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KRISLAI
Muilo burbulas sprogo 
Nešvangi bičiulystė 
Taip pat jėgos šaltinis 
Ar tik viena Graikija? 
Kaltina prezidentą

A. BIMBA
Jau turime Washingtono 

vyriausybės raportą apie ša
lies ekonominę padėtį už pa
staruosius tris mėnesius. Ja 
džiaugtis negalima. Šalies in
dustrinė gamyba sumažėjo 
arba nukrito pusantro pro
cento, o infliacija padidėjo 
beveik devyniais procentais.

Kas pasidarė? Kur dingo 
• prezidento Nixono užtikrini
mai, kad nauji, geri laikai jau 
tik už kampo, tik reikia kan
trybės, kantrybės ir dar kan
trybės. . .

* * *
Senatorius Jacksonas gali 

didžiuotis savo iškilimu į šios 
šalies reakcinių jėgų vadus. 
Šiuo laiku jo vyriausia ambi
cija yra neleisti gerinti ir 
plėsti santykius tarp Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos.

Kaip tik tais sumetimais jis 
buvo nuvykęs į Chiniją. Ten 
jis Kinijos vado Mao Tse- 
tungo asmenyje surado sau 
geriausią bičiulį. Tas irgi, 
kaip žinia, serga tokia pat 
antitarybine liga. “Toks tokį 
pažino ir į svečius pavadino”, 
žmonės sako.

Kiek ši nauja nešvanki bi
čiulystė padės praktikoje 
šiam nelaimingam senatoriui 
pakenkti santykiams tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos pamatysime vėliau. Mes 
esame optimistai. Abiejų ša
lių interesai kalba už santy
kių gerėjimą ir plitimą.

* * *
Toli nuo Maskvos tarybinė 

Kamčatka turi didžiulį vei
kiantį vulkaną. Sakoma, kad 
tarybiniai mokslininkai nusi
tarė jį pažaboti, tai yra, jo 
energiją panaudoti gamini
mui elektros. Būsianti pasta
tyta 300,000 kilowatu pajėgu
mo elektrinė. Tai būsianti 
pirmoji tokios rūšies elektri
nė visame pasaulyje.

Ir ko tie tarybiniai moksli
ninkai nebesugalvos! Šlovė 
jiems!

* * *
Šiandien niekas nebeabejo

ja, kad Kipro saloje pervers
mą sugalvojo, ir suplanavo 
Graikijos fašistinis režimas. 
Bet atrodo, kad bus prisidė
jusios ir kitos kai kurios 
NATO valstybės.

Tokios nuomonės yra Tary
bų Sąjungos prezidentas 
Podgornas. Jis sako: Per
versmas įvykdytas “graikų 
militaristų su parama kai ku
rių NATO ratelių prieš lega
lią valdžią šalies, kuriai va
dovauja prezidentas Maka
rios”.

Tarybinė spauda taip pat 
kaltina ir kai kurių kitų inte
resų talkavimą graikams mi- 
taristams.

* * *
Daugeliui buvo neaišku, 

kodėl prezidentui Nixonui 
lankantis Maskvoje nebuvo 
susitarta tuoj griežtai už
drausti visus branduolinius 
bandymus po žeme. Buvo 
tokių, kurie kaltino tarybinę 
vadovybę. Bet štai Ginklų 
Kontroliavimo Asociacijos 
:sekretorius Herbert Scoville

Brežnevas priminė ir per- Kipro sala, kur eina konfliktas
sergėjo apie

Maskva. - Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos pirmasis 
sekretorius Leonidas Brežne
vas praeitą savaitę lankyda-. 
masis Lenkijoje pasakė išsa
mią kalbą apie pasaulinę si
tuaciją. Jis sakė, kad vėliausi 
įvykiai Kipro saloje pilniau
siai įrodo, kad naujo karo 
arba naujų karų pavojus nėra 
praėjęs. Jis pasmerkė Graiki
jos režimą už nuvertimą Kip
ro valdžios ir reikalavo, kad 
toji valdžia būtų atsteigta ir 
kad Kipras vėl taptų nepri
klausoma valstybe.

Brežnevas sakė, kad Tary
bų Sąjunga yra pasiūlius 
Jungtinėms Valstijoms, kad 
abi jos ištraukų iš Vidurže
mio jūros visus karinius lai
vus su branduoliniais gink
lais. Deja, Amerika šio pasiū
lymo nepriėmė.

Taip pat, jis sakė, Tarybų

Lietuvos
komunistų 
vadui Lenino
ordinas

, Lietuvos KP Centro’ 
komiteto' pirmasis sekr.

Petras Griškevičius
Vilnius, liepos 19 d. (Kable- 

grama). - Šiandien Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto pirmajam sekreto
riui Petrui Griškevičiui suka
ko penkiasdešimt metų. Jubi
liejaus proga Tarybų Sąjun
gos Aukščiausios Tarybos 
prezidiumas už nuopelnus 
Komunistų Partijai ir Tarybų 
valstybei apdovanojo jubilia
tą pačiu garbingiausiu šalyje 
ordinu - Lenino Ordinu.

Petrą Griškevičių nuošir
džiai pasveikino Komunistų 
Partijos ir vyriausybės vadai 
ir visuomeninių organizacijų 
atstovai. T. Gečienė
WWWWWWWWWVWvWWVWWVWWv

(“The N. Y. Times”, liepos 10 
d.) sako, kad “Tarybiniai va
dai aiškiai davė suprasti, kad 
jie yra pasirengę tuojau pasi
rašyti sutartį, uždraudžiančią 
visus po žeme bandymus”.

Vadinasi, tokiai sutarčiai 
pasipriešino Amerikos prezi
dentas Nixonas ir sekretorius 
Kissingeris. Už stoką tokio 
uždraudimo atsakomybė ant 
iu vaivos!

karo pavoją
Sąjunga yra pasiryžus tuoj 
pasirašyti sutartį, kuri už
draustų visus požeminius 
branduolinių ginklų bandy
mas. Bet Amerika šio pasiū
lymo nepriima.

Moks Ii m i nikių 
persergėjimas

Cambridge, Mass. - Grupė 
Amerikos ir Kanados moksli
ninkų išleido pareiškimą, ku
riame nurodomas ^padidėjęs 
branduolinio sunaikinimo pa
vojus žmonijai. Jie padidėjusį 
pavojų mato neseniai Indijoje 
pravestame atominių ginklų 
bandyme, taip pat Jungtinių 
Valstijų pažadėjime padėti 
Egiptui ir Izraeliui išmokti 
pasigaminti branduolinę jė
gą. Toks žinojimas juk gali 
būti panaudotas atominiams 
ginklams pasigaminti.

Mokslininkai nurodo, kad 
jau dabar pasaulyje yra 24 
valstybės, kurios bėgiu atei
nančių dešimties metų iš
moks ir pajėgs pasigaminti 
branduolinius ginklus.

Tokyo. - Praėjusiuose Ja
ponijos parlamento rinkimuo
se Japonijos Komunistų Par
tija padidino savo atstovybę 
nuo 11 iki 20 narių. Tai 
laikoma gražiu pasirodymu.

Naujas kabinetas 
Portugalijoje

Lisbon. - Prezidentas Spi- 
nola paskelbė naujo kabineto 
sąstatą. Dauguma narių yra 
karininkai. Nauju premjeru 
paskirtas pulkininkas Goncal
ves. Ir į šį naują kabinetą 
įeina socialistai ir komunis
tai.

Kaip žinia, šie karininkai 
nuvertė fašistinę diktatūrą ir 
stengiasi sudaryti pastovią 
koalicinę, pažangią vyriausy
bę. Pagal jų planą, 1975 metų 
k^vo mėnesį turės įvykti 
konstitucinio seimo rinkimai.

Baltimore, Md. - Pagaliau 
baigėsi šio miesto municipali
nių darbininkų streikas. Jis 
tęsėsi 15 dienų. Prie streiko 
buvo prisidėję ir kai kurie 
policininkai. •

Portland, Ore. - Buvęs ko
vingas senatorius Wayne 
Morse mirė sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Mirė tik keletą die
nų pasirgęs.

Ispanija turi naują diktatorių
Madridas. - Generolas.

Franco buvo Ispanijos dikta
toriumi per 35 metus. Bet 
dabar jis jau 81 metų amžiaus 
ir jo sveikata labai sutriko. 
Todėl jis piaskyrė savo įpėdi
niu aprincą Juan Carlos, kuris 
tik 36 metų amžiaus. Vadina
si, Ispanijon sugražinama 
monarchija, kuri buvo nu
versta 1931 metais. Dabar 
tas nelaimingas kraštas turės 
ir diktatorių, ir karalių.

Beirut. - Penkios palesti
niečių partizaninės grupės 
pareiškė, kad jokia viena kuri 
arabų valstybė neturi teisės 
kalbėti palestiniečių vardu.

Tai čia graikai karininkai nuvertė archivyskupo Makarios 
vadovaujamą valdžią ir Įsteigė savo režimą. Praeitą 
šeštadienį Turkija atsiuntė ir iškėlė į salą ginkluotų jėgų 
vienetus. Prasidėjo žiaurūs mūšiai tarp turkų ir graikų. 
Specialus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos susirinkimas 
nutarė reikalauti, kad mūšiai būtų sulaikyti. Abi pusės 
pakluso reikalavimui ir mūšius sulaikė.

Bet klausimas tebėra neišspręstas, kas Kipro salą valdys: 
ar bus atsteigta senoji valdžia, ar bus sudaryta nauja 
valdžia.

Konfliktas eina tarp Turkijos ir Graikijos. Abidvi jos yra 
NATO narės.

Kipro saloje Jungtinės Tautos laiko “taikai palaikyti” 
armiją iš 2,500 vyrų. Bet ji nenorėjo, nematė reikalo, ar 
nepajėgė pastoti kelią graikų karininkams, kai jie pasimojo 
nuversti valdžią. Nežinia, koks tos “taikai palaikyti armijos” 
likimas bus ateityje.

Italijos krikščionys demokratai 
bijo komunistų valdžioje

Roma. - Italijos Krikščionių 
Demokratų Partija atlaikė 
savo konvenciją. Buvo labai 
karštų diskusijų dėl labai di
delio jos nuosmukio praėju
siais rinkimais. Ieškoma tam 
nepasisekimui priežasčių.

Bet pačios karščiausios dis
kusijos sukosi apie santykius 
su komunistais. Didelė dalis 
kairesnio nusistatymo dele
gatų reikalavo ir siūlė, kad 
krikščionys demokratai su
tiktų sudaryti tokią koalicinę 
valdžią, kurion įeitų ir Itali
jos Komunistų Partijos atsto
vybė. Ar Komunistų Par
tija sutiktų įeiti į tokią val
džią, jau kitas klausimas, 
bet, girdi, turime ją kviesti į 
valdžią.

Tačiau jiems nepavyko įti
kinti konvencijos daugumą. 
Dauguma nubalsavo koaliciją 
su komunistais atmesti.

Krikščionių Demokratų 
partijos smukimą parodo bir
želio 17 dieną įvykę rinkimai 
Sardinijoje. Ji ten 1969 metų 
rinkimuose buvo surinkus 
44.5 procento balsų, o dabar 
tik 38.30 proc. Tuo tarpu 
Komunistų partija pakėlė sa
vo balsus nuo 19.7 proc. iki 
26.8 proc.

Prezidento advokatas 
James D. St. Clair. Jis deda 
visas pastangas kad jo bosas 
nebūtų Kongreso apkaltintas 
ir išmestas iš prezidento vie
tos. Bet ar jam pavyks?

Princas Juan Carlos ir 
gen. Franco

Teismus panaudoja 
naikinimui 
opozicijos

.Seoul, Pietinė Korėja. 
Diktatoriaus prezidento Par
ko režimas plačiausiai panau
doja teismus sunaikinimui 
opozicijos. Daug opozicijos 
vadų nubausta mirtimi. Kiti 
kišami į kalėjimus.

150 įvairių profesijų žmo
nių laukia teismo. Jie kaltina
mi sąmoksle nuversti valdžią. 
Daugelio jų laukia mirties 
bausmė.

Įdomu, kad Parko režimo 
opozicijoje randasi ir katalikų 
bažnyčios kunigų. Bet dau
giausia opozicija pasireiškia 
studentijoje ir bendrai Korė
jos jaunime.

Tel Aviv. - Izraelio kabine
tas, vadovaujamas premjero 
Rabin, nutarė neiti į jokias 
derybas su palestiniečiais. Iz
raelio vadai griežtai priešingi 
steigimui palestiniečių nepri
klausomos valstybės.’

Lietuva paminėjo išvadavimo 
trisdešimtmetį

(Kablegrama iš Vilniaus)
Vilnius, liepos 16 d. - Iškil

mingu Tarybų Lietuvos vi
suomenės atstovų posėdžiu ir 
įspūdingu meno meistrų kon
certu vakar vakare Vilniuje 
pasibaigė keturias dienas 
trukusios iškilmės, skirtos 
pažymėti Respublikos išva
davimo iš fašistinių grobikų 
trisdešimtąsias metines.

Kitose Lietuvos vietose mi
nėjimas prasidėjo gerokai 
aukščiau. Pirmieji trisde
šimtmetį atšventė Švenčio
nys. Kaip tik tenai 1944 metų 
liepos 2 dieną iš Baltarusijos 
pusės įžengė pirmieji Tarybi
nės armijos daliniai. Vėliau 
krito fašistinės įgulos Ignali
noje, Pabradėje, Švenčionė
liuose. Praėjus vienuolikai 
dienų, liepos 13-ąją, buvo 
išlaisvintas Vilnius. Ši diena 
oficialiai laikoma Respublikos 
išvadavimo diena.

Iškilmės Vilniuje prasidėjo 
liepos 12 dieną. Į jas suvažia
vo keli tūkstančiai žmonių iš 
visų Tarybų Lietuvos miestų 
ir rajonų, atvyko oficialios 
Baltarusijos, Latvijos, Esti
jos respublikų, TSRS Gyny
bos ministerijos delegacijos, 
savo atstovus atsiuntė kai
myninė Kalingrado sritis, 
taip pat Oriolo sritis, kurios 
žemėje gavo kovos krikštą 
Šešioliktoji lietuviškoji šaulių 
divizija. Į Vilnių susirinko 
beveik visų junginių, dalyva
vusių išlaisvinant miestą, va
dai, jų tarpe įžymūs tarybi
niai karvedžiai, generolai, 
pulkininkai Chlebnikovas, 
Liudnikovas, Orbuchovas, 
Streblickis, Sinkarenka ir 
kiti.

Šventės džiaugsmais kartu 
dalijosi buvę Šešioliktosios* 
lietuviškos šaulių divizijos 
vadai generolai Vladas Kar
velis, Jonas Macijauskas, 
pulkininkas Vladas Motieka, 
buvę divizijos kovotojai. 
Penktadienio vakare Antkai
nio karių kapinėse iškilmingu 
ceremonialu, dalyvaujant 
Lietuvos Komunistų Partijos 
ir Respublikos vyriausybėsi 
vadovams, svečiams, taip pat 
keliems tūkstančiams vilnie
čių, buvo pagerbtasz.ž6vusių 
tarybinių karių, partizanų, 
antifašistinio pogrindžio da
lyvių, visų fašizmo aukų at
minimas.

Šeštadienį, liepos 13 dieną, 
įvyko Didžiojo tėvynės karo 
veteranų eisena Vilniaus gat
vėmis, kurioje dalyvavo dau
giau kaip keturi tūkstančiai 
žmonių. Prasidėjus prie Uni
versiteto rūmų senamiestyje, 
eisena baigėsi miesto centre, 
prie Lenino paminklo. Čia 
eisenos dalyviai, taip pat 
tūkstančiai vilniečių padėjo 
gėles. Apie dvidešimt tūk
stančių žmonių šeštadienio 
vakare buvo susirinkę į Vin
gio parką. Parko estradoje, 
.toje vietoje, kur vyksta tra
dicinės dainų šventės, buvo 
surengtas miesto darbo žmo
nių mitingas. Jame kalbėjo 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo pir
mininkas Motiejus Šumaus- 
kas, Partijos Vilniaus miesto 
komiteto pirmasis sekreto

rius Vytautas Sakalauskas, 
tarybinės armijos atstovai.

Sekmadienį kovų už Tary
bų Lietuvos išvadavimo daly
viai lankės Kaune, Trakuose, 
Pirčiupiuose, Rūdninkų girio
je, kurioje karo metu buvo 
partizanų buveinės, susitiko 
su darbininkais, kolūkiečiais, 
jaunimu.

Baigiamasis iškilmių rengi
nys buvo posėdis Sporto rū
muose, įvykęs liepos 15 die
ną. Jame dalyvavo Lietuvos 
Komunistų Partijos vadovai, 
Respublikos vyriausybės na
riai, TSRS ir Lietuvos TSR 
aukščiausiųjų tarybų deputa
tai, oficialios delegacijos, 
svečiai. Salėje buvo apie sep
tynis tūkstančius žmonių. Di
delį pranešimą apie tarybinės 
liaudies žygdarbį Antrajame 
pasauliniame kare, apie Lie
tuvos išvadavimo operacijas, 
apie lietuvių kovą Didžiojo 
tėvynės karo frontuose pada
rė Lietuvos KP Centro Komi
teto pirmasis sekretorius 
Petras Griškevičius. Nuošir
džius sveikinimus lietuvių 
tautai išvadavimo šventės 
proga perdavė Baltarusijos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos, Latvijos Aukščiausios 
Tar. Prezidiumo pirmininkas. 
Rubenas, prezidiumo pirmi
ninkas Surganovas, Estijos 
Kp Centro Komiteto pirmasis 
sekr. Kebinas, TSRS Gyny
bos ministerijos delegacijos 
vadovas gen. pulk. Vasiagi- 
nas ir kiti.

Po iškilmingo minėjimo, 
pusantro tūkstančio Tarybų 
Lietuvos meno meistrų ir 
saviveiklininkų surengė dide
lį šventinį koncertą.

Visos iškilmės buvo trans
liuojamos per Lietuvos radiją 
ir televiziją. Jas plačiai nu
švietė Tarybų Sąjungos cent
riniai laikraščiai bei centrinė 
televizija. B. Bučelis

Už pasižymėjimus 
mokslą apie žeme

Chaim Leib Pekeris
Jis gimęs ir augęs Lietuvo 

je. Ją apleido 1948 metais ii 
išvyko į Izraelį. Dabar laimė 
jo Nobelio premiją už atsižy- 
mėjimą ir pasiekimus moksle 
apie mūsų žemę.•

Washingtonas. - Baltieji 
Rūmai užginčija, būk prezi
dentas Nixon ir sekretorius 
Brežnevas padarę kokią tai 
slaptą sutartį ginklavimosi 
reikalais. Tokius gandus lei
džia reakcininkai su sen. 
Jacksonu priešakyje.
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Mažos šalies svarbus vaidmuo
Kipro (Cyprus) saloje liepos 15 dieną vykdytas fašistinis 

militarinis perversmas staiga tapo pasaulinio dėmesio 
centru. Net Jungtinių Tautų Saugumo Taryba susirūpinusi. 
Didžiausios pasaulio valstybės neslepia savo susidomėjimo; 
Tarytum gili ir skaudi žaizda staiga atsivėrė tarptautiniuose 
santykiuose. Su “patarimais” skubinasi ir mūsų Jungtinių 
Valstijų vyriausybė. Anglija dar labiau susirūpinusi ir žada 
nestovėti rankas prie krūtinės susidėjus.

Dalykas tame, kad mažytė šalelė, viena iš mažiausių 
visame pasaulyje, tik su 650,000 gyventojų, gulėdama 
Viduržemio jūroje, užima strategišką vietą. Su jos likimu 
siejasi daugybės šalių interesai. —

Iki 1960 metų Kipras buvo Anglijos kolonija. Į jį 
pretenzijų turėjo Turkija ir Graikija. Ir viena ir kita norėjo 
salą iš Anglijos paveržti ir paversti savo militarine baze. 
Pagaliau Anglija sutiko Kiprui suteikti valstybinę nepri
klausomybę, bet priešinosi pavedimui Turkijai, arba Graiki
jai. Šios šalys pagaliau nusileido ir pripažino Kiprui 
nepriklausomybę^

Bet tąsynės nė valandėlei nebuvo sustojusiosios per visą 
Kipro penkiolikos metų nepriklausomybės istoriją. Ankara 
ir Athenai tykojo progos jį pasiimti savo “globon”. Kadangi 
apie’ 80 procentų gyventojų yra graikai, arba graikiškos 
kilmės, tai Graikijai atrodė, kad Kipras turėtų jai priklausy
ti. Bet Kipras randasi beveik Turkijos “panosėje”, tik už 40 
mylių, kuomet tuo tarp nuo Graikijos daugiau kaip 500 
mylių. Tai Turkija Graikijos savinimuisi griežčiausiai 
priešinosi.

Ir štai, vieną gražią dieną, būtent, liepos 15 dieną, Athenų 
reikalavimu arba komanda, Kipro graikiška militarine 
gvardija nuverčia prezidentą Makarios ir paima vairą į savo 
rankas, su tikslu, žinoma, Kiprą, jei ne šiandien, tai rytoj, 
padaryti Graikijos kolonija ir militarine baze.

Kaip ir kuo šis ginčas baigsis? Ką iš tikrųjų pagiedos arba 
išspręs didžiosios valstybės? Kaip susiorientuos Jungtinės 
Tautos?

Šiuos žodžius rašant atsakymai tebėra neaiškūs, nežino
mi.

Tikėkime, kad šitiems staigiems Kipro saloje įvykiams 
nebus leista pavirsti didesniu konfliktu tarp šalių, kurių 
interesai su ja siejasi. Tikėkime, kad blaivus protas paims 
viršų.

Prancūzija pirmutinė ir 
vienintelė

Prancūzijos naujasis prezidentas Valery Giscard d’Es- 
taing turėtų būti visų geros valios žmonių nuoširdžiausiai 
pasveikintas. Pirmoje vietoje, žinoma, turėtų jį p^veikinti 
mūsų sesės moterys, bet turėtų neatsilikti ir vyrai.

Savo šalį jis padarė bene pirmutine ir vienintele šalimi su 
✓'Valstybės Sekretore Moterų Reikalais. Galintas daiktas, 

kad kaip tiktai šis Prancūzijoms moterims pažadėjimas 
rinkimų kampanijoje d’Estaingui padėjo laimėti prezidento 
postą. Gerai, kad jis savo duotą žodį ištesėjo.

Įdomu, kodėl Socialistų Partijos kandidatas Mitterand, 
kurio kandidatūrą rėme ir Komunistų Partija, nesusiprato 
pažadėti moterims tokio posto savo valdžioje?

Negalima sakyti, kad Moterų Reikalais sekretorės postas 
yra tiktai gudraus politikieriaus mešekerė prisižvejoti per 
rinkimus balsų. Reikia tikėtis, kad Prancūzijos moterys 
mokės šią aukštą vietą valdžioje panaudoti pagerinimui 
moterų reikalų. O kad tokių labai opių ir svarbių reikalų, 
reikalaujančių specialaus dėmesio, ypač kapitalistinėse 
šalyse yra tiek ir tiek, tai niekas negali užginčyti.

Moterų reikalais Sekretorė Mrs. Francoise Giroud esanti 
smarki ir drąsi moterų reikalų gynėja. Ji jau 58 metų, 
pasižymėjusi žurnalistė. Ji jau Pasaulinio karo metu buvo 
veikėja ir kovotoja prieš nacius. 1943 metais buvo įkalinta ir 
laikoma kalėjime iki karo pabaigos.

Būtų gerai, kad kitos šalys pasektų šį Prancūzijos 
pavyzdį.

Permainos LDS 
Centro Valdyboj 
LDS Centro Valdybos susi
rinkimas įvyko liepos 20 d. 
LDS centro raštinėje.

Aptarus kitus svarbius rei
kalus, Centro Valdyba vien
balsiai išrinko Amelia Yusko- 
vic iždininke į mirusio iždi
ninko Jono Gasiuno vietą. Į 
iždo globėjo vietą išrinko 
William Malin, LDS 13 kuo
pos (Ozone Park, N. Y.) 
veikėją.

Amelia Yuskovic per eilę 
metų buvo iždo globėja LDS 
Centro Valdyboje. Taipgi ke
letą metų ji dirbo LDS centro 
raštinėje.

William Malin seniau buvo 
iždo globėju LDS Centro Val- 

, dyboje. Dabartiniu laiku jis 
eina iždininko pareigas LDS 
13 kuopoje. J.Siurba
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Kas ką rašo ir sako
1

Canada, Lat. Amer., per year, 510 00 
Canada, Lat. Amer. 6 months 55.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, |6.50

Įspėja radijo 
bangos

Audros debesys skleidžia 
ultratrumpas radijo bangas, 
kurias registruojant, galima 
iš anksto numatyti audrą. Šis 
reiškinys buvo tiriamas Kar
navalo iškyšulio (JAV, Flori
da) laboratorijoje. Paaiškėjo, 
kad tokios radijo bangos 
niekada neateina iš giedro 
dangaus ar šiaip “nekaltų” 
debesų. Audros debesys, net 
jeigu ir nėra žaibų, skleidžia 
radijo bangas kelių šimtų 
milijonų hercų dažnumu. 
Spinduliai sklinda trumpais 
impulsais. Priimtuvas su nu
kreipta antena juos pagauna 
iš daugiau kaip 80 km 
nuotolio ir atspindi kinesko
po ekrane. Tai ir padeda iš 
anksto atspėti besiartinant 
audrą.

TARYBINĖ SPAUDA 
PASITENKINUSI PREZ. 
NIXONO APSILANKYMU

Tarybų Sąjungos stambu
sis dienraštis “Pravda” įdėjo 
vedamąjį, pavadintą “Svar
bus indėlis į taiką”, kuriame 
kalbama apie mūsų preziden
to Nixono lankymąsi ir pa
siektus susitarimus. Dienraš
čio redakcija, tarp kitko, sa
ko:

TSRS ir JAV pareiškė pa
siryžimą dėti bendras pastan
gas, kad būtų pašalintas pa
vojus kilti karui, būtų apribo
tos ir galiausiai nutrauktos 
ginklavimosi varžybos. Abie
jų šalių svarbių įsipareigoji
mų įvykdymas padės veiks
mingai užtikrinti tarptautinį 
saugumą.

Derybų metu žengti pir
mieji svarbūs žingsniai, į 
priekį, plečiant savitarpiškai 
naudingus dviejų valstybių 
ryšius įvairiose gyvenimo 
sferose. Tai rodo nauji susita
rimai dėl bendradarbiavimo 
sveikatos apsaugos, energe
tikos, gyvenamųjų namų ir 
kitų rūšių statybos srityje ir 
ypač ilgalaikis susitarimas 
plėsti ekonominį, pramoninį 
ir techninį bendradarbiavi- 
mą.

Jau praėję dveji metai aki
vaizdžiai patvirtino, kokį 
naudingą poveikį planetos 
politinio klimato gerėjimui 
gali padaryti Tarybų Sąjun
gos ir Amerikos santykių 
pagerėjimas. Jis suvaidino 
pozityvų vaidmenį ir nutrau
kiant karą Vietname, ir suda
rant sąlygas žinomai pažan
gai, taikiai sureguliuojant pa
dėtį Artimuosiuose Rytuose, 
ir visos Europos pasitarimo 
sušaukimui. Bendrame Tary
bų Sąjungos ir Amerikos ko
munikate pažymima, kad 
Europos ir viso pasaulio tau
tų interesus atitiktų sėkmin
gas Pasitarimo saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje 
klausimais užbaigimas arti
miausiu metu.- Abi šalys pa
tvirtino savo pozicijas dėl 
taikaus padėties sureguliavi
mo Artimuosiuose Rytuose 
žinomų SNO Saugumo Tary
bos rezoliucijų pagrindu, kur 
turi būti atsižvelgta į pagrįs
tus visų Artimųjų Rytų tau
tų, taip pat ir Palestinos 
liaudies interesus ir į visų šio 
rajono valstybių egzistavimo 
teisę.

Apibūdindamas Tarybų Są
jungos ir Amerikos santykių 
vystymosi perspektyvas, 
drg. L. Brežnevas liepos 2 d. 
pasakytoje kalboje pažymė
jo: “Priešakyje - nauji akira
čiai, naujos bendradarbiavi
mo abiejų didžiųjų šalių tautų 
ir taikių visos žemės žmonių 
naudai sferos. Stambaus 
mastq ekonominiuose projek
tuose ir įsavinant naujus 
energijos šaltinius, transpor
to magistralėse, mokslininkų 
laboratorijose, architektų 
projektavimo salėse - visur 
sudigs nauji vaisingo savį- 
tarpiškai naudingo mūsų ša
lių l^ndradarbiavimo daigai 
taikos ir geresnio žmonių gy
venimo vardan”.
PUODAS KATILĄ 
VANOJA. . .

Brooklyno kunigų organas 
“Darbininkas” aną dieną net 
pirmajame puslapyje at
spausdino ilgą keturių smar
kių vyrų pareiškimą. Jį pasi
rašo Bronius Nainys ir Ra- 
mualdas Kronas iš “JAV Lie
tuvių Bendruomenės” ir Sta
sys Džiugas ir Juozas Gaila iš 
“Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės”. Vargšai ginasi ir 
teisinasi. Jie esą puolami, 
šmeižiami ir niekinami.

“Jau keliolika metų kaip 
kai kuri spauda nuolat spaus
dina prieš Lietuvių Bendruo
menę nukreiptus rašinius”, 
jie skundžiasi. “Beveik be 
išimties visi tie rašiniai pasi
rašyti slapyvardžiais ir stilius

LAISVĖ

bei tonas sugestiuonuoją, kad 
juos gamina keli tie patys 
asmenys arba patys laikraš
čių redaktoriai”.

Nors tiesiai nepasako, bet 
tiesiog vyrai pirštu rodo į 
Chicagos menševikų laikraštį 
ir jo bendradarbius, kurie, 
kaip žinia, tiems keturiems 
“vaduotojams” nepašykšti pi
pirų.

Pats skaudžiausias jiems 
daromas kaltinamas esąs, 
būk jie bendradarbiaują su 
Tarybų Lietuva, arba, kaip 
jie sako, “su okupantu”. Jie 
visiems aukščiausiems pri
siekia, kad jie tokios baisios 
nuodėmės niekad nesą papil
dę. '

Mes irgi galime prisiekti, 
kad tokios “baisios nuodė
mės”, kaip bendradarbiavi
mas su Tarybų Lietuvą, šitie 
keturi vyrai ne tik nepapildė, 
bet ir negalėjo papildyti, nes 
tai prieštarautų jų prigim
čiai. Jie yra smetoninės veis
lės sutvėrimai ir jau vien tik 
pamislijus apie nūdienę Lie
tuvą, jiems protas susimaišo. 
Jie to ir vengia, ir bijo. Tik 
dar už juos bukesnis buka
protis, toks, kaip “N.” redak
torius Gudelis, gali juos kal
tinti bendradarbiavimu su ta 
mūsų mieląja Lietuvėle.

Kaip ten bebūtų, mes, skai
tydami šitą anų keturių gal
vočių “manifestą”, negalime 
skaniausiai nepasijuokti. Čia 
mes turime reikalą su puodo 
vanojimu katilo. Visi jie yra 
nelaimingi lietuvių tautos at
plaišos. Visi jie lygiai darbuo
jasi prasimanymais ir šmeiž
tais naują socialistinį gyveni
mą statančiai’lietuvių tautai 
pakenkti.

PARAGINIMAS, 
pasitikėji/as IR 
PRAŠYMAS j

Amerikos Komunistų Par
tijos pirmininkas Henry,, 
Winstbn išleido kreipimesi į 
visus Amerikos pažangiuo
sius žmones. .Reikalas svar
bus ir skubus.' Winston prašo 
paramos pažangiajam anglų 
kalba dienraščiui “Daily 
world”. Prie šių dienų bran
gumo išleidin^as tokio kovin
go anglų kalbą dienraščio yra 
sunki probleipa. Tą puikiai 
žino Komunistų Partijos pir
mininkas. Tą turėtų žinoti 
kiekvienas Amerikos pažan
gietis, pirmoje vietoje, žino
ma, tos revoliucinės partijos 
narys.

Pirmininkas Winston pasi
tiki, kad jo balsas nepasiliks 
balsu girioje. Jis duoda net 
keletą pavyzdžių , kaip jam 
prisiminus dienraščio padėtį, 
keli asmenys paaukojo po 
šimtinę arba dvidešimtinę.

PERSERGĖJIMAS, 
MATYT, BUVO 
PAVĖLUOTAS

Vilniaus .“Tiesoje” (liepos 
10 d.) pasirodė žinia “Sužlug
dyti reakcijos intrigas”. Joje 
kalbama apie padėtį Kipro 
saloje, kurioje šiomis dieno
mis įvyko militaristų suruoš
tas fašistinis perversmas. Ži
nia iš Kipro sostinės Nikose- 
jos skamba:

“Kipro liaudis ryžtingai 
pritaria prezidento Makarijo 
vyriausybės)veiklai, kuria 
siekiamą likviduoti teroristi
nį pogrindį .jir normalizuoti 
padėtį šaįyje}

Savo paramą prezidentui 
Makarijui ir jo vyriausybei 
pareiškė visos šalies profsą
junginės ir visuomeninės or
ganizacijos. Viso Kipro darbi
ninkų federacija, Kipro val
stiečių sąjunga, viso Kipro 
valstybinių tarnautojų sąjun
ga ir kitos organizacijos 
bendrame pareiškime sveiki
na i vyriausybės pasiryžimą 
likviduoti teroristinį pogrindį 
ir sužlugdyti reakcijos intri
gas. ■ < ■

Visa Kipro liaudis, pabrė
žiama pareiškime, turi būti 

pasirengusi duoti atkirtį 
reakcinėms jėgoms, mėgi
nančioms nuversti Makarijo 
vyriausybę ir įvesti Kipre 
karinę diktatūrą”
KULTŪRINIO 
SUKLESTĖJIMO 
PAVYZDYS

Lietuvos žinių agentūrą 
praneša:
' “Lietuvos TSR Parodų ko
mitetas patvirtino 1975 me
tais ruošiamų parodų planą. 
Pavasarį atvers duris res
publikinė gėlių paroda “Pir
mieji žiedai’’. Lengvosios, 
Vietinės pramonės ministeri
jų ir Buitinio gyventojų siste
mose dirbantieji dailininkai 
pademonstruos savo kūrybos 
vaisius parodoje “Dailinin
kai — liaudies vartojamų ga
minių pramonei’’. Pradės 
darbą Pabaltijo tarybinių 
respublikų paroda “Tara ir 
įpakavimas”. Respublikos ži
nybos dalyvaus Maskvoje 
įvyksiančioje tarptautinėje 
parodoje “Interorgtechnika- 
75”, taip pat įvairiose TSRS 
Liaudies ūkio pasiekimų pa
rodos ekspozicijose. Numaty
ta, kad išplėstinis Lietuvos 
TSR skyrius bus įrengtas 
TSRS paviljone tarptautinėje 
Zagrebo (Jugoslavija) mugė-
• M 
je .

RIMTAS PROTESTO 
BALSAS

Liepos 16 d. “N. Y. Times” 
laiškų skyriuje griežtai pa
smerkiama Amerikos valdžia, 
už sutikimą Egiptui ir Iz
raeliui suteikti būdus pasi
gaminti atominę energiją. 
Protestuoja buvęs Jungtinių 
Tautų Asociacijos preziden
tas Porter McKeever. Jis 
teisingai pabrėžia, kad tas 
žinojimas bet kurią dieną gali 
būti panaudojamas gamini
mui branduolinių bombų. Pa
sižadėjimai iš Egipto ir Izrae
lio valdžių taip nedaryti, sako 
McKeever, nieko nereiškia.
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Įvairenybės 2
Pirmoji nacionalinė Šiaurės 

Rųmeilos naftos verslovė Ira
ke pastatyta, Tarybų Sąjun
gai padedant techniniu ir 
ekonominiu atžvilgiu.

NUOTRAUKOJE: milži
niški naftos rezervuarai Šiau
rės Rumeiloje.

TSRS ir Vokietijos DR daly
vauja 300 m ilgio prieplaukos 
ir stambaus šaldytuvo uoste 
statyboje. Čekoslovakija pa
tieks Vietnamo Demokratinei 
Respublikai Įrengimus 120 
tūkst. kW galingumo šilumi
nei elektrinei.

L i Naujų laimėjimų 1973 
metais pasiekė Mongolijos 
Liaudies Respublikos darbo 
žmonės. Liaudies ūkio pa
grindiniai gamybiniai fondai 
1973 metais, palyginus su 
1972 metais, padidėjo 7,4%, 
bendrasis visuomeninis pro
duktas - 7,6%, žemės ūkio 
bendroji produkcija - 13%.

LJ 1973 metais Korėjos 
Liaudies Demokratinėje Res
publikoje atiduota naudoti 
nauja, stambiausia šalyje 
traktorių gamykla Krymsono 
mieste. Jos pajėgumas 10 
kartų didesnis už pirmosios 
tėvyninės tokio tipo įmonės 
pajėgumą.

I j 1973 metais prekybos 
tarp Tarybų Sąjungos ir JAV 
apyvartos apimtis sudarė 1,5 
mlrd. dol., arba 2,5 karto 
daugiau, negu 1972 metais, ir 
7 kartus daugiau, negu 1971 
metais.

Penktadienis, Liepos (July J 26, 1974
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LAIŠKAI
Gerbiamas
Draugas A. Bimba!

Malonu buvo skaityti mūsų 
spaudoje apie jūsų ir jūsų 
žmonos išvažiavimą į Tarybų 
Lietuvą aplankyti gimtąjį 
kraštą, susitikti su Lietuvos 
veikėjais. Taipgi džiugu, kad 
laimingai sugrįžote į namus. 
* Nėra abejonės, kad “Lais
vės” skaitytojai ir jūsų drau
gai lauks, kad parašytumėte 
savo ir žmonos kelionės po 
Lietuvą įspūdžius.

Skaudžią ir liūdną žinią 
skaitome “Laisvėje” ir “Vil
nyje” apie Jono Gasiuno mir
tį! Ta liūdna žinia sukrėtė 
kiekvieną pažangietį, kuris 
tiktai Joną Gašlūną pažino. 
Pažinau ir aš Joną per daug 
metų, nuo to laiko, kai tik jis 
atvyko sekretoriauti dėl 
Aukščiausios Prieglaudos 
Rietuvių Amerikoje. Daug 

' sykių teko diskutuoti APLA 
ir kitų organizacijų reikalus. 
Tikėjau, kad Joną susitiksiu 
Pittsburghe laike LDS sei
mo. Gaila, kad netikėtai ir 
staiga Jono gyvybė užgeso!

Kaip liūdna, kad mūsų se
noji karta vienas paskui kitą 
eina į amžino poilsio vietą. . .

“Laisvės” kolektyvui, ypa
tingai jums pasidarė sunkes
nė našta išleisti laikraštį. 
Turiu vilties, kad surasite 
budus tiems sunkumams nu
galėti.'1

Linkiu jums sėkmės jūsų 
darbuose! J. K. Mažukna

Su nuoširdumu užjaučiame 
drg. Gasiūnienę, šeimą, 
“Laisvės” kolektyvą.

Jonas Gąsiūnas buvo gimęs 
žurnalistas. Sunkiausiomis 
sąlygomis išliko ištikimas sa
vo pašaukimui ir idėjoms.

Iš tokių didvyrių moko
mės!

Su pagarba
Almus Šalčius

Mielas Drauge A. Bimba,
Mes čia kartu su jumis 

liūdime draugo Jono Gašlū
no, kuris buvo nepavaduoja
mas ir kuris taip labai buvo 
reikalingas mūsų pažangia
jam judėjimui, o ypač “Lais- • M vei .

Taip, rodos, neteisingai ta 
mūsų gamjta pasiims tuos 
žmones, kurie daugiausia yra 
reikalingi.

,Viso geriausio Jums ir kar
tu visiems laisviečiams.

M. Baltulionytė

Laikraščio ’’Laisvė” 
redakcijai

Įžymiam Amerikos lietuvių 
visuomenės veikėjui, ilgame
čiam “Laisvės” bendradar
biui Jonui Gasiūnui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo 
žmoną ir artimuosius.

Panemunėlio vidurinės 
" mokyklos mokytojai 

ir mokiniai 

i

Gerbiamieji Redaktoriai!
Liepos 19 dienos “Laisvė

je” B. Simonavičius pastebė
jo mano klaidą “Laisvės” 25- 
tam numeryje, kad ne Ray, 
bet Sirhan Siran nužudė Rob
ert Kennedy.

Ačiū Simonavičiui, ir atsi
prašau “Laisvę” ir jos skaity
tojus. Tai buvo mano klaida. 
Peržiūrėjęs juodraštį sura
dau, kad aš sumaišiau tas dvi 
pavardes. Bevardis

Mieli Draugai,
Buvau giliausiai sujaudin

tas žinia apie Jono Gasiūno 
mirtį. Liūdžiu su Jumis.

Rudolfas Baranikas
•

Gerbiamas Draugas Antanai!
Kai praeitais metais mes 

susitikome Philadelphijoje 
piknike pas Merkį, jūs prašė
te manęs “Laisvei” paramos 
visos šimtinės. Bet tuo sykiu 
aš negalėjau jūsų prašymo 
išpildyti, nes su savimi netu
rėjau tiek pinigų.

Bet dabar prisiunčiu tą 
“skolą”.

Labai gaila, kad reikėjo su 
drg. J. Gasiūnu atsiskirti. . .

Linkiu Jums viso geriausio,
Julius Krasnickas,

Miami, Fla.

Mano pastabėlė: Drauge 
Juliau, širdingai ačiū Jums už 
šią gražią paramą “Laisvei”. 
Bet turiu priminti, kad jus 
atsiteisėte tiktai pusę tos 
“skolos”. Juk aš prašiau, kad 
kartu su šimtine prisiųstumė- 
te ir savo nuotrauką, kad 
galėčiau kartu su auka įdėti į 
“Laisvę”. Jus gi to nepadarė
te. A. B.

ALEKSYS CHURGINAS

Draugas
Pavasaris

Žalzganaplaukis
draugas Pavasaris

po Vilnių seną
atlapas klaidžioja

ir klausos,
ką vingri Vilnelė

tarp jo kalnelių
šlainių čiurlena.

Žalzganaplaukis
draugas Pavasaris.

po žemę, jo pasiilgusią,
vaikščioja,

viršūnes*rnedžių
taršo ir džiaugiasi,

kad nuo dainingų
slėnių Dubysos

ligi Kaukazo
šarvų ledinių

mielu svečiu
jį visi vadina!

Žalzganaplaukis
draugas Pavasaris

po Vilnių jauną
atlapas klaidžioja. .
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KAI KAS IŠ MŪSŲ VIEŠANGĖS LIETUVOJE

Šeimenos kolūkio rugių lauke su kolūkio pirmininku 
Remigijum Žemaitaičiu.

Redakcijoje, dailės parodoje 
ir šokių-dainu šventėje

A. BIMBA

“Gimtąjį 
didesniu

kad šis 
patiems

Gegužės 1 dieną vyriausio 
redaktoriaus poeto Vacio 
Reimerio pakvietimu apsi
lankėme savaitraščio “Gimta
sis kraštas” redakcijoje. Man 
labai norėjosi susipažinti su 
šio svarbaus, taip labai pla
čiai lietuvių užsienyje skaito
mo laikraščio kolektyvu. Be 
paties vyr. redaktoriaus, su
sitikime dalyvavo V. Baltrė- 
nas, Nijolė Lokminienė, daili
ninkas Henrikas Varnas, fo
tografas Viktoras Kapočius, 
ir kt.

Turėjome draugišką, malo
nų pasitarimą. Aš “G. K.” 
kolektyvui perdaviau dauge
lio Amerikqs skaitytojų kelia
mą nusiskundimą, kad laik
raščio šriftas per mažas, ir 
dar jei kuris numeris nebūna 
pilnai gerai atspausdintas, 
tiesiog negalima įskaityti. 
Šiaip laikraščio turiniu skai
tytojai yra pilnai patenkinti. 
Argi negalima būtų 
kraštą” spausdinti 
šriftu?

Draugai atsakė, 
klausimas ir jiems
labai rūpi, bet, kol kas, jį 
išspręsti nesiseka.

Sužinojome, kad “Gimtojo 
krašto“ kolektyvas rimtai 
galvoja apie įvedimą į laik
raštį angliško skyriaus. Man 
atrodo, kad sumanymas labai 
puikus. Toks skyrius padėtų 
laikraščiui išsipopuliarinti 
tarp antrosios ir trečiosios 
kartos lietuvių, kurių juk 
angliškajame pasaulyje yra 
desėtkai tūkstančių.

Tą pačią gegužės 31 dieną 
poetas Reimeris nuvedė mus 
į Dailės Parodų Rumus pama
tyti tuo laiku juose veikiančią' 
Kauno dailininkų kūrybos pa
rodą. Džiaugiuosi ją pama
tęs. Tik gaila, kad stoka laiko 
neleido bent jau prie daugu
mos kūrinių nors vienai kitai 
minutei apsistoti, pastudijuo
ti, įsigilinti ne tik akimis, bet 
ir širdimi, ir jausmais. Bend
ras įspūdis labai didelis. Kau
no dailininkais gali didžiuotis 
ne tik kauniečiai, bet visi 
lietuviai. •

Labai dideliu meno laimėji
mu reikia laikyti ir tuos pui
kius rūmus, kuriuose kaunie
čių šaunioji kūryba buvo de
monstruojama. Jie - naujutė
liai. Kaip tik tokioms paro
doms pastatyti ir įrengti. 
Prieš aštuonerius metus, kai 
antrą kartą lankiausi Lietu
voje, jų taipgi dar nebuvo. 
Išėjęs iš parodos, žiūrėdamas 
į tuos rūmus, aš galvojau: 
Nejaugi per šią visą trečiąją 
viešnagę man ir bus laimė

kiekviename žingsnyje susi
durti su naujais laimėjimais, 
naujais pasiekimais?

Bet bene vienas iš gražiau
sių ir giliausių visoje šioje 
malonioje viešnagėje įspū
džių buvo netikėtas pateki
mas į Kauną. Birželio darbo
tvarkėje jis nebuvo numaty
tas. Įžymusis Tarybų Lietu
vos veikėjas draugas Felik
sas Bieliauskas kurį pirmą 
kartą sutikau prieš trisde
šimt metų lankydąmasis su
žalotoje ir sugriautoje Lietu
voje, turėjo suplanavęs mus 
kur tai pavažinėti, parodyti 
įdomių vietų, visą dieną pra
leisti kur tai gamtoje. Bet 
mums būtinai reikia dolerius 
išsikeisti rubliais, o tai gali
ma padaryti garsiajame vieš
butyje “Gintaras”. Todėl 
anksti rytą ten ir patraukia
me. Bet ten, nei iš šio, nei iš 
to, veikiausia tokiais pat rei
kalais atvykusius, mes susi
tinkame su mūsų mielaisiais 
menininkais Mildred Stensle- 
riene ir-Viktoriu Bekeriu. Ir 
jie mus klausia: “O kur būsite 
šiandien?”

“Nežinome. Feliksas veš 
mus ką nors gražaus parody
ti”.

“Kaip tai?” - Argi nežinote, 
kad šiandien vakare Kaune 
įvyks šokių ir dainų šventė? 
Tokia proga! Mes ten trauksi
me. Nepadarytumėte klai
dos, jeigu ir jūs nuvažiuotu
mėte”.

Žinoma, kaipgi tokia reta 
proga nepasinaudosi! Drau
gas Feliksas irgi sutinka, kad 
turime ir mes patraukti į 
Kauną.

Štai kaip mes netikėtai, 
kaip sakiau, atsidūrėme gar
siajame Kaune birželio 1 die
ną. . .

Neapsakomai džiaugiamės 
taip padarę. Tokio sambūvio 
nebuvau matęs per visą savo 
jau gana ilgą gyvenimą. Ne... 
negalėjau įsivaizduoti, kad 
kas nors panašaus gali būti. 
Tikrai, tikrai nieko panašaus 
net negalėjau įsivaizduoti. . . 
Tarytum ten į tą parką buvo 
suplaukęs visas Kaunas. Šim
tai ir šimtai šokėjų, daininin
kų, muzikantų, senų ir jaunų, 
paauglių ir vaikų! O tos spal
vos, spalvos, spalvos! O tie 
balsai, tos melodijos! Tary
tum girdi ir klausosi visa 
mūsų Lietuva, visas mūsų 
pasaulis. . .

Argi toks vaizdas gali kada 
nors išdilti iš žiūrovo širdies?! 
Žinau, kad niekados nebeiš- 
dils iš mano širdies. . .

I revisit Lithuania
ARTHUR R. PETRICK

Once again I undertook 
that journey of over 4,000 
miles and about 12 hours of 
flying time, to re-visit Soviet 
Lithuania. It was a long trip, 
very tiring, bet well worth 
the effort and small inconve
niences just to reach this new 
country.

When I refer to Lithuania 
as a new country, it is merely 
a figure of speech since we all 
know it dates back many 
hundreds of years, yet today 
it is a new Lithuania that we 
see emerging from the ashes 
of wars and political tur
moils.

On my last trip, 2 years 
ago, I did manage to visit 
many cities and historical 
sites, but in truth I did not 
get too close to the average 
working person that makes 
?ip the bulk of every country, 
t was very educational to 

visit these culutural places 
but I really did not get to find 
out how the people on the 
farms live and spend their 
leisure time. The “city” peo
ple, just as everywhere else 
in the world, have their thea
ters, night clubs, fancy res
taurants, universities, air
ports, railroad stations, etc.

But what about these un
seen country, farm people? 
This time I decided to skip 
the large cities and spend my 
time in the country.

In the town of Lazdijai I 
stayed several days in the 
home of Algirdas Savulis who 
is the manager of the collec
tive farm there. He is also an 
elected Deputy of the Parlia
ment of Lithuania and his 
wife is the Administrator of 
the local school. A collective 
farm manager is elected 
every 3 years by the workers 
of that farm and he is respon
sible for the building of the 
roads, houses, stores, etc., in 
short he must see to it that 
the people are happy in their 
work, their living conditions, 
along with making the farm 
productive since the workers’ 
wages are determined on just 
how well the farm is run.

I visited the homes of many 
farm workers, the places 
where they work, their 
stores, restaurants, chur
ches, and everywhere there 
prevails the touch of an in
dustrious people.

I mentioned the church, 
because many of these people 
still hold to their religion, 
display religious pictures in 
their homes, attend church 
and all without any fear of 
discrimination from non
believers.

The older people who still 
remember Mariampolė, now 
Kapsukas, would never re
cognize their old city except 
for the ancient railroad sta
tion that still stands. The 
once large sugar beet factory 
is now just a baby compared 
to the new factories that are 
expanding each year.

Alytus, in addition to their 
huge cloth weaving factory, 
is now finishing installing a 
new type of factory which 
upon completion will produce 
for the first time in Lithua
nia, wooden pre-fab houses. 
The machinery is from East 
Germany and the factory will 
be fully automatic when 
completed. Raw logs will be 
brought in, sawed into 
boards, dried in their own 
kilns, cut into desired sizes 
and sent to the automatic 
machines that will cut and 
assemble all the sections re
quired to assemble a house. 
From this type of operation . 
there will be almost no 
waste, even the sawdust will 
be gathered up for fertilizer.

With all this momentum of

a country moving forwards 
towards a better future, I did 
meet one family who still live 
as people did 50 years ago. 
They live just outside Uk
mergė.

There is no electricity or 
toilet inside the house. When 
they need flour the man 
grinds the grains by turning 
a large round stone by hand., 
For the plowing of his garden 
he uses his milk cow rather 

•than get a horse from the 
collective farm nearby. When 
going to town he hooks up 
the cow to the wagon. He 
told me that not long ago he 
hooked up the cow and a 
young bull to the wagon and 
went to town. This created 
such a spectacle that hun
dreds of people milled around 
to see this event. The police 
finally came and asked him 
not to return again. It might 
seem that the man just does 
not like modern conveniences 
but this is not true because 
next month he is getting a 
new automobile.

The remarkable person is 
none other than my uncle.

with English 
several towns, 
some of their

But getting back to the 
serious side again, the people 
who live on a collective farm 
are much better off than the 
city people. Those that are 
not lazy or drink their money 
away, have everything. Most 
of them raise a’ cow or pigs 
which they sell to the govern
ment. Here is a strange 
thing, the government ac
tually pays more for a live 
animal than what the meat is 
sold for in the store.

/

Another interesting note, 
bottled mineral water is 
more expensive than gaso
line, and there is no shortage 
of gasoline.

I met 
teachers in 
along with
pupils and it is remarkable 
how well they can all speak 
English. This is one reason 
why people should not hesi
tate to write to someone in 
Lithuania just because they 
can’t write in Lithuanian. 
There are many students 
who can translate the letters.

In Vilnius, at the Commit
tee’s office, the secretaries 
there do the translating of all 
correspondence from English 
into Lithuanian and their 
command of English is excel
lent.

It would be virtually im
possible to explain in these 
few words how Lithuania is 
moving forward, when only a 
few years ago (before World 
War 2) it was only a small, 
unheard of agricultural coun
try and today it is taking a 
position of importance in the 
international world.

BUS KETURIŲ
AUKŠTŲ MUZIEJUS

KAUNAS. TSRS liaudies 
dailininkas A. Žmuidzinavi
čius turėjo vieną didelę aist
rą: jis rinko velnių skulptūras 
ir savo bute įrengė savotišką 
jų muziejų. Šioje ankštoje 
patalpoje vėliau įsikūrė A. 
Žmuidzinavičiaus memoriali
nis muziejus.

Pažiūrėti populiarios velnių 
kolekcijos dabar į Kauną 
atvyksta žmonės iš įvairių 
mūsų šalies kampelių, iš 
užsienio. Čia eksponuojama 
ir daugelis puikių A. Žmui
dzinavičiaus paveikslų.

Šalia namo, kuriame gyve
no dailininkas, nutarta pasta
tyti keturių aukštų pastatą ir 
tuo būdu praplėsti muziejų. 
Architekto A. Mažeikos pro
jektas numąto antrame, tre
čiame ir ketvirtame aukštuo
se įrengti c”dvias sales.

Tarybų Lietuvos 
kultūros šventė

Glaudus bendradarbiavimas su kitomis Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos tautomis lėmė Lietuvai neregėtą 
jos ekonomikos suklestėjimą, leido jai iškopti į pasaulines 
aukštumas kultūroje, mene. Viena iš kultūrinio tarybinių 
tautų bendradarbiavimo formų yra ir šių metų liepos 2-8 
dienomis Rusijos Federacijoje įvykusios Lietuvos TSR 
literatūros ir meno dienos. Jos sutapo su 30 metų sukaktimi, 
kai Tarybų Lietuva buvo išvaduota iš hitlerinių okupantų, 
kuriuos sutriuškinant lemiamą vaidmenį suvaidino didžioji 
rusų tauta.
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“Lietuvos” ansamblio artistų prie

dienų atidarymo iškilmės.

i

Nuotraukoje: grupė
Kremliaus Suvažiavimų rūmų Maskvoje. Čia įvyko Lietuvos
TSR literatūros ir meno

Lietuvos TSR literatūros ir meno dienų dalyviai aplankė 
Rusijos vietas, kurios ypač brangios lietuvio širdžiai.

Nuotraukoje: poetas A. Drilinga skaito eiles, atidarant 
lietuviškos knygos parodą Voroneže - mieste, kuriame dar 
pirmojo pasaulinio karo metais buvo prisiglaudę daug 
lietuvių, kur brendo lietuvių proletarinis poetas Julius 
Janonis.

Nuotraukoje: grupė Tarybų Lietuvos kinomatografijos 
darbuotojų susitinka su žiūrovais kino teatre “Oktiabr” 
Gorkyje. A. Palionio ir T. Žebrausko nuotraukos

Retos iškilmės R. Mizaros
X

vidurinėje mokykloje
Julius Būtėnas

Birželio 29 d. Merkinėje su
sirinko būrelis tos gimnazijos 
pirmosios laidos abiturientų į 
susitikimą po 30 metų. Suva
žiavo jų iš įvairių Lietuvos 
vietų: iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Druski
ninkų. Suvažiavo ne tokie, 
kaip 1944 metais iš Merkinės 
iškrikę. Dabar jau žilstelėję, 
pliktelėję. Atvyko agrono
mai, miškininkai, pedagogai, 
inžinieriai.

Tai buvo jaudinantis susiti
kimas: kai kurie vieni kitų 
nepažinojo. Ką gi, daug laiko 
praėjo, daug vandens nute
kėjo Nemunu ir Merkiu. 
Prieš 30 metų man teko savo 
ranka šitiems vyrams ir mo
terims išrašyti atestatus. Ir 
dabar turėjau garbės atlikti 
improvizuotą pamoką. Visi 
susėdo į vienos klasės suolus. 
Pasveikinau susirinkusius ir 
pradėjau klausinėti. Klausiau 
ne algebros, ne istorijos, bet 
kiekvienas turėjo trumpai at
sakyti, kas jis dabar: kokią 
profesiją įsigijęs, kur dirba ir 
gyvena, vedęs ar ne, jei taip, 
tai kiek vaikų turi.

Įvairiai tie pirmosios laidos 
abiturientai atsakinėjo: vieni 
paprastai, kiti su humoru, 
pajuokindami savo kolegas. 
“Pamoka” praėjo gyvai. Visi

Dzūkijos praeitį nuo akmens 
amžiaus iki mūsų dienų. Čio
nai taip pat atitinkamai skir
ta vietos R. Mizarai ir V. 
Krėvei;^

Na, o vakare “Stangės” 
kavinėje, pobūvis, užtrukęs'- 
iki išnaktų. Kalbos, tostai ir 
linkęmi pasisakymai vėl nu
keliu į laikus prieš 30 metų.’*' 
Kojomis sunkiomis sąlygo-?’ 
mis anuomet mokėsi, kiek; 
pavojų pergyveno hitlerinė. - 
okupacijos metais! Pažymėti; 
na, kad kai nemaža Lietu voš' • « 
jaunuolių tuomet klasta buvo 
sutraukta į vadinamąją gene
rolo Plechavičiaus armiją -• 
vietinę rinktinę, iš Merkinės 
nė vienas tuometinis aštunto- • 
kas neišėjo!

Iš 35 anų laikų abiturientų 
atvyko 19. Gal skaitytojams 
kai ką primins jų pavardės: 
Alesius, Batulevičiūtė, Bloz- 
nelis, Caplikaitė, Geležaus
kas, Gerasimavičius, Golu- 
bauskas, Jasinskas, Juškevi
čius, Kochanskas, Krivaitė, 
Lazauskas, Rasimavičius, • 
Rožukas, Stanulis, Subačius, 
Svirskas, Šibailaitė, Volun-- 
gevičius. O man tai gerai: 
pažįstami veidai. Dabarti
niam R. Mizaros vidurinės 
mokyklos direktoriui jie įtei
kė gražų adresą, linkėdami, 
auklėti dorus, naudingus sa-• 
vo kraštui žmones.

sužinojo, kad jauniausias 
anuomet klasėje, dabar žur
nalistas Julius Geležauskas 
turįs tris vaikus ir tris anū
kus. . . Kai kurie atvyko su 
žmonomis ir vaikais arba mo
terys su vyrais. Antai Klai
pėdos teatro direktorius Ba
lys Juškevičius atsivežė žmo
ną ir du vaikus. Sūnus jau 
ūgtelėjęs, muzikantas - grojo 
akordeonu, visus linksminda
mas.

Apžiūrėjom Rojaus Miza- 
ros vidurinę mokyklą - didin
gi rūmai. Kokia skurdi prieš 
ją buvusi mokykla. Kokios 
didelės salės, patogios kla
sės, kabinetai! O vaizdo gra
žumėlis, žiūrint pro laukus į 
Nemuno ir Merkio pusę! Mo
kykloje kabo didžiulis R. Mi- 
zaros portretas, įrengta jo ir 
V. Krėvės gyvenimą ir veiklą 
vaizduojanti ekspozicija.

Mokyklos direktorius V. 
Sviklas (irgi šios mokyklos 
auklėtinis) papasakoja apie 
padėtį. Šioje mokykloje mo
kosi 602 mokiniai, dirba 33 
mokytojai. Mokykla išleidusi 
jau 30 laidų. Direktoriaus 
pavaduotojas J. Vitkus nuve
da mus į kraštotyros muzie
jų, įrengtą buvusioje cerkvė
je, miestelio viduryj^. Muzie- Į 
jaus eksponatai byloja apie i niais.

DĖL A. SNIEČKAUS 
ATMINIMO ĮAMŽINIMO 
VILNIUS. Siekiant įamžin

ti įžymaus revoliucinio judėji
mo Lietuvoje veikėjo, TSKP 
Centro Komiteto nario,. 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputato, Lietuvos KP 
Centro Komiteto pirmojo 
sekretoriaus, Socialistinio 
Darbo Didvyrio A. Sniečkaus 
atminimą, Lietuvos KP Cent
ro Komitetas ir Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba nutarė:

Suteikti Antano Sniečkaus 
vardą Kauno Politechnikos 
institutui ir ateityje jį vadin
ti: “Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos institutas”

Suteikti Antano Sniečkaus 
vardą Lietuvos gamybinės- 
žuvies pramonės valdybos 
plaukiojančiai bazei.

Priimti Kėdainių rajono 
Aristavos kolūkio, Lietuvos 
KP Kėdainių rajono komiteto 
ir rajono vykdomojo komite
to pasiūlymą suteikti Antano- 
Sniečkaus vardą Aristavos' 
kolūkiui ir ateityje jį vadinti: 
“Antano Sniečkaus kolūkis”.

Pavesti Vilniaus miesto 
vykdomajam komitetui ati
dengti memorialinę lentą prie 
Lietuvos KP Centro Komite
to ir pastatyti paminklą ant 
A. Sniečkaus kapo...

Pavesti Partijos istorijos 
institutui prie Lietuvos KP 
Centro Komiteto paruošti, o 
Valstybiniam leidyklų, poli-' 
grafijos ir knygų prekybos 
reikalų komitetui išleisti A.' 
Sniečkaus straipsnių ir kalbų •' 
rinkinį, taip pat biografinę 
apybraižą ir atsiminimų apie:‘ 
jį knygą.

Pavesti Valstybiniam kine- - 
matografijos komitetui ir vaL 
stybiniam televizijos ir radijo! 
komitetui sukurti kino apy
braižą apie A. Sniečkaus • 
gyvenimą ir veiklą.

Pavesti Partijos istorijos \ 
institutui prie Lietuvos KP 
Centro Komiteto ir Lietuvos 
TSR Revoliucijos muziejui 
įrengti muziejuje nuolatinę 
ekspoziciją, skirtą A. Snieč
kui.

APIE DRAMATURGIJĄ
VILNIUS. Miešto liaudies 

universiteto literatūros fa
kulteto klausytojai buvo susi
rinkę į paskaitą. Jos tema — 
‘‘Dabartinė anglų dramatur
gija ir teatras”. Lektorius 
filologijos mokslų kandidatas 
D. Judelevičius supažindino 
klausytojus su svarbiausiais 
šio meto Anglijos teatrinio 
gyvenimo įvykiais, naujais 
dramaturgais bei jų kūri-
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Laiškas iš Baltijos jūros savaitės Rostoke

Mielas Drauge Antanai ir 
visi Laisviečiai!

Be taip neilgo malonaus 
susitikimo su Jumis, mielas 
Antanai, vėl tenka lankytis 
laiškais. Šį kartą rašau iš 
Rostoko, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos. Čionai 
atvykau kaipo TSRS Rašyto
jų Sąjungos atstovas daly
vauti tradicinėje “Baltijos jū
ros savaitėje”, kuri įvyksta 
jau 17-tą kartą.

Kaip ir visada, suvažiavo 
visuomenės veikėjai iš abiejų 
Vokietijos valstybių, iš Tary
bų Sąjungos respublikų (Ru
sijos Federacijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos), Lenkijos, 
Švedijos, Norvegijos, Dani
jos, Suomijos, Islandijos. Tai 
įvairių organizacijų - profesi
nių sąjungų (unijų), parla
mentarų, moterų, jaunimo ir 
kitų - atstovai.

Žymėtina, kad visai Tary
bų Sąjungos respublikų dele
gacijai vadovauja Lietuvos 
KP CK I sekretorius P. Griš
kevičius, profesinių sąjungų 
delegacijos priešakyje Lietu
vos Pročsajungų tarybos pir
mininkas K. Mackevičius, ta
rybinio jaunimo delegacijai 
vadovauja Lietuvos komjau
nimo CK I sekretorius V. 
Baltrūnas.

Iškilmingas atidarymas 
įvyko liepos 7 d. didžiuliame 
sporto stadijone. Atidarymo 
kalboje Vieningosios Socialis
tines Partijos Rostoko apy
gardos komitete I sekreto
rius Harry Tisch, pažymėjo 
didelius laimėjimus taikos su
stiprinimo reikale, pasiektus 
dėka Tarybų Sąjungos ir kitų 
socialistinių šalių pastangų. 
Jis aukštai įvertino L. Brež
nevo ir R. Niksono susitikimo 
išdavas, priminė apie artė
jančias VDR 25 metų sukak
tuves ir ragino toliau darbuo
tis, kad būtų įvykdytas Ros
toke paskelbtasis šūkis: “Bal
tijos jūra turi būti taikos 
jūra!”

Po oficialaus atidarymo 
stadijone įvyko grandiozinis 
muzikos koncertas, kuriame 
dalyvavo ir grojo jungtinis 
dūdų orkestras su 2,600 daly
vių muzikantų. Paskui prasi
dėjo pats darbas, kurs vyko 
įvairiose delegatų grupėse. 
Universiteto sporto salėje į 
savo konferenciją susirinko 
apie 500 darbininkų delegatų, 
kurie tarėsi savo profesiniais 
reikalais, tačiau prisidėjo ir 
prie politinių klausimų apta
rimo, nes tik taikos sąlygose 
gali vykti normalus darbas.

Atskiros konferencijos ir 
pasitarimai vyko tarp parla
mentarų, jaunimo, moterų, 
draugystės sąjungų, taikos 
komitetų ir kitų organizacijų 
atstovų, atvykusių iš Pabalti
jo šalių bei Norvegijos ir 
Islandijos. Visur aktyviai da
lyvavo ir Tarybų Lietuvos 
atstovai, kurių tarpe buvo 

' Sveikatos apsaugos ministrė 
i Pacevičienė, “Valstiečių laik
raščio” redaktorius J. Karo
sas ir k.

Sunku trumpai atpasakoti 
tų visų pasitarimų turinį ir 
priimtus nutarimus. Bet apie 
ką ėjo svarbiausios kalbos, 
matyti iš nutarimų, kurie 
priimti Draugystės sąjungų 
ir Taikos komitetų delegacijų 
konferencijoje. Viename nu
tarime reikalaujama, kad Že
nevoje vykstanti Europos 
saugumo konferencijos ant
roji fazė greičiau užbaigtų 
savo darbą sėkmingai pa
ruoštų realistinius pagrindi
nius dėsnius Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo susi
tarimui. Kitame dokumente 
reiškiamas pageidavimas, 
kad greičiau susirinktų aukš
čiausiojo lygio konferencija 
Helsinkyje ir įvykdytų visų 
tautų troškimą dėl pastovios 
taikos užtikrinimo Europoje 
ilgiems laikams. Kituose nu
tarimuose kalbama apie toli
mesnį tarptautinių santykių 
įtempimo mažinimą, ginkla
vimosi apribojimą, Šiaurės 
Europos paskelbimą beato- 
mine zona.

Konferencijų ir pasitarimų 
protarpiuose vyko įvairūs su
sitikimai bei pramogos, meno 
parodų lankymas. Savaitės 
proga Rostoke atidaryta di
delė pramonės paroda, dailės 
meno rūmuose vyksta trijų 
susigiminiavusių miestų - Ry
gos, Šcecino ir Rostoko - 
dailės paroda. Įvairūs kon
certai ir vaidinimai vyksta 
Rostoko, Varnemiundės ir ki
tų aplinkinių miestų salėse ir 
aikštėse, teatruose.

Rostoke dvi dienas truko 
“Knygų mugė”, kurioje daly
vavo knygų autoriai, parda
vinėję knygas su savo auto
grafais. Per tas dienas par
duota 12 tūkstančių 600 kny
gų. Kadangi aš drauge su 
rusu rašytoju V. Aksionovu 
arvykau kaip TSRS Rašytojų 
sąjungos atstovas, turėjau 
eilę pasikalbėjimų su VDR 
rašytojais, dalyvavau ir 
“Knygų mugėje”, savo stan- 
de suruošęs parodėlę iš savo 
knygų lietuvių ir rusų kalbo
mis, o taip pat įvairių lietuvių 
dailininkų paveikslų rinkinių. 
Ypač daugelis domėjosi M. 
K. Čiurlionio paveikslų re
produkcijomis. Sutikau mu
gėje ir keletą lietuvių, gyve
nančių VDR.

“Baltijos savaitės proga 
VDR vyriausybė suruošė di
delį priėmimą Varnemiundės 
puikiame “Neptūno” viešbu
čio restorane. Čia kalbą pasa
kė VDR Ministrų Tarybos 
pirmininkas Horstas Zinder- 
manas, pažymėjęs aktualiau
sius dabarties klausimus. Su
sitikau su savo senu pažįsta
mu Liaudies Rūmų pirminin
ku G. Getingu, su kuriuo 
dažnai teko susitikti laike" 
Tarpparlamentinės Sąjungos 
sesijų ir konferencijų. Tada 
dar ėjo kova dėl VDR Parla
mentinės grupės priėmimo į 
Tarpparlamentinę Sąjungą. 
Tas klausimas teigiamai iš
spręstas 1972 metais po 17 
metų delsimo dėl kliūčių^ ku

rias statė Vakarų šalių atsto
vai.

Rostokas įdomus miestas, 
karo metu buvęs svarbus 
hitlerininkų karo pramonės 
centras. Todėl jis buvo ame
rikiečių ir anglų lakūnų smar
kiai sugriautas, bet dabar 
atstatytas ir dvigubai padidė
jęs gyventojų skaičiumi; da
bar čia 200 tūkstančių gyven
tojų.

Šeštadienį, liepos 13 d. iš
važiuoju iš Rostoko į Berly
ną, o liepos 17 d. numatau 
skristi namon.

Siunčiu Jums visiems, mie
li Draugai, labas dienas ir 
geriausius linkėjimus.

Justas Paleckis 
Rostokas, VDR.
1974.VII.11

So. Boston, Ma$s.
Visi važiuokime į pikniką
Rugpiūčio 4 d. 11 vai. ryto 

didelis busas stovės prie Lie
tuvių Draugystės Klubo Na
mo ant Broadway. Tik už $3 
nuveš į pikniką ir parveš iš 
pikniko, kuris įvyks Olympia 
parke, Shrewsbury, Mass.

Nepavėluokite!
Užsitikrinti vietai buse, 

šaukite E. Repšienę. Telefo
no num. 282-4026. E. R.

Worcester, Mass.
Piknikas angliško laikraš

čio “The Daily World” para
mai įvyks rugpiūčio 18 dieną. 
Prasidės nuo pietų ir tęsis iki 
vakaro.

Pikniko vieta: Three Acre 
Park, prie Lake Quinsiga- 
mond, 67 North Quisinga- 
mond Ave., Shrewsbury, 
Mass., Worcesterio kaimy
nystėje. Koresp.

St. Petersburg, Fla.
Liepos 13 d. įvyko Piliečių 

Klubo mėnesinis susirinki
mas. Susirinkimą atidarė ir 
pravedė vicepirmininkas 
Walter Dubenderis. Klubo 
direkciją tvarko Juozas Bak
šys. ‘

Kaip įprasta tokiuose susi
rinkimuose, ir šiame padary
ta klubo veiklos apžvalga. 
Finansų sekr. Tillie Lukienė 
padarė platų pranešifrią iš 
klubo finansinio stovio. Taip
gi parengimų komisijos pra
nešimai liudijo apie sėkmingą 
klubo gyvavimą. Iš praneši
mų paaiškėjo, kad nariai rū
pinasi klubo gerove.

Oras pasitaikė gražus, tai 
publikos prisirinko nemažai. 
Baigus pietauti, klubo sekre
torė A. Aleknienė pravedė 
pobūvį, pranešdama, kad tu
rime viešnią solistę. Gerų 
aktyvistų Monikos ir An
driaus Račkauskų sūnaus 
Leono žmoną Gertrūdą Rač
kauskienę i^AVaterbury, 
Conn. Jie čia phs Leono tėve
lius praleidžia atostogas. O 
mes tuo pasinaudodami, pasi
kviečiame talentingą solistę 

surengti koncertą. Ji mielai 
sutiko, ir mes džiaugiamės 
jos kooperacija.

G. Račkauskienė padainavo 
“Kur bakūžė samanota” ir 
kitas kelias lietuviškas ir 
angliškas įvairių kompozito
rių dainas. Ji sau ir su piani
nu akompanavo. Malonu bu
vo klausytis jos skambaus 
dainavimo, publika buvo su
žavėta. . . Ji gavo gražių 
aplodismentų.

Dainos Mylėtojų choras su
tartinai sudainavo keletą dai
nelių, vadovaujant G. Rač
kauskienei ir su akordijonu 
pritariant John Maracick. 
Tas iššaukė karštas ovacijas.

Mes dėkojame Gertrūdai 
už vadovavimą chorui.

Svečių atsilankė: Mr. & 
Mrs. William Melinis iš Mi
neola, N. Y., Mr. & Mrs. 
Leonas Račkauskai iš Water
bury, Conn., Mr. & Mrs. 
Joseph Mazionis iš Maspeth, 
N. Y.

Po to sekė šokiai prie J. 
Maracick muzikos ir pasisve
čiavimas iki vėlumos.

Į šiaurę išvyko atostogų 
Jonas ir Margaret Mileriai, 
Juozas ir Helen Šarkiūnai. 
Dainos Mylėtojų Choro mo
kytoja Adelė Pakalniškienė 
išvyko pas dukrą ir jos šeimą 
į Havajų salas. Linksmų vi
siems atostogų!

Atvykę niujorkiečiai Pra
nas ir Vera Budroniai iš Bay
side, N. Y. įsigijo gražų namą 
Seminole, Fla. Išvyko atgal 
susitvarkyti nuosavybę, ir 
greit persikels čia gyventi. 
Džiaugiamės, kad mūsų kolo
nija auga naujais pažangie
čiais. Linkime laimingai įsi
kurti pasirinktame krašte 
saulėtoje Floridoje. Daug 
sėkmės!

Čia gražiai įsikūrė dar vie
na veikli pažangietė Adelė 
Budrienę. Ji persikėlė iš Chi- 
cagos. Gerų sėkmių!

Aldona

Juozas
Stanelis-Stanley

Mirė balandžio 18 d.
St. Petersburg, Fla.

Jis buvo nuoširdus pažan
gietis. Stambus spaudos rė
mėjas. Mirė sulaukęs gražaus 
amžiaus.

Juozas atvyko į šią šalį 
visai jaunutis berniukas, bet 
jau patyręs caro žandarų na- 
gaikos. Jis veikliai dalyvavo 
sukilimuose prieš carą laike 
1905 metų revoliucijos. Kaip 
daugelis kitų, jis turėjo bėg
ti, kad išvengus katargos.

Atvykęs į Ameriką velionis 
dirbo visokius darbus ir blaš
kėsi skersai išilgai Jungtines 
Valstijas, vis ieškodamas ge
resnio gyvenimo. Vienu tar
pu buvo apsigyvenęs Los An
geles, Calif., kur laike streiko 
gavo paragauti ir Amerikos 
policijos buožės. Tai buvo 
aidoblistų (taip tuomet vadi
no kovingą Ind. Workers of 
the World organizaciją) veda
mam streike.

Sugrįžęs į rytus, ilgiausi 
laiką dirbo dailidės darbą.. 
Priklausė prie^Carpenter’s 
unijos. Taipgi visą laiką pri
klausė prie pažangių lietuvių 
organizacijų - LDS irtLLD. 
Taipgi beveik nuo pat susi- 
tvėrimo priklausė prie Lietu
vių Socialistų Sąjungos. Gy
vendamas Philadelphijoje 
daug veikė vietinėje LSS 
kuopoje.

Vėliau su šeima persikėlė 
gyventi į New Jersey valsti
ją, kur tūlą laiką turėjo nuo
savą gėrimų užeigą. Tą vė
liau pardavė ir vėl dirbo 
kaipo dailidė. Ten gyvenda
mas taipgi daug darbavos 
pažangiose lietuvių organiza
cijose ir rūpinosi palaikyti 
pažangią spaudą. Darbavosi 
spaudos vajuose.

Jam teko vienu sykiu nu
vykti į dabartinę Lietuvą. 
Labai džiaugėsi radęs gražiai 
klestinti gimtąjį kraštą. Su 
skaudančia širdimi prisiminė 

savo brolį, kurį fašistai-oku- 
pantai žiauriai kankino ir nu
žudė. Jis susirado savo brol
vaikius ir kitas gimines, su 
kuriais gražiai laiką praleido. 
Sugrįžęs jis svajojo vėl grįžti 
į Lietuvą ir gąl ten apsigy
venti, bet mirtis išplėšė iš 
gyvųjų tarpo.

Sveikatai susilpnėjus, ve
lionis persikėlė gyventi St. 
Petersburg, Fla. kur klima
tas švelnesnis, bet ir ten ligos 
kankino.

Jo žmona Ona jau buvo 
mirus prieš eilę metų. Jis 
mirdamas paliko vieną sūnų 
Eugenijų, jo žmoną Eugeni
ją, ir du anūkus - Ronald ir 
Gordon.

Sirgdamas jis prisiminė sū
nui, kad jam mirus, būtų kiek 
paaukota lietuvių spaudai, 
kurią jis taip mėgo. Tad jo 
sūnus paskyrė $500 “Laisvei” 
ir $500 “Vilniai. ’

Ks. B. Karosienė

ĮVAIRIOS žinios
GALI KILTI VISOS 
ŠALIES MASTU 
STREIKAS

New Yorkas. - Skaitlingo
sios darbo unijos Communi
cations Workers of America 
pildomoji taryba nutarė at
mesti American Telephone & 
Telegraph Co. pasiūlymą dėl 
naujo kontrakto ir autorizavo 
paskelbti streiką. Unijai pri
klauso 750,000 darbininkų. 
Jei kiltų streikas, paliestų 
visos šalies telefonų ir tele
grafų sistemą. Bet galimas 
daiktas, kad samdytojai nusi
leis darbininkų reikalavi
mams. Kas per vieni tie 
reikalavimai, viešai neskel
biama.

DU BILIJONAI DOLERIU 
GYVULIU AUGINTOJAMS

Washingtonas. - Kongreso 
Atstovų Butas 210 balsų 
prieš 204 nutarė “paskolinti” 
stambiesiems gyvulių augin
tojams du bilijonus dolerių. 
Jie skundžiasi, kad mėsos 
kainos esančios per žerhos, 
kad jie negalį išsiversti ir t. t. 
Du bilijonai dolerių bus paim
ti iš valdžios iždo.

Trenton, N. J. - Valstijos 
seimelis 41 balsu prieš 38 
užgyrė gubernatoriaus Byrne 
pasiūlymą įvesti mokesčius 
ant pajamų. Tokie mokesčiai 
valdžiai duos apie bilijoną 
dolerių per metus.

KAIP JIS
SUTIKO MIRTĮ

Seattle, Wash. - Čionai 
prieš pusantrus metus mirė 
tik 38 metų amžiaus dr. Gary 
Leinbach. Mirė nuo vėžio 
viduriuose. Jis žinojo, kad 
beviltiškai serga ir sugijimui 
jokių perspektyvų nėra. Da
bar rasta jo įkalbėta juostelė. 
Jis pasakoja, kaip jis ruošiasi 
mirčiai. Istorija labai liūdna.

Maskva. - Liepos 22 d. čia 
buvo tikrai nepaprasta diena. 
Oras buvo labai karštas, vir
šijo 100 laipsnių. Paskui užė
jo ledų lietus. Ledai buvo 
vynuogės dydžio. Nieko pa
našaus pirmiau nebuvo buvę.

TURKIJA NEBESITRAUK- 
SIANTI IŠ KIPRO n

Ankara. - Turkijos premje
ras Bulent Ecevit sako, kad 
Turkija norės pastoviai Kipre 
laikyti savo ginkluotų jėgų 
bazę. Tokia bazė esanti reika
linga Turkijos saugumui už
tikrinti. Jis nurodo, kad Kip
ro sala yra arti Turkijos^ Bet, 
žinoma, graikai tokiai turkų 
bazei priešinsis.

Paryžius. - Irano valdžia 
nutarė nupirkti 25 procentus 
visų didžiosios Krupo plieno 
gamybos kompanijos Vakarų 
Vokietijoje šėrų. Iranas yra 
vienas iš aliejaus gaminimo 
kraštų.

Binghamton, N.Y.
LDS 6 kuopos narių 

dėmesiui
Šiuomi primenu visiems 

LDS 6 kuopos nariams, kad 
mūsų susirinkimas įvyks rug
piūčio 5 dieną, Sokol salėje, 
226 Clinton St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Prašome visus kuo
pos narius dalyvauti.

Po vieno mėnesio pertrau
kos, mažum galėsime pagy
vinti savo kuopos veiklą. Rei
kalų, ir gana svarbių turime 
daug, tik reikalinga, kad kuo
pos nariai draugiškiau koope
ruotų su kuopos valdyba. 
Būtų gražu, kad mūsų kuopa 
pagyvintų savo veiklą ir su
rengtų bent vieną pasilinks
minimui sueigą.

Lauksime visų narių daly
vaujant?,

Ona Wellus, Sekr.

San Jose, Calif. - Čionai 
pavieto rinkimuose komunis
tų partijos veikėjas Jack 
Kurzweil surinko 30,000 bal
sų, arba 15 procentų visų 
paduotų balsų už visus kandi
datus.

AUKŠČIAUSIAS KAINU 
PAKILIMAS Į 27 METUS

Iš Washingtono valdžios 
paskelbtų statistikų matome, 
kad New Yorko ir New Jer
sey valstijose visokių buitinių 
daiktų kainos per birželio 
mėnesį pakilo visu vienu pro
centu. Tai reiškia, kad jeigu 
kas mėnuo šitaip kainos kils, 
tai per metus pakils net 12 
procentų.

Tai aukščiausias šioje apy
linkėje kainų pakilimas per 
paskutinius 27 metus. Ir 
neatrodo, kad kilimui būtų 
koks nors galas. ?

BOMBA LONDONO 
BOKŠTE

Londonas. - Liepos 17 koks 
nors piktadarys padėjo bom
bą garsiajame Londono bokš
te. Sprogimas buvo baisus. 
Vienas žmogus užmuštas, o 
41 sužeistas. Bokštas buvo 
pastatytas dar 11-tame am
žiuje. Nežinia, kiek jam žalos 
padarė bombos sprogimas.

i
16,689 NAUJI 
GYDYTOJAI

Pranešama, kad 1973 me
tais baigė mokslą ir gavo 
leidimą praktikuoti 16,689 
nauji gydytojai. Tai gerokai 
daugiau, negu 1972 metais. 
Tais metais tiktai 14,476 ga
vo leidimą praktikuoti. Šian
dien Jungtinėse Valstijose 
turime 326,933 gydytojus.

Klausimas: Kažin ką dabar veikia mūsų turtuoliai? 
Atsakymas: Turtėja!

GYVI KRUVINU ĮVYKIU 
LIUDYTOJAI

Londonas. - Keli šimtai 
anglų sugrįžo iš Kipro (Cy
prus) salos. Jie pasakoja bai
sius, krūvinius įvykius po to, 
kai graikai karininkai nuver
tė Makarios valdžią ir paėmė 
vairą į savo rankas. Jie savo 
akimis matė tuos žiaurumus.

•
New Delhi. - Didelė grupė 

Indijos Kongreso Partijos 
veikėjų smarkiai kritikavo 
valdžią ir premjerę Indirą 
Gandhį už nevedimą pakan
kamai aštrios kovos prieš 
ekonominius šalies negalavi
mus.

MOTERŲ GYDYTOJU 
SKAIČIUS PADIDĖS

Gydytojų paruošimo mo
kyklose ir įstaigose studenčių 
skaičius smarkiai auga. Per 
pastaruosius trejus metus jų 
skaičius daugiau negu pasi- 
dvigubino, būtent: nuo 3,894 
pakilo iki 7,824.

REPUBLIKONAI 
NUBAUDĖ 
REPUBLIKONĄ

Washingtonas. - Advoka
tas Albert Jenner buvo 
Atstovų Buto Teisiniame Ko
mitete republikonų frakcijos 
atstovu ir gynėju. Bet kadan
gi jis stojo už prezidento 
apkaltinimą, tai Republikonų 
partija jį iš tos vietos išmetė. 
Ji sako, kad jis jiems šiame 
komitete nebeatstovauja, jų 
reikalų negina, nori preziden
tą nubausti.

IRANAS SKOLINA 
ANGLIJAI!

Londonas. - Visa Anglija 
tapo nustebinta pranešimu, 
kad darbiečių valdžia ima 
$1,200,000,000 paskolą iš Ira
no. Valdžia sako, kad to 
reikalauja Anglijos ekonomi
kos stiprinimo reikalai, kova 
prieš infliaciją ir t. t.

KAIP MŪSŲ 
MOČIUTĖS. . .

VILNIUS. Liaudies meno 
draugijos salone (Stiklių gt.), 
atidaryta audėjos Br. Sinku 
nienės kilimėlių paroda.

Kolūkietės, dabar 75 metų 
amžiaus sulaukusios pensi
ninkės, ekspozicijoje - 12 
rištinių naminės vilnos kili
mėlių.

Br. Šinkūnienė tęsia seną
sias audėjų tradicijas, ji 
puoselėja rištinį audimo bū
dą. Ryškūs ornamentai, na
cionaliniai motyvai, spalvinė 
kultūra atskleidžia subtilų 
skonį, meilę senolių menui. 
Vilniaus skyriaus liaudies 
meistrėms-audėjoms numa
toma surengti parodos apta
rimą, pasikvietus dailininkus 
tekstilininkus.
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Kaip atrodo šiaurė
Vasarai atėjus labai yra 

madinga, ypatingai dirban
tiems, imti atostogas ir apva
žiuoti šalį. Amerikos gerais 
keliais tą galima padaryti į 
porą ar daugiau savaičių. Lie
pos 10-tą dieną leidomės ir 
plačiais asfalto keliais į mėly
nuosius ežerus. O gal pasiek
sime ir pamarius. . .

Atleidžiant Floridą, gėrėjo
mės šiaurės Floridos ir 
Georgia valstijos kukurūzų 
laukais. Jie atrodo žavingi ir 
turtingi. Nejučiomis pradedi 
jausti saldžiųjų kukuruzų 
skonį savo burnoje.

Georgia valstija yra pyčių 
(persikų) valstija ir pagal tą 

.seną įgyventą garbę, ji vadi
nasi Peach State. Matėme 
Persikų sodus pravažiuojant, 
bet nebematėm vaisių ant 
medžių. Negana to, ir per
kant labai brangūs.

Mūsų šios kelionės tikslas 
aplankyti anūkėlius Ohio val
stijoje, o kad pasiekti šią 
valstija, reikia pervažiuoti

net 4-rias valstijas. Taigi, 
buvo didelė proga stebėti jų 
gausų derlių, pradedant ku
kurūzais ir baigiant pamido- 
rais. Niekaip nebegalima ti
kėti, kad Amerikoje bus sto
ka maisto, kad mes mokėsi
me $1 už bandelę duonos, ką 
pranašauja mūsų plunksna
graužiai.

Ohio valstija garsi savo 
soja pupelių laukais, aukso 
spalvos kviečiais, kukurais ir 
pamidorais. Šį metą ji gėrisi 
drėgmė ir neapsakomai dide
liais derliais.

Nestovėjome vietoje, o vis 
keliavome. Pervažiavom In
diana valstiją, kuri nebeturi 
kuo pasigirti. Tiesa, mes ne- 
bepasiekėm jos derlingus dir
vožemius, o tik pagal Lake 
Michigan ežerą smėliuotus 
kalnelius.

Pasiekėm Michigano valsti
ją, trumpam laikui apsisto
jom pas mūsų senus pažįsta
mus draugus. K. ir A. Dama- 
lakus Steevensville, Mich.

Pravažiavom ir ne mažai so
dų, kur kitais metais matyda- 
vom daug raudoneveidžių 
obuolių, geltono vaško spal
vos kriaušių ir mėlynų, kaip 
girtuoklio nosis, slyvų soduo
se, bet šiemet to viso nesima
to, sodai mažai žada. Pakelė
je pirkom vieną kvortą vyš
nių ir pamokėjom 75 c. (prie 
pat sodo vartų), o tai jau 
labai brangu.

Jau bu\/om nusisprendę ap
leisti namus ir pradėti kelio
nę, kai pasiekė skaudi, liūdna 
žinia, kad mirė mūsų geras 
pažįstamas ir bičiulis, idėjos 
draugas, .visuomenininkas ir 
darbuotojas, “Laisvės” per
sonalo narys Jonas Gasiūnas. 
Tai skaudi žinia visam pažan
giam judėjimui lietuviškoje 
išeivijoje. Tai bus didelis 
nuostolis ir dar didesnis ap
sunkinimas išlaikyti pažangią 
spaudą, retėjant gretoms pa
čioje vadovybėje.

Todėl, suglauskime mūsų 
jėgas ir prisidėkime kiek tik 
galime, kad užpildyti pasi
traukusiųjų į amžinastį vie
tas. J. P. Mileris

San Francisco, Cal
Šaunus piknikas ir svečiai
Liepos 14 dieną piknikavo- 

me Ed. ir Janet Hume nepa
prastai gražioje sodyboje. 
Pikniką ruošė Oaklando LLD 
kuopa.

Džiugu pažymėti, kad šios 
puikios sodybos šeimininkė 
Janet Hume-Kuodytė yra 
veiklių lawrenciškių Jono ir 
Afemijos Kuodžių dukra. 0 
jos vyras advokatas Edwar- 
das nors nėra lietuvių tauty
bės, bet jis yra toks žmogus, 
kuris tinka prie visų tautų 
žmonių. Dar galima pridėti, 
kad šeimininkų jaunesnioji 
dukra Margarita, kuri lanko 
Sanfordo universitetą, yra 
pasibrėžus išmokti lietuvių 
kalbą. Nuo savęs linkiu jai tai 
pilnai pasiekti.

liava buvo 12 pėdų pločio ir 
18 pėdų ilgio. Tai, matyt, 
buvo per didelė, vagys nega
lėjo ja pasinaudoti, tai sugra
žino.

Liepos 10 dieną mirė Pet
ras Lušinskas, 79 metų am
žiaus, gyvenęs 35 Arlington 
St. Buvo labai ramus, niekur 
nedalyvavo, todėl mažai kas 
apie jį ir žinojo. Palaidotas 
liepos 13 dieną Lietuvių kapi
nėse, Bradforde.

Birželio 28 dieną “Laisvėje” 
buvo pažymėta, kad Sabaitis 
mirdamas paliko brolio vai
kus Bostone, o turėjo būti 
Brocktone. Darbininkė

RICHMOND HILL, N. Y.

Atsisveikinimo 
žodis

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

ANTANAS ir ILSE BIMBAI

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Valerijai, gimi

nėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams ir 
pažįstamiems.

JOSEPHINE AUGUTIENĖ
Cliffside Park, N.J.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

J onui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

VALYS ir VERUTĖ BUNKAI
St. Petersburg, Fla.

Prieš keletą dieną iš Lietu
vos sugrįžo floridiečiai lais- 
viečiai Verutė ir Valys Bun- 
kai. Prieš išvyksiant iš Vil
niaus, jiedu paliko tokį atsi
sveikinimą:

Prabėgo dešimt metų nuo 
pirmo mūsų apsilankymo Ta
rybų Lietuvoje. Šių metų 
birželio mėnesį ir vėl mudu 
atsistojome ant mielos lais
vos Tėvynės žemės.

Tačiau šis apsilankymas 
buvo tikrai nepaprastas, nes 
turėjome progą stebėti 30- 
ųjų Tarybų Lietuvos išvada
vimo iš fašizmo metinių di
džias iškilmes.

Šio garbingo jubiliejaus 
proga širdingai sveikiname 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nes, pasiekus didelių laimėji
mų visose srityse. Kartu su 
kitais pažangiais užsienio lie
tuviais džiaugiamės ir linki
me, kad Tarybų Lietuva ir 
toliau žengtų socializmo ke
liu.

Dėkojame Lietuvos Komu
nistų partijai, vyriausybei ir 
Kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis komitetui už suteiktą 
galimybę pamatyti visuomet 
jauną ir gražią Tarybų Lietu
vą.

Verutė ir Valys BUNKAI

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

NASTĖ ir PRANAS BUKNIAI
Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopoj susirinki

mas įvyks rugpiūčio 3 d. 3 
vai. po pietų, salėje 1154 N. 
4th St.

Draugai ir draugės! Be jo
kių pasiteisinimų būtinai at
vykite į šį susirinkimą pasi
tarti apie rudeninę veiklą. 
Gal ir vėl galėsime suruošti 
kokią nors pramogą, atvėsus 
orams.

Kviečia,

Svečiai
Piknike dalyvavo mieli sve

čiai net iš New Jersey valsti
jos. Tai mūsų draugų Juozo ir 
Ksaveros Karosų dukra 
Eugenija su savo vyru inži
nieriumi Gene Staneliu. Abu
du tūlą laiką viešėjo pas 
tėvus Karosus ir ta proga 
dalyvavo mūsų piknike. Ma
lonu buvo juos matyti.

Be to, piknike dalyvavo iš 
Sanoma, Calif., Robertas 
King (Karalius) su savo vieš
niomis.

Piknike buvo ir savo gimta
dienių minėtojų. Tai Dorothy 
Machulis, Alekas Taraška, 
Margareta Mozūraitienė ir 
Olga Skultin. Visiems jiems 
sudainuota “Ilgiausių metų”.

Atsilankę svečiai buvo dė
kingi už šios dienos skoningas 
vaišes. Darbo pareigas rū
pestingai atliko M. Mozūrai
tienė, U. Burdienė su savo 
.dukterims Anna ir Nele Va
laitis ir Ig. Kamarauskas.

Staigi J. Gasiūno mirtis
Ši labai skaudi žinia apie 

Jono Gasiūno mirtį sukrėtė 
visus-pažangiečiu^ jo drau
gus. Kada ta liūdna žinia 
pasiekė mūsų Agotą Norkie
nę (J. Gasiūno pirmoji žmo
na, kuri jau sepiai mirusi, 
buvo Norkienės ęlukra), tie
siog nesinorėjo tikėti, ir su 
nekantrumu laukėme atei
nant į tolimą Kaliforniją laik
raščių - “Laisvės” ir Vilnies 
su tikresne žinia apie tai.

Ši Jono Gasiūno staigi mir
tis labai didelis nuostolis vi
sam pažangiajam judėjimui, 
o ypač laikraščiui “Laisvė”. 
Taip labai jis buvo reikalin
gas, bet mirtis nieko nepasi
gaili. Ji pasiima visus. Labai 
gaila, kad mūsų gyvenime, 
kaip yra sakoma, visko tenka 
tikėtis. . . L-ma

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros 

Draugijos 28 kuopos valdyba 
pasikalbėjo ir nutarė sureng
ei pietus spaudos naudai su 
programa. Tas bus rugsėjo 
15 dieną, 103 Green St. sve
tainėje.

Mes prašome kitų kolonijų 
draugų nieko nerengti tą die
na, bet atsilankyti pas mus į 
Waterbury and pietų. Toliau 
3us pranešta apie programą.

Mūsų ligonės
Serga draugė Amilija Du- 

dienė, Walter Dudas žmona. 
Buvo ligoninėje, o dabar yra 
Convalescent namuose. Wa
terbury, Extended Care Fa
cility, Bunker Hill Road. Ji 
turi skaudančias kojas ir ne
gali vaikščioti.

Labai serga Mary Zelena- 
kienė, Juozo Zelenako žmo
na. Ją kamuoja dvi ligos. 
Turi nervų pakrikimą ir ar- 
traitį. Jos rankų pirštai su
traukti ir negali pavaikščioti. 
Jos vyras Juozas prižiūri ją 
namuose. Jau treji metai 
kaip ji taip serga ir neina 
geryn.

Draugė Ella Radžiūnienė 
sirgo, buvo ligoninėje, turėjo 
operaciją, bet jau dabar pa
sveiko ir pradėjo dirbti 4 
valandas į dieną.

Ji dirba prie vaikų, kurie 
yra užgimę nenormališki, ne
sveiki. Ji juos aprengia, pa- 
vedžioja ir pavalgydina.

Aš linkiu visoms ligonėms/ 
kad jos pagytų ir būtų svei
kos. M. Svinkūnienė

Hartford, Conn

Kp. Valdyba

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

MIKOLAS ir EMILIJA LIEPAI
Woodhaven, N. Y.

Vientiane. - Laoso kabine
tas, kuris yra koalicinis, nu
tarė paleisti Parlamentą ir 
paskelbti naujus rinkimus. 
Už Parlamento paleidimo 
karštai stojo komunistai, nes 
senas parlamentas susidėjo 
daugumoje iš dešiniųjų ele
mentų.

RICHMOND HILL, N. Y.

Jeruzalimas. - Izraelio 
premjeras Mr. Rabin pareiš
kė, kad Izraelio valdžia neis į 
jokias derybas su palestinie
čiais, kurių žemes izraeliečiai 
užgrobė. į

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

JURGIS ir URŠULĖ BERNOTAI
Woodhaven, N. Y.

• AR LAIVAI PLATĖS?
Tanklaivis, kuris statomas Ude- 

valos (Švedija) laivų statykloje, 
bus plačiausias pasaulyje. Jo tal
pa (485 000 t), ilgis (350 m), bor
tų aukitis (30,5 m) yra tradiciniai, 
tačiau plotis — net 79 m. Specia
listų nuomone, tai padidins plau
kiojimo saugumą, o svarbiausia-- 
laivo grimzlė sumažės beveik 
penkiais metrais, palyginus su ki- 

< tais panašios klasės laivais.

Haverhill, Mass.
Piknikai jau prasidėjo, tai 

reikia juose dalyvauti. Rug
piūčio 4 dieną bus didelis ir 
iškilmingas piknikas Olympi- 
jos parke. Shrewsbury, 
Mass., ten, kur visuomet su
važiuoja daug žmonių ir visi 
linksmai praleidžia laiką. Tai 
ir mes rengiamės Kartu su 
visais dalyvauti ir linksmin
tis.

Pas mus yra ligonių. Mary 
Sametis buvo ligoninėje ke
lias savaites, o po operacijos 
gydosi namie. Eina geryn, 
bet dar tebėra gydytojo prie
žiūroje.

Petronė Petrus nukrito nuo 
įaiptų ir smarkiai susižeidė. 

^Susilaužė kairiąją ranką. Bu
vo ligoninėje. Dabar gydosi 
namie.

Liepos 14 dieną buvau ap
lankyti Rožę Šiliaikienę. Ją 
spaudžia senatvė, kaip ir 

i daugelį kitų senosios kartos 
lietuvių. <,

Tai vis “Laisvės” skaityto
jos. *'

Yra daugiau sergančių, bet 
ne visus pavykstą sužinoti.

Liepos 1 dieųą kažin kas 
pavogė vėliavą nuo miesto 
Rotušės (City Hali). Bet vė-

Po trumpų atostogų Lais
vės Choras laikė pamokas. 
Choras suenergėjo, pradėjo 
rengtis dėl busimojo pikniko 
Worcester, Mass., 4 „dieną 
rugpiūčio, su gražia progra
ma ir naujomis dainelėmis. 
Wilma Hollis rūpinasi, kad 
choras į pikniką nuvežtų ir 
dovanėlę. Pati ir pradžią jau 
padarė. Kurie norėsite prisi
dėti, esate prašomi.

Labai buvo malonu pamo
kose matyti mūsų sekretorę 
ri. Corlson. Nors po operaci
jos dar nelabai tvirta, bet 
atėjo.

Elenutės Brazauskienės te
ta Mrs. Saurušaitienė vėl 
buvo ligoninėje pataisyti 
sveikatą. Linkiu jai pilnai 
susveikti.

Onutės Visockienės gimi
naitė iš Californijos lankėsi 
pas ją, tai abi atvažiavo į 
choro pamokas. Jai mes su
dainavome “Ilgiausių metų”. 
Ir palinkėjome, kad jinai mus 
aplankytų ir ateinančiais me
tais.

Laisvės Choras nusamdė 
didelį busą rugpiūčio 4 dieną 
važiuoti į Worcesterio pikni
ką. Visi bičiuliai kviečiami su 
mumis važiuoti. Kaina tiktai 
3 doleriai. Busas išeis 10 
valandą iš ryto nuo 157 Hun
gerford St. Visi prašomi būti 
anksčiau. V. K.

5-tas puslapis

WOODHAVEN, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Julės Lason

RICHMOND HILL, N. Y.

JURGIS ir SOFIJA STASIUKAICIAI
Fairview, N. J.

VERA ir PRANAS BUDRIONIAI
Flushing, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

P. N. Bukniai
J. J. Lazauskai

J. Weiss

Mirus

Jonui Gasiunui

Mirus

Jules Lason

Mirus

Julės Lason

New Yorkas, 
dieną Kennedy 
pastate, į kurį 
Ipribūna lėktuvai antram 
aukšte vaistinėje tapo nušau
tas vaistinės tarnautojas. 
.Žmogžudys suimtas.

- Liepos 9 
Aerodromo 
iŠ užsienio

MIRUS

Jonui Gasiūnui
Mes liūdime “Laisvės” kolektyvo darbuotojo, pa

žangaus Amerikos lietuvių visuomenės veikėjo, 
plunksnos darbuotojo, LLD ir kitų pažangių organiza
cijų darbuotojo.

Reiškiame užuojautą jo žmonai, giminiems ir plačiai 
masei jo artimų draugų.

Jo darbuotė šioje šalyje ilgai nebus užmiršta!
LLD 198 kuopa
Oakland, Calif.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Lilijai,
dukroms Lynne ir Lorraine, broliui Jonui, sesutei
Jennie, uošviams Amelijai ir Mikolui Liepams, visiems
kitiems artimiesiems ir draugams.

M. Adams, Great Neck, N. Y.
A. I. Bimbai

W. A. Malin
E. W. Jeskevičiūtė

R. H. Feiferiai
Amelia Young
Anne Yakstis

WOODHAVEN, N. Y.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Lilijai,
dukroms Lynne ir Lorraine, broliui Jonui, sesutei
Jennie, uošviams Amelijai ir Mikolui Liepams, visiems
kitiems artimiesiems ir draugams.

NASTE ir PRANAS BUKNIAI

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jules Lason
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Lilijai, duk

roms Lynne ir Lorraine, broliui Jonui, sesutei Jennie, 
uošviams Amelijai ir Mikolui Liepams, kitiems vi
siems artimiesiems ir draugams.

MOTIEJUS KLIMAS
EMILIJA KRUPSKIS [KLIMAITĖ]

East Brunswick, N. J.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Lilijai,
dukroms Lynne ir Lorraine, broliui Jonui, sesutei
Jennie, uošviams Amelijai ir Mikolui Liepams, visiems
kitiems artimiesiems ir draugams.

RICHMOND HILL, N. Y.

Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai,
giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams
ir pažįstamiems.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

P. V. GASPAR1ENE
Grand Rapids, Mich.

RUTH BELL
Monroe, N.Y.



6-tas puslapis LAISVĖ

“LAISVES” REIKALAI
“Laisvę” parėmė aukomis nuo birželio 24 d. iki liepos 18 d. 

sekami rėmėjai:
Alice Lideikienė iš Great Neck, N. Y., aukojo 2 “Laisvės” 

Kooperatyvo šėrus, vertės $10, ir dar pridėjo $2 pinigais.

Jonas Grybas ir Jonas Lazauskas parvežė iš brocktoniečių 
kniko $6§?suaukotus sekamų draugų:

Marijone Gutauskienė, Brockton, Mass........
Paul Niukas, No. Andover, Mass. . .............
A. J. Skirmontai, Brockton, Mass................
Pauline Kalošius, Halifax, Mass...............
Charles Morkūnas, Lawrence, Mass............
Charles ir Anna Urbonai, Hudson, Mass. . . . 
Louise Holthaus, Hanover, Mass..................
Ch. Yošk, Marlboro, Mass................. ...........
M. Uždavinis, Norwood, Mass......................
Antanas Vasaris, Detroit, Mich....................

$10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

S. Rainardas iš Brockton, Massachusetts, per du at
veju prisiuntė $243

Iš spaudos pikniko pelno ((LLD 6 kuopos)..................!
Juozas Valančiauskas, proga savo 91-ojo gimtadienio 
Ada White, M. Gutauskienė, K. Cheraskas, S. Rai- 

nard ir Anna-Frank Markevičiai, po $5.........
Adelaine Murray.................... ...................................

$125.00
i .91.00

25.00
2.00♦ * *

Kitos aukos:
LLD 2 kuopa, So. Boston, Mass., per E. Repšienę . . $500.00 
LLD 10 kuopos pobūvio pelnas nuo spaudos naudai

parengimo, per F. Walant, Philadelphia, Pa. 150.00 
Stasys Vilkas, per P. Alekna, St. Petersburg, Fla.. . 100.00 
Marijona Urbonienė, Detroit, Mich., perdavė savo

mirusio vyro Jurgio palikimą, per P. Jočionį. . . . 100.00 
Amelia Kazėnienė, Johnson City, N. Y., prisimini

mui mirusio vyro Vinco ...................... 
Apolonija Bečienė, Miami, Fla., prisiminimui gyve

nimo draugo Igno Urbono............................. .
Pranas ir Vera Budroniai, Flushing, N.Y...........
Antanas Borden, Kenosha, Wis., prisiminimui prieš 

9 metus mirusios žmonos Mary..................
Vincas Kartonas, Jensen Beach, Fla..........................
John Bublevsky, Dearborn, Mich..............................
Valerija Sutkienė, San Francisco, Calif., per B. Ker- 

šulienę parėmimui liepos 14 d. laisviečių pikniko . . 
Pauline Cook, Auburn, Mass.....................................
Vincas Paulauskas, New Vernon, N.J......... .........
LLD 198 kp., Oakland, Calif., per Ks. B. Karosienę . 
Mary Stolpin, Flint, Mich..........................................
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich., proga savo 

82-ojo gimtadienio........................................
Mary Zeakas, Rockville, Md......................................
Jonas Sutkus, Stoughton, Mass................................
A. Gudaitis, Glendale, N.Y.......................................
Wm. Kulik, Tillson, N. Y...........................................
P. Kuslevic, Burlington, N.J....................................
Antanas Zazas, Lake Worth, Fla....................... .
Mary Kasper, Brockton, Mass., per S. Rainardą,

prisiminimui uošvės Annie Kasper ................   .
Adolfas Gilman ir šeima, Jamaica, N. Y............. 
Ona Yesulaitienė, Seymour, Conn.............................
Julia Šimkienė, Brooklyn, N.Y..................................
K. Milenkevičius, Brooklyn, N. Y. pabauda už neda

lyvavimą piknike, liepos 14 d........................
J. Pužauskienė, Sands Point, N.Y.............................
Anna Samulėnas, Fitchburg, Mass................. ...........
Leo ir Margaret Jakštas, Brooklyn, N.Y..................
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y................
Po $1.00: John Perevich, Rochester, N. Y.; Adam

• Vinickas, Great Neck, N. Y.; Anna Kūniš
kas, Scranton, Pa.; M. Swed, Paterson, 
N. J.: J. Raila, Imlay City, Mich.; A. Gu
tauskas, New Haven, Conn.; Petras Vely- 
kis, Waterbury, Conn.; Eva Gailiūnienė, 
Brooklyn, N. Y.

Dėkojame visiems.
Administracija

50.00

40.00
30.00

25.00
25.00
21.00

20.00 
15.00 
15.00 
15.00 
11.00

10.00 
8.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00

5.00
5.00
5.00
5.00

4.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Worcester, Mass.,pažangios draugijos 
rengia pikniką

OLYMPIA PARKE, SHREWSBURY, MASS
Sekmadieni, rugpiūčio 4 d 
Pietūs bus gatavi 12 vai.

IRENE JANULIENĖ AMELIA YOUNG ELENA BRAZAUSKIENE

Ii .

Meninė programa bus ypatingai puiki. Dainuos 
Hartfordo Laisvės Choras ir jų solistai. Taipgi 
dalyvaus solistė Amelia Young iš New Yorko, Irene 
Janulis, Al Dupsha, J. Sabaliauskas ir kiti vietiniai.

Tad kviečiame svečius iš visos Naujosios Anglijos, 
taipgi ir iš toliau.

Penktadienis, Liepos Į July] 26, 1974

i

Washingtonas. - Per pir
muosius šių metų tris mėne
sius kriminališki nusikalti 
mai Jungtinėse Valstijose 
paaugo net 15 procentų!

Rugsėjo 15 d.
LLD 28 kuopa, Waterbury, 

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

ANNA QUATER
New York, N. Y.

To stay the hand of PramogŲ Kalendorius 
the executioners! ■

Military Terror Continues to 
Rule in Chile.

Since the overthrow of the 
Popular Unity Government 
by the military junta, tens of 
thousands of progressive po
litical leaders, workers and 
trade union activists were 
arrested, and without trial or 
investigation, thrown into 
jails and concentration 
camps. Many were mur
dered, others are still lan- 
dered, others are still lan
guishing there, being subjec
ted daily to barbaric torture.

In May alone, several, 
hundred political activists 
were arrested.

Five political prisoners 
were condemned to death by 
a secret courtmartial in San 
Fernando.

To stop the growing inter
national isolation of the San
tiago fascist regime, its mili
tary henchmen are staging 
now an “open” farcical trial. 
Nineteen Chilean patriots - 
members of left-wing parties 
have already been sentenced 
to long prison terms. Now 
the bloody butchers in uni
form, charging Luis Corva- 
lan, the General Secretary of 
the Communist Party of 
Chile and his associates with 
treasonable acts punishable 
by death, are preparing to 
destroy them for “crimes” of 
championing the rights of the 
people to democracy and a 
decent life.

We, representatives of Uk
rainian, Polish, Russian, 
Jewish, Hungarian, Lithua
nian, Estonian, Latvian, Ar
menian and other ethnic 
groups, assembled at a meet
ing organized by the Minor 
Press Club in protest of the 
unending terror in Chile, 
condemn the murderous 
treatment, of the- Chilean 
people by the military dicta
torship, and demand the 
immediate and unconditional 
release of all political priso
ners in Chile; restoration of 
the democratic and human 
rights of the Chilean people; 
and end of all U. S. aid to the 
fascist Chilean regime.

We further demand that 
the Government of the U. S. 
A. offer political asylum to 
Chilean refugfees; that it stop 
being a silent witness to the 
murders and atrocities 
taking place in Chile; that the 
American Embassy in Chile 
send its representatives to 
the ungoing military trials.

We also demand that Kurt 
Waldheim, the General sec
retary of the United Nations 
consider sending an investi
gative team to Chile that 
would report its findings to 
the forthcoming session of 
the General Assembly.

The Chilean people must 
be helped in their struggle to 
reestablish democracy and 
constitutional legality in 
their country. The bloody 
farce of the military sham 
trials must be stopped - the 
hand of the executioners 
stayed! The Minor Press Club

We apeal to the readers of 
our newspaper to send their 
contributions to the Chile 
Solidarity Committee, 156 
Fifth Avenue, New York,

Rugsėjo 1 dieną
K. Ciurlienė rengia savo 

vyrui 80 metų gimtadienio 
balių. Kviečia visus laisvie- 
čius ir kitus draugus atsilan
kyti. Pietūs bus duodami 12 
vai. dieną. Jo dukros taipgi 
prisideda prie parės. Pelnas 
bus skiriamas “Laisvei”.

♦

‘ Rugpiučio 4 d.
Worcesterieciai rengia pik

niką “Laisvės” naudai - vi
siems gerai žinomoje vietoje 
OLYMPIA PARKE, 
Shrewsbury,. Mass.

“LAISVĖS” 
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
antradienį, liepos 30 d., 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėje. Visi 
dalyvaukime.

A. Rainienė, Sekretorė

LINKĖJIMAI “LAISVĖS” 
KOLEKTYVUI IŠ 
ASPEN, COL.

Vasaromis čia vyksta muzi
kos festivaliai, dailės paro
dos, poezijos skaitymai, ope
ra. Suvažiuoja žymūs meni
ninkai.

Kultūros aruodas ir gamtos 
tyla teikia ramunę.

Iki pasimatymo,
H. Feiferienė

APSILEIDIMAS, 
NEPAISYMAS AR 
SUKTYBĖS?

Žmonės sako, kad “nauja 
šluota geriau šluoja”. Panaši 
dabar istorija su mūsų miesto 
naujais pareigūnais ir finansi
ne padėtimi. Nayjasis miesto 
kontrolierius arba iždininkas 
ponas Goldin užsispyrė per
žiūrėti. patikrinti miesto fi
nansines knygas. Ir surado 
didžiausią betvarkę^ Tarpe 
pajamų ir išlaidų skirtumai 
liečia milijonus dolerių.

Įveltas yra dabartinis mies
to majoras ponas Beame, ku
ris ilgus metus prieš išrinki
mą majoru buvo miesto iždi
ninku. Kodėl tokia suirutė jo 
knygose, kodėl tokie skirtu
mai? Kur tie milijonai dole
rių? Kas kaltas?

Ponas Goldin sako, kad jis 
nieko nekaltina ir niekam 
suktybių neprimeta. Jis tik 
iškelia ir paskelbia faktus.

Majoras Beame teisinasi, 
kad kai jis užėmė kontrolie
riaus postą, rado knygas di
delėje netvarkoje. Bandė jas 
sutvarkyti, bet pilnai nepa
vyko. Jis kaltina visą knyg- 
vedystės sistemą. Ji esanti 
labai atsilikusi, netinkanti' 
miestui, kurio metinė apy
varta siekia daug bilijonų 
dolerių.

Su laiku turės išryškėti, ką 
iš tikrųjų reiškia naujojo kon
trolieriaus iškelti faktai. Gali
mas daiktas, kad kaip Wa
shington) valdžioje, taip mū
sų New Yorko - viešpatauja 
didžiausia korupcija.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Petrui Siauriui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Elenai, 

visiems giminėms ir draugams.

BROOKLYN, N. Y.

JURGIS ir SOFIJA STASIUKAlClAI
Fairview, N.J.

JURGIS ir SOFIJA STASIUKAlClAI
Fairview, N. J.

■am

Mirus

Vincui Cepuliui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Onai, 

visiems artimiesiems ir draūgams.

“The Leningrad 
Music Hall

One of the new and inte
resting buildings in Vilnius, 
Lithuania, is a huge Sports 
Hall, with a big parking area. 
It’s something like the Madi
son Square Garden or Lin
coln Center in New York. In 
that building we saw the 
most wonderful variety show 
called “The Leningrad Music 
Hall”. It could compete with 
any show I have seen in New 
York Radio City.

Talk about the .beautiful 
girls! They don’t come more 
beautiful and talented than 
those girls in “The Leningrad 
Music Hall”.

The show was based on a 
story of two young people - a 
girl from Tallinn, Estonia, 
and a young man from Lenin
grad meeting and falling in 
love with each other while 
seeing all the ^beautiful things 
in Leningrad;i

One of the most interesting 
scenes in the show’ was the 
butterfly. The stage was ab
solutely dark. A bright ar
tists’s pallet appeared on that 
very dark background. Then 
a brush appeared and painted 
a colorful butterfly which 
flew to a flower which had 
appeared in one corner of the 
dark background. And we 
saw a story of a flower, wind 
and butterfly.

That scene was so diffe
rent, so new in presentation 
and feeling that it thrilled the 
whole audience.

Another unique scene was 
the three spacemen floating 
in space. All in all the whole 
thing was wonderful, highly 
enjoyable, and I wished that 
it would be possible to bring 
“The Leningrad Music Hall” 
to Radio City in New York 
for the American people to 
see. It sure would win anoth
er point for the Soviet Union.

Use

Mirus

Vincui Cepuliui
ir
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Petrui Siauriui
Reiškiu giliausią užuojautą jų žmonoms ir visiems 

artimiesiems bėi draugams.

RICHMOND HILL, N, Y.

!

Reiškiu giliausią užuojauta žmonai Valerijai, gimi

 

nėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams ir 
pažįstamiems.

Anna Quater 
New York, N. Y.

MOTI
East Brunswick, N. J.

RICHMOND HILL, N. Y.

Telda King

A. ir V. Taraška
V. ir U. Burda

RUTH and SERVET J. GUGAS

Mirus

MIRUS

Jonui Gasiunui

F. ir D. Machulis

F. Balčiūnas
J. ir K. Karosas

I. ir M. Kamarauskas

Mirus

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams 
ir pažįstamiems.

J. ir J. JORDAN
Three Bridges, N i J.

Mes bendrai su visa pažangia lietuvių visuomene
liūdime tauraus brangaus visuomeninio veikėjo ir
spaudos darbuotojo. Mūsų užuojauta jo žmonai, gimi
nėms ir draugams.

San Francisco, Oakland ir Apylinkės draugai

Josephine Anscott
Valė Sutkienė
Maryte Baltolionytė

A. ir K. Mugianis
A. ir N. Valaitis

J. ir M. Mozūraites

Bonna. - Vakarų Vokietijos 
premjeras Schmidt ir Pran
cūzijos prezidentas d’Estaing 
tupėjo pasitarimą ir nutarė 
ateityje glaudžiau bendra
darbiauti. Per tūlą laiką san
tykiai tarp V. Vokietijos ir 
Prancūzijos buvo gerokai “at- Į 
vėsę”. Į

Mirus

Jonui Gasiūnui

Jonui Gasiūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Valerijai, ' 

giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams
ir pažįstamiems.

Detroit, Mich.

S KLIMAS

RICHMOND HILL, N. Y.

Jonui Gasiūnui
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Valerijai, gimi

nėms Lietuvoje ir Amerikoje, visiems draugams ir 
pažįstamiems.




