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KRISLAI
Jau pradėkime
Veltui jų pastangos 
Pasaulinė liga 
“Šventoji karvė” 
Turi būti besąlyginė

A. BIMBA
Jau nė mėnesio nebeliko iki 

spalio pirmos dienos, su kuria 
prasidės “Laisvės” metinis 
vajus. Vajaus tikslai visiems 
seniai gerai žinomi, todėl apie 
juos kalbėti daug nėra reika
lo. Ir per šį vajų, be atnauji
nimo visų išsibaigusių prenu
meratų ir verbavimo naujų 
skaitytojų, stengsimės sukel
ti 15 tūkstančių dolerių fon
dą.

Žinome, kad šį aukštą pasi- 
mojimą pasiekti nebus leng
va, bet jis būtinai reikalin
gas. Infliacija ir nesvietiškas 
kainų pakilimas ant visko 
skMičfŽiaį paliečia mūsų laik
raščio išleidimą. Tai irgi pui
kiai supranta kiekvienas lais- 
vietis.

Vajaus pasisekimas daug 
priklauso nuo prie jo pasiruo
šimo. Nuoširdžiausiai prašo
me ir kviečiame visus “Lais
vės” skaitytojus ir bičiulius 
jau dabar pradėti galvoti apie 
vajų.

Didžiojo New Yorko lais- 
viečiai bene bus pirmutiniai 
iššauti pirmąjį vajaus šūvį. 
Jie vajų pradės su dideliu, 
iškilmingu parengiau rugsė
jo 29 d. Ta pačia proga 
pagerbsime mūsų seną, nuo
širdų veikėją, laisvietį Povilą 
Bečį. Jį pasveikinsime, pa- 
spausime jam dešinę ir palin
kėsime ilgiausių metų. Neži
nau kito mūsų veikėjo, dau
giau nusipelniusio aukščiau
sios pagarbos už mūsų mieląjį 
Povilą.

•
Mums džiugu, kad mūsų 

pranašystė pildosi su dideliu 
kaupų. Mes sakėme, kad vi
sos tiesiog desperatiškos 
“veiksnių” pastangos viso
kiais gąsdinimais ir baugini
mais sulaikyti Amerikos lie
tuvius nuo lankymosi šiemet 
Tarybų Lietuvoje, nuėjo vė
jais. Daugelis jų jau lankėsi, 
daug jų dar lankysis pirma, 
negu užeis šalčiai.

Tas tik parodo, kad Ameri
kos lietuvių meilė savo gim
tajam kraštui yra galingesnė 
negu lietuvių tautos nelai
mingų atplaišų melais ir pra
simanymais pagrįsti gąsdini
mai.

•
Šiandien drąsiai galima sa

kyti, kad girtvimas ir alkoho
lizmas yra pasaulinė liga tik
ra to žodžio prasme. Ypač 
jaunimą girtavimas visur ža
loja. Gerai, kad šioje šalyje 
vis daugiau ir daugiau dėme
sio šį pavojinga liga susilau
kia.

Reikia pripažinti, kad iki 
šiol kažin kaip visų visas 
dėmesys buvo nukreiptas į 
narkotikų vartojimo plitimo 
pavojų mūsų jaunime. Bet 
pasirodo, kad alkoholizmas 
dar pavojingesnė ir kenks- 
mingesnė li^a. Pasirodo, kad 
alkoholizmas daug plačiau pa
plitęs, daug daugiau žmonių, 
ypač jaunų žmonių, yra palie
tęs ir sužalojęs, negu narko- 
tizmas. Jei šiandien mes turi
me tris milijonus narkotiki-

Prezidentas Fordas apie 
naujus santykius su Kuba

Pentagono militaristai reika - 
lauja karo priešus nubausti

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas sako, kad dėl. 
atnaujinimo santykių su Ku
ba jis tarsis su kitomis Ame- 
rikų šalimis. Taip jis išsireiš
kė spaudos korespondentų 
konferencijoje praeitą trečia
dienį. Tai buvo jo pirmas 
pasisakymas apie santykius 
su kaimyniška Kuba.

Be to, prezidentas Fordas 
davė suprasti, kad pirmuti
nius žingsnius dėl pagerinimo 
santykių tarp Kubos ir Jung
tinių Valstijų turėtų padaryti 
Kubos vadas Fidel Castro.

Reikia atsiminti, kad tai 
buvo 1964 metais, lygiai prieš 
dešimt metų, kada Jungtinės 
Valstijos pareikalavo, kad vi
sos abiejų Amerikų šalys nu
trauktų ryšius su Kuba. To 
įsakymo nepaklausė tiktai 
Meksika. Pranešama, kad 
greitoje ateityje bus sušauk
tas taip vadinamos Amerikos 

John W. Dean
Buvęs prez. Nixono patarė
jas, vienas iš Watergate “did
vyrių”, jau kalėjime. Ten 
turės išbūti nuo 1 iki 4 metų.

ninku, tai net šešis milijonus 
alkoholikų.

Yra apie ką pagalvoti ir kuo 
susirūpinti.

Indijoje, pagal indų religi-

AKTORIŲ GILDIJOS 
SVARBUS NUTARIMAS

Los Angeles, Calif. - Iki šiol 
Screen Actors Guild konsti
tucijoje buvo įdėtas reakcinis 
punktas, kuris reikalavo, kad 
kiekvienas aktorius, norėda
mas į ją įstoti, turi prisiekti, 
jog jis arba ji nepriklauso 
dabar ir niekados nepriklau
sys Komunistų Partijai! Šis 
punktas buvo reakcininkų 
panaudojamas prieš pažan
giuosius aktorius.

Dabar Gildijos suvažiavi-
ją, karvė Šventas, nepaliečia- mas nutarė šį punktą iš 
mas* sutvėrimas. Ją nevalia 

piauti, ji turi numirti natūra
lia mirtimi, kaip ir žmogus. 
Mums keista, juokinga ir ne
suprantama, bet taip yra. Ir 
tai viena iš Indijos žmonių 
nelaimių.

Taip lygiai šiandien su šios 
šalies baisiuoju militariniams 
reikalams biudžetu. .Jis yra 
paverstas “šventąją karve”. 
Nevalia jį liesti, jį kaip nors 
mažinti, apkarpyti. Beveik 
šimtas bilijonų dolerių milita- 
rizmo reikalams!

Mūsų naujasis prezidentas 
irgi sakosi esąs susirūpinęs 
mažinimu federalinių išlaidų. 
Bet jis siūlo sumažinti fondus 
tik visiems socialiniams po
reikiams, bet niekam nelei
džia nė kalbėti apie sumažini
mą lėšų militariniams reika
lams.

Vietnamo karo priešams 
amnestija turi būti pilna, vi
suotinė, besąlyginė. Visos 
kalbos apie kokią ten sąlygi
nę amnestiją, kad iš tų tūk
stančių ir tūkstančių jaunų 
vyrų turi būti reikalaujama 
tam tikroje formoje valstybei 
atitarnavimo, nėra jokia am
nestija.

Valstybių Organizacijos susi
rinkimas, kuriame bus svars
tomas Kubos klausimas. Šiai 
organizacijai priklauso 23 
valstybės, tai yra visą Šiau
rės Amerikos ir Pietų Ameri
kos šalys, išskyrus Kubą.

Iš visko matosi, kad nauja
sis Amerikos prezidentas 
rimtai galvoja apie pakeitimą 
politikos linkui Kubos.

Nauji rinkimai
Anglijoje

Londonas. - Kadangi dar- 
biečiai parlamente neturi 
daugumos, tai premjeras 
Wilsonas ruošiasi paskelbti 
naujus rinkimus. Data dar 
nenustatyta, bet spėjama, 
kad rinkimai įvyks spalio 3 ar 
10 d.

Dar tik šeši mėnesiai tepra- 
bėgo nuo įvykusių parlamen
to rinkimų. Pasirodė, kad 
darbiečių valdžiai, neturint 
parlamente daugumos pasiti
kėjimo, sunku vykdyti savo 
programą. Prem. Wilsonas 
tiki, kad naujuose rinkimuose 
darbiečiai laimės daugumą ir 
jis pasiliks valdžios vairuoto
ju. Gali, žinoma, išeiti ir jo 
norams priešingai. Infliacija 
smaugia ir Angliją. ŽĮnonių 
nepasitenkinimas didelis. 
Rinkimuose gali laimėti kon
servatoriai ir sugrįžti -prie 
valdžios.

Konstitucijos išbraukti. Tai 
puikus sveiko proto laimėji
mas!

Prasidėjo masinis Atticos 
kalinių teismas

Buffalo, N. Y. - Antradienį, 
rugsėjo 3 dieną, čionai Spe
cialiame ir Nepaprastame 
Teisme prasidėjo masinis 
teismas prieš Atticos kalėji
mo kalinius arba buvusius 
kalinius. Jie kaltinami suruo
šimu Atticos kalėjime sukili
mo 1971 m. rugs. 13 d. Tai 
buvo įvykis, kuriame, kaip 
žinia, gubernatoriaus Rocke- 
fellerio įsakymu valstijos 
ginkluota milicija paskerdė 
43 žmones, jų tarpe keletą ir 
kalėjimo sargų.

Apkaltinta yra 61 žmogus, 
kurių tarpe nesiranda nė vie
no žmonių žudytojo. Šiuo tar
pu teisiamas yra 21 žmogus. 
Kiti bus teisiami vėliau.

Kaliniams ginti yra susior
ganizavęs Attica Brothers 
Legal Defense Komitetas. 
Teismas gali tęstis keletą 
savaičių. Apsigynimo išlaidos 
bus milžiniškos.

Štai ką reiškia infliacija milijonams Amerikos darbininkų

Sako, Italijos Komunistų Partija 
nori įeiti koalicinėn valdžion

Šios šalies spaudoje prane
šimuose iš Romos kalbama 
apie Italijos Komunistų Par
tijos viešai reiškiamą pagei-

AR BUS IŠVENGTA
ANGLIAKASIŲ STREIKO?

Washingtonas. - Čia prasi
dėjo derybos tarp Jungtinės 
Angliakasių Unijos ir Bitumi
nous Coal Operators Associa
tion dėl naujo kontrakto. De
rybos gali ilgai užsitęsti. Bet 
unijos prezidentas Miller pa
reiškė, kad jeigu iki lapkričio 
12 dienos nebus pasirašytas 
naujas kontraktas, minkšto
sios anglies kasėjai paskelbs 
streiką ir uždarys kasyklas.

Newark, N. J. - Praeitą 
savaitgalį įvyko aštrios riau
šės. Policija susikirto su 
puertorikiečiais. Dabar mies
to Policijos Departamentas 
turi sumobilizavęs 1,500 
ginkluotų vyrų “ramybei” 
mieste palaikyti.

Madridas. - Ispanijos dikta
torius Francisco Franco buvo 
smarkiai susirgęs ir pavedęs 
valstybės vairą princui Bor- 
nui. Bet dabar susveko, vėl 
visą galią , pasiėmė į savo 
rankas.

val-davimą įeiti koalicinėn 
džion. Nurodoma į partijos 
dienraštyje “L’Umanita” par
tijos žymaus veikėjo Carlo 
Galluzi pasirašytą straipsnį, 
kuriame toks pageidavimas 
yra išreiškiamas.

Carlo Galluzi yra Italijos 
parlamento Atstovų Buto 
pirmininko pavaduotojas. Jis 
savo straipsnyje nurodo labai 
rimtą kraštui ekonominį ir 
politinį pavojų. Gelbėtis rei
kia vienytomis krašto jėgo
mis.

Pranešimuose iš Romos 
nieko nesakoma, kaip į Ko
munistų Partijos pageidavi
mą žiūri kitos partijos.
SĖKMINGAS
BENDRADARBIAVIMAS

Nuo liepos 22 d. iki 24 d. 
Maskvoje vyko pirmasis Ta
rybų Sąjungos ir Vietnamo 
vyriausybinės ekonominio ir 
mokslinio bei techninio bend
radarbiavimo komisijos posė
dis. TSRS delegacijai vado
vavo TSRS Ministrų Tarybos 
Pirmininko pavaduotojas V. 
Novikovas. Vietnamo Demo
kratines Respublikos delega
cijai - Vietnamo Demokrati
nės Respublikos ministro pir
mininko pavaduotojas Le 
Than Ngi.

Posėdyje buvo apsvarstyti 
klausimai, liečią Tarybų Są
jungos ir Vietnamo Demo
kratinės Respublikos bendra
darbiavimą, atkuriant ir sta
tant eilę svarbių Vietnamo 
Demokratinės Respublikos 
liaudies ūkiui objektų, jų tar
pe energetikoje, anglių pra
monėje, statybinių medžiagų 
pramonėje ir kitose srityse.

Komisija posėdžiavo visiš
ko savitarpio supratimo 
draugiškoje aplinkoje.

TASS-ELTA

Tel Aviv. - Graikų katalikų 
arkivyskupas Capucci kalti
namas parūpinimu ginklų pa
lestiniečiams partizanas ir 
bus teisiamas. Kaltinimas lai
komas lab|ii rimtu. Arkivys
kupas gali gauti ilgus metus 
pakalė ti.

Washingtonas. - Pentago
nas priešingas suteikimui pil
nos ir besąlyginės amnestijos 
Vietnamo karo priešams. Jo 
vadai siūlo prezidentui, kad 
jis suteiktų amnestiją tik 
tiems pabėgėliams iš armijos 
arba pasislėpusiems nuo 
drafto, arba pabėgusiems į 
užsienius, kurių yra tūkstan
čiai ir tūkstančiai, kurie prisi
pažins prie kaltės ir sutiks 
per 18 mėnesių dirbti val
džios paskirtoje nemilitarinė- 
je tarnyboje.

Tai reiškia, kad tai būtų ne 
amnestija, bet tam tikras 
nubaudimas.

Aišku, kad Vietnamo karo 
priešams tokia “amnestija” 
nepriimtina. Gal tik vienas 
kitas sutiks priimti tokį paže
minimą ir muštis į krūtinę, 
kad jis kaltas, arba sutiks per 
18 mėnesių darbuotis ne jo 
paties pasirinktoje tarnybo
je.

Dar nėra žinios, ką prezi
dentas Fordas padarys su 
šiuo Pentagono pasiūlymu ar
ba sumanymu.

•
Nicosia. - Kipro žmonių 

nuotaikos labai prislėgtos. 
Nei turkai, nei graikai nesiti
ki saloje taikos greitoje atei
tyje.

Tarybiniai 
kosmonautai 
laimingai nusileido

Maskva. - Rugpjūčio 28 
dieną tik dvi dienas teišbuvę 
erdvėje tarybiniai kosmonau
tai nusileido žemėn. Erdvė
laivio “Sojuz 15” nusileidimas 
buvo laimingas. Kosmonautai 
Gennadi Sarafanov ir Lev 
Demin savo mokslinę misiją 
pilnai atlikę.

Užsienyje buvo manyta, 
kad “Sojuz 15” ilgiau išbus 
erdvėje ir susijungs su stoti
mi “Saliut 3”. Pranešime apie 
kosmonautų nusileidimą 
neaiškinama, kodėl “Sojuz 
15” tebuvo laikomas erdvėje' 
dvi dienas ir kodėl, matyt, 
susijungimas su “Saliut 3” 
nebuvo įvykdytas.

NEGALI PASIGIRTI
Hartford. - Kai beveik viso

se kitose valstijose gyventojų 
skaičius yra paaugęs, Con
necticut valstijoje 1973 me
tais gyventojų skaičiumi su
mažėjo. Tik per vienerius 
metus jį.neteko 4,000 gyven
tojų. Dabar Conn, valstija 
turi 3,076,000 gyventojų.

Sudaryta grupė veikėju už z 
gerus santykius su T. Sąjunga

Washingtonas. - Prieš ke
lias dienas sostinėje susior
ganizavo politinių veikėjų iš 
įvairių partijų grupė už palai
kymą detentės (gerų santy
kių) su Tarybų Sąjunga. Gru
pė turi 38 narius. Jon įeina 
tokie žinomi veikėjai kaip 
John Kenneth Galbraith, dr. 
Jerome B. Wiesner, prof. 
Fred Warner Neal, Edward 
Korry ir kiti.

Jie sako, kad jie darbuosis

James Wagonseller
Amerikos Legiono pirminin
kas, nepataisomas reakcinin
kas, griežtai priešingas Viet
namo karo priešams amnesti- • • jai.

Lietuvaitė -
T. Sąjungos 
sklandymo čempionė

Kaunas. Čia pasibaigė ša
lies moterų sklandymo čem
pionatas. Dėl oro sąlygų buvo 
surengti 3 pratimai (iš 4). 
Antrąjį pratimą - 200 km 
trikampį - laimėjo kaunietė 
R. Garmutė, trečiąjį - 130 km 
skridimą į tikslą ir atgal - 
maskvietė E. Gorochova.

Pagal trijų pratimų rezul
tatus absoliučia šalies čem
pione tapo Regina Garmutė. 
Gimtoje padangėje mūsų res
publikos sklandytoja iškovojo 
TSRS pirmenybių didįjį auk
so medalį.

NAMINIS GANDRAS
Tai įvyko pernai rudenį. 

Kolūkio “Družba” melžėja Ol
ga Ciubar ir jos sūnus Vania 
grįžo namo vėlų vakarą. Ne
tikėtai kelyje pamatė susigū
žusį gandrą. Paukštis pamė
gino pakilti, bet vėl susmuko. 
Berniukas parsinešė sergantį 
gandrą namo, palesino ir ap
gyvendino paukštidėje. 
Gandras greitai susidraugavo 
su vištomis ir antimis. Pava
sarį jau linksmai suko ratus 
apie namus.

Paukštis dažnai lydi šeimi
ninkę į darbą. Kol ji melžia 
karves, jis laukuose gaudo 
peles. Gandrą pavadino Puli- 
ku, jis noriai atsiliepia, išgir
dęs savo vardą.

Pavasarį, grįžus gandrams, 
daugelis manė, kad Pulikas 
paliks svetingą pastogę. Bet 
jie apsiriko.

Addis Ababa. - Etiopijos 
Walio provincijoje nuo bado 
esą mirę 100,000 žmonių.

“demaskavimui” tų, Kurie no
ri sugražinti šaltojo karo lai
kus, kuriems, kaip žinia, va
dovauja senatorius Henry M. 
Jackson. Jie sako, kad nuo 
gerų santykių tarp Jungtinių 
Valstijų priklauso pasaulinės 
taikos likimas.

Visi geros valios amerikie
čiai linki šiam komitetui sek 
mės jo garbingose pastango
se.
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Kandidatuos, bet ar laimės!
Dabar jau aišku, kas 1976 metų rinkimuose bus Republi- 

konų partijos kandidatais į prezidentus ir viceprezidentus. 
Prezidentas Fordas jau net dviem atvejais mus užtikrino, 
kad jis tikrai kandidatuos į prezidentus. Jis, matyt, nė 
mažiausios abejonės neturi, kad jį nominuos republikonų 
suvažiavimas.

Bet prieš keletą dienų įvykusioje spaudos korespondentų 
konferencijoje jis pridėjo ir Nelsoną Rockefellerį. Jis būsiąs 
jo partneriu, t. y. kandidatuosiąs į viceprezidentus. Taipgi 
Fordas užtikrino, kad jiedu rinkimus laimės.

Mr. Gerald Fordas, žinoma, parodo savo politinį apsukru
mą, taip anksti pradėdamas 1976 metų rinkiminę kompani
ją. Tačiau dar visko gali būti. Už poros metų viskas gali būti 
pasikeitę tiek naminėje, tiek pasaulinėje politikoje ir 
situacijoje. Per šiuos dvejus metus jis turės darbais įrodyti, 
kaip jo prestižas sustovės plačiųjų liaudies masių akyse. 
Tiesa, jis turi pirmenybę, kad jis nuo dabar galės panaudoti 
valdžios aparatą savęs išreklamavimui. Bet, iš kitos pusės, 
aukštoje prezidento vietoje sėdėdamas, jis neša atsakomybę 
už viską, kaip seksis kova su infliacija, kiek dėmesio jis 
atkreips į liaudies poreikius. Kol kas, atrodo, kad naujasis 
prezidentas naminėje politikoje eis tais pačiais keliais, 
kokiais ėjo Nixonas, - bent jau, kol kas, nėra atsiribojęs nuo 
niksoninės politikos.

Mr. Fordas gali didžiuotis nebloga politine išmintimi ir 
savo santykiuose su demokratais. Jam, matyt, sekasi juos 
padalyti. Antai, kai Atstovų Buto demokratų partijos 
lyderis Albertas su Fordu flirtuoja, senatorius Proxmire jau 
viešai kritikuoja Nelsoną Rockefellerį, jo kandidatą į 
viceprezidentus. Fordas, matyt, smarkiai darbuojasi “atšal- 
dymui” Amerikos Darbo Federacijos vadų link demokratų. 
Čia jam padeda niksoninė strategija. Jis atsimena, kaip 
Nixonui Federacijos lyderį George Meany 1972 metų 
rinkimuose laimėjus pozicijai “nei už Nixoną, nei už 
McGoverną”, Nixonui buvo lengva laimėti milžinišką balsų 
daugumą.

Kodėl jos taip bijo?
Kipro klausimas vystosi į didelę pavojingą votį tarptauti

niuose santykiuose. Kaltininkas - imperialistų intrigos salos 
nepaleisti iš savo rankų. Tai aišku iš Turkijos ir Jungtinių 
Valstijų vyriausybių pasielgimo. Jų atmetimas Tarybų 
Sąjungos pasiūlymo sušaukti tarptautinę konferenciją tam 
opiam klausimui išspręsti neturi jokio pateisinimo. Ko jos 
bijo? Kodėl jos nenori, kad Kipro klausimas būtų sprendžia
mas už NATO ribų? Kodėl bijoma prie sprendimo prileisti 
prie NATO ir prie Varšuvos Pakto neprisijungusius 
kraštus? Kodėl nebijo Tarybų Sąjunga ir kitos socialistinės 
šalys, o bijo mūsų vyriausybė?

Tuo tarpu pačiame Kipre padėtis kasdien aštrėja ir 
kritiškėja. Graikiškos kilmės gyventojų santykiai su turkiš
kos kilmės gyventojais jau yra pasiekę pavojingą laipsnį. 
Jau atvirai kalbama apie partizaninį karą vienų prieš kitus. 
Karinių veiksmų išvietintų žmonių skaičius jau viršija šimtą 
tūkstančių. Daugelis jų desperatiškoje padėtyje. Steigia
mos stovyklos jų apgyvendinimui.

Be susitarimo, be rezultatu
Nors šios šalies spaudoje buvo labai mažai rašoma, bet 

Venezuelos sostinėje Caracas pustrečio mėnesio nusitęsus 
tarptautinė konferencija jūrų teisės klausimu baigė savo 
sesijas. Tikrai keista, kad per tiek laiko tartasi ir derėtasi, 
bet be jokio susitarimo, be jokių rezultatų. O ji buvo 
Jungtinių Tautų sušaukta ir globojama. Tai dar vieną 
argumentą turės Jungtinių Tautų priešai prieš tarptautinę 
organizaciją. *

Jūrų klausimas labai svarbus. Seniai galvojama ir 
kalbama, kad reikia kokio nors tarptautinio įstatymo, 
kuriuo turėtų ne tik pajūriniai kraštai, bet ir toli nuo jų 
gulintieji naudotis. Pav., vieni kraštai sako, kad per tris 
mylias nuo jų krantų jūra yra jų savastis ir niekas kitas 
negali ja naudotis, net ir kojos į ją įkelti be jb leidimo. Kiti 
kraštai savinasi dvylikos mylių jūros ruožtą. Q kai kurie jau 
pradėjo savintis net dviejų šimtų mylių ruožtą. Girdi, jokia 
šalis neturi teisės žvejoti jūroje per du šimtus mylių nuo 
mūsų krantų.

Gerai, kad Jungtinės Tautos pagaliau tuo klausimu 
susirūpino ir konferenciją sušaukė. Bet pasaulis nusivylęs, 
kad ji jam nieko konkretaus, apčiuopiamo nedavė.

Juozus MARCINKEVIČIUS ^į,

VELIUONA
Ar tat buvo tiesa,
Ar tik sapnas, 

pavargusio sapnas?
. <. Degė naktj šviesa,
Ir pasaulyje užgimė sakmės.

Skrido paukščiai žemai
Į raudoną apyaušrio spalvą.
Surūdiję šalmai
Vėl sapnavo išnykusias 

galvas.

Ir toli, ir arti
Šitaip gimė viena realybė
Ir visi nekalti —
Netgi tie, kas melavo ir 

klydo.

Padėkok, kad gimei, 
Nusilenkdamas augančiai • 

kalvai,
Nes išnyks ir šalmai,
Kaip išnyko juos nešusios 

galvos.
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Kas ką rašo ir sako
VIS TIEK REIKIĄ 
JĄ MYLĖTI

Chicagos kunigų “Drauge” 
(rugp. 24 d.) koks ten galvo
čius Kzl. pripažįsta, kad “sa
vo žrfruniškuose pavidaluose 
bažnyčia gali būti silpna, ne
tobula ir net nuodėminga”, 
bet, girdi, vis tiek ją “turime 
mylėti taip, kaip Kristus ją 
mylėjo”.

Pagal legendinius padavi
mus, Kristus buvo nužudytas 
dar jaunas. Jo laikais nebuvo 
jokių krikščioniškų bažnyčių, 
Kristus nė vienos bažnyčios 
nepastatė. Tai kaip jis galėjo 
mylėti tai, ko nebuvo? Kzl. 
negražu mulkinti “Draugo” 
skaitytojus.

Krikščioniškos bažnyčios 
su dangoraižiniais bokštais ir 
armijomis kunigų atsirado 
daug vėliau, kai Kristaus ir 
palaikai jau buvo pavirtę į 
dulkes.

PASAULIUI NE TAS 
PATS, KAS SĖDI 
BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE

Mūsų naująjį prezidentą ta- 
tybinė spauda pasitiko labai 
.realistiškai, su pasitikėjimu, 
kad jis tęs detentės politiką. 
Jungtinėse Valstijose “prezi
dentų pakeitimas yra ameri
kiečių reikalas”, nurodo dien
raštis “Pravda” (rugp. 12 d.). 
“Tačiau pasaulio visuomenei 
anaiptol ne vis tiek, kaip 
vystysis JAV užsienio politi
ka ir Tarybų Sąjungos bei 
JAV santykiai. Juk nuo Ta
rybų Sąjungos ir JAV santy
kių labai daug priklauso tai
kos ir tautų saugumo liki
mas”.

Toliau “Pravdoje” dėsto
ma:

“Štai kodėl tarybiniai žmo
nės, taiką mylintys žmonės 
visoje Žemėje su pasitenkini
mu sutinka naujojo JAV pre
zidento Dž. Fordo, kongreso, 
JAV politinių ir komercinių 
sluoksnių pareiškimus apie jų 
ketinimą ir toliau prisidėti, 
mažinant tarptautinį įtempi
mą, pozityviai vystant Tary
bų Sąjungos ir JAV santy
kius.

Dar būdamas vicepreziden-x 
tu, Dž. Fordas rugpjūčio 1 
dieną interviu laikraščiui 
“Christian Science Monitor” 
pažymėjo, kad “visiškai pri
taria administracijos užsienio 
politikai”. “Kaip viceprezi
dentas, aš padarysiu viską 
bet kokiomis aplinkybėmis 
dabar ir ateityje, kad ši poli
tika būtų įgyvendinama ir 
vykdoma”. Tame pačiame in
terviu jis sakė, kad pritaria 
Tarybų Sąjungos ir JAV su
sitarimui dėl strateginės 
ginkluotės apribojimų ir tiki
si, kad bus pasiektas susitari
mas po antrojo derybų šiuo 
klausimu etapo.

Gavęs pranešimą, kad tam
pa JAV prezidentu, Dž. Ford 
dar pareiškė: “Leiskite man 
be jokių svyravimų ir išlygų 
pažymėti, kad ši politika, 
kuri leido pasiekti taiką ir 
padėti pagrindus taikai atei
tyje, kiek tatai priklausys 
nuo manęs, kaip Jungtinių 
Valstijų prezidento, bus vyk
doma ir toliau”. Taip pat jis 
pažymėjo, jog JAV užsienio 
politikos perimamumą rodo 
tai, kad valstybės sekreto
riaus poste palieka H. Kisin
džeris. “Nuolat ir nuoširdžiai 
siekti taikos”, - pažadėjo Dž. 
Fordas ir pareiškime, kurį 
jis padarė ceremonijoje, pri
siekdamas kaip naujasis JAV 
prezidentas.

Šiomis dienomis kalbėda
mas jungtiniame abejų kon
greso rūmų posėdyje, nauja
sis prezidentas ypatingą dė
mesį skyrė JAV ir TSRS san
tykiams. Tarybų Sąjungai iš
kilmingai prižadu, pareiškė 
jis, kad mes būsime ištikim 
kursui, kuris vykdomas pa
staruosius trejus metus. Mū

sų pareiga mūsų dviejų šalių 
tautoms ir? visai žmonijai, 
kaip ir iki šiol, stengtis gy
venti ir ten, kur tai įmano
ma, taikiai bendradarbiauti; 
juk termobranduoliniame 
amžiuje negali būti jokios al
ternatyvos teigiamiems ir 
taikiems mūsų šalių savitar
pio santykiams, pabrėžė pre
zidentas”.

BET TOKIO PASIKEITIMO 
LIETUVOJE NIEKADOS 
NEBUS

Draugų kanadiečių “Liau
dies Balsas” (rugp. 23 d.) ve
damajame “Labai teisinga iš
vada” sako:

“Al. Gimantas, veiksnių 
spaudos bendradarbis, daro 
išvadą, kad nedaug kas beva
žiuotų Lietuvon, jeigu tenai 
r būtų atsteigta kapitalistinė 
santvarka. Girdi, dauguma 
au spėjo gerai įsigyventi, 

nebenorės iš naujo būti nau- 
akuriais. Reikia pasakyti, 
<ad jis čia pasakė didelę 
tiesą.

Po antrojo karo atvykę į 
Ameriką ir Kanadą pateko į 
pokarinį gerlaikį, tad nebuvo 
sunku prasigyventi. Kita, jie 
augina šeimas, kurios jau čia 
gimusios; jos čia mokslus 
eina. Jų gimtinė jau čia.

Politikieriai, kurie negali 
•isitaikyti čia, gal ir grįžtų, 

jeigu pasikeistų santvarka.
Betgi, kaip jau visiems turi 

jūti aišku, tokio pasikeitimo, 
wkio nori veiksniai, nebus. 
<as to dar nemato, tai to 
akys, matomai, užplūdusios 
naujos santvarkos neapykan
tos krauju”.
PATARIA GERO IŠ 
JO NESITIKĖTI

Savo vedamajame “Iš 
Rockefellerio nėra ko gero 
laukti”, čikągiškė “Vilnis” sa
ko:

“Parinktas būti viceprezi
dentu Nelson A. Rockefelle- 
ris yra bilijonierius, jo vardas 
yra simbolis Amerikos di
džiojo kapitalo. Jeigu iki šiol 
didžiojo kapitalo interesų 
sargyboje būdavo preziden
tai už pinigus, už garbę ir už 
minkštas prezidentūroje kė
des, dabar per prezidentą 
Fordą sargybon stojo saugoti 
visa esybe to didžiojo kapita
lo atviras atstovas”.
AMERIKOJE SUNKIAU, 
NEGU KUR KITUR. . .

Dienraščio “Daily Wordl” 
kolumnistas George Morris 
to laikraščio 22 d. laidoje 
rašo:

“Monopolistiniai kontro
liuojamos oro bangos (televi
zija, radijas) ir spauda per- 
mirkytos raminančia propa
ganda, kad mūsų 200 metų 
senumo Konstitucija leido 
Jungtinėms Valstijoms nuga
lėti krizę ir įvykdyti ‘pakaitą’ 
be suirutės.

Mums pasakojama, kad tai 
puikus išbandymas tokiame 
laikotarpyje, kuriame matė
me vyriausybes Anglijoje, 
Vakarų Vokietijoje ir Etiopi
joje pašalintas, kuriame ma
tėme tvirtus bandymus iš 
kairės valdžias pakeisti Japo
nijoje, Prancūzijoje, Italijoje, 
ir net tokiose pastoviose šaly
se kaip Skandinavijos šalys, o 
dar pagrindesnius pasikeiti
mus Graikijoje, Portugalijo
je, Perų ir kitose šalyse.

Bet ar iš tikrųjų mes turė
jome pakaitą?

Jau jeigu vėliausi įvykiai 
ką nors .įrodė, tai tą, kad 
procedūra pagal 200 metų 
senumo Konstituciją dar kar
tą parodė, kad Jungtinėse 
Valstijose pašalinti korupci
jos suėstą reakcinę adminis
traciją yra daug sunkiau, ne
gu kurioje ^kitoje didesnėje 
kapitalistinėje šalyje. Per 
dvejus metus buvo rašoma 
spaudoje ir per televiziją bei 
radija aiškinama milijonams 
žmonių apie Watergate skan-

TEN, KUR POILSIAUJA ŽEMDIRBIŲ VAIKAI
Plačiai žinomi tapo Giruliai. Tūkstančiai vaikų iš įvairių' 

respublikos vietų kasmet ilsisi šiame nuostabiame pajūrio 
kampelyje.

Prieš keletą metų netoli Girulių, Karklininkų kaime, prie 
pat Baltijos jūros naują pionierių stovyklą “Žilvitis” gavo 
žemdirbių vaikai. Šią vasarą joje pailsės daugiau kaip 1300 
kolūkiečių ir tarybinių ūkių darbininkų vaikų.

Nuotraukoje: žemdirbių vaikai Baltijos pajūryje.*
B. Aleknavičiaus nuotr.

Siekdami grožio,
nepakenkime sveikatai
Kai tik pasirodo kaitresnė 

saulė, užmirštame visus gy
dytojų patarimus ir gulime 
pliaže, paupiuose ir paežerė
se ar balkonuose nejudėdami, 
įtempę raumenis, kad tik kuo 
greičiau, kuo daugiau gautu
me saulės spindulių. Pirmo
mis dienomis negalima valan
domis kaitintis. “Pliažas ne 
keptuvė, o tu ne blynelis”, 
kaip sako liaudis.

Jeigu jauniems sveikiems, 
o ypač turintiems riebią vei
do odą galima drąsiau naudo
tis saule, tai vyresniems būti
na kaitintis labai atsargiai ir 
ribotai. Reikia atsiminti, kad 
juo vyresnis amžius, tuo ža- 
lingesnis saulės poveikis.. Pa
didėja odos sausumas, kuris 
senstant ir šiaip fiziologiškai 
reiškiasi, pagreitėja, pagilėja 
odos raukšlės, greičiau išpro
vokuojami senatviniai odos 
pakitimai, o kai kuriems pa
didėja galimybių atsirasti 
piktybiniams augliams.; Ne
retai dar sukeliami odos už
degimai, kurių pasėkoje išsi
vysto įvairios pigmentinės, 
kartais labai ilgai neišnyks- 
tančios dėmelės. Skubėjimas 
įdegti kartais sukelia sunkų 
odos uždegimą su visom pa
sekmėm - skausmais, bloga 
savijauta ir t. t.

Kaitintis saulėje reikia pra
dėti iš lėto, palaipsniui. Tai 
sveikiau ir naudingiau bend
rai organizmo savijautai, o ir 
kosmetiniu požiūriu gauna
mas gražesnis ir patvaresnis 
efektas. Palaipsniui kaitinan
tis, odoje susidaro pakanka
mas kiekis pigmento, kuris 
jau saugoja odą nuo nudegi
mų. Pirmosios saulės vonios 
turi būti trumpalaikės, 10-15 
minučių. Tai ypač turėtų ne
pamiršti turintieji baltą, 
švelnią odą ir rudaplaukiai, 
nes jiems nudegimo pavojus 
yra didesnis. Organizmo 
reakcija į saulės spindulius 
priklauso nuo kaitinimosi in
tensyvumo, bendros savijau
tos ir individualaus jautrumo 
saulės spinduliams. Todėl 
saulės vonių trukmė gali svy
ruoti. Sekančių dienų kaitini
mosi laikas atsargiai, palaips-

dalą, bet Kongresas neišnešė 
apkaltinimo pirma, negu 
Nixonas rezignavo. Bet ku
rioje kitoje Vakarų šalyje 
daug mažesnis skandalas bū
tų privertęs vyriausybę pasi
traukti į kelias dienas.

Mes esame supančioti to
kiomis procedūromis, kad ga1- 
lima didžiųjų monopolijų poli
tiniams agentams laikyti val
džią savo rankose, visišiškai 
nesiskaitant su liaudies rei
kalavimu, kad jie būtų paša
linti”.

niui didinamas nuo 10-15 mi
nučių iki 30-45 minučių.
Esant galimybei, kas pusva
landį ar kas valandą turėtų 
būti daromos pertraukos. 
Kaitinantis patariama dau
giau judėti, keisti padėtį. 
Daugiau laiko reikėtų skirti
oro vonioms, kurios žmogaus 
organizmui taip pat yra labai 
naudingos.

Kaitinantis saulėje, nepa
tariama vartoti dekoratyvi
nės kosmetikos - pudros, tu
šo, dažų, nes, veikiant saulei,
dėl jų gali atsirasti alerginės 
odos reakcijos ar uždegimai.

Kad oda liktų elastinga ir 
įdegimas būtų lygesnis, gali
ma^ išsitepti augaliniu alieju

Antanas Vadapalas
Rugpjūčio 27 d., eidamas 

85-uosius metus, Vilniuje mi
rė 1905-1907 metų revoliuci
jos dalyvis, TSKP narys nuo 
1921 m. Antanas Vadapalas. /

A. Vadapalas gimė 1889 m. 
lapkričio 15 d. Vabalninke 
(Biržų raj.), valstiečių šeimo
je. Anksti pajutęs nepasiten- 
"kinimą carine priespauda, ak
tyviai dalyvavo 1905-.1907 
metų revoliucijos įvykiuose 
Vabalninke. Jis prisidėjo prie 
anticarinės demonstracijos 
organizavimo, platino revo
liucinius atsišaukimus. Už tai 
1906 m. pradžioje buvo suim
tas. Vengdamas carinės val
džios persekiojimų, 1907 m. 
jis išvyko į Jungtines Ameri
kos Valstijas.

Gyvendamas Bostone ir 
Niujorke, A. Vadapalas daly
vavo revoliuciniame judėji
me, pažangiųjų lietuvių orga
nizacijų veikloje. 1908 m. jis 
tapo Lietuvių socialistų są
jungos nariu. Nuo 1919 m. 
buvo JAV Komunistų parti
jos narys.

Atvykęs 1921 m. į Tarybų 
Rusiją, A. Vadapalas daugelį 
metų dirbo mechaniku Mask
vos kino teatruose. Būdamas

mi ar kremu. Tepti reikia 
saikingai, nes riebalai, esan
tys kremų sudėtyje, nuo sau
lės taip pat įkaista. Riebalų 
perteklius padidina odos įkai
timą ir greičiau gali sukelti 
odos uždegimą. Lūpas reikia 
ištepti riebalais. Turintiems 
jautrią saulės spinduliam^ 
veido odą, būtina vartoti ap
sauginius kremus, kurie iš 
dalies sulaiko ultravioletinius
spindulius. Apsisaugant nuo 
saulės spindulių, paranku dė
vėti plačiabryles skrybėles, 
kurios tinka ne tik pliažui, 
bet ir darbui laukuose, dar
žuose ar pasivaikščiojimui. 
Ultravioletinius spindulius 
gerai sulaiko raudonos ir gel
tonos spalvos lietsargiai ar 
galvos apdangalai, ilsintis 
saulėje, nenaudokime odeko
lono, nes spindulių poveikyje 
odoje gali atsirasti pigmenti
nės (rudos) ilgalaikės dėmės.

Kaitintis saulėje negalima 
sergantiems aktyvia plaučių 
tuberkulioze, ateroskleroze, 
širdies pakenkimais, epilepsi
ja, struma ir t. t. Esant 
kokiems nors negalavimams, 
būtina pasitarti su gydytoju 
ir kaitintis saulėje tik jam 
leidus.

S. Ražanskienė-Miškinytė

Eduardas SEI.ELIONTS

LABAS RYTAS
Ir jūs pasveikinkit mane, 
Linkėdami man labo ryto, 
į darbą noriu eiti, 
Kaip visi — žvalus. 
Aš noriu jaust, 
Kad rankos ilgįs plytų, 
Artojai ilgisi vagų 

neišvarytų, 
Kad brėžiniai 
Nekantriai laukia tušo, 
Kad presai, staklės v 
Išsiilgo mūsų, 
Ir kad dangus 
Virš mūs visų — gilus.

Jūs palinkėki! man 
To draugiškojo labo — 
Vėl sėsiu vakare 
Prie tuščio balto lapo. ..

Komunistų partijos nariu, 
dalyvavo visuomeniniame 
darbe, daugiausia MOPR-o 
organizacijoje, Maskvos lie
tuvių klube.

1944 m. vasarą A. Vadapa
las sugrįžo į Vilnių. Dirbo 
kinofikacijos valdyboje, Res
publikinėje profesinių sąjun
gų taryboje ir kt. Nuo 1962 
m. - personalinis pensinin
kas.

A. Vadapalas bendradar
biavo pažangiuose Amerikos 
lietuvių laikraščiuose “Vilnis” 
ir “Laisvė”.

A. Vadapalas buvo apdova
notas Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinu, medaliu “Už 
šaunų darbą Didžiajame Tė
vynės kare 1941-1945 m.”.

A. Vadapalo, aktyvaus re
voliucinio judėjimo ir socializ
mo kūrimo dalyvio, atmini
mas ilgam išliks jį pažinoju
siųjų širdyse.

Grupė draugų

Alexander P. de Seversky

Mirė 
A.P. de Seversky

Jis daug metų gyveno šia
me mieste ir mirė sulaukęs 80 
metų amžiaus. Jis buvo rusų 
kilmės ir per Pirmąjį pasauli
nį karą tranavo lakūnu Rusi
jos armijoje. Pasižymėjo drą
sa, nudėjo 13 vokiečių kaize
rio lėktuvų. Po karo buvo 
atsiųstas darbuotis Rusijos 
ambasadoje laivyno reikalais 
patarėju. Bet 1917 metais 
kilo socialistinė rezoliucija. 
Rusijos ryšiai su Amerika 
nutrūko, Rusijos ambasada 
Washingtone tapo uždaryta. 
Mr. Seversky nutarė 1918 
metais čionai pasilikt.

Buvo didelis oro jėgų “pa
triotas” ir išradėjas. Daug 
prisidėjo prie lėktuvų ištobu
linimo. Jis sakydavo, kad su 
savo oro jėga Amerika turi 
diktuoti visam pasauliui. Jei
gu kuri šalis pasipriešintų, 
turėtų būti sunaikinta. Kitais 
žodžiais, velionis buvo ištiki
mas imperialistų tarnas.
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Farmerys ir šeimininkė A. PALONIETIS

Prisiminimai apie baisius bur 
žudziniiį nacionalistų-f tasištų 

žvėriškumus

Jis už savo produktus gauna labai mažai, o jis juos moka 
labai daug.

Ką nuveikė ir davė pasaulinė 
gyventoju konferencija

Bucharestas, Rumunija, 
•rugpiūčio 30 d. - Baigė savo 
sesijas pirmoji Pasaulinė Gy
ventojų Klausimu Konferen
cija. Joje dalyvavo L49 kraš
tų atstovai. Pabaigoje konfe
rencijos buvo priimtas Akci
jos Planas, kuriame apibūdi
nami konferencijos tikslai ir 
duodami patarimai, kaip gy
ventojų klausimu reikėtų 
orientuotis. Bet kadangi pa
saulis nesusideda iš vienos 
rasės vienodo kultūrinio lygio 
bei ekonominio išsivystymo 
žmonių, tai ir gyventojų klau
simu nėra vienodos nuomo
nės.

Taip kalbama ir Akcijos 
Plane. Beveik kiekvienai ša
liai paliekamai pačiai išspręs
ti šį klausimą. Iš aukštai

JONAS ŠIOŽINYS

Švedkapis
Legenda

Vieniša kalva. Aplinkui — 
Bruknienojų rausvos dėmės, 
Lyg Čia būtų tiškęs

kraujas ----------

Kažkada pro šitą kalvą, 
Arime išjungęs jaučius, 
Su sunkiu kirviu už juostos 
Nerangus artojas ėjo 
Ir kuždėjo —-

Durys išvartytos, 
Krosnys sudaužytos, 
Dukros nužargytos, —

Nerangus artojas ėjo
Ir kuždėjo:
Ką paveiksi, 
Ką paveiksi, — 
Taip jau susidėjo —

Trys žuvėdų grenadieriai, 
Atitrūkę nuo karaliaus, 
Prisiklaidžioję po kaimus, 
Karčemoj apgirtę, 
Snaudė čia nuvirtę — 
Tarpas!

Tai paplėšikauta,
Tai pavaliūkauta, 
Tai pasmaguriauta,

Trys žuvėdų grenadieriai 
Snaudė ir kuždėjo: 
Ką paveiksi, 
Ką paveiksi, —
Taip jau susidėjo----------

Vieniša kalva. Aplinkui — 
Bruknienojų rausvos dėmės, 
Lyg čia būtų tiškęs kraujas.

PAULIUS DREVINIS

Atsisveikinimas su tėviške
Ir krūmai, ir žolė kartojo: 
Tu jau iš mūsų išeini 
Ir nesugrįši, nors sustojai, 
Nors dega akys ugnimi.

Tavąsias pėdas jau užklojo 
Dešimtmečiai seniai seniai: 
Kiti išaugo kaimai, gojai, 
Kiti keliai ir tvenkiniai.

Armonikos jau kitos groja 
Dainas ne tavo, o kitų. . . 
Dar atminimai tau pamoja. 
Sustoji. Miela ir graudu. 

išsivysčiusių kapitalistinių 
kraštų buvo norėta pravesti 
nutarimą didžiausiomis pa
stangomis rūpintis neišsivys- 
Čiose šalyse kontroliavimu ir 
mažinimu giminių skaičiaus, 
nes, pav., Azijoje kasmet 
dešimtimis milijonų gyvento
jų skaičius paauga. Bet Akci
jos Plane tiktai patariama, 
kad tuose kraštuose reikia 
siekti tokio pat gyventojų 
skaistaus augimo, koks šian
dien yra išsivysčiusiuose 
kraštuose. Antai, sakoma, 
neišsivysčiusiuose kraštuose 
dabar kasmet kiekvienam gy
ventojų tūkstančiui naujų gy
ventojų priauga 38, o reikėtų 
stengtis, kad su 1985 metais 
tas prieauglis pasiektų tik 30. 
Šie pasiūlymai, girdi, nereiš
kia, kad vėliau nebbūtų sie
kiama tokio pat prieauglio 
lygio koks šiandien yra išvys
čiusiuose kraštuose, būtent, 
tiktai 15 naujų gyventojų per 
metus kiekvienam tūkstan
čiui senų gyventojų.

Akcijos Plane patariama 
kiekvienam kraštui, atsižvel
giant į savo specifiką, pasi- 
b rėžti tikslą ir jo siekti.

Akcijos plane daug kalba
ma apie panaudojimą gyven
tojų klausimo sprendime pla
čios apšvietos. Ypatingai 
daug dėmesio kreipiama į 
pasaulio moteris, į jų apšvie- 
tą, į jų įtraukimą į visokią 
socialinę bei ekonominę veik
lą. Taip pat Akcijos Plane 
kalba apie ekonominį ir tech
nikinį išsivysčiusių šalių koo- 
peravimą su neissivysčiusio- 
mis šalimis ir padėjimą joms 
pramonėje ir žemės ūkyje 
pakilti.

Pabaigoje plano kalba apie 
Jungtinių Tautų organizaci
jos vaidmenį ir užduotis pa
saulio gyventojų klausimu. 
Kaip visomis kitomis pasauli
nės svarbos ir masto proble
momis, taip šiai problemai 
spręsti labai svarbus tautų, 
valstybių ir kraštų su įvai
riausiomis socialinėmis siste
momis taikus sugyvenimas ir 
kooperavimas.

Galima sakyti, kad ši pir
moji tos rūšies pasaulinė kon
ferencija suvaidino naudingą, 
teigiamą vaidmenį. Svarbu, 
kad pasauliniu mastu susirū
pinta pasaulio gyventojų 
augimo klausimu.

• APIE KURTUMO 
GYDYMĄ

Anglų mokslininkai priėjo ii- 
vadę, kad galima gana efektyviai 
išgydyti netgi visišką kurtumą. 
Jie sukūrė metodą, kuriuo bus 
galima grąžinti klausą kurtiesiems, 
(vedant daugiakanalius elektro
dus j vidinę žmdgaus aus] ir be
tarpiškai stimuliuojant klausos 
nervą. Garso bangos, paverstos 
elektros impulsais, veikia (vairias 
klausos nervo dalis, patenka j 
smegenis, ir žmogus pradeda gir
dėti.

Ii bandomų šiuo metodu gy
dyti keli kurtieji jau girdi, tačiau 
dar praeis nemaža laiko, kol nau
jasis aparatas bus perduotas ligo
ninėms. Anglų laikraščio „Obser
ver” apžvalgininkas rašo, kad 
tikriausiai po kokių dešimties me
tų Anglijoje jau bus gydoma 
naujuoju metodu.

Š. m. liepos 20 d. sukako 
trisdešimt metų, kai Tarybi
nė Armija išvadavo Kupiškio 
rajoną iš hitlerinių okupantų. 
Tą dieną i rajono centrą, 
susirinko Kupiškėnai, Suba- 
tėnai, Skapiškėnai ir kitų 
vietovių karo veteranai, ta
rybiniai partizanai, revoliuci
nio judėjimo dalyviai, ūkinis 
aktyvas ir tūkstančiai kitų 
darbo žmonių.

Jie iškilmingai pažymėjo 
išvadavimo iš fašistinių oku
pantų trisdešimtmetį.

Tūkstantinė Kupiškėnų ko
lona nužygiavo į karių kapi
nes, kur įvyko iškilmingas 
ceremonialas kritusiems ko
voje prieš fašizmą pagerbti ir 
padėjo vainikus prie pamink
lo žuvusiems Tarybinės Ar
mijos karžygiams.

Rajono darbo žmonės, su 
pasibaisėjimu prisimena hit
lerinės okupacijos baisius 
metus, jie amžinai dėkingi 
Tarybinei Armijai už išvada
vimą iš hitlerinės vergijos.

Štai ką pasakoja apie hitle
rininkų bei jų pagalbininkų - 
buržuazinių nacionalistų žvė
riškumus, buvęs Skapiškio 
vidurinės mokyklos, neparti
nis, direktorius, nuo fašistų 
vos ne žuvęs, pensininkas 
mokytojas Merkevičius Vla
das:

“1941 m. birželio iš 23 į 24 
d. naktį, iš pasalų buvo nužu
dytas, Skapiškio gimnazijos 
sargas Klimka, kuris ėjo į 
geležinkelio stotį.

Kupiškio gimnazijoje dirbo 
hitlerininkų šnipas, jaunas 
mokytojas, vokietis Liovė 
Verneris, kuris įkalbinėjo 
moksleivius stoti į komjauni
mą ir daug įstojo, o kai 
vokiečiai okupavo Tarybų 
Lietuvą, tai Liovė tuojau ta
po Kupiškio karo komendan
tu ir daugumą jo paruoštų bei 
šiaip komjaunuolių, jis patsai 
ir sušaudė.

Tai buvo baisiausias bude
lis, a la Muravjovas Korikas.

1941 m. birželio 27 d. Ska
piškį pasiekė pirmieji hitleri
ninkų žvalgai. Tą dieną, jau 
anksti rytą, gatvėse pasirodė 
jų pagalbininkai - ginkluoti 
baltaraiščiai.

Skapiškio miestelio komen
dantas Puronas iš Giudvilių 
kaimo, vidurdienį, jiems pa
sakė kurstomą viešą kalbą: 
“Dabar atėjo jūsų dienos, - 
akykite kas ką žinote apie 

komunistus, kairiuosius ir 
jiems prijaučiančius, visi jūsų 
nurodyti bus tuojau suimti ir 
grieščiausiai nubausti”.

Fašistas Burba Juozas pa
matė mane gatvėje ir rodyda
mas sušuko: “Štai šitam ko
munistui reikia gyvam kailį 
nulupti, nes jis ne tik Skapiš
kyje, bet ir Pandėlyje agita
vo už komunistų valdžią.

Ant rytojaus, anksti rytą, į 
mūsų butą įsiveržė trys gink
luoti baltaraiščiai Gurokas, 
Kiaulėnas ir Spetyla. Jie iš
vertė mane iš lovos ir nuvarė 
pas policijos viršininką Mai- 
nelį Praną. Po tardymo jis 
įsakė baltaraiščiui Rimavičiui 
Broniui nuvaryti mane į vals
čiaus kalėjimą.

Skapiškio kalėjimo trys di
delės kameros, per dvi die
nas, buvo perpildytos suim
tais vyrais ir moterimis.

Nepakenčiamai karšta ir 
tvanku buvo kalėjime, nebu
vo vietos kur atsisėsti, nei 
atsigulti.

Sargas Mikoliūnas Petras 
neleido atidaryti nei lango, 
nei praverti mažo langelio 
duryse, kad įsileisti šviežio 
oro. Jis šaukdavo “neišdvėsi- 
te komunistai”!

Valgyti duodavo tik duonos 
ir šalto, vandens, vieną kartą 
į dieną. Dienomis ir naktimis 

visus tardydavo ir žiauriau
siai mušdavo.

Po savaitės • kankinimų - 
liepos 4 dienos vakare, dvide
šimt šešis suimtuosius išvarė 
į Kupiškio žmonių skerdyklą.

Mokytojas Kačinskas Anta
nas, miestelio aikštėje, suri
kiavo visus kalinius po du, iš 
abiejų pusių, apstojo ir lydėjo 
ginkluoti baltaraiščiai. Jų va
das Beleckas Romas griežtai 
įsakė kaliniams eiti tik vidu
riu kelio, nenukrypti į šalį, 
nesikalbėti, o kas tokios tvar
kos nesilaikys, tai tuojau bus 
sušaudytas.

20 kilometrų kelionės me
tu, kalinius labai jaudino, 
nelaimingoji likimo draugė 
Pučkienė, tarybinio milicinin
ko žmona, su naujagimiu ant 
rankų. Ji buvo nepaprastai 
pavargusi, eidama siūbavo, 
kruvinomis ašaromis apsipy
lusi, spaudė prie krūtinės 
savo mažyti kūdikį.

Sužvėrėję fašistai nekreipė 
jokio dėmesio į vaikučio ir 
motinos verksmą, jie stumdė 
ir mušė ją, kad tik greičiau 
pasiektų žudynes.

Kupiškyje visus uždarė į 
kareivinių, labai drėgną ir 
tamsų cementinį sandėlį, ku
riame nebuvo vietos nei atsi
gulti. Dienomis ir naktimis 
vykdavo baisiausi tardymai 
ir mušimai iki sąmonės nete
kimo.

Kruvinai sumušti, naktimis 
negalėdavome akių užmerkti, 
nes netoli bažnyčios - ant 
kalnelio (dabar broliški ka
pai) ir ant žydų kapų žudikai 
komendantas V. Liovė, jo 
adjutantas Bernotavičius ir 
kruviniausias budelis Dami- 
daviČius, kas naktį šaudyda
vo mūsų draugus.

Dar apie garsiąja Palangą
Mieli draugai laisviečiai!

Pereitą laišką rašydamas 
maniau, kad šiuo metu jau 
būsiu Vilniuje. Bet išėjo ki
taip. Grįždami iš Nidos suma
nėm užsukti į Palangą, kurios 
dar šiemet nematėme. Ka
dangi diena buvo graži ir 
saulėta, kas šią vasarą rete
nybė, sumanėme pasilikti Pa
langoje savaitgaliui. Apsisto
jome “Žilvine”, kurs žymiai 
prasiplėtęs, pastačius naują 
korpusą, taip pat gana origi
nalios architektūros. Apskri
tai Palangoje daug naujų pa
statų, o pačios Palangos ribos 
vis plečiasi. Važiuojant iš 
Klaipėdos dabar Palangos ri
ba prasideda dar prieš Ne- 
mersatą, o ir Kretingos linkui 
riba pasistūmėjpsi gerokai 
arčiau Kretingos. Bet labiau
siai plėsis Palanga į šiaurę, 
net ligi Šventosios. Jau dabar 
Vanašupyje statomi poilsio 
namai, kuriuose netrukus ga
lės poilsiauti apie 700 žmonių, 
o neužilgo ten sutilps ligi 
8,000 poilsiautojų. O toliau 
kurortas plis visu pajūriu ligi 
pat sienos su Latvija.

Nors dabar Lietuvoje va
sarviečių skaičius padidėjo, o 
senosios žymiai prasiplėtė, 
tačiau Palanga lieka mėgia
miausiu Lietuvos darbo žmo
nių kurortu. Jį vis labiau 
pamėgsta ir kitų respublikų 
poilsiautojai, o taip pat sve
čiai iš užsienio. Tad ir su
prantama, kad vasaros mėne
siais svečių suplūdimas į Pa
langą nepaprastai didelis. Vi
so poilsiautojų vasarą suva
žiuoja ligi 200 tūkstančių. 
Deja, dėl vėsios, ir lietingos 
vasaros liepos mėnesį poil
siautojams dažnai tekdavo 
būti tikrais Palangos “kanki

Nelaimingųjų, žudomųjų 
šauksmai ir šūvių tratėjimai, 
buvo tokie baisūs, kad vietos 
gyventojai pagalvėmis kam
šydavo langus, lindo į rūsius, 
bet šiurpūs balsai ir šūvių 
garsai vis tiek pasiekdavo.

Po savaitės baisiausių kan
kinimų žudūkų V. Liovės, 
Purono ir Kiliaus įsakymu, 
ant kapinių, vakare, sušaudė 
penkis mūsų brangiausius 
draugus - Skapiškėnus: Dru- 
čiūną, Griciūtę, Greibų, Lin
gę ir Urbelį.

Likusieji dvidešimt vienas 
kalinys, buvo sugrąžinti į 
Skapiškį ir po 2-3 dienų kan
kinimų, devyniolika sušaudy
ta. Vieni buvo žudomi ant 
žydų kapų, kiti prie Totoriš
kių kapinių, o trečioji grupė 
pamiškėje, prie Skapiškio gi
rininkijos.

Iš dvidešimt šešių, pirmą• 
dieną, suimtų Skapiškėnų, li
kom gyvi tik du, tai aš, kaip 
seniausias ir moteris Pučkie- 
nė su kūdikiu.

Žiaurusis karo komendan
tas V. Liovė mane perdavė 
Skapiškio policijos griežton 
priežiūron. Visą okupacijos 
laiką, man buvo uždrausta ne 
tik dirbti mokykloje, bet ir 
kurį nors kitą darbą, net 
prašymą parašyti kaimynui ir 
tai neturėjau teisės.

Tarybinės Armijos didvy
riški karžygiai išvadavo mus 
iš hitlerinės vergijos, mes už 
tai esame amžinai dėkingi.

Kupiškio rajone 1941-1944 
metais vokiškieji fašistai, 
kartu su vietiniais buržuazi
niais nacionalistais, nužudė 
virš keturių tūkstančių ne
kaltų rajono gyventojų. Žu
vusiųjų šviesus atminimas 
amžiams liks tarybinių žmo
nių širdyse”.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės, su didele pagarba, 
kasmet mini hitlerinių oku
pantų bei jų pagalbininkų 
nužudytus tarybinius pilie
čius ir didžiai dėkoja Tarybi
nės Armijos karžygiams už 
išvadavimą iš hitlerinės oku
pacijos.

niais”, sėdėti susigūžus kam
bariuose, paįvairinant vaka
rus kino teatrų, koncertų, 
gastroliuojančių teatrų, paro
dų ir muziejų lankymu.

Mes radome Palangą džiu
gioje giedros nuotaikoje, ku
rią sudarė saulėtos dienos. 
Šilumos ir saulės spindulių 
ištroškę poilsiautojai būriais 
traukė į pajūrį, taškėsi Balti
jos bangose, kopinosi kopose, 
slėpdamosi nuo gana žvar
baus vėjo už kalvų ir krūmų. 
Jei seniau pakrantėje buvo 
gal 20 ar 30 persirengimo 
kabinėlių, tai dabar taip daug 
viena prie kitos, kad sunku ir 
suskaičiuoti, atrodo, kad jų 
keli šimtai.

Žinoma, ne vien persirengi
mo būdelių reikia tam poil
siautojų antplūdžiui. Reikia 
ir patalpų, ir maisto, ir pra
mogų, ir įvairių buitinių rei
kalų patenkinimo. Užtat Pa
langoje įkurta daug restora
nų, valgyklų, kioskų su įvai
riais valgiais bei vėsinančiais 
gėrimais, ledais (ice cream), 
pienu, kefiru, saldainiais, šo
koladu. Veikia ir turgus, kur 
kolūkiečiai atveža įvairių že
mės ūkio gaminių, daržovių, 
vaisių. Ten atvažiuoja ir at
stovai iš pietinių respublikų, 
kurie atveža ankstyvųjų 
obuolių, vynuogių, arbūzų ir 
kitokių vaisių. Neseniai pa
statyta didelė gastronominių 
prekių krautuvė su pačių pir
kėjų savytarna. Yra ir kelios 
pramonės prekių krautuvės. 
Žodžiu, Palanga pasiruošusi 
gausiam skaičiui vasarotojų 
patenkinti.

Poilsiautojams aptarnauti 
vasaros metui į Palangą su
kviečiami iš įvairių' miestų 
prekybos ir buitinio aptarna-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LENKIJOS LIAUDIES
VADAS LANKYSIS
WASHINGTONE

Camera Press

Edward Gierek
Washingtonas. - Praneša

ma, kad socialistinės Lenki
jos Komunistų Partijos sek
retorius Edward Gierek lan
kysis Washingtone ir tarsis 
su prezidentu Gerald Fordu 
spalio 8-9 dienomis. Tai bus 
pirmas toks aukšto Lenkijos 
komunistų vado vizitas šioje 
šalyje. Paaiški, kad pakvieti
mas Gierekui buvo padarytas* 
prezidento Nixono dar 1972 
metais.

Vizito misija neaiškinama. 
Pasitarimas veikiausia palies 
ne tik politinius, bet ir preky
binius santykius tarp Lenki
jos ir Jungtinių Valstijų.

POPIEŽIUS VĖL 
PASMERKĖ

Vatikanas. - Popiežius Po
vilas VI dar kartą tiesiog 
prakeikė tuos, kurie propa
guoja gimimų kontrolės prak
tikavimą. Manoma, kad šis 
popiežiaus pareiškimas yra 
atsakymas į Rumunijos sosti
nėje šiomis dienomis įvykusią 
pasaulinę gyventojų augimo 
kontrolės konferenciją.

vimo technikumu auklėtiniai *
bei šiaip savanoriai. Dau
giausiai jų būna jaunuoliai ir 
merginos iš Žemaitijos.

Žinoma, įvairūs Jūsų šalies 
“altovlikininkai” ir kitokie 
reakcininkai, išgirdę, kad į 
Palangą privažiuoja šimtai 
tūkstančių poilsiautojų, tuoj 
ima šnirpšti, kad, girdi, ju 
daugumą sudarą kitataučiai, 
kad lietuviškai kalbančių ne
beišgirsi. . . Gi iš tikro, kaip 
patyriau iš kiekvieno Palan
gos aplankymo, lietuviai ir 
lietuvių kalba ten vyrauja 
margoje poilsiautojų minioje, 
kurioje išgirsi kalbant ir ru
siškai, ir ukrainietiškai, ir 
estiškai, ir gruziniškai bei 
kitokiomis kalbomis. Gi kaip 
tik buržuazijos ponams vieš
pataujant Palanga plates- 
niems lietuvių darbo žmonip 
sluoksniams buvo neprieina- 
rfia. Neskaitlinga ir neturtin
ga buvo tada lietuvių inteli
gentija. Tik turtingesniems 
buržuazijos sluoksniams poil
siavimas kurortuose buvo 
prieinamas. Vargiai ar kas 
galėtų tikinti, kad buržuazi
nių laikų Palangoje su jos 
neskaitlingais privačiais 
“pansionais” ir vienais kitais 
visuomeniškais poilsio na
mais poilsiautojų tarpe lietu
vių kalba būtų buvusi vyrau
janti. Šiandien Palanga atvi
ra ir Lietuvos valstiečiams, ir 
darbininkams, ir inteligen
tams, kurių kiekis išaugo de- 
šimteriopąis skaičiais palygi
nus su buržuaziniais laikais. 
O kad galime priimti daug 
svečių iš kitų respublikų, tai 
tuo tik reikia džiaugtis ir 
didžiuotis, nes ir Lietuva gar
sėja, tautų draugystė stiprė
ja, o ir materialinės naudos 
daug turi mūsų respublika.

Taigi, baigiasi dar viena 
vasara mūsų gyvenime. Lin
kiu sveikatos ir gerovės bei 
dar daug gražių vasarų su
laukti.

Justas Paleckis

BAISI TRAUKINIO 
NELAIMĖ 
JUGOSLAVIJOJE

Zagreb. - Rugsėjo 1 dieną 
čionai keleivinis traukinys 
nusirito nuo bėgių. Nelaimėje 
žuvo 110 žmonių. Dauguma 
jų taip sužaloti, kad atpažini
mas beveik neįmanomas. Ne
laimės priežastis dar neišaiš
kinta.

VILNIAUS ŽMONĖS , 
DIDŽIUOJASI

Vilnius, VII.24. (ELTA). 
Per pusketvirtų penkmečio 
metų pramonės produkcijos 
gamyba Vilniaus pramonės 
įmonėse didėja sparčiau, ne
gu numatyta valstybiniame 
plane. Nuo penkmečio pra
džios virš plano pagaminta 
produkcijos už 82 milijonus 
rublių. Šiemet per pirmąjį 
pusmetį gamybos apimtis pa
lyginti su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu padidėjo 9.8 
procento. Sėkmingai dirba 
taip pat statybininkai. Jie 
atidavė naudoti gamybinių 
fondų 59 procentais daugiau, 
negu per atitinkamą aštunto
jo penkmečio laikotarpį. Nuo 
1970 metų stojo rikiuotėn 
daug kultūros ir buities, ko
munalinių objektų, pastatyta 
daugiau kaip 870 tūkstančių 
kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto.

ISLANDIJOS VALDŽIOS 
NAUJI PATVARKYMAI

Reykjavik. - Islandijos val
džia nutarė atšaukti arba pa
naikinti planą, kuris leido 
Jungtinėms Valstijoms ope
ruoti militarinę bazę šioje 
šalyje. Spėjama, kad susi
lauks protesto iš Amerikos.

Taip pat Islandijos valdžia 
patvarkė, kad visi vandenys 
per 50 mylių aplinkui ją pri
klauso tiktai jai ir jokios 
šalies žvejai neturi teisės juo
se žvejoti.

JIS SAKO, NIXONAS TURI 
BŪTI BAUDŽIAMAS

Samuel Dash

Vyriausias Senate Wargate 
Committee advokatas Sa
muel Dash sako, kad buvęs 
prezidentas Richard Nixonas 
turėtų būti traukiamas teis
man ir baudžiamas už papil
dytus nusikaltimus. Mr. 
Dash sako, kad jis yra paten
kintas Nixono rezignacija, 
bet tai dar nereiškia, kad jis 
turi būti atleistas nuo atsako
mybes už sulaužymą įstatys 
mų

NIXONUI DAR $860,000 
DOVANA

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas reikalauja, kad 
Kongresas paskirtų buvu
siam prezidentui Nixonui 
$860,000 išsikraustymui iš 
Washington© ir susitvarky
mui naminių reikalų Kalifor
nijoje. Be to, buvusiam prezi
dentui būtinai reikią mokėti 
pensiją, nepaisant, kad jis 
nebaigė savo tarnybos.

Sao Paulo. - Brazilijos val
džia praneša, kad nuo epide
mijos “meningitis” jau mirė 
daugiau kaip 500 žmonių. 
Liga nesulaikomai tebeplin- 
ta.
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Kai kas iš mūsų viešnagės Lietuvoje

Nepamirštamoji birželio 
dvidešimt antroji

A. BIMBA
Si diena prasidėjo giliausiu 

liūdesiu Gripiškėse, kur mus 
atlydėjo Leokadija Petkevi-
čienė ir Justas Paleckis. Mat, 
čia įvyko V. Andrulio memo
rialinio akmens atidengimo 
iškilmės, kuriose ir aš buvau 
pakviestas žodį kitą tarti apie 
buvusi Amerikos pažangiųjų 
lietuvių kovotoją, veikėją, 
žurnalistą ir mano ilgametį 
asmenišką draugą. Vincas, 
kaip žinia, gyvas būdamas 
Amerikos reakcijos nebuvo 
leidžiamas aplankyti savo 
gimtąjį kraštą, tik jam mirus, 
jo palaikai buvo nugabenti ir 
palaidoti. Po iškilmių prie 
paminklo, visas būrys aplan
kėme Vinco kapą Stakliškėse 
labai gražiose kapinėse.

Kartu su mumis dalyvavo 
ir tuo laiku viešėję Lietuvoje 
Arthuras Petriką, Verutė ir 
Valys Bunkai, Marytė ir Vla
das Railai ir Vaitkai.

Po pietų prasidėjo antroji 
labai jau linksma šios dienos 
dalis.

Buvome girdėję apie iš 
Pietų Amerikos sugrįžusių 
lietuvių ruošiamus šaunius 
metinius piknikus, kuriuos 
jie vadina asadomis, bet tik 
šiandien pasitaikė proga vie
name jų dalyvauti asmeniš
kai. Labai džiaugiamės. Pa
rengimo programa susidėjo iš 
dainų, šokių, kalbų. O ką jau 
bekalbėti apie vaišes! Ypač 
buvo malonu susitikti ir susi
pažinti su draugais reemi- 
grantais iš Pietų Amerikos. 
Tik gaila, kad negalėjome 
asadojė linksmintis iki jos 
pabaigos, nes mūsų dieno- 
tvarkis nematė mums kitas 
pareigas. Buvo numatyta iš

kur vakare buvo rengiama 
dainų ir šokių šventė. Bet 
prieš vakarą mums dar labai 
rūpėjo nors šiek tiek, pamaty
ti ir paties Alytaus. Todėl iš 
asados turėjome išsiskubinti.

asados.. patraukti į Alytus, 
garsiąją “Dziukų sostinę”.

Alytum susižavėjome tikra 
to žodžio prasme. Tai vienas 
iš gražiausių ir smarkiausiai 
augančių industrinių miestų 
nūdienėje Lietuvoje. Fabri
kai - dideli, milžiniški. Med
vilnės kombinatas didžiuojasi 
penkiais tūkstančiais savo 
darbininkų, smarkiai plečia
mas mėsos kombinatas, jau 
gerai dirba ir vis dar plečia
mas kaimo namų statybos 
kombinatas.

O naujų namų statyba! Kur 
akį užmesį, nauji, nauji, dide
li pastatai! Neveltui dziūkai 
didžiuojasi savo sostine. Ją 
gali ir tikrai didžiuojasi visa 
Lietuvą. Mes irgi parsivežė
me nepamirštamą įspūdį ir 
pasididžiavimą.

Alytaus rajono Partijos 
Vykdomojo Komiteto pirmi
ninkas drg. Grigaitis žadėjo 
parašyti apie Alytaus pasta
rųjų desėtko metų laimėji
mus ir raštu atsakyti į visus 
mano iškeltus klausimus. La
bai laukiu.

Na, o vakare minėta dainų 
ir šokių šventė “Dainų slėny
je” šalia Alytaus. Nenoriu 
nusidėti kauniečiams, bet ne
galiu nepastebėti, kad alytie- 
čių šventė buvo dar skaitlin- 
gesnė ir šaunesnė. Labai 
džiaugiuosi, kad ir man buvo 
suteikta proga šventės ren
gėjus, programos dalyvius ir 
tą gražią, skaitlingą publiką 
pasveikinti Amerikos pažan
giųjų lietuvių vardu. Dalyva
vimą šioje šventėje laikome 
nepamirštama laime.

Alytaus naujosios statybos fragmentas
J. Fišerio nuotr

w ‘ į V H*
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Alytaus dainų ir šokių šventės vaizdas

Specialiai “Laisvei” iš:

Bogota,
Vėlyvas rugpiūtis. Miamy- 

je pasidarė dušna ne tik dėl 
klimato, bet ir iš socialio 
atžvilgio. Dideli ir maži Wa
tergate skandalai padarė 
švankią atmosferą. Mano jau
nesnysis sūnus Jonas ir aš 
nutarėm traukti į pietus, į 
Pietų Ameriką, mano senais 
pėdsakais, kur prieš 15 metų 
aš, kaipo statybos inžinierius 
projektavau vieškelius ir til
tus.

Per 15 metų daug kas ir 
Pietų Amerikoje pasikeitė. 
Tačiau penkiolikos metu am
žiaus krūvis gal mano fizinį ir 
protini pajėgumą šiek tiek 
sumenkino. Tuomet aš ėjau 
savo darbo užduotis. Dabar - 
turistas. Dabar jau ir kojos 
ne be tokios lanksčios, ir 
dėmesys ne be toks aštrus. 
Tuomet aš į “Laisvę” šį tą 
rašinėdavau apie Pietų Ame
riką - ypač Panamą. Jau nuo 
to laiko daug “Laisvės” skai
tytojų nebėra gyvųjų tarpe. 
Bet su tais, kurie liko ir kurie 
neturi progos pakeliauti po 
svetimas šalis, bandysiu pasi
dalinti savo įspūdžiais, kiek 
galima.

Rugs. 23 d., kaip šešios po 
pietų, sėdom į lėktuvą Mia- 
myje ir kaip devynios vakare 
buvom Bogota, Colombia, 
virš 15-kos šimtų mylių nuo 
Miamio, netoli ekvatoriaus, 
Andes kalnyne, kuris glamo
nėja trijų milijonų gyventojų 
miestą. To kalnyno šlaitus, 
nelabai jau toli į vakarus 
Pacifikas (Ramusis Vandeny
nas) skalaskalauja.

Kolombijos plotmė 
440,000 ketvirtainių angliškų 
mylių. Ji randasi tarpe šiau
rės 12-tos ir pietų 3-čios 
lygiagretės ir tarpe vakarų 
67-to ir 83-čio meridiano. 
Prieš 15 metų ji turėjo gy
ventoju tik dešimt milijonų. 
Dabar turi jau 23 mil. Žmo
nės - mišinys, indėnai, negrai 
ir baltieji. Baltieji vyrauja. 
Visi atrodo mandagūs ir nuo
širdūs.

Bogota miestą, kaip jau 
pirmiau minėjau, glomonėja 
dalis Andes kalnyno Cordil- 
leaš, aukštis iki 18-kos tūks
tančių pėdų - virš trijų angliš
kų mylių ir virš jūros. Upės: 
Orinoco, Bogota ir kitos. Jos 
įteka į Amazonę - tą garsiąją 
Amazonę, kuri sausina be- 
beik pusę Pietų Amerikos 
kontinento ir savo vandenis 
plugdo į Atlantą. Miestas 
stovi 9,000 pėdų aukštyje. 
Gal kas pamanys, kad bėgant 
iš Miamio karščių į pietus, tai 
būtų lygu iš skaurados į 
žarijas. Bet taip nėra. Devy
nių tūkstančių pėdų aukštyje 
vėsu. Temperatūra nuo 60 iki 
70 laipsnių karščio. Toliau į 
pietus, Argentinoje dabar 
žiema. Bet Argentinoje, Bue
nos Aires irgi retai tepašala 
žiemomis. Taigi Bogotoje la-

Colombia
bai malonus oras.

Apie dešimtą vai. vakare 
atsiradom vienam iš garsiau
sių Bogotos viešbučių - Te- 
quendama. Jonas dar išėjo 
pasidairyti po miestą. Aš jau 
buvau pavargęs ir radęs stal
čiuje literatūros, pradėjau 
skaityti apie Bogotą.

Bogota miestas yra apie 50 
mylių ilgio ir 48 mylių pločio. 
Jis randasi kalnyno klonyje, 
kuri supa briauna aukštesnių 
kalnų. Už tos briaunos teka 
upė Bogota.

Per amžius senoveje čia, 
tam klonyje, gyveno Chib- 
choas Indėnų gentis. Jų le
genda sako, kad vieną kartą, 
užėjus liūčiai, tą klonį pripil
dė vandeniu ir Indėnai jau 
pradėjo skęsti. Jie maldavo 
savo dievo, Bochica, kad juos 
gelbėtų. Bochica paliepęs 
perkūnui trenkti į kalnų 
briauną. Ten jis išnešę šukę 
ir vanduo pro ją jugarmėjęs į 
upę Bogota. Tą šukę jie pava
dino Tequendama. Dabar ten 
randasi 450 pėdų aukščio' 
krioklys, kuris kūliais verčia
si į Bogotos upę.

Vakar buvo šeštadienis, 
Rugp. 24 d., tai mes buvome 
nuvykę apie 30 mylių nuo 
Bogota, į taip vadinamą 
Druskos katedrą. Ten, kalne 
dar Indėnai surado druskinį 
akmenį. Tas akmuo ne vien 
druskos. Jis maišytas su ang
limi ir granitu ir kitais mine
ralais. Tam tikra procedūra 
druska iš jo išimama. Taigi ir 
atsirado ten druskos kasyk
los. Ten, giliai po žeme, įsi- 
skaptavo didelis urvas.

Druskinis akmuo gana tvir
tas - panašus į marmurą. Tai 
jo sienos negriūva. Architek
tai sugalvojo ten išskaptuoti 
bažnyčią. Druskinio akmenys 
nutašyti pilioriai atrodo kaip 
tikri katedros pilioriai. Lubos 
irgi išskaptuotos gotiško sti
liaus forma. Altoriai irgi ak
mens. Taip viskas atrodo 
kaip tikroj katedroj. Ji turi 
tris neves (aliejas). Vidurinės 
alėjos aukštis 150 pėdų. Dvi 
šalinės neves kiek žemesnės, 
irgi su gotiško stiliaus lubo
mis. Net ir kristaus stacijos 
akmenyje išskaptuotos. Ka
tedros ilgis 250 pėdų ir plotis 
200 pėdų.

Colombijos gyventojai 95°/o 
katalikai. Kalba' ispaniškai. 
Jie stato dievnamius visur. 
Kita bažnyčia randasi ant 
aukšto kalno, 2,000 pėdų virš 
miesto. Šiandien mes ir ten 
buvome. Bet kadangi buvo 
mišių laikas, tai į vidų nėjo
me. Graži, balto marmuro 
bažnyčia, su panelės šven
čiausios statula ant stogo 200 
pėdų aukštyje nuo bažnyčios 
grindų. Žiūrint iš miesto į 
šiaurrytį, mėlyno dangaus fo-r 
ne, 2,200 pėdų aukštyje, 
vaizdas žavingas. Į kalną už 
kelia ant lynų pakabintais 
vagonėliais.

Grįžome apie pietus į mies
to centrą. Mūsų viešbutis 
randasi sankrįžoje Septintos 
ir Tryliktos gatvių. Jis turi 
septynioliką aukščių, ir 800 
kambarių. Jis vadinasi Te
quendama.

Grįžtant į viešbutį, teko 
paėjėti kelietą blokų. Auto
mobilių sriautas beveik vien
tisas. Žmonių irgi daug. Gat
vėse vaikučiai apdriskę ir 
murzinais veideliais bėga ir 
maldauja iš praeivių almuž- 
nos. Publikos sriaute žmogus 
susimaišai. Žiūrėk, kad 
skersgatvyje nesuvažinėtų. 
Rankos mostėjimu nubaidai 
tuos vargšelius lyg muses. 
Parėjęs į viešbutį atsisėdi į 
minkštą, luksusinę kėdę ir 
prisimeni juos. Širdį gniuk- 
štelėja. Matei, kad jie apdris
kę, gal lakani ir pavargę, gal 
neturi tėvelių nei mamyčių. 
Gailiesi, kad nedavei jiems 
pinigiuko. Bet mano pieme-

nystės dienos, pas lietuvišką 
buožę, irgi nebuvo geresnės.

Einant pro prezidentūros 
palocių matėsi sargai su 
apauksuotomis šalmomis ir 
žemesni nei 5 pėdų (Jie Indė
nų kilmės ir maži). Man prisi
minė prieš 15 metų inciden
tas Lima, Peru. Ten pasitikti 
prezidento atvyko Limos ma
joras. Jo sargybinis, 5 pėdų 
perunukas, su paauksuota 
šalma ir ilgu kardu iššoko iš 
Mojoro karietos, ir žingsnioja 
prezidento karietos link ati
duoti jam “potkazirioką”. 
Kardas pasipainijo po kojų, 
sargas keveriokšt ant grindi
mo. Mane toks juokas paėmė, 
kad šalia stoventiji net mane 
subarė. “Nesijuok iš mūsų 
prezidento”.

Rytoj išvykstame į Quito, 
Ecuador. Jei ką įdomaus pa
matysiu, parašysiu.

Inž. A. P. Gabrėnas

Ekvadoriečių norai 
neišsipildė

Apie 58 bedarbiai iš Ekva- 
dor (Centrinėje Amerikoje), 
kurie slaptai atvyko į New 
Yorką, tikslu rasti darbo, 
buvo susekti laive ir sugrą
žinti į Ekvador, į ten esančias 
bedarbių eiles. . .

Jų planas buvo desperatiš
kas ir drąsus. Beveik visi 
buvo bananų krovikai ir uos
to darbininkai iš Guayaquil 
miesto, kur kiekvienas užsi
mokėjo po $25 (jų krašte - 
vieno mėnesio atlyginimas), 
kad patektų į laivą “Santa 
Elena”, kuris plaukė New 
Yorko link. Jie slapstėsi laivo 
šaldytuvuose, ir kai užsibaigė 
jiems ten esantis maistas ir 
vanduo, iš alkio jie maitinosi 
žaliais bananais, kurie buvo 
vežami į New Yorką. Keli 
buvo nusilpę iš bado ir nuvež
ti į Brooklyno ligoninę.

Laivų kompanija “Pruden
tial Lines” turėjo užsimokėti 
iki $1,000 pabaudos už kiek
vieną “stowaway” ir apmokė
ti lėktuvo kelionę.

Paklausus ekvadoriečių, 
kodėl jis rizikavo tokią kelio
nę, vienas iš jų atsakė: “Mat, 
kad mes ir mūsų šeimos yra 
alkanos ir beveik neįmanoma 
rasti mūsų krašte darbą”. 
Gana liūdna, kad darbo žmo
gus priverstas, dėl duonos 
kąsnio, apleisti savo tėvynę 
ir slapstydamasis ieškoti pra
gyvenimo svetur.

Apskaičiuojama, kad vien 
tik Jackson Heights, Elm
hurst, Corona rajonuose gy
vena nelegaliai atvykusių 
400,000 ispanų kilmės žmo
nių. Dauguma iš Colombia, 
Ekvador, Peru ir Argentina. 
Daugelis iš jų slapstosi, ven
gia viešai pasirodyti, bijoda
mi, kad imigracijos agentai 
gali juos susekti. H. F.

Sweet Home, Ore. - Čionai 
mirė žymus basketbolininkas 
S. W. Robertson, 36 metų 
amžiaus, nuo bitės įgėlimo į 
ausį. Tai bene bus pirmas 
toks atsitikimas istorijoje.

Joseph A. Beirne 
Jis 1947 metais suorganizavo 
Communications Workers of 
America uniją ir iki šių metų 
birželio mėnesio išbuvo jos 
prezidentu ir vadu. Unija 
išaugo iki 500,000 narių. Mirė 
sulaukęs 63 metų. Vėžio liga 
pakirto. Velionis buvo kovin
gas darbo unijų judėjimo va
das.

Parkas Nemuno saloje
Kaunas. Pradėti Nemuno 

salos ties Karmelitais reljefo 
formavimo darbai. Statybos 
ir architektūros instituto spe
cialistų pasiūlymu miesto 
vykdomasis komitetas nu
sprendė čia įrengti didelį 
poilsio parką.

Pažymėta šimtmečio 
sukaktis

Plungė. Miesto visuomenė 
pažymėjo pirmosios savo mu
zikos mokyklos įsteigimo 100 
metų sukaktį. Praėjusio 
šimtmečio pabaigoje ji apie 
30 metų veikė Plungės dvare. 
Šioje mokykloje pirmąsias ži
nias ir įgūdžius gavo garsus 
lietuvių kompozitorius ir dai
lininkas M. K. Čiurlionis.

Maždaug prieš dešimtį me
tų atgijo šimtametė tradicija 
- Plungėje buvo įsteigta vai
kų muzikos mokykla. Pasta
raisiais metais Plungės muzi
kos mokykloje pastoviai mo
kosi smuiko, pučiamųjų ir 
liaudies instrumentų specia
lybių daugiau kaip 200 moki
nių.

Kompozitoriaus gimtinėje
Kaunas. Kiekvieną pavasa

rį J. Naujalio meno mokyklos 
mokytojai ir mokiniai aplan
ko kompozitoriaus gimtinę 
Raudondvaryje, rengia ten 
koncertus. Praeitą pavasarį 
moksleiviai pažymėjo 
105-ąsias J. Naujalio gimimo 
metines. Po minėjimo įvyko 
koncertas, kuriame buvo at
liekami šio kompozitoriaus 
kūriniai.

Sultimis - kokybės ženklas
Vilkaviškis. Mėgstamos 

Vilkaviškio konservų fabrike 
gaminamos obuolių-erškėtro- 
žių sultys. Neseniai jų gamin
tojus pasiekė džiugi žinia - 
atestacinė komisija šioms sul

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Policininkai Thomas J. 

Shea ir Walter J. Scott paša
linti iš policijos gretų už 
nušovimą 10 metų berniuko. 
Jie paskelbti netinkamais bū
ti policininkais.

Washingtonas. - Nuo Mek
sikos užsienio reikalų minist
ro Emilio O. Rabasa gautas 
raginimas, kad Jungtinės 
Valstijos užgirtų Amerikos 
Valstybių Organizacijoje su
manymą panaikinti boikotą 
prieš Kubą ir pripažinti Ku
bos dabartinę valdžia su Fi
del Castro priešakyje.

•
Quito. - Ekvadaro prezi

dentas Rodriguez Lara užgi- 
ria sumanymą atsteigti diplo
matinius ir prekybinius ry
šius su Kuba.

DUONOS KAINOS 
KILIMAS NESUSTOJA

New Yorkas. - Šiame mies
te duonos kaina vėl pakilo 
vienu centu. Jau pasiekė 60 
centų svaras. • Taigi, duonos 
kaina čionai per paskutinius 
vienus metus pakilo 22%.

DAUGUVA AMERIKIEČIŲ 
UŽ BAUDIMĄ NIXONO

Gallup Poll firma pravedė 
platų apklausinėjimą tarp 
žmonių, kaip jie žiūrį disku
tuojamą klausimą buvusi, 
prezidentą Nixoną bausti, ar 
nebausti. 56 procentai pasisa
kė už baudimą.

PAVOGTAS MEKSIKOS 
PREZIDENTO UOŠVIS

Mexico City. - Praeitą sa
vaitę tapo pavogtas (“kidna- 
pytas”) Meksikos prezidento 
Echeverria Alvarezo uošvis 
Zuno Hernandez, 83 m. am
žiaus. Reikalaujama stambios 
sumos už jo paleidimą. Bet 
Meksikos valdžia atsisako su 
vogikais eiti į kokias nors 
derybas.

B
tims suteikė Valstybinį koky
bės ženklą. Šiemet pirkėjams 
vilkaviškiečiai pateiks jų 50 
tūkst. sąlyginių indelių (per
nai - 47 tūkst.).

Per ketvirtį amžiaus
Šiauliai. Dviračių variklių 

gamyklos “Vairas” kolekty
vas šių metų pradžioje at
šventė savo dvidešimtpenke- 
tį. Per ketvirtį amžiaus paga
minta daugiau kaip 5 mln. 
vaikiškų dviratukų. Jie rieda 
mūsų ir daugiau kaip 80 
užsienio šalių keliais.

Gausėja stumbrų šeimyna
Panevėžys. Rudenį bus 

penkeri metai, kai į Lietuvą, 
žmogui padedant, sugrįžo 
stumbrai. Naujamiesčio val
stybinio medžioklės ūkio val
dose, netoli Panevėžio, dabar 
ganosi 23 miškų galiūnai. 
Dvylika iš jų gimę Pašiliuose. 
Šiemet dar tikimasi stumbrų 
šeimynos pagausėjimo.

“Saulutė” puikiai džiovina
Utena. Laboratorinių kros

nelių gamykloje išleista pir
moji džiovinimo spintų “Sau
lutė” partija. Spintoje greitai 
galima išdžiovinti grybus, 
uogas, vaisius ir kitus pro
duktus. “Saulučių” šeiminin
kės galės nusipirkti parduo
tuvėse.

Lietuvių kompozitorių 
maršai

Vilnius. “Žygiuoja trimi
tas” - taip vadinasi nauja 
lietuvių kompozitorių maršų 
plokštelė. Ją įrašė pučiamųjų 
instrumentų orkestras “Tri
mitas” (dirigentas R. Balčiū
nas). Plokštelėje skamba po
puliariausi kompozitorių B. 
Dvariono, B. Jonušo, E. Bal
sio, B. Gorbulskio, J. Nova- 
kausko, A. Bražinsko, V. 
Paulausko maršai.

Bonn. - Vakarų Vokietijos 
valdžia sureštavo darbo unijų 
vadą Hans Faltermeter. Pri
meta jam šnipavimą Rytų 
Vokietijai.

Maskva. - Rusų Ortodoksų 
Bažnyčios galva patriarchas 
Pimen nutarė apsilankyti 
Jungtinėse Valstijose 1975 
metų vasario mėnesį. Jis va
dovaus Tarybų Sąjungos baž
nytinių vadų delegacijai, kuri 
susidėsianti iš apie dviejų 
tuzinų narių. Amerikoje jų 
viešnagė tęsis triš savaites.

IR VĖL ARABAI 
BANDYSIĄ SUSIVIENYT 
PRIEŠ IZRAELI

Cairo. - Pranešama, kad 
spalio 26 dieną įvyks arabiš
kų kraštų viršūnių sąskry- 
dys. Jame dalyvausią karaliai 
ir prezidentai. Sąskrydžio 
tikslas - dar kartą pabandyti 
visą arabišką pasaulį suvie
nyti atsilaikymui prieš Izrae
lio agresiją.

Panašios pastangos praei
tyje, kaip žinia, nedavė jokių 
rezultatų. Pesimistai sako, 
kad nieko nebus ir iš šio 
sąskrydžio, bet optimistai ti
kisi teigiamų rezultatų.

ATMETA IR GRIEŽTAI 
PASMERKIA

Pietinės Korėjos valdžia 
kaltina Šiaurės Korėjos va
dus už pasikėsinimą ant jos 
prezidento Park gyvybės 
rugp. 15 d. Kaip žinia, tas 
pasikėsinimas nepavyko, bet 
nuo šūvio kulkos krito prezi
dento Park žmona.

Dabar Šiaurinės Korėjos 
vadai griežčiausiai atmeta ir 
pasmerkia Pietų Korėjos fa
šistinio režimo jiems kaltini
mus. Pasikėsinimas buvo pa
čių P. Korėjos žmonių protes
tas prieš Parko režimo repre
sijas. Niekas jo neįvežė iš 
užsienio.
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Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotyje sumon

tuotas originalus automatinis dispečerinis pultas. Jo vei
kiantis maketas prieš porą metų buvo demonstruojamas 
TSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje, pulto 
kūrėjas inžinierius Petras Kanopa buvo apdovanotas šios 
parodos aukso medaliu. Gero įvertinimo susilaukė šis pultas 
ir neseniai Maskvoje įvykusioje tarptautinėje parodoje 
“Sveikatos apsauga - 74”, kurioje buvo eksponuojam;1 22 
pasaulio šalių medicininė technika.

Dabar Petras Kanopa su savo sūnumi Vytautu kurio 
automatinį dispečerinio valdymo pultą uostamesčio dujofi
kavimo valdybai.

Nuotraukoje: Petras Kanopa [iš kairės] su Klaipėdos 
dujofikavimo valdybos viršininku Jonu Kastanausl^u prie 
naujojo pulto.

B. Aleknavičiaus nuotr.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Joseph F. Galvan
Reiškiame^širdingą užuojautą žmonai Eva, dukrai 

Pauline, broliui Steve Lietuvoje, jųjų šeimoms ir 
kitiems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje.

J. ir 0. Rubai
L. Tvaska 
P. ir J. Blaškiai 
F. ir A. Bunkai
D. Mikalojunas
M. Purvėnas
M. Terres
E. Shnerpunas 
H. ir J. Sharkey
J. ir G. GendrenasH- ir J. Miller 
P. Steponaitis 
J. Puišis
N. Sorenson 
V. Smalstienė 
A. ir P. Lukai 
M. Lahanko

A. ir J. Reiniai
P. Balchunas
M. Steinys
A. Grina
T. Sholunas
J. ir S. Bakšiai
N. Lenigan
B. ir A. Putrimai
B. Jankauskas

H .K Sholunas
S. Yuknis
F. Smilgius
P. ir J. Stančikai
J. Petkus
M. ir K. Puišis

Detroit, Mich.
LLD 52 kuopos draugiškas 

išvažiavimas įvyko Belle Isle, 
prie St. Clair ežero tarp 
Kanados ir Amerikos. Kana
dos gamta davė gražją dieną, 
vėjas pūtė skersai Kanados 
vandenyną. Vietą piknikui 
radome pastogėje, kur saulė 
negalėjo mus kepinti.

Vieni draugiškai kalbėjo
mės, kiti kortavome. Smagu 
buvo praleisti laiką. Taipgi 
buvo ir vyno po stikliuką. Šį 
vyną laimėjo draugė Tamu- 
lienė spaudos piknike ir ji 
atvežė mums mūsų išvažiavi
mui. Ačiū jai. Vėliau kai 
kurie ėjo j Casino restaurantą 
užkasti, mūsų moterys ėjo 
gėlių sode pasivaikščioti. Šis 
sodas didelis ir gražus. Ten 
galima buvo ir žuvauti. Sako, 
kad Kanados žuvys didesnės 
už Amerikos.

Taip ir praėjo laikas, pra
bėgo greit linksma diena ty
rame ore.

Pasikalbėjus su nariais, nu
sitarėme nors kiek prisidėti 
prie išleidimo mūsų žurnalo 
“Šviesos”. Surinkome $34 
nuo sekamų draugu: Po $5 
aukojo Bagdonai, Juškai, 
Umarai ir Nakai; $4 Saulė-

N. Petronis
P. Šimėnas
M. ir W. Žukai
T. ir J. Lukai
V. ir V. Bunkai
M. ir A. Raškauskai
J. Judickas
Jonas Stančikas
M. ir M. Rutkowski
C. ir A. Tamalonis
M. ir V. Repečka
A. Bruwer
M. Vilkauskienė
M. Kasin
A. ir P. Aleknai
M. Chepels 

nas; po $2 Jočioniai, Stankū
nas ir Sawchuk; po $1 Klimie- 
nė, Tamulienė, Nausėda ir 
Januliai. Ačiū jiems. F. N.

New Haven, Conn.
Gaunu pakvietimą su bilie

tais nuo Mary Svinkūnienės 
iš Waterburio. Mat, ten LLD 
28 kuopa rengia pietus 103 
Green St. svetainėje. Prasi
dės 1 vai. Dovana už pietus 
tik trys doleriai. Būtų gerai, 
kad draugai nuvažiuotų. Aš 
suteiksiu kelionę veltui. Tele- 
fonuokite: 776-0192.

°
Rugpjūčio mėnesio pradžio

je mirė Levonas Medelis, 
Broniaus Medelio brolis. Pali
ko nuliūdime savo šeimą ir 
kelis brolius ir seserį Lietu
voje. Ilsėkis ramiai.

o

Turėjau pasikalbėjimą su 
apšvietą mylinčiais draugais. 
Visi sako, kad ta senatvė 
pastoja kelią veikimui. Gerai, 
kad gauname lietuviškus 
laikraščius “Laisvę” ir “Vil
nį”. Jie mums suteikia daug 
apšvietos ir žinių apie gimtą
ją šalį Lietuvą ir apie šių 
dienų veiklą Amerikoje.

J. Kuncas

Miami, Fla.
Pranešimas

Šiuomi pranešame mūsų 
Socialio Klubo lankytojams, 
kad po ilgų atostogų ir daug 
atliktų darbų, Klubo atidary
mas įvyksta sekmadienį, rug
sėjo 8 dieną. Mūsų salė tapo 
naujai išdažyta gražiomis 
spalvomis. Klubo vyriausioji 
šeimininkė Marytė Paukštai- 
tienė jau davė žodį, kad ji ir 
jos gyvenimo draugas Juozas 
sutinka gaminti tuos skanius 
pietus sekmadieniais, kaip ir 
pirmiau.

Lietuvių Socialis Klubas 
2610 N. W. 119 St.

Miami, Fla.

Haverhill, Mass.
Iš mūsų miesto įvykusio 

pikniko “Laisvės” naudai, 
rugpiūčio 18 d., liko gražaus 
pelno - viso $372.50. Tai 
tikrai gera suma pagal mūsų 
mažo miestelio jėgas. Taria
me širdingą ačiū visiems, 
kurie dalyvavo ir prisidėjo su 
darbu bei aukomis.

Aukomis gavome sekamai: 
M. Karpavich iš N. H.. $50.00 
P. Nukas, No. Ando

ver, Mass................. 10.00
J. E. Finenkai, Miami, 

Florida................ 10.00
P. M. Yocumskai, Ha

verhill, Mass........ 10.00

M. Gudauskienė, 
Brockton, Mass. . . . 5.00

M. Gudauskienė, 
Brockton, Mass.... č.ėė

F. K. Čereškienė, 
Brockton, Mass.... 5.00

S. Šlakiai (per E. Rep
šienę) .................... 5.00
F. Kodienė sudarė savo 

beskę, (dėžutę) ir iš tai gavo
me $25; M. P. Yacumskai 
sudarė savo beskę iš kurios 
gavome $41; kiti prisidėjo 
mąistu ir kitais skanumynaiš:, 
M. Sametis, A. Račkauskie
nė, Šupetrienė, E. Finenkie- 
nė, J. Jurgelevičius. Iš jų 
aukų susidarė dvi beskės, 
nuo kurių gavome $64.75.

Bostonas turėjo savo stalą 
ir nuo jų liko $4.95.

Širdingai dėkojame vi
siems. Komisija

haverhilliečiams
Nuo Administracijos: Visų 
laisviečių vardu norime tarti 
haverhilliečiams savo Ačiū už 
tokį puikų pasidarbavimą.

Lietuvos knygos 
bičiulių draugija
Praeitą pavasarį Vilniuje 

steigiamajame suvažiavime 
tapo įkurta labai svarbi nauja 
draugija. Jos tikslus suvažia
vime labai gražiai apibūdino 
draugijos organizacinio komi
teto pirmininkas, respublikos 
Valstybinio leidyklų, poligra
fijos ir knygų prekybos reika
lų komiteto pirmininkas J. 
Nekrošius. Jis pažymėjo, kad 
nuo 1940 metų Lietuvoje iš 
viso išėjo 50 tūkstančių pava
dinimų knygų bei brošiūrų, 
kurių bendras tiražas pasiekė 
beveik 350 milijonų egzemp
liorių. Į lietuvių kalbą verčia
mos knygos daugiau kaip iš 
30 kalbų.

Masišku reiškiniu tapo dar
bininkų ir valstiečių asmeni
nės bibliotekos. Lietuvoje da
bar yra daugiau kaip 6,500 
valstybinių bei visuomeninių 
organizacijų bibliotekų su 
dviem milijonais skaitytojų. 
Todėl naujai įsteigtos draugi
jos tikslas - padėti skaitytojui 
kuo greičiau ir geriau susi
gaudyti milžiniškame knygų 
sraute, skiepyti meilę litera
tūrai, norą pažinti pasaulio 
knygų lobyną.

Tel Aviv. - Izraelio valdžia 
pradėjo šaukti kariuomenėn 
vyrus daug senesnius, negu 
kareivinio amžiaus. Tai paro
do Izraelio valdžios ruošimąsi 
naujam karui su arabais.

LAISVĖ

Sūduva švenčia išsivadavimą. Suartėti su gamta

Prie “Jūros” partizanų būrio paminklinio akmens. Pirmoje 
eilėje iš dešinės j kairę drg. drg. St. Naujalis ir Vyt. 
Bieliauskas. V. Gulmanas nuotr.

Šie metai Lietuvai yra jubi
liejiniai, nes sukako 30 metų, 
kai mūsų maža tėviškėlė bu
vo išvaduota iš hitlerinės 
okupacijos. Praktiškai visas 
kraštas, išskyrus Klaipėdą, 
jau 1944 metais buvo laisvas. 
Baisu pagalvoti, kokios buvo 
skerdynės, kiek jaunų galvų 
buvo padėta žiauriame kovos 
lauke. Tegul niekad daugiau 
nepasikartoja tokie dalykai. 
Šiuo metu kaip tik reikalinga 
itin sveikinti mūsų abiejų 
šalių viršūnių, R. Niksono ir 
L. Brežnevo, susitikimus, as
meninius kontaktus, siekiant 
politinio klimato atšilimo, 
santykių nuoširdumo. Tokią 
išvadą privalo padaryti kiek
vienas blaiviai galvojantis 
žmogus.

Visoje Lietuvoje šiuo metu 
ši šventė švenčiama labai

Kalba LTSR teisingumo 
ministras gen. maj.

A. Randakevičius.

Prašo boikotuoti “Galio” vyną
Po daugelio metų neįsivaiz

duojamo skurdo ir vargo bei 
nežmoniškų gyvenimo ir dar
bo sąlygų, JAV žemės ūkio 
darbininkai 1960 inetais suor
ganizavo savo uniją, tikslu 
kovoti už savo teises ir geres
nes sąlygas.

Ši naujai susikūrusi unija, 
pavadinimu “United Farm 
Workers of America” 
(UFWA), dramatiškai page
rino žemės ūkio darbininkų 
darbo sąlygas. Bet stambieji 
žemes ūkio produktų augin
tojai - kompanijos, daro viską 
tą uniją sunaikinti. Ypatingai 
tuo pasižymi Ernesto ir Julio 
Gallo, didžiausi pasaulyje vy
no gamintojai. Prieš du mė
nesius vyno magnatas Galio 
atsisakė atnaujinti su UFWA 
kontraktą, bet' slaptai, be 
žemės ūkio darbininkų unijos 
reprezentacijos, pasirašė 
naują kontraktą su Interna
tional Teammasters Union of 
America. Nenuostabu, kad 
Galio ir “Teamsters” unija 
gavo, ką norėjo, o žemės ūkio 
darbininkams beveik nieko 
neliko.

Dėka “Teamsters” unijos 
kontrakto, vėl vartojo lau
kuose sveikatai kenksmingus 
nuodus ir leido besąlyginiai 
vartoti automatizaciją. Išsi
kovoti darbo pagerinimai ta
po panaikinti ir gyvenimo bei 
darbo'sąlygos grįžo į anksty
vesnės sunkias dienas. 
UFWA organizatoriai bei 
simpatizantai buvo sistema- 
tiškai atleisti iš darbų ir 
išmesti iš kompanijoms pri

iškilmingai. Mūsų rajone nu
tartą ją atžymėti sykiu su 
šakiečiais prie bu v. “Jūros” 
partizanų būrio vadavietės, 
kur dabar stovi didelis pa
minklinis akmuo, o pati slėp- 
tuvė-bunkeris-restauruota.

Daug svečių susirinko ne 
tik iš abiejų rajonų, bet ir iš 
toliau. Dalyvavo gen. maj. A. 
Randakevičius, buvę kovoto
jai, karo veteranai iš Rusijos, 
Ukrainos ir kitų respublikų, 
petys į petį kovoję laisvinant 
mūsų tėvynę. Visi pasipuošę 
ordinais, medaliais. Kalba 
LTSR teisingumo ministras 
gen. maj. A. Randakevičius, 
buvę partizanų “Jūros” ir K. 
Petriko būrių vadai V. Bie
liauskas ir St. Naujalis, uk
rainiečių atstovas P. Samso- 
nenka ir kt. Visi jie džiaugiasi 
tuo, kad Lietuva, būdama 
draugiškų respublikų sąjun
goje, kas kart vis stiprėja.

Po visų oficialių kalbų įvy
ko koncertas, kurio progra
mą atliko abiejų rajonų savi
veiklininkai ir prie Kapsuko, 
Igliaukoje esančios kūrybinio 
jaunimo stovyklos nariai, 
kaip LTSR nūs. meno veik, 
akt. H. Kurauskas, komp. V. 
Juozapaičio suorganizuota 
kapela, dainininkai, Kidulių 
kultūros namų pagyvenusių 
žmonių ansamblis ir kt.

Panašūs renginiai ir minėji
mai vyksta ir kituose Sūdu
vos rajonuose.

V. Gulmanas

klausančių būtų - lūšnų.
Žemes ūkio darbininkai, 

matydami, kad jiems kitos 
išeities nebėra, - paskelbė 
streiką. Bet vyrai, moterys ir 
vaikai, kurie pikietavo “Gal
io” vynuogynus, buvo sutikti 
brutališkumu, smurtu ir bau
ginimu, priversti pasitraukti 
iš vynuogynų ir pasitenkinti 
vien “Galio” vyno vartotojų 
boikotu. Jiems desperatiškai 
reikalinga mūsų visų pagal
ba.

Pagrindinis šio “Galio” vy
no boikoto tikslas yra - leisti 
vynuogynų darbininkams de
mokratiniais pagrindais pasi
rinkti sau uniją per laisvus 
nepriklausomus balsavimus. 
Kitiems Amerikos darbinin
kams ta teisė garantuojama 
įstatymo keliu, bet agrikultū
ros darbininkams teisė nesu
teikiama. Boikotuojant visus 
“Galio” produktus, galima 
padėti tiems ūkio darbinin
kams suteikti šią pagrindinę 
teisę.

“Boone’s Farm”, “Spana- 
da”, “Ripple”, “Thunder
bird”, “Tyrolia”, “Andre”, 
“Eden Roc”, “Carlo Rossi”, 
“Red Mountain” ir “Paisano” 
- visi vynai yra. “Gallo” pro
dukcijos ir vartotojai turėtų 
šiuos produktus boikotuoti - 
nepirkti!

JAV žemės ūkio darbinin
kai per šimtmečius vargo, 
kad kasdien būtų maisto ant 
mūsų stalų. Dabar jie yra 
kritiškoje padėtyje ir prašo 
mūsų visų pagalbos. Neatsi
sakykime jiems padėti! H. F.

“Laisvės” numeriai, atke
liaują į mano pašto dėžutę, 
primena, kad vasara - kelio
nių metas. Nuolat skaitau, 
kad buvo išlydėtas į Lietuvą 
toks ir toks laikraščio rėmė
jas, uolus jo talkininkas. Kai 
kuris atsiunčia laikraščiui ir 
trumpą pranešimą apie savo 
viešnagę tėvų žemėje, paža
dėdamas plačiau aprašyti sa
vo kelionę, kai grįš į namus.

Vilniaus gatvėmis dažnai 
matyti pravažiuojant svečių 
autobusus su užrašu “Intour
ist”. Šiais metais Vilnius itin 
žalias, nes kol kas nestokoja
me lietų. Jo gatvės tarsi 
išpraustos. Laistymo maši
nos šiemet neturi ką veikti. 
Nakčia iš miego kartais paža
dina su perkūnu plieskiantys 
žaibai.

Atostogų metu keliauja ir 
vietos gyventojai po savo 
šalį, lanko įdomesnius jos 
kampelius. Geriausia “Žigu
lių”, “Moskvičių” ir “Volgų” 
savininkams. Dažnas jų veža
si ant stogelio supakuotą pa
lapinę. Vidus pilnas visokiau
sio
Pas mus dar nepraktikuoja
mos priekabos namelio for
mos. Tokiame namelyje daug 
patogiau šeimai miegoti, ne
gu palapinėje. Bet Amerikoje 
kitokios sąlygos. Ten bet kur 
nesusikursi laužo. Pilna užra
šų: “Private Property”. O 
pas mus visos paežerės - 
valstybės valdos. Statyk sau 
“Žigulį”, šalia jo žydrą palapi
nę ir gyvenk! Ežeras - tas 
pat, kas privatus baseinas, 
nė gyvos dvasios aplink!

Tie, kas neturi automobi
lių, keliauja dviračiais, auto
busais. Tai daugiausia jauni
mas. Jie ne tokie “individua
listai”, kaip lengvųjų savinin
kai, jiems nebūtinai rasti vie

 

telę, kur (įar niekieno koja 

 

nebuvo atsibojusi ant žolės.

Visi gyvena^ūkiu suartėti 

 

su gamta. Skaičiau, kad tas 
suartėjimas su gamta itin

turistinio inventoriaus.

PODAROGIFTS, INC
Now is the Appropriate Time to Send

GIFTS for RELATIVES

to USSR for Christmas Holidays

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

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

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

PODAROGIFTS, INC.

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

PODAROGIFTS, INC.

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

VNESHPOSYLTORG

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

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

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

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

PODAROGIFTS, INC.

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

Open Saturday until 5 p. m.

5-tas puslapis

aktualus Amerikoje.
Aišku, suartėti su gamta 

tikrąja prasme daug daugiau 
padeda kelionės į tėviškę, 
tėvų, brolių, seserų ir kitų 
artimųjų lankymas. O koks 
smagus fizinis darbas, kam 
nors talkininkaujant! Šį vasa
ros džiaugsmą pilniausiai pa
tiria studentai, išvykstą dirb
ti į statybas, į,kolūkius, į 
derliaus nuėmimo talkas. Ar 
gali būti didesnis suartėjimas 
su gamta, kaip prisidėti pa
čiam prie gamybos tų pro
duktų, kurie ištisus metus 
tiekiami į tavo pusryčių sta
lą? Šią galimybę turi ypač tie 
atostogautojai, kurie yra kilę 
iš kaimo vietovių.

Šiemet per Lietuvą ritasi 
trisdešimtmetinės išvadavi
mo sukakties minėjimai. 
“Tiesa” spaudina beveik kas
dien Lietuvos žemėlapį, ku
riame parodoma, kuri krašto 
dalis buvo jau tarybinių karių 
išvaduota lygiai prieš tris 
dešimtmečius. Turistai užsu
ka į karių kapines padėti 
gėlių puokštės, prisiminti tų 
šiurpiųjų dienų, kada degė 
sodybos, pakelėse juodavo 
degėsiai, ištisi miestų kvarta
lai buvo virtę juodomis aki
duobėmis žiojinčiais namų 
karkasais.

Padėkos jausmo tvykstelė
jimas yra taip pat “suartėji
mas su gamta”. Pagarba žu
vusioms didvyriams yra vie
na iš žmogiškiausių mūsų 
emocijų, išreiškianti žmogaus 
suartėjimą su pačia savo es
me.

Tikiuosi, kad Amerikos lie
tuviai, aplankydami savo tė
vų žeme, vienu ar kitu aspek
tu tikrai “suartėja su gamta”, 
suranda šį tą sau brangaus, 
grįžta į namus praturtėję ne 
tik kelionės įspūdžiais, bet ir 
giliais naujais pergyveni
mais.

Su nuošidžiausiais linkėji
mais!

Juozas Subačius

i
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Kelionės įspūdžiai “Expo-74” 
ir Los Angeles piknikas

M. Baltulionytė 
(Tęsinys iš pr. num.)

Pasaulinė Paroda Expo-74 
Spokane, Wash.

Vos su Valė Sutkiene spė
jome grįžti iš virš minimos 
įdomios kelionės, ir va pasi
taikė puiki proga vykti į 
Expo-74. Mildred-Savukaitė- 
Friberg su sūnum Karoliu 
(Carl), Friberg iš Berkeley, 
Calif., su mašina pasiruošę į 
parodą. Nepaisant to, kad 
nuovargis slegia iš anos ke
lionės, bet gi negalima pra
leisti tokią puikią progą. 0 
dar ir ši maloni draugystė 
traukia kartu keliauti.

Mildutės sūnus Karolis jau
nas ir labai gabus mašinos 
vairuotojas. Jis taipgi yra 
Californijos universitete 
dėstytojas. Jo specialybė 
“Ecology”. Karolis yra baigęs 
Michigan universitetą.jis tęsė 
savo mokslą kituose universi
tetuose ir dar tūlą laiką mo
kėsi Švedijoje. Taipgi Karolis 
su motina Mildred 1970 me
tais apsilankė Lietuvoje ir jį 
Lietuva sužavėjo. Mildred 
Savukaitė ilgus metus atsida
vusiai dirbo “Vilnyje”, o Ka
rolio tėvas švedų tautybės, 
bet dažnai lanko mūsų pra
mogas.

Tad rugpjūčio 2 dienos rytą 
pasukome link 101 kelio, va
dinamo raudonmedžių greit
keliu. Šis Kalifornijos kelias 
yra labai įspūdingas ir tiesiog 
pasakiškas. O ypač pasiekus 
eiles ir eiles milžinų gražuolių 
raudonmedžių. Šis kelias, ro
dos, bile žmogų galėtu suža
vėti, bet jis įvairiai vingiuoja- 
si, sukasi pro gilias tarpekal- 
nes ir t. t. Mašinos vairuoto
jas turi) būt labai atsargus.

Spokane, Wash., laimingai 
pasiekė rugp. 4 d.

Pasaulinė paroda randasi 
veik pačiame miesto centre, 
ir jai skirtas nemažas žemės 
plotas, rodos, apie šimtas 
akrų. Visų pirmą parodos 
lankytoją sužavi naujausia 
architektūra, įvairi technika, 
įvairiaspalviai pagražinimai, 
žaislai ir kitos įdomybės.

Spėjus vidun įeiti, Karolis 
pasakė kad jis mus sutiks 
trečią valandą Tarybų Sąjun
gos pavilijono restorane. Jam 
ši pasaulinė paroda įdomi, 
nes kažkaip atrodo, kad čia 
viskas sukasi gamtinės žmo
gaus aplinkos apsaugai. Pa
vyzdžiui, jei žmogus nesau
gos dabartinės gamtinės ap
linkos, ji laikui bėgant sustos 
veikusi. O mūsų Karolis 
šiandienine gamtinę proble
ma ir dėsto Berkeley univer
sitete.

Mes trys pasukome link 
tarybinio paviljono, nes kely
je ir valgyklose visur girdėjo
si, kad tarybinis pavilijonas 
vienas iš įdomiausių visoje 
parodoje. Taipgi sakoma, kad 
daugiausia ir lankytojų tenka 
Tarybų Sąjungos pavilijonui.

Šiandien sekmadienis, rug- 
piūčio 4 diena, ir pagal “Spo
kane Daily chronicle”, sek
madieniais kažkaip yra ma
žiau parodos lankytojų už 
kitas dienas. Bet šiandien T. 
S. pavilijonas pilnas žmonių 
ir labai sunku prieiti prie 
įvairių eksponatų, o jų randa
si daug ir viskas įdomu. Vie
nu tarpu bestebint visos kar
tu sušukom: Štai Lietuvos 
žymaus artisto Mikėno aukš
tai iškelta nemaža ir žavinga 
statūla pirmosios kregždės.

Čia daug įdomybių ir filmų 
įvairiais gamtinės žmogaus 
aplinkos saugojimo klausi
mais. Taipgi tarybiniame pa- 
vilijone randasi nemaža gidų 
bei aiškintojų. Pav., viena 
jauna, graži mergina anglų 
kalbos mokytoja prisistatė 
supažindinti mus su tūlais 
eksponatais. Gražia anglų 
kalba ji aiškino apie T. S. 

miestus, kurortus, ežerus, 
industriją ir t. t. Aiškino, 
pav., kaip tarybiniai moksli
ninkai deda pastangas iškelti 
stambias industrijas toliau 
nuo miestų. Nurodo, kaip yra 
saugomi ežerai, upės ir visi 
kiti gamtiniai turtai.

Va jau trečia Vai. ir mūsų 
Karlis tarybinis pavilijono 
restorane. Jis atrodo gerai 
nusiteikęs. Aišku, kad jis iš 
čia parsiveš nemaža medžia
gos dėl savo paskaitų studen
tams.

Pasirodo, kad mūsų Karo
lio gimtadienis, taip pat ir 
mūsų sankeleives Valerijos 
tik už kelių dienų. Ta proga 
užsakėme šampano su rusiš
kais patiekalais pietums.

Jungtinių Amerikos 
Valstijų Pavilijonas

Amerikos pavilijonas didu
mu didžiausias ir šio pavilijo
no šūkis: “The Earth Does 
Not Belong To Man, Man 
Belongs To The Earth,”. 
Jungtinių Amer. Valstijų pa- 
vilijone geroka dalis atiduo
dama skirtingų indėnų ginčų 
eksponatams, rodomas pus- 
valdžio platus filmas, surištas 
su žmogaus aplinkos apsau
ga.

Parodoje dalyvauja nemaža 
valstybių: Jungtinės Amer. 
Valstijos, Tarybų Sąjunga, 
Japonija, Australija, Filipi
nai, Korea, Vakarų Vokieti
ja, Iranas, Meksika, Kanada, 
Taiwanas ir Chinija.

Dar primintina, kad Tary
bų Sąjungos pavilijone veikia 
įdomi dailės ir archeologijos 
paroda. Prie to, šioje parodo
je veikia įvairios pramogos ir 
su įvairių grupių tradicine 
kultūra ir 1.1. Beje, ši Pasau
linė Paroda tęsis iki lapkričio 
3-čios d.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame i talką visus buvusius vajininkus ir labai 

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

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma 150; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25Č. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50Č.
KREDITU U2 AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

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

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

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

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queen* apskritie* (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metam*, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metame, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00. metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisve
102-02 Liberty Ave., Oxone Park, N. Y., 11417

Adelė Rainienė (trečioji iš kairės) “Laisvės” direktorių 
tarybos sekretorė ir Moterų Klubo vicepirmininkė, rugsėjo 
1 d. išskrido j Lietuva, jau ketvirtą sykį. Ją į aerouostą 
palydėjo dail. Robertas ir Elena Feiferiai ir Nastė Buknienė. 
Adelė Lietuvoje ketina pabūti trejetą savaičių.

S. Narkeliūnaitės nuotr.

Nuoširdus užkvietimas 
Waterbury, Conn.

Pietūs, kuriuos rengia LLD 28 kuopa spaudos naudai, 
įvyks rugsėjo 15 dieną 103 Green Street svetainėje. Pietūs 
bus duodami 1 vai.

Mes norime nuoširdžiausiai pakviesti svečius ne tik iš 
Waterburio, bet taip pat iš kitų kolonijų: Bridgeporto, 
Hartfordo, New Haveno, Torringtono, Stamfordo, Bostono, 
Oakvillės, taipgi iš New Yorko. Labai prašome dalyvauti 
tuos, kurie lankėtės Lietuvoje. Pasidalysite su mumis 
įspūdžiais.

Turėsime ir meninę programą. Yra užkviestas Laisvės 
Choras iš Hartfordo padainuoti.

Šeimininkės rengiasi pagaminti gerus pietus, kuriais visi 
būsite patenkinti.

Lietuvių Literatūros Draugijos nariai, kurie dar neužsi
mokėjote už šiuos metus narinių duoklių, galėsite tai 
padaryti šiame pobūvyje.

Prašome nepavėluoti. Komisija

Tarp lietuvių
Rugsėjo 3 d. mūsų gerbia

mas daktaras Antanas Petri
ką minėjo savo gyvenimo 
83-čiosius metus. Linkime 
daktarui sveikatos ir ilgiau
sių metų. Gaila, kad daktaras 
nesveikuoja. Sveikas būda
mas jis daug prisidėjo raštais

prie padarymo mūsų “Lais
vės” ir žurnalo “Šviesos” pus
lapius įvairesniais ir turinin- 
gesniais.

Rugsėjo 1 d. Adelė Rainie
nė išvyko apie mėnesiui laiko 
į Lietuvą. Ją palydėjo į aero
dromą Robertas ir Helen Fei
feriai. Ji skrido Tarybų Są
jungos lėktuvu “Aeroflot”.

Linkime Adelei laimingai ir 
linksmai praleisti atostogas ir 
sveikai grįžt prie kasdieninių 
darbų. O darbų ji turi daug. 
Ji eina “Laisvės” direktoriuo
se sekretorės pareigas, taipgi 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo vicepirmininkės.* * *

Teko sužinoti, kad “Lais
vės” skaitytojo rėmėjo ir po
būvių lankytojo M. Hacinke- 
vičiaus žmona, Hilda, buvo 
susirgusi. Ji pergyveno ope
raciją ligoninėje ir dabar gy
dosi namuose Great Necke.

Linkime Hildai greit su
stiprėti. Ieva

Aštri kova 
tarp demokratų
Šiuo tarpu New Yorko val

stijoje išsivystė labai aštri 
kova tarp aspirantų į kandi
datus demokratų partijoje. 
Pirminiai balsavimai arba no
minacijos įvyks ateinantį an
tradienį, rugsėjo 10 d. Juose 
galės dalyvauti tiktai tie, ku
rie yra užsiregistravę demo
kratais.

Varžybos eina už kandida
tūrą gubernatoriaus vietą. 
Varžosi kongresmanas Hugh 
L. Carey ir Howard J. Sa
muels. Abudu nuduoda libe
ralus ir sušilę darbuojasi lai
mėti darbininkų balsus.

Carey sako, kad Samuels 
yra milijonierius ir negali 
suprasti liaudies reikalų, o 
Samuels jam atkerta, saky
damas, kad jis yra gavęs nuo 
savo brolio milijonieriaus Ed- 
wardo net $1,174,000 rinki
minei kampanijai.

Iš tikrųjų, didelio skirtumo 
tarp Carey ir Samuels nesi
mato. Abų$u vienas kitam 
kailį vanojai vienas kitą de
maskuoja, 'bet pagrindiniai 
abudu atstęvauja tai pačiai 
turčių klasei. Griežto ir aiš
kaus pasirinkimo eiliniai de
mokratai neturi. Rep.

Gražiai pavykęs drg. K. Čiurlio 
80-ojo gimtadienio atžymėjimas

Praeitą sekmadienį Patten- 
burge įvykęs jo žmonos Ya- 
dzės ir dukrų suruoštas mūsų 
ilgamečio veikėjo ir kovotojo 
pažangiečio Kazio Čiurlio 
80-ojo gimtadienio atžymėji
mas buvo vienas iš gražiausių 
ir sėkmingiausių šio sezono 
parengimų. Visais atžvilgiais 
jį tenka skaityti pilniausiai 
pavykusiu. Ir oras pasitaikė 
piknikui labai gražus, ir sve
čių iš visos plačios apylinkės 
suplaukė geras būrys, ir visų 
nuotaika buvo šventiška ir 
draugiška, ir visi buvo kuo 
puikiausiai priimti ir pavai
šinti. Pagaliau ir parengimo 
tikslas buvo kuo garbingiau
sias. Visas parengimo išlai
das padengė šeima, o visos 
įplaukos buvo paskirtos para
mai mūsų pažangiosios spau
dos.

Turėjome ir trumpą pro
gramėlę. Jai pirmininkavo 
“Laisvės” direktorių tarybos 
pirmininkas Povilas Venta. 
Keletas dalyvių buvo iškvies
ti mieląjį jubiliatą pasyeikinti 
ir palinkėti jam susilaukti dar 
daug panašių gimtadienių. 
Gerai, kad parengime daly
vavo nemažas būrys aidiečių, 
tai jie, jų mokytojos Mildred 
Stensler vadojami, ir visą 
publika keletą lietuviškų liau
dies dainų taip sudainavo, 
kad veikiausia visas Patten- 

#burgas girdėjo.
Daug, labai daug darbo 

turėjo būti įdėti į paruošimą 
vietos tokiam parengimui ir 
pagaminimą maisto. Dau
giausia, žinoma, rūpeščio ir 
triūso įdėjo mūsų Kazio gy
venimo draugė Yadzė, bet jai

NEW YORKO 
NA U J IENOS t
Brooklyno federalinis teisė

jas įsakė elektrininkų unijai 
nutraukti streiką iki rugsėjo 
9 dienos. Darbininkams va
dovauja International Bro

therhood of Electrical Wor
kers.

Streikas paliečia darbinin
kus prie naujų mokyklų sta
tybos.

Pietineję Bronxo dalyje per 
pastaruosius tris mėnesius 
įvyko 400 gaisrų. Gyvento
jams padaryta daug nuosto
lių. Fire Departmentas sako, 
kad dauguma tų gaisrų buvo 
“nužiūrimo pobūdžio”, tai 
yra, kieno nors piktais sume
timais sukelti.

Taip pat žemutinėje Man- 
hattano dalyje įvyko 240 
gaisrų, taip pat nužiūrimo 
pobūdžio, 0 Brooklyne 340.

□
Kai 1970 metais buvo įves

ta sistema į miesto 14 kolegi
jų priimti visus studentus su 
vidurinės mokyklos diplo
mais be pridedamųjų įstojimo 
kvotimų, buvo tokių, kurie 
sakė, kad tas pakenks mokslo 
lygiui. Bet dabar sakoma, 
kad praktika tokios baimės 
nepatvirtino. Mokslo lygis 
nėra nukentėjęs.

Miesto kolegijas lanko 
260,000 studentų.

□
Per visą praeitą savaitę ir 

savaitgalį oras New Yorko 
apylinkėje buvo šiltas, duš- 
nus, lietingas ir labai audrin
gas.

LDS13 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Po vasaros atostogų LDS 
13-tos kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 14-ta dieną, 
“Laisves” salėj, Liberty Avė. 
ir 102 St., Ozone Park, N. Y., 
antra vai. p. p.

Bus išduotas raportas iš 
Seimo. Po susirinkimo bus 
vaišės.
~ Prašome narius atsilanky
ti. Valdyba

Jubiliatas Kazys Ciurlis dė
koja šeimai ir publikai

J. Waresono nuotr. 
labai gražiai pataikavo jųjų 
dukros - Rutha, Helena ir 
Olga. Tikrai buvo džiugu tas 
jauna*/ gražias moteris ir jų 
gyve/imo draugus piknike 
susitiKti. Tėvai labai didžiuo
jasi savo dukromis ir jų šei
momis.

Savi padėkos žodyje jubi
liatas Kazys smarkiai paragi
no mus visus nepasiduoti pe
simizmui ir panašiais paren
gimais paremti mūsų pažan
gią lietuvišką spaudą. Jis 
sakė, kad mes labai didžiuo
jamės, kad mūsų gimtasis 
kraštas Lietuva sėkmingai 
kuria naują socialistinį gyve
nimą ir kad mūsų kovingos 
idėjos visur laimi vis daugiau 
ir daugiau pasekėjų.

Žiuriu aš į drg. Čiurlį, 
spaudžiu jam dešinę, ir ma
nau: Argi sakytum, kad jis 80 
metų! Ir išvaizda, ir nuotaika 
jis toks jaunuoliškas!

Keletas parengimo dalyvių 
“Laisvę” parėmė dar ir finan
sinėmis dovanomis. Aukojo:
Lillian Novak...................... 21
P. Šlajus . ............................. 20
Lucy Vaičionis.....................16
A. Globičius........................ 11
W. Baltrušaitis.........  10
Frank Varaška ...........  10
Juozas Dainius...................10
Josephine Rudaitis.............10
Frank Yakštis.....................10
B. Makutėnienė.................. 5
P. Gežauskienė.................. 5
N. Dudonis.............  5

Visiems didelis, nuoširdus 
ačiū. Rep.

Women’s Equality Day
Women’s Equality Day was 

observed across the Nation 
Monday, August 26; The 
day, proclaimed nationally by 
President Ford, was the 54th 
anniversary of the 19th 
Amendment, which gave wo
men the right to vote.

In New York representa
tive Bella S. Abzug and State 
Senator Mary Anne Krupsak 
headed a touring political 
bandwagon-bus, carrying 
women candidates and office
holders as well as musicians.

The noon-hour street rally 
attracted a big crowd. As the 
bus pulled up at the historical 
Federal Hall, a “Win with 
Women in ‘74” banner was 
displayed. And when the 
band started to play, a flag- 
derived banner saluting the

Rep. Bella Abzug [D.-N. Y.] addresses rally at Federal 
Building in Manhattan Aug. 26
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Pramogų kalendorius

Rugsėj'o 29 d.
“Laisvės” direktoriai ruo

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

Spalio,27 d.
Hartfordo Lietuvių Moterų 1 

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

Lapkričio 10 d.
“Laisvės” koncertas ir bu- 

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

LLD 1 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LLD 1 kuopos pirmas šio 
sezono mitingas įvyks pirma
dienį, rugsėjo 9 d., 3 vai. po 
pietų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Kviečiame visus narius 
atsilankyti. Galėsite pasiimti 
knygas už 1973 ir .1974 me
tus. Valdyba

LLD 185 KUOPOS 
NARIAMS

Antradienį, rugsėjo 10 die
ną, įvyks kuopos susirinki
mas. Atostogos baigėsi. Turi
me pradėti galvoti apie veik
lą. Visi nariai kviečiami ir 
prašomi dalyvauti.

Susirinkimas įvyks Laisvės 
salėje ir prasidės 2 vai. po 
pietų. Kp. Valdyba

SVARBUS LDS 1 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 9 
d., “Laisvės” salėj. Pradžia 2 
vai. popiet.

Kuopos delegatai pateiks 
raportus iš atsibuvusio LDS 
21-jo seimo Pittsburghe. 
Taipgi turėsime aptarti kitus 
svarbius reikalus. Prašome 
kuopos narius dalyvauti tame 
susirinkime. J. Siurba

Equal Rights Amendment 
was unfurled, the stars 
forming the letters E. R. A.

Asked if the women’s 
movement was adopting thė 
theme of the song “I Ain’t 
Marching Any More”, Mrs. 
Abzug said: “Are you kid
ding? We’ll always have sore 
feet. We just have more 
territory to cover. This is a 
big political year for us, and 
we wanted to give today that 
flavor”.

Governor W. Byrne of 
New Jersey marked Wo
men’s Equality Day with a 
crowded ceremony in his of
fice as he signed legislation 
creating a new division on 
women within the State’s 
Community Affairs Depart
ment. Use




