
-------- 1 Yį

LAISVĖ
Weekly 

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

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered an second 
class matter at the 
Post Office of Jamal- 

ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879 

--------------- - --------------------- ii

LAISVE—LIBERTY
S ava i t i n i s

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje  .................... .................... $10.00
Kitur užsienyje  ............................ .....12.00
Jungtinėse Valstijose ................. .. $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

--------r----- ------------------------_________________

PRICE 10c

NO. 40 * * * * * * ---- \JPENKTADEENIS, SPALIO (OCTOBER) 4, 1974 OZONE PARK, N. Y. ****** METAI 63-IEJI

KRISLAI
Graži pradžia 
Ar tik klaida?
Watergate ir rinkimai 
Išsigando ar pasigailėjo 
Nepasiduoda spaudimui 
Malonus susitikimas

A. BIMBA
Šios dienos “Laisvėje” pa

skutiniame puslapyje randa
te E. N. Jes-tės korespon
denciją iš praeitą sekmadienį 
įvykusio vajaus atidarymo 
parengimo. Negali ją skaity
damas nesidžiaugti parengi
mo rezultatais. Didžiojo New 
Yorko ir jo apylinkės laisvie.- 
čiai puikiai pasirodė. Nekant
riai lauksime vajaus įsisiūba
vimo visose kolonijose.

Abidvi didžiosios kapitalis
tinės partijos prieš save turi 
klausimą: kokį poveikį į rude
ninius kongresinius bei vieti
nius rinkimus turės tebedis
kutuojamas Watergate skan
dalas? Republikonai galvoja, 
kaip čia orientuotis, kad 
skandalas būtų iki rinkimų 
pamirštas, o demokratai suši
lę darbuojasi jį palaikyti kuo 
gyviausiu.

Vienas dalykas aiškus: 
Sunku bus republikonų kan
didatams baltai nusiplauti 
rankas nuo visokios atsako
mybės už tai, kas per pasku
tinius šešerius metus vyko jų 
partijos vadovaujamoje ad
ministracijoje. Dauguma ste
bėtojų yra tos nuomonės, kad 
demokratai savo dabartinę 
daugumą Kongrese per šiuos 
rinkimus dar gerokai padi
dins.

Anthony Lewis yra bene 
liberališkiausias ir sugabiau- 
sias buržuazinės spaudos ko- 
lumnistas. Jo kolumna “The 
N. Y. Timese” labai plačiai 
skaitoma.

Prieš keletą dienų jis dis
kutavo Čilės klausimą ir 
Jungtinių Valstijų Centralir 
nės Žvalgybos Agentūros jo
je “pasidarbavimą” nuverti
me demokratinės socialistų- 
komunistų koalicinės vyriau
sybės. Nepaisant visų bandy
mų tą mūsų intervenciją Čilė
je pateisinti, jis sako, yra 
aišku, kad “tai buvo klaida”.

Nejaugi tiktai klaida?
Įvesta kruviniausią fašisti

nė diktatūra, tūkstančiai ne
kaltų žmonių išskersta, tūks
tančiai pūdoma kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose, 
visos darbo žmonių organiza
cijos likviduotos, ir tai tik 
mūsų vyriausybės “neapsi
žiūrėjimas“, tiktai “klaida”?

Daug, daug daugiau. Mili
joną kartų daugiau, negu 
klaida. Tai aukščiausios, pa
siučiausios rūšies kriminalys- 
tė. Tai paneigimas visokio 
žmoniškumo. Tai sulaužymas 
visų tarptautinių santykių 
taisyklių.

Sakoma, kad kai Nixonas 
pamatė, kokia protestų audra 
kilo prieš jo paskirto prezi- 
d.ento Fordo jam atleidimą 
arba dovanojimą visų jo nusi
kaltimų, jis labai susigriaudi
no ir iš pasigailėjimo prezi
dento pataręs jam dovanoji
mą atšaukti. Bet prez, For
das, žinoma, nenorėjęs apie 
tai nė klausyti.
Dabar klausiama: Ar 
Nixonas iš tikrųjų Fordo pa-

Plieno darbininkų unijos 
konvencija biurokratų 

rankose

“Viršūnių konferencija” atėjo 
ir praėjo, bet beveik nieko 

nedavė
Atlantic City, N. J. - Visą 

praeitą savaitę čionai vyko 
Jungtinės Plieno Darbininkų 
Unijos konvencija. Ji buvo 
griežtoje unijos aukštųjų biu
rokratų mašinos kontrolėje. 
Unijos prezidentas I. W. 
Abel yra vienas iš konserva- 
tiškiausių ir aukščiausiai ap
mokamų Amerikos darbinin
kų judėjimo lyderiu. Be to, 
jis pasikvietė į konvenciją 
Amerikos Darbo Federaci- 
jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso prezidentą George 
Meany jam padėti nuslopinti 
bet kokį jam eilinių delegatų 
pasipriešinimą.

Abel savo tikslą pilnai pa
siekė. Konvencijoje eiliniams 
delegatams pasireikšti nebu
vo leista. Prieš jų protestą, 
Abel pravedė konvencijoje 
nutarimą pakelti narines 
duokles. Taip pat konvenciją 
pakėlė ir jam algą, prideda
ma apie $15,000 per metus. 
Dabar Abelio metinė alga 
sieks apie 70 tūkstančių dole
rių per metus.

POETAS MIEŽELAITIS - 
SOČIALITINIO DARBO 
DIDVYRIS

Vilnius, rugsėjo 27 d. - 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumas 
suteikė socialistinio darbo 
didvyrio vardą Lenino premi
jos laureatui poetui Eduardui 
Mieželaičiui.

Socialistinio darbo didvyrio 
vardas yra aukščiausias ap
dovanojimas Tarybų Sąjun
goje. Jis suteikiamas už įžy
mius nuopelnus gamyboje, 
kultūroje, moksle, literatūro
je ir mene.

V. Petkevičienė

sigailėjo, ar išsigando, kad 
priėmimas dovanojimo reiš
kia prisipažinimą prie kaltės, 
o jis visą laiką svietui pasako
jo, kad jis niekam niekuo 
nėra nusidėjęs, kad jis nekal
tas, kaip nekalčiausias avinė
lis?

Pirmiausia Iranas, paskui 
Kuwaitas, o dabar jau ir kitos 
aliejų eksportuojančios šalys 
sako, kad jos aliejaus kainos 
nenumuš, kad jos jokiam 
spaudimui kainas numušti iš 
aliejaus importuojamų šalių 
pusės nepasiduos.

Tuo tarpu mūsų vyriausy
bė sako, kad visų mūsų nū
dienių nelaimių-infliacijos, 
kainų kilimo, resesijos - šalti
nis kaip tik nesvietiškai iškel
ta aliejaus kaina. Ir kalti 
arabiškieji kraštai.

Prie ko šis ginčas prives ir 
kuo jis baigsis?

Praeitą sekmadienį susiti
kimas su Vytautu Zenkevi
čiumi buvo mums maloni 
staigmena. Ir vėl jis^arybi- 
nėje delegacijoje Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblė
jos sesijoje. Šį aukštą tarybi
nėje diplomatijoje pripažini
mą Vytautas, aišku, yra pa
siekęs savo darbštumu, ge
rai, ištikimai atlikdamas labai 
atsakingas.

KANADOS PASIŪLYMAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

United Nations, N. Y.
Kalbėdamas Generalinėje 
Asamblėjoje Kanados Užsie
ninio Reikalų ministras Allan 
J. MacEachen apie atominės 
energijos vartojimą taikiems 
reikalams, pasiūlė Jungti
nėms Tautoms nutarti, kad 
visos šalys, kurios turi bran
duolinių medžiagų ir jau ga
mina atominę energiją, viską 
pavestų Tarptautinės Atomi
nės Energijos Agentūros 
priežiūrai. Tai esą būtinai 
reikalinga išvengti pavojaus, 
kad tos šalys gali atominę 
energiją panaudoti branduo
linėms bomboms gaminti. To Į 
būtinai reikia išvengti, prie 
to nedaleisti. Ir tarptautinė 
organizacija turi prižiūrėti, 
kad taip neatsitiktų.

Mr. MacEachen davė su
prasti, kad šiuo klausimu jau 
buvo atskirai tartasi su Jung
tinėmis Valstijomis, Tarybų 
Sąjunga ir kitais kraštais.

•
Washingtonas. - Senato

rius Javits sugrįžo iš Kubos 
ir sako, kad jam atrodo, kad 
premjeras Castro yra pasi
rengęs atnaujinimui santykių 
tarp Kubos ir Jungtinių Val
stijų.

DARBO UNIJOS 
REIKALAUJA

LEONARD WOODCOCK
Y r- •. - :

Detroit, Mich. - Didžiosios 
automobilistų unijos prezi
dentas Leonard Woodcock 
reikalauja, kad Kongresas iš
tirtų šios šalies rolę nuverti
me Čilėje demokratinės val
džios.

Taip pat Pat Groman, sek- 
retorius-iždininkas Amalga
mated Meatcutters unijos, 
pasiuntė reikalavimą Kong
resui tuoj pravesti plačiausią 
ištyrimą, mūsų vyriausybės 
įsivėlimo į Čilės vidinius rei
kalus.

Washingtonas. - Čia gauna
mi pranešimai iš visų pasau
lio kampų, sakoma, parodo, 
kad 1974 derlius yra beveik 
visur pablogėjęs. Tai reiškia 
maisto pabrangimą.

Dešinėje George Meany, kairėje L W. Abel Plieno darbi
ninkų unijos konvencijoje.

Stoka maisto ir badas 
grūmoja 32 šalių žmonėms

United Nations, N. Y.
Jungtinių Tautų sekretorius 
Waldheim reportuoja, kad 32 
šalių žmonėms trūksta mais
to ir gręsia badas. Jis ragina 
industrines ir aliejų gaminan
čias šalis tuo skubiai susirū
pinti.

Greitoji toms šalims pagal
ba buvo pradėta pradžioje šių 
metų. Iki šiol pasižadėjimų 
gauta dovanomis $2,400,000,- 
000. Bet toli gražu neužten
ka. Reikia nuo 4 iki penkių 
bilijonų dolerių. Iki šiol Ira
nas pasirodė dosniausiu. Jis 
yra pažadėjęs daugiau kaip 
pusantro bilijono dolerių. Bet 
beveik visa jo pagalba eina 
tik Indijai, Bangladešui ir 
Tanzanijai.

Jungtinių Valstijų Kongre
sas yra nutaręs per ateinan
čius dvyliką mėnesių šiai pa
galbai išleisti bilijoną dolerių.

TURKIJOS VALDŽIA
ESANTI SUSIRŪPINUSI

Ankara. - Turkijos valdžio
je sukėlė didelį susirūpinimą 
pranešimas, kad Jungtinių 
Valstijų kongreso Atstovų 
Butas didele balsų daugūma 
nutarė sulaikyti visokią mili- 
tarihę pagalbą Turkijai, kol ji 
neįrodys, kad rimtai eina prie 
pasiekimo taikos Kipro salo
je. Ji to iš Amerikos nesitikė
jo.

Turkija kaltina Graikiją už 
padėtį Kipre. Abidvi šalys 
yra NATO narės.

BREŽNEVAS SVEIKINO 
FORDO PAŽADĖJIMĄ

Maskva. - Rugsėjo 25 dieną 
kalbėdamas parengime pa
gerbimui Vengrijos liaudies 
vado Janos Kadaro, Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
generalinis sekretorius Leo
nidas Brežnevas prisiminė ir 
apie Amerikos vyriausybėje 
pasikeitimą. Jis sveikino mū
sų naująjį prezidentą Fordą 
už pažadėjimą tęsti detentės 
politiką ir toliau gerinti san
tykius tarp Jungtinių Valsti
jų ir Tarybų Sąjungos.
' Brežnevas pažadėjo iš Ta

rybų Sąjungoj pusės nesigai
lėti pastangų geriems santy^ 
kiams palaikyti. Jis nurodė, 
kad sąlygos ir perspektyvos 
toliau santykius gerįnti tarp 
abiejų kraštų yra prielankios.

SAIGONO REŽIMAS 
. SKUNDŽIASI

Iš Pietų Vietnamo praneša
ma, kad fašistinis Saigono 
režimas negali atsilaikyti 
prieš liaudies jėgų įtakos pli
timą provincijoje tarp val
stiečių. Ypač šiaurinėse pro
vincijose liaudiečių įtaka pa
staruoju laiku žymiai padidė
jo.

Tuo tarpu ginkluoti susi
kirtimai tarp Saigono režimo 
ir liaudies nenutrūksta. Ap
skaitoma, kad tik per vieną 
rugpiūčio mėnesį Saigono 
valdžia neteko 9,111 vyrų, o 
liaudiečiai - 1,757, kurie žu- 
vo.

ŠEŠIOLIKA ŠALIŲ JAU 
PAKEITĖ NUSISTATYMĄ

Buenos Aires, Argentina. - 
Čia manoma, kad kai lapkri
čio mėnesį susirinks Ecuada- 
ro sostinėje Amerikų 23 šalių 
atstovąi, šešiolika šalių bal
suos už panaikinimą boikoto 
prieš Kubą. Tai daugiau negu 
du trečdaliai balsų. Amerikos 
Valstybių Organizacijos boi
kotas prieš Kubą buvo pa
skelbtas prieš dešimtį metų.

VOKIETIJŲ 
SUSIVIENIJIMO 
KLAUSIMAS ATPUOLA

Berlynas./ - Vokiečių Demo
kratinės Respublikos (Rytų 
Vokietijos) parlamentais, ku
ris susideda iš 500 narių, 
vienbalsiai nutarė iš konsti
tucijos išmesti Vokietijų susi
vienijimo klausimą. Konsti
tucija buvo priimta 1968 me
tais. Nutarta ją pataisyti.

Vokiečių Demokratinė Res
publika yra nepriklausoma 
valstybė. Ji jau turi daugy
bės pasaulio kraštų pripažini
mą. Ji jau priimta į Jungtines 
Tautas. Taip pat ir Vokiečių 
Federatyvinė Respublika 
(Vakarų Vokietija).

Matyt, VDR priėjo išva
dos, kad suvienijimo klausi
mas nebeturi jokios praktiš
kos vertės. -

•
Washingtonas. - Ameriki

nio Psichiatrų Susivienijimo 
vadai sako, kad New Yorko 
valstijos protinių ligų gydy
mo sistema yra prasčiausia 
visoje šalyje. Niujorkiečiams 
reikia susirūpinti.

Washingtoijas. - Ilgai ir 
plačiai reklamuota taip vadi
nama “Viršūnių konferencija 
kovai su infliacija’’ įvyko 
praeitos savaitės pabaigoje. 
Iš vienos pusės, ji buvo labai 
sėkminga, nes ji susidėjo, kai 
buvo prezidento Fordo supla
nuota, iš 700 šimtų daugumo
je biznio, pramonės ir finansų 
atstovų. Buvo keletas ir 
aukštųjų darbo unijų vadų su 
George Meany, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tu priešakyje. Beveik visose 
sesijose dalyvavo ir pats pre
zidentas Fordas. Nie) o pana
šaus Amerikoje dar nebuvo
me turėję. Niekados nebuvo 
sukviesta į vieną vietą vie
nam klausimui aptarti ir iš
dirbti būdus jam “išspręsti”, 
tiek tokių garsių ir aukštų 
“galvočių”. Kaip sakyta, šia 
prasme “viršūnių konferenci
ja” buvo daugiau negu šimtu 
procentų sėkminga.

Bet ką ji iš tikrųjų davė 
konkretaus, praktiško kovai 
su infliacija? Ar jos balso 
infliacija išsigando ir pradėjo 
trauktis? Kaip tik priešinasi. 
Infliacija tebeauga dar padi
dintu tempu.” Ji kaip tik tos 
konferencijos dienomis pakilo 
dar smarkiau, negu kada 
nors praeityje per tokį pat 
laiką.

Konfercmciją užbaigė prezi
dentas Fordas labai oratariš- 
ku konferencijos dalyviams ir

DIDELIS PASIKEITIMAS
PORTUGALIJOS
VALDŽIOJE

Lisbonas, rugs. 30 d. - 
Prezidentas Antonio de Spi- 
nola rezignavo ir jo vietą 
užėmė generolas Francisco 
da Costa Gomes. Sostinės 
žmonės pakaitą sutiko labai 
entuziastiškai. Sakoma, kad 
naujoji vyriausybė daug kai
resnė,' kad joje komunistai 
turės nemažai įtakos.

PREKYBOJE DEFICITAS 
REKORDINIS

Washingtonas. - Prekybos 
departamentas praneša, kad 
Amerikos prekybos su užsie
nio kraštais deficitas per rug- 
piūčio mėnesį pasiekė $1,- 
100,000,000. Tai rekordinis 
mėnesinis deficitas. Tai laiko
ma labai nesveiku reiškiniu 
šios šalies ekonomikoje. 

visiems Amerikos žmonėms 
pamokslu. Beveik kiekviena
me jo sakinyje skambėjo žo
džiai “infliacija,mūsų priešas 
numerio pirmo”. Jis prieš jį 
kovosiąs ir ragino mus kovo
ti.

Bet visa jo kova susidėjo iš 
pranešimo, kad jis sudarė 
visą eilę komisijų kovai su 
infliacija ir kad, laikui bė
gant, jis pateiks Kongresui 
konkrečius pasiūlymus. Tik
tai tiek, ir daugiau nieko! Vėl 
turime laukti, vėl turime, 
girdi, turėti kantrybės. . .

“The N. Y. Times” kores
pondentas Jensen rašo, kad 
viršutinių konferencijos re
zultatais esą labai nusivylę 
net dauguma pačių konferen
cijos dalyvių.

Žymusis Harvardo ekono
mistas John Kenneth Gal
braith teisingai kaltina patį 
prezidentą, kad jis nesiima 
jam prieinamų žygių kovai su 
infliacija. Pavyzdžiui, jisai, 
sako Galbraith, galėtų pagrū
moti visiems šalies biznie
riams, kad jeigu jie nesustos 
kainas kelti, tai jis bus pri
verstas uždėti kontrolę, ku
rioje bus įsakoma kainas at
stumti į tą patį lygį, koks 
buvo jam užimant preziden
to vietą. “Viršūnių konferen
cija” kaip tik ir buvo proga 
tokį pagrūmojimą padaryti, 
bet prezidentas nepadarė.

IRANO KARALIUS 
NEKLAUSO PREZIDENTO

Canberra, Australija. - Čia 
lankydamasis Irano karalius 
išgirdo, kad Jungtinių Valsti
jų prezidentas Fordas jam 
pataria arba jį prašo numa
žinti aliejaus kainą. Nors ka
ralius neseniai lankėsi Ame
rikoje ir čia buvo prezidento 
šiltai priimtas, bet jis griežtai 
atmeta jo prašymą numažinti 
aliejaus kainą. Jis sako, kad 
Irano ekonomika reikalauja 
kuo aukščiausios aliejaus kai
nos. Ją turi niokėti Amerika 
ir kitos šalys, kurios nori 
gauti Irano aliejaus.

Athenai. - Graikijos prem
jeras Constantine Caramanlis 
sako, kad jis kandidatuos į 
prezidentus ir suorganizuos 
naują partiją, kurią jis vadina 
“Naująja demokratija“. Grai
kija rinkimų nėra turėjus per 
paskutinius 10 metų.

POPIEŽIUS DRĄSINA 
IR RAGINA VYSKUPUS

Roma. - Popiežius Povilas 
VI atidarė ketvirtąjį Katalikų 
Bažnyčios vyskupų susirinki
mą, “sinodu” vadinamą, su 
karštu jų raginimu nenusi-’ 
minti, neįpulti į desperaciją 
dėl “bažnyčiai sunkių laikų“. 
Jis pats prašo ir ragina vys
kupus prašyti dievo, kad jis 
juos apginkluotų stiprybe.

Susirinkime dalyvauja 208 
vyskupai. Jis šaukė į juos: 
“Nebūkime baimės suparali- 
žiuoti!” Vyskupai, matyt, 
skundžiasi, kad jiems labai 
sunku atsilaikyti prieš ateiz
mo plitimą liaudyje.

»
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Aštrus ir rūstus, bet teisingas
Didlapis “The N. Y. Times“ (rugs. 25 d.) įdėjo laišką 

redaktoriui nuo našlės Hortensia B. de Allendės iš 
Stockholmo, Švedijos. Tai rūstus laiškas. Tai aštrus 
pasmerkimas Jungtinių Valstijų valdžios vaidmens Čilėje.

Niekas negali primesti Mrs. Allendei kokių nors išmistų ir 
prasimanymų, arba iškraipymų tiesos. Ji gyveno Čilėje per 
mūsų valdžios suruoštą demokratinės valdžios nuvertimą ir 
įvedimą kruviniausios fašistinės diktatūros. Ji pergyveno ir 
savo akimis matė viską.

“Aš negaliu tylėti apie prezidento Fordo ir dr. Kissingerio 
vėliausius atidengimus Centrinės Žvalgybos Agentūros ir 
Keturių Dešimtų Komiteto veiklos Čilėje”, sako Mrs. 
Allende., “Nors tie faktai mums nebuvo nauji (prezidentas 
Allendė juos pasmerkė savo kalboje Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje 1972 m. gruodžio mėnesį), mums 
smagu, kad pagaliau jie tapo oficialių šaltinių patvirtinti.
Prezidento Fordo pareiškimai, taip pat ir Kissingerio, 

mumyse kelia giliausią susirūpinimą, nes jie atidengia 
atvirą tarptautinių įstatymu atmetimą. Net negalima 
įsivaizduoti, kaip galima sakyti, kad politika, kuri privedė 
prie nesuskaitomų tūkstančių žmonių mirties ir kentėjimų, 
buvo “vardan geriausių Čilės žmonių interesų ir kuo 
tikriausiai vardan Jungtinių Valstijų žmonių interesų”. 
Tokie pareiškimai ir toks arogantiškas atmetimas Jungtinių 
Valstijų atsakomybės tarptautinei bendruomenei duoda 
suprasti, kad jūsų valdžia mato sau pavojų iš buvimo nors 
mažiausios šalies, kuri duoda darbininkams efektingą balsą 
tvarkyme/savo visuomeninių reikalų, tai yra sukūrime 
visuomenės liaudies, dėl liaudies ir per liaudį. . . .

Savo laiške našlė Allendė papasakoja apie fašistinio 
režimo vedamą terorą prieš liaudį. Visos opozicinės partijos 
uždarytos, visa opozicinė spauda likviduota, įvesta žiauriau
sia cenzūra^sutriuškinta Darbo Federacija, išmesta iš darbo 
tūkstanči^rdarbininkų. Tūkstančiai darbininkų nužudyta, 
tūkstančiai sugrūsta į kalėjimus ir koncentracijos stovyklas. 
Tuo tarpu kai kurie maisto produktai pabrango net 1,200 
procentų, tuo būdu šalyje viešpatauja masinis alkis ir 
nedarbas.

“Aš norėčiau Mr. Fordą paklausti”, sako Mrs. Ąllende, 
“ar 30,000 našlaičių, tūkstančiai našlių ir dauguma Čilės 
gyventojų jaučiasi, kad tai padaryta “vardan jų geriausių 
interesų? Aš taip pat norėčiau paklausti Šiaurės Aiperikos 
žmonių, ar jie mano, kad tai padaryta ir daroma Čilėje 
“vardan jų geriausių interesų?”

Iš karto, kai išgirdome, kad Čilėje įvyko fašistinis 
perversmas, daugeliui amerikiečių nebuvo aišku, kas iš 
tikrųjų jį inspiravo, suorganizavo ir finansavo. Dabar jau 
visiems aišku. Tai darbas, baisus, kruvinas, -prakeiktas 
darbas šios šalies vyriausybės su Nixonu ir Kissingeriu 

„priešakyje. Prezidentas Fordas pasiima dalį atsakomybės, 
tą buvusios vyriausybės prasižengimą gindamas ir teisinda
mas. Ir dar kaip jis gina ir teisina! Neturi net gėdos sakyti, 
kad tai buvo padaryta vardan Čilės ir šios šalies žmonių 
geriausių interesų!

Sunku net tikėt, kad tai galima
Prieš septynerius metus Patersone smuklėje įvyko 

apsišaudymas. Trys balti žmonės buvo nudėti. Tuoj buvo 
suimti du juodi jauni vyrai - Rubin Carter ir John Artis. Du 
balti vyrai, patys sunkiai nusikaltę prieš įstatymus, teisme 
liudijo, kad jie savo akimis matę Carter ir Artis nušaunant 
tuos tris baltuosius. Tuo laiku Patersone buvo rasiniai 
santykiai labai įtempti. Valdžia labai norėjo suimtuosius 
aštriausiai nubausti. Tų dviejų liudijimą ji paėmė už gryną 
pinigą. Carter ir Artis buvo pripažinti kaltais ir nubausti 
viso amžiaus kalėjimu.

Bet visą laiką jie sakė, kad jie nekalti, kad prieš juos 
sudarytas sąmokslas, kad tie liudininkai yra melagiai.

Dabar minėti liudininkai prisipažino, kad jie melavo, kad 
v jie nematė Carter ir Artis tuo laiku toje smuklėje, kad juos 

valdžia pažadais jų nebausti už jų nusikaltimus paveikė 
liudyti prieš tuos du juodus žmones.

Štai kas gali atsitikti ir atsitinka su mūsų teismais. Labai 
dažnai juose skaudžiausiai nukenčia nekalti žmonės. Ypač 
kai bylose būna įvelti abiejų rasių žmonės, valdžios organai 
turėtų daugiau rūpintis suradimu tikrų kaltininkų, o ne 
ieškoti kriminalistų ir pažadais juos “įtikinti”, kad jie 
liudytų prieš baltą ar juodą teisiamą žmogų.

Demok rat i jos laimė j imas G r ai ki joje
Atrodo, kad Graikijos vyriausybė nuoširdžiai vykdo savo 

pasižadėjimą Graikiją sugrąžinti į demokratijos, buržuazi
nės/ žinoma, kelią. Legalizavimą Graikijos Komunistų 
Partijos reikia laikyti dideliu demokratijos laimėjimu. 
Manoma, kad vyriausybė neatsisakys savo pasižadėjimo už 
poros mėnesių pravesti visuotinius rinkimus, kuriuose 
galėsinčios dalyvauti visos politinės partijos.

Išėjus iš pogrindžio, kuriame ji gyveno nuo 1946 metų, 
Komunistų Partija jau pradėjusi ruoštis rinkimams. Ji 
sieksianti sudaryti platų liaudies frontą.

Sakoma, kai Athenų gatvėse žmonės sužinojo, kad 
Komunistų Partija tapo legalizuota, daugelis jų iš džiaugs
mo garsiai apsiverkė.

Tik vienas klausimas pranešimuose iš šių dienų Graikijos 
pasilieka neaiškus, nenušviestas. Kas daroma su per 
aštuonerius metus valdžiusiu šalį fašistiniu aparatu? Kas 
daroma su jo vadais? Ar ką nors Graikijos naujieji vadai 
pasimokė iš Čilės?

Ten irgi, kaip žinia, demokratinių jėgų 1972 metais

NORS DAR NEMATĖM, 
BET SVEIKINAME

Su didžiausiu susidomėji
mu skaitome “Gimtajame 
krašte” (rūgs. 12 d.) praneši
mą:

A. Sabaliausko 
knyga angliškai

Amerikoje pasirodė Tary
bų Lietuvos MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 

. darbuotojo, kalbininko A. Sa
baliausko knygos “Žodžiai at
gyja” (1967) angliškas verki
mas - “Noted scholars of the 
liįhuanian language’’. Jos 
vertėjai - William Schmal- 
stieg (V. Šmolstygas) ir Ruth 
Armentrout. Knygą išleido 
Pensilvanijos universitetas 
Filadelfijoje. Angliškas verti
mas buvo perrašytas elektri
ne mašinėle, o po to atspaus
tas ofsetu. Knygos dydis - 
167 psl., ji kainuoja 3 dole
rius”.

Leidinio dar nesame gavę 
ir matę. Ypatingai ji padės su 
tėvų gimtuoju kraštu susipa
žinti Amerikos antrosios ir 
trečiosios kartu lietuviams.

ĮDOMŪS ĮSPŪDŽIAI - 
SU PATARIMAIS

Tos.pačios dienos tame pa
čiame “G. K.” paduotas pasi
kalbėjimas amerikiete, Fran
ces Laurence, kuri praeitą 
vasarą tarp liepos 8 ir rugp. 
18 lankė Vilniaus universite
te lietuvių kalbos kursus išei
vijos jaunimui. Su ją kalbėjo
si Vilnius Baltrėnas. Ji sako:

“. . . man labai patiko tos 
klasės - tie mūsų kursai. Aš 
manau, kad jie labai gerai 
suplanuoti. Jie duoda gerą, 
gilesnį supratimą, kaip čia 
yra, kaip čia viskas veikia. 
Per šešias savaites išmokau 
ir sužinojau daugiau, negu 
sužinočiau, daug mėnesių ke
liaudama po Lietuvą”.

Laurence pilnai sutinka su 
Baltrėno pastaba, kad,, kaip 
atrodo, kursų dalyviams, 
apart klausymosi klasėje pa
skaitų iš lietuvių kalbos ir 
istorijos, labai svarbūs būna 
susitikimai su įvairių įstaigų 
specialistais. Ji sako:

“Man tos popietės davė 
labai daug. Ministerijose, ki
tose įstaigose susipažinome, 
sužirtojome, kaip čia viskas 
daroma ir tvarkoma, kaip 
gyvena visas miestas, kaip 
vadovaujama ir planuojama, 
kad viskas gerai eitų. Mane 
visada tokie dalykai domino”.

Francis Laurence buvo pa
klausta, ką jie mano apie kai 
kurių nuomonę, kad “kursų 
klausytojams būtų vertėję 
plačiau papasakoti apie Lie
tuvos santvarką - jos princi
pus” ir t. t. Ji atsakė:

— “Aš daug apie tai galvo
jau. Ir manau, jeigu aš būčiau 
tokį kursą planavusi, būčiau 
dariusi taip pat. Čia buvo tiek 
mažai politinių klausimų, jog 
net studentai prašė, kad būtų 
daugiau. Aš suprantu' - čia 
buvo suvažiavę. . . Na, aš 
tiktai viena esu gimusi su 
pirmu pasauliniu karu. O visi 
kiti yra inteligentų vaikai, tų, 
kurie išvažiavo šio karo me
tais. Manau, jie abejojo čio
nai atvažiuoti ir dėl to, kad jų 
smegenys bus išplautos. . . 
Čia visai jokių “plovimų” ne
buvo. Aš sakyčiau, kitais me
tais galima būtų skirti laiko 
susipažinimui, kokiais princi
pais paremta jūsų valdžia, 
kaip jūs čia tvarkotės. Žo
džiu, patiems pagrindiniams 
klausimams išsiaiškinti. Tai 
būtų įdomu ir naudinga”.

Pagaliau Baltrėnas jos pa
klausė, ką ji galėtų arba 
norėtų pasiūlyti ateityje to

laimėjimu labai džiaugėsi paprastoji liaudįs. Deja, nebuvo 
pakeista armijos vadovybė, nebuvo sudraustos fašistinės, 
grupuotės, ir tokios politikos rezultatai Čilėje jau, žinoma. 
Aną dieną viename pranešime iš Athenų buvo užuomina, 
kad ir Graikijoje vystosi labai panaši situacija, kad ir 

^Graikijoje “senasis pasaulis” nežada geruoju pasiduoti savo 
F likimui, kad dar visko esą galima tikėtis. . .

LAISVĖ

kių kursų rengėjams, ką ver
tėtų prie šiemetinės progra
mos pridėti. Laurence atsa
kė:

“Teatrą ir muziką! Čia mes 
studijuojame kultūrą, o teat
ras ir muzika yra labai didelė 
kultūros dalis. Suprantu, kad 
vėl atsiremiame į atostogų 
metą, kai neveikia teatrai. 
Gal, sakau, studentų trupės, 
kurios, žinau, čia veikalus 
stato, galėtų bent vieną spek
taklį parodyti? Tai tiek, o 
visa kita - aš jau sakiau, kad 
kursai man paliko patį ge
riausią įspūdį”.

JŲ VISOS PASTANGOS 
EINA NIEKAIS. ;. .

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” (rugs. 20 d.) reiškia 
didelį pasitenkinimu tarptau
tinių santykiu raida. Veda
majame “Šaltas karas eina' 
prie galo” laikraštis sako:

“Jungtinės Amerikos Val
stijos jau susitarė' su Rytų 
Vokietija - Vokietijos Demo
kratine Respublika - užmegs- 
ti diplomatinius ryšius. VDR 
turi užmezgusi ryšius su 110 
valstybių. Pietų Amerikos 
Valstybių Organizacija da
ranti spaudimą į JAV, kad ji 
nutrauktų sankcijas prieš 
Kubą. Pačių amerikiečių did- 
lapiai ragina prezidentą For
dą užmegsti santykius su Ku
ba. Australija padarė pradžią p .
dėl pripažinimo Pabaltijo ša
lių įsijungimo į Tarybų Są
junga.

Aplamai, labai smarkiai 
plinta prekyba tarp abiejų 
pasaulio sektorių - socialisti
nio ir kapitalistinio. Plečiasi 
mokslininkų, menininkų vizi
tai, apsikeitimai studentais ir 
t. t.

Po karo W. Churchilo pa
skelbtas šaltasis1 karas eina 
prie galo. Visokių veiksnių ir 
“vaduotojų” pastangos sulai
kyti šį procesą dina niekais. 
Protingi žmonės; jau1 aiškiai 
mato, kad abiem.pusėm nau
dingas sugyvenimas, koope
racija. į
lys, kad ir lietuvių išeivijai 
būtų daug naudingiau, jeigu 
būtų nutrauktas gimtojo 
krašto šmeižimas, pinigų eik
vojimas visokiems bepras
miškiems veiksmams prieš 
Lietuvą, jos naują gyveni
mą.”
MŪSŲ DRAUGAI - 
DIDELI OPTIMISTAI

Mūsų draugai . čikagiečiai 
labai optimistiškai(žiūri į nau
jojo prezidento Gerald Fordo 
pažadėjimą laikytis gerų san
tykių su Tarybų Sąjunga. 
Rugsėjo 24 dieną “Vilnies” 
vedamajame “Kaip preziden
tas sakė, taip ir yra” skaito
me:

“Kaip prez. Fordas sakė, 
jog JAV užsieniu politikos 
kryptis Tarybų Sąjungos at
žvilgiu pasiliks kokia buvo, 
taip ir yra. Vyksta susitiki
mai su TSRS užsienio reikalų 
ministru Gromyko pasitarti 
apie abišalius santykius, 
strateginei ginkluotei apribo
ti derybas, Vidurio Rytus, 
Europos saugumo konferen
ciją, karinių pajėgų sumažini
mą Europoje. Brežnevas ki
tais metais irgi atvyks, kaip 
yra pakvietęs Nixpnas, kai 
birželio mėnesį lankėsi Mask
voje. 4 >

Sukliuvimų gal kiek yra dėl 
prekybos, dėl davimo Tarybų 
Sąjungai fevoritinės tautos 
lengvatų. Bet tie sukliuvimai 
iš Vašingtono pusės. Užsi
spyrėlis neduoti favoritinės 
tautos lengvatų senatorius 
Henry Jackson irgi sako, kad 
šiam reikalui skersai kelią 

stovi ne nesutarimas su 
TSRS, o nesutarimas tarp 
administracijos ir kongreso. 
Vadinas, pradėti prekiauti vi
sai garais perspektyvos ne 
tamsėja, o šviesėja.

Netrukus sekretorius Kis- 
singerjs vyks į Maskvą dėl’ 
strateginės ginkluotės apri
bojimui derybų. Laukiama, ši 
jo kelionė bus sėkmingesnė, 
negu buvusios. Prez. Fordas 
irgi taip mano”.

SAKO, NETIKĖKITE 
PREZ. FORDU

: • -Laikraštis “Daily World” 
(rugs. 24) vedamajame “Už
saldykite kainas, o ne algas” 
ragina amerikiečius nepasiti
kėti prezidentu Fordu, kai jis 
sako, kad jis neužšaldys algų. 
Juk, girdi, prezidentas For
das sakė, kad jis neamnes
tuos Nixono, o amnestavo. 
“Algų užšaldymas yra bosų 
planas”, sako laikraštis, “pa
bėgti nuo atsakomybės už 
infliaciją ir visą naštą suvers
ti ant darbininkų ir bendrai 
liaudies pečių. Fordas yra 
bosų tarnas. Tik taip jis ir 
pateko į prezidento-vietą”.

Toliau: “Darbininkų klasė 
ir visa šalis reikalinga algų 
užšaldymo be algų užšaldy
mo”.

“Daily World” ragina ame
rikiečius šitą klausimą ''kelti 
kandidatams rinkimuose į 
Kongresą.

Reikalauja, kad
Senatas ištirtų

ISHMAEL FLORY
Amerikos Komunistų Par

tijos kandidatas Illinojaus 
valstijoje į Jungtinių Valstijų 
Senatą pasiuntė senatoriams 
Charles Percy ir Adlai Ste
venson tokį reikalavimą:

“Spaudoje reportai parodo, 
kad Henry Kissingeris buvo 
įveltas į fašizmo įvedimą Čilė
je. Tai reiškia, kad jis melavo 
Kongresui. Šie veiksmai yra 
panašūs Watergate konspira
cijai prieš demokratiją ir 
prieš Amerikos žmones.

Jūs turite reikalauti pilno 
ištyrimo Kissingerio ir ČIA 
vaidmens Čilėje, kuris baigė
si nužudymu Illinojaus pilie
čio Frank Terugi, Jr. Jūs 
turite paremti Kennedy-Ha- 
ringtono pataisymą prie Už
sienio Pagalbai Biliaus. Taip 
nedarydami, jūs pritarsite 
Kissingerio ir ČIA aktams 
Čilėje”.

SENOVĖS 
ASTRONOMO 
PIEŠINYS

Viename Kalifornijos Urve' ras
tas piešinys, kuriame senovės 
dailininkas pavaizdavo ratą, o 
greta pusmėnulį. Ką .reiškia šie 
simboliai? Amerikiečių astrono- 

> mas Marenas įrodinėja, kad tai 
esą pranešimas apie supernovos 
sprogimą 1054 m. 5io sprogimo 
rezultatas — Krabo ūkas. Pasak 
Mareno, indėnų urvų piešiniuose 
pusmėnulis nepaprastai retas ele
mentas— iš 200 tik 2 tokie pie
šiniai. Todėl nesą jokių abejo
nių, kad j kairę atsuktas pusmė
nulis rodo laiką, o ratas — super
novos Sužibimą. Senovės dan
gaus stebėtojas pamatė greta du 
esančius dangaus objektus — Mė
nulį ir supernovą. Ir iš tikrųjų, 
apskaičiavimai rodo, kad 1054 m. 
liepos 5 d. suspindus! supernova 
buvo danguje per tris laipsnius 
nuo Mėnulio, kurio Kalifornijoje 
tada buvo matoma jaunatis. Tai 

, ketvirtasis Krabo ūko gimimo pa
liudijimas. Trys kiti rasti senovės 
kinų, japonų ir arabų kronikose.

Penktaclion

Nelson Rockefelleris prisipažino, kad jo šeimos turtai siekia 
$218,000,000. Bet jis bažijasi, kad tas nekenktų jam būti 
teisingu viceprezidentu ir laikytis bešališkai tokiais klausi
mais, kurie siejasi su kapitalo reikalais.

Apsiginklavimas - sunki 
žmonijai našta

Jungtinės Amerikos Valsti
jos per metus tik grynai 
militariniams reikalams ski
ria daugiau 80 bilijonų dole
rių, tai po $400 ant kiekvieno 
gyventojo išlaidų. Bet tai dar 
ne viskas: desėtkus bilijonų 
dolerių dar išleidžia tam, kas 
nesiskaito militarizmo išlai
domis, kaip tai, įvairiems 
išradimams, oro erdvių užka
riavimui ir žygiams į Mėnulį. 
Todėl gyventojai apkrauti 
mokesčiais. Nuo darbo žmo
nių darbavietėje išskaito po 
20 centų nuo kiekvieno dole
rio federalinei valdžiai, o pas
kui seka mokesčiai: už perka
mus namus, automobilius, 
gazoliną, cigaretes ir t. t. 
Apsiginklavimo našta sunkiai 
visus spaudžia.

Kada eina toks milžiniškas 
apsiginklavimas, tai iš to fab
rikantai, kurie gamina gink
lus, darosi šimtais milijonų 
dolerių pelno. Žurnalas “U. 
S. News & World Report” iš 
liepos 15 dienos patalpino 
devynių karo lėktuvų pa
veikslus ir aprašė, kiek už jų 
pagaminimą vyriausybė iš
moka. Štai, už bombinį lėktu
vą “B 1” užmoka Boening Co. 
$62,000,000, ir tik vienu kar
tu vyriausybė užsakė paga
minti 240 tokių lėktuvų! Kiti 
lėktuvai irgi milijonais dole
rių kainuoja, kaip tai - mūšio 
lėktuvai “F-14” po $18,000,- 
000 kiekvienas. 0 jų vyriau
sybė gamina tūkstančius.

EUGENUI S M V! I ZE\ HHS 

l'aip (ji m sia 
miestas
Įsikerin asfaltas į laukus ir pievas, 
ir jau pušyną perkirto perpus.
Lazdynų kalvomis 
Asfaltas bėga. ..

Aplink —
Namai, namai, namai.
Ir medžių salos.
Kol kas čionai

„savų" girtuoklių dar nėra 
Iš nuobodžio išblėsusiom akim.
Dar kvepia kalkėmis, dažais, 
Žolynais ir velėnom.
Kol kas padangės žydruma 
Lyg upė krinta ant namų, 
Nuplauna dulkes, 

triukšmą, nuovargio žymes.
Taip gimsta miestas...

Kol kas dar —
' šakos, paukščiai, voverės kai kur.., 

Dažyto jai čia pat, 
Pro langus, taškosi 
Linksmais juokeliais.

Taip gimsta naujas mieštas. ..
Ir kažkodėl

Greta lėktuvų gaminimo, 
eina statyba atominių subma 
rinų, lėktuvnešių, tankų ir 
kitokių ginklų.

Kada militaristai taip gink
luojasi ir atvirai sako ir rašo, 
kad pirmoje vietoje tai daro 
prieš Tarybų Sąjungą, tai 
suprantama, ir socialistinė 
šalis ir kitos darbininkiškos 
šalys turi ginkluotis. Tarybų 
Sąjuhga jau daug kartų siūlė 
panaikinti baisius atominius 
ginklus, bet JAV tuos pasiū
lymus atmetė. Gi pasiūlymais 
mažinti apsiginklavimą eina 
pasitarimai, bet progresas 
mažas.

JAV valdininkų kalbos apie 
pastojimą kelio inflacijai ma 
žai ką reiškia, kol nėra maži
namos baisios išlaidos apsi
ginklavimui. Užtenka pa
žvelgti į federalinės vyriau
sybės metines išlaidas, kur 
mil.itarizm.ui skiriama dides
nė dalis įplaukų, kad tą su
prasti. Tik kada žmonės tą 
supras, pradės daryti spaudi
mą j kongresmanus, senato
rius ir prezidentą eiti prie 
mažinimo apsiginklavimo, tik 
tada bus kova prieš inflaciją 
ir sumažinimas tos baisios 
gaksų naštos.

D. M. Šolomskas•
VVashingtonas. - Kongres- 

manas Herman Badillo, de
mokratas iš New Yorko, ragi
na Kongresą ištirti ČIA veik
lą Čilėje.
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Viename gražiausių Vilniaus priemiesčių - Jeruzalėje 
pradėtas statyti naujas didelis gydymo centras. Jame vienu 
metu'galės gydytis apie 2,400 žmonių. Didžiausias bus 
onkologinis dispanseris, kurio spindulinio gydymo korpusas 
turės 450 lovų. Salia dispanserio išaugs ir paties instituto 
pastatas. Centre suprojektuota daugiaprofilinė 1,000 lovų 
klinikinė ligoninė, 300 vietų specializuota vaikų, infekcinė 
bei pulmanologinė ligoninės.

Nuotraukoje: projekto autoriai architektai Z. Liandzber- 
gLSt-EL. Chlonrauskas ir R. Plyčius prie klinikinės ligoninės 
maketo. / A. Sabaliausko nuotr. [ELTAI

Lietuvos miškai ir jų ateitis
Nuo pat žemdirbystės išta

kų žmogus ugnimi ir kirviu 
stūmė miško sieną, didinda
mas dirbamos žemės plotus. 
Ypač intensyviai miškai buvo 
naikinami per pastaruosius 
du šimtmečius, kai Lietuvos 
miškų plotai labai sumažėjo: 
jeigu buvo laikas, kai jie 
užėmė 40-50 procentų visos 
krašto teritorijos,, tai po II 
pasaulinio karo buvo telikę 20 
procentų. Pokario metais 
naujai įveisus apie 400 tūk
stančių hektarų miškų, sa
vaime apaugus užleistiems 
tarpumiškių dirvonams, miš
kingumas respublikoje stabi
lizavosi ir kiek padidėjo. Da
bar miškai sudaro 26.4% Lie
tuvos teritorijos.

Kurlink pasistūmės lauko 
ir miško’ riba artimiausiais 
dešimtmečiais?

Žemės ūkio gamybos inten
syvinimas leidžia didinti že
mės ūkio produktų gamybą 
stabiliuose pasėlių plotuose. 
Antra vertus, miškai liovėsi 
buvę vien medienos šaltiniu, 
o miškininkystė perauga eko
nominių problemų rėmus ir 
atsidūrė socialinių klausimų 
plotmėje. Tai įvyko dėl to, 
kad žmonės suprato, jog šva
rus vanduo, grynas ir sveikas 
oras, graži aplinka yra nema
žiau svarbi, negu tiesioginė 
produkcija.

Lietuvoje dar aktualu kiek 
išplėsti ir žemės/naudmenas. 
Bet tai bus daroma saikingai, 
išsaugant tarpulaukių miške
lius, nesudarkant natūralaus 

NAUJI LEIDINIAI

Antologijoje - išeivių gyvenimas
Emigracija yra skaudi opa kiekvienos tautos 

organizme. Juk daugiausia pačiame tvirtume 
vyrai ir moterys buvo priversti palikti savo 
kraštą, artimuosius ir plaukti per jūras marias 
“ieškoti laimės”. Ne iš gero lietuvių tautos sūnūs 
ir dukros ryždavosi tam žygiui, o dėl to, kad 
savame krašte trūko žemės, trūko darbo ir 
duonos. Su skausmu, su ašaromis emigrantai 
atsisveikindavo su gimtaisiais namais, bučiuoda
vo trobelės slenkstį. . . Taip buvo Lietuvoje XIX 
amžiuje, taip buvo prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
taip buvo ir Lietuvą valdant savajai buržuazijai, 
tiktai keitėsi tolimųjų šalių pavadinimais anks
čiau plaukė į Jungtines Valstijas, paskiau į 
Braziliją, Kanadą ir kitas šalis. Baigiantis antra
jam pasauliniam karui, nemaža mūsų tautiečių 
dėl įvairių priežasčių vėl atsidūrė svečiose šalyse.

Iš seno žinomos graudulingos liaudies sukurtos 
dainos, apdainuojančios išvykstančiųjų sielvartą, 
ta tema parašė jautrių dainų poetai. Emigracija, 
emigrantų gyvenimas nuolat atsispindėjo ir 
grožinės prozos kūriniuose - beletristikoje. Nese
niai “Vagos” leidykla išleido prozos antologiją 
“Emigranto dalia”. Tai solidi, daugiau kaip 400 
puslapių, dailiai išleista knyga. Joje sudėti 
būdingi įvairių kartų mūsų rašytojų kūriniai arba 
jų ištraukos, vaizduoją išeivių gyvenimą.

EmigracijosSų’oblemą lietė jau pirmieji lietu
viški laikraščiai “Aušra”, “Varpas” ir kiti. Apie ją 
rašė V. Kudirka, rašė Vaižgantas, įrodinėdami, 
kokių nuostolių susilaukia lietuvių tauta dėl 
emigracijos. Na, o šioje knygoje su emigracijos 
gyvenimu mus supažindina grožinė literatūra. 
Čia randame žinomų ir mažiau žinomų autorių 
pavardžių. Išeivijos temą savo kūryboje palietė 
Žemaitė, V. Krėvė, A. Vienuolis, P. Cvirka, o 
taip pat Amerikoje gyvenę ir rašę autoriai: S.

Vitaitis, B. Laucevičius-Vargšas, R. Mizara, A. 
Margeris, A. Tulys ir kiti. Antologijoje “Emi
granto dalia” apsčiai randame po antrojo pasauli
nio karo emigracijoje atsidūrusių ir tenai pasi
reiškusių rašytojų kūrybos pavyzdžių, o taip pat 
ir naujosios kartos Lietuvos tarybinių rašytojų 
plunksnos darbų.

Knygos pradžioje pateiktas platus įvadas “Išei
vių likimas ir beletristika”. Įvado autorius ir 
antologijos sudarytojas Vytautas Kazakevičius 
kvalifikuotai apžvelgia emigracijos tematiką lie
tuvių literatūroje, jos pobūdį, teisingai nurody
damas, kad “talentingiausi buržuazinio laikotar
pio literatūros atstovai Lietuvoje emigracinę 
temą lietė ne tiesiogiai, bet per lietuviško kaimo 
žmonių likimų prizmę”. Konkrečiau išeivijos 
gyvenimą pavaizdavo rašytojai, patys atsidūrę 
emigracijoje, iš arti susipažinę su tuo gyvenimu, 
savo kailiu patyrę tuos sunkumus, su kuriais 
susidūrė šimtai tūkstančių išeivių.

Įvado autorius vienu pirmųjų rašytojų, ėmusių 
plačiau pasakoti apie emigrantų gyvenimą, pri
stato S. Vitaitį, 1924 m. išleidusį apysaką 
“Gyvenimo dumble”, kurioje išeivijos buitis 
vaizduojama kritinio realizmo pagrindais, paskui 
apibūdina A. Tūlį, B. Laucevičių-Vargšą. Galima 
būtų pastebėti, kad bene vienu pirmųjų autorių 
tektų paminėti ir Kazį Ralį, rašiusį Vargovaikio 
slapyvardžiu, dar prieš pirmąjį pasaulinį karą 
išleidusį apysaką “Vienturtis” apie tragiškas 
lietuvio valstičio laimės ieškojimo Amerikoje 
pasekmes. Aišku, S. Vitaitis išeivių gyvenimo 
tikrovę pavaizdavo žymiai plačiau ir giliau, kai 
kur primindamas amerikiečių rašytoją E. Sinkle- 
rį, “Džiunglių” autorių.

Plačiausią išeivių gyvenimo panoramą atsklei
dė pažangieji užsienio lietuvių rašytojai. Ypač

landšaftų grožio, nesudarant 
grėsmės vandens ir dirvų 
apsaugai.

O kokia perspektyva plėsti 
miškus? Maždaug ketvirta
dali Lietuvoje perdirbamos ir 
apie trečdalį sunaudojamos 
miško medžiagos įsivežame iš 
kitur. Mūsų skaičiavimu, jei
gu bus imtasi atitinkamų 
priemonių miškų produkty-į 
vumui didinti bei medienai, 
racionaliau sunaudoti, žino
ma, neviršijant saikingų pra
monės vystymo tempų, me
dienos deficitas Lietuvoje 
2,000-aisiais metais galėtų 
sumažėti 2-3 kartus,, o ga
liausiai visai išnykti.

Tačiau visuomenės po
reikiai išaugs. Atrodo, 
2,000-aisiais metais daugiau 
kaip pusė visų miškų bus 
nacionaliniai ar miško parkai, 
rezervatai, miestų bei prie
miesčių žaliosios zonos, ku
rortiniai, vandens ir dirvų 
apsauginiai, landšaftiniai, pa
galiau medžiokliniai ir kitokie 
miškai.

Ypač reikalingi miškai prie
miesčių zonose. Vien Kaune, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevė
žio žaliosioms zonoms jau 
ateinantį dešimtmetį stokos 
apie 50 tūkstančių hektarų 
miškų. Vadinasi, perspekty
voje mums reikia turėti ne
mažiau kaip 2 milijonus hek
tarų miškų, t. y. kad miškų 
plotai užimtų 30-32 procentus 
visos krašto teritorijos.

Ar tai realu?
Taip. Šiuo metu jau yra 

vienas milijonas 829 tūkstan
čiai hektarų miško žemių, iš 
kurių vienas milijonas 724 
tūkstančiai hektarų - miškas. 
Apželdinant jose aikštes, ret- 

! mes bei kirtimus, paaugus 
• jau įveistiems želdiniams, ar- 
‘ timiausią dešimtmetį miškai 
įgalės užimti vieno milijono 
: 828 tūkstančių hektarų plotą. 
;Tuo tarpu dar esama 206 
[tūkstančiai hektarų krūmy
nų, kurių apie 20-30% yra 
Įatsiželdinę pagrindinėmis 
medžių rūšimis ar auga netin
kamose žemdirbystei žemė
se, paverstose mišku.

Ypač daug krūmynų reikia 
skirti miškui Kapsuko, Aly
taus, Utenos, Molėtų, Kel
mės, Vilkaviškio, Lazdijų ra
jonuose, kur miškų maža, o 
dirvų erozija jau gana ženkli. 
Tikslinga apželdinti miškų 
dalį aukštutinio ir pereinamo
jo tipo pelkių, apie pusę 
smėlynų, skardžių ir kitų že
mės ūkiui netinkamų plotų. 
Tokia yra pagrįsta, gerai iš
nagrinėta Lietuvos moksli
ninkų nuomonė, o į moksli
ninkų rekomendacijas Tary
bų valdžia žiūri labai rimtai.

Kolūkių ir tarybinių ūkių 
miškai užima kiek daugiau 
negu ketvirtadalį respublikos 
žaliojo ploto. Įsteigus juose 
racionalų ūkį, per keletą de
šimtmečių medienos balansas 
kasmet pasipildytų maždaug 
milijonu kietmetrių. Be to, 
smulkūs ūkių miškeliai, tan
kiai pabirę apgyvendintose 
vietose, arčiausiai šliejasi 
prie sodybų, sudaro palan
kesnį mikroklimatą ir geriau 
saugo dirvas nuo vandens bei 
vėjo erozijos, teikia prie
globstį žvėreliams ir paukš
čiams.

L. Kairiūkštis,
Lietuvos miškų instituto 

direktorius

BAI LIUS DREVINIS

Tolminkiemis
Skaidrėjanti ryto šviesa 
Nustebins tave ir.kitus. . . 
Patepk prieš kelionę gerai 
Sukrypusius savo ratus.

Pačiam, kaip ir man, gali tekt 
Gyvenimą visa važiuot: 
Šermukšniai rausvės ir 

rausvės —-
Jau bus priartėjęs ruduo,

Kai toly melsvam prasiverš 
Tolminkiemio medžių pulkai 
Ir ratas sustos ant ašies. . . 
Išlipk! Pagaliau atvykai.

LAISVĖ
Ar gali žmogus likti žmogumi, arba:

Morale mokslo ir technikos 
amžiuje

Česlovas kalenda
( Pabaiga iš pereito numerio )

SOCIALISTINĖS 
VISUOMENĖS PATYRIMAI

Kaip rodo socialistinės vi
suomenės praktika, mokslo 
ir technikos vystymasis nėra 
kliūtis doroviškai žmogui 
bręsti. Šioje visuomenėje 
mokslo ir technikos pažanga 
leidžia gerinti žmonių buitį 
ir poilsi, tobulinti darbo są
lygas, vystyti kūrybiškumą, 
mokslinę pasaulėžiūrą. Visa 
tai yra ir dorovinės pažan
gos pagrindas.

Revoliuciniai technikos ir 
technologijos pakitimai per
tvarko gamybos procesą ir 
kuria prielaidas kūrybiškam 
darbui. Plati kompleksinė 
mechanizacija likviduoja 
daugelį nepatrauklių fizinio 
darbo pusių, didina darbo 
saugumą, groži, intelektua
lumą. Minėtai revoliucijai 
vystantis, gilėjant, darbas 
vis labiau įgaus kūrybinės 
veiklos pobūdi ir taps pir
muoju žmogaus poreikiu.

Mokslo ir technikos revo
liucija tam tikru laipsniu 
silpnina socialinius bei pro
fesinius - skirtumus tarp 
iyairių socialistinės visuo
menės sluoksnių bei grupių, 
stiprina jų integracijos pro
cesą, rhoralinę vienybę. Si 
revoliucija spartina sociali
nę pažangą, leidžia greičiau 
ir efektyviau spręsti visus 
komunizmo kūrimo uždavi
nius.

Gamybos automatizavi
mas didina dirbančiojo as
meninę atsakomybę kolekty
vui už savo darbo rezulta
tus, ugdo savarankiškumą. 
Primityvu vaizduotis, kad 
automatizuotos gamybos są
lygomis žmogui pakanka tik 
spaudyti mygtukus valdymo 
pulte. Tokios gamybos pro
cese darbininkas, inžinie
rius turi reikalą su milži
niška energija ir greičiais, 
didelėmis materialinėmis 
vertybėmis. Tai reikalauja 
kvalifikuoto požiūrio i savo 
darbą, didina socialinę žmo
gaus atsakomybę, ugdo dis
ciplinuotumą. Taigi Įdie
giant automatiką, vis labiau 
darosi aišku, kad nuo kiek
vieno žmogaus profesinių ir 
dorovinių savybių priklauso 

pažymėtinas R. Mizaros įnašas. Rašytojas savo 
romanuose ne tik atspindėjo išeivijos buitį, bet ir 
parodė lietuvių darbininkų klasinį sąmonėjimą, 
jų kovą prieš kapitalizmo varžtus.

Įdomūs yra rašytojų, pasireiškusių literatūroje 
buržuazijos valdomoje Lietuvoje ir po karo 
atsidūrusių emigracijoje, kūrybos pavyzdžiai. 
Nors ne vieno jų kūryboje esama tendencingumo, 
antitarybiškumo, tačiau kapitalistinę tikrovę jie 
vaizduoja gana realistiškai. Iš tokių autorių 
minėtini P. Tarulis, V. Alantas, P. Orintaitė, J. 
Kralikauskas, M. Katiliškis. Įvairius emigranti
nės buities momentus paliečia tenai išaugę 
rašytojai K. Barėnas, A. Škėma, Alė Rūta, K. 
Almenas, D. Brazytė.

“Šiaipjau buržuazinė emigracinė literatūra ne
mėgsta ne tik kapitalistinio darbo, bet ir žmogiš
kos darbininko temos — nors kaip tik daugelis 
žymių išeivių inteligentų Amerikoje iš pradžių 
tegaudavo žemiausios kvalifikacijos darbus: fab
rikų šlavėjų, išviečių valytojų, kapinių darbinin
kų ir kt., - rašo antologijos įvado autorius. - 
Atrodo, tarytum gėdytasi tos realios praei- 
i ies. .

Emigracinę temą liečia ir kai kurie mūsų 
arybiniai autoriai: A. Bauža, H. Korsakienė, J. 

Dovydaitis, V. Dautartas, R. Lankauskas,^ R. 
Narečionis. Šią temą buvo užsimojęs plačiau 
vystyti iš Amerikos grįžęs, gaila, anksti miręs 
rašytojas Albinas Morkus. ,

Taigi šios antologijos pagalba tartum įvyko 
dviejų lietuvių literatūrų - emigrantinės ir 
tarybinės - susitikimas, literatūros vakaras viena 
pagrindine tema: išeivijos buitis, jos problemos. 
Čia susiduria įvairių kartų, įvairių stilių ir. 
įsižiūru autoriai ir ne vienu aspektu atskleidžia 
^•įvijos gyvenimo tikrovę. Julius Būtėnas

ne tik apibrėžtos gamybos 
proceso dalies, bet ir visos 

’gamybos kaip sistemos liki
mas. Vadinasi, mokslo ir 
technikos revoliucija kelia ir 
moralinius reikalavimus as
menybei, išplečia žmogaus 
'atsakomybės ribas.

Aukšto lygio bendrasis iš
silavinimas, tapęs būtinybe, 
teigiamai veikia žmogaus 
pasaulėžiūrą, daro ją vis la
biau moksliškesne, dialek
tiška materialistiška. Tad 
mokslas ugdo žmogaus kri
tiškumą, sugebėjimą blai
viai mąstyti, atsisakyti Įvai
rių prietarų bei dogmatizmo, 
apsaugo nuo klaidų. Ka
dangi i mokslinės veiklos 
sritį Įtraukiama daug jauni
mo, tai mosklas tampa galin
gu jaunosios kartos auklėji
mo veiksniu. Be to, šie 
žmonės gali kūrybiškai, 
dirbti, nuolat dvasiškai tobu
lėti.

MOKSLAS SUTVIRTINA 
DOROVINIUS ĮSITIKINIMUS

Mokslinis moralės princi
pų pagrindimas, kurį reali
zavo marksizmas leniniz
mas, sutvirtina dorovinius 
žmogaus Įsitikinimus. Taip 
mokslas tampa patikimu 
žmogaus poelgių bei minčių 
vadovu, pakeičia religiją 
moralės srityje. Į moksli
ninko mintis ir poelgius 
žmonės žiūri su dideliu pa
sitikėjimu ir pagarba. Dabar 
žmonės ir kapitalistinėse 
šalyse, iškilus sudėtingoms 
gyvenimo ir moralės pro
blemoms, pavyzdžiui, šei
mos suirimo pavojui, vis 
dažniau kreipiasi pagalbos 
ir patarimo i gydytojus, psi
chologus, seksologus bei 
kitus kompetentingus kon
sultantus.

Tačiau negalima nepaste
bėti, kad mokslo ir technikos 
pažanga, kaip ir kiekvienas 
vystymasis, yra prieštarin
ga. Todėl šiuo atveju nerū
pestingas, paviršutiniškas 
optimizmas toks pat žalin
gas, kaip ir pernelyg pesi
mistiškos prognozės.

Plečiantis techniniam mo
kymui, nemažos dalies žmo
nių žinios vystosi vienaša
liška, siaura profesine kryp-

EMIGRANTO DALIA

3-ias puslapis

Moteriškė tikrina savo kraujo spaudimą
Sakoma, kad 30 milijonų amerikiečių kenčia nuo per 

aukšto kraujo spaudimo. Tiesioginiai aukštas kraujas 
užmušė apie 60.000 amerikiečių per metus, netiesioginiai 
prisi(U‘(l. prie nuvarymo j kapus per anksti apie 250,000 
musu žmonių.

Daniu h., i nežino, kad jie imi per aukštą kraujo 
spaudimą. O t, •■už.ino ir pradeda gydytis, jau būna per 
vėlu gyvybę išgelbėti.

Ir štai nauja mašina. Ją pagamino mokslininkas Abe 
Lichowsky. Ji busianti masiniai gaminama ir laikoma 
vaistinėse, krautuvėse, gal ne smuklėse. Gal už dešimtuką 
ar už kvoderį pats galėsi savo kraujo spaudimą patikrinti. 
Ims tik apie pusantros minutės laiko. Jei pastebėsi, 
patikrinęs per savaitę kitą kasdien, kad kraujo spaudimas 
laikosi per aukštas. Kreipsies! prie gydytojo, pradėsi 
gydytis ir išgelbėti savo gyvybę. Juo daugiau tokių mašinų 
visur susilauksime, tuo bus geriau!

timi. Tai skurdina pasaulė
žiūrą, gimdo vulgar as, me- 
chanistines pažiūras apie vi
suomenę, asmenybę, mo
ralę.

Be to, mokslo ir techni
kos revoliucijos sąlygomis 
kapitalistinėse šalyse profe
sini ai žmogaus sugebėjimai 
iškeliami i pirmąjį planą 
ir nutyl i mos moralinės žmo
gaus savybes, jo dorovinis 
neišsivystymas, tarsi tai 
būtu nereikšmingas dalykas. 
Tokia padėtis kenkia morali
niam auklėjimui, ugdo vien
pusišką asmenybe.

Technikos pažanga, kelda
ma darbo našumą, plečia 
laisvalaikį kaip būtiną erdvę 
visapusiškam žmogaus vys
tymuisi. Tačiau laisvalai
kis nieko gero neduoda, jei 
žmogus neturi kultūriniu po
reikiu, dvasiniu interesu. 
Nieko neveikimas, tuščias 
laiko leidimas - nusikalti
mą, girtuokliavimo, asme
nybės moralinės degradaci
jos pagrindas.

Tačiau minėtos ydos so
cializmo sąlygomis nėra fa
tališkos, nei neįveikiamos. 
Priešingai, kai kurios ją 
greičiau atsiranda ne kaip 
technikos aukšto išsivysty
mo pasekme, bet kaip dar 
nepakankamo jos išsivysty
mo rezultatas. Dažnas žmo
gus galėtą sparčiau visapu
siškai vystytis, jei techninės 
sistemos i ir technologiniai 
procesai iš vienos pusės ir 
visuomeninio auklėjimo si
stema - iš kitos būtu dar « 
tobulesni.

VISUOMENINĖ 
ATSAKOMYBĖ
Harmoninga asmenybė ne

gali atsirasti stichiško vi
suomenės vystymosi proce
se. Tokio žmogaus ugdy
mas turi tapti visuomeninio 
reguliavimo objektu. Jei 
kapitalistinėje visuomenėje 
siekti minėto tikslo trukdo 
klasiniai prieštaravimai, tai 
socialistinėje visuomenėje 
jau egzistuoja apibrėžtos 
socialines prielaidos har
moningam žmogaus vysty
muisi. Ją realizavimas pri
klauso nuo pačią žmonių vei
klos, visuomenės organiza
vimo formą ir būdu, auklė
jimo metodą ir pan. Socia
listinė visuomenė gali vys
tyti ne tik profesines ir in
telektualines asmenybės sa
vybes, bet ir moralinius jos 
jausmus. Mūsą uždavinys - 
auklėti žmogą ir kaip tam 
tikros profesijos atstovą, ir 

kaip visuomenės, šeimos, 
kolektyvo narį. Moraliniai 
jausmai, valia, inteligen
tiškumas yra tokie pat svar
būs, kaip ir gilios žinios.

Mūsą amžius -ne tik tech
ninės ir mokslinės kūrybos 
amžius, bet ir žmonių hu
manišką santykiu kūrimo 
amžius. Formuojant šiuos 
santykius, lemiamą vaidme
nį vaidina socialinė pažanga, 
socializmo vystymasis, o 
mokslo ir technikos revo
liucija yra socialinės pažan
gos sąjungininkė.

Lietuvoje Įamžintas 
Mačio Kėkšto 
atminimas

J. Mačys-Kėkštas
Prienai, rugs. 27 d. - Šian

dien miesto kapinėse ati
dengtas paminklinis akmuo 
demokratiniam poetui ir pub
licistui Jonui Mačiui-Kėkštui. 
Iškilmėse dalyvavo Prienų 
miesto, gretimų apylinkių 
gyventojai, poeto gimtojo In
gavangio kaimo žemdirbiai, 
rašytojai, moksleiviai.

Apie Mačio-Kėkšto kūrybi
nį palikimą, jo visuomeninę 
veiklą Lietuvoje ir Jungtinė
se Amerikos Valstijose susi
rinkusiems papasakojo Lietu
vių Rašytojų Sąjungos pirmi
ninko pavaduotojas Alfonsas 
Maldonis ir Literatūros 
Mokslo darbuotojas Kostas 
Doveika.

Jonas Mačys-Kėkštas buvo 
vienas lietuvių revoliucinės 
poezijos pradininkų, vertėjas 
į lietuvių kalbą. 1900 metais 
išvykęs į JAV, redagavo 
“Vienybę Lietuvninkų”.

Mačio-Kėkšto poeziją ir 
publicistiką didžiai vertino 
Vincas Mickevičius-Kapsu- 
kas. Tarybt/Lietuvoje išleis
tas pilnas Kėkšto poezijos 
rinkinys. Literatūros tyrinė
tojai skiria jo kūrybai didelį 
dėmesį.

V. Petkevičienė

I



4-tas puslapis

Viešnagės dienomis

Amerikos Darbininkas

LAISVE
vaikų. Visi nuo mažens dirbo' 
buožėms, šeima gyveno pus-; 
badžiu. Tik pačiai jauniausiai; 
sesutei neteko ganyti turtin
gų kaimynų gyvulių - ji gimė 
jau tarybiniais metais.

Šiandien Juozas Leonavi
čius už vieno mėnesio atlygi
nimą galėtų nusipirkti iki 
dešimties dviračių. Prasigy
veno ir kiti devyni Juozo | 
broliai ir seserys (septynetas 
mirė dar prieš karą). Šian
dien jie kolūkiečiai arba dar
bininkai. Kai susirenka visi 
su šeimomis pas tėvus, pir
kioje nesutelpa. . .

Susidomėję S"" K apsuko
Su kapitonais Į iš kairės į dešinę): Bronius K rinkas, Vytautas 
Giedraitis ir Vilius Pakalniškis.

maisto pramonės automatų

ARTHURAS PETRIKĄ

Jau antrąkart Tarybų Lie
tuvoje viešėjo niujorkietis 
Artūras Petriką, įžymių pa
žangiečių Katrynos Petrikie- 
nės ir Antano Petrikos sū
nus. 1972 m. viešėdamas tė
vų gimtinėje, jis susuko ilgo
ką filmą, padarė daugybę 
skaidrių, kurias demonstravo 
įvairiuose pažangiečių susi
buvimuose Niujorke ir kituo
se Amerikos miestuose, pa
sakojo įspūdžius, patirtus 
Lietuvoje, skelbė juos pažan
gių lietuvių spaudoje.

Praeitos viešnagės įspū
džiai gyvi dar ir šiandien. Jų 
buvo tiek daug - stengtasi 
pabūti visur, pamatyti viskj, 
pasišnekučiuoti su kiekvie
nu. . . Tai leido susidaryti 
plačią Lietuvos gyvenimo pa
noramą, tačiau buvo maža 
laiko įsigilinti į vieną kurią 
sritį. Todėl šią vasarą Artū
ras Petriką pabuvojo tik ten, 
kur jį labiausiai traukė, kur 
jis galėjo patikslinti savo už
pernykščius greitomis patir
tus įspūdžius, patirti naujų - 
tik jau konkretesnių. Bet 
apie tai lai kalba jis pats. . .

— Esu darbininkas ir la
biausiai norėjau iš arčiau pa
matyti, įsigilinti į šiandieni
nės Lietuvos darbininko gy
venimą. Ką jau ką, galvoju, o 
šitą gyvenimo sritį suprasiu 
geriausiai.

Tačiau, pasirodo, klydau, 
nes daug kas kiekvienam 
Amerikos darbininkui čia bū
tų nesuvokiama. Štai, sakysi
me, Kapsuko maisto pramo
nės automatų gamyklos kie
me ramioj- sau vaikšto brie
dis, striksi išdykėlės stirnai
tės, plauko gulbės. Gražu tai’ 
gražu, sakau gamyklos direk
toriui, bet koks biznis iš to 
gamyklai! Pasirodo - jokio. 
Priešingai, šitų gyvulėlių 
priežiūrai dar ir žmonės rei
kalingi. O žmonėms už tai 
pinigus mokėti reikia. Ir su
prask, kad nori. . . Bet užsu
kau į gamyklos kiemą sekma
dienį ir nustebau: išeiginiais 
rūbais pasipuošę darbininkai 
čia vaikšto su šeimomis. 
Keista, nejaugi jiems gamyk
la neįgrįso per penkias darbo 
dienas! Matyt, ne. Jie vaikš
tinėja prie gamyklos fontanų, 
tvenkinio, jų vaikučiai gulbes 
šeria, su voveraitėmis žai
džia. Pasišnekėjęs /Su jais, 
supratau, ką reiškia čionykš
čių darbininkų dažnai sakomi 
žodžiai: “Gamykla mums - 
antri namai. . .” Pasirodo, 
kad ne viskas bizniu matuoja
ma. . .

A. Petriką, be abejo, buvo 
vienas žingeidžiausių šių me- 

'tų vasaros svečių Lietuvoje. 
Viską norėjo savo akimis pa
matyti, savo ausimis išgirsti, 
savo rankomis pačiupinėti. 
Nuo jo akies hiekas nepasi
slėpė. O kiek klausimų kilo: ir 
kodėl parduotuvėje pardavė
ja dar skaitliukais skaičiuoja, 
kodėl čia visi svečiams dova
noja gėles, kodėl kai kuriuose 
ežeruose niekam žuvies gau

dyti negalima, kodėl Lietuvo
je tokios gražios mergaitės ir 
t. t., ir t. t. Viešėdamas 
Kapsuke, A, Petriką lankėsi 
darbininkų namuose, domė
josi jų buitimi.

— Patekau į įdomaus liki
mo žmogaus Juozo Leonavi
čiaus šeimą, - pasakoja A. 
Petriką. - Jis - Kapsuko 
maisto pramonės automatų 
gamyklos tekintojas, žmona - 
tos pačios gamyklos krani
ninke. Man ypač patiko, kad 
žmona neleidžia vyrui pirkti 
lengvos mašinos. Ir teisingai. 
Nelabai ji reikalinga. Į darbą 
7-10 minučių tereikia eiti, 
savaitgaliais į gamtą, į spe
cialiai gamyklos darbinin
kams pastatytus poilsio na
mus, į koncertus Vilniuje ir 
Kaune važiuoja gamyklos 
autobusai. Miesto transpor
tas taip pat gerai aptarnauja 
keleivius. Bet va, vyras nori 
automobilio. Jei ne žmonos 
užsispyrimas, būtų ir nusipir
kęs. Ak, tos žmonos. . . Da
bar norom nenorom tenka 
pirkti mandrus baldus, mag
netofoną, radiolą ir kitus rei
kalingus ir nereikalingus 
daiktus.

O vaikystėje didžiausia 
Juozo Leonavičiaus svajonė 
buvo dviratis! Nebūtinai toks 
gražus, kaip vieno kito ūki
ninkaičio. Kad tik ratai suk
tųsi. Tačiau ir toksai buvo ne 
jo tėvų kišenei. Septyniolika

Kai kas iš mūsų viešnagės Lietuvoje

Nepamirštamos 
valandos Klaipėdoje

Antanas

Jaučiuosi gerokai nu
skriaustu, kad šį kartą nete
ko nors dieną kitą pasisve
čiuoti šauniojoje Palangoje. 
Ją pasiekėme birželio 12 d. 
vėlai vakare, pernakvojome 
naujuose, gražiuose, be galo 
įdomios architektūros 21 bu
to poilsio namuose ir atsikėlę 
rytą tuoj iškeliavome į gar
siąją Klaipėdą. Birželio 13 d. 
vėlai vakare sugrįžome į Pa
langą, pernakvojome tuos pa
čiuose poilsio namuose ir vos 
spėję , gal ne daugiau kaip 
valandą praleisti “Gintaro’,’ 
muziejuje, skubomis leido
mės atgal į Vilnių. Kelionė 
ilga. Reikia pervažiuoti visą 
Lietuvą. Palangoje turėjau 
laiko tik vienas nueiti į pajūrį 
ir valandėlę pavaikštinėti, gi
liai į plaučius įkvėpti iš jūros 
dvelkiančio tyro oro. Tiek ir 
tebeteko Palanga pasidžiaug
ti.

Taip pat labai gaila, kad 
tegalėjome, vis dėl to laiko 
stokos šioje viešnagėje, skirti 
ir Klaipėdai tik vieną dieną. 
Dabar net stebiuosi, kaip 
galėjome tiek daug įspūdžių 
per tą vieną dieną sukrauti. 

gamykla, Artūras Petriką 
paviešėjo joje ilgiau. Susipa
žino su darbininkais, meist
rais, konstruktoriais. Nema
žai bendravo ir su gamyklos 
direktoriumi Jonu Šeškevi
čium.

- Labai jau paprastas tas 
direktorius. Ir keista - direk
torius, o visi jį myli. . . Toks 
jaunas - vos keturiasdešimt 
teturi, - o jau 2,000 žmonių 
kolektyvui vadova.uja. Ne
lengva tokią mašiną vairuoti. 
Tiesa, jis ne vienas. Yra 
pavaduotojas, vyriausiasis 
inžinierius, gamybos virši
ninkas, vyriausiasis ekono
mistas. Ir kiekvienas darbi
ninkas turi teisę kištis į val
dymo reikalus, pasakyti savo 
pastabas, pretenzijas dėl dar
bo, dėl poilsio. Tik pabandyk, 
direktoriau, neatkreipti dė
mesio į teisingą darbininko 
pastabą, per sekantį susirin
kimą turėsi pasiaiškinti prieš 
visus gamyklos darbininkus.

Žinoma, yra žmonių, kurie 
gal nedrįsta kalbėti viešuose 
susirinkimuose. Jie gali kiek
vieną pirmadienį užeiti į di
rektoriaus kabinetą ir išdės
tyti jam^savo reikalus. Kito
mis savaitės dienomis dirban
čiuosius priima kiti valdžios 
vyrai: antradienį - vyr. eko
nomistas, trečiadienį - gamy
bos viršininkas, ketvirtadienį 
— vyr. inžinierius, penkta
dienį - direktoriaus pavaduo
tojas. Patekti pas valdžią gali 
bet kuriuo metu.

Tokia antroji Artūro Petri
kos viešnagė. Ji pilna pačių 
konkrečiausių įspūdžių. Ką 
gali žinoti, gal laikui bėgant 
pasirodys netgi knyga apie 
tai, kaip Amerikos darbinin
kui atrodė darbininko gyve
nimas Tarybų Lietuvoje.

Ferdinandas Kauzonas
Iš “Gimtasis Kraštas’’

Bimba

Atsiskubiname iš Palangos 
ir dešimtą valandą prieš pie
tus susitinkame su Lietuvos 
Komunistų Partijos miesto 
komiteto pirmuoju sekreto
riumi J. Gurecku ir kitais 
vietos veikėjais. Sekretorius 
trumpai mums papasakoja 
apie Klaipėdos naujoves ir 
nepaprastą išaugimą. Paskui 
jis ir komiteto darbuotojas V. 
Giedraitis pavažinėja po 
miestą, kad kai ką savo aki
mis pamatytumėme. Ir pa
matome! Visur, visur, kuria 
tik gatve važiuojame, prie 
kurios aikštės tik sustojame, 
nauji, gražūs, pastatai, nau
jos įstaigos, naujos įmonės. O 
visur tokia švara, toks gro
žis! Jau rašiau “Krisluose’’, 
kaip vięna klaipėdietė mane 
begėdžiu išvadino, kad lipda
mas iš automobilio, koją už
dėjau ant gražiai sudygusios 
jaunos žolelės.

Iš Kultūros Namų apžiūros 
aikštės apžvelgiame tikrai ža- 
vėjančią miesto panoramą. 
Apsilankome naujame mo
derniame kartono - celiulio
zės fabrike, apie kurio įrengi
mą ir gamybą plačiai papasa

koja vyr. inžinierius V. Kašu
bą, apžiūrime naują sporto 
(krepšinio ir plaukimo) mo
kyklos kompleksą, susipažįs
tame su didele nauja “Balti
jos” laivų remonto gamykla, 
apie kurią paaiškina jos di
rektoriaus pavaduotojas sta
tybos reikalams F. Žemaitis.

Smarkiai papietaujame 
milžiniškame refrežeratoriu- 
je - laive, kuris perdirba ir 
paruošia žuvį. Laivo kapito
nas A. Kriukas ir žinomi 
kapitonai V. Pakalniškis ir A. 
Kairys surengia ekskursiją 
locmaniniu kateriu (laivu) per 
Kuršių marias į Baltiją, kur 
iššovę šampano bonką, įtei 
kia mums “Jūros vilko” pažy
mėjimą.

Susitinkame su Muzikos 
mokyklos fakultetu, kuriam 
vadovauja dekanas V. Jake- 
laitis, ir dėstytojais. Daly
vaujame Miesfo Vykdomoja- 
me Komitete pokalbyje, ku
riame dalyvauja ir į klausi
mus atsakinėja Komiteto pir
mininkas A. Žalys, jo pava
duotojai V. Greičiūnas, L 
Ruginis, vyr. architektas S. 
Prikockis ir kiti.

Nepaprastai įspūdingą die
ną garsiajame Lietuvos uos
tamiestyje baigiame naujai 
perstatytos alaus gamyklos 
užeiginiame kambaryje po
kalbyje su L Ruginiu, V. 
Giedraičiu, fabriko direkto
riumi A. Juška ir “Tarybinės 
Klaipėdos” redaktoriaus pa
vaduotoju V. Garadausku.

Jau vakaras, vėlu, mes fizi
niai jau labai išvargę, bet 
dvasiniai į aukščiausias pa
danges iškilusiame ūpe, kupi
ni puikiausių įspūdžių.

Bet. . . ir labai liūdnų 
prisiminimų diena

Beveik pavyzdžiu tiems 
amerikiečiams, kurie Klaipė
doje pirmą kartą lankėtės 
praėjusiais keleriais metais, 
arba šiemet, arba lankysitės 
ateityje. Jūs matėte arba 
matysite išaugusią, suklestė
jusią, gražią, pasipuošusią 
naujausiais pastatais, naujo
mis kultūros, apšvietos ir 
Inokslo įstaigomis, naujais fa
brikais ir įmonėmis, garsiuo
ju uostu su vėliausiais įrengi
mais, tokią nūdienę Klaipėdą 
jus matėte arba matysite, 
pliekas netramdė ir netram
dys jums, kaip lietuviams, 
džiaugtis, žavėtis ir didžiuo
tis.

Iš vienos pusės, žinoma, 
mano džiaugsmą ir pasidžia- 
vimą tuo viskuo dar didino 
tas faktas, kad aš žinau, kad 
tai visą pasiekta, nuveikta ir 
laimėta tik didžiausiomis pa
stangomis, tik aukščiausiu 
pasiaukojimu, nes reikėjo 
pradėti beveik iš nieko. Taip, 
mielas skaitytojau, beveik iš 
nieko! Aš tą puikiausiai ži
nau, nes šią Klaipėdą, aš 
mačiau 1946 metais, tik vie- 
neriems metams prabėgus po 
jos išvadavimo iš naciškų pa
baisų nasrų. Bet, iš kitos 
pusės, kaip tik šis žinojimas^ 
kaip tik šitie prisiminimai 
apie tą anadienę Klaipėdą, 
mane persekiojo per visą šią 
niekados nepamirštamą die
ną. Nueinu į įstaigą, į fabri
ką, į uostą, kalbuosi su drau
gais ir, žiūrėk, prieš mano 
akis atsistoja tie seni vaizdai. 
Tartum aš esu ne šiandien, 
ne dabartinėje Klaipėdoje, 

bet anoje, 1946 metų Klaipė
doje. Kartais net pamirštu su 
kuo ir apie ką kalbuosi.

Net nežinau, kodėl niekur 
kitur lankantis tie baisus iš 
anų laikų prisiminimai manęs 
taip nepersekiojo, kai Klaipė
doje. Atsiminimai apie kitas 
vietoves, nors kai kurios iš jų 
buvo gal ne mažiau nukentė
jusios nuo karo ir nacių oku- 
pačijos už Klaipėdą, kažin 
kaip manyje yra priblėsę, 
gerokai pasimiršę.

Taigi, kaip Klaipėda 
atrodė tada?

Tada, pamatęs siaubingus 
vaizdus, savo dienoraštyje 
užsirašiau:

“1946 m. vasario 1 diena: 
Reikėtų kelių didelių knygų 
aprašymui viso šių dienų 
Klaipėdos vaizdo. Tiek daug 
yra kas rašyti! Bet lai užteks 
kelių trumpų bruožų.

Klaipėda beveik visiškai 
sugriauta, baisiai sužalota. 
Žiaurusis priešas turėjo pa
kankamai laiko, kol pribuvo 
Raudonoji Armija ir jį išmu
šė, kad gerai paruošti miesto 
naikinimą. Majoras Bergas 
pasakojo, kad Klaipėdos pra
monės buvo sunaikintos 80 
procentų, o šiaip pastatų iki 
60 procentų. Nemačius mo
derniško miesto taip sunai
kinto, sunku įsivaizduoti, 
kaip jis atrodo. O jau bus 
vieneri metai laiko, kaip Klai
pėda išlaisvinta. Daug kas 
jau pataisyta, bent jau gat
vės apvalytos, bent jau gat
vėse žmonių lavonų nebesi
mato.

Tik įsivaizduokite: Kai vo
kiečiai buvo išgrūsti iš Klai
pėdos, mieste buvę rasta viso 
labo tiktai aštuoni civiliniai 
žmonės! O šiandien Klaipėda 
jau turi 15,000 civilinių gy
ventojų lietuvių. Dalis jų yra 
senieji klaipėdiečiai, o dalis 
suplaukę iš visų Lietuvos 
dalių. . .

Sakoma, kad uosto srityje 
po griuvėsiais dar tebesiran- 
da daugiau kaip šimtas lavo
nų. Jais maitinasi žiurkės!

Pirmiausia nutraukėme į 
garsųjį Klaipėdos uostą. Ne
turiu žodžių tam vaizdui ap
rašyti. O man pasakoja, kad 
dabar jau pusė bėdos, reikė
jo, girdi, pamatyti uostą po 
to, kai Klaipėda buvo išlais
vinta! Visu pakraščiu visi 
pastatai (o jų būta labai daug) 
buvo sulyginta su žeme. Kur 
tik akį užmesi, visur griuvė
siai ir griuvėsiai. . . Iš pra
džios buvę negalimą nė praei
ti. ...

Patraukėme ten pat į buvu
sį laivų gaminimo ir statymo 
fabriką, kuris, sakoma, bu
vęs vienas iš didžiausių ir 
puikiausių tos rūšies fabrikų 
visoje Europoje. . . Nebėra 
to didelio, modernaus laivų 
statymo fabriko. Viskas su
maišyta su juodąją žeme. . .

Iš uosto griūvėsiu atsidūrė
me į kiek jaukesnę vietą, 
būtent į Vytauto Didžiojo 
Pirmąją Klaipėdo.s Gimnazi
ją. Mokyklos pastatas irgi 
buvo sugriautas, ir kuomet iš 
sykio mieste lietuvių gyven
tojų beveik visiškai nebuvo, 
buvo manyta šias patalpas 
laikinai paimti armijos reika
lams. Bet viršų paėmė ta 
nuomonė, kad pastatus reikia 
taisyti ir palikti mokyklai 
Džiugu, kad šitie dideli pa-

Waterbury, Conn.
Pietūs, kuriuos rengė LLD 

28 kp. spaudos naudai rugs. 
15 d., gerai pavyko. Žmonių 
atsilankė nemažai. Dalyvavo 
ir “Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba iš New Yorko. 
Jis pasakė, ką jis matė ir 
girdėjo Lietuvoje. Buvo ma
lonu pasiklausyti jo kalbos, 
kad Lietuvoje dabar žmonės 
daug gražiau ir geriau gyve
na negu pirmiau, ir kad kiek
vienais metais gyvenimas 
eina geryn.

Kai kurių pasigedome pie
tuose, bet už bilietus buvo 
užsimokėję. Barbutė Kiudu- 
lienė užsimokėjo už du, Ida 
Abložienė už vieną, S. Kute
lis už vieną Katherine Yenke- 
lun prisiuntė $5. Sakė: “Užsi
moku už vieną tikietą ir du 
doleriu pabaudos už neatsi
lankymą”. . . .

J. Vaitonis aukavo daug 
daržovių iš savo daržo. M. 
Svinkūnienė taipgi aukavo 
daržovių parengimui. Ačiū 
visiems širdingai, kurie pir
kote tikietus, nors ir neatsi
lankėte " pietums, ir tiems, 
kurie aukojote maistą.

Amelija Yuškovich ir Mary 
Ulozienė daug dirbo pardavi- 
nėdamos laimėjimų tikietus. 
Alice Morris, jos anūkė ir 
pusseserė Mary pagelbėjo 
dirbti virtuvėje maistą ga
minti ir tarnauti. Trys jaunos 
mergaitės taip pat patarna
vo. Rengėjei taria širdingai 
ačiū visiems, kurie pagelbė- 
jote parengime.

Mirtis išskyrė iš gyvųjų 
tarpo du “Laisvės” skaityto
jus.

Charles Karinauskas mirė 
rugsėjo 7 dieną. Buvo “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojas 
per daug metų,kol pajėgė ir 
galėjo matyti skaityti. Jis ne 
tik prenumeravo tuos laik
raščius, bet visuomet parem
davo juos aukomis. Taipgi 
prenumeravo tuos laikraščius 
į Lietuvą savo broliui ir sese
riai.

Per paskutinius kelis me
tus jis buvo didelis ligonis. 
Mažai galėjo vaikščioti ir ma
tyti, visą laiką praleisdavo 
namuose, kur jis gyveno pas 
svetimtautę moterį Nauga
tuck, Conn. s

Palaidotas laisvai rugsėjo 9 

statai aplopyti ir gimnazija 
jau veikią. Turi 260 mokinių. 
Deja, centrinio apšildymo 
dar neturį tai pamokų kam
bariai pusėtinai šalti ir moki
niams didelis vargas. . .

Iš Gimnazijos nusidavėme į 
Klaipėdos pramonines įmo
nes. Atlankėme tekstilės fa
briką “Trinyčiai”. Būta gero, 
moderniško fabriko. Vaizdas 
labai liūdnas. Audimo sky
rius visiškai sugriautas. Kaip 
visur kitur, taip čia, vokiečiai 
sužalojo brangias mašinas. 
Jų pataisyti nebegalima. 
Šimtai jų riogso suverstos ir 
rūdija.

Tekstilės fabrikas “Gulbė” 
šiek tiek geriau stovi. Bet ir 
čia pati didžiausia fabriko 
dalis sugriauta. Viename mil
žiniškame pastate taip pat 
riogso šimtai visiškai suga
dintų brangiausių mašinų - 
staklių. . .

Su pasididžiavimu majoras 
Bergas parodė jau gerai at- 
steigtą ir veikiančią elektros 
dirbyklą (stotį). Džiaugiasi, 
kad vokiečiai nespėjo stotį 
visiškai sugriauti, tuo būdu 
buvo galima greitai atremon
tuoti. . .

Kadaise Klaipėdoje veikė 
didžiulis mineralinių trąšų 
fabrikas. Jau nuo karo pra
džios jis nebeveikia. Visą ma
šineriją vokiečiai išsigabeno 
Vokietijon. . . O taip labai 
reikia Lietuvos žeęnės ūkiui 
mineralinių trąšų!”

Tai šitokie prisiminimai 
apie Klaipėdą persekiojo ma
ne visą dieną ir dabar joje 
lankantis.
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d. Lietuvių kapinėse Water
bury je.

Ilsėkis, ramiai Charlie, Lie
tuvių kapinėse.

Rugsėjo 15 d. gavome tele
gramą iš Alytaus, kurioje 
pranešė, kad rugsėjo 14 d. 
mirė Julius Svinkūnas, brolis 
Juozo Svinkūno, kuris gyve
na Waterburyje.

Liūdesyje paliko trys duk
terys - Marijona Žadeikienė, 
Zabelė ir Monika Svinkūnai- 
tės, sesuo Cicilija Razevienė, 
brolis Juozas (Amerikoje), 
penkios anūkės, du brolvai
kiai ir kiti artimi giminės. 
Visi gyvena Lietuvoje.

Julius skaitė “Laisvę” per 
daug metų ir ją mėgo skaity
ti, ir buvo dėkingas Juozui 
broliui ir brolienei, kurie jam 
prenumeravo “Laisvę”.

Gili užuojauta visiems gi
minėms jų liūdesio valandoje.

Ilsėkis ramiai, Juliau, Lie
tuvos žemelėje, o mes, brolis 
Juozas ir brolienė liūdime 
tavęs. M. Svinkūnienė 

New Haven, Conn.
Gavau pranešimą, kad mirė 

B. Vikšrienė, buvusi Vaitke
vičienė. Mirė jau sulaukus 
senatvės, jau būdama 84 me
tų amžiaus.

Draugė Vikšrienė priklau
sė prie pažangiųjų organiza
cijų. Buvo pirmeiviška. Rėmė 
visas organizacijas, kurios 
kovoja už laisvesnę ateitį. 
Aukodavo, kur matė reikalą.

Velionė paliko liūdinčius 
dvi dukras, vieną sūnų ir 
žentą su šeima.

Draugės Vikšrienės palai
kai sudeginti.

Brangios draugės vardas 
ilgai pasiliks jos draugų at
mintyje.

Giliausia užuojauta jos šei
mai. J. Kunca

Binghamton, N.Y.
• Rugsėjo 25 dieną įvyko ma

no 84-asis gimtadienis. Noriu 
padėkoti savo dukrai Viktori
jai Sasuta už surengimą man 
gimtadienio minėjimo. Įvyko 
net dveji pietūs, nes jos 
dukrai Sonijai taipgi pripuolė 
gimtadienis, o ji dirba 
Princeton, N. Y., biblioteko
je. Tai susitikome pusiauke
lėje ir pabaltiavojome. Antri 
pietūs įvyko Endicott, N. Y. 
Ačiū už vaišes ir dovanas. 
Taipgi gauti sveikinimai nuo. 
7 anūkų ir 2 proanūkių.

Šio mano gimtadienio pro
ga aukoju į “Laisvės” penkio- 
likosųtūkstančių dolerių fondą 
$25. Jonas Vaicekauskas

ANGELA DAVIS

Oakland, Calif. - Aną dieną 
garsioji veikėja Angela Davis 
ir jos draugė buvo suareštuo
tos ir klausinėjamos per 90 
minučių. Dabar Davis pa
traukė teisman pavieto val
džią ir reikalauja $75,000 at
lyginimo už įžeidimą.
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Detroit
Atostogoms praėjus, rug

sėjo mėnesį vėl pradėjo įrau- 
gijų kuopos laikyti susirinki
mus. Rugsėjo 8 dieną įvyko 
Lietuvių Darbininkų susivie
nijimo 21 kp. mėnesinis susi
rinkimas. Atsilankė pusėti
nas skaičius narių. Pirminin
kė Anna Daukus atidarė susi
rinkimą. Visi kuopos valdy
bos nariai buvo susirinkime. 
Jų raportų nebuvo, nes per 
du mėnesius susirinkimų ne
turėjome.

Pirmininkė pranešė, kad 
viena kuopos narė mirė. Na
riai atsistojimu velionę pa 
gerbė.

Kuopos delegatai davė ra
portus iš įvykusio LDS seimo ' 
Pittsburghe. Jie visi labai 
patenkinti, kad Pittsburgh© 
kuopos seimo rengimo komi
tetas visus delegatus labai 
tinkamai priėmė ir pavaišino.

Mūsų kuopos vienas dele
gatas, Servit Gugas, dabarti
nis LDS prezidentas, pareiš
kė, kad jis neima atlyginimo 
iš kuopos jam skirtos, nes 
Centras jam užmokėjo. Tai 
rekomendavo tuos pinigus 
perduoti tiems delegatams, 
kurie savo lėšomis vyko dele
gatais į seimą. Nariai nutarė 
jo rekomendaciją užgirti.

Taipgi turiu nariams pra
nešti, kad Spalio mėnesį susi
rinkimas įvyks pirmą sekma
dienį, o ne antrą, kaip visuo
met būna, nes kuopos finansų 
se k r e tor i u s - i žd i n i n k as S e r v i t 
Gugas ir jo žmona Ruth, 
nutarimų raštininkė, bus iš
vykę iš Detroito. Po tam vėl 
kuopos susirinkimai įvyks 
kiekvieno mėnesio antrą sek
madienį.

* * *
LLD 52 kuopos susirinki

mas įvyko rugsėjo 17 d. Na
rių atsilankė pusėtinas skai
čius.

Kuopos valdyba pranešė,

, Michigan
■kad kadangi turėjome atosto
gas, tai mažai ką veikėme. 
Tiesa, turėjome surengę 
draugišką* išvažiavimą į Belle 
Ule salą. Bet narių ne per 
daugiausia suvažiavo. Tačiau 
kuopos pirmininkas Pr. Na
kas pastebėjo, kad»buvo su
rinkta aukų organui “Šviesa” 
išleisti.

Kuopos nariai manė, kad 
šiame susirinkime gaus iš 
Centro knygas, bet knygos 
dar nebuvo atėjusios. Sekan
čiame susirinkime gal jau 
gausime knygas už 1973 ir 
1974 metus.

Taipgi buvo kalbėta apie 
spaudos vajų. Abu vajininkai 

J. K. Alvinas ir Pr. Nakas, 
praeitų metų vajininkai, gal 
sutiks vėl pasidarbuoti. Lin
kiu jiems geros sėkmės. Mes 
visi turime jiems padėti.

Aukų Pietų Amerikos 
“Darbui” surinkta tur būt 27 
doleriai. Tai taip ir pasibaigė 
susirinkim as. 

* * *
Detroito Lietuvių Klubo 

susirinkimas įvyko rugsėjo 
22 d. Narių atsilankė pusėti
nai.

Labai malonu buvo susirin
kime išklausyti valdybos na
rių raportus. Jie visi yra 
labai gerai išsilavinę savo 
profesijose. Reikia pasakyti, 
kad tik vicepirmininkas yra 
gimęs Lietuvoje ir jau išgy
venęs 92 metus, bet dar 
gabus Klubo darbuose. 0 kiti 
visi valdybos nariai gimę 
Amerikoje.

I Klubą įstojo du nauji 
nariai.

D. L. Klubas rengia pami
nėjimą savo 50 metų gyvavi
mo sukakties. Įvyks spalio 
3-čią sekmadienį. Tai bus 
didelis balius. Nepamirškite 
visi ateiti ir linksmai s laiką 
praleisti.

Vietinis

Filmai iš Tarybų Lietuvos |

LLD Centre randasi daug gražių filmų, susuktų Tarybų 
Lietuvoje. Taipgi keli filmai yra Amerikoje daryti. Yra ir 
anglų kalboje. '

Filmai, kaip “Tiltas”, “Dainų Šventės”, “Lietuvos gamti
niai vaizdai”, “Istorinės*vietos” ir daug kitų, yra aukštos 
kokybės, klasikai. Tokius filmus neužtenka vieną kartą 
pamatyti. Juo dažniau žiūrovas juos matys, tuo juose jis ras 
gilesnę svarbą ir didesnį grožį. Beveik visi filmai yra 
įkalbėti, kai kurie spalvoti. Filmai yra rodomi su 16 mm 
prodžektorium.

Filmų tvarkymą pavedėme Artūrui Petrikui. Arčiau New 
Yorko, jis gali pats atvykti su nuosavu prodžektorium. 
Tolimesnėse kolonijose, kur draugai turi savus prodžekto- 
rius, filmus gali gauti per paštą. Neturintieji savo prodžek- 
toriaus, lengvai gali išsinuomoti įstaigoje, kur filmų 
aparatai yra parduodami, arba kur išryškinami filmai.

Filmų reikalu kreipkitės pas:
Arthur R. Petrick
65 Parkside Ave.
Miller Place, N. Y. 11764

Will I Ever Relive 
That Excitement

I mentioned earlier that 
three days in Tallinn, Esto
nia, węnt very fast. From my 
family I saw only my sister 
and her daughter who Live in 
Tallinn. It’s such an emotio
nal thing to meet the mem
bers of your family after 
many years. You laugh and 
cry at the same time.

We took a day off to see the 
city, its new section of apart 
ment houses, famous Pi i rita 
beach, with many people 
swimming and tanning them
selves even*though it wasn’t 
too hot yet, and a unique 
cemetery. It’s called Forest 
Cemetery. And that’s what it 
actually is. Last resting pla
ces are in natural surroun
dings with only a name plate 
and flowers. There are no 
crosses. Many famous Esto
nians are buried here - 
writers, statesmen, sports
men, artists. . . .

We visited the Estonian 
Cultural Committee, had a 
cup of coffee and a pleasant 
conversation with the people 
working there.

There was a melancholy 
touch to the parting. Will I 
ever see my birthland again? 
Will 1 ever see my brothers, 
sister and their children 
again? Will I ever relive that 
excitement again seeing the 
house I was born in, the 
school I went to? Meeting the 
people I grew up with?

Quite a few people of all 
nationalities from America 
have gone back to their birth
land to settle there perma
nently. Many of our leaders 
have been taken there after 
they died like Roy Mižftnų 
Vincas Andrulis.

Nothing in the world can 
change or take away your 
love for your birtfiland.

Use

Famous Estonian Pioneer Chorus, one of che best in the
entire Soviet Union.

Filmų Sąrašas pagal numerius
Filmas #-l. Serija vaizdų iš Lietuvos gyvenimo. Susuktas 

1964 m. Užima 40 m. minučių.
Filmas #-2. Serija vaizdų iš Lietuvos gyvenimo. Susuktas 

1959 m. 35 m.
Filmas #-4. Grupė operos ir baleto artistų išvyksta į 

Maskvą gastrolėms ir Maskvos cirkas. Susuktas 1967 m. 40 
minučių.

Filmas #-5. Serija Lietuvos vaizdų ir 9 tas Fortas. 
Susuktas 1959 m. 30 m.

Filmas #-6. Vaizdai iš Lietuvos gyvenimo. Susuktas 1960 
m. 45 m.

Filmas #-7. Po karo pirmoji lietuvių ekskursija atvyko į 
Vilnių ir iš Klaipėdos žuvininkai išplaukia į Atlantą. 40 m.

Filmas #-11. Serija iš gyvenimo Lietuvoje. Susuktas 1958 
m. 35 m.

Filmas #-12. Serija iš Lietuvos vaizdų. Susuktas 1961 m. 
35 m.

Filmas #-15. Biedni tėvai išleidžia savo sūnų pas buožę 
ganyt gyvulių bandą ir laike nacių okupacijos jaunas 
berniukas įpainioja fašistų patrulį į klaikų raistą. 45 m.

Filmas #-16. Mergytė iš Vilniaus vyksta į Leningradą 
studijuot baletą ir buvęs policistas Ukmergėje okupacijos 
metais tarnavo fašistams. Už papildytus jo nusikaltimus 
Lietuvos liaudis jį nuteisia už akių ir reikalauja sugrąžyt jį iš 
JAV. 45 m in.

Filmas #-18. Vaizdai iš Lietuvos. 35 m.
Filmas #-20. Lietuviai rekrutuojami išvykai į Pietų 

Ameriką į kavos plantacijas darbams. Susuktas 1959 m. 55 
m.

Filmas #-21. Antroji pirmesnių filmo dalis. 35 min.
Filmas #-22. Serija vaizdų iš gyvenimo Lietuvoje. 

Susuktas 1955 m. 40 min.
Filmas #-23. Dešimts dienų Lenkijoje. Muzikalis. Susuk

tas 1957 m. 40 min.
Filmas #-25. Apie JAV prezidentus Rooseveltą ir Kenne- 

dį. 30 min. Angliškas.
Filmas #-26. Išvadavimas Vilniaus iš po nacių okupacijos. 

25 min.
Filmas #-28. “Svetimi”. Iš kalėjimo sugrįžęs tėvas atranda 

savo dukterį. 45 min.
Filmas #-29. Antroji dalis to paties filmo. 30 min.
Filmas #-31. “Tiltas”. Subomborduotas tiltas ir gyveni

mas Lietuvoje laike fašistų okupacijos. 50 min. *
Filmas #-32. “Tiltas”. Antroji dalis. Užima 50 min.
Filmas #-34. Dainų ir šokių festivalis, ir A. Šalčius, po 

Antrojo karo apleidęs Lietuvą, po daug metų atgal sugrįžęs, 
stebisi iš po karo griuvėsių atstatytu Vilnium. 45 minučių.

Filmas #-36. Biografija Lietuvos žymaus poeto Julio 
Janonio. Susuktas 1959 m. 55 min.

Filmas #-37. Antroji dalis Janonio biografijos. 45 min.
Filmas #-38. Duomenys apie naciams tarnavusius laike 

karo ir kaime gyvenančio berniuko siekiai, kurio tėvas dirba 
cimento imonėje. 45 min.

Filmas #-40. Revoliucinis judėjimas Lietuvoje 1918 m. 45 
minučių.

Filmas #-41. Menininkai iš Ukrainos aplanko Lietuvą. 35 
minučių.

Spalvuoti Filmai
Filmas #-9. Gyvulių priežiūra Lietuvoje ir Dainų Šventė 

Vilniuje. 40 min.
Filmas #-14. Gyvenimas kolektyviniame ūkyje ir Nemuno 

slėniai. 30 min.
Filmas #-24. Apie gyvenimą Lietuvoje ir dainų ir šokių 

festivalas. 40 min.

ST.PETERSBURG,FLA.
\

Mirus

Antanui Klišius
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Margaretai 

Klišius, taipgi visiems giminėms ir artimiesiems.
J. ir M: Mileriai,
J. ir II. Sarkiūnai,
J. ir O. Rubai,
J. ir T. Lukai,
J. ir S. Vinikaičiai,
V. ir V. Bunkai, 
A. ir A. Jociai, 
P. ir A. Aleknai, 
J. ir S. Bakšiai, 
F. ir A. Bunkai,
A. ir M. Račkauskai,
W. ir M. Žukai,

J. ir 11. Maracich, 
W. Dubendris, 
J. Stančikas, 
Alma Bruwer, 
C. Rūkas, 
M. Steinys, 
Vera Casper, 
EI. Snerkūnas, 
II. Sholūnąs, 
J. Greblikas, 
A. Pakalniškis, 
J. Keller,

St. Petersburg, Fla.
Rugsėjo 14 d. LSC klubo 

salėje įvyko klubo mėnesinis 
susirinkimas; jį pravedė 
prez. V. Bunkus.

Pirmiausia tylos minute 
buvo pagerbti klubo mirusieji 
nariai - J. Galvan, E. Ecenia 
ir Al. Tinfou.

Toliau sekė valdybos ra
portai. V. Bunkus pateikė 
raportą apie klubo veiklą. Be 
to, priminė, kad jau laikas 
pertvarkyti automašinoms 
pastatymo aikštę. Taipgi rei
kia išvalyti salės apšaldymo 
mašiną.

Pakviesti klubo direktoriai 
pasisakė, kad sutinka su V. 
Bunkaus raportu.

Finansų sekr. Tille Lųkienė 
pateikė finansų stovį. Iždi
ninkas Jonas Rūbas sutiko su 
sąskaita.

Raportą iš parengimų pa
teikė P. Alekna ir P. Mocka- 
petris.

Visi raportai buvo priimti.
Susirinkimą pabaigus, šei

mininkės pateikė pietus.
Pobūvyje turėjome svečią 

iš New Yorko, tai dailininką 
Robertą Feiferį. Gerbiamas 
svečias buvo pristatytas pa
kalbėti. Pirmiausia jis sveiki
no Floridos pažangius lietu
vius, perdavė geriausius lin
kėjimus nuo New Yorko pa
žangiečių. Sakė: “man labai 
malonu dalyvauti jūsų pobū
vyje, susipažinti su jumis. 
Jūs čia sutartinai veikiate, 
turite gražią salę. Linkiu 
jums geros sveikatos ir sėk
mės pažangiam veikime?''

Dainos mylėtojų choras pa
dainavo kelias liaudies dai
nas. Vadovavo Adelė Pakal
niškienė.

Toliau sekė muzika ir šokiai 
iki vėlaus vakaro.

Kuopos veikla
Rugsėjo 21 d. LSC klubo 

salėje 45 kuopą turėjo sėk
mingą pobūvį. Publikos prisi
rinko daug.

Jau baigia sugrįžti mūsų 
atostogautojai. Pobūvyje bu
vo svečių ir iš tolimesnių 
vietų. Šeimininkė Petrė Si
monienė pavaišino visus ska
niais pietumis.

Oras jau pradeda atvėsti, 
greit sulauksime svečių iš 
Siaurės miestų.

Kuopos pirmininkas J. Mi
leris pasveikino pobūvio da
lyvius. Apgailestavo, kad per 
trumpą laiką mirė keli mūsų 
organizacijų nariai. Tačiau 
mes, likusieji turime dirbti, 
kad mūsų organizacijos ir 
spauda gyvuotų.

Kalbėjo V. Bunkus. Prane
šė, kad spalio 12 d. mūsų 
salėje turėsime žiemos sezo
no atidarymą. Programa bus 
įvairi. Turėsime svečių iš 
tolimesnių vietų. Prašom vi
sus atvykti ir pakvieskite 
savo draugus bei pažįstamus.

Pranešimas
Spalio 5 d. 45 kuopos susi

rinkimas.
Spalio 12 d. LSC klubo 

susirinkimas.
Pradžia 10:30 vai. ryto. 

Vieta: 314 15th Avė. South.
V. B-nė

i
i MRS. BETTY FORD 
GRAŽIAI SVEIKSTANTI

Bethesda, Md. - Prezidento 
žmona Betty pergyveno labai 
rimtą operaciją. Jos dešinėje 
krūtyje išvystė vėžys ir chi
rurgai turėjo krūtį nupiauti. 

. Operacija esanti pilnai pavy
kusi ir Mrs. Ford gražiai 
sveikstanti.

PRASIDĖJO WATERGATE 
“COVER UP” TEISMAS

Washingtonas, spalio 1 d. - 
Šiandien čionai prasidėjo 
“garsioji Watergate cover
up” byla prieš buvusius vy
riausius buvusio presidento 
Nixono kolegas ir patarėjus. 
Tarp kitų, kaltinamųjų, suole 
sėdi John Mitchell, II. R. 
Haldeman ir John D. Ehrlich- 
man.

Teismas gali tęsti penkis ar 
šešis mėnesius. Kaltinamieji 
reikalauja, kad buvęs prezi
dentas Nixonas būtų pri
verstas būti liudininku. Kal
bama, kad jie turi nesumuša- 
mų įrodymų prieš Nixoną, 
kad jis yra vyriausias kalti
ninkas, kad jie tiktai vykdė jo 
įsakymus paslėpti nuo žmo
nių akių Watergate skandalą. 
O jeigu Nixonas serga, ir 
negali atvykti iš Californijos 
ir liudyti teisme, tai jie reika
lauja, kad būtų gautas nuo jo 
raštiškas liudymas.

NELAIMĖ ANT LENINO
KALNO IR
DIDVYRIŠKUMAS

ELVIRA ŠATAJEVA
Vienas aukščiausių pasau

lyje talnų yra Lenino Kalnas 
Tarybų Sąjungoje. Jis yra 
23,400 pėdų aukščio. Jis ap
klotas amžinu sniegu k Rug- 
piūčio mėnesį aštuonios tary
binės moterys nutarė pasiek
ti jo viršūnę. Joms vadovavo 
Elvira Šatajeva.

Bet jos tikslo nepasiekė. 
Sakoma, kad jau nebe toli 
nuo kalno viršūnės jos visos 
žuvo audroje.

Elviros gyvenimo draugas 
Vladimiras Šatajevas nutarė 
lipti į kalną, surasti savo 
žmoną ir jos drauges ir palai
doti. Visi specialistai kalnų 
laipiotojai jį bandė atkalbėti. 
Bet jis ėmėsi drąsaus žygio. 
Ėmė jam pustrečios dienos 
pasiekti tą vietą ir surasti 
moterų lavonus. Ten jas vi
sas palaidojęs, Vladimiras 
laimingai sugrįžo. Džiaugiasi 
tą žygį atlikęs ir suteikęs 
savo mylimai, dar tik 35 metų 
žmonai, paskutinį patarnavi
mą.

Washingtonas. - Jungtinės 
Valstijos davė keturis milijo
nus dolerių komisijai, kuri 
prižiūri Vietname paliaubas.

Philadelphia, Pa.

Paieškai!
Paieškau buto pas pažan

gius žmones vienai ypatai. 
Skambinkite: 334-0623

J. Šmitienė-Andrulis
(39-41)

ITALIJOS PREZIDENTO
VIZITAS AMERIKOJE

Giovani Leone
Washingtonas. - Prieš kele

tą dienu į Ameriką su vizitu 
buvo atvykęs Italijos prezi
dentas Giovani Leone ir tarė
si su prezidentu Fordu. Pra
nešimuose tik tiek sakoma, 
kad jiedu kalbėjosi infliacijos 
ir Italijos ekonominių sunku
mų klausimais. Kaip visus 
kapitalistinius kraštus, taip 
Italiją skaudžiai smaugia in
fliacija ir ekonominiai negala
vimai.

Galimas daiktas, kad Itali
jos prezidentas prašė mūsų 
prezidentą padėti jam tuos 
klausimus išspręsti.

SVEČIAI IŠ TOLIMOS 
ARGENTINOS

Vilnius. - Du mėnesius Ta
rybų Sąjungoje viešėjo didelė 
grupė Argentinos Puškino 
draugystės draugijos narių. 
Delegacija, kurioje buvo 117 
žmonių, jų tarpe 25 lietuviai, 
pabuvojo Maskvoje, Lenin
grade, Kijeve, Minske, Ry
goje, Taline, Kuibyševe, 
Gorkyje, Rostove prie Dono, 
Krasnodare ir kituose mūsų 
šalies miestuose, svečiavosi 
pramonės įmonėse, kolūkiuo
se.

Svečiai savaitę praleido 
Vilniuje. Rugsėjo 22 d. jie 
išvyko į Buenos Aires.

ELTA
PRANCŪZAI KOVOJA 
PRIEŠ INFLIACIJĄ

Paryžius. - Prancūzijos vy
riausybė žymiai sumažino 
aliejaus vartojimą kurui ir 
apribojo aliejaus įvežimą iš 
užsienio. Nustatė, kad alie
jaus importas iš užsienio ne
turi viršyti $10,100,000,000 
vertės.

Sakoma, kad šis prancūzų 
žygis yra rimčiausias žygis 
kovoje prieš infliaciją visame 
kapitalistiniame pasaulyje.

•
United Nations, N. Y. - 

Arabų Lygos dvidešimties 
narių atstovai Jungtinėse 
Tautose reikalauja, kad būtų 
pakviesti palestiniečių atsto
vai į Asamblėjos sesiją ir 
išklausyti. Izraelio atstovai 
tam griežtai priešinasi.

TAMPA, FLA.

Mirus

Elzbietai Ecenia
Reiškiame giliausią užuojautą dukrelei Edna Kan

tor, San Diego, Calif., jos artimiesiems, giminėms bei 
draugams Amerikoje ir Lietuvoje. Netekome geros 
spaudos rėmėjos.

LLD 45 kp. Valdyba ir nariai
St. Petersburg, Fla.

PHILADELPHIA, PA.

Mirus

Paulinai Valentienei
Gilią užuojautą reiškiame draugui F. Valentai 

netekus gyvenimo draugės Paulinos, sūnui, anūkams, 
• Philadelphijos draugams ir draugėms. Ji buvo LLD 

10-os Kuopos veikėja, apylinkės spaudos platintoja.
Gaila draugės žuvusios tragiška mirtimi.

J. J. Staniai
O. Kučiauskaitė

Baltimore, Md.

r



6-tas puslapis

Labai sėkmingai pradėtas
“Laisvės” vajus

Praeitą sekmądienį, rugsė
jo 29 d., “Laisvės” salėn 
suėjo gražus būrys laikraščio 
patriotų su dviem tikslais: 
paleisti pirmą vajaus šūvį ir 
pagerbti ilgametį darbuotoją 
Povilą Bečį.

“Laisvės” direktorių pirmi
ninkas P. Venta pravedė šio 
popiečio programą sklan
džiai. Pavalgius skanius pie
tus, jis pirmiausia iškvietė 
“Laisvės” redaktorių pakal
bėti vajaus reikalais, A. Bim
bą. Jis išdėstė laikraščio pa
laikymo svarbą ir reikalą su
kelti bent $15,000 jo tolimes
niam išleidimui. Taipgi pa
brėžė reikalingumą .palaikyti 
esamus skaitytojus ir' gauti 
naujų. Užbaigė su raginimu 
čion padaryti gerą pradžią, 
nes “Atlikimas pareigos ir 
sukėlimas reikiamos paramos 
šiame parengime nuskambės 
po visą Ameriką. Mus paseks 
kitos kolonijos”.

Pristatyta “Laisvės” adm. 
L Mizarienę, kuri paskelbė, 
kad turinti arti 800 dolerių 
pradžiai vajaus ir ragino no
rinčius prisidėti ateiti prie jos 
stalo.

Mūsų džiaugsmui, drg. P. 
Bečį pagerbti atvyko Vytau
tas Zenkevičius, kuris šiuo 
tarpu Tarybų Sąjungos dele
gacijos sąstate dalyvauja 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos posėdžiuose. 
Drg. V. Zenkevičius jau 
mums gerai žinomas ir myli
mas svečias iš Lietuvos. Pa
kviestas pakalbėti, jis paste
bėjo, kad jau 12-ti metai kaip 
jam laikas nuo laiko tenka, 
dalyvauti laisviečių tarpe. 
Sveikino mus varde Lietuvos* 
žmonių. Jis pabrėžė, k^d 
šiandien Lietuvos žmonės gy
vena gerai su visais patogu
mais kaip miestuose, taip ir 
kaimuose. Lietuvos derlius 
geras, nežiūrint nepalankaus 
oro praėjusią vasarą. Sugrį
žęs Lietuvon, kaip ir visuo-’' 
met, jis perduos mūsų linkė
jimus Lietuvos žmonėms. Už
baigė kalbą su sveikinimu 
drg. P. Bečio.

Po jo kalbos, pristatyta 
dainuoti Amelija Jeskevičiu- 
tė-Young, akompanuojant M. 
Stensler._/lmelia sudainavo 
Vanagaičio - “Aš Bijau Pasa
kyti”; P. Balevičiaus - “Vasa
roje” ir “Upelis”. Visas tris 
dainas atliko pagirtinai, gra
žiai, maloniai su savo taip 
skambiu, aukštai išlavintu 
balsu. Jai, kaip ir visiems 
daininkams vėliau, gausiai 
plojo publika.

Iškviesta mums žinomas 
svečias, kurį mes jau ko ne 
savinamės, būtent A. Sinke
vičius, kuris eina “Moscow 
News” korespondento parei
gas Jungtinių Tautų organi
zacijoje. Maloniai jis sveikino 
savo ir žmonos Zinaidos var
du, drg. Bečį pasveikino ir 
įteikė kuklią dovanėlę - tauti
nę juostelę.

Turėjome staigmeną - pas 
mus atsilankė viešnia iš Kau
no, Cecilia Konkulevičienė, 
kuri švečiuojasi pas gimines 
New Jersey valstijoje. Iš
kviesta pakalbėti, ji sveikino 
mus ir pasakė, kad jos sūnus 
prašęs jai grįžtant parvežti 

A, Sinkevičius užriša juostelę P. Bečiui.

jam dovaną - “Laisvės” pre
numeratą, ką jinai šiandien 
padarys, ir dar pridėsianti 
auką penkių dolerių. Jos sū
nus dirba kolūkyje inžinieriu
mi prie statymo naujų namų. 
Jinai patvirtino, kad Lietu
vos kolūkių darbininkai turi 
visus patogumus savo na
muose ir gražiai gyvena. Bai
giant pareiškė, kad Lietuvos 
jaunimas nori bendrauti su 
mūsų jaunimu ir turėti arti
mesnius ryšius.

1 i
|* Į &

Viešnia kaunietė 
Cecilia Konkulevičienė

Sekė Jono Juškos, mūsų 
seno menininko, sveikinimas 
drg. Bečio. Jis recitavo savo 
sukurtas eiles sveikinimui se
no bičiulio ir užbaigiant, įtei
kė Povilui gražų buketą gė
lių. Susidarė jaudinantis mo
mentas.

Po to sekė solistas V. Beke- 
ris, akompanuojant M. 
Stensler. Jis labai puikiai 
badainavo Balsio “Apie Klai
pėdą”, liaudies daina, - “Atei
siu” ir komišką Slėnio - “Pra
švilpta Meilė”.

Vėl pakviesta adm. L Miza- 
rienė, kuri pranešė, kad su
kelta iš viso vajaus pradžiai 
$1,356. Ragino ir toliau dar
buotis “Laisvės” vajuje. Pa
sveikino d. Bečį ir jo pagerbi
mui ir įvertinimui įteikė nuo 
visų dalyvių kuklią dovaną, 
sakydama: “Duodame iš šir
dies ir tikime, kad priimsite 
taip pat iš širdies”.

Nors buvo skelbta, kad 
dainuos duetą N. Ventienė su 
T. Stočkiene, bet pastarajai 
susirgus sloga, ji pranešė per 
d. Stensler, kad negalėsianti 
dalyvauti. Tad N. Ventienė 
sudainavo solo Bražinsko - 
“Saulele Rasą Renka” ir Žuko 
“Kilk, Saulute”. Kaip ir vi
suomet jinai gražiai atliko abi 
dainas. Po to dar, ji su V. 
Bekeriu padainavo romantiš
ką duetą^ “Atsimeni Tą Lai
ką” iš operetės “Kada Kai
mas Nemiega”. Maloniai išėjo 
ir publika karštu plojimu pa
dėkojo.

Pristaty.tas Povilo brolis 
Ignas Beeis, kuris pakalbėjo 
apie jų vaikystę, atvykimą į 
J. V. ir abiejų įsijungimą į 
pažangų judėjimą ir jame 
išbuvimą per visą jų gyveni
mą. Nežiūrint, kad Povilui 
eina 87 metai, o Ignui 85, 
jiedu nepasitraukia iš to ju
dėjimo.

Pirm. Venta perskaitė Ilzės 
Bimbienės jos pieštą atvir
laiškį su sveikinimu drg. Be
čio nuo I ir A. Bimbų.

Sekė paties Povilo kalba. 
Pirmiausia jis dėkojo sve

čiams iš Lietuvos už atvyki
mą į šį pobūvį. Jis išsireiškė: 
Štai aš, paprastas farmerys- 
daržininkas, pagerbiamas sa
vo draugų ir net Tarybinės 
Lietuvos atstovų. Aš gi nuo 
atvykimo į J. V. 1913 m., 
dirbau kiek supratau ir galė
jau, kad pagerinti darbininkų 
gyvenimą. Susijaudinęs pa
reiškė: “Rėmiau ir remsiu 
pažangų judėjimą, kol gyvas 
busiu!”.

Prie užbaigos pakviesta K.
Petrikienė, LLD pirmininkė, 
tarti žodį. Jinai prisiminė, 
kaip seniau Povilas daug vei^ 
kė su visa eile kitų greatne- 
kiečių, kuomet jie turėjo 
veiklų klubą, chorą ir kitas 
draugijas. Ji priminė, kad 
vadovybėje, dd. Bečio, Klas- 
tausko, Adomonio ir eilės 
kitų, toje mažoje kolonijoje 
labai gražiai gyvavo pažan
giųjų lietuvių sudėjimas. O 
tai buvo didžiumoje tų laikų 
milionierių patarnautojai. 
Pagerbdami d. Bečį, sykiu 
galime pagerbti visus great- 
nekiečius, kurie gražiai dar
bavosi per eilę metų.

Su tuo pirm. Venta užbaigė 
programą. Dar ilgokai publi
ka šnekučiavosi prie pyrago 
ir kavos. Lėtai, lyg nenoriai,' 
skirstėmės į savo namus.

Dėkingi esame gaspadi- 
nėms, II. Siaurienei, O. Če
pulienei, N. Ventienei, B. 
Keršulienei ir M. Sukaitienei 
už skanius pietus. Prie stalų 
aptarnavimo dirbo B. Keršu- 
lienė ir N. Ventienė, o W. 
Keršulis, J. Bernotas, P. 
Venta ir J. Lazauskas rūpino
si, kad visų troškulys būtų 
patenkintas.

Matėsi pobūvyje su kamera 
ir S. Narkeliunaitė, tad gal ir 
jos nuotraukų teks matyti.

E. N. Jes-tė

Brockton, Mass.
Ir vėl palaidojome vieną 

“Laisvės” skaitytoją. Rugsė
jo 14 d. mirė ilgametė Brock- 
tono gyventoja Marcelija 
(Miknis) Žalukas, gyveno 73 
Upland Rd. Mirė sulaukus 
senatvės. Buvo pašarvota 
Yakuvonio šermeninėje, kur 
jos karstą puošė daug gyvų 
gėlių nuo jos vaikų, giminių ir 
draugų.

Didelė garbė jos vaikams, 
kad jie nepaniekino savo mo
tinos laisvų pažiūrų ir palai
dojo laisvai rugsėjo 18 d. 
Melrose kapinėse S. Rainar- 
das pasakė atsisveikinimo 
kalbą koplyčioje ir kapinėse, 
nupiešdamas jos nueitą gyve
nimo kelią, kad ji gimė Lietu
voje, dar jauna būdama atvy
ko į šią šalį ir čia išgyveno 60 
metų, buvo progresyvė, lais
vų pažiūrų, labai mylėjo savo 
šeimą ir gamtą, su visais 
draugiškai sugyveno, skaitė 
“Laisvę”, ir kaipo moteris ir 
motina pilnai atliko savo gy
venimo pareigas.

Liūdi jos sūnus Vincentas 
ir marti Albina Miknis, dūkte 
Jessie ir žentas Al. Vasaris ir 
Sesuo Lucy Žilevich. Visi pa
lydovai buvo pakviesti su
grįžti į Yakuvonio įstaigą ir 
tinkamai pavaišinti.

Tebūna jai amžina ramybė, 
o užuojauta jos vaikams, gi
minėms ir draugams.

S. Rainard

LLD 185 Kuopos 
Nariams

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, spalio 8 
d., 2 vai. po pietų^ Laisvės 
salėje.

Visi nariai dalyvaukime. 
Kuopa rengia pobūvį ir turi
me aptarti, kaip geriau prisi
ruošti.

Jurgis Bernotą, pirmininkas

LDS kp. nariams
LDS 13-tos kuopos susirin-

kimas įvyks spalio 12 d., 2 
vai. p. p., Laisves salėje.

Prašome narius dalyvauti,
nes reikia aptarti kuopos I išragavome.
veiklą. j Pabaigoje žiūrėjome skaid- 

„ Valdyba i res, kurias parodė Mildred

LAISVĖ Penktadienis, Spalio (October) 4, 1974

NEW YORKO 
NA U J IENOS
Brooklynas smarkiai pa

gausės lapuotais medžiais. 
Bus pasodinta 3,000 mcllžių. 
Tam bus išleista apie 
$300,000.

Detektivai suruošė puotą 
vagiams. Susirinko 42. Jie 
nežinojo, kad čia jiems padėti 
slastai. Vietoje vaišių, atsi
dūrė kalėjime. Visi kartu esą 
pasivogę $700,000.

Kongresmanas Bertram 
Podėli teisme pareiškė, kad 
jokių pinigų jis negavo ir 
neėmė nuo Florida Atlantic 
Airlines kompanijos ir kad 
jokių pažadų jai padėti fede
ralinės valdžios agentūrose 
jis nėra davęs. Jis kaltinamas 
ėmime iš kompanijos kyšiu.

Majoras Abraham Beame 
siūlo pagerinti įėjimus į pože
minius traukinius (subves). 
Juos reikia praplatinti ir ap
dengti, kad žmonėms būtų 
kur nuo lietaus pasislėpti.

Policininkų uniformomis 
apsirengę du plėšikai apiplė
šė žiedų, laikrodžių ir kitų 
brangių daiktų krautuvę 64 
West 48th St. Plėšikai pelnė 
$195,000.

Metropolitan Transporta
tion Authority direktorius 
Mr. Yunich sako, kad šio 
didmiesčio “subvės” yra pu
sėtinai saugios nuo apiplėši
mų. Jis drąsina žmones nesi
bijoti požeminiais traukiniais
važiuoti.

Gregory Williams, 25 m. 
amžiaus, pasiėmė trijų mėne
sių dukrytę ir iššoko per 
langą nuo 12-ojo aukšto. 
Abudu užsimušė. Žmona ma
te, bet negalėjo vyro sulaiky
ti. Ir tokiu baisių šeimose 
dramų pasitaikę.

Darban paleista 40 detekti- 
vų susekti ir suimti policinin
ko Felly užmušėją. Kol kas 
visos pastangos veltui.

Paieškau susipažinimui 
draugų

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

Noriu susipažinti su senes
nio amžiaus pasiturinčiais 
draugai^.

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

(38-41)

Šio sezono pirmosios 
Aido Choro pamokos

Pirmoji Aido Choro pamo
ką įvyko rugsėjo 20 dieną 
(šeštadienį), po piet, Laisvės 
salėje. Susirinko beveik visi 
nuolatiniai aidiečiai ir dar 
atėjo nauja narė Ona Babar- 
skienė. Taip pat buvo malonu 
vėl matyti mūsų tarpe ilga
metę aidietę Oną Čepulienę, 
tik gaila, kad draugų Iešman
tų jau nėra mūsų tarpe.

Aidas dainuos “Laisvės” 
koncerte. Nariai ir mokytoja 
Mildred Stensler tariasi, ko
kias dainas dainuoti, kokias 
sudaryti kombinacijas.

Po pamokų aidietė Ona Če
pulienė padėkojo Aido Chorui 
už įsadainavimą jos mylimo 
vyro Vinco Cepulio laidotuvė
se ir šia proga ji paruošė 
puikią vakarienę, už kurią 
aidiečiai širdingai jai dėkoja.
Beje, Mildred parvežė lauk
tuvių nuo Rimanto Valatkos 
iš Vilniaus, kurias tuojaus

Moterų klubas kviečia
Moterų Klubo popietė su filmų rodymu ir trumpa 

programa pagerbimui žymiosios Tarybų Lietuvos poetės 
Salomėjos Neries įvyks sekmadienį, spalio 20 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvės Salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. 
Y. Po programos turėsime užkandžių. Įėjimo auka $1.50.

Filmus rodys Arturas Petriką. Jis turi naują mašiną filmų 
rodymui, tai galime tikėtis tikrai spalvingų ir aiškių 
rodymų.

Kaip ir visuomet, klubietės paruoš skanių užkandžių.
Vaidyba

Tarp Lietuvių
Dailininkės N. Jasiukynaitės 

paroda
Nuo spalio 14 d. iki 28 d. 

The Pen and Brush galerijo
je, 16 East 10th Street, New 
York City, atidaroma daili
ninkės Natalijos Jasiukynai
tės kūrinių paroda, kurioje 
bus daugiausia išstatyti port
retai, gėlės ir vaizdai.

Spalio 20 d., sekmadienį, 
nuo 2 iki 5 vai. po pietų 
parodos lankytojai bus pavai
šinti šampanu.

Paroda atidaryta kasdien 
nuo 1 iki 5 vai. vakare.

Serga
Koste Rušinskieųė prane

šė, kad senas laisvietis K. 
Naravas iš Shenandoah, Pa., 
pergyveno akies operaciją. 
Dabar jau grįžęs į namus 
gydosi.

Taipgi d. Rušinskienė pra
nešė, kad Ona Žiobienė iš 
Frackville, Pa., irgi nesvei- 
kuoja. Žiobienė ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja.

Pasikalbėjome su Koste 
apie Joną Rušinską. Koste 
sako, kad apie namus Jonas 
vaikštinėja, bet jau į pramo
gas, kurias jis taip uoliai 
lankydavo, negali atvykti. 
Jam sunku laipioti laiptais.

K. Petrikienė pranešė, 
kad, vykdama į vajaus atida
rymą, buvo sustojusi pas F. 
Klastauską, bet jis negalėjo 
išeiti iš namų dėl žmonos 
nesveikatos. Prašė perduoti 
visiems jo geriausius linkėji
mus. Beje, Klastauskas spa
lio 6 minės savo 86-tąjį gimta
dienį. Linkime mieĮam drau
gui ilgiausių metų ir sveika
tos.

Mirė
Veronika Trakimavičienė
Po sunkios ligos, rugsėjo 26 

d. mirė Veronika Trakimavi
čienė, mūsų parengimų mie
los solistės Irenos Janulienės 
mamytė.

Trakimavičiai gyveno Wor- 
cesteryje, bet, sunkiai susir
gus Veronikai, ją pasiėmė 
prižiūrėti jos ęlukrelė Irena 
savo namuose'falmer, Mass.

Giliausią musų užuojauta 
Irenai ir Richardui Janu
liams, taipgi ir Veronikos 
vyrui Vincentui.

Ieva Mizarienė

Stensler iš viešnagės su V ik- i 
toru Bekeriu, Lietuvoje. j

Choro valdyboje įvyko pa- * 
mainų. Vicepirmininkas Jo
nas Lazauskas, dėl silpnos 
sveikatos, rezignavo, tad jo į 
vieton išrinktas Povilas Ven-1 
ta, o vieton išvykusios sekre- į 
torės Natalijos lešmantienės, 
išrinkta Tessie Stočkienė. 
Geriausių sėkmių mūsų nau
jiems valdybos nariams.

Planuojama turėti pamokas < 
kartais šeštadieniais ir kar-; 
tais penktadieniais, jeigu %ą į 
savaitgalį būtų koks parengi
mas Laisvės salėje. Apie tai 
bus pasitarta kiekvienose pa
mokose.

Visi žinome, kad chorui 
egzistuoti reikalinga daini
ninkų ir ši problema matosi 
mūsų Aido Chore. Tad visi 
aidiečiai turėtume tuo reikalu 
susirūpinti, turėtume ver
buoti naujus narius. Lietuvių 
tautoje daina bei choras yra 
tradicija išlaikykime tą 
brangią tradiciją! H. F.

JONAS IR JULIA 
TIKRAI LAIMĖTŲ

Ar nebūtų įdomu, jeigu 
koks nors galvočius sugalvo
tų ir suruoštų New Yorko 
miesto ir priemesčių lietuvių 
gražiausiai ir geriausiai išau
gintų daržovių parodą?

Aš garantuoju, kad joje 
pirmąjį prizą nusineštų mūsų 
Julia ir Jonas Lazauskai. Jie 
gyvena mieste, netoli nuo 
“Laisvės”, bet turi daržą ir 
vasaromis auginasi daržovių. 
Žinau, kad tokių lietuvių čia 
yra ir daugiau.

Aną dieną Jonas ir Julia 
mus apdovanojo pomidorais 
ir agurkais. Savo gyvenime 
nieko panašaus nebuvau ma
tęs. Ir negalėjau įsivaizduoti, 
kad taip galėtų būti. Vienas 
agurkas sveria svarą ir tris 
ketvirčius, o pomidoras - sva
rą ir pusę! Ar jūs esate matę 
ką nors panašaus? Vargiai. Ir 
milžiniški, ir gražūs, ir abso
liutiškai sveiki. O jų skanu
mas nesvietiškas!

Salietis

ĮAisySS'BtiKMAii
“Laisvės” fondui aukos įteiktos rugsėjo 29 d. atidarymui

vajaus New Yorke:
Valys Bunkus aukojo “Laisvei” du Namo Bendrovės šėrus 

vertės $50 ir du Liet. Koop. 
Bendrovės šėrus vertės $10 .................. $ 60.00

F rances Mažilytė aukojo vieną Namo Bendrovės šėrą . 25.00
Piniginės aukos:

Per Jono Grybo pietus . . ......................  106.00
Povilas Beeis . u«.••..»?/.«.-. ».»•.................   . 100.00
Lietuvių Namo Bendrovė, per W. Keršulį............... 100.00
Niujorko Lietuvių Moterų Klubas............................. 50.00
Antanas ir Ilsė Bimbai .. ............................................ 50.00
Amelia ir Walter Juškevičiai, Stamford, Ct.............. 50.00
Elena N. Jeskevičiūtė ...........i......................... 50.00
Aido Choras, per W. Keršulį....................................... 50.00
Jurgis Stasiukaitis, Fairview, N.J......... ....... ........... 50.00
Pranas Yakšty s...........................  50.00
L. D. S. 13 kp., Ozone Park, N. Y., per A. Yakštis ... 25.00
Jonas Siurba........................................................  25.00
Motiejus Klimas, East Brunswick, N.J............. .  25.00
LLD 185 kp., Ozone Park, N.Y.................................. 25.00
Jurgis Waresonas . ....................................................... 25.00
Juozas Slėnis, Newark, N.J...................................... 25.00
Vladas Misiūnas . . .. .................................................... . 25.00
Juozas Weiss, Brooklyn, N. Y..................................... 21.00
Dr. Antanas ir Margaret Petrikai.........................  20.00
Marcelė Šukaitienė..................................   20.00
Anna Quater..........................................  20.00
Karl Benderis . ............................................................. 20.00
Wm. Baltrušaitis.....................    20.00
Mikolas ir Amelia Liepai............................................ 20.00
AnneYakstis................................................................ 15.00
M. ir H. Hacinkevičiai, Great Neck, N. Y. . . ............ 11.00
Chas. Sipavičius.......................................................... 11.00
Vera Urban, Brooklyn, N. Y........................................ 11.00
Ona Chernik, Maspeth, N. Y............ . ......................... 11.00
Alice Kunevičienė, Maspeth, N. Y. ....................... 10.00
Helen ir Robertas Feiferiai........... ............................. 10.00
Povilas ir Nelė Ventai . ................     10.00
Josephine Augutienė, Cliffside, N.J...................... 10.00
Julia Andrulienė, Philadelphia, Pa............................. 10.00
Walteris ir Bronė Keršuliai................   10.00
Ieva Mizarie nė. ............................................................. 10.00
Jurgis ir Uršulė Bernotai............................................ 10.00
A. Bel, Glendale, N. Y.................................................. 10-00
Elena Sįaurienė, Woodhaven, N. Y............................ 10.00
Ben ir Nellie Skubliskai ..............   10.00
Frances Maželienė................................   10.00
Chas. Karpovich ........................................................... 10.00
Jonas ir Koste Rušinskai .................   10.00
Ona Čepulienė...............................     10.00
Mildred Stensler ir Victor Becker............................. 10.00
M. Simon, Brooklyn, N.Y. ......................................... 10.00
Katrina Petrikienė, Rocky Point, N.Y. . ................ 10.00
Ignas Beeis, Union, N.J.............. • 10.00
Bill Malin, No. Merrick, N. Y...................................... 5.00
Mary Adams, Great Neck, N.Y.............................. 5.00
Pranas ir Nastė Bukniai............................................... 5.00
Anna Jones............. ............................................  5.00
Adelė Petraitienė............... ........................................ 5.00
Cecilia Konkulevičienė, Kaunas ................... • 5.00
Frank Varaška............. ................................   5.00

; Julė ir Jonas Lazauskai . .......... .  .......... : 5.00
Helen Samanick.............................................. .......... 5.00
Jonas Mikaila, Brooklyn, N.Y. ..................... . ......... 5.00
Viso fondui aukų iš šio pobūvio................  . $1,356.00

Širdingai dėkojame.
Administracija

Pramogų kalendorius

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.

LDS 1 Kuopos 
Susirinkimas

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks spalio 7 d., “Laisvės” 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet. 
Prašome kuopos narius at
vykti į susirinkimą.

Dabar mūsų kuopos susi
rinkimai įvyksta pirmą mė
nesio pirmadienį.

Kuopos Valdyba

LLD 1 Kp. Nariams
Mūsų susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalio 7 d., Lais
vės salėje. Pradžia 3 vai. Visi 
dalyvaukite. Valdyba

Aidiečių dėmesiui
Aido Choro praktikos įvyks 

šį šeštadienį, 3 vai. po pietų, 
Laisvės salėje. Visus dabarti
nius ir būsimus narius prašo
me dalyvauti. Valdyba




