejaus renginių pla
nas.
PAGERBTAS ŽYMUS 
LIET. SPORTININKAS

Vilnius. - Už vaisingą peda
goginį darbą ir aktyvią visuo
meninę veiklą, ryšium su 
penkiasdešimtosiomis gimi
mo metinėmis TSRS nusipel
nęs sporto meistras, Lietu
vos TSR nusipelnęs kūno kul
tūros ir sporto darbuotojas, 
■Lietuvos Valstybinio kūno 
kultūros instituto pedagogi
kos fakulteto dekanas, docen
tas Justinas Lagunavičius ap
dovanotas Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Garbės raštu.

ELTA
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Reikalavimas apkaltinti 
prez. Fordą ir Rockefeller^

Amerikos Komunistų Partijos 1972 metų rinkimuose buvę 
kandidatai į prezidentus Gus Hali ir viceprezidentus Jarvis 
Tyner reikalauja, kad Fordas ir Rockefelleris būtų Kongre
so apkaltinti ir tuoj pravesti prezidentiniai rinkimai. Nei 
Fordas, nei Rockefelleris nėra žmonių išrinkti tautai 
atstovauti ir vadovauti. Komunistų vadų supratimu, jiedu 
yra tokie pat nusikaltėliai, kaip rezignavę Nixonas ir 
Agnew.

Savo pareiškime Hali ir Tyner sako:
“Fordo amnestija Nixonui yra tęsimas slėpimo (“cover

up”) Nixono kriminalinių darbų. Fordas dabar pastatė 
lojalumą Nixonui aukščiau už lojalumą Konstitucijai ir 
žmonėms. Jis begėdiškai pasiima konspiratoriaus sąjungi
ninko vaidmenį šiame naujame Watergate skandalo skyriu
je. Jis nusipelno neatidėliojamą apkaltinimą.

Fordas papildė lygiai tokį pat nusikaltimą, už kurį 
Atstovų Buto Teisinis Komitetas nubalsavo apkaltinti 
Nixoną, būtent, už tai, kad jis (Nixonas) “sulaikė, neleido ir 
trukdė vykdymą įstatymų”. Jis pasisavino teismo vaidmenį. 
Jis pastūmė į šalį federalinę džiūrę, autorizuotą prokurorą ir 
teisimą per bešališką džiurę. Jis ne tik įsibriovė į Watergate 
reikalą. Jis užgrobė ir sukaneveikė teismo vaidmenį. Ir 
žmonės turi teisę žinoti, kodėl jis taip pasielgė, žinoti visus 
faktus, žinoti tą visą kriminalinę korupciją. Šis aiškus 
tęsimas Watergate konspiracijos ir slėpimo, dar pridedant 
amnestiją, reikalauja pilno atidengimo.

Sukčius Baltuosiuose Rūmuose paskyrė Gerald Fordą 
prezidentu. Ir tasai paskirtas prezidentas dovanoja sukčiui 
nusikaltimus. Koks tarp jų padarytas susitarimas? Ką 
parodo tos juostelės, kurios atiduotas Nixonui jo naudoji
mui? Kodėl siūloma Nixonui duoti $850,000 ir riebią pensiją 
už rezignavimą, vietoje apkaltinti ir iškelti aikštėn visas jo 
kriminalybes? Kas paskatino tą tarpe jų susitarimą?

Fordas dabar konspiruoja amnestuoti visus Watergate 
kriminalistus. Tokie kriminalistai vaikštinės laisvi, o tuo 
tarpu tūkstančiai skurdo ir rasizmo aukų pūsta kalėjimuose. 
Tai klasinis teisingumas. Tas padidina Fordo nusikaltimą.

II

Fordas apgavo Senato Teisinį Komitetą, kada jis davė jam 
suprasti, kad jis nedovanos Nixonui nusikaltimų, nes 
“žmonės to netoleruotų”. Jis apgavo žmones, kuomet jis 
dovanojimo pareiškime savo žygį teisino Nixono sveikatos 
bloga padėtimi. Jis apgaudinėjo žmones, kuomet jis sakė, 
kad jis turi absoliutę dovanojimo galią pagal Konstitucijos 
Skyriaus 2 straipsnį II, bet paslėpė Konstitucijos kvalifikuo
jančią fraze “išskyrus apkaltinimo atsitikimuose”.

1972 metų rinkimai buvo apgavingi ir nelegalūs. Pagalba 
begėdiškų apgavysčių, du sukčiai - Nixonas ir Agnew - buvo 
didelėmis daugumomis išsirinkti į prezidento ir viceprezi
dento vietas. Tokie rinkimai negali tarnauti nei žmonių 
interesams, nei tautai.

Šiandien nerinkti prezidentas ir nominuotas vicepreziden
tas naudoja tų aukštų vietų galią. Fordas ir Rockefelleris tas 
aukštas vietas užėmė per korupciją, per kriminališką 
Watergate sąmokslą. Nėra jokio pagrindo tokiais konspira- 
toriais pasitikėti. Toji amnestija yra persergėjimas, kad jie 
savo vietas naudos apgavingai. Iš to susidaro didelis žmonių 
teisėms ir įstaigoms pavojus. Fordas nusipelno apkaltinimo, 
per kurį viskas iškiltų aikštėn žmonėms pamatyti. Rockefel
leris nusipelno neužgyrimo tapti viceprezidentu. Žmonės 
turi teisę turėti naujus rinkimus!

Mes, kaip kandidatai 1972 metų rinkimuose, sakome, kad 
viskas kalba už nepaprastus greitus rinkimus, į 60 ar 90 
dienų, su visais kandidatais į prezidentus ir viceprezidentus 
visose valstijose ant baloto. Lai žmonės išsirenka savo 
prezidentą ir viceprezidentą! To reikia reikalauti iš visų 
Atstovų Buto ir Senato narių”.

Komunistų vadų argumentai už naujus rinkimus yra 
rimtai pagrįsti. Tačiau labai abejotina, kad Kongreso 
dauguma jais susidomėtų ir naujus rinkimus paskelbtų.

GAISRŲ NUOSTOLIAI 
IR KOVA SU JAIS

Kaip žinia, čia, Amerikoje, 
ypač miestuose gaisrai yra 
visų žmonių baisiausia nelai
mė. Kiek jie žalos bepridaro!

Pasirodo, kad su gaisrų 
problema susiduriama ir Lie
tuvoje. Ten irgi jie pridaro 
neapsakomai daug nuostolių.

Vilniaus “Tiesoje” (rugs. 5 
,d.) Alfonsas Kairelis, Lietu
vos prokuroras, straipsnyje 
“Šalinkime gaisrų priežastis” 
rašo:

“Visiems žinoma, kiek lėšų, 
medžiagų ir žmonių triūso 
reikia, kol pastatome kokį 
pastatą ar išauginame derlių. 
Bet užtenka vieno žmogaus 
aplaidumo, kad ugnis visa tai 
sunaikintų. Vien tik praėju
siais metais respublikoje su
degė 700 pastatų, 6 tūkstan
čiai tonų pašarų, 1,293 galvi
jai, žuvo 48 žmonės, jų tarpe 
19 vaikų. Gaisrai padarė be
veik 1,5 mln. rub. materiali
nių nuostolių.

Įsidėmėkime tą liūdną sta
tistiką ir dėkime visas pa
stangas derliui išsaugoti. 
Faktai rodo, kad kiekvienais 
metais, ypač derliaus nuėmi
mo laikotarpiu, kyla gaisrų. 
Pernai liepos - rugpiūčio mė
nesiais gaisrai kolūkiams ir 
valstybiniams ūkiams padarė 
apie 220 tūkstančių rublių 
materialinių nuostolių.

Ištyrus šių gaisrų priežas
tis, paaiškėjo, kad, laikantis 
priešgaisrinio saugumo rei
kalavimų, daugumos jų gali
ma buvo išvengti”.
JIE MIRTINAI IŠSIGANDĘ 
DETENTĖS

Lietuviškieji reakcininkai 
tiesiog neriasi iš kailio dėl 
Jungtinių Valstijų užmezgi
mo ryšių su Rytų Vokietija. 
Tai esąs labai pavojingas de- 
tentės politikos reiškinys.

Antai, smetonininkų “Dir
voje” (rugs. 6 d.) sapalioja- 
ma:

“JAV-bių kroniškos nuolai
dos Maskvai kviekvienam 
stebėtojui rodo, kad detentės 
dvasia yra gatvė vienos kryp; 
ties. Ta gatve netrukdomi 
važinėja sovietinių interesų 
laimikiai. Rytų Vokietijos 
pripažinimas valstybe, kuri 
turi savo stabilias sienas ir 
savo nediskutuotiną suvere
nitetą, yra milžiniškas Mask
vos laimėjimas. Washingto- 
nas turėtų žinoti, kad Rytų 
Vokietija yra blefo padaras.

Detentės epidemija naikina 
problematiškus status quo 
sienas. Jų vietoje skelbia pa
stovias, naujų valstybinių or
ganizmų sienas”.

Mes gi sakome: Tai puiku, 
tai gerai, tai naudinga pasau
linės taikos išlaikymui.

Baltųjų chuliganiškas
rasiz II as

Kai kurie So. Bostono baltieji žmonės duoda blogą 
smerktiną pavyzdį Amerikos žmonių rasiniams santykiams. 
Jų priešinimasis mokyklų integracijai apsilenkia su papras
čiausiu žmoniškumu. Vartojimas chuliganizmo neturi jokio 
pateisinimo. Tik parodo jų kraštutinį, pavojingą rasizmą, 
aštrina tarp juodų ir baltų žmonių santykius.

Tik įsivaizduokime: Vidurinė mokykla išimtinai baltaisiais 
apgyventame rajone atsidarė ir autobusas jon atvežė tuziną 
ar daugiau jųodųjų vaikų. Baltųjų gauja užpuola - akmeni
mis, plytomis mėto į busą ir vaikus. Biauriausiai nieko 
nekaltus vaikus kolioja ir įžeidinėja.

Ar begalima įsivaizduoti ką norš nežmoniškesni, biaures- 
nio? Negalima.

Įdomu, kad juodieji žmonės elgiasi kaip tik priešingai. Kai 
kitame Bostono rajone, beveik išimtinai apgyventa juodais, 
į vien tik iš juodųjų vaikų susidedančią mokyklą busas 
atgabeno keletą desėtkų baltų vaikų, iš juodųjų žmonių 
pusės nebuvo parodyta jokio pasipiktinimo, busas ir vaikai 
nebuvo užpulti. Priešingai: juodieji žmonės baltuosius 
sutiko ir priėmė kuo draugiškiausiai.

KVIEČIA, BARA IR 
RAGINA ATEITI Į PROTĄ

Kanadiškė “N. L.” aną die
ną savo kolegoms išdrožė tokį 
pamokslą:

“Daugelis mūsų esame tiek 
įbauginti ar įsibauginę sovie
tinio komunizmo grėsme, kad 
dažnai savo priešų priskaito- 
me daugiau, negu iš tikrųjų 
yra. Visokius ilgaplaukius, 
maištautojus prieš nusistovė
jusią tvarką, betkokius 
marksistus ar net ir socialis
tus tebelaikome to baisiojo 
maskvinio komunizmo tar
nais. Taip tenka teigti, skai
tant lietuvišką spaudą ir gir
dint mūsų žmonių kalbas. 
Mūsų ir taip jau gausių ne
draugų padauginimas, mūsų 
pyktis ir baimė, dažniausiai 
yra be pagrindo ir kyla iš 
gyvenamojo laiko apraiškų 
nesupratimo”,

GRAŽUS IR LIETUVOS 
MOKSLININKŲ INDĖLIS

Rugsėjo pradžioje Vilniuje 
įvyko simpoziumas, kuriame 
“buvo nagrinėjama žmogaus 
vystymosi problema, jos so

cialiniai biologiniai aspektai 
bei jų tarpusavio santykiai”. 
Jį suruošė bendromis pastan
gomis Tarybų Sąjungos Pe
dagogikos mokslų akademija 
ir Vilniaus Pedagoginis insti
tutas. Simpoziumui buvo pa
teikta ir apsvarstyta, visa 
eilė darbų, gvildenančių 
“žmogaus socialinius ir biolo
ginius vystymosi pradus”.

Vilniaus Pedagoginio insti
tuto prorektorius P. Buckus 
su pasididžiavimu “Eltos” ko
respondentui pasakojo:

“Nemažas yra mūsų res
publikos mokslininkų indėlis, 
sprendžiant žmogaus vysty
mosi problemą. Pažymėtinas 
profesorių S. Pavilonio, E. 
Andriulio, docento G. Česnio 
darbas “Žmogaus augimo ir 
brendimo diagnostika” (ne
trukus jis išeis atskira mono
grafija), kuriame nagrinėja
mas žmogaus vystymasis nuo 
pat gimimo iki jo subrendi
mo. Daugelis jame pateiktų 
išvadų pasitarnaus įvairių 
sričių specialistams, kuriems 
tenka vertinti žmogaus augi
mo ir vystymosi eigą”.

PRIPAŽINIMAS, KAD 
ANTIKOMUNIZMUI 
NESISEKA

Vakariniame Berlyne esąs 
leidžiamas žurnalas “Antiko
munizmas”, kurio mes nesa
me matę. Bet Chicagos kuni
gų “Draugo” redakcija sako jį 
gaunanti ir jo “mokymą” se
kanti. Su giliausiu liūdesiu, 
žinoma, ji pasakoja apie tame 
žurnale pripažinimą, kad an
tikomunizmo sąjūdžiai prade
da labai, labai nesisekti. Ji 
pasakoja:

“Minėto žurnalo ketvirta
me sąsiuvinyje, išleistame 
šiais metais, aiškiai sakoma, 
kad šiuo metu antikomuniz
mas nėra populiarus beveik 
visoje Vakarų Europoje. Ne 
dėl to, kad Europa būtų taip 
nepagydomai užkrėsta komu
nizmu, bet dėl to, kad komu
nizmas yra kaimyninė politi
nė sistema. 0 su kaimynais 
reikia turėti politinių, diplo
matinių, ypač prekybininių 
ryšių. Tiesioginis pasisaky
mas prieš komunizmą, kaip 
sako tas pats žurnalas, yra 
dar mažiau populiarus Ame
rikoje, ypač P9 vadinamų 
“komunistinių medžioklių”, 
kai kiekvienas .aukštesnio 
posto valdžios žpiogus buvo 
įtariamas komunįzmu”. (“D.” 
rugs. 4 d.)

KREIPIMASIS Į 
LIETUVOS ŽMONES

“Tiesoje” (rugs. 7 d.) skai
tome aistringą Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro Ko
miteto ir Ministrų Tarybos 
laišką į Lietuvos žemdirbius. 
Laiškas baigiamas šiais žo
džiais:

, “Brangūs draugai, kova už 
sprendžiamųjų penkmečio 
metų derlių įžengia į baigia
mąjį lemiamąjį etapą. Lietu
vos Komunistų partijos Cent
ro Komitetas, Lietuvos TSR 
Ministrų Taryba kviečia vi
sus kombainininkus, mecha
nizatorius, vairuotojus, že
mės ūkio specialistus, parti
nes, profsąjungų ir komjauni
mo organizacijas, visus res
publikos žemdirbius mobili
zuoti jėgas, sutelkti pastan
gas žemės ūkio darbams sėk
mingai ir gerai užbaigti. Pa
darykime viską, kad būtų 
garbingai įvykdyti socialisti
niai įsipareigojimai, kad šie 
metai būtų apvainikuoti nau
jais žemės ūkio laimėjimais”.

IR NEŽINO, KAS
YRA KRIKŠČIONIS

Chicagos kunigų “Draugas” 
(rugs. 7 d.) pastatė didelį 
klausimą: “Kas yra krikščio
nis?” Manėme, jog jeigu jau 
kas turi žinoti, kas krikščio
nis, tai “Draugo” redaktoriai, 
Bet esame skaudžiai nusivy

Mieli draugai laisviečiai!
Su pavėlavimu sužinojęs 

apie ilgamečio “Laisvės” dar
buotojo ir redaktoriaus Jono 
Gasiūno mirtį, reiškiu Jums 
visiems ir jo artimiesiems 
gilią užuojautą dėl to skau
daus smūgio. Nedaug teko 
velionį pažinti, bet iš jo darbų 
ir pasišventimo galėjau 
spręsti apie tai, kokį didelį ir 
svarbų vaidmenį jis atliko 
“Laisvės” darbe ir pažangia
jame JAV lietuvių judėjime. 
Jo atminimas bus gyvas šir
dyse visų mūsų.

Rašau šį laišką iš gražaus 
mūsų Neringos kampelio 
Nidos. Atvykau čion porai
savaičių su Genovaite ir savo 
anūkėliu Rimvyduku, sūnaus 
Justo-Vinco sūneliu. Čia gi 
ilsisi mano vyresnioji dukra 
Sigita Noreikienė su savo
vaikais Rūta, Sigita ir Jonu. 
Seniai besu buvęs Nidoje, tad 
įdomu aplankyti šį malonų ir 
ramų kampelį. Nors ir čia 
vasarotojų suplaukia labai 
daug, palyginti su senaisiais 
laikais. Tačiau čia daug ma
žiau žmonių negu Palangoje, 
kur jų suplūsta, kaip sakoma, 
devynios galybės. Tiesa, ši 
vasara labai nepalanki jūros 
ir karštos saulės mėgėjams, 
nes liepos mėnuo buvo vėsus 
ir lietingas. Tik dabar, rug
piūčio pradžioje susilaukėme 
saulėtų dienų kiek daugiau.

Iš kuklaus žvejų kaimelio 
Nida dabar išaugo į nemažą 
kurortą su visa eile puikių ir 
erdvių poilsio namų, kuriuos 
pasistatė įvairios pramonės 
įmonės ir organizacijos. Ni
doje yra centras Neringos 
miesto, į kurį įeina visas tas 
ilgasis kopų pusiasalis su 
Juodkrantės, Preilos ir Per
valkos gyvenvietėmis. Vyk
domojo komiteto pirmininku 
yra energingas ir rūpestingas 
šib gamtos perlo puoselėtojas 
ir saugotojas A. Pūslys, jo 
pavaduotojas S. Rautis. Viso 
Neringos mieste apie 2,500 
nuolatinių gyventojų, o vasa
ros svečių čia suvažiuoja dar 
keli tūkstančiai. Neringos 
gamtos apsaugai Tarybų Lie
tuvos vyriausybė įvedė įva
žiavimo kontrolę ir Neringai 
lankyti reikalingas leidimas.

Mes apsigyvenome “Rūtos” 
poilsio namuose, kurie žymiai 
išsiplėtė, pastačius naujus 
korpusus. Sutikome čia daug 
pažįstamų, jų tarpe J. Baltu
šis ir M. Mironaitė, V. Niun
ka, atstovas Maskvoje S. Ja
ruševičius, Vilniaus partinio 
miesto komiteto sekretorius 
V. Sakalauskas, Panevėžio 
miesto VK pirmininkas B. 
Kačkus ir kb. Poilsį panaudo
ju ir darbui, nes vis dar 
nerimstu, ruošiu naują kelio
nių knygą.

Linkiu Jums visiems svei
katos, gerovės, sėkmės dar
buose.

Justas Paleckis
Nida,
1974.VHI.12

lę! Matyt, ir jie patys jokio 
supratimo neturi. Pripasako
ję visokių pasakų ^pie krikš
čionybės atsiradirhą, jie sako: 

“Krikščioniui neužtenka di
džiuotis ir girtis tik savo 
vardu. Krikštas yra ženklas, 
kuris žmogų padaro krikščio
nių bendruomenės nariu, bet 
tikru krikščioniu gali pasiro
dyti kiekvienas tik savo gy
venimu. Pop. Pauliaus VI 
žodžiais tariant, krikščioniš
ko gyvenimo reikia mokytis 
Dievo Žodžio mokykloje, kuri 
mums perteikia tikrąją krikš
čionio reikšmę. Ir tik jis pats 
tegali atsakyti, ar jis yra 
krikščionis”.

Betgi nepasakoma, kur toji 
“Dievo Žodžio mokykla” ran
dasi, į kurią vargšas “Drau
go” skaitytojas galėtų nueiti 
ir surasti, ar jis yra krikščio
nis, ar ne.

•Gerb. redakcija,
Rašau jums iš Lietuvos 

šiomis dienomis atsitiktinai 
man į rankas pateko jūsų 
redaguojamo laikraščio 
“Laisvė” No. 21, gegužės 25 
d., 1973 m. Šiame laikraštyje 
4-me puslapyje aprašytos 
mano brolio velionio Marcino- 
nio Broniaus laidotuvės.

Tai buvo mano vienintelis 
brolis. Aš taip pat esu gimusi 
Waterbury ir gyvenusi ten 
iki 1920 m. kol tėvas išsivežė 
mane į Lietuvą. Šis mano 
brolis liko Amerikoje. Motina 
mirė apie 1913-14 m. ir palai
dota Waterbury.

Nuo karo laikų neturėjau 
jokių žinių apie savo brolį, o

paieška nedavė rezultatų. 
Dabar prašau gerb. redakciją 
patalpinti “Laisvėje” mano 
sekama padėką.

PADĖKA
Mrs. Walter Unikas ir jos 

vyrui, Serafinai Petrauskai
tei bei jos seserims, LLD 28 
kuopos valdybai ir jos na
riams bei visiems kitiems, 
prisidėjusiems prie mano 
brolio Marcinonio Broniaus, 
mirusio 1973 m. gegužės 9 d. 
Waterbury, Conn., laidotu
vių bei pareiškusiems gilią 
užuojautą- giminėms nuoŠĮr-jo 
džiausiai dėkoja sesuo Ona- 
Marcinonaitė-Tuzarienė.

Tebūnie lengva jam šios 
šalies žemelė.

Lietuvos TSR ‘ 
Kaunas, 233023 
Marių gt., 12-5

Specialiai “Laisvei” iš:

Quito, Ecuador
Inž. A. P.

Šiandien rugpjūčio 27. Gra
ži, saulėta diena.

Quito miesto apylinkė labai 
kalnuota. Jis randasi Andes 
kalnyne, pačioje ekvatoriaus 
juostoje. Miesto centras ran
dasi jau pietiniame žemės 
pusrutulyje, tik 15 angliškų 
mylių nuo nulio lygiagretės. 
Andes kalnynas yra vienas iš 
didžiausių mūsų planetos “ša
šų” ir Quito randasi jo prie
globstyje, 8,000 pėdų aukšty
je.

Ecuadaro plotmė - 175,000 
ketvirtainių mylių. Gyvento
jų turi 8 milijonus.

Du trečdaliai ekvaduorie- 
čių yra gryno arba maišyto 
kraujo indėnai. Likęs trečda
lis irgi mišinys baltųjų ir 
juodųjų. Jų pinigų vienute - 
sucre. Už dolerį gauni 25 
sucres. Darbininkas į dieną 
gauna nuo 15 iki 50 suerių. 
Nežinau, kaip ir kiek jie 
valgo ir kur gyvena, bet, 
matyt, nekaip. Mieste ir prie
miesčiuose matosi vidutiniš
kų ir labai modernų namukų. 
Gidas sakė, kad vienos šei
mos namas kainuoja nuo 
5,000 iki 50,000 dolerių. Net 
ir už 50,000 dolerių namas ne 
per geriausiai atrodo.

Turi būti daug pigesnių 
vietų, kitaip - kurgi milijonai 
darbininkų gyventų. Bet 
kur?

Kainos: pusryčiai - $2, pie
tūs - $3.50, vakarienė - $7! 
Mano kambarys (dviem) In-

Gabrėnas

ternational viešbutyje - $22 
už parą.

Rugpiūčio 26 dieną mus 
nuvežė 15 mylių į šiaurę nuo 
Quito centro, pamatyti pa
minklo, kurį ispanąj senovėje 
pastatė matininkui* kuris nu
statė ekvatorių^--nulio lygia
gretę. Paminklas iš rudo, 
tašyto akmens apfe 7 metrų 
aukščio.

Dar norėčiau paminėti tris 
indėnų vaikučius, paminklo 
papėdėje, kur ir dabar tebei
na statyba. Vaikučiai sugūžę 
ant akmenų krūvos, žaidžia. 
Jie visi rusvai rudi. Jų akytės 
juodos, kaip deimantai, žyb
čioja. Didesni du gali būti 
apie trejų metukų. Mažesny
sis gal tiktai dvejų. Jų visų 
veideliai murzini ir drabužiai 
— skudurai. Didesnieji du. 
dėvi šokius tokius batukus. 
Mažesnysis bąsas.

Jie nebėgioja paskui praei
vius, almužnų maldaudami. 
Kai saulė šviečia, jie sau 
ramiai akmenukais žaidžia. 
Kai saulė nusileidžia (čia sau
lė leidžiasi ir teka lygiai še
šios ryte ir vakare), tempera
tūra nukrinta nuo 72 iki 36 
laipsnių. Vaikučiai bėga į sa-' 
vo palapinę ir lenda po pata
lais. Palmių lapais dengtų 
palapinių čia matos daug.

Iš Quito vyksime į Limą. 
Peru. Prieš penkiolika metų 
aš ten buvau. Įdomu, kaip 
Lima atrodys dabar.

Kvailas klausimas
Nelaimingas Algirdas Gus

taitis viename reakcininkų 
laikraštyje rašo, kad “Bra
žinskai kabo ant bedugnės” ir 
klausia: “Ar laisvi lietuviai 
juos pamiršo?” ♦

Šį klausimą laikau labai 
kvailu klausimu. Laisvi lietu
viai Bražinskų nepamiršo ir 
niekados nepamirš kaip kri
minalistų ir žmogžudžių. Jie 
buvo užgrobę lėktuvą ir į 
pavojų pastatę kelių desėtkų 
keleivių gyvybę. Amerikoje 
ir visame civilizuotame pa-
šaulyje lėktuvų vogimas yra 
laikomas didžiausiu krimina
lu. Nejaugi to ponas Gustaitis 
nežino?

Bražinskai yra žmogžu
džiai, nes jie nušovė nieko 
nekaltą jauną lėktuvo tarnau
toją ir sužeidė porą kitų 
nekaltų žmonių. Taip pat 
Amerikoje ir visame civili
zuotame pasaulyje nužudy
mas nekalto žmogaus yra 
laikomas žmogžudyste. Ne
jaugi nė to Gustaitis nežino?

Kad Bražinskai yra lietu
viai, tai dar nereiškia, kad 
juos galima teisinti ir ginti, 
kad jų reikia gailėtis, kad 
reikia jiems padėti išsisukti 
nuo nusipelnytos bausmės. 
Joks švarus ir nuoširdus lie
tuvis to negali daryti ir .neda
ro. Svečias

JONAS ŠIOŽINYS

Joja lietuvaičiai
Joja joja lietuvaičiai, 
Kalavijais sukapoti;
Ko nejoti - priešo mūrai 
Į žemes kiaurai prasmegę.

Trinka gruodas - joja joja) 
Į šunis dvaruos mainyti; 
Ko nejoti - ponų rimbai 
Sutrypti žirgų kanopom.

Žlagsi sniegas - joja joja, 
Plieno kulkų suvarpyti;
Ko nejoti - nauji žąslai 
Tiktai blyksi, tiktai skamba.

Klykia pempės - joja joja, 
Nuplėšti suktų vaizbūnų; 
Ko nejoti - sesės aušros 
Aukso drapanas jiems audžia

Joja joja lietuvaičiai, 
Pašaukti į didį žygį. 
Joja joja - amžius lenkia, 
Niekam jų nesustabdyti.

KAS AUKŠČIAU?
Kaip sužinoti, kokiam* aukštyje 

skraido paukščiai? | šj klausimu 
padėjo atsakyti aviacija. Gervių 
ir gulbių pulkai susiduria su lėk* 
tavais 2400 m aukšlyje. JAV di
džioji antis pasiekia 6300 m aukš- 
tj, o ž virbi inių būrio paukštis sto- 
ranosis — daugiau kaip 3000 m. 
Europoje maždaug tokiame aukš
tyje pastebėti čiurliai, sėjikai, an
tys, žqsys, pempės, kryklės, avėd- 
ros. Kalnuose paukščiai skraido 
dar aukščiau. Viršum Andų kon
doras sklendžia 5940 m, o barz
dotasis erelis viršum Himalajų — 
7500 m aukštyje.



Iš garsiojo Leningrado apie 
sąskrydį kovai už taiką

JUSTAS PALECKIS

Penktadienis, Rugsėjo (September) 20, 1974

Garsioji Petro I-mojo statula Leningrade. Tai viena, iš šio 
tarybinio didmiesčio atrakcijų turistams.
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Pereitą kartą rašiau išvyk
damas į Leningradą dalyvau
ti Pabaltijo arba Siautęs šalių 
taikos dienose. O dabar rašau 
jau dienoms pasibaigus ir 
grįžtant namon. Malonu buvo 
vėl aplankyti didingąjį Lenin
gradą, miestą, kuriame užte
kėjo Spalio revoliucijos saulė, 
kuriame buvo paskelbtas pa
rašytasis Taikos dekretas, 
garsiai paskelbęs Tarybinės 
valstybės pasiryžimą siekti 
taikos, kreipiantis į visas ka
riaujančias šalis baigti karą ir 
tuoj pradėti taikos derybas. 
Deja, imperialistai to liaudies 
balso nepaklausė, tik Tarybi
nė valstybė iš karo pasitrau
kė, • bet turėjo dar ilgai ka
riauti su vidaus priešais ir 
užsienio interventais.

Tad reikšmingos buvo tai
kos dienos Leningrade, įne
šusios indėlį į didžiąją kovą 
dėl taikos. Juk Leningradas 
vienas daugiausiai nuo antro
jo pasaulinio karo nukentėju
sių miestų. Jam teko per 900 
dienų iškęsti apsupimą ir blo
kadą, kurios metu nuo hitle
rininkų bombų, granatų ir 
.kitų mirties įrankių, o taip 
pat iš bado,, ligų ir nuo šalčio 
žuvo apie milijonas žmonių. 
Užtat leningradiečiai taip 
karštai priėmė kovotojus dėl 
taikos. Tai pasireiškė visur, 
bet ypatingai įmonėse, kurias 
aplankė taikos kovotojų dele
gacijos iš įvairių šalių. Mums, 
Lietuvos delegacijai teko lan
kytis trikotažo ir kojinių fab
rike “Raudonoji vėliava’’ 
(“Krasnoje znamia”)e kuria
me dirba apie 9 tūkstančiai 
darbininkų, daugiausiai mo
terų. Čia buvome draugė su 
Lenkijos ir Estijos delegaci
jomis. Man teko pasakyti 
kalbą mūsų delegacijos var
du.

Taikos dienų konferencijos 
atidarymas įvyko istorinėje 
Smolno rūmų salėje, kur 1917 
metais buvo paskelbta Tary
bų valdžia po Spalio revoliu
cijos pergalės. Atidarė tary
binės delegacijos vadovas 
akademikas E. K. Fedoro
vas, o paskui sveikino visų 
delegacijų atstovai. Konfe
rencijos plenumas ir komisijų 
darbas vyko Draugystės rū
muose, kurie caro laikais pri
klausė grafams Šuvalovams. 
Išklausėme eilę pranešimų 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo, visuomenės da
lyvavimo kovoje už taiką, 
tarptautinio solidarumo ko
voje už tautų nacionalinį išva
davimą klausimais. Tų klau
simų svarstymas įvyko trijo
se’komisijose, kuriose išklau
syta daugiau kaip 50 kalbų ir 
pranešimų. Mūsų delegacija 
'pasiskirstė visose komisijose. 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo klausimu kalbėjo 
mūsų jaunas mokslininkas 
Vilniaus universiteto Teisės 

mokslų fakulteto dekanas 
daktaras Pranas Kurys. Už
baigiamame plenariniame po
sėdyje buvo išklausyti prane
šimai apie komisijų darbo re
zultatus ir priimti nutarimai.

Svarbiausias dokumentas 
buvo atsikreipimas į Europos 
visuomenę, kuriame aštuonių 
šalių taikos organizacijų at
stovai ragino visuomenės or
ganizacijas ir vyriausybes iš
plėsti veiklą siekiant Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo, kad Baltijos jūra visada 
būtų taikos ir draugystės 
jūra. Pareikšta, kad taikus 
sambūvis tarp šalių su įvai
riomis santvarkomis yra bū
tina sąlyga branduolinei ka
tastrofai išvengti. Svarbų 
įnašą į tą reikalą padarė 
derybos, vykusios tarp Tary
bų Sąjungos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų. Dabar at
siveria realus kelias nutrauk
ti visus branduolinio ginklo 
bandymus, panaikinti jo at
sargas, paruošiant tuo reika
lu Pasaulinę nusiginklavimo 
konferenciją.

Leningrado konferencijos 
dalyviai pareiškė ir susirūpi
nimą, kad įvairiuose pasaulio 
rajonuose dar tebesama 
įtempimo židinių, kurie gre
sia taikai. Todėl pareikštas 
reikalavimas užtikrinti tei
singą taiką Artimuosiuose 
Rytuose, nuosekliai vykdyti 
Paryžiaus susitarimus Viet
name, nutraukti svetimų jė
gų kišimąsi į Kipro reikalus, 
baigti terorą Čilėje. Atsikrei- 
pime pabrėžta visuomenės 
svarbi reikšmė kovoje už tai
ką.

Taikos dienų metu įvyko 
delegatų susitikimai su Le
ningrado jaunimu, su Lenin
grado gynimo veteranais, bu
vo pademonstruotas filmas 
apie didvyrišką Leningrado 
gynimą ir kančias, kokias 
teko iškentėti leningradie
čiams apsupimo metu. Pas
kutinę dieną delegatai nuvy
ko į Piskarevo kapines. Jose 
palaidota apie pusę milijono 
žuvusių blokado metu. Čia 
padėjo vainikus nuo aštuonių 
šalių, kurių atstovai dalyvavo 
taikos dienoj. Viso konferen
cijoje oficialių delegatų buvo 
apie šimtas, o, be to, dalyva
vo du šimtai taikos gynėjų iš 
Suomijos ir Švedijos, atvyku
sių kaip ekskursantai.

Švedijos delegatas rašyto
jas A. Rundbergas pakvietė 
sekančių metų Taikos die
noms į Stokholmą.

LĖKTUVO NELAIMĖJE 
ŽUVO 69 ŽMONĖS

Charlotte, N. C. - Rugsėjo 
11 dieną Eastern Airlines 
lėktuvas DCO nusileisdamas 
sudužo. Jame buvo 82 žmo
nės. Tiktai trylika išliko gyvi. 
Dabar ieškoma nelaimės 
priežasties.

Įžymiojo skulptoriaus dirbtuvėje
A. Palionio

tekstas ir nuotrauka
G. Jokūbonįs - Valstybinio 

Dailės instituto profesorius.
Dėstymas aukštojoje mo

kykloje atima daug laiko, 
tačiau skulptoriaus dirbtuvė
je visuomet galima pamatyti 
keletą naujų darbų. Neseniai 
jis užbaigė poeto Maironio 
skulptūrą, kuri greitai bus 
pradėta kalti granito monoli
te, atgabentame iš Ukrainos. 
Čia pat - iš bronzos atlieta 
Panevėžio dramos teatro vy
riausiojo režisieriaus J. Milti
nio figūra. Ant stelažų išdės
tyti kiti dar nebaigti darbai, 
ruošiniai. . .

Nuošalioje V. Kudirkos 
gatvėje Vilniuje girdėti plak
tuko dūžiai. Čia kuria Gedi
minas Jokūbonis - vienas ge
riausių šalies skulptorių.

Skulptorių Gediminą Jokū- 
bonį - Lenininės ir respubliki
nės premijų laureatą, Lietu
vos TSR nusipelniusį meno 
veikėją - žino visoje Tarybų 
šalyje, už jos ribų. Kaip ir 
apie kiekvieną meistrą, apie 
G. Jokūbonį kalba jo darbai, 
pasižymintys savitu naciona
liniu charakteriu, išplaukian
čiais iš liaudies plastinio me
no tradicijų, stilistiniais 
bruožais.

G. Jokūbonio polinkis į mo
numentalumą išryškėjo dar 
1957 metais, kai jis sukuria 
“Kolūkio pirmininKps” skulp
tūrą. Šiame kūrinyje auto
rius šiltai ir drauge didingai' 
pavaizduoja paprastą darbo 
žmogų. Po metų Gediminas 
Jokūbonis laimi konkursą pa
minklui fašizmo aukoms Pir
čiupiu kaime sukurti. Centri
nis monumentinio ansamblio

Filmai Lietuvoje - mėgstami, 
masiniai lankomi

e M a •.

VYT. ALSEIKA,
mūsų bendradarbis Vilniuje

— I like movies, no busi
ness like show business 
(mėgstu kino filmus, nėra 
geresnio biznio už pramogas)
— prisimenu, kalbėdavo 
prieš dešimtį ir daugiau metų 
JAV gyventojai bei filmų 
gamintojai Hollywoode. Iš 
tikrųjų, maždaug 1940-1955 
m. laikotarpy filmų pramonė 
dar žydėjo Amerikoje. Kiek 
daug buvo puikių filminių 
gaminių, kurių ne vienas bu
vo rodomas ir užsieny!

Amerikoje tik TV primena 
gerus “movies” laikus

Dabar JAV televizijoje 
žmonės kartais pamato senus 
filmo, Hollywopdo aktorius, 
kaip Spencer Tracy, Ingrid 
Bergman, Gary Cooper, Bing 
Crosby, Kathryn Hepburn, 
ar iš dar senesnių/laikų - 
Gretą Garbo, Marlene Diet- 
rich. Kas gi iš filmo gerbėjų 
neprisimena apie 1955 m. 
išgarsėjusios, ypač JAV, Ma
rilyn Monroe?

Tai tik prisiminimai. . . 
Jau žinoma, kad JAV filmai 
po maždaug 1960 metų suny
ko, turėjo nusileisti TV nepa
prastam įsigalėjimui. New 
Yorko, Los Angeles ir kt. 
miestuose pradėjo lyg grybai 
po lietaus dygti teatrėliai, 
kurių svarbiausias uždavinys
— nuogybė, pornografijos fil
mukais daryti biznį, krautis į 
kišenes dolerius (no business 
like porno business - dabar 
pasakytume. . f). Juk nepas- 
laptis, kad kino teatrai Ame
rikoje dabar - apytuščiai ir 
žmones daugiau sutraukia tik 
ypatingų filmų atvejais, to
kių, kaip “Love Story”, “The 
Godfather” (Krikštatėvis) ar 
“The Exorcist”.

Lietuvoje - pilnos kino 
teatrų salės.

$ Visai kitoks vaizdas Lietu
voje. Ar žinote, kad jei nori 
pamatyti tą ar kitą gerą-filmą

LAISVĖ

komponentas yra “Motinos” 
paminklinė statula, už kurią 
autoriui buvo paskirta Res
publikinė ir Lenino premijos, 
buvo apdovanotas TSRS Dai
lės Akademijos sidabro me
daliu. Skulptūra novatoriškai 
išreiškia daugiapusį ir gilų 
turinį - didžius tarybinės liau
dies idealus, jos kovą prieš 
fašizmą, nenugalimumą, sim
bolizuoja Motiną Tėvynę.

(Šiandieną visoje šalyje pla
čiai žinomas ir kitas G. Jokū- 
bonio darbas - iš bronzos 
atlieta V. Lenino figūra, Ta
rybų valstybės penkiasde
šimtmečio išvakarėse iškilusi 
Maskvoje, II jičiaus užkardo
je. Šis kūrinys priskiriamas 
prie geriausių Leninianos 
darbų.

Skulptorius Gediminas Jokū
bonis prie Maironio skulptū
ros.

Vilniuje ar Kaune, turi už
sukti į teatro kasą dieną prieš 
tai ir dar. . .* stoti į eilę ir 
įsigyti bilietą ’(tikėtą)?

Vilniuje dabar yra 18 kino 
teatrų (tiek pat ir Kaune), 
kiekvienas iš1 jų per dieną 
parodo po 6-7 seansus ir. . . 
retai kada pamatysi ne pilnas 
kėdes.

Todėl visiškai teisingai sa
koma, kad fihnas yra virtęs 
pačia mėgstamiausia gyven
tojų pramoga visoje Tarybų 
Sąjungoje. Net ir stebies, 
kad žmonės valandą kitą pra
leidžia prie TV ir dar randa 
laiko bent kartą per savaitę 
apsilankyti kino teatre. Buvo 
skelbta, kad per vieną dieną 
Vilniaus kino teatrus aplanko 
27,000 gyventojų. Tai - labai 
daug ir tokio gausaus skai
čiaus teatruose galėtų pavy
dėti ne vienas JAV ar vakarų 
Europos miestas. O juk ir 
vak. Europoje jau eilė metų 
dejuojama, kad filmai nebe
traukia publikos ir kodėl? Ne 
tik, sakoma, “kalta” TV, bet, 
svarbiausia, kad nei Ameri
kos, nei vak. Vokietijos filmų 
produceriai nebegali, nesuge
ba pastatyti daugiau vertų 
dėmesio filmų.

Naujas pasaulis buvusiam 
JAV gyventojui

Man, net apie 28 metus 
gyvai sekusio vak. Vokietijos 
ir JAV filmų pasaulį, pasto
viai įsikūrus Lietuvoje, apsi
lankius keliuose Tar. Sąjun
gos miestuose, atsivėrė, gali
ma tarti - naujas pasaulis. 
Per pastaruosius bent penke
rius metus tik retai Chicagoje 
ar New Yorke pasiryždavau 
aplankyti kino teatrą - nebe
traukė. O čia? Tiek daug kas 
yra pamatyti ekranuose, tiek 
filmai skirtingi, įdomūs, jei 
juos palygini su seniau maty
tais, kad žmogus gali pasaky
ti net šitaip: šiame naujame 
pasaulyje vėl pergyveni visa 

tai, ko ilgėdavais daug daug 
metų. . . O tų pergyvenimų 
kino teatro drobėje pasirinki
mas - išties labai didelis.

Amerikiečiai pripratę tik 
prie savo filminių gaminių. 
Tiesa, New Yorke, Los An
geles ar Chicagoje buvo vos 
vienas kitas teatrėlis, su ne
daug vietų, kuriame galėjai 
pamatyti prancūzų, italų ar 
net - labai retai - tarybinės 
gamybos filmą. Tokių teatrų 
lankytojų buvo nedaug, gal 
keli šimtai per dieną. Nebuvo 
sunku amerikiečius ir kiek 
pakaltinti: kodėl jūs taip užsi
darę nuo pasaulio ....

Daugiau kaip 30 tautybių 
filmai Lietuvoje

O Lietuvoje? Nuo pirmos 
diepos jau skęsdavai begali
niai įvairiame filmų pasauly
je. Juk filmus, kurie rodomi 
Lietuvos kino teatruose, ga
mina ir Vilniaus filmų studi
ja, ir panašios studijos Rygo
je, Taline, ir pati didžiausia 
šalyje studija Maskvoje - 
“Mosfilm”, Leningrade - 
“Lenfilm”. Jei pabaltiečiai 
per metus susuka iki 3-5 
filmų per metus, tai sąjungi
nės paleidžia į pasaulį iki 150 
filmų, ir dauguma jų - spalvo
ti, cinemaskopiniai ar plataus 
ekrano.

Bet tai tik dalis to, ką gali 
pamatyti ekranuose 
(screenuose). Juk čia dar ro
doma kitų 12 tarybinių res
publikų filmai - bent 2 ar 3 
per metus, be to, filmus juk 
gamina dar bent kelios auto
nominės respublikos.

T. Sąjunga palaiko glau
džius ryšius su socialistinė
mis šalimis (Lenkija, Vengri
ja, VDR ir kt.) - jų šešios, ir 
jei dar priskaitysime Jugos
laviją, ir jau mūsų sąraše bus 
daugiau kaip 20 tautybių fil
mų.
Gregory Peck, Kirk Douglas, 

Jane Fonda - 
seni pažįstami. . .

Kai kas sakydavo: nesiti
kėk pamatyti Lietuvoje 
Amerikos ar britų, italų, 
prancūzų pagamintų geres
nių filmų. Tai netiesa. Kino 
teatrų lankytojai čia mato ir 
Amerikos ir kitų valstybių 
vak. Europoje filmus, paga
liau, ir danų, norvegų,švedų, 
graikų, Egipto ir Indijos ga
mybos filminius kūrinius.

Tiek daug tautybių filmų, 
kad gali sakyti: šiuo atžvilgiu 
Lietuvos gyventojai - laimin
gi. Filmų tikrai netrūksta ir 
tik klausimas, ar įstengsi 
juos, bent daugumoje, pama
tyti. O kur dar bent 10 filmų 
per savaitę, kuriuos parodo 
TV? Ne tik iš Vilniaus, bet 
dar ir iš Maskvos. . .

Vilniuje ir kitur žmonės jau 
kelis metus iš eilės vis dar 
skuba žiūrėti “Sound of mu
sic” (Muzikoj garsus). Visai 
neseniai miestuose, ypač jau
nimas, su malonumu žiūrėjo 
“wild-west” filmą “McKennos 
auksą” su Gr. Peck, Omar 
Shariff. Jie gerai prisimena 
Kirk Douglas, jie mėgsta 
Jane Fonda, pritaria jos bu
vusioms pastangoms pasisa
kyti prieš jau baigtą katą 
Vietname, jie nekartą yra 
matę Elizabeth Taylor, R. 
Burton ar britų Alec Guiness.

Tiesa, vakarų filmai į T. 
Sąjungą'/į Lietuvą atkeliauja 
vėliau, kai kurie po 10-15 
metų. Bet ar verta nusiminti, 
jei vakarų šalys su JAV 
priešakyje paskutiniu laiku 
tik retai, gal kartą per porą 
metų sugeba pastatyti geres
nį, vertą ir pasaulio dėmesio, 
filmą?

(Pabaiga sekamame num.)

PAGALBA TURČIAMS
Washingtonas. - Kongreso 

Atstovo komitetas nutarė nu
mušti taksus ant kapitalisti
nių pajamų. Tai reiškia, kad 
turčiai, kurie krauna pelnus 
nuo visokių invėstmentų, tu
rės mažiau mokėti mokesčių.

Birželio 10 diena buvo vie; 
na iš nepamiršt i niausiu dienų 
visoje šioje viešnagėje, nors 
ji prasidėjo su dideliu nesu
pratimu. Viešnagės progra
moje nebuvo numatyta tą 
dieną jokios niekur išvykos. 
Tad galvojome ją praleisti su 
vilniečiais giminėmis. Bet 
tuoj po pusryčių beveik griū
te įgriūna mielasis poetas 
Vacys Reimeris ir praneša, 
kad šiandien turime važiuoti į 
Rokiškį. Ir turime nepavėluo
ti, nes mus tenai lauks. Suyra 

i visi mūsų planai apie susitiki- 
. mą su giminėmis. Poetas sa
ko, kad su mumis į tą garsųjį 
šiaurės Lietuvoje miestą 
vyksta ir Kultūrinių Ryšių su 
užsienio Lietuviais Komiteto 
vadovas Vytautas Kazakevi 
čius. Labai puiku!

Rokiškis! Koks jis artimas 
mano širdžiai! Tiek prisimini
mų apie jį dar iš vaikystės 
dienų. Rokiškyje teko, bai
gus Panemunėlio pradinę 
mokyklą, atlaikyti egzami
nus. Daug kartų esu pėsčias 
ėjęs ir traukiniu važiavęs į jį 
dar paaugliu bebūdamas.

Lankiausi Rokiškyje tuoj 
po karo, buvau jame prieš 
aštuonerius metus. Dabar vėl 
būsiu!

Išsiskubiname. Mūsų ten 
laukia. Bet kadangi pakeliui, 
tai valandėlei sustojame taip
gi labai garsiuose Kamajuo
se. Sustojame tik dar kartą 
pamatyti labai įspūdingą 
kun. Strazdelio paminklą.

Ant Rokiškio rajono sienos

Kai kas iš mūsų viešnagės Lietuvoje

Diena šauniajame Rokiškyje
A BIMBA

mūs pasitinka būrys jaunų 
rokiškėnų su muzika, su lie
tuviška namine duona, me
dum, sūriu ir alumi. Vaizdas 
nepaprastai jaudinantis. . .

Laiko nedaug, programa 
labai'suglausta. Matyt, pla
čiau pavažinėti po miestą ir jo 
apylinkes nebus galima. Bet 
kaip visuose kituose Lietuvos 
miestuose, taip Rokiškyje vi
sur matosi neapsakomai daug 
naujos statybos. Miestas, 
matyt, įspūdingai suklestė- 
jęs. Rokiškėnai turi kuo pasi
girti ir pasididžiuoti.

Po pietų naujutėlėje viduri
nėje mokykloje. Salė pilna 
gražios, daugumoje jaunos 
publikos. Pasirodo, kad ro- 
kiškiečiai sužinojo mano am
žių ir suruošė mano 80-ojo 
gimtadienio , atžymėjimą. 
Kalbos, sveikinimai. . . Pas
kui labai įdomus ir įvairus 
dainų, muzikos ir šokių savi- 
v e i k I i n i n k ų k o n certas.

Nuoširdžiai dėkoju mielie
siems rokiškiečiams.

Apsilankome nepaprastai 
turtingame Kraštotyros mu
ziejuje. Ypatingai mus susi
žavi liaudies dailės meistro 
Šepkos medžio drožiniai. 
Sunku net tikėti, kad vienas 
žmogus galėjo tiek jau daug 
sukurti ir dar vis tebedirba, 
tebekuria!

Dar viena įdomybė. Vaka
rienę valgome ir nakvojome 
Rokiškio.fabriko vasarvietėje 
prie Sartų ežero, kur žiemo
mis įvyksta garsiosios Lietu
vos arklių lenktynės.
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4-tas puslapis

Iš Tarybų Lietuvos

Atjaunėję ir pagrožėję Perkūno namai Kauno senamiestyje.
V. Gulmano nuotr.

Gerbiamas Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Na ir orai pasidarė, nežinai 
nei ką besakyti, nei kaip 
rengtis. Kiekvieną dieną, jei 
ne kasdien, tai kas antrą, 
trečią vis pliaupia. Saulutė 
tik retkarčiais pasirodo, pa
džiovina balutes, o po to vėl 
viskas iš pradžių.

Si vasara, nežiūrint blogo 
oro, buvo turtinga įvairiais 
renginiais, kurie buvo glau
džiai susiję su Lietuvos išva
davimo 30-mečiu. Kaip mūsų 
rajone ši istorinė data buvo 
atžymėta, medžiagą išsiun
čiau.

Įspūdingai ši šventė praėjo 
ir Kaune, mano gimtajame 
mieste. Žinoma, Kaunas da
bar yra smarkiai pasikeitęs, 
atjaunėjęs. Gražiai atrodo se
namiestis, kur visa eilė istori
nių namų restauruojama. Bu
vusi Rotušė arba Kauno Bal
toji Gulbė, kaip ji buvo vadi
nama, vėl ištiesė savo kaklą, 
atrodydama tikrai didingai. 
Miesto centre namai taip pat 
švyti gražiomis spalvomis, 
beveik kiekvienam namui su
rastas atskiras spalvinis 
sprendimas, todėl ir pati 
Laisvės Alėja dabar atrodo 
linksmai, nuotaikingai. 0 ką 
bekalbėti apie mikrorajonus,

Kūrybinio jaunimo stovykla Kapsuko rajone. Net pats 
Neptūnas, didele lydeka nešinas, atvyko pas stovyklautojus

svečius. V. Gulmano nuotr.

Kauno kardiologinis institutas.
V. Gulmano nuotr.

naujai išaugusias mokymo įs
taigas, gamyklas ir t. t.? Tai 
tapo įmanoma tik tarybinės 
santvarkos dėka.

Į išvadavimo minėjimą su
sirinko buvę kovų dalyviai, 
karo veteranai, tiek aukšto 
rango karininkai tiek eiliniai 
kariai. Prie senųjų Kauno 
pilies mūrų, kur pirmiausiai 
buvo iškelta Pergalės vėlia
va, buvo pritvirtinta memo
rialinė lenta su atitinkamu 
užrašu. Po visų iškilmių prie 
Kauno Marių vyko tolimesnė 
šventės tąsa. Buvo kalbėta, 
dainuota, šokta. O taip nese
niai, atrodo, praūžė visanai- 
kinanti karo vėtra. Tačiau 
bendromis tarybinių respub^ 
likų jėgomis karo žaizdos tiek 
Lietuvoj, tiek kitur buvo už
gydytos.

Liepos-rugpiūčio mėnesį 
Igliaukoje prie Yglės ežero 
Kapsuko rajone buvo kūrybi
nio jaunimo poilsio stovykla. 
Žinoma, terminą “kūrybinis 
jaunimas” reikalinga suprasti 
platesne prasme, nes čia sto
vyklavo ir vyresnių kursų 
studentai ir dėstytojai, muzi
kantai, kaip kompozitoriai A. 
Bražinskas, V. Juozapaitis, 
L. Povilaitis, populiarusis 
dainininkas V. Daunoras ir 
kiti. Buvo taip pat nemažas 

skaičius rašytojų, fotografų 
ir kitokių profesijų atstovų. 
Pirmiausiai į akis krito pala
pinės. Raštų margumynas, 
papuošalų devynios galybės, 
taip, kad iš karto galėjai 
atskirti kokiai profesijai pri
klauso ta ar kita palapinė.

Pagrindinis stovyklos tiks
las buvo susiartinti su vieti
niais žmonėmis, gerai juos 
pažinti, pasidalinti kūrybinė
mis mintimis, na, ir sukurti 
naujų kūrinių. Stovykloje bu
vo išklausyta taip pat eilė 
pranešimų meno, politikos ir 
kitais klausimais, padisku
tuota, padainuota ir t. t. 
Stovykla pasidarė labai popu
liari. Žiūrėk, vakarėjant ir 
traukia būreliai žmonių pa
žiūrėti įvairių dyvų, sparnuo
tų žodžių, dainų paklausyti. 
Na, o kur tik pasisuka kom
pozitoriai A. BražinskU ir V. 
Juozapaitis, ten dainų, jumo
ro niekad nepristinga. Į susi
tikimą stovykloje buvo atvy
kę ir žinomi mūsų visuome
nės veikėjai, literatai J. Bal
tušis su J. Paleckiu. Deja, tą 
dieną buvau išvykęs už rajo
no ribų, todėl šiame susitiki
me negalėjau dalyvauti. Sto
vyklautojai pravedė eilę susi
tikimų su mūsų rajono gy
ventojais, pabuvojo gamyklo
se ir t. t.

Rugpiūtis atnešė džiugią 
žinią pedagoginei mokyklai. 
Partijos ir vyriausybės nuta
rimu mūsų lietuvių kalbos ir 
literatūros dėstytojui Sepkųi 
Lionginui paskirta respubli
kinė premija už “Lietuvių 
literatūros vadovėlio” XI kla
sėms paruošimą. Sis vadovė
lis susilaukė visuotinio pripa
žinimo ir jo jau išėjo trys 
laidos. Premija paskirta už 
paskutinę, patobulintą vado
vėlio laidą.

Širdingiausi linkėjimai vi
sam kolektyvui.

Jūsų
V. Gulmanas

Boston, Mass.
Apie kai ką

Na, vasara baigiasi. Arti
nasi tuduo ir ta nelaboji šalta 
žiema. Turtingesni vyksta 
žiemoti į Floridą ar kitus 
šiltus kraštus. Likusieji susi
rinkdavom į klubelį savaitga
liais vienaip ar kitaip laiką 
praleisti. Ką gi šiame sezone 
darysime? Gal už svetainės 
paleidimą kovojusieji žinote 
gerą vietą, kur galėtume su
sieiti?

Teko dalyvauti dviejuo
se, gerai surengtuose, pikni
kuose. Į Olympia parke reng
tą pikniką buvo suvažiavę 
daug žmonių. Gaila, kad greit 
išsiskirstė. Daugiau atrodė, 
kaip, kad būtų suvažiavę tik 
pietų pavalgyti, o ne kaip kad 
piknikui nusamdytu parku ir 
tyru oru pasidžiaugti, ilgiau 
su draugais, retai sueinan
čiais, pasišnekėti. . .

Haverhily buvo kitokia, 
piknikuose įprasta atmosfer 
ra. Publika laikėsi gražiame 
parke iki prie vakario. Maisto 
ir gėrimų su geru patarnavi
mu buvo gerai paruošta. Kre
ditas priklauso rengėjams. 
Jų vardų neminėsiu, nes pil
nai nežinau, kas kiek prie to 
gero darbo prisidėjo.

Todėl, nesakykime, kad 
piknikus nebeapsimoka reng
ti. Manau, jei sveiki būsim, ir 
kitą vasarą dar teks su gerais 
žmonėmis susitikti. Nesuva
žiuojame, kaip sakoma, vien 
tik praleisti šventadienį tyra
me ore ir turėti gerą laiką, o 
taipgi finansiniai paremiame 
pažangiąją spaudą.

Praėjo į Massachusetts 
valstijos ir miestų pareigūnų 
vietos nominacijos. Buvo ve
dama smarki kampanija De
mokratų partijos į guberna
toriaus vietą. R. Quinn ir M. 
Dukakis, du geri (valug šių 
laikų) demokratai, smarkiai 
garsinosi. Michael Dukakis 
dideliu skaičium balsų nomi
naciją laimėjo. Republikonų

LAISVĖ_________
partijoje taipgi buvo du no
rintieji kandidatuoti gub. vie
tai: dabartinis gubernatorius 
P. Sargent ir jo oponentas C. 
Sheehan per kelius mėnesius 
agitacijoms praleido daug pi
nigų. Balsavimai vyko rugsė
jo 10-ą dieną. Francis Sar
gent lengvai laimėjo nomina
ciją.

Buvo smarkių agitacijų ir 
nemažai iškaščių prisidarė 
norintieji ir į mažesnes val
diškas ištaigas kandidatuoti. 
Sprendžiami balsavimai vyks 
lapkričio mėnesy, 

ooo
Bostone vyksta demonstra

cijos prieš vaikų-mokinių in
tegraciją. Ypatingai South 
Bostonas nenori priimti ne
grų mokinių į savo miesto 
mokyklas, ir nenori, kad jų 
balti vaikai būtų vežami į 
juodųjų apgyventas miesto 
dalis - ten esamas mokyklas.

Majoras White žada suteik
ti apsaugą - bausti tuos, kurie 
taikiai mokinių integracijai 
bandys kelią pastoti. . . Per 
kelius metus buvo kalbama 
apie mokinių - juodų su bal
tais sumaišymą. Matomai, 
dabar reikalas bus rimtai 
išbandytas.

A. K-a

Cleveland, Ohio
Užsigyvenome loteriją

Valstijos senatorius Ron 
Mattle darbavosi ant šio di
delio projekto apie porą me
tų. Pagaliau tapo įsteigta 
valstijos loterija. Dėl pirmo 
traukimo ir sekančių apie 6 
milijonai bilietų parduota po 
50 centų. Palyginus su lainjė- 
jimais, valstija pasiima be
veik visą pelną. Per pirmą 
traukimą laimėjimai buvo 
menki. Keturi asmenys iš 
Clevelando apylinkės išlošė 
$75,000, bilietų buvo parduo
ta virš milijonas.

Aną dieną Clevelande įvy
ko WCTU - Women’s Chris
tian Temperance Union - su
važiavimas. Susirinko apie 
1,000 delegačių ir svarstė 
savo organizacijos nuopelnus 
per 100 metų gyvavimą. Uni
ja įsikūrė 1874 metais Ohio 
valstijoje ir pasižymėjo kovo
se prieš svaiginančius gėri
mus ir “pijokus”. Kovojo su 
prašymais, maldomis ir 
“Šventu Raštu”. Pirmojo pa
saulinio karo laikais iškovojo 
prohibiciją su obalsiux“taupy- 
ti grūdus duonai”. Bet geri 
organizacijos siekiai nuėjo 
velniop, kai rAketieriai pra
dėjo “varyti naminę” ir su 
šautuvais saugojo savo terb 
torijas. 1935 metais kova bu
vo vedama prieš trumpus 
andarokus, bet, rodos, ir tas 
nuėjo niekais. Dabar kovoja
ma prieš girtavimą ir kūną 
žalojančius vaistus.

Clevelando miesto majoras 
ir taryba davė policijai įsaky
mą, kad sulaidytų vagystes ir 
apiplėšimus miesto centre? 
Miesto tarybos vadas Forbes 
prie to įsakymo pridėjo, kad 
jeigu policija nesukontroliuos 
piktadarysčių per pirmąją 
rugsėjo mėnesio savaitę, tai 
jis reikalaus atimti 3 proc. 
policijos algų pakėlimo, kuris 
buvo duotas policijai, kad 
jinai atliktų darbą. \

Policija subruzdo, ir pavyz
džiui, rugpjūčio 24 d. arešta
vo 33 asmenis, išdavė 314 
“parking” tikietų ir sulaikė 21 
automobilistą už blogą važia
vimą. Policijos akcija labai 
patiko miesto tarybai.

Dabar majoras ir miesto 
tarybos pirmininkas randasi 
po nuolatine policijos sargy
ba, nes jų abiejų ir jų šeimų 
gyvastys pavojuje, nes kri
minalinis elementas grasino 
jiems “atsilyginti”.

J. P.

Saigonas. - Pietų Vietnamo 
valdžia paskelbė, kad ji sua
reštavo du armijos generalus 
už praktikavimą korupcijos. 
Taip pat kaltinami yra 14 
karininkų.
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Gražusis Molėtų kampelis
|| V Al RIOS ŽINIOS

Man patiko draugo A. Bim
bos nuomonė, kai jis rašo 
savb kelionės atsiminimuose, 
kad' Molėtai yra vienas gra
žiausiųjų kampelių Lietuvo
je. Aš ir taip maniau, kai 
neseniai lankiausi Lietuvoje 
ir kai teko man pervažiuoti 
Molėtus ir tą kampelį. Tik aš 
nedrįsau tada spaudoje tą 
grožį išsireikšti todėl, kad 
senais laikais Molėtai buvo 
pravardžiuojami “ubagų” 
miestu.

Dabar tą pasaką pasakysiu.
Aš nuo Latvijos, Joniškio, 

apie porą šimtų kilometrų 
nuo Molėtų, tai nieko nieka
dos jaunystėje apie Molėtus, 
nežinojau. Bet mano žmona 
yra nuo Ukmergės, tai ji žino 
Molėtus ir apie Molėtus. .

Aplink Ukmergę buvo 
daug bažnytkaimių. Juose 
vasara būdavo “atlaidų”. Į 
tuos atlaidus atvykdavo mu- 
zikališki ubagai iš Molėtų, po 
keturis jaunus vyrus su įvai
riais muzikaliniais instru
mentais. Pasirinkdavo jie pa
togią vietą arti maldininkų, 
pasitiesdavo paklodę ir labai 
gražia muzika viliodavo pini
gus iš kaimiečių.

Mano žmona sako, kad jau
nuoliai daugiau rūpindavosi 
patekti į tokius atlaidus dėl 
pasiklausymo Molėtų ubagų 
muzikos, negu dėl domėjimo
si šventenybėmis. Mano žmo
nai tokie Molėtų ubagai buvo 
matomi Pabaiske, arti j’os 
kaimo.

Ateidavo, sako, ir nepažįs
tamų elgetų į kaimus. Šeimi
ninkės paklausdavo tūlų jų, iš 
kur. Atsakimas dažnai būda
vo: - -“Iš Molėtų!”

Kai dabar neseniai lankiau
si Lietuvoje, tai mano pasku
tinis vizito punktas buvo 
Anykščių apylinkėje. Iš Vil
niaus su Vytautu Glovecku 
(jau miręs) ir vairuotoju vy
kome per Ukmergę. Ukmer
gėje užtrukome gal valandą. 
Kelią tarp Ukmergės radome 
prastą, taisomą, tai sugaišo
me laiko be reikalo. O kol 
atlankiau žmonos gimines, tai 
laikas ir prabėgo, kaip tas 
vanduo po tiltu. Todėl Vytau
tas pasakė man, kad grįšime į

Hartford, Conn
Visko po truputi

Rugsėjo 2 dieną mirė pa- 
žangietė Katrina Naktinienė, 
sulaukus 84 metus amžiaus. 
Pąliko vieną sūnų su šeima ir 
anūkėlių. Daugiausia laiko 
pragyveno Hartforde. Apie 5 
metus praleido Slaugių 
(Nursing) Namuose Man
chester, Conn.

Tai buvo nuoširdi pažangos 
rėmėja. Kol galėjo, skaitė 
“Laisvę”. Priklausė prie Mo
terų Klubo ir buvo Laisvės 
Choro garbės narė. Visada 
prisidėdavo su dovana prie 
gerų darbų. Palaidojome 
Rose Hill Memorial Park ka
pinėse. Šermeninėje Ona 
Silks atitinkamą gražią, tam 
laikui atitinkamą poemą. 
Gražių gėlių puokštės puošė 
jos karstą.

Tai taip atsisveikinome su 
pialpnia drauge. Ilsėkis, mie
loji, gražiame kalnelyje, o 
likusiai šeimai giliausia užuo
jauta.

•.
Rugsėjo 22 d. Namo Bend

rovė ruošia skanius pietus su 
pamarginimais. Pradžia 1 
vai. po pietų. Nauda eis Ben
drovei, kad galėtume namą 
palaikyti. Visi kviečiami da
lyvauti.

•
Prie spaudos parengimo 

stropiai rengiamės, kaip Cho
ras su dainelėmis, taip rengė
jos su vaišėmis. Drauge O. 
Visockienė jau -pažadėjo iš 
anksto prisidėti su išlaidų 

Vilnių kitu keliu - per Uteną, 
Molėtus. Taip greičiau pa
sieksime Vilnių.

Kai Vytautas suminėjo Mo
lėtus, man nejučiomis iš bur
nos išlėkė sakinys: “Tai vyk
sime per ubagų miestą!”

“Per ubagų miestą?” Vy
tautas tarė, rūsčiai į mane 
pažiūrėjęs. Daugiau jis Molė
tų neminėjo. Nesakė jis nei 
tada, kad Molėtai, kai susto
jome Molėtuose.

Kai pravažiavome Uteną, 
mažieji kalneliai nyko. Jų 
vietą užėmė platesni žemės 
pakilimai, taipgi ir platesni ir 
kloniai, kas padarė žemės 
paviršių malonesniu. Gyven
vietės; gojeliai akį traukė. 
Šnekučiavome, kad čia gra
žios vietos, gražu gyventi. ./7 

, Vytautas paprašė vairuo
tojo, kad sekančiame mieste 
sustotų, pasirinkęs patogią 
•vietą. Neužilgo įvažiavome į 
labai švarų miestą, rodosi, 
specialiai gatvės nušluotos, 
ar nuplautos, kaip svečių lau
kiant. Vairuotojas rado tin
kamą vietą toje pat gatvėje, 
kuria atvykome, ir sustojo. 
Išlipome.

Dairausi, kad viskas čia 
taip švaru, gražu. Gatvės 
asfaltuotos, rodos, tik naujai, 
namai baltų plytų, gražiai 
atrodo, patrauklūs. Jei laiko 
turėtume, norėtųsi pasi-' 
vaikščioti. ŽvUkterėjau toliau 
į gatvę, kuriį vykstame už 
miesto ribų ...-Matosi ežeras, 
kurio vanduo spindi vakari
nėje saulėje, kaip veidrodis. 
Po mano dešine praeities lie
kana - bažnyčia, dviem bokš
tais. Nieko apie ją nesimato.

Vytautas į mane žiūri dide
le šypsą, kad aš taip atidžiai į 
visas puses dairausi. Kiaušiu 
jo, koks čia miestas, kaip jis 
vadinasi?

“Ubagų miestas, Adolfai!” 
Ir gerai nusijuokė Vytautas.

“Tai Molėtai, a?” riktelėjau 
jam.

Galėjau dabar aš čia su 
žiburiu ieškoti dienos metu 
ubago, ir tai nebūčiau jo 
radęs. Visi gražiai apsirengę, 
visi puikūs žmonės.

Socialistinis mokslas prie 
socialistinės santvarkos iš-
naikino ubagystę. A. Gilman 

padengimu, kad šeiminin
kėms būtų drąsiau rengtis. 
Todėl iš anksto visi bičiuliai 
prašomi ruoštis dalyvauti 
spalio 27 d. 1 vai. parengime.

•
Laisvės Choras turėjo pa

mokas po atostogų. Pradėjo 
mokytis gražias skambias 
daineles.' Turėsime gerai pa
dirbėti, kad gražiai pasirody
ti su dainomis spaudos naudai 
parengime. Tikiu, kad Wilma 
gražiai atliks savo pareigas.

•
Gražiai Laisvės Chorą ap

dovanojo buvusi Sūnų ir 
Dukterų Draugija su $75. Tai 
buvo pažangi organizacija, iš
gyvavo apie 60 metų. Bet 
turėjo būti likviduota, nes 
jaunoji karta ja nesiinteresa- 
vo, o senoji labai išretėjo, ir 
nebeliko prasmės ją toliau 
palaikyti, nors ižde dar ir 
buvo turto. V. K.

HARTFORD, CONN.

Mirus

K. Naktinienei
1974 m. rugsėjo 2 d.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui ir anūkė
liams ir kitiems giminėms. *

L. M. Klubas

TRAGEDIJA 
ROLANDUOS 
SOSTINĖJE Hague. - Trys 
ginkluoti Japonai įsiveržė į 
Prancūzijos ambasadą praei
tą savaitę, paėmė Prancūzi
jos ambasadorių Count 
Jacques Senard, penkis jo 
štabo narius ir tris žmones,, 
kurie pasitaikė būti ambasa
doje, ir pareikalavo, kad būtų 
išleistas Prancūzijoje iš kalė
jimo jų draugas Yutaka Fu- 
ruya. Jei tas nebus padaryta, 
jie suimtuosius nužudysią. 
Eina derybos.

URMINĖS KAINOS 
PAKILO, MAISTAS 
DAR PABRANGS

Washingtonas. - Per rug- 
piūčio mėnesį urminės 
(“wholesale”) maisto produk
tų kainos pakilo beveik ketu
riais procentais (3.9). O paė
mus visus paskutinius dvyli
ka mėnesių, urminės kainos 
pakilo 17.8 procento. Tas 
reiškia, kad ir vartotojams 
maisto kaina pakils, gal dar 
gerokai ankščiau.

VIS DAUGIAU MOTERŲ 
ĮSITRAUKIA J POLITIKĄ

Washingtonas. - Šiemet į 
Kongresą yra 44 kandidatės. 
1972 metais tik 34 moterys 
siekė patekti į Kongresą, o 
1970 metais tiktai 26.

REIKALAUJA DAUGIAU 
PINIGŲ SAIGONUI

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas reikalauja, kad 
Kongresas nemažintų Pietų 
Vietnamo fašistiniam režimui 
finansinės pagalbos. Kongre
sas buvo, matyt, pasimojęs 
tą pagalbą sumažinti. Tuo pat 
kartu kovai su infliacija pre
zidentas kalba apie sumažini
mą valdžios išlaidų. Veidmai
niauja.

Solistui garbės raštas
Vilnius. Už aktyvų muziki

nės kultūros propagavimą ir 
visuomeninę veiklą, ryšium 
su šešiasdešimtosiomis gimi
mo metinėmis Lietuvos TSR 
Akademinio operos ir baleto 
teatro solistas, Lietuvos TSR 
liaudies artistas Romanas 
Marijošius apdovanotas Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Garbės 
raštu.

Austin, Texas. - Į orą pasi
kėlus lėktuvui jame įvyko 
sprogimas. Visi šeši lėktuve 
buvę žmonės užmušti.
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Amerikos juodieji žmonės politikoje
Šešiuose didmiesčiuose išrinkti majorais

Cleveland, Ohio
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Įspūdžiai ir nepaprasti vaizdai

Kelionė į “Expo 74” 
Spokane, Wash.

J. P. MILERIS

Kelionės, ar jos būtų į 
užrubežį, ar tik savo šalyje, 
yra net naudingos žmogaus 
atjaunijimui, pasitenkinimui.

Rodosi, jau ne pirmą kartą 
keliauju per Ameriką, nuo 
rytų i vakarus, kaip ir nuo 
pietų į žiemius. Bet iki šiol 
nebuvau įtikintas, kad turtin
ga šalis Amerika turi tokius 
didelius plotus bevertės že
mės ir kad su ja nieko nebe
daro. Važiuojant 90-tuoju 
vieškeliu į vakarus, palikus 
Wisconsin ir Minnesota vals
tijas, jau niekur nebegali akį 
užmesti ant išteklingai pasi
laikančio farmerio, ant jo tro- 
besių-pastatų, ant bent kokių 
nors kultūrų, pasėlių.

Įvažiavus į South Dakota, 
viskas, ką tu matai, spaudžia 
tave tavo sieloje. Retai kur 
nepaprastoje žemumoje tu 
pamatysi krūmokšnį, medelį, 
šen ten dar žaliuojančią žolę, 
maitinantis pusiau badmi- 
riaujančius gyvulius, ir dar 
bakūžę, sulindusią į žemę. 
Kaikurd ar pa mat ysisuk rau
tą kūgį šieno. Tai gal gyvu
liams bus maistas žiemos me
tu. Bet kur pastatai dėl gyvu
lių? Jų nėra. Gyvuliai, jei 
tokių bus, žiemą šals atvira
me ore. O, tiesa, mes dažnai 
girdime (žiemos metu), kad 
tose valstijose, žiemai atėjus 
su visais jos žiaurumais, gy
vulius maitina iš lėktuvų. . . 
Kuris gyvulys išliko gyvas ir 
susirado numestą šieno glėbį, 
gerai, o kuris šalčio neišken
tėjo ir iš sniego nebeišbrido, 
tam ir numestas glėbys šieno 
jau nuėjo niekais.

Ir Wyoming valstija nei 
kiek ne geresnė. Čia tyrlau
kiai nepermatomi, jie tau 
nervus gadina. O, tiesa, 
Wyoming valstijos tyrlau
kiuose jau surandama alie- 
jaus-naftos, gręžiama šuli
niai, statoma vamzdžiai, ir, 
žiūrėk, jau tos “alkūnės”, 
prie kurių vamzdžiai pritaisy
ti, kelia aliejų-naftą iš po 
žemės. Jei ten to juodo “per
lo” suras daug, tai Wyoming 
valstija skaitysis tarp laimin
gųjų- '

Montana valstija turi 
145,587 ketvirtainių mylių 
plotų žemės, ir tik 694,409 
gyventojus. Tik tiek ir tegali

išmaitinti. Čia nėra nei miškų 
nei ežerų, o tik plati pelkė 
kaip akis užmato. Ir niekas 
nieko su tais miegančiais mi
lijonais akerių žemės nieko 
nebeveikia. Labai sunku, la
bai nejauku darosi į tai žiū
rint. O pasauliui stoka duo-r 
nos.

Idaho valstija, kur auga 
garsiosios Idaho bulvės. Va
žiuojam 90-tuoju keliu ir nori 
pamatyti tuos bulvinius lau
kus. Niekur nepavyksta pa
matyti. Šen ten matosi toliau 
į kalnelius įrigacijos būdu 
drėkinami laukai. Na, ma
nom, tai ten ir bus tas, ko 
mes ieškom. Pasukom iš di
džiulio vieškelio į tą pusę. 
Ten suradom galvijų-melžia- 
mų karvių ganyklas. Laukai 
drėkinami, kad alfalfa augtų. 
Sugrįžom į mūsų greitkelį ir 
truputį pavažiavę sustojom 
parke poilsiui. Čia radom ir 
vietinių gyventojų, pas ku
riuos galėjom išsiklausyti, 
kad ne visur Idaho bulves 
galima auginti. Jas augina tik 
tokiose vietose, kur gauna 
ypatingą vandenį iš po žemės 
dėl laukų drėkinimo. Nebūtų 
galima gauti to vandens iš po 
žemės, nebūtų Idaho bulvių. 
Arba jei kada jis pasibaigs, 
tai pasibaigs ir Idaho bulvės. 
Ar iš tikrųjų tas vanduo daro 
Idaho bulves skaniomis? 
“Taip tvirtinama ir mano-M ma .

Čia žemė labai brangi ten 
kur surandama vandens po 
žeme, o kur jo nėra, tai ir 
žemė nebeturi jokios vertės. 
Kaip kur jau matosi, kad 
vamzdžiai kaip tik išspaudžia 
vieną kitą lašą vandens. Žiū
rėk, šalia seno šulinio arba 
arti jo gręžiamas naujas šuli
nys. Jei pavyks rasti daugiau 
vandens po žeme, ūkininkau
ti seksis, bet jei ne, žemė liks 
bevertė/ nieks jos nebenorės.

Vis arčiau Spokane, Wash. 
Dar mums vienas Idaho pa
triotas nori pasakyti, kad jų 
“valstijoje pienininkystė la
bai pelningas biznis, daugiau 
kaip 6,000 farmerių pieninin
kyste labai gerai verčiasi, ir 
tai tik todėl, kad jie gauna 
gero vandens iš po žemės. 
Ten randasi slaptingi pože
miniai ežerai”.

Bus daugiau

Brockton, Mass.
, Po vasaros atostogų pirmas* 
LLD 6 kp. susirinkimas įvyko 
rugsėjo 8 d. Ch. Ustupo 
namuose. Tik 8 nariai tedaly
vavo.

Kuopos pirmininkas atida
rė susirinkimą ir pranešė, 
kad per ilgus metus buvusi 
užrašu sekretorė Kazimiera 
Cheraškienė rezignuoja. Pa
sitraukia dėl senatvės, nes 
jau 86 metų ir nebelabai 
tvirtos sveikatos. Be to, dar 
turi prižiūrėti vyrą Praną, 
kuris yra ligonis. Tai ant 
vietos nominuotas ir išrink
tas., draugas Alfonsas Skir- 
montas.

Minutės atsistojimu buvo 
pagerbtas miręs kuopos na
rys Pranas Markevičius. Ge
gužės mėnesio susirinkimo 
užrašai skaityti ir priimti.

Sekretorius S. Rainardas 
išdavė raportą iš spaudos 
naudai pikniko, kuris įvyko 
birželio 23 dieną. Piknikas 
buvo pasekmingas ir spaudai 
davė $220 paramos.

Skaitytas laiškąs nuo laik
raščio “Vilnis”, kuriame pra
šo aukų dėl sukėlimo 20 tūks
tančių dolerių fondo. Nutarta 
paaukoti $25. Taip pat buvo 
pakeltas klausimas ir apie 
“Laisvės” vajų, kuris prasi
dės su pasaulio 1 diena. Pa
likta sekančiam susirinkimui 
paskirti vajininką. Sekantis 
kuopos susirinkimas įvyks 
spalio 6 dieną, 2 vai. po pietų, 
pas Ch. Ustupą, 27 Cleveland 
Ave.

Jau gavome naujas knygas. 
Atėję į susirinkimą nariai 
galėsite pasiimti.

Po susirinkimo' buvo už
kandžių ir kavutės. Ačiū 
draugei Markevičienei už pa
gaminimą.

Susirinkime turėjome ir 
viešnią Verą Balkienę, buvu
sią ilgametę Brocktono gy
ventoją, kuri dabar gyvena 
pas dukterį Connecticut val
stijoje. Ji gera dainininkė ir 
mums padainavo keletą dai
nelių.

Ir taip linksmai užbaigėme 
susirinkimą.

Kuopos sekr. S. Rainardas
DEMOKRATŲ 
KANDIDATŲ DIDELIS 
LAIMĖJIMAS

Albany, N. Y. - Demokratų 
partijos kandidatai Hugh Ca
rey į New Yorko valstijos 
gubernatorius ir Mrs. Mary 
Anne Krumsak į jo pagelbi- 
ninkus laimėjo mokytojų or
ganizacijos užgyrimą. O New 
York State United Teachers 
unija turi 207,000, kurių įta
ka visuomenėje labai didelė.

Lietuvių Moterų Klubo su
sirinkimas įvyko rugsėjo 12 
d. ICA svetainėje. Pirminin
kė A. Palton gražiai vedė 
posėdį/ kuriame buvo pa
gerbti Susan Saimon, Marga
ret Martin ir W. Karson jų 
gimtadienio proga, sudainuo
jant jiems “Happy Birthday”. 
Karson atnešė vyno, o Klubo 
narės atnešė ir paruošė gerus 
pietus.

Buvo raportuota, kad Mrs. 
Geležienės-Naunčik sveikata 
yra prastoje padėtyje ir kad 
Mrs. Palton ją aplankė. 
Draugė ragino, kad kitos 
draugės, turėdamos laiko, li
gonę aplankytų. Mrs. Naun- 
čik yra sena veikėja ir yra 
nusipelnius visų mūsų pagar
bos. Dabar jinai kankinama 
senatvės ir kitų nesmagumų.

Mrs. Botyrius lankėsi susi
rinkime ir dėkojo draugėms 
klubietiems už atlankymą, 
užuojautos koreteles jai ser
gant. Jinai buvo smarkiai 
susirgusi.

Mums gerai žinoma draugė 
Dora Krep jau senas laikas 
yra ligonė, niekur neišeina. 
Kas turite laiko, palinksmin
kite šią draugę.

Iškviestas J. Petraus paa- 
čiavo už gerus pietus ir pra
nešė, kad greitoje ateityje 
LLD prisius nariams knygas 
už 1973 ir 1974 metus. Ragino 
prisirašyti prie draugijos 
tuos, kurie dar nepriklauso.

U Į

Už mažą narinę duoklę (tik $2 
per metus), ^aus knygas, 
kurios kainuoja daug dau
giau, negu duoklės. Taipgi 
pranešė, kad I^LD, minėda
ma savo 60 metų gyvavimo 
sukaktį, ateinančiais metais 
ruoš ekskursiją į Lietuvą.

“Laisvės” ir “Vilnies” vajai 
jau čia pat. Atsinaujinkite 
arba užsiprenumeruokite 
šiuo laikraščius. Jie plačiai 
nušviečia šiandieninį Lietu
vos gyvenimą. Iš jų sužinosi
te apie lietuvių tautos dide- 
liūs laimėjimus. Taipgi būtų 
labai gražu, jeigu tie, kurie 
turime Lietuvoje giminių bei 
draugų, užrašytumėm ir 
jiems mūsų laikraštį. Jie bus 
didžiai dėkingi mums vi
siems. O čia mes dėkime 
pastangas palaikyti Moterų 
Klubą, kuris duoda tiek daug 
gero ir širdžiai patenkinančio 
visiems lietuviams. Sakoma: 
“We want you and we need 
you”.

Moterų Klubo narė J. Vil
činskas amžinai prarado savo 
dukrelę Estelle Busher rug
sėjo 2 dieną. Velionė liūdesy
je paliko savo motiną, savo 
gyvenimo draugą Joseph, sū
nų Robert, dukterį Laverne 
Carr ir 4 anūkus. Ji buvo 
sesuo Virginia Jurco ir Helen 
MicLanus. Palaidota Ali 
Souls kapinėse. Jakubs & 
Sons laidotuvių įstaiga patar
navo. J. P.

St. Petersburg, Fla.
Rugsėjo 7 d. LSC salėje 

įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė kp. pirrųininkas Jo
nas Mileris.

Pirmiausia tylos minute 
buvo pagerbti kuopos miru
sieji - Elzbieta Ecenia ir 
Juozas Galvan. Toliau susi
rinkimą vedė Helena Šarkiū- 
nienė.

Sekė valdybos raportai pir
mininkas J. Mileris sakė: Šį 
kartą apie organizacijos vei
kimą nieko negaliu pasakyti, 
nes buvau išvykęs porai mė
nesių atostogų.

Sekr. Al. Alknienė sakė:
Nors pirmininko nebuvo, 

tačiau veikimas ėjo įprasta 
tvarka. Mūsų pobūviai įvyk
davo kiekvieną šeštadienį.

Pirm. J. Mileris dėkojo 
valdybai už rūpestingumą. 
Taipgi priminė, kad ateinan
čiais metais turėsime' du 
svarbius jubiliejus - Dainos 
Mylėtojų choro 10 metų ir 
LLD 60 metų sukaktį. Šiems 
jubiliejams turėsime iš anks
to prisiruošti.

Tillė Lukienė pateikė kuo
pos finansų stovį. Iždininkas 
p. Alekna sutiko su raportu.

Parengimų raportą pateikė 
p. Alekna ir P. Mockapetris.

Visi raportai buvo priimti, 
“Vilnies” administracija pri
siuntė 45 kp. laišką, prašo 
talkos sukėlimui į “Vilnies” 
Fondą $20,000. Susirinkimas 
laišką apdiskusavo ir pradžiai 
vajaus iš kuopos iždo paskyrė 
$400.

“Vilnies” vajininku sutiko 
dirbti Jonas Stancikas.

Iškeltas knygų klausimas. 
Mūsų knyginyčioje yra gerų 
naudingų knygų. Jas reikia 
pertvarkyti.

Knygas patvarkyti sutiko 
Al. Aleknienė ir T. Lukienė.

Susirinkimą pabaigus šei
mininkės pateikė pietus. Po 
pietų Jonas Mileris papasa
kojo įspūdžius iš jų kelionės 
po Ameriką. Sakė, kad su 
automašina daug apkeliavo. 
Aplankė giminęs bei drau
gus. Jie abudu su žmona labai 
patenkinti kelione. Malonu 
matyti juos sveikus sugrįžu
sius.

Helena ir Juozas Šarkiunai 
taipgi sugrįžo po dviejų mė
nesiu atostogų. Džiaugiasi, 
kad oras buvo geras ir laiką 
praleido linksmai.

Mirė
Rugpiučio 26 d. nuo širdies 

smūgio mirė Juozas Galvan.
Buvo 82 metu amžiaus, pa

liko liūdinčius žmoną Evą, 
dukrą ir žentą Stanley, anūką 
ir viena proanūkę.

Rugpiučio 28 d. ryta susi
rinko pilna J. Douglas Baird 
Šermeninė atiduoti mirusiam 
paskutinį patarnavimą, atsi
sveikinimo Kalbą pasakė Al
dona Aleknienė. Pasakė, kad 
velionis buvo pažangus žmo
gus, buvo mūsų organizacijų 
narys, skaitė pažangią spau
da.

Palaidotas Memorial Park
&

kapinėse.
Reiškiu gilią užuojautą mi

rusiojo artimiesiems.
Po laidotuvių visi palydo- 

viai buvo*pakviesti pietums į 
LSC salę.

Pietus pagamino Monika 
Raškauskienė.

Pranešimai
Rugsėjo 21 LLD 45 kp. 

parengimas.
Rugsėjo 28 LSC klubo pa

rengimas.
Vieta 31415th Ave. So.

V. B-nė

HARTFORD, CONN.

Mirus

K. Naktinienei
Giliausią užuojautą reiškia Laisvės Choro nariai, nes 

ji buvo per ilgą laiką Choro garbės narė.
Ona Silks
V. Kazlau
C. Miller
J. DeCarli
E. Brazauskas
L. Butkevich
P. Narvydas
E. Klimienė

Wilma Hollis 
M. Bernett 
A. Žalis 
H. Carlson 
C. Brazauskas 
T. Skardžius 
Vasiliauskas

LAUDERDALE LAKES, FLA.

Mirus

Blanche White-Wikris
Reiškiame gilią užuojautą dukterims, sūnui, anū

kams ir proanūkiams; taipgi visiems giminėms ir 
artimiesiems.

J. ir M. Koch
S. Kanape
F. ir M. Kvietkai
J. ir M. Krupp
A. Milerienė
B. Žekevičius 
F. Rabinson 
A. Klemens 
H. Mezechow
S. ir J. Yurewitz 
H. Hinman 
A. ir V. Nevins 
J. ir M. Nevins

A. ir N. Iešmantai
B. Zavis
J. ir M. Kancere
R. ir M. Chuladai
J. ir U. Daugirdai
J. Smalenskas
A. Biršton
A. Bečienė
E. Stankus
J. ir M. Paukštaičiai
S. Danis
M. Friberg

PASIPIKTINUS 
PASITRAUKĖ

Prezidentas Fordas buvo jį 
pasiskyręs savo spaudos sek
retoriumi. Bet kai preziden
tas atleido Nixonui visas jo 
nuodėmes, terHorst pasipik
tino ir iš sekretoriaus vietos 
rezignavo.

Jerry terHorst

☆
Antanas ir Antosė Jociai 

rugsėjo 7 d. Klubo salėje 
atšventė 60 metų ženybinę 
sukaktį. Jų giminės bei drau
gai užėmė tris stalus. Taipgi 
atvyko pasveikinti tėvus jų 
trys sūnūs. Du iš Conn. Val
stijos, o vienas iš Californi- 
jos.

Jociai vaišino savo svečius. 
Tačiau nepamiršo ir visai pu
blikai “užfundyti” po taurelę. 
Kelis žodžius apie Antaną 
Jocį. Jis atvyko iš Lietuvos 
1906 metais pas savo tėvus, 
gyvenančius i Shenandoah, 
Pa., būdamas tik 16 metų* 
amžiaus. Vėliau gavo darbo 
kasyklose. Darbas buvo sun
kus. Paliko mainas ir ieškojo 
geresnio darbo. Teko dirbti 
visokius darbus ir gyventi 
keliose vietose.

Jocis iš pat jaunystės paži
no nelengvą darbo žmogaus 
dalią. Jis susipažino su pa
žangiais lietuviais, kartu or
ganizavo pažangias organiza
cijas, dirbtuvėje organizavo 
streikus, dalyvavo pikietuo- 
se. Vėliau apsivedė su Anto- 
se Kubiliute. Ir išaugino tris 
sūnūs. Jau 16 metų gyvena 
Clearwater, Fla.

Jociai yra pažangūs žmo
nės, pažangiu organizacijų 
nariai, skaito ir remia mūsų, 
Spaudą. Sukakties proga juos 
sveikino eilė draugų. Linkėjo 
jiems geros sveikatos ir su
laukti daimantinį jubiliejų.

A. ir A. Jociui paaukavo 
“Laisvei” $10. Ačiū jiems.

PODAROGIFTS, INC.
Now is the Appropriate Time to Send

GIFTS for RELATIVES

to USSR for Christmas Holidays

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

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

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

PODAROGIFTS, INC.

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

PODAROGIFTS, INC.

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

VNESHPOSYLTORG

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

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

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

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

PODAROGIFTS, INC.

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

Open Saturday until 5 p. m.



6-tas puslapis Penktadienis, Rugsėjo (September) 20, 1974 --- ~ "T———B.

“LAISVES” REIKALAI
“Laisvę” parėmė aukomis nuo rugpiūčio 16 d. iki 

rugsėjo 12 d. sekami rėmėjai:
Newarkiete Adelė Lupsevičienė su vyru Feliksu ir 

jos mamyte Brone Ostapuk buvo nuvykę į Binghamto- 
ną į Juozo ir Onos Kireilių 55-tąsias sukaktuves jų 
vedybinio gyvenimo. Besilinksmindami svečiai prisi
minė “Laisvę“ ir įteikė Adelei parvežti $25. Aukojo *
sekami: A. ir H. Pagiegalai..............$5.00

J. ir A. Kireiliai.................................  5.00
F. ir A. Lupsevičiai .........................  5.00
Bronė Ostapuk................................. 4.00
S. Vaineikis....................................... 2.00
P. ir N. Mačiukai........................... . 2,00
Nelė Strole......................................... 2.00

* * *
Kitos aukos:

Iš Hayerhillio, Mass., pikniko, įvykusio 8/18 . . $372.50 
Iš pikniko pas J. ir K. Čiurlius, per N. Ven

tienę ...............................   150<15
per A. Bimba............................................. 133.00

Iš Detroito Spaudos pikniko per S. J. Gugą . . . 140.00 
Per Jono Grybo suruoštą pobūvį, (9/8) ....... 106.00 
Walteris Dubendris, St. Petersburg, Fla., per

N. Ventienę . .....................   100.00
Jonas Stančikas, St. Petersburg, Fla., gimta

dienio proga, per V. Bunkų ........................ 82.00
Mary Gaddis, Benton, Ill..................................... 53.00
Edna Kantor, San Diego, Calif., pagerbimui

savo mamytės Elžbietos Ecenia ......... 50.00 
Vera Smalstienė, Gulfport, Fla., per N. Ventienę25.00 
John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla......... 20.00
Julia Masse, Benton, Ill., per Mary Gaddis. . . . 20.00 
Tony ir Josephine Navalinskai, Vestal, N.Y... 20.00 
Adelė Bakūnienė, Cliffside Park, N. J., pagar

bai mirusio vyro Jeronimo....................... 20.00
Paul J. Blieka, Canby, Ore.................  11.00
Petras Navickas, St. Petersburg, Fla., per V.

Bunkų...................................  10.00
Paul Bukis, Vancouver, Canada ........................ 10.00
Mrs. P. Daraška, Sandusky, Ohio.................... 5.00
Marijona Stašienė, Pocasset, Mass...................  3.00

Po $1.00: E. Pažarskas, Chicago, Ill., Mary Gober, 
Wallingfort, Conn., John Wallis, Chicago, Ill., Jonas 
Bakšis, Lawrence, Mass.

* * *
Šis raštas jau buvo pagamintas, kai A. Bimba grįžo 

iš Waterburio pobūvio ir parvežė $125. Žinoma, tai ne 
viskas, tikimės, kad waterburiečiai prisius pilną ra
portą. Bet čia norime pranešti kas aukojo per A. Bim
bą.

M. Strižauskienė iš Bridgeport, Conn., jau spėjo su
rinkti ant blankos sukėlimui $15,000 fondo $25 nuo se- 
kamų draugų:

J. ir M. Strižauskai, Bridgeport, Ct.$5.00
M. Mureikai, Milford, Conn.. 5.00
Anna Phillipse, Stamford, Conn. . . . 5.00
George Vosylius, Waterbury, Conn. 2.00

Po$1.00: A. Jesulevičienė, Waterbury; M. Barnett, 
Hartford; A. Visotskis, Kensington; C. Miller, Hart
ford; L. Butkevich, Hartford; John Gresh, Bridge
port; L. Vasiliauskas, Waterbury; Antanas Marozas,
Bridgeport.

Kitos aukos per A. Bimbą:
K. Danisevičius, Waterbury.......... 11.00

(jis taipgi užsimokėjo $9 už pren.)
V. Yakoubonis, Waterbury ....... 10.00
L. Butkevičienė, Hartford.........  10.00
Draugas John .................................. 10.00
J. ir M. Svinkūnai, Waterbury .... 10.00
M. Mureikienė, Milford, .............. 10.00
Ona Visockienė, Kensington............10.00
Mrs. Joseph Žuraitis ...................... 10.00
Mrs. Ted Morris........................... 10.00

* * *
Dėkojame visiems

Administracija

Praėjusią vasarą Valys ir Verutė Bunkai, viešėdami 
Lietuvoje, aplankė Rojaus kapą.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS J
MANO MYLIMO VYRO

ROJAUS MIZAROS į
SEPTINTŲJŲ MIRTIES METINIŲ į

4 4 4 Ž
4- 

MIRĖ: 1967 m. rugsėjo 23 d.
Ieva J
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NEW YORKO 
NAUJIENOS
Trys jaunos meksikietės 

mergaitės atskrido į New 
Yorką paviešėti, pamatyti 
mūsų miestą ir jo žmones. 
Bet joms iš Kennedy Interna
tional Airport su taxi pasiekti 
Manhattano 100th gatvę at
siėjo $167. Tiek pareikalavo 
taxi vairuotojas ir tiek jos 
sumokėjo. Jos tik ispaniškai 
tegali susikalbėti. Taxi vai
ruotojas jas begailestingai 
apiplėšė.

□
Miesto Public Service Com- 

mįsion leido Brooklyn Union 
Gas Company pakelti dujų 
kainą 19.80 procento! Mieste 
yra 1,165,000 konsiūmerių. 
Visi jie nuskriausti. O dujų 
kompanija pelnys iš pakėlimo 
kainos $35,900,000! Nieko 
sau pasipelnymas.

Majoras Beame skundžiasi, 
kad miesto pajamos mažėja, 
o išlaidos didėja. Jis sako, 
kad su $11,100,000,000 biu
džetu nebegalima išsiversti. 
Jis prisipažįsta, kad pernai, 
pateikdamas biudžetą, jis iš
laidų nedaskaičiavo net 
dviem šimtais milijonų dole
rių.

Nuomų Kontrolės Taryba 
praneša, kad ji nutarė dar 
kartą peržiūrėti savo nutari
mą leisti apartmentinių namų 
savininkams pakelti nuomas 
nuo 8.5 procento iki 12 proc. 
Žada tą kėlimą šiek tiek 
numažinti.

□
Miesto majoras Beame įsa

kė pasamdyti dar 800 darbi
ninkų, kurie padės tvarkyti 
pašalpas gaunančių žmonių 
reikalus. Taip pat patvarkė, 
kad Social Service departa
mento darbininkai dirbtų il
gesnes valandas. Dabar rei
kalingi pašalpos žmonės turi 
labai ilgai laukti su pašalpos 
gavimu.

Valstijos kontrolierius Le
vitt kartoja savo kaltinimą, 
kad New Yorko miesto ligoni
nės išsvaišto milijonus dole
rių dėl neturėjimo geros 
tvarkos. Jis reikalauja mies
to valdžią tuo susirūpinti.

MITINGAS UŽ 
PUERTO RICO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Spalio 27 dieną rengiamas 
didžiulis mitingas reikalavi
mui Puerto Ricai nepriklau
somybės. Mitingas įvyks di
džiojoje Madison Square 
Garden salėje. Tikimasi 
skaitlingos publikos, nes 
New Yorko mieste gyvena 
labai daug puertorikiečių. Be 
to, mitingo ruošimą užgyrė 
Komunistų Partijos organiza
cija. Manoma, kad taip pat 
prisidės visos šio miesto pa
žangiųjų žmonių organizaci
jos.
KRITIKUOJA TURTINGUS 
KRAŠTUS

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Waldheim atvirai kritikuoja 
turtinguosius kraštus, kad jie 
vis mažiau ir mažiau intere
suojasi suteikimu materiali
nės pagalbos biedniesiems 
kraštams. Pirmoje vietoje jis 
turįs gavoje Jungtines Ame
rikos Valstijas, Angliją bei 
Prancūziją.

Paieškai! susipažinimui 
draugų

Esu 55 metų amžiaus, gra
žiai atrodau, negeriu, nerū
kau, pasiturinti, gero būdo, 
išsilavinusi.

Noriu susipažinti su tokių 
pat būdo savybių, savystovių 
draugų.

Rašykite:
Gražina
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N.Y. 11417
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"Laisvės”Vajaus atidarymas 
ir Povilo Bečio pagerbimas 

įvyks
sekmadienį, rugsėjo 29 d., 1 vai. 

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

Pietūs bus duodami lygiai 1 vai. Meninėje programo
je dalyvaus Amelia Jeskevičiūtė-Young, Nelė Ventie- 
nė, Viktoras Bekeris ir Tessie Stočkienė. Jiems 
akompanuos Mildred Stensler.

Kviečiame New Yorko ir apylinkės “Laisvės” skaity
tojus, rėmėjus ir visus lietuvius.

# Rengėjai

Pietų auka $5.00

Tęsė Dočkienė VICTOR BECKER

Tarp Lietuvių
Su rugsėjo mėnesiu prasi

dėjo mūsų draugijų susirinki
mai. Rugsėjo 9 d. įvyko LDS 
1-mos kuopos ir LLD 1-mos 
kuopos susirinkimai.

Pirmiausia atlikome LDS 
1-mos kuopos susirinkimą, 
kuriame delegatai raportavo 
iš įvykusio Seimo Pittsbur- 
ghe. Kuopa turėjo tris dele
gatus ir visi trys entuziastiš
kai kalbėjo apie Seimo eigą.

Po LDS susirinkimo, įvyko 
LLD 1-mos kuopos susirinki
mas, kuriame taipgi išklausė-
me raportą iš LLD Pasikalbė
jimo suvažiavusių narių 
Pittsburghe. Nariai, kurie at
silankė į susirinkimą, jau pa
siėmė 1973 ir 1974 metų 
knygas.

Džiugu, kad abi kuopos 
nutarė laikyti susirinkimas 
kiekvieną mėnesį pirmą pir
madienį.

Po susirinkimų Arturas 
Petriką rodė kelis filmus iš 
Lietuvos.

ooo
Praėjusią savaitę Jonas La

zauskas išvyko į Damutės 
Mankauskienės laidotuves, 
Crown Point, N. Y. O penk
tadienį Povilas ir Nelė Ventai 
ir Julė Lazauskienė nuvyko 
paguosti mielą draugą Juozą 

• Mankauską ir parsivežti Jo
ną. ooo

O. Babarskienė pranešė te
lefonu, kad Marytė Nevins 
pergyveno sunkią operaciją 
ir randasi ligoninėje. Vi
siems mums yra gerai pažįs
tama Marytė. Ji yra buvusi 
aidietė, o dabar apsigyyenus- 
Floridoje. Linkime Marytei 
greit sustiprėti.

ooo
Tuo pačiu laiku d. Babar

skienė pranešė ir vieną links
mą žinią. Draugų Chalkių, 
kurie tik ką apsigyveno Flori
doje, vienturtė dukrelė Dai
na susilaukė dukrelės. SveL 
kiname.

ooo
Nuvykus aną dieną aplan

kyti Praną ir Nastę Buknius, 
radau Praną sėdintį su spe
cialiai padarytu ramsčiu pries 
save, kurį naudoja, kada rei
kia pasikelti bei pereiti per 
kambarį. Bet ir ramstis ne 
per daug gelbsti, Nastė turi 
lydėti Praną kiekvieną kartą, 
kad neprapultų. O Nastė irgi 
sirguliuoja. Jos kairioji ranka 
dar daugiau patinusi nei pir
miau. Sunku abiems.

Šiaip Pranas įdomaujasi 
mūsų veikla, mūsų draugais.

Smagu buvo pasikalbėti su 
Pranu ir Naste.

Per pastariąsias dvi savai
tes smarkiai padirbėjome ke
lias dienas, išsiuntinėdami 
LLD kuopoms knygas už 
1973 ir 1974 metus. Man į 
pagalbą atėjo Jonas Lazaus
kas ir Benis Skubliskas vienai 
dienai, Elena Feiferienė 
dviem dienom ir B. Domi- 
nauskas keliom dienom. A. 
Bimba ir A. Šalčius prisidėjo, 
nuveždami knygas į paštą.

Širdingai dėkoju draugams 
už talką, be kurių aš jokiu 
būdu nebūčiau galėjusi atlikti 
taip sunkaus darbo.

Ieva Mizarienė

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJIN1NKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25Č. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50C.

i

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VA JIN INK A MS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

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

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

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

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
.Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų z Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.(XX metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisve
1024)2 Liberty Avė., Ozone Park, N* Y., 11417

įvairenybes
[J Toronto (Kanada) šunys 

turės. . . asmens pažymėji
mus su fotografijomis. Vietos 
valdžia Jsakė nufotografuoti 
visus šunis, užregistruotus 2 
milijonus gyventojų turinčia
me mieste, ir išduoti jiems 
pažymėjimus.
□ Anglijos medicinos žur

nalas “Lancet” paskelbė 
straipsnį, kurio autorius ste
bėjo 65 senas moteris, atkak
liai gėrusias vien virintą van
denį. Pasirodė, minkštas 
vanduo daug pavojingesnis, 
negu manė gydytojai. Jis ne 
tik sumažina bendrą kaulų 
svorį, bet ir pažeidžia širdį, 
susiaurina smegenų krauja
gysles. Straipsnyje įrodinėja
ma, kad vanduo, kuriame 
nėra pakankamai kalcio, du 
kartus padidina širdies susir
gimus.
□ “Seniau moterys buvo 

gražesnės“, - teigia Pary
žiaus gydytojas Lebriunas. 
Mat, jos nuolat droviai raus
davo, ir todėl jų odos krauja
gyslės savotiškai “gimnas- 
tuodavo”. Dabar puikioji 
žmonijos pusė visai liovėsi 
rausti.
□ Japonų mokslininkai ma

no, kad žiovulys stimuliuoja 
smegenų veiklą ir didina dar
bingumą. Daugelyje Japoni
jos gamyklų, gaminančių 
tranzistorius, įvestos 30 se
kundžių pertraukos kas 15 
minučių, per kurias surinkė
jos pakelia rankas į viršų ir 
pagal komandą žiovauja. Ga
myklų vadovai tvirtina, kad 
surinkėjų darbo našumas pa
didėjo.

Lj Niujorko zoologijos sode 
nudvėsė karališkoji kobra, 
seniausia iš visų, kurias žino 
mokslas - ji turėjo 15 metų ir 
septynis mėnesius. “Apverk
ti“ kobros Džunijoros nebuvo 
kam - visus jaunikius ji buvo 
surijusi.

'p—====== 1 1  ■'

P ramogų kalendorius

Rugsėjo 29 d.
“Laisvės“ direktoriai ruo

šia atidarymą vajaus ir pietus 
pagerbimui ilgamečio veikėjo 
Povilo Bečio, 1 vai., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Auka $5. 
Bus meninė programa.

Spalio,27 d.
Hartfordo Lietuvių Moterų ■ 

Klubas rengia pietus su me
nine programa 1 vai., 167 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Visas pelnas eis “Ląis-. 
vės“ fondui.

Lapkričio 10 d.
“Laisvės“ koncertas ir bu- 

fetinė vakarienė. Koncertas 
prasidės 2 vai. po pietų - 
vakarienė po koncerto, Lais
vės salėje, \ 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Auka $5.

aidieCių dėmesiui

Penktadieni, rugsėjo21 d., 
7:30 vai. vakare įvyks Aido 
Choro pamokos, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Kviečia
me naujus ir senus daini
ninkus atsilankyti.

JONAS GRYBAS, Pirm.

“Laisvės“ Direktoriams
“Laisvės“ direktorių posė

dis įvyks antradienį, rugsėjo 
24 d., 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje.

Dalyvaukime visi.
Sekretorė

Fragments
In many gardens in front of 

the houses where flowers use 

to In many gardens in front 
of the houses where flowers 
used to bloom now all sum
mer you could see tomato 
bushes and other vegetables. 
Inflation!

*
Exercise is good for you. 

It’s good for your heart, 
circulation, for anything. 
But, for losing weight, try 
something else, like not 
eating too much.

♦

Charlie Chaplin is one of 
the world’s most creative 
geniuses. At age 85 he has 
finished writing a new 
screenplay, “The Freak”.

♦

While there are many new 
regulations affecting the la
beling of foods, there is still 
no foolproof path to knowl
edgeable buying of canned 
goods. Although the labels 
for almost all of these foods 
list the net weight, this is 
very little help in knowing 
how much product is actually 
in the can.

*
“The Legend of Sleepy HoL. 

low”, one of America’s best- 
known folk tales will be the 
theme of a new 10-cent U. S. 
postage stamp. It will be 
issued Oct. 10.

*
Calcutta. This is a hungry 

city in India. It is a place 
where thousands “survive” 
each day on a slice of bread or 
a bowl of rice, a potato or a 
scrap of garbage.

*
Why don’t your African 

violets bloom? Nine times out 
of ten it’s because of insuffi
cient light.

♦

Cooking schools are one 
breed of academy that in 
recent years have multiplied 
in response to a popular 
demand. Use




