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KRISLAI
Įspūdinga pradžia 
Kodėl ne mūsų Amerika? 
New Yorkas “išgelbėtas” 
Kvailas gąsdinimas 
Kuo ji gali “didžiuotis”?
Juk jau čia pat

A. BIMBA
Šios dienos “Laisvėje” ran

date Administracijos prane
šimą iš mūsų vajaus eigos. 
Žinau, kad kiekvienas laisvie
ms skaitydamas pranešimą 
džiaugsis puikia vajaus pra
džia. Bet neleiskime tam 
džiaugsmui mus nuraminti ir, 
taip sakant, vajaus vadeles 
atleisti.

Dar tik dalelė laisviečių jau 
yra prie vajaus prisidėjusi. 
Lauksime kitų taip pat pui
kaus, įspūdingo pasirodymo.

□
Šios dienos laikraščio veda

majame skaitote kai kuriuos 
šūkius, Tarybų Sąjungos K. 
P. Centro Komiteto paskelb
tus Socialistinės Spalio Revo
liucijos 58-ųjų metinių išva
karėse. Jūsų dėmesį kreipiu į 
šūkį, kuriame socialistinio 
krašto vadovybė dar kartą 

• siūlo visam pasauliui pilną ir 
visuotiną nusiginklavimą. Šis 
šūkis bei raginimas kasmet 
keliamas ir kartojamas jau 
per daug, daug metų, nuo 
Chruščiovo premjeravimo 
laikų. Jis jau seniai guli 
Jungtinių Tautų rekorduose.

Kodėl didieji kapitalistiniai 
kraštai nė kalbėti apie pilną 
nusiginklavimą nenori? Ko
dėl tyli mūsų Jungtinės Val
stijos?

Tai klausimai, kuriais mūsų 
šalies ir viso kapitalistinio 
pasaulio žmonėms reikėtų su
sirūpinti. Juk militarizmas ir 
ginklavimasis yra didžiausia 
ir baisiausia visos žmonijos 
nelaimė . . .

Niujorkiečiai nesitveriame 
džiaugsmu, kad mūsų mies
tas tapo mokytojų unijos iš
gelbėtas nuo bankroto. Visi 
dabar karštai sveikina šau
niuosius mokytojus, kad jie 
pagaliau sutiko iš savo- pensi
jų fondo suteikti miesto val
džiai pusantro šimto milijonų 
dolerių paskolą.

Bet miestas išgelbėtas tik 
laikinai, tiktai iki gruodžio 
pradžios. Niekas pagrindiniai 
nepasikeitė. Bankrotas tik 
atidėtas. Prezidentas Fordas 
nesijudina nė iš vietos. Jis 
priešingas mūsų nelaimingo 
New Yorko išvadavimui iš 
šios didelės nelaimės.

□
Ir ko nebeišgaįvos tie mūsų 

prezidento Fordo aukštieji 
patarėjai gąsdinimui to “ne
laimingo” Kongreso! Vėliau
sią išgirdome iš iždo sekreto
riaus Simono nelabai kuklių 
lūpų. Jis rodo pirštu į Kong
reso narius ir sako: “Jūs 
turite klasikinį pasirinkimą 
tarp laisvės ir socializmo. 
Kurie balsuosite prieš prezi
dento pateiktą ekonominį 
planą, tie balsuosite už socia
lizmą šioje šalyje”.

Na, o milžiniškai mūsų kon- 
gresmanų daugumai tiktai 
su minėjimas žodžio “socializ
mas” šaltais šiurpuliais nuei
na per visą kūną nuo kojų iki 
galvos viršūnės.

Kiekviena, ypač didelė, ša
lis turi kuo nors didžiuotis. 
Viena didžiuojasi savo ekono
mika, kita moksle pasieki
mais, dar kita žmonių apšvie- 
tos lygiu. “Didžiuojasi” ir

Jungtinės Tautos kaltina 
Čilės fašistinį režimą

Kokia tikroji jo šios 
viešnagės misija?

Ir Italija giliausioje 
krizėje

United Nations, N. Y. — 
Prieš' kiek laiko Jungtinės 
Tautos sudarė komisiją išty
rimui padėties Čilėje, fašis
tams užėmus valdžią. Komi
sija turėjo nuvykti į Čilę, bet 
fašistinis režimas jos neįsilei
do. Todėl raportas sudarytas 
iš liudininkų, kurie savo aki
mis yra matę Čilėje padėtį.

Raportas 132 puslapių. Tai 
plačiai apimantis dokumen
tas. Jame parodoma, kaip 
plačiai Čilės režimas veda 
terorą prieš demokratus ir 
visus kovotojus už liaudies 
teises bei laisvę. Raporte 
nurodoma, kad Čilėje yra 
įsteigti specialūs centrai kan
kinimui valdžios priešų.

Raporte paskelbiami var
dai 164 Čilės veikėjų, kurie 
yra “dingę be žinios”. Spėja
ma, kad jie visi yra jau 
nužudyti.

Šis komisijos raportas bus 
oficialiai svarstomas Jungti
nių Tautų Generalinės Asam
blėjos šioje sesijoje. Svarsty
mui diena dar nepaskirta.

Jis didžiuojasi

New Yorkas. — Praneša
ma, kad Tarybų Sąjungos 
prezidiumas Amerikos Ko
munistų partijos vadą jo 
65-ojo gimtadienio proga ap
dovanojo “Tarybiniu Liau
dies Draugiškumo Ordinu”. 
Tai aukštas šio Amerikos 
darbininkų vado pagerbimas.

skaitlingoji Lotynų Amerikos 
respublika Brazilija. Bet ar 
žinote kuo?

Aš sužinojau tiktai praeitą 
sekmadienį iš leidinio “Para
de”. Jame sakoma, kad Bra
zilijos visa pusė vaikų jau 
seniai gimė ir šiandien tebe- 
gimsta nelegitimiškai, tai yra 
nevedusioms motinoms, dau
giausia dar visai jaunutėms 
mergaitėms! Veikiausia viso
je šioje ašarų pakalnėje nesi
randa kitos tokios šalies . . .

Dar man norisi sugrįžti 
prie “Laisvės” reikalų. Ar 
žinote, draugės ir draugai, 
kad mūsų metinis koncertas 
jau nebetoli? Juk lapkričio 
9-oji tuojau bus su mumis. 
Žinau, kad labai uoliai jam 
ruošiasi mūsų Aido Choras ir 
hartfordiečių Laisvės Cho
ras, taip pat apsiėmę daly
vauti solistai ir solistės. Jie 
mums duos puikią dainų pro
gramą. Taip pat turėsime 
skanių vaišių.

Mūsų visų pareiga pasidar
buoti, kad koncertas daly
viais būtų skaitlingas ir entu
ziastiškas.

Jungtinės Tautos 
pasmerkė zioniimq

United Nations, N. Y. — 
Generalinės Asamblėjos So
cialinis, Humanitarinis ir 
Kultūrinis Komitetas didele 
balsų daugumą pasmerkė zio- 
nizmą (žydiškąjį kraštutinį 
reakcinį nacionalizmą) kaip 
pavojingą reiškinį, kuriuo Iz
raelio dabartinė vadovybė 
vadovaujasi santykiuose su 
arabais. Komitetas žydų zio- 
nizmą gretina su rasizmu, 
kuriuo kai kurie baltieji žmo
nės vadovaujasi santykiuose 
su kitaspalviais žmonėmis, 
ypač santykiuose su juodai
siais.

Izraelis, žinoma, komiteto 
šį pasisakymą aštriai smerkia 
ir kritikuoja. Jis komitetą 
vadina neteisingu ir vienša- 
lišku.

Čiurlionį pagerbė 
leningradiečiai

Leningradas. — Leningra
de, Karlo Markso klube, įvy
ko vakaras, skirtas M. K. 
Čiurlionio gimimo šimtosioms 
metinėms. Apie įžymiojo lie
tuvių menininko gyvenimą ir 
kūrybą, apie jo ryšius su 
miestu prie Nevos papasako
jo N. Krupskajos kultūros 
instituto dėstytoja, filosofijos 
kandidatė S. Machlina. Čiur
lionio preliudus paskambino 
N. Rimskio-Korsakovo kon
servatorijos aspirantė J. 
Šleinytė. Kultūros instituto 
studentai parodė savo kole
gos A. Guzausko paruoštą 
literatūrinį montažą. Vakaro 
metu buvo parodytas lietu
viškas dokumentinis filmas 
“M. K. Čiurlionis”, veikė dai
lininko darbų reprodukcijų 
paroda.

Šį M. K. Čiurlionio gimimo 
sukakties paminėjimą suren
gė Leningrade besimokančių 
Pabaltijo respublikų studen
tai. ELTA

Washingtonas. — Saugu
mo policijai įsakyta nuodug
niai ištirti aną dieną įvykusią 
automobilių avariją Hartfor
de. 0 gal buvo dar vienas 
pasikėsimas prieš preziden
tą?

Ar pagal gų ekonominę muzikų prezidentas ir šoka?

Alan Greenspan William Simon William Seidman

Washingtonas. — Taip plačiai manoma ir kalbama šalies sostinėje. Visi trys šie vyrai 
yra prezidento Fordo ekonominiai patarėjai, dargi,laikomi svarbiausiais patarėjais. Visi 
jie yra tarnavę ir buvusio prezidento Nixono patarėjais. Visi jie konservatyviškų 
pažiūriu. Apart to, kad jie prezidento ekonominiais patarėjais, Alan Greenspan yra 
Ekonominių Patarėjų Tarybos pirmininkas, o William Simon iždo sekretorius. Dar 
galima pridurti, kad Mr. Simono metinės pajamos siekia nuo 2 iki trijų milijonų dolerių.

Pabrėžiama, kad prezidentas Fordas vadovaujasi jų patarimu, vetuodamas tiek daug 
socialiniai naudingų Kongreso nutarimų.

Vadinasi, mūsų prezidentas šoka pagal jų ekonominę muziką.

Henry Kissinger ir Chian Kuanhus

Čia parodomas mūsų JAV 
valstybės sekretoriaus praei-. 
tą pirmadienį pribuvimas į 
Kinijos sostinę Pekiną. Jis 
traukia į jo pasįtikimui su
ruoštą banketą. Jį lydi Kini
jos premjero Chou En-lai pa
vaduotojas Teng Hsiao-ping.

Pranešime iš Pekino kalba
ma apie jį pasitikusio Kinijos 
užsienio reikalų ministro 
Chian Kuanhus ir Henry Kis- 
singerio pareiškimus. Jie, ži
noma, diplomatiškai migloti, 
bet jų prasmė nedvejotina: 
jie nukreipti prieš Tarybų 
Sąjungą. Kinietis pakartojo 
Kinijos valdžios nusistatymą 
prieš visokią socialistinio pa
saulio propaguojamą deten- 
tės politiką, o ypač prieš 
Jungtinių Valstijų detentę 
linkui Tarybų Sąjungos.

0 iš savo pusės, mūsų sek
retorius, pasak “New York 
Times” korespondento L. H. 
Gelb, atsakė taip, kad “pasi
liktų duris atdaras tiek į 
Maskvą, tiek į Pekiną. Jis 
pasakė, kad Jungtinių Valsti
jų nusistatymas ‘niekam ne- 
grūmoja”, bet paskui pridėjo, 

kad Jungtinės Valstijos išsto
tų prieš Tarybų Sąjungą, 
jeigu trečios šalies saugumas 
būtų įveltas”. Jis, žinoma, 
turėjo galvoje “Kinijos sau
gumą”. Tai užtikrinimas iš jo 
pusės Kinijos vadovybei, kad 
Jungtinės Valstijos yra jos 
pusėje jos santykiuose su 
Tarybų Sąjunga.

Taigi, turi pagrindo kai 
kurių! diplomatų nuomonė, 
kad šios sekretoriaus misijos 
į Pekiną tikrasis tikslas yra 
pakurstyti Kiniją, kad ji tęs
tų savo antitarybinį nusista
tymą.

Izraeliui rimtas 
persergėjimas

Cairo. — Aštuoniolika ara
bų kraštų perspėjo Izraelį, 
kad jis pasinaudodamas Le- 
bano viduje siautėjančiu neri
mu, nesikėsintų užgrobti Le- 
bano pietinės srities. Tokį 
persergėjimą Izraeliui pa
skelbė čionai laikomas Arabų 
Lygos ministrų susirinkimas, 
kuriame buvo aptarta Leba- 
ne kritiška situacija.

Roma. — Pirmą kartą per 
paskutinius dvyliką metų Ita
lijos prezidentas Giovanni 
Leone laišku raportavo parla
mentui apie dabartinę situa
ciją Italijoje. Savo raporte 
prezidentas nesivaržo dėl žo
džių. Jis sako, kad šiandien 
Italija gyvena sunkiausius 
laikus.

Prezidentas Leone nurodo, 
kad šalis labai sunkiai kenčia 
nuo korupcijos, kriminalys- 
čių, biurokratijos ir daugybės 
kitų nelaimių. Tradiciniai lyg 
ir priimta, kad Italijos prezi
dentai vadovautųsi tylėjimu. 
Todėl prezidento Leone toks 
aštrus žodis laikomas nepa
prastu įvykiu.

Už tai kai kas kaltina ko
munistus. Jų dideli laimėji
mai įvykusiuose įvairiuose 
rinkimuose, sakoma, labai iš- 
gązdino prez. Leone ir visą 
krikščionių demokratų parti
jos vadovybę. Reikią ką nors 
daryti, užbėgti komunistams 
už akiu ir išgelbėjus krikščio
nis demokratus nuo tolimes
nio smukimo.

Sek r. Kissingeris 
atsiprašė

Aną dieną lankydamasis 
Kanados sostinėje Ottawoje 
Amerikos valstybės sekreto
rius, asmeniškai besikalbėda
mas su kanadiečiais, negar
siai pavadinęs buvusį prezi
dentą Nixoną labai “keistu 
žmogumi”, “nemaloniu žmo
gumi” ir “dirbtinu žmogumi”. 
Koks nors pašalietis tuos 
“šmeižtus” prieš Nixoną nu
girdo ir viešai paskelbė.

Dabar sekretorius Nixoną 
atsiprašė. Tie jo žodžiai apie 
buvusį prezidentą buvę neap
galvoti, ir jis labai apgailes
tauja juos pabėręs . . .

Trenton, N. J. — Spalio 16 
d. valstijos kalėjime įvyko 
kruvinos kalinių tarpusavi
nės riaušės. Vienas kalinys 
užmuštas, o šeši sužeisti. 
Riaušės kilo tarp juodųjų ka
linių.

Bedarbiai sudarys 
16 procentą!

New Yorkas. — Guberna
toriaus Carey Ekonominio 
Vystymosi Tarybos narys 
Howard Samuels teigia, kad 
per ateinančius aštuoniolika 
mėnesių New Yorko mieste 
bedarbiai jau sudarys 16 pro
centų visų darbo jėgų. Jis, 
matyt, netiki prezidento For
do pranašystėmis, kad mes 
ekonominę krizę jau nugali
me, kad jau esame geresnių 
laikų išvakarėse.

New Yorkas. — Susipaži
nęs su Pekine suruoštame 
Kissingeriui priimti bankete 
pasakytomis kalbomis, Ame
rikos Komunistų Partijos 
sekretorius Gus Hali pa
smerkė Kinijos maoistų pla
nuojamą agresiją prieš socia
listinį pasaulį.

Persergsti Ameriką
Cairo. — Egipto preziden

tas Sadat kritikuoja Jungti
nių Valstijų politiką. Jis sa
ko, kad tolimesnis ginklavi
mas Izraelio sudaro Vidurry- 
čiuose rimtą naujo karo pavo
jų.

Vėliausios Žinios
Washingtonas. — Preky

bos Departamentas praneša, 
kad šiemet per pirmąjį ke
tvirtį šios šalies visokia ga
myba padidėjo 11 procentų. 
Tai esąs rekordinis padidėji
mas pastaraisiais dvidešimt 
metų. Valdžia sako, kad tas 
parodo mūsų ekonomikos at
kutimą.

Washingtonas. — Praneša
ma, kad ateinančią savaitę 
čionai su vizitu atvykęs Egip
to prezidentas Sadatas reika
laus iš šios šalies Egiptui 
parduoti ginklų. Bet mūsų 
vyriausybė užtikrinus Izrae
lį, kad su ginklų Egiptui 
pardavimu nebus skubinama- 
si, bus delsiama, idant, Izrae
lis galėtų pirmiau gerai apsi
ginkluoti Amerikos ginklais.

•
Beirut. — Lebane ir vėl 

įvyko kruvini susikirtimai 
tarp krikščionių ir musulmo
nų. Trylika žmonių užmušta, 
o 40 sužeista.

•
United Nations, N. Y. — 

Ispanijos delegacija Jungti
nėse Tautose pareiškė, kad 
morokiečių ruošiamas žygia
vimas į Saharą gali pavirsti 
karu. Ji reikalauja morokie- 
čius priversti šio žygio atsisa
kyti.

•
Mexico City. — Čionai po

žeminio traukinio (subvės) 
nelaimėje 22 žmonės užmuš
ti. Nelaimė įvyko praeitą pir
madienį.

•
Pekinas. — Sakoma, kad 

netikėtai, neduodant žinoti iš 
anksto. JAV sekretorius Kis
singeris buvo pakviestas pas 
Kinijos Komunistų Partijos 
pirmininką Mao Tse-tungą 
pasitarimui. Pasitarimas nu- 
sitęses pusantros valandos. 
Sekretorius tuo, girdi, labai 
didžiuojasi.

•
Washingtonas. — Gynybos 

sekretorius James Schlesin- 
geris su didžiausiu įtūžimu 
smerkia Atstovų Buto Apro- 
priacijų Komiteto pasiūlymą 
ginklavosi reikalams suma
žinti lėšas $7,600,000,000. 
Vietoje vyriausybė reikalavi
mo skirti $97,800,000,000, 
siūlo skirti tiktai $90,200,- 
000,000. Jis reikalauja, kad 
Senatas Atstovų Buto siūly
mą atmestų.

Washingtonas. — Šios ša
lies ginklų gaminimu ir par
davimu bei eksportavimu už
siima 1,000 kompanijų ir kor
poracijų. Jos nesvietiškai 
praturtėjusios.
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IR VOKIETIJOJE 
PLAČIAI RAŠOMA 
APIE ČIURLIONĮ

Lietuviams labai džiugu, 
kad ir Rytų Vokietijoje pla
čiai minimos įžymiojo daili
ninko M. K. Čiurlionio gimi
mo 100-metinės. Antai, Vil
niaus “Tiesoje” (spalio 7 d.) 
rašoma:

“Berlyne leidžiamas ilius
truotas savaitinis žurnalas 
“Freje velt” dviejuose nume
riuose išspausdino straips
nius, skirtus M. K. Čiurlionio 
100-osioms gimimo meti
nėms. 39-ajame šių metų nu
meryje žurnalo bendradarbė 
A. Flatau pasakoja skaityto
jams apie M. K. Čiurlionio 
kūrybos ir veiklos reikšmę 
lietuvių profesionaliosios mu
zikos ir dailės raidai, aprašo 
savo susitikimus su didžiojo 
menininko seserimis — me
notyros daktare, profesore 
Jadvyga Čiurlionyte Vilniuje 
ir dailėtyrininke Valerija 
Čiurlionyte-Karužiene Kau
ne. Sekančiame žurnalo nu
meryje spausdinamas inter
viu su Drezdeno dailės leidi-1 
nių leidyklos “Ferlag der 
kunst” vyriausiuoju redakto
riumi E. Fromholdu, kuris 
komentuoja šios leidyklos iš
leistą albumą “Čiurlionis”. 
Vilniečio menotyrininko G. 
Vaitkūno monografiją su 53 
spalvotomis ir 150 nespalvotų 
reprodukcijų leidyklos vado
vas laiko puikiu Drezdeno 
leidyklos ir Vilniaus “Vagos” 
vaisingo bendradarbiavimo 
pavyzdžiu, kuris padeda 
VDR skaitytojams susipažin
ti su M. K. Čiurlioniu ir jo 
dailės darbais.

VDR sostinės die’nraštis 
“Der morgen” 100-ąsias M. 
K. Čiurlionio gimimo metines 
paminėjo savo koresponden
to pasekojimu apie apsilanky
mą Kauno M. K. Čiurlionio 
galerijoje ir pokalbį su V. 
Čiurlionyte-Karužiene. Re
portaže taip pat rašoma apie 
Čiurlioniui skirtą parodą, ku
ri šiuo metu veikia VDR 
Valstybinėje bibliotekoje.

Ištisą puslapį savo savait
galio priede “Kultūros mozai
ka” didžiojo lietuvių kompo
zitoriaus ir dailininko 
100-osioms gimimo metinėms 
skiria Erfurto laikraštis “Das 
folk”. Čia spausdinamas G. 
Vaitkūno straipsnis “Muzika
liai komponuota tapyba”, 
iliustruojamas paveikslo iš 
ciklo “Pasaulio sutvėrimas” 
reprodukcija.”

Spalio socialistinės revoliucijos
S8-tosios metinės
• Tarybų Sąjungoje, taip pat, žinoma, ir Tarybų Lietuvoje, 
labai plačiai buvo atžymėtos 1917 m. spalio mėnesį įvykusios 
socialistinės revoliucijos 58-osios metinės. Tai buvo įvykis, 
pasak amerikiečio John Reedo, kuris pajudino visą pasaulį ir 
žmonijai davė pirmą socialistinę valstybę.
"Ryšium su 58-ųjų metinių minėjimu, Tarybų Sąjungos 

Komunistų Partijos Centro Komitetas paskelbė tam tikrus 
šūkius, geriau — kreipimąsį į savo šalies liaudį ir į visas 
tautas, visą žmoniją. Jų yra net 62. Tai kovingi ir labai į 
reikšmingi šūkiai. Su nors kai kuriais jų norime supažindinti 
ifr mūsų laikraščio skaitytojus. ,
; Naminiais reikalais, tarp kitų šūkių, labai interesingi ir 

įdomūs ir šie:
“Tegyvuoja Didysis Spalis, pradėjęs naują pasaulio 

istorijos epochą — pasaulio revoliucinio atnaujinimo, 
perėjimo iš kapitalizmo į socializmą epochą!

Šlovė didžiajai tarybinei liaudžiai — komunizmo statyto
jai!

Tegyvuoja didvyriškoji Tarybų šalies darbininkų klasė — 
vadovaujanti jėga komunizmo statyboje!

Tegyvuoja šaunioji kolūkinė valstietija — aktyvi komu
nizmo statytoja!

Tegyvuoja neišardoma darbininkų klasės, kolūkinės 
valstietijos, liaudies inteligentijos sąjunga! Testiprėja idėji
nė ir politinė tarybinės visuomenės vienybė!

Tegyvuoja broliška Tarybų Sąjungos tautų draugystė — 
didis lenininės nacionalinės politikos iškovojimas!

Tegyvuoja tarybinės moterys — karštos mūsų socialisti
nės tėvynės patriotės, aktyvios darbo ir visuomeninio 
gyvenimo dalyvės. Garbė ir šlovė moteriai motinai, savo 
širdies šiluma auklėjančiai vaikus!

Tarybų Sąjungos darbo žmonės! Atkakliai kovokite, kad 
toliau vystytųsi socialistinė ekonomika — tėvynės galios ir 
nuolatinio liaudies gerovės kilimo pagrindas!

Pramonės darbuotojai! Kovokite, kad toliau vystytųsi ir 
stiprėtų šalies industrinė galia! Spartinkite techninę pažan
gą, greitai įsisavinkite ir geriau naudokite gamybinius 
pajėgumus!
: Platesnį kelią naujai technikai ir pažangiai technologijai!
' Pramonės darbuotojai! Didinkite liaudies vartojamų pre
kių gamybą ir atnaujinkite asortimentą, gerinkite jų kokybę 
ir mažinkite savikainą!

Žemės ūkio darbuotojai! Atkakliai kovokite už žemės ūkio 
gamybos intensyvinimą ir efektyvumo didinimą, pieškite 
gamybos specializaciją ir koncentraciją tarpūkinės koopera
cijos pagrindu! Šeimininkiškai naudokite žemę, techniką, 
darbo ir materialinius išteklius!
? Tarybiniai mokslininkai, inžinieriai ir technikai! Racionali
zatoriai ir išradėjai! Visokeriopai spartinkite mokslinę-tech- 
ninę pažangą visose liaudies ūkio šakose, kelkite mokslinių 
ir konstravimo darbų lygį!
L Šlovė tarybiniam mokslui, deramu indėliu prisidedančiam 
prie komunizmo statybos!

■ Literatūros ir meno veikėjai, kultūros darbuotojai! 
Neškite aukštai iškėlę tarybinio meno partiškumo ir 
liaudiškumo vėliavą, tobulinkite meninį meistriškumą, 
skirkite savo sugebėjimus aktyviems komunizmo statyto
jams auklėti!
į Liaudies švietimo darbuotojai! Visokeriopai gerinkite 
mokymą, tobulinkite kadrų rengimą liaudies ūkiui! Auklėki
te .augančiąją kartą komunizmo idealų dvasia, skiepykite jai 
sąmoningą pažiūrą į mokslą ir darbą!
• Sveikatos apsaugos ir kūno kultūros darbuotojai! Gerinki
te medicininį gyventojų aptarnavimą, aktyviau diekite kūno 
Ipaltūrą į kasdieninį tarybinių žmonių gyvenimą!”
" Kai kurie tarptautiniais ir pasauliniais reikalais šūkiai:

“Testiprėja viso pasaulio komunistų vienybė ir susitelki
mas tvirtu marksizmo-leninizmo ir proletarinio internacio
nalizmo pagrindu!
£ Visų šalių proletarai, vienykitės!

Broliškai sveikiname socialistinių šalių tautas! Tesivysto 
ir testiprėja pasaulinė socializmox sistema — istorinis 
tarptautinės darbininkų klasės iškovojimas, lemiamoji jėga 
antiimperialistinėje kovoje, taikos, demokratijos ir sociali
nės pažangos tvirtovė!

Tegyvuoja socialistinės sandraugos šalių tautų vienybė ir 
susitelkimas!

Aukščiau socialistinio internacionalizmo vėliavą!
Broliškai sveikiname kapitalistinių šalių darbininkų klasę, 

Siaukojamai kovojančią už visų darbo žmonių teises, už 
tą, demokratiją ir socializmą!

.. Karštai sveikiname tautas, nusimetusias kolonijinius 
pančius, kovojančias už savo šalių nepriklausomybės stipri
nimą ir socialinę pažangą!

Broliškai sveikiname kalėjimuose ir fašistinėse kankyklo- 
se vargstančius narius kovotojus už tautų laisvę, už 
jocializmą!
^Laisvė reakcijos kaliniams!

Broliškai sveikiname Čilės darbininkų klasę, visus darbo 
įmones ir demokratus, narsiai kovojančius prieš reakcijos 
Mistines jėgas!

Pasaulio tautos! Stiprinkite solidarumą su Čilės patriotais!
Pasaulio tautos! Atkakliau kovokite už teisingą ir tvirtą 

taiką visoms Artimųjų Rytų valstybėms ir tautoms, už visų 
lio agresijos padarinių likvidavimą!
rštai sveikiname Portugalijos darbininkų klasę, visus 

žmones ir demokratus, pasiaukojamai kovojančius 
š reakcijos jėgas, už laisvą, nepriklausomą ir demokrati

nį savo šalies vystymąsi!
Pasaulio tautos! Kovokite už tai, kad tarptautinio

MŪSŲ KLERIKALAI 
TEBEAŠAROJA DĖL TO 
HELSINKIO IR 
DETENTĖS

Chicagos kunigų “Draugas” 
savo vadavimo biznyje kole
gas, kurie visomis keturiomis 
nekovoja prieš Helsinkio dek
laraciją ir visą deteritės poli
tiką, palyginęs prie to nelai
mingo, arba, jo žodžiais, “ne
protingo” paukščio, strausu 
vadinamo, tarp kitko, dėsto:

“Gėdingą Helsinkio doku
mentą ypač sutartinai gina 
Maskva ir Washingtonas, tai
gi abudu kraštai, kurie puo
selėja “detentės” politiką. 
Kaip gina oficialūs JAV val
džios sluoksniai, mes gerai 
žinome, nes juos lietuviams 
perduoda vienas jiems įsitei
kęs veiksnys ir jo spaudos 
organas. Lygiai tuo pačiu 
būdu ir tomis pačiomis prie
monėmis dokumentą giria ir 
liaupsina Maskva.

Iš esamų faktų dar aiškėja, 
kad mes toli gražu ne viską 
žinome apie detentę. Helsin

įtempimo mažėjimas taptų negrįžtamas, siekite, kad taikaus 
sambūvio principai taptų skirtingos socialinės santvarkos 
valstybių savitarpio santykių norma! Demaskuokite agresi
jos, revanšizmo ir reakcijos jėgų — taikos ir tautų saugumo 
priešų — pinkles!

Pasaulio tautos! Siekite, kad jėgos nenaudojimas taptų 
įstatymu tarptautiniuose santykiuose, o branduolinis gink
las būtų uždraustas visiems laikams! Kovokit^ už ginklavi
mosi varžybų nutraukimą, už visuotinį ir visišką nusiginkla
vimą!”

kio pakietas dar visiškai neiš
pakuotas, tik jo kraštas “pra- 
krapštytas”. Ruošiamasi nau
jiems mainams. Amerikoje 
nuolat lankosi gausios Sovie
tų įvairių sričių delegacijos, 
vedamos įvairios derybos. 
Ruošiamasi išplėsti įvairius 
ryšius, statyti naujus “drau
gystės tiltus”. Amerikiečiai 
stropiai mokosi rusiškai, ru
sai angliškai. Kuriasi nauji 
vertimų biurai, ieškoma pa
talpų prekybinėms atstovy
bėms.

Sovietų ir Amerikos kai 
kurie laikraščiai bando iškelti 
“begalinę naudą”, kurią atne
šianti detentė. Aiškinama, 
kad vien tiktai 1974 m. komu
nistiniai kraštai pasirašę su 
Vakarų valstybėms apie 1000 
įvairių sutarčių, kuriomis sti
prinami ekonominiai mainai, 
kultūriniai ryšiai. Sovietai 
žada duoti naftos, elektros 
energijos. Šie dalykai ypač 
domina benaftę Vakarų 
Europą. Mainais rusai nori 
gauti daug ko: vakariečių 
išradimų, patentų, mašinų, o 
taip pat grūdų ir kitų maisto 
dalykų. Dėl šių gėrybių So
vietai nori sudaryti ilgametę 
tiekimo sutartį, — bent 15- 
kai metų. Žadama pasikeisti 
ir turistais, palengvinti įva
žiavimą.

“Draugas” nepamiršta ir to 
“vargšo” mūsų prezidento 
Fordo. Labai aukštai iškeltu 
balsu jis šaukia:

“Mums atrodo, kad nepaly
ginamai svarbesnis dalykas 
yra JAV prezidento parašas 
po minėtu dokumentu, o ne 
tai, ką jis prieš išvažiuoda
mas kalbėjo. Dar kitaip — ne 
ką prezidentas pasakė, bet ką 
jis padarė.”

DAR VIENAS 
NELAIMINGŲ 
“VADUOTOJŲ” 
BURBULAS

Prieš kelias dienas ne tiktai 
lietuviškųjų, bet ir estiškųjų 
bei latviškųjų “vaduotojų” 
reakcinėje spaudoje buvo 
smarkiai triukšmaujama 
prieš “Encyclopedia Britani- 
ca” redaktorius ir leidėjus, 
kam jie enciklopedijos naujo
joje laidoje kalba apie Pabal
tijo kraštus Lietuvą, Estiją ir 
Latviją kaip tarybines socia
listines respublikas ir Tarybų 
Sąjungos nares. Jie buvo kal
tinami, kad jie tą visą me
džiagą apie tas šalis pasiėmę 
iš tarybinių šaltinių.

Triukšmautojai gyrėsi, kad 
jų sukelti protestai privertę 
enciklopedijos redaktorius ir 
leidėjus pažadėti, kad seka
moje leidoje “ta baisi klaida 
bus atitaisyta”.

Apie tai dabar rašo plačiai 
žinomas kolumnistas Norman 
Cousins, kuris, pasirodo, ir 
pats pirmiau yra buvęs enci
klopedijos “Britanica” redak
torių patarėju. Todėl jis kal
ba autoritetingai. Savo ko- 
lumnoje “Britanica contribu
tions by Soviets not political” 
(“Long Island Press”, spalio 
12 d.) jis aštriai smerkia 
triukšmadarius, kad jie ne
teisingai puola enciklopedijos 
leidėjus. Jis nurodo, kad ta
rybinių rašytojų suteikta me
džiaga nieko bendro neturi su 
šalies politika bei istorija, 
kad jinai siejasi tiktai su šių 
trijų respublikų geografija, 
klimatu ir kitais neginčija
mais klausimais. Ir Cousins 
storiausiai pabrėžia: »

“Svarbiausia medžiaga, lie
čianti politinius reikalus ir 
istorinius, buvo parašyta 
autoritetų iš Jungtinių Val-

stijų ir Vakarinės Europos 
šalių.”

Taigi, “vaduotojai” šaudo į 
tarybinius autoritetus, o 
“kalbininkais”, pasirodo, yra 
amerikiečiai autoritetai.

Dar žodis kitas iš Cousinso 
lūpų apie šią enciklopediją ir 
jos naująją laidą. Jis pabrė
žia, kad enciklopedija suside
da net iš 30 tomų, kad jos 
kaina — $500, kad jos naujo
sios laidos paruošimas ėmė 
keletą metų, o išleidimas lė- 
šavo net 30 milijonų dolerių!

Na, ot, ir pagalvokite: jos 
leidėjai, norėdami patenkinti 
tuos nelaimingus “vaduoto
jus”, ištrauks šią laidą iš 
cirkuliacijos, paklos $30,000,- 
000 ir išleis jiems naują laidą, 
kurioje jau nebebus nė žode
lio, kad Lietuva, Estija ir 
Latvija yra tarybinės, socia
listinės respublikos ir Tarybų 
Sąjungos dalys, nors jos juk 
iš tikrųjų tokiomis yra?

NEPAPRASTAS 
SUSITIKIMAS VILNIUJE

Kanadiečių “Liaudies Bal
so” redaktorius Jonas Yla, 
kuris praeitą vasarą lankėsi 
Lietuvoje, savo įspūdžiuose 
rašo:

“Vilniuje buvo tikras pa
saulinis lietuvių susitikimas. 
Buvo iš JAV, Kanados, Bra
zilijos, Venezuelos, Australi
jos, Havajų, Belgijos, Angli
jos. Komitetas surengė ban
ketą, kur buvo proga susipa
žinti, pasidalinti įspūdžiais.

Į šį pobūvį, atsilankė vi
siems gerai žinomas visuome
nininkas, spaudos bendradar
bis, buvęs Tarybų Lietuvos 
prezidentas Justas Paleckis; 
generolas V. Karvelis, Komi
teto pirmininkas; ir eilė kitų. 
Paleckis ir Karvelis pasakė 
trumpas, bet brandžias kal
bas apie Tarybų Lietuvos 
laimėjimus. Abudu jau su
brendusio amžiaus, bet atro
dė tokie jauni, energingi. 
Pasibaigus puotai, jie pir
mieji pradėjo dainuoti. Visi 
džiaugėmės viešnage Lietu
voje, visi džiaugėmės susiti
kę tautiečius iš tolimų kam
pų.”

LABAI DŽIUGU IR 
MUMS GIRDĖTI

Savo kolumnoje “Kasdien” 
Chicagos “Vilnies” redakcijos 
narė Julia Marazienė rašo 
apie labai sėkmingą spalio 5 
dieną įvykusią Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo (LDS) 
2-osios apskrities konferenci
ją ir pabrėžia:

“Reikia itin pažymėti, kad į 
būsiantį Apskrities komitetą 
išrinkti septyni šioje šalyje 
gimę nariai. Tas rodo, kad 
jaunesnio amžiaus žmonės 
ima vadovybę į savo rankas, 
kas savo ruožtu parodo, kad 
LDS ateitis užtikrinta, nes 
mū^ų jaunoji karta pavyzdin
gai rūpinasi LDS gyvavimu.

Pagirtiną ir tai, kad jaunoji 
karta vis daugiau domisi jų 
tėvų gimtuoju kraštu. Tie, 
kurie lankėsi Lietuvoje, pasi
žadėjo vėl lankytis, o kurie 
dar nebuvo, užgyrė sumany
mą 1977 metais suruošti LDS 
narių ekskursiją į T. Lietuvą. 
Net savo veiklos rezoliucijoje 
tai priėmė.”

Madridas. — Kinijos amba
sadorius Ispanijoje pasveiki
nęs diktatorių gen. Franco jo 
paėmimo galios į savo rankas 
metinių proga.

JONAS KANTAUTAS

Rugiapiūtė
Nušluostysiu vasaros kaktą ranka, 
Paliedamas vėsą iš mėlyno triumo, 
Kai šviečia ne satilė, į pėdus rinkta, 
O brolių žiemkenčių gerumas.

Skambėjimas dalgio krutinę sugels, 
Kaip tolimas „gyvi“ — nuo batų, nuo 

vyžų...
Parkritusias varpos į žeme pabels, 
Kad laikas kvatotų — ne kryžiais.

Darbymečio dainą aušrinė pratęs. 
Iš sapno sugrįžę, regėsime vėlei, 
Kaip lekia ir lekia pro piramides * 
Šviesioj amžinybėje smėlis.

LIETUVOS SMETONINIŲ FAŠISTŲ 
SUŠAUDYTAS LIAUDIES SŪNUS:

RAPOLAS ČARNAS

Šiemet sukanka 75 metai, 
kai gimė (1900) Rapolas Čar- 
nas, revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyvis, Lietuvos 
Komunistinės Jaunimo Są
jungos Centro Komiteto na
rys.

Rapolas Čarnas kilęs iš 
smulkių prekybininkų. Duo
ną jis pelnėsi sunkiu nakties 
darbu kepykloje. Vargingas 
darbininkų gyvenimas vertė 
R. Čarną ieškoti išeities orga
nizuotoje kovoje prieš išnau
dojimą.

1920 metais R. Čarnas įsto
jo į pirmąją LKJS Kauno 
darbininkų kuopelę ir netru
kus buvo kooptuotas į LKJS 
Kauno rajono komiteto na
rius.

Aktyvų R. Čarno darbą 
komjaunimo organizacijoje 
pastebėjo žvalgyba. Gresiant 
suėmimui, teko išvykti į 
Šiaulius. Svetima pavarde 
dirbdamas kepykloje, jauna
sis kovotojas organizuoja 
Šiauliuose pirmąsias komjau
nimo kuopeles ir jaunųjų dar
bininkų sekcijas prie darbi
ninkų profsąjungų.

Žvalgyba ir čia jį susekė. 
Tada R. Čarnas vėl grįžta į 
Kauną ir, LKJS Centro Biuro 
nutarimu, 1921 metais siun
čiamas mokytis į partinę ta
rybinę mokyklą Maskvoje.

Tų pat metų spalio mėnesį 
R. Čarnas buvo priimtas į 
Komunistų partiją.

Baigęs mokyklą A. Zelins- 
kio pavarde, grįžo į Lietuvą, 
dirbo LKJS Kauno rajono 
komitete. 1923 metų pradžio
je jis buvo kooptuotas į LKJS 
Centro Biuro narius.

1924 m. vasario mėn. 10 d. 
R. Čarnas suimąmas, Žvalgy
bininkai jį žiauriai kankina, 
norėdami išgauti iš jo žinių 
apie komunistinį pogrindį. 
Bet R. Čarnas nepalaužia
mas. Pustrečių metų žvalgy
ba laikė jį kalėjime be jokio 
teismo, nes nebuvo kaltina
mosios medžiagos. R. Čarnas 
iš kalėjimo buvo išleistas tik 
1926 m. liepos mėn. 28 d., 
paskelbus amnestiją.

Atgavęs laisvę, R. Čarnas 
vėl revoliucinės veiklos sūku
ryje. Dirba LKJS CK nariu, 
maistininkų profsąjungoje, 
kurios suvažiavime buvo iš
rinktas centro valdybos na
riu. Mitinguose jis gynė Ko
munistų partijos liniją, akty
viai kovojo prieš socialdemo
kratų vadų skaldomąjį darbą 
profsąjungose.

Po fašistinio perversmo R. 
Čarnas suimamas ir karo lau
ko teismo sprendimu 1926 m. 
gruodžio mėn. 27 d. sušaudo
mas.

Rapolas Čarnas — jauniau
sias iš keturių sušaudytųjų 
bebaimių kovotojų. Jis žuvo, 
būdamas 26 metų. Vedamas į 
mirtį, jis sušuko kalėjime 
paliekantiems draugams: 
“Nieko, nebaisu mirti už par
tiją!”

“L. ir U”
/

IŠ LAIŠKŲ
Milas drauge Antanai ir 
visi laisviečiai!

Girdėjau, kad prieš kurį 
laiką Jums teko praleisti ligo
ninėje. Šį kartą aš rašau iš 
ligoninės, žiūrėdamas į Žir
mūnų mūrus ir medžių gel
stančius ir raustančius lapus. 
Pas mane pasikartojo negala
vimas plaučių sferoje, kurs 
jau praėjo po gero gydymo. 
Todėl jau šiomis dienomis, 
pabuvęs beveik dvi savaites 
ligonio būklėje, galėsiu grįžti 
namon. Tačiau ir čia nebuvo 
nuobodu, skaičiau, kai ką 
rašiau.

Beje, turėjau progos per
skaityti atsiminimų apie Balį 
Sruogą, knygą, kurią Taip 
kruopščiai paruošė jo našlė ir 
dukrelė. Ją - skaitydamas 
daug ką prisiminiau iš jau
nystės metų, įvykių ir žmo
nių. Atmetus kai kurių auto
rių reakcines, “vaduotojiš- 
kas” reminiscencijas, knygo
je daug kas patiekta įdomaus 
iš anų laikų Lietuvos gyveni
mo.

Neseniai Vilniuje gastrolia
vo Šiaulių teatras. Tarp kitų 
veikalų jo repertuare buvo 
Balio Sruogos “Pajūrio ku
rortas”, bene paskutinis jo 
kūrinys scenai. Tą veikalą 
pastatė režisierė Aurelija Ra
gauskaitė, įdėjusi daug darbo 
ir sumanumo, nes ji laikėsi ne 
tiktai neužbaigti “Pajūrio ku
rorto” teksto, bet daug paė
mė iš “Dievų miško” pusla
pių. Tai buvo sukrečiantis ir 
mirties stovyklos siaubą at
vaizduojąs kūrinys, padaręs 
gilų įspūdį žiūrovams.

Man tuo labiau buvo įdomu 
šį veikąlą pamatyti, nes turė
jau su juo kai ką bendra. 
Atsimenu, kaip B. Sruoga po 
pirmųjų atsiliepimų apie 
“Dievų mišką” ateidavo pas 
mane pasiguosti ir pasikalbė
ti. Tada ir iškilo mintis apie 
veikalą,, kuriame būtų atvaiz
duotas ne tik mirties stovyk
los siaubas, ne vien kančios ir 
mirties prislėgti žmonės, bet 
tokie, kurie liko nepalaužti ir 
bandė kovoti. Po kurio laiko 
B. Sruoga atnešė gana didelį 
rankraštį. Tai buvo scenos 
veikalas, kurį vėliau jis pava
dino “Pajūrio kurortu”. Deja, 
tas veikalas liko neužbaigtas, 
kaip reikiant nenušlifuotas. 
Tai buvo to įžymaus kūrėjo 
gulbės giesmė, vienas pasku
tinių jo kūrybingo gyvenimo 
simfonijos akordų. . .

Kol kas baigiu šį laišką ir 
linkiu Jums visiems geriau
sios kloties. Tikiuosi netru
kus vėl parašyti, jau iš namų, 
o gal iš kokios nors kelionės. 
Gaila, kad šioji liga sutrukdė 
man įdomią kelionę į Azerbai
džaną , į ten vykusias tary
binės literatūros dienas. 1

Justas Paleckis
Vilnius, 1975.X.8.
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San Francisco, Cal. Kur jos dingo?
SVARBŪS ĮVYKIAI

Spalio 6 čionai įvyko didelis 
susirinkimas pareiškimui so
lidarumo su Čilės liaudimi, 
kovojančia prieš fašistinį re
žimą. Susirinkimą surengė 
AFL-CIO Local 1100. Salėje 
skambėjo Čilės liaudies revo
liucinės dainos ir muzika. 
Susirinkimą atidarė Archie 
Brown, keliais žodžiais pa
brėždamas apie Čilės liaudies 
kovas ir militaristų vedamus 
žiaurius persekiojimus prieš 
kovotojus. Jis sakė, kad 
Amerikos darbo unijos turė
tų paskelbti Čilės laivams 
boikotą, atsisakyti juos pa
krauti ar iškrauti. Taip yra 
padarę Anglijos, Švedijos, 
Prancūzijos ir Kanados dar
bininkai.

Buvo perstatytas kalbėti 
Abe Feinglass, Amalgama
ted Meat Cutters and Butch
ers of North America, AFL- 
CIO, unijos viceprezidentas. 
Jis buvo vienas tų, kurie 
sudarė komisiją ištyrimui Či
lėje fašistinio režimo kalėji
muose vedamus politinių ka
linių kankinimus. Jis savo 
kalboje taip pat nurodė, kad 
mūsų Amerikos Centrinės 
Žvalgybos Agentūros (ČIA) 
agentai susidorojo su Čilės 
prezidentu Allende, jį nužu
dydami. Jis nurodė, kad iš 
pirmų dienų po fašistų-milita- 
ristų 1973 metais pravesto 
perversmo buvo nužudyta 
80,000 Čilės žmonių, o šimtai 
tūkstančių sugrūsta į koncen
tracijos stovyklas. Abe Fein
glass sakė, kad mūsų valdžia 
paaukojo bilijonus dolerų 
Graikijai, Turkijai ir Izrae
liui. Ji siekia Izraelį paversti 
Amerikos militarinėmis bazė
mis.

Pasibaigus kalboms, visa 
publika sustojo ir kalbėtojus 
karštai sveikino.

Po to buvo renkamos aukos 
Čilės kovojančiai liaudžiai pa
remti.

Spalio 3 Glide Memorial 
Church salėje įvyko konfe
rencija pasitikimui ir priėmi
mui Jungtinėse Valstijose be
silankančios Taikos Delegaci
jos. Konferencijai pirminin
kavo žymus kovotojas už tai
ką Dr. Coodlett. Buvo visa 
eilė smarkių kalbėtojų. Visi 
kalbėjo ta pačia tema: prieš 
branduolinį ginklavimąsį' ir 
už siekimą pastovios pasauli
nės taikos.

Salė buvo pilna entuziastiš
kos publikos. Buvo renkamos 
aukos padengimui konferen
cijos išlaidų. Visi aukojo, kas 
kiek išgalėjo.

Ig. Kamarauskas

New Yorko. — New Yorko 
valstijos Konservatorių Par
tija, kuriai vadovauja senato
rius Buckley, nutarė remti 
Ronald Reagon kandidatūrą į 
prezidentus. Jai Fordas esąs 
nepriimtinas, nes jis per 
daug “radikališkas”.

Demarest, N. J. — Tiktai 
bėgyje aštuonių dienų tarp 
spalio 8 ir 16 d. d. jos abi kur 
nors dingo. Policija net šunis 
panaudojo jų ieškodama viso
je apylinkėje, bet visos pa
stangos veltui. Susan Reeve, 
22 metų, yra amerikietė, o 
Susan Heynes, 26 metų, vieš
nia iš Anglijos.

Susan Reeve

Susan Heynes

Maskva. — Prancūzijos 
prezidento Valery Giscard 
d'Estaing vizitas Tarybų Są
jungoje laikomas stambiu de- 
tentės politikos laimėjimu. 
Jam čia lankantis jis turėjo 
plačius pasitarimus su Tary
bų Sąjungos partijos ir vy
riausybės vadais. Plačiai pa
brėžtas abiejų pusių siekimas 
toliau gerinti ir plėsti santy
kius tarpe abiejų kraštų.

Madridas. — Fašistinio re
žimo policija suėmė dar šešis 
“teroristus”, kurie praeitą 
mėnesį dalyvavę vieno polici
ninko nužudyme. Kaip žinia, 
ūž to paties policininko nužu
dymą penki baskiečiai jau 
sušaudyti.

Šiems šešiems taip pat grū
moja mirties bausmė, nes ir 
juos teis militarinis teismas.

Maskva. — Po ilgos kelis 
mėnesius trukusios kelionės 
tarybinis erdvėlaivis, mecha
niškai operuojamas, pagaliau 
pasiekė planetą Venerą ir 
pradės siuntinėti žinias apie 
jos paviršį. Šis žygis laiko
mas dar vienu stambiu moks
liniu laimėjimu, studijuojant 
ir tyrinėjant erdves.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas patvarkė, 
kad valstijos turi teisę į savo 
mokyklas įvesti fizinį vaikų 
baudimą. Šiandien daugumo
je valstijų toks baudimas yra 
uždraustas. Pažangioji visuo
menė šį Teismo patvarkymą 
laiko žingsniu atgal nuo pro
greso.

Pittsburgh, Pa.
UŽUOJAUTA 
SERGANTIESIEMS

Sofija Karsokienė kelinti 
metai yra sunkios ligos kan
kinama, yra priežiūros na
muose St. John’s Nursing 
Home. Jos vyras Petras Kar- 
sokas su vaikais dažnai ją 
lankydavo, bet staigi Petro 
liga prispaudė ir jį, ir spalio 7 
d. buvo nuvežtas į Suburban 
General ligoninę. Skaudus 
smūgis Karsokų šeimai!

Mildred Gradovich-Savu- 
kaitienė, daug savaičių išbu
vusi Muse Ligoninėje. Mild
red per daug metų gyveno 
Muse, Pa. buvo atvežta į 
Pittsburgho St. Margaret li
goninę. Mildred nusiskundė, 
kad čia negauna pagalbos 
sveikatai. Prisiminė apie at
naujinimą prenumeratų už 
laikraščius ir padavė man $5 
už LLD duokles ir auką. Nors 
sunkios ligos prispausta, bet 
daug rūpinasi draugijos ir 
spaudos reikalais.

Elizabeth Vičinienė telefo
nu pašaukė mane ir nusiskun
dė su sveikata, kad negali iš 
namų išeiti, ir sako: Skaitau 
“Laisvę” per 60 metų, skirtis 
nuo “Laisvės” ir “Vilnies” 
negaliu, tai prisiųsiu $40. Bus 
dėl “L.”, “V.” ir LLD. Viči
nienė yra pažangiųjų draugi
jų rėmėja.

Silvastras Cėsna yra sun
kiai sergantis per daug laiko 
ir randasi Suburban General 
ligoninėje. Jo žmona Marijo
na labai yra susirūpinus.

Visi čia paminėti sergan
tieji yra pažangiųjų draugijų 
nariai ir toms draugijoms 
daug dirbę.

Gaila visų sergančiųjų! Lin
kiu visiems sugrįžti į pilną 
sveikatą! J. K. M.

Tiktai padidina 
karo pavojuj!

Yasser Arafat

Budapeštas. — Palestinie
čių Išsivadavimo Organizaci
jos vadas Yasser Arafat sa
ko, kad Sinajaus Sutartis 
tarp Izraelio ir Egipto tiktai 
padidina karo pavojų Vidur- 
ryčiuose. Jis taipgi pabrėžia, 
kad Egiptas, šią sutartį 
priimdamas, sulaužė Arabų 
Viršūnių Konferencijos nuta
rimą visiems arabams /laiky
tis vieningai. Egiptas sudavė 
skaudų smūgį arabų pasaulio 
solidarumui.

/WM/1

Tėviške, tėviške, 
ražienų brastos. 
Gluosnis tėviškai 
karklus bara.

Žiemkenčių žalios 
skaros laukuos 
duonelę žada.
Duonelei lenkiuos.

Bandos plaukia, 
sunkios ir margos. 
Obelys palaukėje 
obuolius mąsto.

Tėviške, tėviške, 
rankos dirvonuos.
Tėviške, tėviške, 
tu mano duona.

Algimintas Kaminskas

LAISVĖ

BASKŲ TAUTOS KOVA PRIEŠ ISPANIJOS FAŠISTINĘ 
DIKTATŪRĄ

BASKŲ ŠALIS: ISTORIJA 
IR DABARTIS

Ispanijos valdžios organai tebepersekioja diktatorinio reži- 
ipo priešininkus. Ypač žiauriai susidorojama su judėjimo už 
baskų nacionalines teises kovotojais. Padėtis Baskų šalyje 
tebėra įtempta.

Baskų šalis — geografinė 
sąvoka. Ji apima teritoriją, 
kurioje gyvena baskai. Ši 
tauta įsikūrusi vakariniuose 
Pirėnuose, Atlanto vandeny
no pakrantėje. Ispanijoje jie 
gyvena keturiose provincijo
se: Navaros, Alavos, Biska
jos ir Gipuskoaps — bendroje 
17.6 tūkstančio kvadratinių 
kilometrų teritorijoje gyvena 
1,2 milijono žmonių. 175 
tūkstančiai baskų gyvena 
anapus sienos — trijose 
Prancūzijos provincijose. La- 
buro, Žemutinės Navaros ir 
Šulo.

Ši tauta mokslininkams iki 
šiol ginčijamasi. Keliamos 
įvairiausios versijos. Štai 
tvirtinama, kad baskų pir
moji tėvynė buvo paslaptin
goji Atlantida, praryta van
denyno bangų. Baskai gyve
nę vienoje saloje žemyno pa
krantėje, sala grimzdusi lė
tai, ir gyventojai spėję išsi
gelbėti.

Kiti tvirtina, kad baskai — 
vieninteliai pirmykščio žmo
gaus kromanjoliečio palikuo
nys. Įtikinamiausiai atrodo 
versija, pagal kurią baskai, 
senieji Iberijos gyventojai, 
buvo įsikūrę visame Pirėnų 
pusiasalyje, tačiau spau
džiant kitoms tautoms, trau
kėsi į šiaurę, išlaikydami sa
vo kalbą ir papročius.

Pastaruoju metu filologams 
sekasi. Tarybiniai mokslinin
kai surado vienintelę kalbą, 
su kuria ji gimininga, — 
gruzinų. Tačiau šis atradimas 
iškėlė dar daugiau klaustukų
— kas išskyrė šias giminin
gas kalba ir papročiais tau
tas?

Tačiau, šiaip ar taip, baskai
— neginčijamai seniausia 
tauta Europos žemėje. Dar 
antrajame amžiuje prieš mū
sų erą Romos istorikai rašė 
apie baskų pasipriešinimą ro
mėnų legionams. O ir vėliau 
Baskų šalis vaidino didelį 
vaidmenį Europos gyvenime: 
Sansebastiane buvo statomos 
Kolumbo karavelės, baskų 
jūrininkai aprūpino visą Ispa
niją žuvimi, Pietų Amerikoje 
jie įkūrė Buenos Airių, Mon- 
tevidėjo, Konsepsiono mies
tus. Šiose provincijose anks
čiau, negu visoje Ispanijoje, 
pradėjo vystytis kapitalistinei 
stambioji pramonė.

1931 metais Ispanijoje nu
vertus monarchiją, baskų 
svajonės gauti nacionalinę 
autonomiją išsipildė. 1936 
metų spalio mėnesį buvo pa
skelbta Baskų Respublika. 
Kilus fašistiniam maištui, 
baskai ryžtingai stojo Liau
dies fronto vyriausybės pu
sėn. 1957 metų balandžio 27 
dieną fašistiniai “Kondoro” 
legiono lėktuvai tapo pamink
lu 1500 žuvusių taikių žmo
nių.

1937 metų birželio mėnesį 
ir panaikino autonomiją. Fa
šistinė valdžia paskelbė bas
kų gyvenamą teritoriją “išda

vikų provincijomis”, uždrau
dė baskų kalbą. Toks draudi
mas galiojo 20 metų. Tačiau 
baskai nenuleido rankų — iki 
1945 metų teritorijoje vyko 
partizaninis karas. Baskai 
emigrantai taip pat dalyvavo 
kovoje prieš fašizmą: jie grū
mėsi prieš hitlerininkus Lais
vosios Prancūzijos daliniuo
se.

Įvairios opozicinės diktato- 
riniam režimui grupės ir sro
vės 1959 metais susijungė į 
asociaciją ETA (Euzkadi ta 
Azkatasuma — Baskų šalis ir 
laisvė). Tai labai nevienalytis 
judėjimas, nors visos jame 
dalyvaujančios jėgos pripa
žįsta kovojančios prieš fašiz
mą ir kapitalizmą. Judėjimui 
priklauso ir ekstremistinės 
kairuoliškos grupės, kurios 
pripažįsta tik pavienį terorą, 
tačiau bendra judėjimo pa
kraipa yra pažangi ir demo
kratinė. ETA platina atsišau
kimus, organizuoja protesto 
streikus ir demonstracijas, 
ginklu priešinasi frankistinio 
režimo atsiųstiems baudė
jams. Fašistinė valdžia pa
skelbė ETA už įstatymo ribų, 
o visose baskų provincijose 
įvedė nepaprastąją padėtį.

Baskų tautos nacionalinis 
išsivadavimo judėjimas — tai 
sudėtinė Ispanijos liaudies 
kovos prieš fašizmą dalis. 
Baskų provincijose sukon
centruotos svarbios šalies 
pramonės šakos — kalnaka
syba, metalo apdirbimas, lai
vų statyba, žvejyba, todėl 
baskų kova už nacionalines 
teises čia susilieja su ispanų 
darbininkų kova prieš kapita
lą. Ši sąjunga drebina fašisti
nę diktatūrą.

Vilius Kavaliauskas

Labai nusivylęs

George Wallace

Roma. — Praeitą savaitę 
čia lankydamasis Alabamos 
valstijos gubernatorius 
George Wallace labai norėjęs 
susitikti su popiežiumi Povilu 
VI. Bet popiežius Wallace 
prašymą audiencijos pas jį 
diplomatiškai atmetė. Popie
žiaus sekretorius jam prane
šė, kad popiežius labai užim
tas ir negali surasti laiko su 
juo pasimatyti. Labai apgai
lestaująs.

St. Petersburg, Fla.
Spalio 4 d. LSC salėje 

įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas.

Jį pravedė kp. pirm. Adelė 
Pakalniškienė. Pirmiausia ty
los minute buvo pagerbta 
mirusi kuopos narė Aida Ru- 
seckienė.

Toliau sekė valdybos ra
portai. Pirmininkė Adelė Pa
kalniškienė pastebėjO'kad jau 
visi sugrįžo iš atostogų ir 
mūsų organizacijos veikla pa
gyvės. Taip pat priminė, kad 
spalio 18 d. bus paminėta M. 
K. Čiurlionio 100-metinės.

Finan, sekr. Julė Andriu
lienė pateikė finansų bei na
rių stovi. Iždininkas p. Alek
na sutiko su sąskaita.

Iš parengimų raportą pa
teikė P. Mockapetris ir P. 
Alekna. Raportai buvo priim
ti vienbalsiai.

Susirinkimas plačiai aptarė 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajaus 
reikalus. Nutarė pradžiai va
jaus iš kuopos iždo paskirti 
“Laisvei” ir “Vilniai” po $400.

Jau eilė metų Povilas Alek
na dirba “Laisvės” vajininku. 
Jis sutiko dirbti ir šiais me
tais.

Jonas Stančikas, taipgi il
gametis “Vilnies” vajininkas, 
sutiko dirbti ir šiame vajuje. 
Geros sėkmės jiems!

Po susirinkimo turėjome 
pietus. Baigiant pietauti, Al
dona Aleknienė pristatė sve
čius, prašydama susipažinti 
su mūsų publika. Taipgi pri
minė, kad mūsų pobūviai 
įvyksta kiekvieną šeštadienį.

Kvietė visus dažniau atsi
lankyti.

Po to sekė šokiai. Ir taip 
draugiškai prabėgo popietė.

KLUBO VEIKLA
Spalio 11 d. LSC salėje 

įvyko klubo mėnesinis susi
rinkimas. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus. Pirmiausia 
tylos minute buvo pagerbta 
mirusi klubo garbės narė 
Aida Ruseckienė.

Sekė valdybos raportai. Al. 
Aleknienė skaitė praėjusio 
susirinkimo tarimus.

Kalbėjo V. Bunkus. Sakė, 
— kad buvo anksčiau kalbė
ta, jog reikalinga žiemos se
zonui sutvarkyti salę. Jau 
visi darbai atlikti. Jis dėkojo

Mažinama darbo sqlygu apsauga
Kaip jau įprasta mūsų šaly

je, kai tiktai biudžete pinigų 
trūksta, tai pirmiausia nu
kertama bent kokia parama 
darbininkams ir biednuo- 
liams.

Štai dar vienas pavyzdys. 
Praėjusį rugp. mėn. žuvo 
penki darbininkai, kurie dir
bo Niagara Falls, N. Y. tune
lyje, įvedimui srutų nuobė- 
goms. Pasirodo, kad New 
Yorko valstijos darbo depart- 
mento inspektoriai to darbo 
saugumą patikrindavo kas 8 
ar 9 dienas iki 1 d. liepos, bet 
po to nustojo, nes gubernato
rius Carey paskelbė, jog val
stija toliau tuo nesirūpins. 
Esanti stoka tam pinigų — 
tegu federalinė valdžia tuo 
rūpinasi. Išėjo taip, kad nie
kas neprižiūrėjo tos vietos, ir 
galima daleisti, kad dėl to ir 
įvyko nelaimė.

Paaiški, kad ir kitos valsti
jos mažina darbo sąlygų sau
gumo inspekcijas, ir vis dėl to 
pinigų trūkumo.

Sveikatos Biuras mano, 
kad dėlei mirtinai žalingų 
chemikalų, naudojamų indus
trijoje, kasmet žūna 100,000 
ir suserga apie 380,000 žmo
nių.

Kitas pavyzdys. Hopewell, 
Va., dirbtuvėje, kurioje ga
minami nuodai naikinimui 
vienos rūšies skruzdžių (“fire 
ants”) ir tarakonų, dvylika 
darbininkų staiga taip susir
go, kad reikėjo juos iš darba
vietės vežti tiesiai į ligoninę.

1970 m. Kongresas bandė

3-ias puslapis

direktoriams ir kitiems ku
biečiams už gražią talką.

V. Bunkus pranešė, kad 
buvusi niujorkietė Helena 
Saurienė dabar pastoviai ap
sigyveno St. Petersburge. Ji 
tapo mūsų klubo garbės nare 
su $100. Ačiū draugei Hele
nai.

Kalbėjo viceprezidentas 
Walteris Dubendris. Sakė, 
kad V. Bunkaus raportas ge
ras. Bendrai paėmus, klubo 
reikalai gerai tvarkomi . Di
rektoriai taip pat užgyrė 
prezidento raportą.

Sekr. Tillė Lukienė pateikė 
išsamų klubo finansų rapor
tą. Iždininkas Jonas Rūbas su 
raportu sutiko.

Iš parengimų raportą pa
teikė P. Alekna ir P. Mocka
petris. Visi raportai buvo 
priimti.

Buvo apdiskutuota lapkri
čio 27 diena — Padėkos Die
na (Thanksgiving Day). Susi
rinkimas nutarė, kad Padė
kos Dieną, kaip kiekvienais 
metais, paminės 45 kuopa. O 
po šio parengimo, lapkričio 
29 dieną, šeštadienį, mūsų 
salėje pobūvio nebus. Prašo
me visus įsitemyti.

Susirinkimą pabaigus, šei
mininkės pateikė pietus. Al. 
Aleknienė pasveikino sve
čius, paprašė atsistoti ir susi
pažinti su mūsų publika.

Po pietų buvo šokiai ir visi 
linksmai laiką praleido iki 
vėlumos.

PRANEŠIMAI
Spalio 25 d. klubo pobūvis 

— pietūs 12 vai.
Lapkričio 1 dieną LLD 45 

kp. susirinkimas.
Lapkričio 8 dieną klubo 

susirinkimas. Pradžia 10:30 
vai. ryto. Vieta — 314 15th 
Avė. South.

Prašome visus įsitemyti ir 
dalyvauti.

ATSIPRAŠAU UŽ KLAIDĄ
“Laisvėje” spalio 3 dienos 

laidoje korespondencijoje 
įvyko klaida.

Pasakyta, kad “Kaune dak
tarai A. ir B. Pikčiai per 
Aleknus įteikė dovaną klu
bui”, o turėjo būti “LLD 45 
kuopai”. .

V. Bunkienė

pravesti įstatymus, kad fede
ralinė valdžia remtų valstijų 
pastangas įvedimui sveikatos 
apsaugai inspekcijų ir darytų 
žygius jų patobulinimui. Ta
čiau vis tokiems reikalams 
nėra pinigų. Taip ir vyksta 
frikcija tarpe federalinės ir 
valstijų valdžių įstaigų parei- • 
gūnų. Tuo tarpu be reikalo 
serga ir miršta tūkstančiai 
darbininkų.

Pikčiausia, kad tuo pačiu 
kartu tie valdininkai skiria 
bilijonus dolerių tolimes
niam ir didesniam ginklavi
muisi nežiūrint to, kad be 
jokios abejones įrodyta, kad 
J. V. su jau esamais branduo
liniais ginklais gali ne tik 
nuveikti savo “priešus”, bet į 
pelenus paversti didelę šios 
planetos dalį.

E. N. Jeskevičiutė

□ Iš Traunsšteino (VFR) ka
lėjimo pabėgo du kaliniai. 
Kiek atokiau susistabdė auto
mobilį, vairuojamą moters ir 
paprašė išvežti už miesto. 
Automobilis veikiai pasuko 
kalėjimo vartų link. Ta mote
ris buvo jų sargybinė. Ji 
atpažino savo “globotinius”, 
tuo tarpu jie dėl prieblandos 
jos veido neįžvelgė.

□ Ieškodamas įkvėpimo, 
belgų kompozitorius Malė ke
letą savaičių praleido ganyk
loje, kur jį 300 kartų įgėlė 
bitės. Grįžęs sukūrė simfoni
ją “Bitės”.



4-tas puslapis

Mėgstamiausia klaipėdiečių pasivaikščiojimo vieta — Danės 
upės krantinės. Čia pat — senas “Meridiano” laivas, 
kuriame įrengtas modernus restoranas.

A. Brazaičio nuotrauka

NUO MUSŲ KORESPONDENTO LIETUVOJE

Su bėruku per Lietuvą
F. KAUZONAS

[Pabaiga iš pereito num.]

Preskonferencija
Sėdėdamas “lineikoje”, po

kalbį su žurnalistais pradeda 
“Jaunimo gretų” žurnalo vy
riausiojo redaktoriaus pava
duotojas V. Vaicekauskas. 
Tas pats, kurį profesorius 
Vladu vadina.

VI. Vaicekauskas. Šios ke
lionės sumanytojas Žemės 
ūkio Akademijos profesorius, 
Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos narys, korespondentas 
Petras Vasinauskas. Aš tik 
norėčiau, gerbiami žurnalis
tai, kad, prieš klausdami, 
prisistatytumėte kokį spau
dos organų atstovaujate.

“Komjaunimo tiesa”. Saky
kite, profesoriau, koks pa
grindinis Jūsų kelionės tiks
las?

P. Vasinauskas. Turistinis.
“Komjaunimo tiesa”. Kokį 

maršrutų turizmui pasirinko
te?

P. Vasinauskas. Maršrutų 
pasirinkau tokį,kad galėčiau 
pasikieminėti (noriu pabrėžti 
tų žodį, kurį dabar kalbinin
kai vengia vartoti, — pasikie
minėt . . .) pas tuos žmones, 
pas kuriuos esu su arkliuku 
važiavęs savo jaunystėje ar 
kiek vėliau. Pervažiuoti se
nais keliais keliukais, vieške
liais ir šiandieniniais plentais.

Buržuazinės Lietuvos lai
kais man teko dirbti įvairiose 
Lietuvos vietose ir todėl da
bar pasukau bėrukų po tas 
vietas. Pradėjau nuo Antano 
Sniečkaus kolūkio Kėdainių 
rajone, paskui važiavom į 
Dotnuvą, iš ten į Joniškėlį. 
Čia ilgiau pabuvom, nes ten 
mano gimnazija. Paskui pa
sukom į Vabalninką, kur esu 
buvęs rajono agronomu, kur 
nors ir labai trumpai, bet vis 
tiek važinėjau. Paskui — Du
setos. Ten irgi esu dirbęs 
rajono agronomu. Iš ten - 
Dūkštas, Ignalina, Švenčio
nėliai, kur dirbau apskrities 
agronomu. 0 iš ten dabar 
atvažiavom į Vilnių.

Iš viso dabar mūsų bėruko 
sąskaitoj — apie 1300 kilome
trų. Mūsų tikslas — prava
žiuot pusantro tūkstančio. 
Žiemą, kai iškris sniego, mes 
žadam tęsti kelionę. Suksime 
į Žemaitiją ir Suvalkiją, kur 
man irgi teko dirbti agrono
mu ir važinėti arkliu anais 

fenais keliais.
“Laisvė”. Jeigu vien tik 

kieminėjimosi tikslais važiuo
jat, tai kam šalia Jūsų linei
koje visą tą daugybę kilome
trų sėdi žurnalistas. Įtariu, 
kad turite ne vien kieminėji
mosi tikslus?

P. Vasinauskas. Tegu pats 
žurnalistas pasako.

P. Vaicekauskas. Kad dar 
nežinau, kas išeis iš tos kelio
nės. Man, kaip žurnalistui, 
važinėti su profesorium — 
didelė mokykla. O kas išeis 
— pažiūrėsim.

“Laisvė”. Ar ir profesorius 
kitus tikslus kol kas laiko 
paslapty?

P. Vasinauskas. Ne, pa
slapčių nėra. Tą kieminėjimą- 
si tai gal ir tarp kabučių 
reikėtų suprasti.

Matot, aš jau tokio am
žiaus, netoli 70-ties. Reikia ir 
apie atsiminimų knygą pagal
voti. O rašyti atsiminimus 
vien tik iš galvos labai sunku. 
O gal vėl apsilankai tose 
vietose, prisiminimai iš naujo 
iškyla. Tai ir yra vienas iš 
mūsų važiavimo tikslų.

Kitas mūsų tikslas — pro
paguoti arklį. Tai mūsų gra
žiausias ir protingiausias na
minis gyvulys, šiandien daug 
kur jau atsidūręs apverktinoj 
padėty, technikos visiškai iš
stumtas iš gyvenimo. Mes 
norime išsaugoti arklį, įrody
ti, kad jo visiškai išstumti 
nėra reikalo. Man rodos, kad 
šitokiom “lineikom”, šitokiais 
šorais, tokiais arkliukais ne 
tiktai kaimiečiai, bet ir mūsų 
inteligentai važinės. Susi
rinks senas bričkas, “linei- 
kas”, kitą jau užmirštą trans
portą, kuris yra vis dėlto 
labai patogus tam turistui, 
kuris nori viską pamatyti iš 
arti, viską giliau suprasti.

“Laisvė”. Kiek teko nugirs
ti Jūsų maršrutan pateko 
Vilnius tam, kad po ilgos 
kelionės galėtumėt sveikatą 
patikrinti pas sostinės gydy
tojus. Kokia Jūsų sveikata 
gydytojams pasirodė?

P. Vasinauskas. Per šią 
kelionę bėrukas buvo jau du
kart gydytojų tikrintas, aš 
šiandien vienąkart apžiūrė
tas, o mano draugas Vaice
kauskas dar nė karto. Bet jis 
jaunas ir dar nėra strioko.

“Laisvę”. Atleiskite, profe
soriau, bet Jūs taip ir neatsa
kėte į mūsų klausimą. Kągi 
Jums gydytojai pasakė?

P. Vasinauskas. Gydytojai 
pasakė, kad sveikata stebėti
nai gera. Gal tai jų kompli
mentas, bet, atvirai šnekant, 
jaučiuos puikiausiai.

“Mūsų gamta”. Daug pra
važiavote arkliuku šįmet, o 
dar daugiau savo jaunystėje. 
Ir anksčiau ir dabar Jus supo 
gamta. Kokius jos pakitimus 
pastebėjote?

P. Vasinauskas. Žinote, aš 
džiaugiuosi. Įspūdis labai ge
ras. Tas nedaugelis, žalojan
čių mūsų gamtą, padarė žy
miai mažiau už tą daugelį, 
kas ją saugo.

“Sportas”. Jūsų kelionė — 
tai savotiškas auto raly, o 
tiksliau, arklio raly. 0 kaip 
Jūs, apskritai, žiūrite į spor
tų, visų pirma, žirgų sportų?

P. Vasinauskas. Mes aplan
kėm du žirgynus. Susitikom 
su raiteliais, žirgais. Mūsų 
bėrukas fotografavosi su žir- 
gaiš ir labai džiaugėsi tokiais 
susitikimais. Tačiau nei mūsų 
bėrukas, nei aš nesame spor
tininkai. Taip jau gyvenimas 
susiklostė, kad daugiau teko 
dirbti juodų darbų ir sportuo
ti, suprantama, nebuvo laiko. 
Bet į sportą žiūriu labai tei
giamai. Tai, vis dėlto, sveika
tos šaltinis. Tik, man rodos, 
anksčiau ar vėliau turės išsi
vystyti ir mūsų sportas . . . 
Dar nežinau sportu ar turiz
mu jį vadinti, o toks važinėji
mas po kaimus turės išsivys
tyti. Šie papročiai ir kieminė- 
jimaisi anksčiau ar vėliau bus- 
atgaivinti — ir piršlybos ark
liu, ir vestuvės ir t. t. Jau kai 
kur visa tai atgaivinta. Ro
dos, Utenoje, prie mūsų 
prieina jaunas vyras ir stačiai 
sako: “Ar aš negalėčiau Jūsų 
paprašyti pirmadienį daly- 
vaut mano vestuvėse. Aš du 
arklius jau turiu, man trečias 
reikalingas ...”

“Moteriškas balsas iš mi
nios”. O ką profesorius galvo
ja apie automobilį?

P. Vasinauskas. Apie auto
mobilį? . . Geras dalykas. 
Geras. Rugpiūčio 1 d. aš 
išvažiavau bėruku, o mano 
vaikai ir žmona automobiliu. 
Ir mes susitikom Dusetose. 
Tik jie atvažiavo žymiai anks
čiau, o aš pamačiau žymiai 
daugiau.

“Laisvė”. Dauguma šian
dieninių Lietuvos žemės ūkio 
specialistų - Jūsų mokiniai 
arba jau mokinių mokiniai. 
Kokiais Jums jie šiandien 
atrodo? Patenkinti Jūs jais, 
savo vaikais ir anūkais?

P. Vasinauskas. Geri vai
kai. Aš skaitau, kad šiandie
ninė studentija yra geresnė 
negu mes buvom. Tai ne 
komplimentas!

“Laisvė”. Kodėl?
P. Vasinauskas. Tai auklė

jimo rezultatas. Kartais gir
džiu, kad blogas tas auklėji
mas, kad dalis jaunimo ir 
šunkeliais nueina. Bet tai 
pavieniai jaunuoliai. Tokių ir 
anksčiau buvo. Jeigu dar ne
daugiau. Tačiau aš jaunimą, o 
ypač studentiją stebiu kiek
vieną dienų, ir skaitau, kad 
mūsų jaunimas — sveikas.

“Laisvė”. Sakykite, profe
soriau, Jūsų vaikai — turiu 
galvoje ne ištisas jaunų Lie
tuvos agronomų kartas, o 
Jūsų tikrus vaikus - nuėjo 
Jūsų keliais ar nutolo nuo 
žemės ūkio?

P. Vasinauskas. Kur jie 
nueis visi mano keliais. . . Aš 
daug vaikų turiu.

Tas pats moteriškas balsas 
iš minios. O kiek?

P. Vasinauskas. Penkis! Du 
inžinierius, vieną lituanistą ir 
du. . .agronomus.

. . . Žurnalistai dėkoja už 
spaudos konferenciją, o 
“Laisvės” korespondentas 
pristato profesoriui aukštą 
žilą vyriškį. Tai profesoriaus 
vaikystės draugas Jonas Ar
mėnas iš Clevelando, viešin
tis Tarybų Lietuvoje drauge 
su LLD turistine grupe.

— Palauk, brol Tu mano, 
— sako profesorius, lipdamas 
iš “lineikos” — dabar aš 
išlipsiu pažiūrėsiu, kuris di
desnis užaugom.

Ir prasideda prisiminimai iš 
tolimos tolimos vaikystės. 
Paskui profesorius sodina 
vaikystės bičiulį, atiduoda 
jam vadeles, ir bėrukas vėl 
nukaukši senomis Vilniaus 
gatvelėmis.

□ 45 metų bulgaras Georgi
jus Vasiljevas dirba Plovdivo 
geležinkelių mazge. Prieš ke
lerius metus, atsitiktinai su
sižeidęs, pateko į ligoninę. 
Gydytojai rado keturis inks
tus.

Karts nuo karto komerci
nėje spaudoj# pasirodo 
straipsniai tokia antrašte: 
“Kas darosi su Amerikos mo
rale? “Ot, skaitai straipsnį ir 
tikiesi rastį į šį klausimą 
realų atsakymą, kur slypi 
visų tų nemoralybių priežas
tis. Bet tik randi daromas 
kaltinančias išvadas, kad būk 
tai visų nemoralybių priežas
tis yra narkotikai, alkoholis, 
televizijoje ir teatruose ma
tomi kriminalinio turinio sų 
žiaurumais surišti filmai.

Šį klausimą studijuojantieji 
apskaičiuoja, kad kol vaikas 
pasiekia 18 metų, jis pralei
džia 20,000 valandų žiūrėda
mas į televizijos ekraną. Ste
bi, tuščiavertes komedijas, 
dedektyvinio turinio krimina
linės akcijos filrpus, o visai 
maža mato moralę auklėjan
čių programų.

Tame yra daug tiesos. Bet 
ne viskas. Nedarbas ir bevil- 
tė išstumia jaunus žmones iš 
tiesos kelio. Štai vienas ko
mercinės spaudos reporteris, 
analizuodamas jaunimo prob
lemas, rašo: “Šiandien milijo
nai jaunų žmonių yra bedar
biai, neturi planų eiti į mo
kyklą, mažai vilties surasti 
darbą. Turtingesnių tėvų vai
kai pasilieka ilgiau mokyklo
je, dėl to, kad vistiek nesuras 
darbo, tai mokosi toliau, įsi
gyti kokį mokslo nors laipsnį 
(degree), kad paskui gauti 
darba, kurio gal nekuomet 
nesuras”.

Nors vyriausybė turi įstei
gusi CETA — amatams mo
kyti programą, bet kaip bu
vęs Johnsono administracijos 
laikais, darbo sekretorius 
Willard Wirtz sako: “Visai 
gerai mokyti žmones amatų, 
bet reikia turėti jiems darbus 
kada jie užbaigia mokytis: O 
dabar darbų nėra”.

Migloto ateities gyvenimo 
beviltė pastumia jaunus žmo
nės į kriminalystes.

Be to, juk didžiausias ne- 
moralybės pavyzdys išryškė
jo aukščiausiose valdininkų

LAISVĖ

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

GĖDINGAS SANDĖRIS

POKALBIUOSE - VIEŠNAGĖS AKIMIRKOS

“Mano sieloj šventė. . .”
Kartu su trečiąja Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera

tūros draugijos turistine grupe Tarybų Lietuvoje viešėjo 
brocktonietis pensininkas Mikas Klimas. Pagal profesiją 
matininkas-agronomas, prieš karą gyveno Kaune, dirbo Že
mės ūkio ministerijoje. Lankydamasis gerai pažinotose vie
tovėse, svečias lygino praeitį su dabartimi, džiaugėsi pasi
keitimais. Pokalbyje su “Gimtojo krašto” bendradarbiu jis 
papasakojo savo įspūdžius.

Laikraštis “New York 
Times” šiomis dienomis rašė: 
“Tarptautinio protesto prieš 
mirties nuosprendžio įvykdy
mų frankistinėje Ispanijoje 
balsų tarpe beveik nesigirdė
jo Jungtinių Valstijų balso”. 
Dar daugiau, kaip tik tomis 
dienomis, kai visi dori pasau
lio žmonės smerkė fašistus 
budelius, nužudžiusius pen
kis Ispanijos patriotus, kai 16 
šalių, jų tarpe ir daugelis 
NATO valstybių, atšaukė iš 
Madrido savo ambasadorius, 
o Jungtinėms Tautoms pa
teiktas pasiūlymas dėl Ispa
nijos pašalinimo iš šios tarp
tautinės organizacijos, Jung
tinės Valstijos pasirašė su šia 
šalimi susitarimą, kuris, kaip 
teisingai pripažįsta Prancūzi
jos laikraštis “Figaro”, maži
na tarptautinį Franko izolia
vimą”.

Šiuo susitarimu pratęsia
mas Amerikos karinių bazių 
buvimas Ispanijos teritorijo
je. Ji reikšminga frankistams 
ne tik tuo, kad, atsidėkoda
mas Pentagonas, sutiko pa
tiekti jiems naujausių ginklų 
už milijonines sumas. Svar
biausia tai, kad už teisę nau
dotis Ispanijos bazėmis, 
Frankas nori gauti iš Jungti
nių Amerikos Valstijų kari
nes garantijas fašistiniam re
žimui. Remdamiesi Amerikos 
kariniu dalyvavimu, falangis- 
tai tikisi išvengti kracho.

Ilgą laiką, kol buvo dera
masi dėl Ispanijos ir Ameri
kos sutarties atnaujinimo, 
frankistai atkakliai spekulia
vo padidėjusiu Pentagono

suinteresuotumu išsaugoti 
Ispanijos bazes. Jie atsižvel
gė į pietinio NATO flango 
susilpnėjimą Europoje, ypač 
po to, kai Prancūzija ir Grai
kija pasitraukė iš Šiaurės 
Atlanto bloko karinės organi
zacijos, o Portugalija ir Itali
ja NATO generolų akyse nė
ra pakankamai “patikimos”.

Dabar oficialusis Madridas 
gali būti patenkintas. Kaip 
rašė Anglijos laikraštis 
“Times”, susitarimo su Jung
tinėmis Amerikos Valstijo
mis pasirašymas kaip tik šiuo 
momentu yra rimta psicholo
ginė Franko pergalė”. O fran- 
kistų ruporas — laikraštis 
“Ariba” pavadino susitarimą 
su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis “Washington© 
aplodismentais Ispanijos poli
tikai”.

Tačiau visame pasaulyje 
naujas Pentagono ir Madrido 
sandėris sukėlė pasipiktinimų 
ir laikomas iššūkiu pasaulio 
visuomenei. Laikraštis “New 
York Times” pripažino, kad 
susitarimo dėl bazių atnauji
nimas diskredituoja Jungti
nes Amerikos Valstijas, nes 
jos tuo pačiu vėl vaidins reak
cingos “juodųjų pulkininkų” 
Graikijoje ir Pinočeto klikos 
Čilėje tipo diktatūros globė
jos vaidmenį. Plačius protes
tus sukėlė šis susitarimas ir 
pačioje Ispanijoje.

Ispanijos antifašistai, pa
grįstai laikydami užsienio ba
zes vienu fašistų režimo šulu, 
stiprina kovų prieš Amerikos 
karinį dalyvavimų.

S. Kulikauskas

PASIŽVALGIUS APLINK

Kalbant apie moralę
sferose. Watergate bylos 
eigoje, buvo iškelta melagys
tės, suktybės ir korupcija, 
kad net prez. Nixonas ir vice
prezidentas Spiro Agnew tu
rėjo rezignuoti. Ir keli jų 
pagalbininkai — patarėjai 
buvo pasiųsti kalėjiman.

Birniškam amerikiečių gy
venime dar būdinga ir tai, 
kad prasikaltimai, jeigu jie 
yra plačiai išreklamuoti, ga
liausiai atneša materialinę 
naudų. Štai kad ir R. Nixo
nas, sako, gaus apie du mili
jonus dolerių už tik padary
tas interviu televizijoj! Dar 
tiek pat, ar daugiau už jau 
rašomus memoarus. O buvę 
jo štabo nariai, kaip J. Dean 
ir kiti buvę nuteisti patarėjai, 
sako, irgi rašo knygas.

Nežiūrinti, kokia nebūtų 
pagrindinė įvykių moralė, 
jeigu tik plačiai išgarsinta, 
tuojau atsiranda gudruolių 
dolerių pasižvejoti.

Praėjo 19 mėnesių, kol FBI 
surado besislapstančią laik
raščių taikūno milijonieriaus 
dukrą( Patricia Hearst. Ta
čiau tuo laiku nesnaudė ir 
dolerių medžiotojai. “The 
Christian Science Monitor” 
rašo, “kad jaunas knygų lei
dėjas ir filmų gamintojas 
Grover Press vicepreziden
tas Kent E. Carroll, kuris 
nekuomet nebuvo susitikęs 
Pat Hearst, įvestavo 
$500,000, pagamindamas fil
mą “Abduction”, kuriame pa
vaizduojamas plačiai išgar
sintas Patricijos pagrobimas.

Dar ta pačia tema televizi
joje bus parodyti du spektak
liai. Ir jau yra rašoma ma
žiausia 10 knygų.O kol pane
lės Hearst byla pasibaigs, 
bus parašyta apie dešimt 
knygų. Tie, kurie knygas 
rašo ir leidžia pelnui, nekrei
pia dėmesio į knygos moralę 
vertę. Žinodami amerikiečių 
sensacijų gaudymo būdą sku
ba ta proga pasinaudoti.

Pas mus plati dirva nemo- 
ralybės priežasčių ieškoti.

ALGIS SKAIDRA

Penktadienis, Spalio (October) 24, 1975

Svečiai iš JAV lankosi Anykščiuose. Pirmas iš kairės — 
brocktonietis Mikas Klimas.

— Įdomu buvo išgirsti, 
kad net apsilankymas Vievio 
paukštyne Jums sukėlė gy
vus prisiminimus.

— Taip, netoliese, keli ki
lometrai nuo Vievio, buvo 
didelis Abromiškių dvaras. 
Kaip matininkas, pagal tar
nybinę paskirtį tą dvarą par
celiavau. Dalinom jį beže
miams ir mažažemiams.

Ant tų žemių, kurias kadai
se matavau, dabar tokia ga
mykla! Labai nustebau ir nu
džiugau, kad Lietuva turi 
tokią modernią paukštinin
kystę. Šimtą dešimt milijonų 
kiaušinių per metus pateikia 
vien tik šis paukštynas. To
kio paukščių ūkio aš Ameri
koj net nesu matęs.

Atvykom į Elektrėnus, ir 
žiūriu — neatpažinti vieto
vių, kurios anais laikais visai 
kitaip išrodė. Tie pasikeiti
mai labai džiugina mano šir
dį.

— Su šiandieniniu Lietu
vos žemės ūkiu, su žemdirbių 
gyvenimu, rodos, turėjote ir 
daugiau progų susipažinti?

— Visai pasikeitė ūkinin
kavimo būdai, ypač arimai, 
sėjomainos. Viskas mechani
zuota. Arklių nematyti, vien 
tik mašinos. Buvome Anykš
čių rajono “Bolševiko” kolū
kyje. Tai labai didelis, gal 
pusantro tūkstančjo hektarų 
plotą turintis ūkis. Pastatai 
nauji, gražūs. Pažanga, kaip 
žiūriu ūkiška prasme, labai 
didelė ir gera. Laukai pakitė- 
ję nepaprastai. Ir darbai. . . 
Man aiškino kolūkiečiai, kad 
jie gauna grūdų iš hektaro iki 
40 dvigubų centnerių.

Melioracijos darbų tiesio
giai nemačiau, bet buvusieji 
raistukai čia paverčiami į 
ariamą žemę. Kiek teko va
žiuojant pakelyje ir lankan
tis matyti, supratau iš arimo, 
kad melioracija daug kur jau 
padaryta, užbaigta.

Teko užeiti į kolūkiečių gy
venamą namą — įrengimu 
niekuo nesiskiria nuo miesto. 
Gražūs baldai, centralinis ap
šildymas, garažas ir garaže 
automobilis. Dviejų aukštų 
namelis. Viena šeima pirma
me gyvena, kita — antrame. 
Gražų, gerą įspūdį padarė.

— Sakėte, pabūvojote 
Rumšiškėse, Liaudies buities 
muziejuje. Kokį jausmą ten 
pergyvenote?

— Pirmiausia, kad tokie 
dalykai — būtini ir reikalingi. 
Tai praeities priminimas nau
jai kartai. Mes, senoji karta, 
išmirštame, ir jaunieji neži
nos kur tėvai gyveno, kokio
mis aplinkybėmis ir sąlygo
mis. Tie pastatai — mūsų 
senojo kaimo istorija. Dabar, 
keliaudamas po Lietuvą, nie
kur tokių vaizdų nebemačiau. 
Nė vienos šiaudinės gryčios. 
0 juk kai buvau matininku ir 
plačiai važinėjau, visur jas 

mačiau. Tarp kitko, pats esu 
tokioje gryčioje gimęs ir 
augęs. Tik šičia, atvažiavęs į 
Rumšiškes, pamačiau — štai 
čia mano vaikystės ir jaunys
tės Lietuva.

— Išeitų, kad susitikote ne 
vien su dabartimi. . .

— Aš to ir atvažiavau. Su
sitikti su savo jaunyste ir 
pamatyti tėvų žemės dabartį. 
Čia mano gyventa, visur va
žinėta ir dirbta kaip tik že
mės ūkio srityje. Man rūpėjo 
visi keliavimai, ekskursijos. 
Kaip ji šiandien atrodo, mūsų 
žemė maitintoja, kokį derlių, 
kokią naudą duoda?

Radau čia didžiausius, gra
žiausius pasikeitimus. Ir to
dėl sakau: mano sieloj šven
tė! Kalbėjosi Vilius Baltrėnas

Didžiuojasi savo 
darbo pirmūnėmis

Anykščiai. — “Anykščių 
Šilelio” kolūkis sėkmingai 
įvykdė ir viršys žemės ūkio 
produktų gamybos penkme
čio planus. Tarp daugelio 
šauniųjų darbščių kolūkiečių, 
kolūkis ypač didžiuojasi šio
mis darbo pirmūnėmis.

T. Gavenienė

O. Misiūnaitė

A. Korsakienė
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“LAISVĖS” VAJUS
Vajus prasidėjo spalio 1 d., baigsis gruodžio 31 d. ,

KONTESTANTŲ STOVIS YRA TOKS:
Punktai

Brooklyn© vajininkai — A. Mitchell ir A. Čepulis........1,132
A. Shupetris, Lawrence, Massachusetts ...................... 1,000
P. Alekna, St. Petersburg, Fla..................................... .. 974
Connecticut vajininkai..........................................   838
P. Cesnikienė, New Kensington, Pa............................. 516
Kanados vajininkai........................................................... 500
V.SutkienėV.Taraškienė.San Francisco-Oakland,Cal.. 416 
Binghamton, New York.........................    414
A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass............. 408
F. Kontenis, Rochester, N. Y.......................................... 373
J. Jaskevičius, Worcester, Mass................................... 364
Raymond Stakėnas, Scottville, Mich. ......................... 350
S. Rainard, Brockton, Mass............................................. 338
Detroit — J. K. Alvinas ir F. Nakas............................. 132
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa. ................... 36

♦ * *
Tai taip pradėjome vajų. Laukiame daugiau vajininkų.
Vajininkams norime pranešti, kad taisyklės tokios pat 

kaip praėjusiais metais. Tik pačių vajininkų prisiųstos aukos 
bus įskaitomos į punktus.

Prašome draugų pranešti, kurie įstojate į vajininkus.
♦ * ♦

Čia skelbiame aukas ir vajininkų punktus, gautus iki 
spalio 16 d.

* * *
Gavome 5 naujus skaitytojus — 4 į Lietuvą ir 1 į JAV. Jie 

prisiųsti per N. Ventienę, J. Bakaną, R. Stakėną, A. 
Antanavičių ir „ Kamarauską.

* ♦ ♦

Vajininkai prisiuntė aukomis sekamai:
P. Alekna, St. Petersburg, Fla.:

LLD45kp................................ $400.00
J. Ragauskas......................... 7.00
P. Semen............................... 1.00
John Žilinskas.................  1.00 .. .$409.00

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.
LLD 28 kp.(9/21 parengimo). $160.00
J. ir M. Svinkūnai.................  100.00
J. ir M. Ulozai.......................  6.00 .. . $266.00

P. Cesnikienė, New Kensington, Pa.:
LDSIOkp............................... $150.00
K. Thomas ......................... 41.00
A. Cesnikas ............... 31.00 ...$222.00

A. Račkauskienė-M. Sametis, Haverhill, Mass.: 
A. J. Palubinskas, San Francisco, Cal. $50.00 

( Pagerbimui tėvelių )
A. Navickas............................. 41.00
J. Poperinis............................. 11.00
M. Sametis.........................  10.00
B. Gumauskas............................ 1.00
B. Petrus .................................. 1.00 .... $114.00

F. Kontenis, Rochester, N. Y.:
Frank Kontenis, prisiminimui 

mirusios žmonos..........$101.00
Feliksas Gricius..................... 7.50 .... $108.50

V. Taraškienė, Oakland, Calif.:
LLD 198 kp., Oakland, Cal.................... ...$100.00

S. Rainard, Brockton, Mass.:
LLD 6 kp...................................$45.00
John Stoškus......................... . . 10.00
P. Vaitekūnas....................... .. 6.00
Ada White ............................ .. 6.00 . ... $67.00

J. Jaskevičius, Worcester, Mass.:
J. Jaskevičius............ ........$9.00
M. Sukackas................. .............  6.00
A. Dudonis .. .............  . .............  6.00
A. Naruševičius.......... ............  6.00
J. Skeltis................... .............. 3.00
J. Sabaliauskas.......... .............  1.00
M. Green................... .............  1.00 ... .$32.00

Binghamton, N. Y. — per Mary Lynn:
Mary Lynn.......................  $6.00
Uršula Šimoliūnienė.................  6.00
Ona Wellus......................... . .  ., 5.00 .... $17.00

Binghamton, N. Y. — per H. Pagiegalienę:
A. ir H. Pagiegalai.................... $5.00
Stanley Vaineikis..................... 5.00 ... .$10.00

Per Raymond Stakėnas, Scottville, Mich.:
P. M. Smalsčiai........................$11.00
Raymond Stakėnas.................. 5.00
Dora Andrulis, Hart, Mich. . . 3.00 .... $19.00

Kitos aukos:
Anna Phillipse, Stamford, Conn................................. $100.00
Wm. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y............................... 75.00
Jonas Bublevsky, Dearborn, Mich. ..................... 51.00
Edna Kantor, San Diego, Cal..................................... 25.00
Anthony Klepasky, Bridgewater, N.J. ................. 21.00
J. Danilevičienė, Brooklyn, N. Y............. ................. 20.00
J. Paserskis, Baltimore, Md............... ......................... 20.00
Robert ir Helen Feifer, St. Petersburg, Fla.............. 20.00
John ir Mary Bruzak, Daytona Beach, Fla................. 20.00
F. Treinienė, Maspeth, N. Y. ..................................   16.00
Helen Žukienė, Binghamton, N. Y.............................. 16.00
Walter ir leva Graunas, Ozone Park, N. Y................. 15.00
Anna Kazlauskienė, Carle Place, N. Y. ...--------- 11.00
Chas. Wallent, Auburn, Mass. ................................. 11.00
Anastasia Paukštienė, Elmwood Park, N. J. •••••• 11.00 
J. Jordan, Three Bridges, N.J............................ 11.00
Jonas Karpavičius, Brooklyn, N. Y...............  10.00
Liudas ir Petrė Kisieliai, Montreal, Canada ........ 10.00,

•LAISVĖ

Pranešimas montrealiečių žiniai
Žinant, kad geras mūsų 

skaičius skaito laikraštį 
“Laisvė”, norisi perduoti šias 
trumpas žinutes apie mūsų 
draugijų reikalus.

Montrealo Lietuvių Litera
tūros Draugijos jubiliejinis 
susirinkimas įvyks spalio 26 
dieną, sekmadienį, 1:30 vai. 
po pietų, 3447 St. Lawrence 
St.

Tai yra vienas svarbiausių 
šios Draugijos 60 metų gyva
vimo paminėjimas, Bus pada
ryta jos nuveiktų darbų per
žvalga. Tikimės turėti sve
čių. Todėl kviečiame visus 
narius dalyvauti ir pakviesti 
savo pažįstamus. Valdyba 

***
Montrealio Lietuvių Sūnų 

ir Dukterų Pašalpinės Drau
gijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks lapkričio 1 dieną, šešta
dienį, 2 vai. po pietų, 3447 Si. 
Lawrence St.

Kadangi šią vasarą turėjo
me labai ilgas atostogas, ne
buvo susirinkimų, tai yra 
susikaupę labai daug draugi
jos reikalų. Šis susirinkimas 
yra nominacinis į valdybą 
1976 metams. Todėl kiekvie
no nario pareiga jame daly
vauti.
PARENGIMAS

Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Draugi
jos rengiama vakarienė — 
balius įvyks lapkričio 22 die
ną, šeštadienį, St. Kazimiero 
parapijos salėje, 3426 Par- 
thenais St.

Kiekvieno nario yra parei
ga pasidarbuoti, kad šis pa
rengimas būtų pasekmingas. 
Todėl pakvieskite kiekvieną 
montrealietį ir apylinkės lie
tuvį bei savo draugus daly
vauti.

Bus gera muzika, ir prie 
šiltų skanių -užkandžių visi 
linksmai praleisime vakarą.

Valdyba

AMALGAMATED 
CLOTHING WORKERS 
WORKERS OF CANADA

Montrealo ir Toronto vyriš
kų drabužių siuvėjai pradėjo 
derybas su darbdaviais nau
jam kontraktui, nes senasis 
baigiasi šių metų lapkričio 
mėnesį.

Siuvėjų unijos pagrindiniai 
reikalavimai yra tokie: Pir
mas — dvejų metų kontrak
tas su pakėlimu algų ir, ant
ras — 35 valandų darbo sa
vaitė. Taip pat reikalaujama 
pensijas pakelti 25 procen
tais, tai yra, 125 doleriais; 
pomirtinės — nevedusiems 
$3,500, o vedusiems $8,000. 
Yra ir daug kitų reikalavimų, 
būtent — dėl dantų, akinių, 
vaistų ir 1.1.

Bet iki šiai dienai dar nėra 
nė vienas klausimas išspręs
tas. Tas rodo, kad gali pri
sieiti siuvėjams išeiti į strei
ką gruodžio 1 dieną. Nors 
niekas to nelaukia, bet jei 
reikės, tai kaltė bus ne siuvė
jų. Ateitis parodys . . .

***
Prasidėjo “Laisvės” vajus. 

Būtų labai gražu, jeigu mūsų 
skaitytojai pasidarbuotų, nes 
“Laisvė” yra vienas geriausių 
laikraščių Amerikos konti
nente — ne tik raštais, bet ir 
teisingomis žiniomis.

J. Vilkelis

Hartford, Conn.
Laisvės Choras pasisamdęs 

didelį busą važiuoti į “Lais
vės” metinį koncertą New 
Yorke lapkričio 9 d. Busas 
išvažiuos 9 vai. ryto nuo 157 
Hungerford Street. Kaina la- 
b'ai žema - tik $3 asmeniui. 
Bus gražu pasivažinėti ir iš
girsti puikų koncertą. Kvie
čiame visus būti laiku, nes 
busas važiuos lygiai 9 vai. *

Spalio 15 d. Elenutė Bra
zauskienė pasidavė į ligoninę 
sveikatai patikrinti. Ji randa
si St. Frances Hospital. Mes 
visi linkime jai kuo greičiau
siai pasveikti ir vėl dainuoti 
su mumis.

Louise Butkevičienė dar 
vis ligoninėje, bet jau eina 
geryn. Linkime jai greit su
grįžti į namus ir ateiti į choro 
pamokas. V. K.

Baltimore, Md.
Vietos LLD 25 kp. ir LDS 

48 kp. laikė savo susirinki
mus spalio 6 d. Susirinkimai 
laikomi retai, todėl jie buvo 
skaitomi metiniais.

Kaip Literatūros 25 kp., 
taip ir Susivienijimo 48 kp. 
visi nariai yra užsimokėję 
duokles už 1975 metus. Nors, 
narių sveikatos stovis ne per 
geriausias, bet į “ligonių” 
skaičių niekas nenori eiti. 
Todėl ligonių nesiranda.

Gaila pranešti, kad iš gyvų
jų tarpo išsiskyrė d-gas J. 
Kasparavičius, kuris buvo 
abiejų virš minėtų draugijų 
narys. Kuomet leido sveikata 
jis visuomet dalyvaudavo 
mūsų parengimuose. Buvo 
“Laisvės” ir “Vilnis” skaity
tojas. Nors LLD kuopa perka 
gėlių puokštę mirusiam na
riui, bet šį kartą buvo negali
ma tas įvykdyti, todėl jo 
vardu kuopa aukojo “Lais
vės” ir “Vilnies” vajams po 
$10.

Išpildyta nominacijos blan- 
kos į Centro Valdybos rinki
nius.

Be to, “reikia” pranešti,

Aldona Žilinskaitė-Anderson, Marmon, Ont., Cana
da, prisiminimui motinos Asastasijos 15 me

tų mirties sukakties........................... 10.00
Antanina Boiallienė, Maspeth, N. Y. ........................ 10.00
J. Kasparevičiaus vardu, jam mirus, LLD 25 kp., 

Baltimore, Md., aukoja vietoj gėlių, per O. 
Kučiauskaitę..............  ’................. 10.00

L Kamarauskas, Oakland, Cal............................... 10.00
M. Stokoff, Windsor, Ont., Canada........................... 10.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y., prisiminimui 

žmonos Katie, kuri mirė spalio 17 d., prieš 3 
metus................   10.00

Jonas Eitutis, Garfield Heights, Ohio....................... 10.00
P. Kolendo, Massapequa, N. Y.............. .................. 6.00
L. ir P. Vaichonis, Cranford, N.J...................   6.00
Bertha Makutėnas, Roselle Park, N.J. ..................... 6.00
Margaret Petrick, Hollywood, Fla.......... ................. 6.00
S. Diržuvaitienė, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę . . 6.00 
Martha Skerstoj Randolph, Mass............ ................ 6.00
A. Pauliukaitis, Davis, Cal............................................. 6.00
Elena Kairienė, Pittsburgh, Pa............. ................... 6.00
F. Ramanauskas, Dorchester, Mass............................. 5.00
B. Kvietinskas, Montreal, Canada............................... 5.00
A. Antanavičius, Stroud, Ont., Canada..................... 5.00
Anna Krunkaitis, Cleveland, Ohio..................*............ *5.00
Pauline Daraška, Sandusky, Ohio............................... 5.00
Wm. Stakėnas, Brandon, Fla........................................ 4.00

Po $1.00: Adelė Petraitienė, Brooklyn, New York; z 
Pauline Cook, Auburn, Mass.; Juozas Baka- 
nas, Chester, Pennsylvania................... 3.00

* * ♦
Viso dabar sklebiamų aukų gavome $1,977.50, pridėjus 

prie pirmiau skelbtų aukų, į fondą įplaukė iki spalio 16 d. 
$7,063.50.

* * *
Širdingai dėkojame visiems. Administracija

kad “Laisvės” agento mūsų 
mieste nebus. D-gė J. Stanie
nė puikiai tą darbą atliko 
praeityje, bet susidėjus sąly
goms, .toliau atsisakė iš tų 
pareigų. Todėl, kad nesuma
žėtų skaitytojų skaičius mūsų 
mieste, kiekvieno pareiga 
tuomi rūpintis, atsinaujinant 
savo prenumeratą bei paau
kojant pagal išgalę LDS $25 
“Laisvės” ir tiek pat “Vilnies” 
vajaus eigai.

Nors veikimu mūsų koloni
ja negali didžiuotis, bet auko
mis parodė, kad darbininkiš
ka spauda yra giliai įvertina
ma. Vinco Duktė

Washingtonas. — Tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos padaryta sutartis, 
kurioje sakoma, kad per atei
nančius penkerius metus Ta
rybų Sąjunga šioje šalyje 
pirks nuo 6 iki 8 milijonų tonų 
grūdų. Iš to bus nauda šiai 
šaliai ir jos žemdirbiams. Tuo 
tarpu apie Jungtinių Valstijų 
pirkimą Tarybų Sąjungos 
naftos derybos tebeina. Ma
noma, kad ir šiuo reikalu bus 
trumpoje ateityje susitarta.

Cleveland, Ohio
DRIVE FOR A NEW 
WORKER’S EDUCATION 
CENTER IN OHIO

A campaign to establish a 
new Worker’s Education 
Center in Ohio will be 
launched with a mass meet
ing and cultural program at 
the Hungarian Worker’s 
Hall, 4309 Lorain Avenue, 
Cleveland, on Saturday, 
November 15th at 7:30 p. m.

The new center is con-

5-tas puslapis

HARTFORD, CONN

L. M. KLUBAS

rengia
Pietus su menine programa

Spaudos naudai
Spalio 26 d., sekmadienį 

157 Hungerford St. 

pradžia 1 vai.

Hartfordo Laisvės Choras
[ Dainuos Irene Janulis iš Massachusetts, Wilma '
' Hollis, E. Brazauskienė ir Laisvės Choras. j
j Kviečiame visus atvykti laiku, nes pietūs bus
• duodami punktualiai.
i įžanga prieinama.
i Pietus apmoka Onytė Visockienė iš Kensington, ' 

Z Connecticut. .!

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

Julijai Kontenienei
Reiškiu giliausią užuojautą jos vyrui Frank J. 

Kontenis ir visiems artimiesiems.
ceived oft as a place to rege
nerate progressive educa
tional, cultural and sports 
activity among nationality 
group workers, Black and 
Puerto Rican workers and to 
promote the unity of the 
working class.

Gus Hall, General Secreta
ry of the Communist Party, 
USA and a former organizer 
of Ohio steelworkers in the 
1937 organizing strikes, will 
be the main speaker. A gala 
cultural presentation will 
feature the Detroit Volga 
Ensemble in a program of 
dance, song and musical 
numbers. Refreshments will 
be served. Donations at the 
door are $2.00 and for unem
ployed and students, $1.00. 
All are welcome. Rep.

MRS. MATTHEW DIAMOND

’LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Anastasijos Žilinskienės
mirė

1960 m. spalio 28 d.
Jau 15 metų prabėgo nuo mūsų mamytės mirties bet 

ji pasiliko mūsų mintyse visiems laikams.
Liūdinti,

ALDONA ir ANDY ANDERSON,
dukra ir žentas

ROCHESTER, N. Y.

Julia ir Frank Konteniai

Gerinosi pietiečiams

Morris K. Udall

Prisiminimui mano mielos žmonos Julijos, prisiunčiu 
“Laisvei” $100.

Pasirgusi vieną naktį ir dieną, rugsėjo 27 d. gamta ją 
pavogė nuo manęs ir aš likau didžiausiame liūdesyje. 
Ji labai mylėjo skaityti “Laisvę” ir visus pažangiuosius 
. .raštus. Ją palaidojome laisvai ir labai gražiai.

Ilsėkis mieloji šaltoje žemelėje. Neužilgo ir manęs 
laukia tas pats likimas. Aš tavęs niekad neužmiršiu.

FRANK KONTENIS

Birmingham, Ala. — Kong- 
resmanas Morris K. Udall 
yra vienas iš daugelio tų 
demokratų, kurie sušilę dar
buojasi už demokratų kandi
datūrą į prezidentus. Jis kilęs 
Arizona valstijoj ir save skai
to “liberalu”. Net kelias die
nas jis praleido pietinėse val
stijose, tikslu pietinius libe
ralus laimėt savo kandidatū
rai 1976 metų demokratų su- 
važiavim’e, kuris, kaip žino
ma, įvyks New Yorke.

Bet pietiečiai turi savo kan
didatą gub. George Wallace 
asmenyje. Juos laimėti ku
riam kitam demokratui mažai 
vilties.

CLEVELAND, OHIO

Liūdnos mirties metinės
ANNA EITUTIS

I

Liūdnai praslinko metai nuo. skaudaus mano gyvenime 
įvykio. Tai buvo 1972 metų spalio 22 dieną, kuomet mano 
mylima žmona Anna Eitutis visiems laikams atsiskyrė nuo 
manęs, iškeliaudama amžinam poilsiui.. Nors jau metai, kai 
sustojo plakusi jos jautrioji širdis ir negirdžiu jos meilių 
žodžių, bet paliktas gražus gyvenimo pavyzdys yra gyvas 
mano mintyse ir širdyje.

Ilsėkis ramiai mano mylimoji, užmigusi amžinu miegu, 
o aš minėsiu tavo garbingą vardą ir visuomet prisiminsiu 
tavo gražius darbus.

Liūdintis vyras —
JONAS EITUTIS
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Brockton, Mass.
MIRUSIOS LIETUVĖS

Ir vėl netekome vienos 
“Laisvės” ilgametės skaityto
jos. Spalio 7 dieną mirė Julia 
Gerulskienė. Buvo 81 metų 
amžiaus. Gyveno 88 Hovedon 
Avė. Buvo pašarvota Ed. 
Waitts šermeninėje, kur jos 
karstą puošė daugybė gyvu 
gėlių nuo jos artimųjų gimi
nių ir draugų. Palaidota spa
lio 10 dieną Melrose kapinėse 
prie savo vyro, kuris mirė 
prieš daug metų.

Velionė buvo gimusi Lietu
voje. Visai jaunutė atvyko j 
šią šalį ir čia išgyveno 65 
metus. Dirbo avalų išdirbys- 
tėje. Buvo pažangi, laisvų 
pažiūrų moteris.

S. Rainardas pasakė atsi
sveikinimo kalbą šermeninė
je ir kapinėse.

Liūdi jos duktė Mildred, 
žentas Joseph Simmons, bro
lis Adolph Johnson, trys se
serys — Ida White Brockto
ne, Doris Leiman Dorcheste- 
ryje ir Anna Rosenberg, Sta- 
ford, Me., du anūkai ir 2 
proanūkiai.

Visi palydovai buvo pa
kviesti sugrįžti į jos dukters 
ir žento namus ir skaniai 
pavaišinti.

Rugsėjo 15 dieną mirė 
Amelia Poshkus. Buvo 83 
metų amžiaus. Gyveno 76 
Turner St. Palaidota rugsėjo 
18 dieną Melrose kapinėse.

Liūdi duktė Amelia Pick 
Brocktone, sūnus Anthony 
Poshkus, Athol, Mass., ir 
sesuo Olga Emrich, Bridge
water, Mass.

Tebūne amžina ramybė mi
rusioms, o širdinga užuojauta 
jų artimiesiems. S. R.

Haverhill, Mass.
Šiemet buvo sunku prisi

rengti būti vajininkėmis, bet 
kai “Laisvės rėmėjai pradėjo 
tokias stambias sumas aukoti 
laikraščiui išlaikyti, tai ir 
mudvi — Antanette Rač
kauskienė ir Mary Sametis — 
įgijome energijos. Jau gavo
me gerokai aukų.

Žinoma, Haverhill yra ma
žas miestas, tai sunku ką 
nors daug veikti, todėl mes 
atsišaukiame į kitus miestus, 
tai yra Lowell, Lynn ir kitus, 
kad prisidėtumėte. Prašome 
dalyvauti bendrai. Įrodyki- 
me, kad mes dar gyvuojame.. •

Dar čia noriu priminti, kad 
gerbiamas svetys A. J. Palu
binskas M. D., iš San Fran
cisco, Cal., lankėsi Lowell, 
Mass., aplankyti savo miru
sių tėvelių kapų ir jų vardu 
paaukojo $50 “Laisvei”. Nes 
tėvelis, gyvas būdamas vi
suomet skaitė "Laisvę”.

/ A. Račkauskienė

CARLE PLACE, L. I.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
MANO MYLIMO GYVENIMO DRAUGO

Vincento Kazlausko

Mirė 1961 m. spalio 25 d.
Jau praėjo 14 metų kaip gamta atskyrė jį nuo mūsų 

ant visados. Labai graudu ir liūdna be jo, prisimename 
jį su meile, pagarba ir su liūdesiu širdyje.

Lai būna ramu jam ilsėtis aukštame kalnelyje, kurį 
puošia žalia žolelė ir liūdnai svyruoja medžių šakelės. 
Mes neužmiršime jo niekados.

ANNA KAZLAUSKIENĖ, gyvenimo draugė 
ir

Sūnus su šeima

AAMfWVWWWWWWWIMMMMAWWMAAAAAAWVVVVVVWMRMAMVVVVWWMWVW j Iš puikiai pavykusio filmų 
rodymo parengimo PramogŲ kalendoriusLAIKRAŠČIO “LAISVĖS”

METINIS KONCERTAS
Įvyks lapkričio 9 d., Laisvės Salėje 

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

Koncertas bus įvairius ir puikus. Po koncerto bus duodami geri pietūs.
Koncerto dalyviai: Hartfordo Laisvės Choras su solistais ir duetais, New Yorko Aido 

Choras su solistais ir duetais; taipgi solistės Irene Janulis ir Amelia Jeskevičiūtė-Young, 
ir solistas Al Dupsha. Auka (su pietumis) $5.

Binghamton, N. Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko spalio 6 dieną Sokol 
salėje Susirinkimas buvo ne
skaitlingas. Bet kuopos val
dybos nariai visi dalyvavo.

Susirinkimą atidarė kuopos 
pirmininkė A. Maldaikienė ir 
paprašė narius vienos minu
tės tyla pagerbti mirusį LDS 
6 kuopos narį Antaną Nava
linską. Jis mirė rugsėjo 10 
dieną, sulaukęs 86 metų am
žiaus. Palaidotas rugsėjo 12 
diena Spring Forest kapinė
se.

Perskaityta praeito susi
rinkimo protokolas ir finansi
nė atskaita. Priimta, kaip 
skaityta.

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pranešė, kad iš LDS 
Centro apdraudos gavo če
kius: Juzė Karčauskienė 
$816.08 ir Antanė Navalins- 
kienė $145.87. Čekius įteikė, 
kam jie priklausė. Taip pat ji 
pranešė, kad Helena Viežienė 
užsiregistravo pašalpai. Ji 
gydosi namie.

Sekretorė Mary Lynn' per
skaitė 2 naujų narių aplikaci-« 
jas: Michelle Damice Sem- 
cho, 7 metų, ir Denise Marcy 
Semcho, 13 metų. Jiedvi įsi
rašė 20 metų santaupų (en
dowment) apdraudai.

Čia gražus sekretorės pasi
darbavimas. Pavyzdys ir ki
tiems kuopos nariams, pasi
darbuoti naujų narių prirašy
me. Visi bandykime, kiek 
galėdami.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks lapkričio 3 
dieną Sokol salėje, 226 Clin
ton St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti. Turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti. Pa
galvokime ir apie naujų narių 
įrašymą.

Ona Wellus, kuopos sekr.

Brockton, Mass.
Serga “Laisvės” skaitytoja 

Elsie Zelasky, gyvenanti 109 
Worcester St., Bridgewater, 
Mass. Jos širdis sušlubavo. 
Tapo nuvežta į Brocktono 
miesto ligoninę, kur tyrinėja 
jos sveikatą. Linkiu greitai 
pastiprėti.

PRANEŠIMAS
LLD 6 kuopos susirinkimas 

įvyks lapkričio 2 d., 2 vai. 
popiet pas Chas. Ustapą. Yra 
nominacijų blankos, turėsime 
atlikti nominacijas į 'Centro 
Komitetą. Sekr. S. R.

Hartford, Conn.
Artinasi Hartfordo Moterų 

Klubo pietūs su koncertu. 
Tikimasi turėti skaitlingos 
publikos. Labai malonu, kad 
choras susilaukė trijų jaunų 
mergaičių, gerų dainininkių į 
chorą.

Dvi Helen Carlsons dukte
rys ir jų draugė — Carla, 
Roberta ir Linda. Laisvės 
chorui didelis pagražinimas.

Laisvės Choras neteko la
bai svarbios dainininkės Ro
žės Chernauskienės. Ji mirė 
spalio 9 d. Prieš 48 metus 
buvo viena choro organizato
rių. Rašydavo dainas ir kai 
kurioms muziką pritaikyda
vo. Visiems buvo maloni, bė
doje visiems pagelbėdavo.

Laisvės Choro nariai bei 
dainininkai reiškia gilią užuo
jautą jos vyrui J. Chernaus- 
kui, sūnui, dukteriai ir anū
kams bei visiems giminėms 
Jungtinėse Valstijose ir Ta
rybų Lietuvoje.

Antras staigus mirimas taj 
A. Šarmaitienės žento praei
tą šeštadienį. Jo žmona nuėjo 
jį pakviest pietų. Žiūri, kad 
jis guli ant kilimo. Pradėjo 
judinti. Truputį atgavo sąmo
nę. Pašaukė greitąją pagal
bą. Nuvežė į ligoninę. Už 
keturių valandų — mirė šir
dies smūgiu. Buvo tik 65 
metų amžiaus. Keturiasde
šimt metų dirbo banke. Nė 
vienerių metų negalėjo 
pailsėti.

Mirus Joseph Chmina, reiš
kiame gilią užuojautą Jose
phine ir sūnui James.

Elena Brazauskienė

Nuo Redakcijos: Labai gaila, 
kad ir jūsų sveikata yra pašli
jusi ir kad turėsite pergyven
ti operaciją. Linkime greitai
jr pilnai susveikti.

Draugystės 
koncertas moterims

Vilnius, X. 11. [ELTA]. 
Draugystės koncertas, skir
tas Tarptautiniams moterų 
metams, spalio 11 įvyko Aka
deminiame operos ir baleto 
teatre. Kartu su Vilniaus 
teatrų artistais koncertavo 
svečiai iš Bulgarijos Liaudies 
Respublikos ir Vokietijos De
mokratinės Respublikos — 
Rusės liaudies operos bei Er
furto muzikinio teatro solis
tai.

Haverhill, Mass.
“Laisvės” vajus jau vyksta 

gerai. Mūsų vajininkės Rač
kauskienė ir Sametis darbuo
jasi gerai. Jau turi pradžią. 
Jos tame darbe turi patyrimo 
tai tikimasi gerų pasekmių.

***
Rugsėjo 20 dieną mirė Pe

ter Avens (Ivanauskas). Bu
vo 81 metų amžiaus. Čia 
išgyveno 50 metų. Seniau 
gyveno Lawrence, Mass.

Paliko liūdinčias žmoną 
Jenne ir dukterį Arlene, taip
gi daugiau giminių ir draugų. 
Palaidotas rugsėjo 23 dieną 
St. Patrick’s Cemetery.

Mirusiam ramybė, o liku
siems jo artimiesiems užuo
jauta.

***
Spalio 9 dieną vietinėje 

spaudoje buvo aprašymas ir 
nuotrauka apie Peter Yotum- 
shi, gyvenantį 21 Wyoming 
Ave. Rašoma, kaip piktada
riai išdraskė jo daržą, išrovė 
daržoves ir viską išmėtė. Pa
darė daug nuostolių. Kiek 
p^r vasarą su žmona dirbo, 
viskas sunaikinta. Darbininkė

Praeitą savaitę prezidento žmona Mrs. Betty Ford lankėsi 
New Yorke ir dalyvavo dailės centro žemutinėje Manhattan 
dalyje atidaryme. Centro įsteigimas miestui atsiėjo pustre
čio milijono dolerių. Su Betty Ford dalyvavo kongresmanas
republikonas Mr. Peter Peyer.

Praeit-ą sekmadienį visoje 
šioje apylinkėje oras buvo ir 
šaltas, ir šlapias, ir vėjuotas. 
Aišku, kad jis smarkiai pa
kenkė visoms sueigoms ne tik 
po atviru dangumi, bet ir 
salėse. Jis pakenkė ir mūsų 
Laisvės salėje Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 185 kuopos 
ir Moterų Klubo suruoštam 
filmų rodymo renginiui. 
Daug ir dažnų mūsų pobūvių 
lankytojų susilaikė nuo daly
vavimo. Tiktai iš kaimyniš
kos New Jersey valstijos 
mieląsias aidietes su Mildre- 
da priešakyje tenka nuošir
džiausiai pasveikinti. Jos ne
pabūgo nei lietaus, nei vėjo. 
Dargi atsivežė solistą Vikto
rą, ir savo motiną.

Bet nežiūrint į labai nepa
lankų orą, pamatyti iš Lietu
vos filmus susirinko gražus 
būrys abiejų lyčių dalyvių. Ir 
žiūrint į jų nuotaikas po visos 
programos, matėsi, kad nė 
vienas nebuvo nusivylęs. Dar 
po visko ilgai jie nenorėjo 
skirstytis.

O filmus, kaip jau visi 
žinote iš garsinimų, demons
travo Salomėja Narkeliūnai- 
tė. Pademonstravo net ketu
ris. Visi jos pačios susukti. 
Pirmieji trys vaizduoja Vil
niuje liepos mėnesį įvykusią 
iškilmingąją Dainų ir Šokių 
Šventę, o ketvirtasis, pasku
tinis — Amerikos lietuvių 
LLD suruoštos į Lietuvą eks
kursijos antrosios grupės da
lyvius.

Ką galima apie pačius fil
mus pasakyti? Užtenka poros 
žodžių: Jie puikūs. Jie visuo
se žiūrovuose paliko tikrai 
nepamirštamų vaizdų. Pilnai 
juos įvertinti — juos reikia 
pačiam pamatyti.

Filmų susukėja ir rodytoja

Net ir kunigai 
protestuoja

New Yorkas. — 53 ispaniš
kai kalbančių katalikų kunigų 

l grupė pasiuntė Ispanijos fa
šistiniam režimui protestą 
prieš sušaudymą penkių ko
votojų už laisvę ir demokrati
ją. Keletas toje grupėje kuni
gų yra baskiečiai.

Rekordinis jautienos 
sunaudojimas

Chicago, Ill. — Farmerių 
laikraštis “Prairie Farmer” 
praneša, kad pirmaisiais šių 
metų šešiais mėnesiais jau
tienos sunaudojimas šioje ša
lyje buvo rekordinis. Kiek
vienam gyventojui išėjo po 
30.2 svaro, arba po du svarus 
daugiau, negu buvo sunaudo
ta pernai per tą patį laiką.
Tačiau, iš kitos pusės, kiau
lienos buvo sunaudota gero
kai mažiau.

Salomėja Narkeliūnaitė atli
ko nepaprastai gražų kultūri
nį darbą. Ypač vaizdus ir 
rodymą paturtino jos gerai, 
rūpestingai paruoštas filmus 
rodant jų paaiškinimas. Vis
kas visiems dalyviams buvo 
aišku ir suprantama.

Dabar aš galvoju: Ar dar 
vienos kitos šios apylinkės 
kolonijos mūsų veikėjai nega
lėtų šių filmų parodymą su
ruošti trumpoje ateityje? Ar 
negalėtų apie tai pagalvoti 
net Philadelphijos mūsų vei
kėjai? Nors nesiklausiau ir 
tikrai negaliu pasakyti, bet 
aš tikiu, kad Salomėja Narkė- 
liūnaitė sutiktų nuvykti ir 
šiuos savo filmus parodyti.

Vienoje pertraukoje LLD 
Centro Sekretorė Ieva Miza- 
rienė pakalbėjo Draugijos 60- 
mečio jubiliejaus minėjimo 
eiga, ekskursijų į Lietuvą 
puikia sėkme. Ji taipgi pami
nėjo “Laisvės” reikalus ir 
dabartinį vajų. Ragino visus 
kas kuo gali prie vajaus prisi
dėti.

Parengimui pirmininkavo 
LLD 185 kuopos pirmininkas 
Jonas Grybas. Džiugu buvo 
Joną matyti jau gan gerai 
susveikusį.

Po visos programos buvo 
vaišių. Dalyvis

Youths over half unemployed
YOUNG WORKERS: UNEMPLOYMENT & EARNINGS 

UNEMPLOYMENT: Youth aged 16 to 24 make up 57 percent of all 
the officially unemployed — but only 23 percent of the workforce (June, 
1975). According to U.S. Labor Department statistics, between 20 per
cent and perhaps 60 percent of youth in this age category, are unem
ployed, depending on their race, age, sex, and geographical area.

The position of young workers between the ages of 20 and 24 has 
steadily worsened in comparison with other workers. In 1960, unem
ployed 20-24-year-old youth were 15 percent of all the unemployed, but 
by 1972 the figure rose to 23 percent — and in June, 1975, to 25 percent.

Unemployment is far worse than official figures admit. As the table 
shows, 7.3 million youth were unable to find full-time jobs in June, 1975 
— 40 percent more unemployment (and underemployment) than govern
ment statistics indicate. In percentage terms, 30 percent of youth were 
unable to find full-time, self-supporting jobs. <

YOUTH UNEMPLOYMENT AND UNDEREMPLOYMENT 
(Ages 16-24): June, 1975

Officially unemployed 4.4 million
Part-time employed because cannot find full-time jobs 2.5 million 
Discouraged: had given up looking for jobs .4 million

Youth total 7.3 million
Youth and adult total 14.1 million

(Employment and Earnings, July, 1975)
For Black youth, the situation is even worse: with 2.9 million un

able to find full-time jobs, or 40 percent of all Black youth ages 16 to 24.
UNEMPLOYMENT INSURANCE: Over June-July, only 6.7 mil

lion unemployed workers, young and old together, collected any unem
ployment insurance. Another almost 5 million workers, although out of 
work, were unable to collect any unemployment insurance.

— from Economic Notes, Sept., 1975

BRIEFS
Since this is International 

Women’s Year the word out 
of Stockholm is that this 
year’s Nobel Prize for Litera
ture may go to a female. 
Prominently mentioned in 
the running are Nadine Gor- 
dimer of South Africa and 
Doris Lessing of Great Bri
tain.

* * *
New York State has pur

chased Sagamore, the 1,500- 
acre Adirondack Mountain 
camp that was used by the 
Vanderbilts in the early nine
teen hundreds, to add to the 
“forever wild” section of the 
Adirondack Forest Preserve.

* * *
Two Swedish scientists 

were named to share the 
$25,000 Louisa Gross Hor
witz Prize .for their work 
with body chemicals that af
fect high blood pressure, 
pregnancy, fevers and ul
cers.

* * *
The American way of life, 

competitive and stressful, 
tends to produce heart at
tacks. Japanese in the United 
States who retain their tradi
tional ways suffer less heart 
diseases than those Japanese 
who adopt American ways, 
concludes a group of Univer
sity of California research
ers.’

* * *
The Postal Service has 

proposed an increase in the

SPALIO 26 D.
Hartfordo Lietuvių Moterų 

Klubas, su pagalba Laisvės 
Choro, rengia “Laisvės” nau
dai pietus su menine progra
ma, 1 vai., 157 Hungerford 
Street.
LAPKRIČIO 9 D.

“Laisvės” Bendrovės meti
nis koncertas ir banketas. 
Pradžia 2 vai. Vieta: Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.

Programą pildys Laisvės 
Choras iš Hartford, Aido 
Choras ir abiejų chorų solis
tai. Taipgi dalyvaus solistai 
Amelia Jeskevičiūtė-Young, 
Irene Janulis ir Al Dupsha. 
Auka $5.
LAPKRIČIO 30 D.

Vietinės Draugijos rengia 
iškilmingą minėjimą M. K. 
Čiurlionio 100 m. gimimo su
kakčiai paminėti. Bus ir me
ninė programa, kurią išpildys 
Aido Choras vadovybėje 
Mildred Stensler. Taipgi tu
rėsime užkandžių.
“L.” DIREKTORIAMS

Mūsų susirinkimas įvyks 
antradienį, spalio 28 d., 2 vai. 
po pietų Laisvės salėje. Visi 
direktoriai prašomi dalyvau
ti. Sekr. Adelė Rainienė 

cost of a first-class stamp to 
13 cents from 10 cents, effec
tive shortly after Christmas.

* * ♦
Senator Frank Church 

said: “The worst example of 
covert CIA activity that I can 
think of was our intervention 
in Chile where we undertook 
to depose a government that 
had been lawfully elected by 
the Chileans”.

The fight for Chilean peo
ple’s freedom is going on. 
Meeting in capitals around 
the world are marking the 
violent overthrow of the Al
lende government, with re
newed solidarity to the Chi
lean resistance.

Chilean freedom fighter Gla
dys Marin speaking at the 
meeting in Mexico City.
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