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KRISLAI
Mūsų rugiapiūtė 
Jiems dar sunkiau 
Populiarėjantis žodis 
Kai juokas atsirūgsta 
Žingsnis pirmyn

A. BIMBA
Ateinantieji trys mėnesiai 

bus mūsų įtemptos rugiapiū- 
tės mėnesiai. Kasmet taip 
būna.

Kalba eina apie rudeninį 
“Laisvės” vajų. Prasideda su 
spalio 1 diena ir turi baigtis 
su Naujaisiais metais. Pernai 
vajų laimingai užbaigėme be 
prailginimo. Tą patį padaryti 
siekime ir šiemet.

Vajaus tikslai dideli, gra
žūs ir garbingi. Visų laisvie- 
čių šūkis lupose ir širdyse: 
“Laisvė” turi gyvuoti!

Sėkmingam vajaus prave-. 
dimui reikalinga plati talka. 
Joje reikia dalyvauti visiems 
skaitytojams pagal išgalę.

Visi padėkime mūsų vaji- 
ninkams. Bet kuriems su va- 
jininkais neparanku susisiek
ti, patys tiesiai “Laisvės” 
administracijai siųskite savo 
prenumeratų atnaujinimus, 
naujų skaitytojų prenumera
tas bei aukas į “Laisvės” 
palaikymo fondą.

Niujorkiečiai vajų pradėsi
me šį sekmadienį su gražia 
programa.

n-, ■

Daugeliui amerikiečių sun
ku suprasti, o užsienio žmo
nėm dar sunkiau.

Kas čia dabar atsitiko? Se
nato teisinio komiteto vien
balsiai pripažintas sunkiai 
nusidėjusiu prieš įstatymus 
ir Konstituciją, Richard Ni- 
xonas pasišaukia savo ištiki
mą draugą ir bendradarbį 
Gerald Fordą^taip pat repu- 
blikoną, kaip ir jis pats, ir 
sako: Aš bijau bausmės, aš 
bijau būti negarbingai išmes
tu iš prezidento vietos - aš 
tave paskirsiu užimti mano 
vietą, o tu man atleisi ar 
dovanosi visas mano nuodė
mes. Bus ir ožka soti, ir 
kopūstas čielas. . .

Ir taip įvyksta. Ir turime 
žmonių neišrinktą preziden
tą. Ir tas prezidentas dar 
pasiskiria sau nerinktą vice
prezidentą!

Ir tai vadinama demokrati
ja!

.. □ ■ .

Spaudoje, kalbose, žiniose 
ir pranešimuose vis dažniau 
ir garsiau skamba žodis “re- 
sesija” (recession). Jis darosi 
tarptautiniu žodžiu kapitalis
tiniame pasaulyje.

J is yra labai p a v o j i n ga s. 
Jis labai daug reiškia. Jis 
reiškia, kad tikimasi ir lau
kiama smarkaus sušlubavimo 
gamyboje ir didelio padidėji
mo bedarbių armijos.

Tiesa, prez. Fordas mus 
ramina, kad, viena toji rese- 
sija būsianti labai maža, ant
ra - kovai su ja jis turįs 
galvoje keletą viešųjų pro
jektų, kuriuose kai kurie iš 
pramonės atleisti darbininkai 
galėsią gauti darbą.

Pažiūrėsime. Bet galima 
poną prezidentą paklausti: 0 
kam laukti naujų atleidimų, 
kai jau seniai daugiau kaip 
penki milijonai darbininkų 
vaikšto be darbo? Kodėl juos 
tuoj neaprūpinti darbu? 

r 
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Aną dieną viename vieša
me susirinkime vienas prez.

Prez. Fordo pasitarimas su 
Gromyko laikomas sėkmingu

Didelis indėnų laimėjimas Fordo kalba Jungt. Tautose 
daugumos prielankiai sutikta

Washingtonas. - Rugsėjo 
20 dieną prezidentas Fordas 
turėjo pasitarimą su Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistru Andrei Gromyko, ku
ris yra atvykęs į Jungtines 
Valstijas su tarybine delega
cija į Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos rudeninę 
sesiją. Pasitarime buvo ap
tarti Vidurio Rytų reikalai.

Po pasitarimo išleistas 
bendras pareiškimas, kuria
me storai pabrėžiama, kad 
abi šalys glaudžiai kooperuos 
Vidurio Rytų klausimu. Abie
jų šalių tikslas bendras: su
kurti šiame pasaulio kampe 
pastovią taiką. To reikalauka 
ne tik šių šalių, bet viso 
pasaulio geriausi interesai.

Pasitarimas laikomas labai 
sėkmingu. Tai esąs įrody
mas, kad prezidentas Fordas 
nežada trauktis iš detentės 
(taikaus sugyvenimo) kelio.

Andrei Gromyko taip pat 
turėjo pasitarimą ir su Val
stybės sekretoriumi Henry 
Kissingeriu. Be to, sekreto
rius buvo Tarybinėje amba
sadoje pavaišintas.

SMERKIA MOKYKLŲ 
INTEGRACIJOS PRIEŠUS

Detroit, Mich. - Komunistu 
partijos kandidatė į Michiga- 
no Valstijos Apšvietos Tary
bą Peggy Goldman pasmer
kia tuos, kurie priešingi mo
kyklų integracijai. Ji sako, 
kad integracijos oponentai la
bai kenksmingi apšvietos rei- 
kalams.

Fordo aukštas pagalbininkas 
Mr. Alan Greenspan pasakė: 
Procentiniai šnekant, šian
dien nuo infliacijos daugiau
sia nukenčia Wall Streeto 
biržos akcijų savininkai.

Tuoj tame susirinkime ir 
•paskui už jo ribų kilo audra 
protestų. Tai šitaip mūsų 
valdžia žiūri į infliaciją! Jai 
pirmoje vietoje akcijų savi
ninkų kapitalistų reikalai. 
Mūsų nepaiso. . .

Tas žmogus teisinasi, kad 
jis taip pasakęs tik juokomis. 
Bet tas jo “juokas” jam skau
džiai atsirūgo.

Amerikinių Valstybių Or
ganizacijos taryba vienbalsiai 
nutarė perkratinėti prieš de
šimt metų paskelbtą boikotą 
Kubai. Sakoma, kad tam jau 
pritaria ir šios šalies valdžia.

Jei tai tiesa, tai žingsnis 
pirmyn. Žinoma, tai daroma 
ne iš geros valios. Tai daroma 
todėl, kad boikotas susmuko. 
Jau kelios Lotynų Amerikos 
valstybės seniai su juo nesi
skaito ir prekiauja su Kuba.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
LAIMĖJO TEISŲ 
DALYVAUTI 
RINKIMUOSE

Chicago, Ill. - Federalinis 
Distrikto Teismas patvarkė, 
kad Illinojaus valstijos rinki
muose Komunistų Partija tu
ri teisę dalyvauti su savo 
kandidatais. Reakcininkai 
buvo pasimoję neleisti komu
nistų kandidatus įtraukti į 
kandidatų sąrašą.

Komunistų Partijos kandi
datas į Jungtinių Valstijų 
Senatą Ishmael Flory sveiki
na teismo nutarimą. Jis sako, 
kad tai yra laimėjimas ne tik 
Komunistų Partijos, bet ir 
Jungtinių Valstijų Konstitu
cijos.

Manoma, kad šis Distrikto 
Teismo įsakymas Illinojaus 
valdžiai komunistų kandida
tus uždėti ant baloto, turės 
teigiamą paveikį kitose vals
tijose, kur taip pat reakcinis 
elementas stengiasi neleisti 
Komunistų Partijai dalyvauti 
rinkimuose kaipo partijai.

Kai teisme buvo išneštas 
šis nuosprendis, dalyvavo ir 
Komunistų Partijos naciona- 
lis sekretorius Gus Hali. Iš
girdęs nusprendi, jis pareiš
kė:

“Kaip keista, kad komunis
tai ir kiti liaudies nepriklau
somi politiniai judėjimai yra 
priversti vėl ir vėl eiti į 
teismą už laimėjimą teisės 
dalyvauti rinkimuose, kuo
met mes turime prezidentą, 
kuris amnestavo didžiausiam 
kriminalistui, nepalaukęs nė 
teismo nuosprendžio”.

V eliausios
United Nations, N. Y., rug

sėjo 24 d. - Šiandien Genera
linės Asamblėjos sesijoje kal
bėjo Tarybų Sąjungos užsie
nio reikalų ministras Andrei 
A. Gromyko ir išdėstė jos 
poziciją įvairiai pasaulinės 
svarbos klausimais. Ypatin
gai storai jis pabrėžė reika
lingumą visoms šalimis tęsti 
detentės [taikaus sugyveni
mo ir bendradarbiavimo] po
litiką, labai aukštai vertino 
pagerėjusius santykius tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos. Išdėstęs jau žino
mą Tarybų Sąjungos nusista
tymą Vidurio Rytų, Kipro, 
nusiginklavimo ir Europos 
klausimais, Gromyko davė 
naują pasiūlymą, liečiantį vi
sas šalis, visą pasaulį. Ji 
pasiūlė, kad būtų padaryta 
tarptautinė sutartis, kuri 
griežtai uždraustų kuriai 
nors šaliai pakeisti gamtinę 
aplinką arba klimatą milita- 
riniams reikalams. Manoma, 
kad šis pasiūlymas susilauks 
plačių diskusijų.

Kanberra, Australija. - Iš
kelta aikštėn, kad Amerikos 
ČIA (Central Intelligence 
Agency - Centrinė Žvalgybos 
Agentūra) finansavo reakci- 
nierius praėjusio gegužės rin
kimuose, kurie kandidatavo 
prieš Darbo Partijos kandi 
datus. Vadinasi, Amerikos 
valdžia nepateisinamai kišosi 
į Australijos vidinius reika
lus.

Russell Means [kairėje] ir Dennis Banks [dešinėje] St. Paul, 
Minn. - Per kelias savaites tęsėsi teismas prieš garsiojo 
indėnų sukilimo Wounded Knee kaime vadus Russell Means 
ir Dennis Banks. Vienas džiurės narys susirgo-Valdžia 
pareikalavo, kad būtų sudaryta nauja džiūrė ir teismas 
tęsiamas. Teisėjas Fred J. Nichol pasipiktino valdžios 
pasiūlymu ir panaikino visus prieš teisiamuosius kaltinimus. 
Jis norėjo, kad likusieji 11 džiūrimenų išneštų nuosprendį. 
Valdžia pabijojo, kad jie kaltinamuosius išteisins.

Teisėjas Nichol valdžią ir jos advokatus smarkiai išbarė.
t ' •'

Rekordinis kainų pakilimas per 
praėjusį rugpiūčio mėnesį

Washingtonas. - Po geroko 
užvilkinimo pagaliau valdžia 
paskelbė faktus apie kainų 
padėtį per praėjusį rugpjūtį. 
Pasirodo, kad tik "per tą vieną 
mėnesį, paėmus bendrai visą 
šalį, kainos pakilo 1.3 procen
to. Tai rekordinis pakilimas. 
Tokio pakilimo dar nebuvo 
buvę nuo 1947 metų!

Kitas svarbus faktas. Paė
mus 1967 metų kainas, jos iki 
šiol jau pakilo 150.2 procento! 
Ir kilimui galo nesimato. Gali 
pasirodyti, kad per rugsėjo 
mėnesį kilimas pralenkė ir 
rugpiūčio mėnesį.

Tai reiškia, kad tokiu pat 
tempu didėja ir infliacija. 
Apart kalbų ir pažadų, iš 
valdžios pusės rimtų pastan
gų kainų sukilimą sulaikyti 
dar vis nesimato.

Aukščiau pasakyta, kad 
toks kainų pakilimas per rug
piūčio mėnesį buvo bendrai 
paėmus visoj šaly. Betgi yra 
vietų, kur tas pakilimas daug 
aukštesnis. Pav., valdžios 
statistikos parodo, kad New 
Yorko mieste ir jo apylinkėse 
kainos pakilo 1.6 procento. 
Kai kur dar aukščiau.

PREMJERAS NIEKO 
NEŽINOJUS

Bonna. - Vakarų Vokietijos 
parlamento komisijai buvęs 
premjeras Willy Brandt pa
reiškė, kad jis pats jokios 
nuožūros ant nieko savo kabi
nete neturėjęs. Jisi buvęs 
nustebintas, kai pasirodė, 
kad stambus socialdemokra
tų ir jo vadovaujamos vai-, 
džios veikėjas Ginter Guil
laume yra Rytų Vokietijos 
agentas ir jai pranešinėja 
apie padėtį jo valdžioje bei 
apie jos politiką.

Parlamentas veda tyrinėji
mą.

Washingtonas. - 1971 me
tais prezidento Nixono admi
nistracijos buvo oficialiai įsa
kyta ČIA pradėti finansuoti 
Čilėje politines grupuotes^ 
kurios siekia nuversti Allen
des vadovaujamą koalicinę 
valdžią. 1

Vytautas Zenkevičius, Lie
tuvos TSR užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas, šie
met, jau ketvirti metai iš 
eilės, dalyvauja 29-osios 
Jungt. Tautų Gen. Asamblė
jos sesijos darbuose kaip 
TSRS delegacijos narys. Tai 
maloni žinia lietuviams!

SENATORIUS E. 
KENNEDY 
NEKANDIDATUOSIĄS I 
PREZIDENTUS

Boston, Mass. - Pirmadienį 
senatorius Edward M. 
Kennedy pareiškė, kad jokia
me atsitikime jis nekandida
tuosiąs į prezidentus 1976 
metų rinkimuose. Šeimos rei
kalai taip susiklostė, kad pir
miausia jis jais turi rūpintis. 
O daugelis demokratų manė, 
kad tik sen. Kennedy galėtų 
laimėti prieš republikonų 
kandidatą Gerald Fordą. Da
bar jie nusiminę. Neturi tvir
to kandidato.

PREZIDENTAS FORDAS 
LANKYSIS IR KORĖJOJ

Washingtonas. - Jau susi
tarta, kad lapkričio 22 ir 23 
dienomis oficialiu vizitu pre
zidentas lankysis Japonijoje. 
Ta pačia proga jis aplanky
siąs ir Pietų Korėją, kurioje 
mūsų šalis tebelaiko didžiulę 
armiją ir kurios valdžia yra 
fašistinė. DjC

United Nations, N. Y. - 
Rugsėjo 18 dieną Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblė
joje kalbėjo prezidentas For
das. Tokia jau tradicija nuo 
šios organizacijos susikūri
mo, kad į kiekvieną sesiją 
atsilanko Jungtinių Valstijų 
prezidentas, pasveikina jos 
dalyvius ir trumpais bruožais 
išdėsto šios šalies poziciją 
greitaisiais klausimais. Tos 
tradicijos laikėsi ir preziden
tas Fordas. Jo kalba buvo 
didelės daugumos dalyvių 
prielankiai sutikta. Tiktai 
arabų kraštai viešai reiškia 
savo nepasitenkinimą jo kal
ba.

Dalykas tame, kad prezi
dentas Fordas, nors tiesiogi
niai neįvardindamas, arabų 
kraštus pabarė už panaudoji
mą aliejaus politiniams tiks
lams. Kaip žinia, protestuo
dami prieš Amerikos palaiky
mu Izraelio agresijos, arabų 
kraštai, kuriuose aliejaus 
produkcija labai didelė, buvo 
sulaikę aliejaus eksportavimą 
į Jungtines Valstijas ir kai 
kurias kitas kapitalistines ša
lis ir jo kainą net keliais 
kartais padidino. 0 tas labai 
skaudžiai palietė šios šalies 
ekonomiką ir davė progą alie
jaus trustui čia pakelti gazoli
no kainą ir susižerti milžiniš
kus pelnus.

Savo šioje kalboje prezi

Neapsakomi audros nuostoliai 
palikti Honduras Respublikoje

Praeitą savaitę Pietų Ame
rikos Honduras Respublikoje 
siautėjo b a i s u s u raganas, 
“Fifi” vadinamas. Tokios bai
sios audros šis kraštas nebu
vo matęs. Palikti nuostoliai 
gyvybėmis ir turtu yra neap
sakomi. Manoma, kad dau
giau kaip 8,000 žmonių žuvę. 
Miestelyje Choloma iš 4,600 
gyventojų beveik nė vieno 
neliko gyvo!

Kaimai ir miestai paversti į 
griuvėsius. Šimtai tūkstančių 
benamių ir alkanų, Vanduo 
užterštas. Bijomasi, kad nuo 
užsinuodijimo kils visokių li
gų. '

Iš viso pasaulio plaukia 
Honduras žmonėms ne tik 
užuojauta, bet ir visokia pa
galba.

•
Washingtonas. - Senato

rius Fulbright (demokratas) 
atsisakė priimti prezidento 
Fordo pasiūlymą būti Jungti
nių Valstijų ambasadoriumi 
Londone.

PALESTINOS KLAUSIMAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

United Nations, N. Y. - 
Generalinės Asemblėjos ko
mitetas nutarė Palestinos 
klausimą įtraukti į šios sesi
jos darbotvarkį. Tam labai 
griežtai prieštaravo Izraelio 
delegacija. Izraelio ambasa
dorius Mr. Josef Tekoah pa
reiškė, kad “šio klausimo įt
raukimas į darbotvarkį už
nuodys Vidurio Rytuose at
mosferą”. Arabai ir daugelis 
kitų kraštų griežtai reikalavo 
Palestinos klausimą svarstyti 
šioje sesijoje.

dentas Fordas pabrėžtinai 
minėjo aliejaus-energijos, 
bet labai pakeltu baltu balsu 
jis pareiškė;

“Neapgaudinėkime savęs. 
Nekooperavimas aliejaus, 
maisto ir infliacijos klausi
mais gali atnešti pražūtį vi
soms šioje salėje atstovauja
moms tautoms. Jungtinės 
Tautos privalo prie to nepri
leisti. Būtinai reikalinga pa
saulinė strategija maisto ir 
energijos reikalais”.

Toliau: “Jokia viena tauta, 
jokia viena tautų grupuotė 
pajėgi išspręsti visus klausi
mus, su kuriais tenka susi
durti tautų bendruomenei. 
Mes turime veikti sutarti
nai”.

Labai svarbiu šioje prezi
dento kalboje laikomas ir šis 
pareiškimas:

“Branduolinėje gadynėje, 
susitarimui abiems pusėms 
susilaikyti nuo ginklavimosi 
lenktynių tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos, 
dviejų tautų, kurios turi jėgų 
sunaikinimui žmonijos pro
tingo alternatyvo (pakaito) 
nėra”.

Iš tikrųjų, kito kelio nėra - 
susitarimas arba susinaikini
mas!

Prezidentas pažadėjo šios 
šalies aktyvų bendradarbia
vimą su visomis šalimis palai
kymui pasaulinės taikos.

AUKŠTOSE PAREIGOSE
LIETUVOJE

Edmundas Juškys

Iš Vilniaus pranešama: 
“Lietuvos TSR Aukščiau

siosios Tarybos Prezidiumo 
Įsaku Vytautas Baniulis at
leistas iš Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos Valstybinio 
kinematografijos komiteto 
pirmininko pareigų ryšium su 
perėjimu į kitą darbą.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Valstybinio kinemato * 
grafijos komiteto pirmininku 
paskirtas Edmundas Juš
kys”.

Kaip žinia, Ed. Juškys per 
keletą metų darbavosi Tary
binėje Ambasadoje Washing
tone, yra aplankęs daug šios 
šalies miestų ir labai gerai 
pažįstamas Amerikos lietu
viams. Visi linkime jam sėk
mės šioje aukštoje pareigose 
mūsų gimtajam krašte.
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Nuo kalbų ir pažadų niekur 
neinama

Dienos ir savaitės ritasi istorijon, kalbų ir pažadų apie ko
vą su tuo mūsų didžiuoju priešu, vadinamu infliacija, srau
tas toks didelis, kad jau pradeda žmonėms įkyrėti. Girdime, 
kad Washingtone mūsų prezidentas kasdien veda pasitari
mus su pačiais smarkiausiais galvočiais, save vadinančiais 
ekonomais. Prezidentas Fordas jau atlaikė dvi spaudos 
konferencijas, kuriose mušdamasis į krūtinę sakė, kad 
viskas, ką tik jis padarė arba padarys, buvo ir bus visos 
šalies visų žmonių gerovės vardan. Jo patarėjai ir padėjėjai 
taip pat turi neblogą iškalbumą ir nepašykšti mums kuo 
puikiausių pažadų.

Bet tai ir viskas. Bet tai daugiau ir nieko, kol kas, 
absoliutiškai nieko! Nė vienų, absoliutiškai nė vieno tikro, 
konkretaus, aiškaus, efektingo žingsnio prieš infliaciją. Tuo 
tarpu jau per ilgą laiką nesame turėję tokios dienos, kurioje 
nuėjęs į krautuvę ką nors būtinai tavo buičiai reikalingo 
daikto nusipirkti, nebūtum buvęs priverstas mokėti aukš
tesnę kainą.

Ne tik prezidentas, ne tik Baltieji Rūmai su visais kitais 
savo galvočiais, bet ir Kongresas kovoje su tuo didžiuoju 
priešu nėra padaręs nė vieno žingsnio pirmyn. Ten irgi 
kalbų ir pažadų srautas baisiausias, bet nieko apčiuopiamo, 
nieko konkretaus, nieko teigiamo infliacijai pažaboti.

Tik prieš kelias dienas, staiga, be srauto kalbų ir pažadų, 
Kongresas padaro nutarimą, kad visoje Amerikoje niekam 
nevalia važiuojant kad ir šauniausiu automobilių, daryti per 
valandą daugiau, kaip 55 mylias, nes didesnis greitis eikvoja 
energiją, kurios mums trūksta, ir pavojingas žmonių 
sveikatai ir gyvybei. Ir įstatymas! Ir visi turėsime jo 
laikytis. Už jo pažeidimą arba sulaužymą būsime smarkiai 
baudžiami. Ir gerai, ir puiku, mes nuoširdžiausiai Kongreso 
narius sveikiname.

0 infliacija? Ar mažiau pavojinga, kaip per greitas 
automobiliu važiavimas? Nė kiek he mažiau pavojinga. Dar 
šimtus ir tūkstančius kartų pavojingesnė ir sveikatai, ir 
gyvybei.

Jeigu prezidentas, turėdamas teisę ir galią ką nors greito 
prieš infliaciją daryti, bet nedaro, tik pažadais mus maitina, 
tai kodėl Kongresas, kuris taipgi gali ką nors .greito ir 
efektingo kovoje su infliacija daryti, bet nedaro? Pavyz
džiui, jis turi teisę ir galėtų tuojau priimti nutarimą, kad 
niekas neturi teisės, kad griežtai yra draudžiama, jei ne ant 
visados, tai bent per tam tikrą, ribotą laikotarpį, kelti 
kainų. Ir su ta diena infliacija būtų pažabota. Kodėl jis to 
nepadaro? Kodėl jis nepanaudoja tos teisės ir galios? Kodėl 
jis leidžia tam “numerio pirmo priešui” milijonus žmonių vis 
giliau skandinti į skurdą, nusivylimą, desperaciją? Juk tai 
priešas, kuris kasdien milijonams žmonių suėda sveikatą ir 
daugelį be laiko nuvaro į kapus?

Atsakymas tėra vienas: Tiek prezidentas, tiek Kongreso 
dauguma tarnauja tiems patiems kapitalistų interesams, 
kuriems infliacija tik padeda didinti pelnus, tik padeda jiems 
turtėti. Jie tunka liaudies apiplėšimu. Jiems neapeina, kad 
milijonai alkanų ir bedarbių nukenčia.

Bet kaip su kitomis 
partijomis?

Kongrese yra sumanymas, kad prezidentiniuose rinki
muose iš federalinio iždo būtų finansuojamos partijų 
rinkiminės kampanijos. Ir konkrečiai siūlo, kad tiesiai iš 
iždo būtų Demokratų partijai ir Republikonų partijai 
paaukota net po dvidešimt tris milijonus dolerių. Nieko sau 
sumos!

Argumentuojama, kad jeigu pati valdžia rinkimines 
kampanijas finansuotų, tai būtų išvengta su rinkimais 
susietos biauriosios korupcijos ir pašaHntų turtuolių įtaką į 
kandidatus. Kandidatams nereiktų jiems pataikauti, kad 
gavus milijonus dolerių savo rinkiminei kampanijai. Jie ir 
išrinkti neturėtų reikalo turčių interesams taip pataikauti ir 
nuolaidžiauti.

Nei smerkiant, nei giriant sumanymą ir už jį argumentus, 
tuoj iškyla klausimas: O kaip bus su kitomis partijomis, 
susikūrusia nauja partija, kuri norės dalyvauti rinkimuose 
s£i savo kandidatais? Rodosi, kad tame sumanyme kitos 
savo kandidatais? Rodosi, kad tame sumanyme kitos 
partijos yra pamirštos. Ta prasme sumanymas ne tik baisiai 
neteisingas, bet ir labai pavojingas.

. Salaspilis Latvijoj. Tai tik dalelę šio tikrai puikaus 
ansamblio fašizmo aukoms atminti buvusio Vouc-lagerio 

vietoje. V. Gulmano nuotr.

sas” (rūgs. 12 d.) cituoja 
kanadiečių “N. L.” bendra
darbį Juozą Lukošiūną, kuris 
dejuoja ir klausia:

“Vargu ar begalima šian
dien pavadinti modernia pas
toracija tokių dvasiškių dar
bą, Vurie per daug patogiai 
įsitaisę klebonijose,, kurios; 
neretai panašėja į pilaites ir į 
kurias pasauliečiai neturi tei
sės užeiti, išskyrus atsitikti
nus pašnekesius svečių kam
baryje išimtinoms grupėms 
ar asmenims. Tokių dvasiš
kių rūpestis beturčiais ir nu
skriaustaisiais pasibaigia 
dažniausiai tik paternalistine 
užuojauta ar dvasiniu pamo
kymu. Kelis iš jų matome 
pasibeldžiant į proletariato 
kvartalų darbininkų duris? 
Čia, atrodo, užmetimas, kad 
katalikų dvasios vadai per 
dažnai vaišinasi prie turtin- 
gųjų stalo, yra labai teisin
gas. Kodėl klebonijos negalė
tų būti lygiai tokios pat pap
rastos, kaip ir darbininko 
žmogaus namai? Kodėl klebo-' 
nija negalėtų būti atviras 
centras visiems ir be išim
čių?”

Mums truputį Lukošiūno 
gaila. Matyt, žmogus dar ir 
šiandien nežino, kad kunigai 
nėra kvailiai. Kokiems ga
lams jie gyvens bakūžėse, 
kuomet gali gyventi palociuo- 
se? Jis, matyt, dar dežino, 
kad kunigai yra išnaudotojai. 
Skurdžių ir vargšų padėtis 
jiems tiek terūpi, kaip ir 
visiems išnaudotojams, kaip 
ir visiems tiems, kurie nei 
sėja, nei piauna, o turtus 
susikrauna. Dar nėra buvę 
tokio atsitikimo, kad kunigas 
turėtų užsidėti tarbas ir eiti 
žebravoti. Jie yra labai mo
kyti, ir labai gudrūs-biznie-j 
riaiJ ' ■' f’I

PRIPAŽĮSTA, KAD 
BENDRADARBIAVO 
SU NACIAIS

Clevelando smetoninė 
“Dirva” (rugs. 13 d.) piktai 
vanoja kailį “Akiračiams” už 
jai primetimą advokatavimo 
naciams. Bet iš tikrųjų taip 
yra: “Dirva” ne tik advoka
tauja naciams, bet net begė
diškai teisina ir gina tuos, 
kurie karo metu kolebaravo 
su naciais ir padėjo jiems 
lietuvius persekioti ir žūdyti. 
Tai parodo “D.” smerkimas 
Amerikos įstaigų, kurios pra
dėjo viešai skelbti vardus ir 
pavardes nacių bendradar
bių, kurių tarpe skamba kele
tas ir lietuviškų pavardžių, 
kaip, pav., vyskupas Vincas 
Brizgys. “Akiračiai” teisingai 
tai laiko advokatavimu na
ciams.

Bet įdomu, kad “D.” neuž
ginčija kaltinimo, kad tokiu 
nacių bendradarbių, kurie iš
davinėjo lietuvius ir padėjo 
juos naikinti, buvo. Pav., 
“D.” sako:

“Karo metu tarnavę valsty
binėje įstaigoje puikiai atsi
mena, kaip nuolat gaudavo iš 
vokiečių okupacinių įstaigų' 
paklausimų ir pasiteiravimų 
apie asmenis. Jie suimdavo 
kokį jiems įtariamą asmenį, 
bet neturėjo pakankamai ži
nių apie ji. Tad klausdavo 
lietuvių valdininkų: duokite 
apie šį asmenį turimas ži
nias”.

Ar tie dirvinio plauko lietu
viai su pasipiktinimu atmes
davo tokį nacių reikalavimą? 
Ne! “Ir lietuviai surinkdavo 
tas žinias”, sako “Dirva”.

Žinoma, ji priduria, kad tos 
žinios buvusios tik geros ži
nios, kad tas “žmogus buvo 
padorus ūkininkas, buvęs 
šaulys, sąžiningai atlikdavo 
jam uždėtas pareigas, jpkioje 
priešvalstybinėje veikloje ne
dalyvavo (priešvalstybine 
veikla buvo suprantama dau-

komunistas, jtąi, yra, 'tarybi
nis žmogus, kovojo pries na
cius, tai tie lietuviai į jį pirštu 
parodydavo ir padėdavo jį 
suimti ir nubausti, dažniausia 
sušaudymu.

O kokia “Dirvos” nuomonė 
apie vokiškus nacius? Geres
nių žmonių negalima nė įsi
vaizduoti visoje , ^įęje ’ ašąrų 
pąkalnėje. Tik klausykime,:(“Įr 
beveik visais tokiais atžvil
giais vokiečių suimtieji as
menys būdavo paleidžiami 
arba nubaudžiami kokia maža 
bauda”. Betgi tūkstančius, ir 
tūkstančius Lietuvos žmonių 
naciai paskerdė. “Dirvai” ma
tyt, tai reiškia nubaudimą 
“tik maža bauda”.
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JAU RAGINA 
NEBEPASITIKĖTI 
IR AMERIKA

Bostono menševikų “Kelei
vis” jau atvirai ragina “va
duotojus” nebepasitikėti 
Amerika. Girdi:.

“Mūsų politikų vadinamo
sios “pasaulio politikos ap
žvalgos” kone visada mums 
rodo šviesios perspektyvas, 
kažkurio užsięnio reikalų de
partamento raštininko mums 
palankus pareiškimas visada 
yra “stiprinantis viltį”, o jau 
užsienio reikalų ministras ar 
prezidentais [tai, pagal mūsų 
tiesos meilę, niekada nega
lįs meluoti ar pakeisti savo 
nuomonę!

Šia proga mes norėtume 
“tiesos mylėtojų” dėmesį at
kreipti ir į Amerikos “teisin
gąją” paskutinių laikų politi
ką, kuri vieną,dieną gali taip 
mūsų “pasitikėjimą tiesos lai
mėjimu” gępokai apvilti. 
Šiandien Amęrika jau ieško 
“draugiškumo” ne tik su So
vietų Sąjunga,.bet ir su ko- 
.ipųpistine Kųba,-^qpiųnis^įne 
Albanija, - koix|uiųstjnę; Mon
golija ir kas žipo įlar su kuo. 
Pagaliau ji net ir Izraelio 
žydelius po svarą parduoda, 
kad iš karto nebūtų per dide
lio triukšmo".

‘ ]

NUOLAIDŲ BUVO 
IR BUS

Chicagos' menševikų laik
raščio redaktorius jau pradė
jo sapalioti net prezidento 
Forcjo vardu. Pav., jis mus 
užtikrina, kad nors tiesa, kad 
“mes žinome, kad preziden
tas Fordas yra’pasiryžęs tęsti 
prezidento sNixono užsienio 
politiką, bet kiekvienam aiš
ku, .kad naūjų nuolaidų 
Kremliaus valdovams jis ne
darys”. Aišku1 Martynui Gu
deliui, bet ne rimtai galvojan
čiam apie tarptautinius san
tykius. Tautų ir valstybių, 
ypač su skirtingomis sociali
nėmis santvarkomis, taikus 
sugyvenimas dėįmanomas be 
nuolaidų. Mums atrodo, kad 
“N.” redaktoriui teks skau
džiai nusivilti, iSr ne taip jau 
tolimoje ateityje, jeigu prezi
dentas Fordas tikrai laikysis 
ir sieks tokio sugyvenimo su 
Kremliumi. Mės tikime, kad 
jis taip darys', nes kitoks 
kelias vestų prie konflikto, 
prie branduolinio karo.

; _______........ i , 1

KARO PRIEŠAI NUTARĖ 
FORDO “AMNESTIJOS” 
NEPRIIMTI f ! 1 

... t r ( . ■ • ■

Toronto, Canadą. - Praeitą 
sekmadienį čia įvyko jaunųjų; 
karo priešų (pabėgėlių iš ar
mijos ir nuo drafto) konferen
cija. Dalyvavo 50 atstovų nuo 
visų Kanadoje veikiančių jau
nųjų karo priešų grupių.

Konferencija priėmė rezo
liuciją, kurioje griežtas atme
tama sąlyginė j prez. Fordo 
jiems siūloma amnestija. Jie 
reikalauja pilnds besąlyginės 
amnestijos ir uz ją tęs kovą.^ 
Fordo amnestija reiškia, kad 
karo priešas padaromas vaĮ-i 
džios vergu per dvejus me
tus.

«

Lietuvos kino studijoje statomas pirmasis lietuviškas 
spalvotas plačiaekranis miuziklas “Velnio nuotąka” pagal 
Kazio Borutos apysaką “Baltaragio malūnas”.

Scenarijaus autorius ir filmo režisierius statytojas - 
Arūnas Žebriūnas, vyr. operatorius - Algimantas Mockus. 
Muziką parašė jaunas kompozitorius V. Ganelinas.

Pagrindinius vaidmenis atlieka žinomas kino aktorius 
Regimantas Adomaitis ir jauna Vilniaus akademinio dramos 
teatro aktorė Vaiva Mainelytė.

T. -Žebrausko nuotr.

Milijonai ardoma jai veiklai
Centrinė Žvalgybos Valdyba ir fašistinis perversmas Čilėje 

APOLINARAS SINKEVIČIUS

Prieš metus, rugsėjo 11 
dieną, karinė chunta nužudė 
Čilės prezidentą Salvadorą 
Allendę ir įvedė šalyje karinę 
fašistinę diktatūrą. Kur vedė 
šio perversmo gijos, buvo 
aišku jau tada, o dabar pati 
Jungtinių Valstijų Centrinės 
žvalgybos valdybos vadovy
bė buvo priversta pripažinti 
nusikalstamus savo agentū- 

.veiklos Čilėjęuręzulj&£ųs•! 
Jtąįp. pranešė šiofnis. dięnpmį^ 
laikraštis “New York Times”,1 
W. Colby, naujasis CŽV di
rektorius slaptame JAV kon
greso posėdyje šių metų ba
landžio mėnesį pareiškė, kad 
CŽV 1970-1973 metų laiko
tarpyje ardomajam darbui 
prieš Čilės Liaudies vienybės 
vyriausybę ir šalies preziden
tą S. Allendę išleido 8 milijo
nus dolerių. ,

W. Colby kongresui patei
kė duomenis, kad dar 1964 
m., kada S. Allendė buvo 
kandidatas į prezidentus, 
tuometinė JAV prezidento L. 
Johnsono administracija per 
Centrinę žvalgybos valdybą 
pastojo kelią S. Allendei ir 
tarpininkavo, kad prezidentu 
būtų išrinktas krikščionių de
mokratų partijos lyderis E. 
Frėjus. Kada 1969 m. paaiš
kėjo, jog S. Allendę prezi
dento rinkimuose rems čilie
čių dauguma, CŽV davė jo 
priešininkams pusę milijono 
dolerių, o 1970 m. pradžioje 
paskyrė dar pusę milijono.

Dosni CŽV ranka Liaudies 
vienybės priešininkams buvo 
ir vėliau. 350 tūkstančių dole
rių buvo paskirta papirkti 
Čilės kongresmenams. Kai 
šios pastangos nepasiteisino 
ir S. Allendė 1970 m. rugsėjo 
4 d. laimėjo rinkimus, 6 spa
lio mėn: prisiekė kaip prėzi-1 
dentas, ‘ JAV valstybės de
partamentas paskelbė; kad 
jis, esą, “tvirtai atmetė” bfet 
kokias' bastangaš sukliudyti 
išrinkti S. Allendę.

Prisidengusi šiuo formaliu 
valstybės departamento pa
reiškimu, CŽV toliau slaptai 
veikė prieš Liaudies vienybės 
vyriausybę Čilėje. Tada 
Jungtinės Valstijos Čilei su
mažino banko paskolas ir kre
ditus, ribojo grūdų pardavi
mą.

Prisimenu, kai 1972 metų 
gruodyje, kalbėdamas iš 
Jungtinių Tautų Organizaci

jos tribūnos, prezidentas S. 
Allendė pasakė:

— Prieš mūsų šalį iš užsie
nio vykdomas didelio masto 
spaudimas, kuriuo siekiama 
atskirti mus nuo pasaulio, 
dusinti mūsų ekonomiką ir 
paraližuoti prekybą, atkirsti 
mus nuo tarptautinio finansa
vimo šaltinių.

t Pats W. Colby patvirtino* 
'kad CŽV 19714978'metais 
ardomajai veikiai' Čilėje pa- 
škyrė 5 milijonus dolerių. Tik 
remti opozicijos kandidatus 
rinkimams į šalies municipali
tetus praėjusiais metais buvo 
išleista pusantro milijono do
lerių . Santiago laikraščiams 
ir žurnalistams, agitavusiems 
prieš S. Allendę, buvo skiria
mos šimtatūkstantinės su
mos. CŽV Čilėje finansavo 
ardomąjį darbą dirbančius 
asmenis, organizacijas, poli
tines partijas ir betarpiškai, 
ir per kaimynines Lotynų 
Amerikos šalis, ir net per 
Vakarų Europos valstybes, 
per JAV monopolijas. “Inter
national Telephone and Tele
graph Company - ITT - pati 
davė vieną milijoną dolerių 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bei, kad ši per CŽV agentus 
1973 m. rugpiūtyje - prieš pat 
perversmą - paremtų specia
lų planą toliau didinti ekono
minius sunkumus ir politinį 
chaosą Šalyje.

Visi šie faktai - tik nedide
lės nuotrupos iš 48 lapų visiš
kai slapto W. Colby praneši
mo JAV kongresui apie gė
dingus CŽV darbus Čilėje 
prieš Liaudies vienybės vy
riausybę ir prezidentą S. Al
lendę. Tačiau ir tai jau gana 
solidūs įrodymai, kuriuos iš
tisus mėttis nuo tragiškų įvy
kių Čilėje niekaip negalėjo 
paslėpti Amerikos magnatai, 
į šipulius štidaūžę lengvai 
žarstdmus “Ikišvės, dęhiofcra- 
tiįoš*-žo’džius. 1

Šiomis dienomis visi pažan
gūs amerikiečiai smerkia mo
nopolijų, Centrinės žvalgy
bos valdybos veiklą Čilėje, 
griežtai protestuoja prieš nu
matomą 20 milijonų dolerių 
paramą fašistinei chuntai, so
lidarizuojasi su Čilės liaudimi 
ir jos patriotais, kovojančiais 
už savo šalies laisvę ir nepri
klausomybę, prieš JAV im
perializmo diktatą ir jo staty
tinių priespaudą.

Iš “Tiesos”
jjii. / I' f t.,. >.> ' f j ' i; *.ij

Brpnei ir Walterui
Keršuliams,
Malonūs draugai,

, NaJr aš jau Druskininkuo
se gydausi. Gydytojai surado 
daug ligų. Į tą trumpą laiką 
neišgydys. Būsiu čia 12 die
nų.

Oi, kaip čia gražu ir sveika. 
Valizo dar negavau iš Mask
vos, tai draugų antrašų netu
riu. Stepono (Večkio) dar 
nemačiau.

Labučių jums abiem.
Adelė Rainienė

Dear Eva:
Enclosed is a check for $10 

which is a donation to Laisve 
from Anna Pankow in memo
ry of John Gasiūnas.

Anna Pankow is a Ukrai
nian friend of ours who heard 
John speak at the funeral 
service for my mother in May 
1964 and remembers him as a 
good man.

Sincerely,
Amelia Yuskovic
Stamford, Conn.

SAKO, PREZIDENTAS 
VEIDMAINIAVO

Dienraštis “Daily World” 
(rugs. 18 d.) vedamajame 
“Pres. Ford and the CIA” 
sako, kad prezidentas bjau
riai veidmainavo, kai spaudos 
konferencijoje sakė, kad ČIA 
Čilėje “darbavosi Čilės žmo
nių gerovei”. Jei taip būtų 
buvę, sakų dienraštis, tai juk 
dabar, kuomet Čilės liaudis 
dejuoja po geležiniu fašizmo 
batu, šios šalies jo vadovau
jama valdžia, skubintųsi jai į 
pagalbą. O prezidentas For
das, kaip žinia, elgiasi kaip 
tik priešingai. Jisai šiandien 
Čilės kruviniesiems diktato
riams teikia ekonominę ir 
visokią kitokią pagalbą, o ne 
liaudžiai.

Dienraščio redakcija taipgi 
pastebi, kad prezidento For
do užgyrimas ČIA veiklos 
prieš demokratinę Čilės val
džią, reiškia, kad ČIA veikla 
bus vedama ir plečiama ir 
ateityje prieš demokratines 
valdžias. Tai didelis pavojus 
detentės politikai. Tai pavo
jus taikai.

PRANAS RAŠČIUS
Sulaukt norėčiau...
Vėl vakaras gaisais nušvito.
Girdžiu vėl varnų riksmą graudų... 
Sulaukt norėčiau tokio ryto, 
kad nebeliktų vietos skriaudai.

Kad saulėj tekančioj ištirptų 
kristalai aštrūs juodo skausmo, 
o žalzganoj viršūnėj skirpstų 
giedotų paukščiai giesmes džiaugsmo.

Kad upės šniokščiančios nuneštų 
j negyvenamąją salą, 
į nepasiekiamą mums kraštą 
ir ašaras sūrias, ir melą.

Kad neapykantos dirvonuos 
pražystų Šventas meilės krūmas 
ir saulės spinduliu raudonu 
nutviekstų žemą ŽMOGIŠKUMAS?

Neliūsk, širdie, nors tau ir rodos, 
jog dar taip maža padaryta. 
Tam ir plaki, kad iškovotum 
Tėvynei savo tokį rytą.

Aleksys Churginas

SANKRYŽA

Užmigo šiltos
pasakos vaikiškos, 

užmigo žvarbios
graužatys, aimanos, 

užmigo žvainos
viltys palaimintos, — 

nenori miego
vien tiktai sąžinė, 

ji tamsoje
išeina į sankryžą 

visų aistrų
ir potroškių žemiškų 

ir tavo protą
snaudžiantį šnekina, 

o tu lyg marškonas
išbalęs 

jos priekaištingo 
klausaisi balso. . .

Užmigo šiltos
pasakos vaikiškos.
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TALENTAS, ENERGIJA 
IR PASIŠVENTIMAS

Beveik prieš 20 metų į 
Vilniaus konservatoriją įstojo 
vaikinas, apie kurį jo specia
lybės dėstytojas netrukus ka
tedros posėdyje kalbėjo: “Ga
bus, muzikalus, darbštus ir 
pareigingas. . . Bet pasirink
ta specialybė jam, atrodo, 
mažiausiai rūpi. Jis ne klar
netistu siekia tapti, o kažko 
kito nori. . .”

Paskaitas ir individualines 
pamokas Juozas Domarkas 
laukė labai reguliariai, viską 
išmokdavo net geriau už ki
tus, todėl niekas iš dėstytojų 
jam pretenzijų nereiškė. Stu
dijų draugai netrukus pama
tė, kad jų šviesiaplaukis gar
banotas kolega domisi toli 
gražu ne tik savo instrumen
tu. O po metų kitų jau visi 
žinojo: Juozas Domarkas 
trokšta tapti dirigentu ir ak
tyviai ruošiasi šiai profesijai. 
Kad Vilniaus konservatorijo
je nėra simfoninio dirigavimo 
specialybės, jis nelaikė kliūti
mi. Puikus pasiruošimas ir 
Vilniaus konservatorijos re
komendacijos jam padėjo įs
toti į Leningrado konservato
riją.

1962 metais Tarybų Lietu
vos simfoninės muzikos mė
gėjai tapo įdomių koncertų 
liudininkais. Už LTSR Val
stybinės filharmonijos simfo
ninio orkestro dirigento pulto 
stojo Leningrado konservato
rijos II kurso studentas J. 
Domarkas, o koncerto solis
tas buvo garsus pianistas, 
Leningrado konservatorijos 
rektorius prof. P. Serebria
kovas.

Išimties keliu J. Domar
kas, dar studentu būdamas, 
skiriamas filharmonijos sim
foninio orkestro vyriausiuoju 
dirigentu. Čia netrukus 
paaiškėja, kad, greta grynai 
muzikinių gabumų, turi taip 
pat neabejotinų pedagoginių 

Moteris toreadora išsikovojo 
lygias teises

Ispanijoje ir kai kuriose 
Pietų Amerikos šalyse labai 
vertinamos koridos (“corri
das” - kautynės arenose su 
buliais), kurias ispanai seka 
su dideliu dėmesiu ir ypatin
gu entuziazmu. Koridoj žiū
rovų nuotaika nusprendžia 
toreadoro - torero gabumus. 
Jie stebi toreadoro grakštu
mą ir mokėjimą gražiai apsi
ginti nuo buliaus ir jo gra
žiuosius kovos momentus pa
lydi su šūkiais: “Olėl”. Kau- 
jasi toreadorai arenose su 
alkanais įniršusiais buliais, 
pakol pastarasis tampa nu
durtas su špaga arba pats 
toreadoras sužeistas. Mums 
toks menas ar sportas atrodo 
žiaurus, bet ispanus savotiš
kai jaudina skausmas ir kan
čios. Kdrida jiems yra grožio 
ir kraujo junginys.

Per metų metus toreadorai 
buvo vien tik vyrai. Ispanijo
je ši tradicija laikėsi net iki 
šiolei, bet Pietų Amerikoje 
jau yra ir moterų toreadorių. 
Pagaliau, šių metų rugpiūčio 
mėnesį, Ispanija taip pat at

vėrė koridų vartus ir mote
rims. Atsirado toreadora An
gela Hernandez, atvykusi iš 
Pietų Amerikos ir ten daly
vavusi koridose, kuri trijų 
metų laikotarpyje iškovojo, 
teismo keliu, panaikinti dis
kriminaciją koridų arenose.

Atsiektas Angelos tikslas 
sužadino aktorę Alicia Tomas 
ir Marytę Alzabal treniruotis 
šioje profesijoje. Apart jų, 
nuvyko iš Pietų Amerikos į 
Ispaniją toreadora “Rosarito 
de Colombia”, pretenduoda
ma nukovusi Pietų Ameriko
je net 40 bulių. Visos torea- 
doros žada neužilgo debiutuo
ti mažesniuose Ispanijos 
miesteliuose, o vėliau tikisi 
patekti ir į Madrido arenas. 
Išsikovoti moteriai sau lygias 
teises bile kurioje srityje šio
je, pilnoje įvairių tradicijų, 
šalyje ir dar prie gen, Franco 
rėžimo, yra didelis laimėji
mas.

Angela Hernandez teigia, 
kad korida nėra jokia gyvulio 
skerdynė, bet yra menas, 
reikalaująs ištvermės, stip-

rios valios ir grakštumo. 
Prašmatni profesija moder^ 
niškai moteriai.

Toks menas ar sportas (ne
žinia, nė kaip pavadinti) 
mums neaiškus. Sunku su
prasti koridų grožį, bet Atai’ 
yra grynai ispaniškas reiški
nys, tos šalies tradicija riuo 
senų laikų.

H, F.

ir organizacinių sugebėjimų. 
Per 5-6 koncertinius sezonus 
J. Domarko vadovaujamas 
kolektyvas padarė tokią pa
žangą, kad net didžiausi 
skeptikai, kurie teigė, kad 
naujas vyr. dirigentas, esą, 
“dar jaunas ir žalias”, buvo 
priversti pripažinti jo nuopel
nus. Kad didelis kolektyvo ir 
jo vadovo darbas nenuėjo 
niekais, aiškiai parodė labai 
sėkmingos gastrolės broliš
kose respublikose - Baltarusi
joje, Ukrainoje, Latvijoje. 
1969 metų rudenį apie simfo
ninio orkestro iš Vilniaus pa
sirodymus puikiai atsiliepė 
Lenkijos muzikos kritika.

.Nuo to laiko Juozas Domar
kas vis dažniau kviečiamas 
koncertuoti su geriausiais 
Tarybų šalies orkestrais 
Maskvoje ir Leningrade, daž
nai diriguoja broliškose res
publikose, Lenkijoje, peko- 
slovakijoje, Rumunijoje, Ju
goslavijoje, o šią vasarą buvo 
net nuvykęs į Meksiką.

Dažas menininkas turi savo 
"arkliuką” - ypač mėgstamą 
veiklos sritį. Vieni dirigentai 
teikia pirmenybę klasikų kū
rybai, kitų charakterį labiau
siai atitinka romantiška mu
zika. J. Domarkas ypač at
kakliai dirba su naujai para
šytų kūrinių partitūromis. Už 
simfoninio orkestro pirmą 
kartą atliktus ir vėliau išpo
puliarintus kūrinius J. Do
markui dėkingi įvairių kartų 
muzikai - A. Račiūnas ir V. 
Barkauskas, V. Paltanavi
čius, J. Bašinskas, S. Vainiū
nas, J. Juzeliūnas ir’daugelis 
kitų.'

Savo vis platėjančioje kon
certinėje veikloje J. Domar
kas tvirtai vadovaujasi prin
cipu, kad, kur bevyktų jo 
koncertai, kiekviename turi 
skambėti lietuviškos muzikos 
pavyzdžiai. M. K. Čiurlionio, 
B. Dvariono, E. Balsio ir kitų 
tautiečių kūrybą jis populia-’ 
rina įvairiose tarybinėse res-y 
publikose ir užsienio šalyse.

38-mečiui lietuvių dirigen
tui Juozui Domarkui būdin
gas įgimtas muzikalumas, di
delis darbštumas, veiklumas, 
temperamentas, nesitenkini
mas tuo, kas jau pasiekta, 
nuolatinis reiklumas sau ir 
kolegoms. Štai tas vertingų 
bruožų derinys, kuris įgalino 
dirigentą pačioje savo meni
nės veiklos pradžioje pasiekti 
visus tuos gražius laimėji
mus, už kuriuos jam paskirta 
šių metų Respublikinė premi
ja, suteiktas Lietuvos TSR 
liaudies artisto garbės var
das. Klemas Nainys

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Argentina: pažangos ir 
reakcijos jėgų grumtynės

Sudėtingą savo istorijos 
laikotarpį gyvena Argentina 
- viena didžiausių Lotynų 
Amerikos šalių (jos gyvento
jų skaičius artėja prie 25 
milijonų, šios šalies teritori
joje lengvai sutilptų dešimt 
tokių Europos valstybių, kaip 
Anglija arba Vakarų Vokieti
ja). Vakarų spauda pranašau
ja, kad artimiausiais mėne
siais gali išsispręsti klausi
mas, ar Argentina ateityje 
toliau žengs politinio ir eko
nominio savarankiškumo, so
cialinės pažangos keliu, ar čia 
įsigalės reakcija, kuri aki
vaizdžiai mokosi iš Čilės fa
šistų.

Nebe pirma diena Argenti
noje vyksta atkaklios pažan
gos ir reakcijos jėgų grumty
nės. Monopolijos ir stambieji 
žemvaldžiai latifundininkai, 
kuriuos remia ir kursto impe
rialistiniai Jungtinių Ameri
kos Valstijų sluoksniai, ypač 
suaktyvino savo veiklą, kai 
liepos pradžioje mirė šalies 
prezidentas Chuanas Pero
nas, su kurio vardu argenti
niečių tauta siejo Šviesesnio 
gyvenimo viltis. Reakcija tuo 
metu negalėjo griebtis kari
nio perversmo, nes šalį valde 
neseniai gyventojų daugu
mos išrinkti žmonės, konsti
tucinė santvarka buvo labai 
populiari. Tie, kas žavisi kru
vinaisiais Čilės generolais, 
dabar atkakliai siekia paruoš
ti sąlygas fašistiniam per
versmui. Jie visaip kliudo 
įgyvendinti pažangias vy
riausybės priemones, nu
kreiptas prieš vidaus ir užsie
nio monopolijų šeimininkavi
mą, mėgina sužlugdyti agra
rinę reformą, taip pat ekono
minius ir prekybinius susita
rimus su socialistinėmis šali
mis. Masiškai griebiamasi 
ekonominio sabotažo, mėgini
mų sukelti chaosą, sutrikdyti 

KRISLAI IŠ LIETUVOS

1. Tiek verti “Naujięnų*/ 
išgalvojimai

Nors jau gerokas laikas 
praėjo, bet verta prisiminti 
naujieniečių aiškias nesąmo
nes, paleistas norint pasidi
džiuoti “tiksliomis informaci
jomis iš Lietuvos”. Atsime
nate kaip tas apsimetėlių liz
das tuoj po A. Sniečkaus 
mirties paskubėjo paskelbti 
būk jo vieton išrinktas J. 
Maniušis ir paleido prieš jį 
šmeižtų kibirus. Kada toji 
“informacija” pasirodė nepa
grįsta, naujieniečiai mandra- 
pypkiai suskubo aiškų melą 
pridengti kitu, pažymėdami, 
kad jis buvęs “laikinai paskir
tas”, ko iš tikro visai nebuvo, 
nes LKP CK sekretoriumi 
išrinktas P. Griškevičius.

Tęsdamas savo sistemingas 
nešvarias manipuliacijas, 
naujieniečių širšynas paleido 
savo gylius prieš LKP CK 
antrąjį sekretorių V. Chara- 
zovą, duodamas neribotą va
lią fantastiškiems išmislams 
apie jo veiklą ir funkcijas. 
Visos tos melagystės teturi 
pagrindo tiek, kiek tikinimas 
būk V. Charazovas tose pa
reigose dirbąs jau 20 metų, o 
iš tikro šiame poste jis yra 
apie 7 metus.

Daug jaučio odų reikėtų 
sunaudoti norint išskaičiuoti

piktas melagystes, kurias yra 
paskleidusios “Naujienos” 
prieš Tarybų Lietuvą ir jos 
žmones. Šmeižtų ir melų at
žvilgiu jos net pralenkia pa
čius reakcingiausius laikraš
čius, kuriuose greta visų ne
sąmonių kdrtais galima atras
ti ir kai kurią objektyvesnę 
informaciją apie Lietuvos gy
venimą. O tariamųjų “socia
listų” organas iš kailio neriasi 
įrodinėdamas.savo neapykan
tą socialistinei Lietuvai.

2. Jie teisina hitlerininkus 
žudikus

Neseniai katalikiškame 
“Drauge” tilpo rašinys apie 
Pirčiupiu tręgediją. Prieš 30 
metų hitlerininkai ir jų sėbrai 
lietuviški nacionalistai įvyk
dė šiurpų nusikaltimą sude
gindami Pirčiupiu kaimą su 
visais jo gyventojais. Ugnyje 
sudegė ir nuo budelių kulkų 
žuvo 119 žmonių - vyrų, 
moterų, vaikų ir kūdikių. Ir 
tai ne vienintelis hitlerininkų 
sudegintas, kaimas, nes jau 
antrąją karo dieną, 1941 m. 
birželio 23 d., jie sudegino 
Ablingos kaimą? ir sušaudė 
42 jos gyventojus, o vėliau 
tokio pat likimo susilaukė 
keletas kaimų ir šimtai žmo-< 
nių. Tačiau katalikiškasis 
laikraštis savo rašinį skiria 
ne žiauriems žudikams pa
smerkti, o jiems. . .išteisinti. 
Esą dėl Pirčiupiu tragediją 
kalti ne hitlerininkai, o. . . 
tarybiniai partizanai, kurie 
kov o jo pr ie$ h it lęr in ink us. 

•Tai ne nauja versija, nes 
reakcininkų, tarpe Veikia ne 
mažai “dipukų”, o jų ne vie 
nas yra buvę hitlerininkų 
tiesioginiais talkininkais, net 
jų nusikaltimų bendrininkais.

gyventojų aprūpinimą reika
lingomis prekėmis, skleidžia
mi gandai, skepticizmas, ne
pasitikėjimas dabartiniais 
valdžios organais, bandoma 
supiudyti tarpusavyje pažan
giąsias ir demokratines jė
gas. Reakcionierių ginkluoti 
būriai rengia politines žmog
žudystes, terorizuoja gyven
tojus.

Tuo tarpu pažangiosios Ar
gentinos jėgos, kurioms šiuo 
metu simpatizuoja gyventojų 
dauguma, nėra vieningos. 
Dabartinė vyriausybė neatsi
sako pažangių priemonių. Be
ne ryškiausiai tai patvirtina 
neseniai paskelbtas jos dek
retas nacionalizuoti šalyje vi
są naftos paskirstymo ir par
davimo tinklą. Tačiau valsty
bės vadovė Marija Estela 
Martines de Peron (kaip žino
ma, prezidento našlė buvo 
šios šalies viceprezidentė ir 
pagal konstituciją pradėjo 
vadovauti valstybei) nesiryž
ta priimti Argentinos Komu
nistų partijos pasiūlymo su
daryti koalicinį kabinetą, at
stovaujantį visoms demokra
tinėms ir antiimperialisti- 
nėms jėgoms. Pačioje vyriau
sybėje yra žmonių, kurie pa
deda sudaryti kariniam per
versmui palankią atmosferą. 
Iš kitos pusės, reakcijos są
mokslui objektyviai tarnauja 
ir kairiųjų ekstremistų anar
chistiniai veiksmai, jų gink
luoti išpuoliai.

Argentinos Komunistų 
partija be atvangos kviečia 
nenuilstamai stiprinti visų 
šalies demokratinių, antiitn- 
perialistinių jėgų vienybę. 
Neseniai ji išplatino šiuo 
klausimu specialų pareiški
mą. Komunistai nuosekliau 
kovoja prieš fttšižmo pavojų 
Argentinoje,'iiž šviesią savo 
tautos ateitį. 1

A. Petkus

Tad suprantama, kad to-
kiems ponams rūpi savo sėb
rus hitlerininkus teisinti, o jų 
priešus tarybinius partizanus 
šmeižti.

3. O masinių Rainių aukų 
nepastebi.

Tas pats katalikų “Drau
gas” vis nesuliauja priminė
jus Rainius, siedamas tą vie
tą su hitlerininkų laikų išpūs
tais ir sufalsifikuotais kaltini
mais prieš bolševikus. Tuo 
tarpu reakciniai rašeivos nė 
žodžiu neužsimina apie Rai
nius kaip baisių žudynių vie
tą, kurioje buvo nužudyti 
apie keturi tūkstančiai nekal
tų žmonių be lyties ir amžiaus 
skirtumo. Tai buvo hitleri
ninkų ir lietuviškųjų naciona
listinių budelių vykdyto ge
nocido aukos, apie kurias 
stengiasi nutylėti žudikų už
tarėjai. O ar suskaičiavo kada 
nors ponai užjūrio rašeivos 
kelias dešimtis tūkstančių 
žmbnių nužudė įvairiose Lie
tuvos vietose baltaraiščiai 
hitlerininkų talkininkai pir
momis karo dienomis. Tą bai
sų Lietuvos žmonių žudymą 
jie dar drįsta vadinti “patrio
tiniu sukilimu”, nors iš tiesų 
tai buvo biaurios beginklių 
žmonių, daugiausiai lietuvių, 
žudynės, įvykusios Raudona
jai Armijai pasitraukus, ar 
tai ne didžiausia niekšybė 
didžiuotis talkininkavimu hit
lerininkams, kurie atvirai 
skelbė sunaikinsią lietuvių 
tautą??

4. Suktos reakcininkų 
išvados iš loterijos.

Loterija, piniginė ar daikti
nė loterija, rodos, kas čia 
ypatingo? O lietuviškieji 
reakciniai rašeivos, ieškoda
mi bet kokių priekabių pa- 
šmeižti tarybinę santvarką, 
ir čia atranda priežastį savo 
suktoms išvadoms. Girdi, esą 
Lietuvoje toks pramonės pre
kių trūkumas, kad jų krautu
vėse neparduodamos, jas ga
lima įsigyti tik loterijos būdu. 
Parašė žmogus tokią kvaily
bę, sėdėdamas už vandeny
no, ir patenkintas, išgalvojęs 
naują šmeižtą skaitytojams 
mulkinti. O kai žmonės aplan
kę Lietuvą ir matę pilnas 
krautuves įvairiausių prekių 
apie tai parašo, tas melagis 
ramia sąžine paskelbia, kad 
tai “bolševikų propaganda”. 
Spaudos laisvę jis supranta 
kaip laisvę meluoti.

J. Paliukonis

’’Susitikimai su
Bulgarija”

S. m. rugsėjo 10 d. Vilniuje 
buvo atidaryta žinomo mūsų 
fotografo A. Sutkaus perso
nalinė paroda “Susitikimai su 
Bulgarija”. Tai tikrai gražus 
indėlis į tas gausias priemo
nes, atžymint Bulgarijos at
gimimą.

A. Sutkus yra LTSR foto
grafijos draugijos pirmininko 
pirmasis pavaduotojas. Jo 
nuotraukos yra apkeliavusios 
beveik visą pasaulį. Savo 
darbuose jis eina realizmo 
keliu, visur dominuoja žmo
gus - naujo pasaulio kūrėjas. 
Žinoma, mūsų Solenizantas 
nevengia ir peisažų, įdomes
nių gamtos, architektūros de
talių. Savo principams jis 
ištikimas ir šioje parodoje.

Gerai žiūrisi “Gatvės mo
kykla”, “Kapitonų užeigoje”, 
“Gyd. Šumanovo portretas”, 
“Saulės krante” ir eilė kitų. 
Visur jis iškelia charakterin
gus bruožus tam ar kitam 
veikėjui.

Palinkėkime sėkmės drg. 
Sutkui A., įsiklausyti protin
go kritikos balso ir mus pra
džiuginti naujais darbais.

V. Gulmanas•
New Yorkas. - Iš federali

nio kalėjimo šios savaitės 
pradžioje pabėgo septyni 
narkotikų šinkomi, kuriems 
grūmojo aukšta bausmė. Nu
žiūrimi kalėjimo viršininkai.

Lietuviai broliai T. Sąjungos čempionai
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Kauno “Bangos” sporto klubo auklėtinis inžinierius 
Kęstutis Girdauskas jau dešimt metų dalyvauja didžiausiose 
visasąjunginėse ir tarptautinėse autorali varžybose. Jis - 
dviejų automaratonų: Londonas-Mechikas ir Londonas-Sid- 
nėjus dalyvis. Tarybų šalyje pagamintais automobiliais K. 
Girdauskas pravažiavo visą Europą, tradiciniuose rali 
“Europos turas” nuolat užimdamas prizines vietas.

Neseniai kartu su Kęstučiu varžybose pradėjo dalyvauti 
jo jaunesnysis brolis inžinierius Arvydas, kuris nuo 
praėjusių metų tapo TSRS autofnoto sporto rinktinės nariu.

Šiemet TSRS pirmenybėse, kurios vyko Lietuvoje, broliai 
tapo TSRS čempionais. Dabar jie ruošiasi tradicinėms 
varžyboms “Europos turas”.

Nuotraukoje: Kęstutis ir Arvydas Girdauskai.
V. Gulevičius nuotrauka

KELIONĖ Į EXPO 74 
SPOKANE, WASH.

J. P. MILERIS
Darėme šią kelionę ne vien 

tikslu pamatyti Expo 74, bet 
pervažiuoti visą šalį, aplan
kyti tas valstijas ir vietoves, 
kuriose dar piekad nebu
vome. Kaip va, pamatyti gar
siąją Idaho valstiją, kur auga 
skaniausios Idaho bulbės. Jų 
gražus nuaugimas ir nepa
prastas skonis jau nuo seniai 
yra įgijęs garbingą vardą. 
Pamatyti Washingtono gar
sius sodus, kur auga raudoni 
ir geltoni, dideli, patys ska
niausi obuoliai. Jie yra gar
sūs ne tik pas mus Ameriko
je, bet ir kitose šalyse.

Pasaulis vis mažėja, šalys 
ir žmonės vis daugiau nori 
žinoti apie vieni kitus, dau
giau vieni kitais pasitiki rei
kale gauti pagalbos.

Šiais laikais daugelis pa
saulio šalių pasitiki gauti įvai
rios paramos iš Amerikos, o 
ypatingai maisto: duonos, 
kviečių, kukurūzų, pupelių, 
soja pupelių ir ko kito. Ta
čiau, pasiklausius įvairių pra
nešimų iš komercinės spau
dos, iš radijo ir TV. “Ameri
kos derliai šį metą yra nuken
tėję - sunaikinti didelių saus
rų”. Kainos ant visko iškilo, 
ir(dar vis kyla, būk dėlto, kad 
“visko stoka”. Tačiau taip 
nėra. Kapitalistinėje sant
varkoje gobšumui ir pelnams 
nėra ribų, o savo rankose 
turint gamybą, sandelius, 
pramonę, spaudą, radijų ir 
TV, viską galima taip pasuk
ti, kaip yra ant naudos sava
naudžiams.

Jau ne kartą įvyko taip. 
Superka nuo farmerių daik
tus žemomis kainomis, supi
la, sukrauna į sandėlius, ten 
palaiko iki pasireiškia stoka, 
o tada pradeda garsiai šaukti, 
kad yra rimta priežastis kai
nas pakelti ant tokių arba 
kitokių prekių. Ot, ir kalti
ninko nebėra kainų kėlime: 
“Jos kilo tik todėl, kad pasi
reiškė stoka produktų”. . .

Kaip iš tikrųjų yra su šių 
metų kalbama sausra? Ar ji 
yra pakenkusi šalies der
liams? Ne. Mes pervažiavom 
visą plačią šalį nuo Floridos 
iki Pennsylvanijos, nuo Mi- 
chigano, Wisconsino, Minne- 
sotos, kas reiškia šiaurę, ir 
iki South Dakota, North Da
kota, Idaho, Montana, Wyo
ming ir net Washington ir 
Oregon valstijų. Gerai prisi- 
žiurėjom, kad iki South Da- 
kotos derliai visur geriausi, o 
nuo South Dakotos toliau jau 

derlius tik pilkos smilgos lau
kuose. . . Čia lietaus nebūta 
per mėnesius ir viskas nuny- 
kę. Tačiau, šios valstijos (va
žiuojant į vakarus) visada 
buvo pelkėtos, saulės nugai
rintos, nudegintos, net ir me
džiai nebeauga.

Važiuojant per šias valsti
jas, stebiesi, ir nebegali sau 
tikėti, kad turtingoje Ameri
koje yra tokios žemės, kurios 
niekam nebetinka, niekas ant 
jos nebeauga, tik taip vadina
mi “Seidz” iki kelių aukštu
mo. Čia didelės lygumos - 
laukai, tik kai kur kalnelis - 
“papuošalas”. Retenybė pa
matyti kur nors prie žemės 
prisiglaudusį farmerį. Nei 
trobesių, nieko. Retenybė 
pamatyti medelį, gyvulį, ir 
dar kai kur kūgį šieno. . . 
Kada jį kas pakrovė, ir kas jį 
kada sunaudos?

Padangė čia be debesėlių, 
skaisti, melsva. Saulės kaitra 
neapsakomai didelė. Niekur, 
kaip čia, nesimato tiek daug 
žvaigždžių nakties laiku, ir 
rodosi, kad jos visos tokios 
aiškios, didelės. Galimas 
daiktas, kad čia pavasaryje 
būna lietaus, viskas sužaliuo
ja, žolė laukuose pavirsta į 
smilgas ir, vasarai atėjus, ji 
miršta nuo saulės kaitros. 
Todėl šie laukai visi vienos 
spalvos: gelsvai balti, kaip 
smilga.

Negalima remtis šiomis nu
gairintomis valstijomis, ri
šant Amerikos ekonomiją, ir 
praeityje niekas to nebedarė. 
Pavyzdžiui, S. Dakota valsti
ja turi 75,955 ketvirtainiu 
mylių žemės plota,, o gyven
tojų tik 665,507, North Dako
ta nė kiek ne geresnė. Monta
nos valstija turi 145,587 ket
virtainių mylių žemės plotą, o 
gyventojų tik 694,409. Vadi
nasi, čia derliai visada buvo 
žemi ir tik tiek gyventojų 
tegali išmaitinti. Wyoming 
valstija turi 97,203 ketvirtai
nių mylių žemės plota, o 
gyventojų 332,416.1aukai sau
lės nugairinti, net ne sėjama, 
nedirbama žemė, maitina ke
letą šen ir ten matomų gyvu
lių. \

Wyoming valstijos laukuo
se matosi aliejaus-naftos šal
tiniai. Aliejaus pumpos ima 
aliejų iš po žemės. Butų dide
lė laimė, kad minėtose dyku
mose būtų surasta aliejus, 
daug jo. Jis Amerikai ir jos 
technikai labai reikalingas.

(Bus daugiau)
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4-tas puslapis

Tai būrelis integruotos Bostono Charles Sumner mokyklos moksleivių. Matote, balti ir 
juodi vaikučiai greitai susidraugauja. Jei rasizmu užsinuodiję tėvai jų nekiršintų, 
jie gražiausiai sugyventų.

Filmai Lietuvoje - mėgstami, 
masiniai lankomi

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje 
(Tęsinys iš praeito num.)

Lietuviai vis labiau 
pasižymi filmo pasauly

Pernai man teko lankytis, 
kaip turistui, Kryme, Odeso
je, Kaukazo pakraščiuose, 
Soči, Suchumi, ir žinote, kas 
maloniai buvo nuteikę? Tai, 
kad miesto sienose garsini
mai skelbė apie numatytą 
rodyti lietuvių, Vilniaus ga
mybos istorinį filmą “Herkus 
Mantas” (amž. kovos su kry
žiuočiais), apie Maskvoje pa
gamintą spalvotą lietuvio 
Vyt. Žalakevičiaus režisuotą 
ir su lietuviais aktoriais, R. 
Adomaičiu, J. Budraičiu, fil
mą “Tas saldus žodis - lais
vė”. O laikraščių kioskuose - 
(newsstands), tūkstančiais 
mylių nuo Lietuvos, tokiame 
Kaukaze rasdavai pardavi
mui skirtas atvirutes su žino
mo visoje Tarybų Sąjungoje 
Vilniaus dramos teatro akto
riaus - Laimono Noreikos - 
nuotrauka.

Taip, lietuvių gamybos fil
mai pasiekia tolimas vietas, 
net ir vidurinėje Azijoje, o 
lietuviai artistai žinomi toli 
už Lietuvos ribų.

Sunku čia išvardinti visus 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
ypatingai Panevėžio dramos 
teatrų aktorius, kurie dažnai 
kviečiami atlikti svarbiausius 
ar žymius vaidmenis Mask
vos, Leningrado, Odesos, Ki
jevo, Rygos ar Talino gami
namuose filmuose. Banionio 
ar R. Adomaičio, J. Budrai
čio, L. Noreikos, A. Masiulio, 
A. Barčo, V. Paukštės, G. 
Karkos ir kitų vardai žinomi 
milijonams T. Sąjungos ne 
tik filmų lankytojų, bet ir TV 
žiūrovų.
Vis geriau vertina Lietuvoje 

pagamintus filmus
Pastaruoju metu įvairiuose 

filmų festivaliuose vis daž
niau gerai įvertinami lietuvių 
režisierių filmai. Pavyzdžiui, 
pįrnai vasarą tarptautiniame 
f iJ m ųf es t i v a 1 y j e M a s k v o j e 
lietuvis Vyt. Žalakevičius ga- 
vd aukso medalį, pirmąją vie
tą už jo pastatytą filmą ‘‘Tas 
sąldus žodis - laisvė”. Labai 
vertinamas jaunas lietuvis 
kūrėjas A. Žebriūnas už jo 
filmus iš vaikų pasaulio. Lie
tuviai - dokumentalinių filmų 
kūrėjai dažnokai gauna pre
mijas. Jonas Gricius, mirusio 
rašytojo sūnus - kino opera
torius, dėl retų gabumų buvo 
pakviestas į Maskvą ir Lenin
gradą nufilmuoti ekranizuo
tus Šekspyro veikąlus “Ham
letą” ir Karalių Lyrą, dabar 
filmuoja bendrai ruošiamą 
USA - T. Sąjungos filmą.

Visa tai liudija, kad filmų 
pastra'ly Lietuva yra pasiekti- 

si tiesiog labai daug, jei prisi
mintume smetoninius laikus, 
kai filmui buvo skirta visai 
nedaug dėmesio.

Lietuva per metus susuka 
ne daugiau kaip 3-4 filmus ir 
apie šimtą dokumentinių ir 
kitų filmų. Ateityje laukiama 
dar gausesnės gamybos. 0 
šiaip kiekvienas lietuvis - ir 
vakaruose gyvenančių neiš
skiriant - turėtų nuoširdžiai 
džiaugtis jau minėtu lietuvių 
aktorių talentų įvertinimu to
li už Lietuvos ribų.
Filmai be smurto, nuogybių 

ir su teigiama idėja
US gyventojai ar vak. 

Europoje gyvenantieji jau 
apie dešimtmetį “maitinami” 
filmais, kuriuose daug smur
to (violence), daug sexo, nuo
gybių. Kaip jie turėtų pavy
dėti Lietuvos ir aplamai Tar. 
Sąjungos gyventojams. . . 
Jie tiesa, pamato prancūzų 
“Fantomas”, kur juokingo 
“smurto” daug, bet, iš esmės, 
tai tik pasišaipymas iš filmų 
su žudynėmis, apgavystėmis, 
gaudynėmis. Labai retai Lie
tuvoje pamatai filmą, daž
niausia - vakarų gamybos, 
kuris savo tuštumu nepalieka 
jokių pėdsakų atmintyje.

Tuo tarpu iš apie 200 Tar. 
Sąjungos ar socialistinių šalių 
filmų rasime tik labai nedaug 
tokių, kurie nekeltų gražių 
minčių, kilnių idėjų, kur ne
rastume noro tobulinti žmo
gų.

Kaip ir TV, palyginti mato
me daug filmų teatruose iš 
laikų 1941-1945 m., kai tary
biniai žmonės sunkiai kovėsi 
su fašistais - naciais užpuoli
kais, kai vyko žiauri okupaci
ja Baltarusijoje, Ukrainoje, 
Kryme ir kitur. Dar žmonėse 
gyvi paskutinio karo prisimi
nimai, nenuostabu visa tai 
filmuose, jei pagalvoji apie 
buvusius žmonių nuostolius, 
apie tai, kiek reikėjo pasi
šventimo, prakaito, darbo at
statyti priešo nuolintą šalį.

Dėl to ir ekranuose matai 
nemaža karinį laikotarpį vaiz
duojančių filmų - atokių, ku
riuose vokiečius gestapinin
kus sugeba puikiai parodyti, 
suvaidinti ne tik tarybiniai 
aktoriai Maskvoje ar Lenin
grade, bet ir lietuviai (pane
vėžietis Algis Masiulis - daž
nas piktų vokiečių charakte
rių išpildytojas tarybiniuose 
filmuose).

Didžiojo Tėvynės karo, pa
triotinio turinio filmus pasta
to ne tik Maskva, Leningra
das, Odesa ar Kijevas, bet ir 
visa eilė paskirų respublikų, 
kaip Armėnija, Gruzija, Mol
davija ar Kirgizija, Kazachi

ja, Uzbekistanas bei Tadži
kistanas. Tautiniai papročiai, 
istoriniai įvykiai, žmonių 
charakteriai, dainos, šokiai - 
to netrūksta ir tuose filmuo
se, ir lengva suvokti, kaip tie 
filmai skiriasi nuo vakaruose 
pagamintų, ir kiek teigiamo 
jie teikia žiūrovams iš įvairių 
respublikų bei iš kitų šalių.

Nuo istorijos iki šių dienų 
gyvenimo ir iki komedijos 
Lietuvos žiūrovai kino teat

ruose gali dažnai pamatyti 
labai įvairaus turinio filmus. 
Karinės, patriotinės temati
kos kūriniai - tai tik dalis. Jie 
mėgstami publikos, dar ne
nusibosta ir žiaurūs vaizdai. 
Žmonės, pavyzdžiui, su malo
numu žiūrėjo gerai įvertintus 
filmus apie tarybinių mergi
nų pasiaukojimo žygius kare - 
“O aušros čia tykios”, “Tie, 
kuriuos prisimename”.

O kitų turinyje - ir istori
niai įvykiai Latvijoje, Estijo
je, Moldavijoje ar Gruzijoje, 
ir žinomų autorių veikalų nu- 
filmavimai (Dostojevskis, Os
trovskis), ir filmai apie vis 
labiau kylantį gyvenimą Sibi
re, ir net smagios komedijos, 
kuriose pašiepiamas miesčio
niškumas bei kitos šių dienų 
žmogaus ydos.

Įdomu, kad Lietuvos žiūro
vai mielai skuba pamatyti 
filmus iš Meksikos, Egipto, 
Indijos ir net Japonijos - 
nebūtinai jie puikūs techniš
kai, nors ir įdomūs svetimo 
pasaulio, jo žmonių ir jų 
likimų pavaizdavimu.

Gerai pažįstami vakarų-
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Kiekvienas, kam tenka lankytis Raseiniuose, skuba ap
žiūrėti žymaus lietuvių skulptoriaus Vinco Grybo pamink
lą “Žemaitis”. V. Kondratavičienės nuotrauka
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prancūzų filmai, o Italija su 
savo serija filmų apie teisin
gumą, įvairių įstaigų prasi
žengimus, apie prokurorus, 
kalėjimus, korupciją valdžio
je - neblogiau pažįstama Lie
tuvos gyventojams, kaip ir 
New Yorko bei kitų USA 
miestų kino teatrų žiūro
vams.

Tvarka kino teatruose, o 
kokia filmų technika?

Pagaliau, dar žodis apie 
vieną kitą pačių kino teatrų 
Tarybų Sąjungoje, Lietuvoje 
ir filmų technikos bruožą. 
Teatruose nerodomi jokie 
garsinimai ir prieš pagrindinį 
filmą paprastai rodoma arba 
paskutinių įvykių apžvalga, 
dokumentinis ar mokslinio 
turinio trumpas filmas, ar 
publikos labai mėgstami sa
tyriniai trumpi filmai - jie 
vadinami “Fitil”. Žiūrovus 
auklėja tokie filmai, kaip. 
“Mokslas ir technika” ir kiti. 
Kitas bruožas - tarybiniai 
žiūrovai nevengia dviejų da
lių, dviejų “serijų” filmų, ku
rie paprastai rodomi kartu, 
bet kiek pakėlus bilietų kai
ną. Tokie filmai rodomi dvi 
valandas ar net ir ilgiau.

Žiūrovai eina į kino teatrus 
tik į seanso pradžią ir gauna 
bilietus (tikėtus) su nurody
tomis vietomis. Taigi tvarka 
panaši kaip teatre, pareiškia
ma didesnė pagarba filmui, 
na ir nėra tokio stumdymosi 
seansų metu ir . . . popcornų 
čiauškėjimo burnose kaip US 
kino teatruose.

O koks technikinis tarybi
nių ar kitų šalių Europoje 
filmų lygis? Gal jie toli atsilie
ka nuo Amerikos, vak. Euro
pos filminės gamybos? Ne, 
neatsilieka - reikia atvirai 
atsakyti - visiškai susilygina 
tas technikinis filmų lygis 
ir. . kartais net pralenkia US 
ar vak. vokiečių filmus. Būtų 
net keista laukti menko tech
nikinio lygio iš žmpnįų, kurie 
turi ilgą filmų patyrimą, dar 
nuo Pudovkino ar Dovženkos 
laikų.

Kai jau mačiau bent 100 ar 
daugiau tarybinių, socialisti
nių šalių filmų, galima daryti 
išvadas: jų technika - aukšta, 
be retų išimčių spalvos - 
gerai pavykusios, tai liečia ir 
latvių, estų gaminius, vaidy
ba - dažniausia - gera, o 
kartais ir verta pasigėrėjimo, 
tematikoje - pasitaiko ir ne
maža ieškojimų, eksperimen
tavimo, o tai jau teigiamas 
bruožas. Aplamai, filmo me
nas visoje Tar. Sąjungoje 
turi kuo pasididžiuoti ir jo 
laukia įdomi ateitis.

Penktadienis, Rugsėjo (September) 27, 1974

Ar gali žmogus likti žmogumi, arba:

Morale mokslo ir technikos
amžiuje

ČESLOVAS
“Mes gyvename kažkokiu 

mėšlungišku metu, nuolat 
užmiršdami visa tai, kas 
svarbiausia. Mes nepasiti
kime ateitimi, niekas aiškiai 
nežino, kur mes einame”, - 
sako prancūzę rašytojas Z.
Kiurtis. Technika totalinės 
valstybės rankose: tai būtų 
iš tikrųjų pasaulio pabai
ga”, - rašo Insbruko uni
versiteto profesorius V. 
Grencmanas, prisiminda
mas siaubą keliančius faktus 
iŠ fašistinių valstybių isto
rijos.

NUSIKALSTAMUMO
Šaknys
Be abejo, aiškių gyvenimo 

tikslų nebuvimas, nepasiti
kėjimas ateitimi ir pasauliu, 
baimė ir apokalipsiškos nuo
taikos yra nepalanki dirva 
moraliniam žmogaus tobulė
jimui. Neatsitiktinai kapita
listinėse šalyse (JAV, Ang
lijoje, VFR, Švedijoje, Bel
gijoje ir kt.) neregėtai išau
go, ypač jaunimo tarpe, nu
sikalstamumas, narkomani
ja, erotizmas, prostitucija, 
padažnėjo savižudybių. Jau
nimas, kuris jautriausiai 
reaguoja į visus gyvenimo 
pakitimus ir blogybes, nėra 
garantuotas, kad visada tu
rės darbo ir kad jo svajonių 
pilies vieną dieną nesu
griaus atominė bomba. Dėl 
šios priežasties nemaža 
dalis jaunuolių morališkai 
degraduoja, nukrypsta į 
skepticizmą, mistiką, fra- 
cionalizmą ir pan. Anglų 
bitnikų, amerikiečių hipių, 
italų kapelonų judėjimas 
kraštutinė jaunimo reakci
ja į kapitalistinėS ViSuome- 
nės nežmogiškumą/priešta- 
ravimus, politini neprinci- 
plngumą, veidmainystę, an
tihumanišką žmogaus proto 
laimėjimų panaudojimą. Ne
turėdami pakankamo politi
nio patyrimo ir nematydami 
gyvenimo prasmės, kai kurie 
jaunuoliai ima neigti visas 
buržuazinėje visuomenėje 
vyraujančias normas, jų 
tarpe ir bendražmogišką- 
sias. Neveltui olandų filo
sofas ir sociologas R. Kvan
tas studijoje “Socialinė ir 
asmeninė egzistencija” pa
žymi, kad “niekada nevieš
patavo toks skepticizmas 
normų atžvilgiu, kaip šian
dien”. O anglų profesorius 
V. Nibletas straipsnyje apie 
dorovini jaunosios kartos 
auklėjimą atomo ir automa
tizacijos amžiuje sunerimęs 
klausia: “Ar gali žmogus 
likti žmogumi?”

Mokslo ir technikos lai
mė jim ai atsigręžia prieš 
žmogų kapitalistinėje visuo
menėje ne tik todėl, kad jie 
pajungti kariniams intere
sams bei ginklavimosi var
žyboms. Jie tampa priemo
nėmis kurstyti vartotojišką 
individualizmą bei savinin- c
kišką psichologiją, tušuoti 
socialinius kontrastus ir su
kurti tariamo pasitenkinimo 
gyvenimu efektą. Minėta vi
suomenė komunikacijos si
stemos, reklamos, masinės 
kultūros ir kitų priemonių 
pagalba ugdo žmogų vartoto
ją, turintį siaurus interesus. 
Šie vartotojiškos visuome
nės užprogramuoti elgesio 
stereotipai slopina žmogaus 
asmenybę, niveliuoja jo in
dividualybę, padaro žmogų 
klusniu kapitalistinių mono
polijų įrankiu, daiktų vergu.

MORALINIŲ PAŽIŪRŲ
KEITIMASIS

Šiuolaikinė mokslo ir 
technikos revoliucija veikia 
visas žmonių veiklos bei 
.dvasinio gyvenimo sritis, jų<

KALENDA
tarpe ir moralę. Mokslui ir 
technikai progresuojant, 
keičiasi gyvenimo sąlygos, 
bendras gyvenimo tempas 
bei ritmas, pasaulio ir žmo
gaus supratimas. Visa tai 
daro esminę įtaką žmonių 
moralinėms pažiūroms ir 
elgesiui. Mokslo ir techni
kos revoliucija kelia naujas 
dorovines problemas, keičia 
moralinio auklėjimo pobūdi, 
dar labiau išryškina atgy
venusios kapitalistinės vi
suomenės prieštaravimus 
bei negeroves.

Buržuaziniai filosofai ir 
sociologai vis dažniau ir pla
čiau svarsto mokslo ir tech
nikos revoliucijos socialines 
pasekmes. Madingos pasi
darė kalbos apie technikos 
demonizmą. Buržuazinių 
sociologų ir futurologų dar
buose šiuolaikine tech
nika traktuojama kaip civili
zacijos pagrindų griovėja, 
kaip nepaaiškinama pikta jė
ga. Kąi kurie filosofai (V. 
Ogbomas, L. Memfordas,K. 
Jaspersas, G. Marselis, B. 
Raselas, E. Fromas ir kt.) 
mokslo ir technikos pažangą 
laiko veiksniu, nulemiančiu 
žmonių santykių susvetimė
jimą ir dehumanizaciją, ku
riančiu naujas žmogaus slo
pinimo sąlygas, nepalygina
mai baisesnes, negu politinis 
Hitlerio režimas. Techni
kos pažanga, esą vis labiau 
nebepaklūstanti žmonių kon
trolei ir vedanti žmoniją į 
psichini,, biologini ir mora
lini išsigimimą. Suvaldyti 
šią pažangą tas pats, kas 
pabalnoti tigrą. . .

Iš tikrųjų, išsivysčiusio 
kapitalizmo mašininė civili
zacija gimdo žmonių abejin
gumą paprastumui ir gro
žiui, dvasini tuštumą ir mo
ralinį jausmų susilpnėjimą. 
Pasinerdamas į daiktų ir 
technikos konstrukcijų pa
saulį, žmogus praranda 
save, tampa automatišku: jo 
moralinė orientacija stan- 
dartizuojasi, virsta šablonu; 
technologija išstumia huma
nizmą. Todėl kai kurie bur
žuaziniai filosofai, pavyz
džiui, F. Jungeris, spręs
dami socialinio blogio pa
naikinimo problemą, siū
lo. . . atsisakyti mašininės 
civilizacijos.

Tačiau būtų visiškai ne
teisinga dėl dvasinio žmonių 
gyvenimo neigiamų tenden
cijų reiškimosi kaltinti vien 
techniką ir mokslą. Priva
čias avininkiškas, antagonis
tinis kapitalistinių visuome
ninių santykių pobūdis ne
leidžia suteikti šiuolaikinio 
mokslo ir technikos įžy
miems laimėjimams aukštos 
socialinės paskirties, gilios 
humanistinės prasmės, aiš
kios istorinės perspekty
vos. Mokslas ir technika 
kapitalistinėje visuomenėje 
daugiausia panaudojami nau
joms žmonių naikinimo prie
monėms gaminti. Kapitalo 
šalyse išlaidos, susijusios 
su tyrimais karine tematika, 
sudaro 75-90% visų lėšų, 
skirtų mokslui vystyti. Visa 
tai kelia žmonių pasibaisėji
mą mokslo ir technikos at
radimais bei išradimais, 
gimdo pesimizmą ir morali
nį suglumimą.

(Pabaiga sekamam num.)

Buenos Airės. - Rugsėjo 20 
d. įvyko labai skaitlinga dar
bininkų demonstracija. Ji bu
vo suruošta paremti prezi
dentės Peron vadovybei. Da
lyvavo apie 50,000 darbinin
kų. Prezidentė Perono de
monstrantus karštai pasvei
kino.

‘iiilWMI r -Į •

Visoje Tarybų šalyje pla
čiai žinomi lietuviški magne
tofonai, kuriuos gamina Vil
niuje “Elfos” gamybinis susi
vienijimas. Jie pasižymi ge
romis garso savybėmis, pato
gūs naudoti, mažų gabaritų.

Šiomis dienomis susivieni
jimo darbininkai pagamino 
milijonąjį magnetofoną “Dai
na”. Dabar konstruktoriai 
ruošia naują modelį, kuris - 
galės užrašyti garsą keturio
mis linijomis.

Nuotraukoje: susivienijimo 
kontrolierė J. ViŠnevskaja 
tikrina magnetofonų “Daina” 
garso įrašymo kokybę.

A. Palionio nuotrauka

Naujos knygos
Antanas Venclova, Litera

tūra ir liaudis (392 psl.). 
Dešimtoji tarybinės lietuvių 
literatūros klasiko kūrinių se
rijos knyga. Joje sudėti bur
žuazinės valdžios metais pa
rašyti A. Venclovos kritikos 
darbai.

Šiaurės Lietuvos pasakos 
(450 psl.). Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
paruoštas leidinys, kuriame 
sudėtos M. Slančiausko 19 a. 
pabaigoje ir 20 a. pradžioje 
užrašytos pasakos.

Kazys Saja. Devynbėdžiai 
(110 psl.). Trijų dalių pjesė - 
pasaka apie vieno panemunės 
kaimo žmones senovės laikais 
- devynbėdžius, skurdžius, 
muzikantus, dainininkus, 
linksmus pokštininkus. Pjesę 
yra pastatęs Panevėžio dra
mos teatras.

Jonas Mikelinskas. O laik
rodis eina (257 psl.). Romane 
autorius pasakoja apie lem
tingas, išbandymų kupinas' 
moksleivių Šarūno. Jūratės 
ir jų draugų jaunystės die
nas. Antras leidimas. ‘

Išsisupus plačiai . . . (326 
psl.). Lietuvių poezijos knyga 
apie jūrą. Atskirų poetų eilė
raščiai pateikiami chronologi
ne tvarka. Leidinį puošia lie
tuvių dailininkų marinistinė 
grafika.

Janina Degutytė. Prieblan- 
dų sodai (99 psl.). Šioje kny
gelėje sudėti 1970-1973 metų 
poetės sukurti eilėraščiai.

Stefa Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

Betty Southhard Murphy at
lieka priesaiką kaipo pirmoji 
moteris būti Darbo Departa
mento Algų ir Valandų Sky
riaus direktore.



Penktadienis, Rugsėjo (September) 27, 1974 r : ------— -...■»i-------

ĮVAIRIOS žinios
GALĖSIME PASIŽAVĖTI 

PASIDŽIAUGTI

Elza Kachniaschvili, viena iš 
ansamblio solisčių.

Novosti Press Agency
Iš Maskvos pranešama, 

kad j Jungtines Valstijas at
vyks Tarybų Gruzijos Valsty
binis Dainos ir Šokių Ansam
blis. Jis susideda iš 80 asme
nų. Jis lankysis ir duos pro
gramas 35 miestuose. Aišku, 
kad neaplenks New Yorko, 
Washington©, Chicagos, Los 
Angeles ir kitų didmiesčių.

Šis Gruzijos ansamblis yra 
vienas iš garsiausių tos rūšies 
ansamblių visoje Tarybų Są
jungoje.
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RICHARD NIXONAS 
LIGONINĖJE <’> ■’ : •'

Long Beach, Calif. - Pęį^š 
keletą dienų čionai Memorial 
Hospital Medical Center atsi
gulė buvęs prezidentas 
Richard Nixonas. Jo liga - 
pavojingas ir skaudus kairėje 
kojoje kraujo sukrekėjimas. 
Jeigu tas gyslų užtvėrimas 
kils viršun, jį gali užmušti. 
Sakoma, kad gydytojai yra 
rimtai susirūpinę buvusio 
prezidento sveikata. <
AMERIKOS 
BRANDUOLINIAI 
GINKLAI EUROPOJE

Washingtonas. - Valstybės 
Departamentas žada per
svarstyti Jungtinių Valstijų 
branduolinių ginklų Europoje 
klausimą. Pasirodo, kad to
kių baisiai pavojingų ginklų 
ten laikoma didžiausi sandė
liai. Jie ten neturi jokio patei
sinimo. Bet vietoje juos iš
traukti, Departamentas tik 
žada apsvarstyti, gal jų kiekį 
galima būsią truputį suma
žinti.
DEMONSTRACIJA IR 
PRIEŠ AMERIKĄ

Saigonas. - Rugsėjo 20 d. 
čia įvyko spontaniška milži
niška žmonių demonstracija 
prieš fašistinio režimo nutari
mą uždaryti tris dienraščius, 
kurie išsireiškė nepasitenki
nimą režimo politika.

Si demonstracija laikoma 
protestu ir prieš Jungtines 
Valstijas, kurių ginklais ir 
parama Pietų Vietnamo val
džia pasilaiko.

ATVYKO EUROPON 
IEŠKOTI PAGALBOS

CESAR CHAVEZ

Londonas. - Čionai iš Ame
rikos atvyko United Farm 
Workers of America unijos 
prezidentas Cesar Chavez, 
pasižymėjęs kovotojas už Ca- 
lifornijos farmų darbininkų 
reikalus. Iš Londono vyks į 
Prancūziją, Vokietiją ir kitas 
šalis. Jo misija: laimėti euro-z 
piečių simpatijas farmų dar
bininkų unijai, kuriai jis va
dovauja ir kuri jau seniai 
veda kovą prieš Californijos 
didžiųjų farmų savininkus.

ANGLIJOJE NAUJI 
RINKIMAI SPALIO 10 D.

Londonas. - Darbietis 
.premjeras Wilson, pasitaręs 
su karaliene ir gavęs jos 
sutikimą, paskelbė, kad nauji 
rinkimai į parlamentą įvyks 
spalio 10 d. Darbiečiai tikisi 
naujuose rinkimuose laimėti 
didesnę atstovybę parlamen
te. Bet konservatorių partija 
tikisi,, kad ji daugiau vietų 
laimės ir vėl sugrįš prie val
džios vairo.

PIRMĄ KARTĄ PILIEČIAI 
GALI PASIRINKTI. . .

New Haven, Conn. - Pirmą 
kartą per paskutinius 25 me
tus Connecticut valstijos pi
liečiai turės gerą pasirinki
mą, ką pasiųsti į šalies Kon
gresą. Gautas nuo valstijos 
sekretorius pranešimas, kad 
Komunistų Partijos kandida
tė į Kongresą Trečiajame 
kongresiniame distrikte šį 
rudenį bus uždėta ant baloto. 
Kandidate yra žymi veikėja 
Joelle Fishman.

Gavus pranešimą, kad ko
munistų kandidatė bus įt
raukta į kandidatų sąrašą, 
tuoj susiorganizavo Nepri
klausomas Piliečių Komitetas 
ją išrinkti ir pasiųsti į Kon- 
resą.

PARDUOTŲ INKSTĄ UŽ 
ŠIMTĄ DOLERIŲ

Detroit, Mich. - Vietiniame 
laikraštyje pasirodė skelbi
mas, siūlantis $100 tarti, ku
rie sutiks parduoti savo inks
tą. Į tris dienas atsiliepė daug 
kaip šimtas sutinkančių inks
tą parduoti. Dauguma jų sa
ko, kad jie alkani ir nori 
gelbėtis iš bado.••••••••••••••••••••••b

Philadelphia, Pa.

Paieškai!
' Paieškai) buto pas pažan

gius žmones vienai ypataį. 
Skambinkite: 334-0623 J i

J. Smitienė-Andrulis
(39-41)

LAISVĖ
ja—

Philadelphia, Pa.
Naujas kapas.

Retėja mūsų .. gretos. Po 
sunkios ir ilgos ligos liepos 25 
dieną mirė Jonas Meška- 
Meska. Liūdesyje liko žmona 
Anna.

Jonas buvo laisvas, pažan
gus. Skaitė “Kovą”, vėliau 
“Laisvę” iki mirties. Buvo 
LLD narys.

Amerikon atvyko prieš pir
mą pasaulinį karą. Po revo
liucijos grįžo į Lietuvą. Nepa
kęsdamas Smetonos režimo, 
grįžo atgal į Ameriką.

Iš amato buvo siuvėjas. 
Abu su žmona Ona dirbo, 
šeimos neturėjo. Buvo griež
tai nusiteikęs prieš religiją. 
Bet brolvaikiai palaidojo su 
religiškomis apeįgomis, Oak
land kapinėse.

Jonas sirgo cukralige. 1972 
m. turėjo nupiąuti viena ko
ją, važinėjo ratukais.

Ona serga “parkinsonija” 
nuo 1965 metu. Nebegalėda
ma prižiūrėti vyro, atidavė į 
slaugymo namus 1973 m. va
sario mėnesį. Jonas ten ir 
mirė. Onai likusiai vienai ir 
sveikatai susilpnėjus, išvežta 
į slaugymo namus 1973 m. 
spalio mėnesį. Ten ir tebėra. 
Kiek turėjo sutaupų jau išė
jo. Brolvaikiai pardavė name
lį.

Už Jono slaugymą mokėjo 
$135 į savaitę. Už Onos - $126 
į savaitę.

Apgailėtinas seneliu ir ligo
nių likimas. Tarybų Lietuvo
je gydymas veltui. Ameriko
je ka per 62 metus sutaupei, 
per vienerius metus gydymui 
išmokėjai.

Abu Meškai daug dirbo dėl 
“Laisvės” prie parengimų. 
Gausiai rėmė materialiai visą 
pažangų veiksmą. Daug vei
kė unijoje International La
dies Garment.

Tebūna Jonui Meškui ramu 
Oakland kapinėse.

Onai Meškięnei reiškia šir
dinga užuojautą. Draugai 
pažangiečiai, atlankykite, su
raminkite ją.

Jos antrašas: Northwood 
Nursing Home, 4621 Castor 
Ave., tarp Castor ir Adams 
gatvės. Telefonas 744-6464, 
Anna Meška.

J. Andrulis

Kauniečiai didžiuo
jas savo teatru 

» h
Kaunas. Valstybinis dra

mos teatras sezoną pradėjo 
gastrolėmis. Kolektyvas Su
valkijoj, Žemaitijoj ir Aukš
taitijoj suvaidino 42 spektak
lius. Dabar scenos uždanga 
pakilo Kaune.

Netrukus žiūrovai išvys A. 
Keturakio komedijos “Ame
rika pirtyje” premjerą. Prieš 
penkiasdešimt metų Kauno 
teatre šią komediją statė B. 

-Dauguvietis. Dabar spektaklį 
ruošia režisierius V. Lencevi- 
čius, dešimt metų dirbęs Le
ningrade. ‘

Kauno teatras yra pastatęs 
keturias D. Urnevičiūtės dra
mas. Dabar respublikos nusi
pelnęs artistas Ą. Gabrėnas 
ruošia naują šios dramatur
ges pjesę “Pagonė”. Tai bus 
spektaklis apie mūsų dienų 
darbininkiją, pasakojimas 
apie eilinę moterį'darbininkę, 
sudėtingą jos dvasinį pasaulį. 
Trečiasis originaliosios dra
maturgijos pastatymas - J.; 
Grušo; drama “Švitrigaila”, 
kurią statys režisierius V. 
Lencevičius.

Pergalės,prieš fašizmą tris
dešimtmečiui teatras skiria 
ukrainiečių dramaturgo A. 
Kolomijeco pjes^ “Mėlynieji 
elniai”. Tai pasakojimas apie 
karą ir karius, meilę ir ištiki
mybę. A. Kadžiulis

Kansaso (JĄV) universi
teto profesoriai $eigia, kad 
naujagimiai pradeda reaguoti 
į kvapus jau trečią gyvenimo 
dieną.

New Haven, Conn. San Francisco, Cal. New Haven, Conn.
Mirė labai gera ir veikli 

drauge Blanche White Wik- 
ris. Ji ilgus metus gyveno 
New Haven, Conn. Ji pri
klausė prie pažangių organi
zacijų: LLD, LDS ir Moterų 
draugijos (Neighborhood) ir 
visose veikė ir joms gausiai 
aukodavo piniginiai.

Vėlesniu laiku Blanche gy
veno su savo dukra Bertha, 
Lauderdale, Fla.

Ji mirė 1974 m. rugpiūčio 
28 d. ir buvo sukremuota.

Mes, prisiųsdami auką 
“Laisvei”, reiškiame didelę 
užuojautą dukterims, sū
nums ir anūkams. Aukoja: 
Margaret Valinchus . . .$5.00 
Irina Pidgun................  5.00
Lucy Banginis............... 5.00
Miss Hilary Harris .... 3.00

Margaret Valinchus
i

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho ir šios apylin

kės “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojai!

Praeityje gerai pasidarbuo
davome dėl šių laikraščių lai
ke vajaus. Nors daug tų 
vajaus darbininkų yra atsi
skyrę iš gyvųjų tarpo ir daug 
yra suspaustų sunkios ligos, 
bet kurie dar galime, tai 
pasidarbuokime dėl “Lais
vės” ir* “Vilnies” laike šio 
vajaus, atsinaujindami pre
numeratas bei paaukodami 
dolerį kitą dėl palaikymo pa
žangiosios spaudos.

Jiegu negalima gauti naujo 
skaitytojo ant vietos, tai gali
me laikraštį užrašyti dėl savo 
giminių arba draugų, gyve
nančių Lietuvoje ar kitur už
sienyje. Tai bus brangi jiems 
dovana ir jie bus jums dėkin
gi.

Draugai ir draugės! Pasi
darbuokime dėl pažangiosios 
spaudos!

J. K. Mažukna

Susirinkimas
Lietuvių Kapinių Draugijos 

metinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 29 d., 2 vai. popiet. 
Susirinkimas bus laikomas 
kapinių svetainėje ant kapi
nių. Susirinkimas yra labai 
svarbus, todėl visi šėrininkai, 
sklypų-lotų savininkai, daly
vaukite, Po susirinkimo bus 
vakarienė. Prašome visus da
lyvauti.

Kapinių Komitetas

Labai gražus gim
tadienio minėjimas

Rugsėjo 22 dieną Rožytė 
Behmer šaukia telefonu ir 
sako, kad ji gavusi pakvieti
mą nuo Broniutės Ramanaus
kienės atvykti į jos gimtadie
nio minėjimą. Argi atsisaky
si. Negalima tokios garbės 
nepriimti. Be to, aš rūpinau
si, kaip jai pristatyti LLD 10’ 
kuopos 10 knygas į nežinomą 
jos gyvenvietę.

Bet šiaip taip mieląją Bro- 
niutę susirandame. Nors ji 
mums atrodo gerokai sulėju- 
si, v bet sako, kad jaučiasi 
gerai. Labai džiugu.

Po pasikalbėjimo ji įteikia 
porą šimtinių ir sako: “Viena 
‘Laisvei’, o kita ‘Vilniai’. Jų 
dabar vajus. Reikia palaikyti 
savo spaudą. Turiu laiko, dar 
galiu įkaityti”.

Ačiū tau, mieloji Bįoniute, 
kad laikotės stambiųjų mūsų 
pažangiosios spaudos rėmėjų 
gretose.

Geriausios Jums sveikatos!
R. M. 

Philadelphia, Pa.

Detroit, Mich.
LDS 21 Kuopos Nariams
Sekantis LDS 21 kuopos 

susirinkimas įvyks pirmą 
spalio 7mėnesio sekmadienį, 
vietoj antrojo sekmadienio. 
Tai bus spalio 6 d. Pradžia 11 
vai. ryte.

Kuopos Valdyba

5-tas puslapis

Amerikos liaudies balsai už 
tarptautinį solidarumą su Či
lės liaudimi jos kovoje už 
laisvę ir nepriklausomybę ir 
prieš militaristų įvestą kruvi
ną fašistinį režimą, nuskam
bėjo po visą pasaulį. Rugsėjo 
11 d. San Francisco mieste 
Market gatvėje prie Čilės 
konsulato 11:30 vai. prieš 
pietus, susirinko keli šimtai 
jaunuolių, aukštai iškėlę rau
donas vėliavas ir dainuodami 
revoliucines dainas smerkė 
Čilės generolų režimą.

Komercinis laikraštis • “S. 
F. Chronicle” rugsėjo 12 d. 
pranešė, kad štai kas įvyko 
šiame mieste per paskuti
niuos aštuonius mėnesius:

Užmušimų buvo 89. 
Išprievartavimų - 2,706. 
Užpuolimų ir apmušimų - 

1,694.
Įsilaužimų į namus - 

9,346.
Mažų vagysčių - 8,562. 

. Auto pavogimu - 5,837.
Štai kaip čia šakoja ir lapo

ja kriminalizmas. Ir vyriau
siai štai kodėl: Aną dieną 
einu San Francisco centraline 
gatve ir prisiartina vyras su 
moterią ir dviemis mažais 
vaikais - vienas gal trijų 
metukų, o kitą motina nešasi 
ant rankų. Sustabdo mane ir 
sako: “Kad loska, sušelpk, 
nes vaikučiai nori valgyti”. 
Na, ir tokių alkanų yra šimtai 
ir tūkstančiai. Ir mūsų vado
vybė to nemato.

Ig. Kamarauskas

Cleveland, Ohio
Spalio 12 dieną čia turė

sime nepaprastą įvykį. Yra 
ruošiamas didelis Amerikos 
Komunistų Partijos 55-meti- 
nės sukakties atžymėjimas 
formoje vakarienės. Salė bus 
atdara nuo 5 valandos po 
pietų, o vakarienė bus duoda
ma 6 vai. Dovana tik $3 
asmeniui, vaikams tik po 
$1.50.

Programa susidės iš kalbų 
ir filmų rodymo. Vyriausiu ir 
žymiausiu kalbėtoju bus ge
neralinės partijos sekretorius 
Gus Hali. Taip pat kalbės 
Jaunųjų Darbininkų Išsilais
vinimo Lygos organizatorius 
James Steele. Parengimo 
vieta: Unitarian Hall, 2728 
Lancashire, Cleveland 
Heights.

Tikimasi labai skaitlingos 
publikos.

Rugsėjo 15 dieną pietavo
me su Waterburio draugais. 
Tai buvo parengimas, kurio 
ilgai nepamiršime. Mary 
Svinkūniene gerai vaišino vi
sus dalyvius, kurių buvo apie 
šimtas. Parengimą ruošė 
LLD 28 kuopa.

A. Bimba pakalbėjo apie 
nūdienį gyvenimą Lietuvoje, 
kurioje jis neseniai lankėsi. 
Visi dalyviai atidžiai klausėsi 
Antano kalbos. f*

Daugiau tokių parengimų 
reikėtų.

Sutikau laisviečių chorisčių 
iš Hartfordo, kurios rengia 
pietus spalio 27 dieną. Būtų 
gerai, kad visi tą dieną pasi
žymėtumėte ir ruoštumėtės 
dalyvauti. Bus pietūs su gra
žia menine programa. O iš jo 
pagalba eis “Laisvei”. Prasi
deda “Laisvės” vajus. Tokie 
parengimai kaip tik vietoje. 
Garbė hartfordiečiams!

J.Kunca

Philadelphia, Pa.
Gavome daug knygų

LLD 10 kuopos finansų 
sekretorius R. Merkis jau 
gavo iš Centro seniai laukia
mas knygas. Visi nariai, pil
nai pasimokėję už šiuos 1974 
metus duokles, galės pasiimti 
po dvi knygas sekamam susi
rinkime, spalio 5 d., salėje 
1154 N. 4th St. Susirinkimas 
prasidės 3 vai. po pietų.

Brangus draugai ir drau
gės! Atsilankykite į šį susi
rinkimą būtinai, neš šis rude
ninis susirinkimas bus svar
bus. Aptarsime draugijos 
opius reikalus, nes rugsėjo 
mėn. neturėjom susirinkimo. 
Greitomis, teko šiek tiek pa-, 
žiūrėti į šias knygas, kurios 
vilioja skaitytojo akį. Patarti
na kiekvienam nariui gavu
siam šias knygas, ištisai per
skaityti ir pasisemti daug 
dvasinių žinių. Rudens vaka
rai jau daug ilgesni, todėl ir 
laikas skaitymui labai pato
gus.

Dar karta prašau atsiimti 
savo knygas ir paimti savo 
kaimynų, kurie negali atvyk
ti į susirinkimą, ir atiduoti 
jiems. Tokiu būdu palengvin- 
sim sekretoriaus naštą, nes 
išvežioti visiems knygas ne
begalima. . .

Taipgi pasitarsime, apie 
rudeninę kuopos veiklą. Spe

cialiai kviečia visus į ši susi
rinkimą užrašų sekr. J. Kaz-

Rep. lauskas.

CROWN POINT, N. Y.

Mirus

Damutei Mankauskienei
1974 m. rugsėjo 8 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Juozui, 
sūnui Juozui, Jr., marčiai, kitiems artimiesiems ir 
draugams.

JONAS ir JULĖ LAZAUSKAI
So. Ozone Park, N. Y.

POVILAS NELĖ VENTAI
Jamaica, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.

Mirus
V

Paulinai 
Walant-Walantienei

Reiškiame širdingą užuojautą vyrui Frank, sūnui 
Charles, marčiai Norma, anūkams David ir Glen, 
giminėms Amerikoje ir Lietuvoje.

Rožė Beamer A. Žvirblienė
A. Merkis V. Phillips
R. Merkis A. Darba
P. Plungis J. Cook
F. Cook H. Tureikienė
A. Adomaitis J. Andrulienė

Cassie Valentą, Egg Harbor, N. J. 
Peter Valentą, Egg Harbor, N. J.

i
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Įspūdingos laidotuvės
Šio mėnesio 11 d. teko būti 

laidotuvėse Damės Žilinskai- 
tės-Mankofsky, Port Henry, 
N. Y. Paskutinį vakarą šer- 
menynėje, sakoma, pro kars
tą praėjo apie 200 lankytojų. 
Gėlių, tiesa, buvo ną.ppr 
daug daugiausia, nes velionės 
vyras ir sūnus nusitarė, kad 
vietoje gėlių ar maldų, gimi
nės ar draugai atiduotų savo 
auką vėžio ligos tyrimo fon
dui. Kadangi sūnus, būsimas 
daktaras, 4 semestrus yra 
studijavęs universitete medi
ciną, o motina mirė vėžio 
liga, tai geriau paremti kovą 
prieš tą ligą. Tad daug lanky
tojų aukojo į sūnaus verbuo
jamą fondą. (Ir mes niujor
kiečiai - Lazauskai ir Ventai - 
prisidėjome su $30).

Velionė Damutė buvo pa
šarvota visiškai laisvai pa
prastai be jokių blizgučių. 
Pastebėjau, kad gal 90 proc. 
lankytojų buvo religingi žmo
nės, bet negirdėjau jokių 
priekaištų. Buvo net vienas 
jaunas lenkų tautos kunigas. 
Vienas sau paklūpojo, pasi
meldė, velionės vyrui Juozui 
ir sūnui ranką padavė, užuo
jautą išreiškė ir išėjo.

Į kapus 11 vai. lydėjo ne
mažas skaičius palydovų. 
Pietūs buvo jų restorane.

Velionė Damutė Žilinskaitė 
buvo gimusi 1910 m. Sevelio- 
nyse. 1927 metais su tėvais, 
dviemis sesutėmis ir broliu 
išvyko Brazilijon. Ten apsi
vedė su Juozu Mankaskiu, 
gimusiu JAV. Juozas atvyko 
čia per Antrąjį pasaulinį ka
rą, tarnavo Amerikos kariu, 
buvo Europoje. Grįžęs parsi
kvietė žmoną Damutę ir ge
rai prasigyveno. Tik gaila, 
kad mirtis per anksti ją nu
skynė/ J. L.

Ankara. - Turkijos valdžia 
sako, kad ji atkreipė dėmesį į 
Amerikos protestą prieš 
auginimą aguonų, iš kurių 
daromas opiumas ir ekspor
tuojamas į Ameriką. Ji žiūrė- 
sinti, kad nuo laukų nuimtos 
aguonos nebūtų panaudoja
mas narkotikų gaminimui.

Love Which Never Changes
Love for one’s birthland 

never cha'nges. It doesn’t 
matter where you go, how 
long you stay away, that love 
always remains a part of your 
heart. It treasures your 
childhood, your youth.

I was seventeen when I left 
Estonia. I have lived the rest 
of my life in the United 
States. I love this country. It 
is big and beautiful. And I- 
love its people of all nationali
ties, religions, professions, 
races. I feel I am one of them 
who has helped to build this 
big beautiful land. I am one of 
them in the American pro
gressive movement fighting 
for people’s rights and trying 
to make this country a hap
pier place for everyone to 
live in. Yes, I love America. 
Our children are born here 
and we are also struggling to 
make a better life for them.

But birthland! Oh, birth
land! It’s a very special kind 
of love.

One of many new buildings in Tallinn.

Damč Žilinskaitė-Mankofsky

PERSERGĖJO ARABŲ 
KRAŠTUS DĖL
ALIEJAUS KAINOS

Tą pačia rugsėjo 23 dieną 
prezidentas Fordas ir sekre
torius Kissingeris pareiškė, 
kad aliejaus aukšta kaina gali 
pasaulį privesti prie ekono
minės krizės. Davė suprasti, 
kad arabų kraštai turi apie 
tai pagalvoti. Kai kurie arabų 
vadai tuoj padarė išvadą, kad 
tai reiškia Amerikos “karo' 
paskelbimą’’ arabiškam pa
sauliui.

Prezidentas Fordas kalbėjo 
Detroite prasidėjusioje Pa
saulinėje Energijos Konfe
rencijoje, o sekretorius Kis
singeris - Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje.

UNIJA PASMERKĖ J. V. 
ROLĘ ČILĖJE

New Yorkas. - Neseniai čia 
įvykusioje Jungtinės Elektri- 
kierių Unijos konvencijoje ta
po priimta rezoliucija, labai 
griežtai smerkianti Jungtinių 
Valstijų rolę Čilėje. Keturi 
šimtai delegatų vienbalsiai 
pasmerkė Čilėje militaristų 
įvestą terorą ir reikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos tuoj 
nutrauktų visokią Čilės reži
mui pagalbą.

Su giliausiu pasipiktinimu 
delegatai kalbėjo apie šios 
šalies valdžios dalyvavimą 
nuvertime Čilės demokrati
nės valdžios.

My heart started to beat 
faster nearing the Estonian 
capitol Tallinn, after leaving 
Lithuania this past summer.

There was a young woman 
from the Estonian Cultural 
Committee meeting us at the 
airport with flowers and a 
car. She spoke three langua
ges fluently - Estonian, Rus
sian and English.

We spent three days in 
Tallinn staying in the newest 
and biggest hotel “Viru”. 
From our window at the 21 
floor we had a very interes
ting view of the port. Tallinn 
rs one of the oldest ports in 
Europe. There are ships 
coming from all over the 
world. Fishing industry is 
very big. We had the most 
wonderful fish dishes served 
to us in the hotel’s dining 
room.

Three days went very fast 
and we couldn’t see half the 
things we would have liked to 
see. Use

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Majoras Beame susirūpino 

likimu biznierių, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties 
turi keltis iš vienos vietos į 
kitą. Ypač priemiesčiuose, 
pravedant visokius valdžios 
projektus, daug biznierių pri
versti išsikraustyti. Majoras 
įsteigė specialę agentūrą pa
dėti jiems surasti naują vietą 
savo bizniui. Kitaip, girdi, 
daugelis jų išsikeltų iš New 
Yorko kitur.

Praeitą ketvirtadienį į 
Madison Square Garden su
plaukė daugiau kaip 20,000 
žmonių pasiklausyti korėjie
čio evangelisto Moon pa
mokslo. Sakoma, kad ši di
džiulė salė seniai bebuvo taip 
perpildyta.

Grupė tos pačios Korėjos 
kunigų vadina Mooną apgavi
ku. Jis, girdi, buvo išmestas 
iš Presbiterijonų bažnyčios 
už tai, kad tebebūdamas ve
dęs vieną žmoną, susituokė 
su kita.

Sveikatos Departamen
tas įsteigė 8 specialius punk
tus, kur bus patikrinimos 
virš 40 amžiaus moterys, ar 
jos neserga lyties vėžiu. Jos, 
žinoma, bus raginamos sava
noriai ateiti ir pasitikrinti.

Šią programą finansuoja fe
deralinė valdžia. Tam iš jos 
gauta $2,500,000.•

Ant Madison Ave., Man-, 
hattane, veikiančios galerijos 
skundžiasi, kad labai pagau
sėjo apiplėšimai. Nebesaugu 
brangesnius dailės kūrinius 
galerijose laikyti. Pav., už 
praeitą savaitgalį net trys 
galerijos buvo apiplėštos. Va
gys išsinešė $25,000 vertės 
visokių paveikslų.•

Bronxo maisto krautuvės 
savininkas Julius Sambolin 
išėjo iš kantrybės. Penkis 
kartus jis buvo apiplėštas. 
Šeštą kartą vėl atėjo du 
plėšikai jį apiplėšti. Jie atė
mė iš jo$4.30 ir jau leidos 
laukan. Bet Sambolin pradėjo 
į juos šaudyti. Vieną plėšiką 
nudėjo, o kitas paspruko. Ne 
visada plėšikavimas apsimo
ka.

Claude Reese, Jr.
Kyla protestų audra prieš 

policiją už nužudymą 14 metų 
berniuko Claude Reese. Poli
cininkas jį nušovė iš užpaka
li^ Vaikas buvo neginkluo
tas. Piliečiai reikalauja val
džios šį incidentą pilnai ištir
ti.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Mokytojų Unijos 
New Yorko skyrius yra kalti
namas, kad jo vadai 1972 
metų rinkimuose išleido poli
tiniams rinkimams daugiau 
kaip pusę milijono dolerių, 
bet apie tai valdžiai nerepor- 
tavo. Skyrius gali būti skau
džiai nubaustas. Unijos vadai 
susirūpinę.

JUODIEJI PAĖMĖ Į
SAVO RANKAS VALDŽIĄ

Lourenco Marques. - Su 
rugsėjo 20 diena visa buvu
sios Portugalijos kolonijos 
Mozambique valdžia perėjo į 
juodųjų gyventojų rankas. Iš 
karto baltieji ateiviai, kurių 
tėra tik 100,000, bandė, pasi-, 
priešinti, bet pasidavė. Viso 
Mozambique turi virš 8 mili
jonus gyventojų. Naujoji vai 
džia žada baltųjų gyventojų 
teisių nepaneigti.

Laisvės”Vajaus atidarymas 
ir Povilo Bečio pagerbimas 

įvyks
sekmadienį, rugsėjo 29 d., 1 vai.

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

Pietų auka $5.00

POVILAS BEČIS MILDRED STENSLER
Akompanuotoja

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

Iš Moterų Klubo susirinkimo
Šį mėnesį prasideda rudens 

sezonas, naujų darbų pradžia 
mūsų pažangioje veikloje, o 
jų tarpe ir New Yorko Mote
rų Klubo darbai.

Moterų Klubas savo įvyku
siame susirinkime rugsėjo 18 
dieną, Laisvės salėje, kurį 
pravedė H. Siaurienė, atliko 
gerų tarimų tolimesnei Klubo 
veiklai.

Nutarta spalio 20 dieną 
surengti filmų popietę su įdo
mia menine programa, pami
nint poetės Salomėjos Nėries 
70 metų sukaktį. Narės įsidė
mėkite šią datą ir paraginkite 
savo draugus atsilankyti į 
mūsų parengimą. Svečiai bus 
pavaišinti su kava ir pyra
gais.

Moterų Klubas dažnai tei
kia finansines paramas pa- 
žangiesiems laikraščiams. 
Nutarta paaukoti “Laisvės” 
vajaus atidarymo proga - 
$50, “Vilniai” - $25 ir “Liau
dies Balsui” - $25. Argentinos 
laikraštis “Vaga”,dėkoja Klu
bui už $50 auką. Su “Laisvės” 
vajumi, Klubas atnaujina še
šias “Laisvės” prenumeratas 
į Tarybų Lietuvą.

B. Keršulienė perskaitė 
prisiųstą atviruką iš Lietuvos 

»nuo Klubo vicepirmininkės 
A. Rainienės, kuri žada pa
viešėti tėvynėje apie mėnesį 
laiko.

Mirė ilgametė Klubo narė 
Konstancija Karpavičienė, 
kuri buvo palaidota Waterbu
ry, Conn. Velionės atmini
mui, jos dukra Olga Skelly 
paaukojo Klubui $10.

Narės, kurios priklauso 
prie Moterų Klubo- LDLD 
skyriaus, gavo po dvi naujas 
rašytojo Juozo Paukštelio 
knygas: “Jaunystė” ir “Nete
kėk, saulelei”; j

“Vilniai” N. ir P. Ventai, O. 
ir J. Babarskai paaukojo po 
$5, o V. Balkus - $2,

I. Mizarienė kalbėjo apie 
įvykusią Pittsburgh, Pa., 
LLD konferenciją, kurioje 
buvo aptarta, kaip atšvęsti 
60-ąjį draugijos jubiliejų. 
Apie tai pasikalbėsime 
kančiame susirinkime.

M. Kreivėnienė ir O. 
paaukojo Klubui po $5.
Babarskienė - $3. Dovanų 
atnešė M. Šukaitienė, J. Da
nilevičienė ir J. Lazauskienė.

Po susirinkųno vaišės buvo 
, nuo Klubo, kurias paruošė O. 
Čepulienė. Sekančiame susi
rinkime, kuris įvyks spalio 16 
dieną, vaišes pagamins H, 

se-

0.

Siaurienė ir M. Šukaitienė.
Sueikime gausiai, nes jau 

bus sugrįžusi iš Lietuvos mū
sų mieloji A. Rainienė, ir, 
aišku, jinai turės mums daug 
ką papasakoti. H. F.

Manila. - Filipinų preziden
tas E. Marcos sako, kad jo 
valdžia ruošiasi pripažinti Ki
nijos Liaudies Respubliką ar
timiausiu laiku. Iki šiol Filipi
nai laikėsi Jungtinių Valstijų 
reikalavimo jokių ryšių su 
Kinija neturėti.

VAJUS
GAVIMI ! “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 VAJININKAMS
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
Kontestahtams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas U punktas nuo 25Č. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50Č.
KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) 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 
“Laisvė” 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 Amerikoje $10.00 metame, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00. metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.f 11417

Moterą klubas 
dėkoja už dovanas 
i r aukas

Įvykusiame Moterų Klubo 
piknike, draugų-Lazauskų so
dyboje, gauta nuo narių ir kai 
kurių svečių dovanų ir aukų. 
Daugiausia narės sunešė įvai
rių pyragų. Dovanas atnešė 
šios draugės: A. Vaznienė, J. 
Anskienė, I. Danilevičienė, 
M. Šukaitienė, A. Rainienė, 
O. Čepulienė, N. Mitchell, A. 
Cibulsky, O. Dobilienė, N. 
Diržuvaitienė, H. Ješkevičiū- 
tė, A. Petraitienė, S. Bukas, 
A. Yakštis, R. Bell, ir hart- 
fordietės C. Miller ir H. Bra
zauskienė. N. Skublickienė ir 
A. Rudaitienė padovanojo po 
puošnų tortą paminėjimui J. 
Lazauskienės ir A. Cibulsky 
gimtadienių.

Aukos gautos nuo sekamų 
asmenų: po $20 aukojo V. 
Sutkienė iš S. Francisco, Cal. 
ir D. Galinauskienė.

Po $10 aukojo: P. Jasilio- 
nienė iš Binghamton, N. Y. ir 
W. Baltrušaitis.

Po $5 aukojo: A. Vaznienė, 
J. Anskienė ir I. Danilevičie
nė.

Prof. Henry Juška aukojo 
$1. .

Taip pat įsirašė į amžinas 
nares keturios draugės: Ona 
Silkienė iš Rocky Hill, Conn., 
Ruth Bell iš Monroe, N. Y., 
Sylvia Bukas iš Sands Point, 
L. L ir Juzė Pužauskienė iš 
Sands Point, L. I. Visos 
keturios įteikė po 5 dol., 
pasilikdamos nuolatinėmis 
Moterų Klubo narėmis.

Moterų Klubas nuoširdžiai 
dėkoja visiems už dovanas ir 
aukas. Valdyba

Nuo Redakcijos: Ši padėka 
turėjo būti įdėta į “Laisvę” 
prieš keletą savaičių. Mūsų 
klaida. Labai atsiprašome 
Moterų Klubo Valdybą. La
bai gaila, kad draugės tuoj 
nepastebėjom ir neatkreipė 
mūsų dėmesio. '

Pramogų kalendorius
*

Spalio 20 d.
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas minės Salomėjos Ne
ries 70 metų gimtadienį ir 
Arturas Petriką rodys filmų.

Pradžia 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Po programos bus užkandžių. 
Auka $1 50

Spalio.27 d.
Hartfordo Lietuvių Moterų 

Klubas rengia pietus su me
nine programa 1 vai., 157 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Visas pelnas eis “Lais
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.

"Laisvės” Reikalai
Atsiprašome

Rugpiūčio 23 d. “Laisvės” 
laidoje, kur buvo paskelbti 
vardai “Laisvei” aukojusiųjų 
nuo liepos 19 d. iki rugpiūčio 
15 d., spaustuvė apleido iš 
Administracijos raporto 
dviejų aukotojų vardus:

Anna Quater, New 
York City . ..........$20.00

Hartfordo svečias, 
worcesterieciu, pikni
ke, per V. Kazlau.......... 5.00

O praėjusioje ataskaitoje, 
kuri tilpo rugsėjo 20 d., pra
leista vardas mielo draugo 
baltimoriečio J. S. Deltuvos, 

•kuris aukojo $100. Labai atsi
prašome, bet tos klaidos ne iš 
mūsų pusės.

Labai atsiprašome šių 
draugų. Tuo pačiu sykiu pra
šome visų aukotojų, jeigu tik 
pastebėsite, kad nę.tą, jūsų 
vardo aukotojų sąraše, tuo
jau praneškite administraci
jai. Ieva Mizariene,

Administratorė

Addis Ababa. - Laikinoji 
Etiopijos militarinė valdžia 
pareiškė, kad jinai nekonfis
kuos užsieniečių kapitalistų 
nuosavybių ir investijų. Ji 
tiktai priversianti savuosius 
aristokratus atsisveikinti su 
savo neteisingai įsigytais tur
tais.

NUSIVYLĘS IR SUPYKĘS

Ji
i 

•v.-

Mathew J. Troy, Jr.
Per ilgus metus buvęs 
Queens pavieto demokratų 
bosas, šiomis dienomis majo
ro Beame buvo pašalintas iš 
tos vietos. Jo vieton paskir
tas Beame draugas ir bičiulis 
Stanley Steingut.

Paieškau susipažinimui 1 
draugų

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

Noriu susipažinti su senes
nio amžiaus pasiturinčiais 
draugais.

Rašykite:
Gražina
102-02Liberty Avė.
Ozone Park, N. Y. 11417
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