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KRISLAI
Netekus brangaus draugo 
Advokatai išeina iš mados! 
Kovingos moterys 
įdomūs skaičiai
Ir žemė monopolizuota 
Liepos Ketvirtosios

nuotaikos
A. BIMBA

Staigi, netikėta, tragiška 
draugo Jurgio Bernoto mirtis 
mus visus laisviečius giliau
siai sujaudino. Kaip žinia, 
birželio 23 dieną gatvėje poli
cijos automobilis ant jo užlė
kė ir mirtinai sužeidė. Už 
poros valandų sustojo plakusi 
jo tauri širdis.

Su jo mirtimi mūsų judėji
mas neteko vieno pačių veik
liausių, atsakomingiausių, 
nuoširdžiausių ir paslaugiau
sių eilinių veikėjų. Ypač pa
skutiniais keleriais metais, 
kai mūsų senosios kartos gre
tos taip smarkiai praretėjo, 
mūsų draugas Jurgis pažan
giųjų veikloje tarytum pajau
nėjo, tarytum buvo iš kokio 
šaltinio pasisėmęs naujos, 
tiesiog neišsemiamos energi
jos! Nebuvo tokio susirinki
mo, kuriame draugo Jurgio 
būtum nematęs, neįvyko jo
kia sueiga, kurioje būtum 
nematęs šio mielo draugo 
besidarbuojančio, kad pra
moga visu šimtu procentų 
pavyktų, kad būtų naudinga 
organizacijai, judėjimui, o 
ypač laikraščiui “Laisvei”.

Jo mirtis - didelis, skaudus 
nuostolis visam judėjimui. Jo 
netikimą laikau labai skau
džiu nuostoliu ir sau asmeniš
kai, nes per keletą desėtkų 
metų mudu buvome ne tik 
idėjiniai, bet labai artimi ir 
asmeniški draugai.

□
Beveik visi universitetai 

skundžiai, kad vis mažiau ir 
mažiau jaunų žmonių nori 
arba ruošiasi tapti advoka
tais. Antai, Virginijos uni
versitete šiemet teisės moko
si jau penkiais šimtais stu
dentų mažiau, negu pernai. 0 
garsiajame Harvardo univer
sitete šiemet net visu tūks
tančiu mažiau studentų lanko 
teisės klases.

Viena, žinoma, todėl, kad ši 
profesija jau gerokai prisipil- 
džius ir advokatūros mokslą 
baigęs jaunas vyras ar mote
ris nebetaip greitai ir lengvai 
gali sau neblogą duoną joje 
pelnytis. Antra, manoma, 
kad Watergate skandalas vi
sai šiai profesijai sudavė 
neapsakomai didelį moralinį 
smūgį ir nupuldė jos populia
rumą jaunų žmonių akyse. 
Juk visas šunybes ir sukty
bes tame skandale, kaip ži
nia, atliko vien tik advokatai, 
apie 30 jų, su Richard Nixonu 
priešakyje.

Advokato pašaukimas tu
rėtų būti gerbti, ginti, globo
ti teisę ir tiesą, o pasirodo, 
kad jų klika, paėmus net 
šalies vairą į savo rankas, 
visa tai per kelis metus 
trempė savo purvinomis ko
jomis.

Kas nors blogo turi būti su 
visa ta profesija, kaip ji mūsų 
Amerikoje yra praktikuoja
ma, kad žmogus joje taip 
išsigema, susigadina, pavirs
ta kriminalistu.

□
Skaitlingosios Indijos 

premjerė Indira Gandhi rodo 
nepaprastai didelį ryžtą ir 
kovingumą. Nepaisant to, 
kad Indijos aukščiausias teis
mas patvarkė, jog 1971 metų 
rinkimuose buvo apsilenkta 
su rinkimų nuostatais ir kad 
ji užėmė vietą parlamente ir 
net nelegališkai tapo premje
re, ir turėtų pasitraukti, bet 
ji nenusileidžia. Ji sako, kad

[Tęsinys 3 psl.]

New Delhi. - Indijos val
džia ėmėsi administracinių 
žingsnių prieš dešiniųjų par
tijų suokalbininkus, kurie ra
gino armiją ir policiją neklau
syti valdžios įsakymų. Pagal 
premjerės Indiros Gandhi pa
tvarkymą policija suėmė apie 
800 dešiniųjų partijų veikėjų, 
ypatingai tų, kurie masiniuo
se mitinguose ir kitomis pro
gomis ragino žmones sukilti 
prieš valdžią. Suimtųjų tarpe 
yra žymių dešinių politikų, 
tarp jų Prakašas Narajanas, 
veikliausias opozicijos politi
kierius.

Indijos prezidentas Fakru- 
dinas Ali Amedas paskelbė, 
kad laikinai aprėžtos pilieti
nės laisvės, policija gali suim
ti suokalbininkus ir kalinti 
administraciniu būdu. Mies
tuose uždrausta laikyti de
monstracijas, uždrausti masi
niai mitingai. Tuo pačiu laiku 
pranešama, kad valdžia įvedė 
daliną spaudos cenzūrą. Vi
sos žinios, kurias užsienio 
korespondentai siunčia iš In
dijos, cenzūruojamos.

Komunistai remia
Indijos Komunistų partija 

birželio 13 išleido pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad visa 
šalis turėtų remti Indiros 
valdžią prieš reakcinių parti
jų suokalbius. Indijos Darbo 
unijų kongresas, apimąs vi-, 
sas didžiąsias šalies unijas, 
žadėjo visaip remti valdžią 
prieš dešiniųjų opoziciją. 
Kongresas yra komunistų ir 
kitų pažangiečių įtakoj, k 4 ... .

Indijoj yra 17 provincijų ir 
10 teritorijų. 16-os provincijų 
ir visų teritorijų premjerai 
išreiškė savo solidarumą In
diros valdžiai. Tokį pat soli
darumą išreiškė Visos Indijos 
Moterų kongresas ir kitos 
masinės organizacijos.

Tuo tarpu skelbiama, kad 
valdančioji Kongreso partija 
pašalino iš vadovybės kelis 
pačios partijos dešinio sparno 
vadovus, jų tarpe Gandrą 
Sekarą, Mohaną Dhariją ir 
Ramą Dhaną. Šie griežtai 
stojo prieš Kongreso partijos 
bendradarbiavimą su komu
nistais ir už glaudesnius san
tykius su Amerika.

ČIA inspiracija
Indijos spauda sako, kad 

dešiniųjų veikla ir rengtas 
suokalbis yra Amerikos ČIA 
įkvėpti. Suimtasis Naraja
nas, žymiausias dešiniųjų ly
deris studijavo Amerikoje ir 
palaiko glaudžius ryšius su 
amerikiečiais. Nors jo judėji
mas gina kapitalistų ir dvari
ninkų interesus, jis save va
dina demagogiškai “socialis-

Indijos valdžia ėmėsi 
žingsnių prieš dešiniuosius

A merikos senatoriai Maskvoje Chicagos miesto taryba
prieš nacių grąsinimus

įtu”, kaip tai daro visa eilė 
kitų dešiniųjų veikėjų.

Nors šalyje įvestas kaip ir 
nepaprastas stovis, gyveni
mas, sakoma, ramiai eina 
savo keliu. Prie premjerės 
rūmų pastatytos ekstra karių 
sargybos, bet tai kaip ir 
viskas. Iš provincijos prane
šama, kad keliose vietose 
vyko susirėmimai tarp polici
jos ir dešinių suokalbininkų, 
bet dabar viskas ramu.

Nixon as atsakė į 
(Įžiūrės klausimus

Washingtonas. - Water
gate tyrinėjimo-jūrės advo
katai apsilankė pas buvusį 
prezidentą Richardą Nixon jo 
viloje San Clementeje, Cali- 
fornijoje, ir jį išsamiai ap
klausinėje apie Watergate. 
Kaip žinia, Nixonas anksčiau 
atsisakė vykti į Washingto- 
ną, atsakyti į klausimus. Bet 
kai paskutiniu laiku per tele
viziją ir spaudą paaiškėjo, 
kad eks-prezidentas pilnai 
sveikas, dargi lošia golfą, tai 
jure jį vėl pakvietė. Jis, 
betgi, sakėsi negalįs atvykti į 
Washingtoną, bet sutiko at
sakyti į klausimus, jei advo
katai atvyks pas jį.

Apklausinėjimas tęsėsi net 
per 11 valandų. Iš to spren
džiama, kad apklausinėtojai 
buvusį prezidentą gerokai 
spaudė, klausinėjo ne pavir
šutiniškai.

Nežiūrint ką apklausinėto
jai būtų suradę, į teismą 
Nixono negalima įtraukti, nes 
prezidentas'Fordas jam su
teikė pilną besąlyginį atleidi
mą už viską, kas rišasi su 
Watergate reikalu.

Didieji banginiai 
būsią apsaugoti

Londonas. - Tarptautinė 
konferencija čia nutarė, kad 
visos šalys apribos banginių 
gaudymą. Ypatingai bus ap
rėžtas didžiųjų taip vadinamų 
finback banginių gaudymas. 
Vietoje 37,000 banginių, se
kantį sezoną bus leista sugau
ti tik apie 27,000.

Japonija ir Tarybų Sąjunga 
labiausiai aktyvės banginių 
gaudyme. Jos abi atstovau
tos tarptautinėje komisijoje.

Pats didžiausias banginys, 
mėlynasis, jau seniau pilnai 
apsaugotas: dar praeitais me
tais nutarta jo visai negaudy
ti. Specialistai mano, kad 
toks banginių apsaugos mo
ratoriumas reikalingas bent 
dešimtmečiui, jeigu norima, 
kad banginiai neišnyktų.

Indijos vadai kovų sūkuryje

Prez. F. Ali Ahmed Premjerė Indira Gandhi
Prezidentas Ahmed išpildė premjerės Gandhi patarimą ir 
pasirašė nepaprastos padėties šalyje paskelbimą, ką nors 

'panašaus į “karo stovj”. Laikinai konstitucija nebeveikia. 
Šalis valdoma Įsakymais ir dekretais. Įvesta spaudos 
cenzūra.

Maskva. - Birželio 29 dieną Tarybų Sąjungos Aukščiausio
sios Tarybos kvietimu su oficialiu vizitu čia dalyvavo 
Jungtinių Amerikos Valstijų senatorių delegacija. Ji suside
da iš 16 narių. Šioje nuotraukoje parodomi delegacijos 
vadai: (iš kairės į dešinę) - senatorius Hubert H. Humphrey, 
Jacob K. Javits ir Hugh Scott. Delegaciją pasitiko 
dienraščio “Pravda” komentatorius Yuri Žukov ir generolas 
Georgi Beregovoy.

Kiti delegacijos nariai yra senatoriai: John C. Culver-de- 
mokratas iš Iowa, Robert Morgan - demokratas iš North 
Carolina, Gary Hart - demokratas iš Colorados, Patrick J. 
Leahy - demokratas iš Vermonto, James B. Pearson - 
republikonas iš Kansas, Charles W. Percy - republikonas iš 
Illinois, Charles.-M. C. Mathias, Jr. - republikonas iš 
Marylando, James A. McClure - republikonas iš Idaho, Pete 
V. Domenici - republikonas iš New Mexico, ir Ernest F. 
Rollings - demokratas iš South Carolina.

Karalienė atvyksta
į Ameriką

Washingtonas. - Sekančią 
vasarą, kai Amerika minės 
savo nepriklausomybės 200 
metų sukaktį, į paminėjimo 
iškilmes atvyks iš Britanijos 
karalienė. Amerika savo ne
priklausomybę išsikovojo iš 
britų, bet prezidentas Fordas 
britų karalienę visvien pa
kvietė. Prezidento atstovas 
pareiškė:

“Mes kovojome prieš britų 
karalių, bet britų tauta jau 
seniai pripažino mus ir mes 
esame geriausi draugai”.

Londone vienas parlamen
to narys sakė:

“Gerai, kad karalienė vyks
ta į JAV jiems švenčiant savo 
nepriklausomybės sukaktį. 
Gerai, kad jie tą nepriklauso
mybę gavo, gerai kad jie 
neliko mūsų kolonija. Kaip 
mūsų kolonija jie tikriausiai 
nebūtų tiek atsiekę.”

Britų laikraštis Manchester 
Guardian sakė:

“Amerika buvo mūsų kolo
nija, bet neperdėsim pasa
kę , kad bent ekonominiai 
mes Amerikos kolonija. . .”

Susirėmimas tarp 
indėnų ir F.B.I.

Pine Ridge, South Dacota.
— Oglala Sioux indėnų re
zervacijoje įvyko susirėmi
mas tarp vietinių žmonių ir 
ginkluotų F. B. L agentų. 
Vienas indėnas ir du FBI 
agentai susišaudyme žuvo. 
Sakoma, kad susirėmimas 
įvyko, kai didelis būrys FBI 
agentų, policijos ir maršalų 
apsupo namą, kuriame buvo 
grupė indėnų aktyvistų, ir 
norėjo juos suimti.

Oglala rezervacija yra ne
toli Wounded Knee vietovės, 
kur praeitą vasarą tarp indė
nų ir valdžios ginkluotų vyrų 
vyko kruvini susirėmimai 
Oglalos indėnų tarpe dabar 
smarkiai veikia American In
dian Movement kovinga or
ganizacija. Iš kitos pusės, 
rezervacijoje taipgi randasi 
konservatyvio genties seniū
no Richardo Wilsono pakali
kai, kurie bijo radikalių re
formų ir kovos už indėnų 
teises.

Kingo nužudymas, - 
naujas tyrinėjimas

Washingtonas. - Kongreso 
narys Charles Rangel (demo
kratas iš New Yorko) reika
lauja, kad daktaro Martin 
Luther Kingo nužudymas iš 
naujo būtų tyrinėtas. Wran- 
gel parašė laišką generali
niam prokurorui Levi. Jis 
nurodo, kad Atlantos saugu
mo komisionierius Reginald 
Eaves sako, kad gauti nauji 
įrodymai.

Kaip žinia, už Kingo nužu
dymą nuteistas tūlas James 
Ear Ray. Jis dabar kalėjime 
ir teigia, kad jo advokatai 
jam patarė prisipažinti, bet ir 
jis turi naujų įrodymų.

Daug kas mano, kad jeigu 
Ray ir buvo kaltas, jis nebu
vo vienas, kad Kingo nužudy
mas buvo konspiracija, ir tik
rieji kaltininkai lieka laisvi.

Bella Abzug prieš 
Fordo grąsinimus

Washingtonas. - Kongreso 
narė Bella Abzug (demokratė 
iš New Yorko) sake, kad 
prezidentas Ford ėmėsi “nau
jos provokacinės taktikos”, 
kuomet jis grąsina Šiaurės 
Korėjai ir socialistiniams 
kraštams bendrai naudoti 
prieš juos branduolinius 
ginklus.

Kaip žinia, Fordas spaudos 
konferencijoje buvo klaustas, 
ar Amerika pirma vartotų 
branduolinius ginklus. Prezi
dentas atsisakė žadėti, kad 
Amerika jų pirma nevartos. 
Jis faktinai davė suprasti,
kad “reikalui esant” atomi
niai ir branduoliniai ginklai 
bus,naudoti.

Washingtonas. - Amerikos 
moterų organizacija NOW sa
ko, kad Meksikos mieste 
vykstanti tarptautinė moterų 
konferencija po Jungtinių 
Tautų globa nėra tikra mote
rų konferencija. NOW sako:

“Kokia tai moterų konfe
rencija, kuomet kaip delega
tės dalyvauja Egipto Sadato 
žmona, Filipinų Markoso 
žmona, Izraelio Rabino žmo-’ 
na ir daugelio kitų žymių 
vyrų žmonos. Tai ne moterų 
konferencija, o “ladies auxi
liary. ...”

Chicago, šio miesto taryba 
(City Council) vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
pasmerkė KKK rasistų ir 
vietinių nacių grąsinimus 
prieš Komunistų partijos su
važiavimą ir masinį mitingą, 
kurie vyko praeitą savaitgalį.

Chicagos Ku Klux Klan 
rasistai ir vietiniai naciai su
darė “White Power” (“Baltų
jų jėgos) koaliciją, kuri išlei
do lapelius, telefoninius atsi
šaukimus ir kitokius grąsini
mus. Rasistai-naciai ragino 
“baltuosius chicagiečius” 
“suardyti bolševikų celebra
ciją sekmadienį International 
amfiteatre ir Komunistų par
tijos konvenciją”.

Miesto tarybos narys Wil
liam Bennett, negras, pasiūlė 
rezoliuciją, kad taryba pa
smerktų rasistinius kiršini- 
mus. Rezoliucijoje sakoma, 
kad rasistai “naudoja terorą, 
prievartą ir neapykantą prieš 
rasines mažumas kaip įnagį 
Chicagoje įsitvirtinti”.

Kitas tarybos narys, Ty
rone Kenner, irgi negras, 
sakė, kad kaip gimęs Missis
sippi valstijoje žmogus, jis 
žino, ką savifni atstovauja 
KKK ultra-rasistai. “Jiems 
negali būti vietos mūsų did
miestyje”, sakė jis.

Visų nuostabai, už rezoliu
ciją balsavo ne tik liberališki 
tarybos nariai ir negrai, bet 
visi 50 nariai - rezoliucija 
priimta vienbalsiai.

700 delegatų
Suvažiavime dalyvavo apie 

700 delegatų iš visos šalies. 
Dauguma jų buvo jauno am
žiaus žmonės, bet buvo ir 
veteranų, kurie dalyvavo pir
mame partijos suvažiavime, 
įvykusiame Chicagoje 1919 
metais.

Delegatai rado didelį vai
šingumą Chicagos baltųjų, 
negrų ir puertorikiečių darbi
ninkų tarpe. Beveik visi apsi
stojo privatiniuose darbinin
kų butuose įvairiose miesto 
dalyse, tuomi sutaupydami 
partijai pinigų, nes nereikėjo 
mokėti už viešbučius.

Pagrindinėje kalboje suva
žiavime K. P. generalinis 
sekretorius Gus Hali pareiš
kė, kad partija “skelbia karą 
rasizmui”. Jis sakė, kad iš
rauti rasizmą su šaknimis yra 
pirmoji partijos ir viso pažan
gaus judėjimo užduotis.

Partijos darbo reikalų ko
misijos sekretorius George 
Meyers sakė, kad darbo uni
jose vystosi nauja kairiųjų-- 
centristų koalicija prieš deši
niuosius Meany tipo reakci
ninkus. Ta koalicija ypatingai 
stipri Angliakasių (United 
Mineworkers) ir Plieno (Uni
ted Steelworkers) unijose.

Neįleido iš Užsienio
Suvažiavime buvo iškelta, 

kad beveik 80 užsienio šalių 
komunistų norėjo atsiųsti 
broliškas delegacijas į JAV 

Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų Partijos 21-ojoje 
konvencijoje jos vadai - [iš kairės] Henry Winston ir 
generalinis sekretorius Gus Hali.

KP suvažiavimą, bet Valsty
bės departmentas atsisakė 
jiems duoti vizas. Suvažiavi
me, betgi, skaitytos sveikini
mo telegramos iš ivairių šalių 
komunistų ir darbininkų par
tijų: Britanijos, Airijos, Itali
jos, Tarybų Sąjungos, Lenki
jos, Izraelio, Portugalijos, 
Meksikos, Argentinos, po
grindžio Čilės K. P., Indijos, 
Mozambiko, Egipto, Japoni
jos, Vietnamo ir 1.1.

Vakarinio pakraščio uostų 
krovikų unijos (International 
Longshormen’s and Ware
housemen’s Union) atstovas 
Archie Brown reportavo, kad 
birželio mėnesio 14 dieną San 
Franciske įvyko įvairių unijų 
konferencija solidarumui su 
Gilės darbo žmonėmis. Kon
ferencijoje atstovauti visokių 
pakraipų unijistai. Jis ragino 
kairiečius organizuoti tokias 
konferencijas kitose šalies 
dalyse.

Kalbėjo Angela Davis
Masinis mitingas-festivalis 

International Amphitheatre 
patalpose su audringomis 
ovacijomis priėmė Angelos 
Davis kalbą. Ji sakė, kad 
visuose kontinentuose eina
ma prie liaudies judėjimų 
laimėjimo: Azijoje Vietnamo, 
Kambodijos ir Laoso žmonės 
pagaliau išsikovojo neprik
lausomybę ir laisvę, Afrikoje 
Mozambiko, Angolos ir Gine- 
jos-Bisau žmonės atsikrato 
kolonializmo, Europoje liau
dis ima vadeles į savo rankas 
Portugalijoje, stiprėja komu
nistų ir socialistų jėgos Itali
joje, atsikratyta fašizmo 
Graikijoje, galima laukti 
neužilgo fašizmo sugriuvimo 
Ispanijoje.

Libane vei užvirė 
vidujinės kovos

Beirut. - Libane vėl užvirė 
vidujinės kovos tarp dešinių
jų falangistų ir palestiniečių- 
kairiečių. Falangistai daugu
moje krikščionys, palestinie
čiai ir kairiečiai - daugumoje 
musulmonai.

Kovos prasidėjo, kai du 
mortaru sviediniai nukrito 
netoli palestiniečių PLO or
ganizacijos vado Arafatp šta
bo. P. Kelių valandų raketos 
pataikė į falangistų štabą Bei
ruto centre. Tuoj po to falan
gistai išsiuntė ginkluotus bū
rius, kurie užbarikadavo ke
lius, vedančius j Beirutą, pa
liekant laisvą tik vieną kelią, 
kuris veda į aerodromą ir 
kuris armijos kontrolėje. Ne
trukus susišaudymai prasidė
jo visame Beirute ir kovose 
dešimtys žmonių žuvo.

Falangistų vadas Gemaje- 
las sako, kad tam tikras jo 
judėjimo sparnas atsakingas 
už susišaudymą, bet ne visas 
judėjimas.
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O JUS GAILOS IR 
GEClAI,OJUS 
NERALIUOTI ZLADIEJAI!

Jau net ir mums gaila tų 
nelaimingųjų taip pasivadi
nusios Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės vadovų, ku
rie, matyt, susideda iš gryno 
kraujo “frontininkų”, kurie, 
pagal Chicagos menševikų 
gazietą, “Amerikos lietuvių 
bijo”. Ir kokių zbitkų prieš 
tuos Amerikos lietuvius jie 
nebesugalvoja ir nebeišdari- 
nėja!

Dabar jau žinome ir pavar
des tų zladiejų. Vienas yra 
ponas Gaila, o kitas - ponas 
Gečys.

Jų nuodėmės tokios didelės 
ir baisios, kad "Naujienų” 
redaktorius brolis Martynas 
Gudelis jiems jų neatleis, kol 
jie gyvi bus ir iš savo “kariš
kų” rankų nepaleis Bendruo
menės vairo. Pats vėliausias 
ir bene pats didžiausias jų 
nusikaltimas buvo papildytas 
neseniai įvykusiame Bend
ruomenės Tarybos susirinki
me Clevelande.

Pagal Gudelį, istorija tokia:
“Praeitą savaitgalį Cleve

lande posėdžiavo Jungtinių 
Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės Taryba. Po
sėdžiai ir pasitarimai ėjo tris 
dienas ir tris naktis. Suvažia
vusieji turėjo progos visus 
klausimus išsiaiškinti, gauti 
reikalingas informacijas ir 
buvo pagrindo laukti protin
gų ir visiems lietuviams nau
dingų nutarimų. Deja, žinios 
iš Clevelando sako, kad suva
žiavusieji tokių nutarimų ne
svarstė.

Suvažiavusiems visai nerū
pėjo taika Amerikos lietuvių 
tarpe, jie nekreipė dėmesio į 
galimą tarptautinį pavojų vi
sai Lietuvos laisvės bylai. 
Suvažiavusieji net nenorėjo 
rimčiau patyrinėti priežasčių, 
kurios sukėlė nerimą pačioje 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menėje. Didelė suvažiavusių 
dauguma buvo kariškai nusi
teikusi. Tyrinėjimai ir trin
ties priežasčių pašalinimas 
jiems visai nerūpėjo. Buvo 
išklausyti kovos lauke pasisu
kinėjusių seržantų praneši
mai, nustatyta, kad jie vykdė 
vyresniųjų politikų įsaky
mus, todėl ir nutarta kirsti iš 
peties.

Suvažiavime vienas kitas 
balsas pasisakė prieš vana- 
giškas nuotaikas. Buvo pasiū
lyta ieškoti būdų konfliktui 
sumažinti arba visai likviduo
ti, bet gailos ir gečiai, prive
dę Bendruomenę prie di
džiausios prarajos, nuosaikų 
ir protingą balsą nuslopino.”

[“N.”, birž. 25 d.]

GARBINGO, GRAŽAUS 
DARBO SUKAKTIS

Argentinos pažangiųjų lie
tuvių laikraščiui “Vaga” ge
gužės 11 d. sukako lygiai 
■keturiolika metų. Ta proga 
su pilnai pateisinamu pasidi
džiavimu redaktorius St. Žal- 
tauskas rašo:

“1961-ųjų gegužės 11-oji - 
reikšminga data Argentinos 
lietuvių kolonijoje.

Šią dieną prieš 14 metų, 
mažo būrelio dorų lietuvių 
ryžto ir pasiaukojamo darbo, 
dėka, išėjo pirmasis “Vagos” 
numeris.

Tai buvo sunki pradžia, o ir 
šiandien per 14 gyvavimo 
metų jaučiami nemaži sunku
mai: stinga darbuotojų atsi
davusių šiam garbingam dar
bui, stinga ir reikiamo išsila
vinimo. Be to finansiniai sun
kumai lydi visą laiką.

: Tačiau nežiūrint sunkumų, 
laikraštis giliai įleido šaknis 
ir turi didelį pritarimą bei 
visapusišką paramą, taip me
džiaginę, taip moralinę.

“Vagos” sukakties proga 
reikia nuoširdžiai padėkoti 
“Vagos” bičiuliams nuolatos 
teikusiems stiprią finansine 
paramą Argentinoje ir mūsų 
vyresniesiems broliams

Apie rinkimų rezultatus Lietuvoje
Kaip žinia, birželio 15 dieną Tarybų Lietuvoje įvyko 

rinkimai atstovų į Aukščiausiąją Tarybą. Apie rezultatus su 
pasididžiavimu kalbama dienraščio “Tiesa” (birž. 20 d.) 
vedamajame “Liaudies išrinktieji”. Dienraštis sako:

“Kaip rodo Centrinės rinkiminės komisijos rinkimams į 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą pranešimas, mūsų 
respublikoje balsavime dalyvavo 99,98 procento į sąrašus 
įrašytų rinkėjų. Kone visi jie savo balsus atidavė už 
komunistų ir nepartinių bloko kandidatus. Didelis rinkėjų 
aktyvumas, jų vieningumas vaizdžiai atspindi, kokios 
tvirtos yra Tarybų pozicijos, kokį didelį autoritetą savo 
darbais visų tarybinių žmonių gerovei yra išsikovojusi 
liaudies valdžia.

Mūsų respublikos devintojo šaukimo Aukščiausiosios 
Tarybos sudėtyje 160 pusė visų deputatų - yra darbininkai 
ir kolūkiečiai. Tai geriausieji iš geriausiųjų, didžiulį 
pasitikėjimą pelnę savo gamybine ir visuomenine veikla. 
Mūsų šalyje į valstybės valdymą plačiai įtraukiamos ir 
moterys - Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatė
mis šiuose rinkimuose jų išrinkta 109, ir tai sudaro 34,1 
procento visų deputatų.

Vienas iš Tarybų demokratiškumo požymių yra tai, kad 
mūsų valdžios organų sudėtis nuolat atnaujinama. Iš dabar 
išrinktų į respublikos Aukščiausiąją Tarybą deputatų 214, 
arba 66,9 procento, nebuvo praėjusio šaukimo deputatai.

Daug naujų žmonių yra vietinėse Tarybose. Deputatų 
mandatus gaunančių tarpe greta darbininko ir kolūkiečio 
yra mokslininkas ir inžinierius, partinis darbuotojas, greta 
revoliucinių kovų Lietuvoje dalyvio - studentas, kuris apie 
slogius buržuazijos valdymo metus žino tik iš knygų. Toks 
atnaujinimas leidžia į valstybės valdymą kuo plačiau įjungti 
darbo žmonių mases, sudaro galimybes atsiskleisti naujiems 
didelio masto visuomenininkams, skatina jų kūrybiškus 
ieškojimus, iškelia naujus masių organizatorių talentus.”

Pas mus Jungtinėse Valstijose, paprastai, tiktai apie pusė 
balsavimo teisę turinčių piliečių ja naudojasi ir dalyvauja 
balsavimuose. Lietuvoje, visoje Tarybų Sąjungoje tik retas 
kuris ta pilietine teise nesinaudoja. Tas parodo labai aukštą 
tarybinių žmonių pilietinės atsakomybės lygį.

Pavojingo konflikto židinys
Indokinijai išsilaisvinus iš imperializmo nasrų, Korėjos 

pusiasalis tapo pavojingiausiu ginkluoto konflikto ir impe
rialistinės avantiūros židiniu. Nedasileidžiama nė kalbėt 
apie Amerikos militarinės bazės likvidavimą Pietų Korėjoje 
ir iš jos ištraukimą didžiulės Amerikos armijos! Kaip tik 
priešingai. Toji bazė tvirtinama ir plečiama. Tik šiomis 
dienomis pradėta net viešai kalbėti, kad toji Pietų Korėjoje 
Amerikos bazė taip pat yra pavojingiausių, baisiausių 
branduolinių ginklų sandėlis! Valstybės sekretorius Henry 
Kissingeris ir gynybos sekretorius James Schlesingeris 
kalba apie galimybę susidaryti tokioms sąlygoms, kuriose 
Amerikai prisieitų pavartoti atominius ginklus.

Argumentuojama, kad Korėjos pusiasalio kontroliavimas 
Amerikos jėgomis būtinai reikalingas Japonijos saugumui 
“garantuoti”. Nes, girdi, mūsų, Jungtinių Valstijų, intere
sams reikalinga saugi Japonija. Jinai yra mūsų talkininkė 
Tolimuosiuose Rytuose ir tik mes savo ginkluotomis jėgomis 
galime ją globoti.

Lygiai taip savais laikais, kaip atsimename, buvo galvoja
ma ir kalbama apie Indokiniją. O prie ko tokia politika 
privedė, jau visi žinome. Lygiai tokios politikos mūsų 
vyriausybė laikosi Korėjos atžvilgiu. Jeigu jos nebus 
atsisakyta, jeigu mūsų vyriausybės Amerikos žmonės 
neprivers jos laiku atsisakyti ir išsikraustyti su visais ginklų 
sandėliais ir armijomis iš Korėjos, anksčiau ar vėliau 
turėsime gal net kruvinesnį ir iškaštingesnį konfliktą, negu 
buvo Indokinija - Vietnamas, Kambodija bei Laosas.

Amerikos žmonių nelaimė buvo, kad anais metais, kai 
prezidentas Trumanas pradėjo militarinį ėjimą į Indokiniją, 
jie neišgirdo komunistų reikalavimo tą žygį sulaikyti, kad 
tai yra nepateisinama imperialistinė agresija, kad jinai 
priešinga geriausiems šios šalies ir visos žmonijos intere
sams. Toji klaida bus pakartota Korėjos atžvilgiu, jeigu 
nebus tas pats balsas išgirstas dabar Korėjos pusiasalio 
klausimu.

Kodėl jie nesiorganizuoja?
Daugelis mūsų dar gerai prisimename didžiosios prieška

rinės krizės laikus. Atsimename milžiniškas bedarbių 
demonstracijas ir aštriausias kovas visuose šalies didmies
čiuose. 0 ypatingai iš mūsų atsiminimų negali išdilti 
didžiulis bedarbių tarybų tinklas. Visoje šalyje nebuvo tokio 
miesto ir miestelio, kuriame nebūtų gyvavusi veikli kovinga 
bedarbių taryba.

Kaip šiandien? Nedarbas šalyje siautėja jau kelinti metai. 
Ir remiantis konservatiŠkiausiais apskaičiavimais, jau seniai 
turime apie devynis milijonus bedarbių. O niekur nė 
negirdėt apie jų organizavimąsi į darybas ar kitokios formos 
organizacijas. Kol kas dar nematyt - nė didelių demonstraci
jų.

Žinoma, šie laikai daug kuo skiriasi nuo anų senų laikų? 
Tada nebuvo jokios nedarbo apdraudos. Netekęs darbo 
darbininkas, kuris neturėjo šiokių tokių santaupų “lietingai 
dienai”, iš pirmos dienos susidūrė su alkio problema. Ypač 
bedarbiams su didelėmis šeimomis iŠ pirmos dienos atsidū
rus už dirbtuvės vartų grūmojo bado šmėkla. Per to 
laikotarpio sunkias kovas iškovota šiokia tokia nuo nedarbo 
apdrauda. Šiandien ne tik veikia valdiškoji nedarbo 
apdrauda. Kai kurios darbo unijos dar turi ir savo 
bedarbiams nariams šelpti fondus.

Bet nei viena, nei kita apdraudos forma nėra amžina. Jos 
tik trumpalaikės. Milijonarųs bedarbių jos jau išsibaigusios. 
0 krizės, o nedarbo siautėjimui galo nematyti. Dargi, 
daugybė ženklų kalba apie krizės gilėjimą ir bedarbių 
armijos didėjimą.

Atrodo, kad labai laikas kam nors jau iškelti bedarbių

Jungtinėse Amerikos Valsti
jose.

Norisi karštai pasveikinti 
laikraščio skaitytojus, platin
tojus, bendradarbius ir visus 
įdėjusius indėlį, kad laikraš
tis kuo ilgiausiai gyvuotų.

Žengiant į 15-uosius gar
bingo darbo metus, galime 
džiaugtis ir didžiuotis, jog 
nešėme ir nešame mūsų kuk
lų indėlį, į bendrą visos žmo
nijos progresą, už Taiką pa
saulyje.

Žinome, “Vagos” laikraš
čiui, istorijoje yra skirta gar
binga vieta. Ateityje, kai jau 
mus pavaduojančios kartos 
skaitys archyvuose nuo laiko 
pageltusius “Vagos” pusla
pius, stebėsis, jog buvo gyve
nantis toli Nuo Tėvynės, ma
žai raštingi žmonės, suprato 
didžią gyvenimo tiesą ir jai 
tarnavo. Tuo tarpu tie leidi
niai, kuriais siekiama atgalios 
pasukti istorijos ratą, dings 
prarajos amžių bedugnėje.

Tad ir ateityje “Vagos” 
bičiulių laukia didi pareiga, 
visapusiškai remti ir stiprinti 
savąjį laikraštį. Tad drąsiu 
žvilgsniu, tvirtu žingsniu į 
priekį”.

NEGALI ATSIDŽIAUGTI 
FAŠISTINIU TERORU

Šios šalies lietuviškieji 
reakciniai laikraščiai negali 
atsidžiaugti Urugvajuje siau
tėjančiu fašistiniu teroru. 
Ypatingai jie karštai sveikina 
persekiojimą pažangiųjų lie
tuvių ir uždarymą Lietuvių 
Centro. Antai, Brooklyno 
pranciškonų “Darbininkas” 
(birž. 20 d.) pirmajame pusla
pyje didžiulėmis Raidėmis su
šuko: “Uždarytas komunizmo 
lizdas Urugvajuj”.

Skaitome:
“Urugvajaus vyriausybė 

birželio 5 uždarė didelį komu
nistų lizdą Montevideo mies
te. Tuo lizdu buvo Urugva
jaus Lietuvių Centras, kuris 
veikęs kur kas plačiau negu 
vien lietuvių tarpe. Padarius 
būstinėj kratą, paaiškėję: a) 
kad to Centro nariai esą 
svetimos valstybės piliečiai ir 
aktyvūs jau nuo 1972 uždary
tos komunistų partijos nariai; 
b) kad tas Centras veikiąs 
kaip marksistinių žurnalų, 
laikraščių ir kitų spaudinių 
platinimo būstinė, c) kad šio 
Centro naudojami du propa
gandos būdai - vienas per 
radiją, kitas per mėnesinį 
laikraštį, vardu Darbas, kur 
lietuvių kalba nuolat skelbia
ma melaginga propaganda 
prieš Urugvajaus vyriausybę 
ir prieš kitus demokratinius 
režimus, laikantis siauros 
idėologinės linijos, diriguoja
mos komunistų partijos ir 
kitų jai giminingų politinių 
grupių.

Uždarymo akte pasakyta, 
kad centro būstinė uždaro
ma, visas jo turtas nusavina
mas ir Centrui atimama juri
dinio asmens teisė.

NERIBOTOS
NEAPYKANTOS AUKOS

Mums kartais net gaila tų 
nelaihiingų “vaduotojų”. Jie 
yra sugedę žmonės. Jie yra 
aukos neapsakomos neapy
kantos. Jie net nebesusivo
kia, kaip jų poelgiai juos 
išskiria iš civilizuotų žmonių 
gretų.

Antai, pradžioje birželio 
Chicagoje lankėsi su gastro
lėmis viso civilizuoto pasaulio 
pripažintas aukščiausio meni
nio lygio tarybinis Bolšoi Ba
letas. Pirmutiniai fašistiniai 
žydai paskelbė Baletui boiko
tą ir šaukė per “Chicago 
Tribune” visuomenę daryti tą 
patį.

Chicagos menševikų “Nau
jienos”, kurios, kaip žinia, 
atstovauja visiems “vaduoto
jams”, suriko: “Toks viešas 
pareiškimas yra gražus ir 
mums visiems sektinas pa
vyzdys”.

Ir toliau:

“Būdami mažesnė grupė, 
negu žydai, gal nepajėgtume 
skelbti tokius pareiškimus di
džiojoje amerikiečių spaudo
je, bet mūsų veiksniai, kultū
rinės ir religinės organizaci
jos, klubai, ir pan. gali tai 
padaryti bent mūsų laikraš
čiuose. Svarbu gerai pasi
ruošti ir piketavimui, pasiga
minant tinkamus plakatus ir 
informacinius lapelius”.

Girdi, taip padaryti yra 
“mūsų šventa pareiga”.

Žinoma, iš tų desperatiškų 
reakcinių žydų ir lietuvių pa
stangų niekas neišėjo. Bolšoi 
Baleto gastrolės kuo puikiau
siai pavyko. Tiktai jo boiko- 
tuotojai visuomenės akyse 
pasistatė nevicilizuotais su
tvėrimais.

SUSIRŪPINIMAS 
LIAUDIES ATEISTINIU 
ŠVIETIMU LIETUVOJE

Iš Vilniaus “ELTOS” pra
nešime “Ateistinis darbas ga- 
mybiniamę kolektyve” sako
ma:

Mokslinės ateistinės propa
gandos uždaviniai gamybinia
me kolektyve buvo svarstomi 
respublikiniame seminare, 
kuris dvi dienas vyko “Žini
jos“ draugijos centriniame 
lektoriume. Ji surengė Lietu
vos KP CK propagandos ir 
agitacijos skyrius. Respubli
kinė profsąjungų taryba ir 
Lietuvos TSR “Žinijos” drau
gija. Seminaro darbe dalyva
vo miestų ir rajonų ateistinio 
darbo koordinavimo tarybų 
pirmininkai, partijos miestų 
ir rajonų komitetų darbuoto
jai, atsakingi už ateistinę 
propagandą, profsąjungų at
stovai iš gamybiniu kolekty
vų. “Žinijos” draugijos lekto
riai, skaitantys paskaitas 
mokslinio ateizmo temomis.

Pradėdamas seminarą, Lie
tuvos KP CK propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėjas J. 
Kuolelis pažymėjo, kad ideo
loginiame darbe labai svar
bus vaidmuo tenka ateisti
niam darbo žmonių auklėji
mui, jų materialistinės pa
saulėžiūros formavimui. Tai 
ypač aktualu dabar, sustiprė
jus skirtingų socialinių siste
mų ideologinei kovai.

Seminaro dalyviai išklausė 
“Komunisto” žurnalo vyriau
siojo redaktoriaus, filosofijos 
mokslų daktaro G. Zimano 
pranešimą “Kolektyvas, kaip 
sociologinė kategorija”. Filo
sofijos mokslų daktaras J. 
Minkevičius savo pranešime 
nagrinėjo religijos prisitaiky
mą prie šiandieninių mokslo 
ir technikos revoliucijos sąly
gų. Apie tarybinių švenčių ir 
tradicijų vaidmenį, komunis
tiškai auklėjant darbo žmo
nes gamybiniame kolektyve, 
kalbėjo Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto vyresnysis dės
tytojas P Pečiūra. Taip pat 
buvo išklausyti pranešimai 
apie tarybinius religinių kul
tų įstatymus, apie ateistinio 
auklėjimo sistemą, psicholo
ginius ir pedagoginius ateis
tinio darbo pagrindus gamy
biniuose kolektyvuose, apie 
reakcinio klerikalizmo propa
gandos kritiką. Juos skaitė 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos, aukštųjų mokyklų 
mokslininkai.

Ateizmo muziejuje semina
ro dalyviai susipažino su eks
pozicija “Kai kurie kataliku 
kulto savitumai”.

Dar Es Salaam. - Zairės 
partizanai išlaisvino dvi mo
teris, amerikietę ir olandę, 
kurias jie buvo suėmę ir laikė 
kaip įkaitus.

Vaizdas iš pirmojo Amerikos pažangiųjų darbininkų suvažiavimo, kuris įvyko Chicagoje 
1919 metų rugsėjo 1-7 dienomis ir suorganizavo Jungtiniu Valstijų Komunistų Partiją.

Penktadienis, Liepos (July) 4, 1975 
......   —- —■ ' IWTT' ’ —      t v

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS SOSTINES

Mielas drauge A ntanai 
ir visi laisviečiai

Girdėjau, kad jums, drauge ’ 
Antanai, teko atsigulti ligoni
nėn sveikatą pasiremontuoti. 
Tikiuosi, kad jau esi sveikas 
ir tvirtas. Kažkodėl kelių- 
“Laisvės” numerių negavau, 
bet štai neseniai atėjo 13-15 
numeriai, bet keletos nume
rių nuo Nr. 8 trūksta.

Pas mus svarbiausias įvy
kis buvo rinkimai į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą 
bei visas vietos Tarybas. To
kie rinkimai vyko ir visose 
kitose Tarybų Sąjungos są
junginėse ir autonominėse 
respublikose. Viso į respubli
kines ir vietos Tarybas buvo 
renkama daugiau kaip 2 mili
jonai deputatų. Tarybų Lie
tuvoje į Aukščiausiąją Tary
bą išrinkta 320 deputatų, o į 
vietos Tarybas daugiau kaip 
28 tūkstančiai deputatų. Tai 
parodo didelį vietos valdžios 
organų masiškumą. Tuo la
biau, kad prie vietos Tarybų 
sudaromose komisijose daly-' 
vauja ne vien deputatai, bet 
ir daug atstovų iš įvairių 
žinybų bei sričių ir visuome
nės atstovai.

Šiuo metu rinkimų tikslūs 
duomens dar nepaskelbti, bet 
dalyvavimas buvo, kaip visa
da, labai vieningas - daugiau 
kaip 99 procentai rinkimų 
teisę turinčiųjų. Nuostabu, 
kad per visą respubliką prieš 
kandidatus balsavusių, tai 
yra išbraukusių kandidatų 
pavardes rinkimų biulete
niuose, buvo tik keli šimtai. 
Rinkiminėje apylinkėje Nr. 
1/67, kurioje aš balsavau, 
kandidatu buvo LKP CK pir
masis sekretorius P. Griške
vičius, už kurį rinkėjai vie
ningai atidavė savo balsus.

Kaip esu minėjęs, mano 
kandidatūra į Lietuvos TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatus buvo iškelta Tryškių 
tarybinio ūkio darbininkų ir 
tarnautojų kolektyvo rinki
mų apygardoje Nr. 280. Prieš 
rinkimus, birželio 10 d., nu
važiavau į Tryškius, kur įvy
ko susitikimas su rinkėjais. Į 
vietos kultūros namų sale 
susirinko keli šimtai tarybi
nio ūkio darbininkų ir tarnau
tojų, o taip pat kolūkiečiai iš 
kaimyninių kolūkių. Susirin
kimą atidarė Telšių rajono 
Vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas V. Tama
šauskas. Paskui apie kandi
datą pasakojo ir biografijos 
duomenis išdėstė Tryškių ta
rybinio ūkio direktorius V. 
Čepas. Dar kalbėjo Kaunata- 
vo 8-metės mokyklos moky
toja Danutė Sadauskienė, iš
kėlusi reikalą dėl mokyklos 
pastato, “Šatrijos” kolūkio 
pirmininkas V. Cegys ir 
“Raudonojo Spalio” kolūkio 
ekonomistas R. Višinskas, be 
kitko kalbėjęs apie užtvankos 
ir tilto statybos pagreitinimą. 
Žodžiu sakant, rinkėjų atsto
vai ne vien ragino balsuoti už 
kandidatą bei išdėstė pasieki
mus nuo rinkimų ligi rinki
mų, bet ir kėlė konkrečius 
reikalus, kurių išsprendime 
prašė būsimo deputato pagal
bos.

Prisiminimai iš anų senų 
laikų

Ryšium su šiais rinkimais 
prisimenu mudviejų su Ju
mis, mielas Antanai, bendrą 
kelionę į Panevėžį ir Rokiškį 
prieš beveik 30 metų, 1945-46 
metų žiema, kada vyko pir

moji po karo rinkimų į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą kam
panija. Tada buvo ne tik gili 
žiema, sunkiai išvažiuojami 
užpustyti keliai, bei ir sunki 
politinė padėtis. Hitlerinės 
okupacijos metais uoliai va
rytoji antitarybinė propagan
da, nacionalistų skleistos pa
skalos ir gąsdinimai kai kam 
sumaišė protus. Tuo tarpu 
miškuose slapstėsi ir žmones 
žudė hitlerininkų suorgani
zuotų diversantų ir naciona
listinių bandų liekanos. Tuo
met Panevėžio ir Rokiškio 
apskrityse man teko pabuvo
ti daugiau kaip 30-je susitiki
mų su rinkėjais, kuriuose 
aiškinau Tarybų valdžios pla
nus ir uždavinius pokarinio 
atstatymo reikalu, apie Ko
munistų Partijos politiką, ra
ginau neklausyti reakcininkų 
pakalikų agitacijos, netikėti 
tuštiems gandams apie kaž
kokius naujus “išvaduoto
jus”, kurių laukė sutriuškin
tųjų klasių liekanos.

Sunkūs tada buvo rinkimai 
dar aštrios klasių kovos sąly
gose. Nacionalistiniai žudikai 
ne tik grasino, bet ir vykdė 
kruvinus darbus. Tačiau dar
bo žmonės nepabūgo grasini
mų. Neužmirštamas didvy
riškas taurios patriotės mo
kytojos Onos Sukackienės 
pavyzdis. Nežiūrint banditų 
grasinimų, ji nuoširdžiai vyk
dė rinkimų organizatorės ir 
agitatorės pareigas. Banditai 
vaikų akivaizdoje nužudė Su- 
kacienę ir jos vyrą.

Ir daugiau tokių aukų pa
reikalavo tie rinkimai. Tačiau 
jokios priešingų jėgų pastan
gos nesutrukdė Lietuvos dar
bo liaudies milžiniškai daugu
mai pasisakyti už Tarybų 
valdžią, už iškeltuosius ko
munistų ir nepartinių bloko 
kandidatus.

Tiesa, tada balsavusių 
prieš kandidatus buvo gana 
daug. Pavyzdžiui, iš daugiau 
kaip šimto tūkstančių balsavo 
prieš mano kandidatūrą. 0 
vėliau balsavusių prieš būda
vo vienas kitas šimtas, o šių 
metų rinkimuose, kaip suži
nojau, nebuvo nė vieno balso 
prieš.

Rinkimai parodė didelį mū
sų darbo žmonių vieningumą 
ir pasitikėjimą Tarybų val
džios ir Komunistų Partijos 
politikai.

Siunčiu ta proga Jums vi
siems labas dienas ir geriau
sius linkėjimus.

Justas Paleckis
Vilnius, 1975.VI.17

UI r »
Miela “Laisvės” redakcija,

Man labai patinka Jūsų 
leidžiamas laikraštis. Dauge
lis lietuvių gauna jį. Aš taip 
pat to norėčiau, tik nežinau, 
kaip galima būtų užsakyti. 
Gal būt, juos siunčia indivi
dualūs žmonės giminėms? Jei 
galima, atsakyti man. Juk 
be galo įdomu žinoti, kaip 
gyvena mūsų žemiečiai Jung-' 
tinėse Amerikos Valstijose.

Mano adresas:
Lietuvos TSR
Ukmergės m.

g-vė Lenino - 7-5 
Krivickaitė Ramutė

Nuo redakcijos: Mes pataria
me Jums kreiptis į gimines 
bei pažįstamus JAV, kad jie 
užsakytų Jums “Laisvę”.

organizavimosi vėliavą. Tuo, rodos, turėtų susirūpinti ir 
imtis darbo unijos. Ne visi bedarbiai yra unijistai. Kaip tik 
priešingai, bene dauguma jų nėra priklausę jokiai unijai. Gal 
ir šiandien jiems organizuotis tinkamiausia forma būtų 
bedarbių tarybos. Po jų vėliava lygiateisiais jaustųsi 
unijistai ir neunijistai.
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Dar apie didžiąją pergale
V. BOVINAS

Praėjo trisdešimt metų nuo 
II pasaulinio karo Didžiosios 
Pergalės prieš hitlerinį fašiz
mą. Prirašyta šimtai knygų 
apie tą istorijoje brutališ- 
kiausią pasaulinio fašizmo ag
resiją. Tačiau ir šiandien dar 
neišsekus ta tema, nes ir 
fašizmo pavojus dar gyvas. 
Todėl minėjimai 30-mečio su
kakties nuo Didžiosios Perga
lės ne tik Tarybų Sąjungoje, 
bet ir visame pasaulyje sieja
mi su kova už taiką, prieš 
fašizmą. Juk ir šiandien žmo
nijos žudymui, karo ginklams 
dar skiriami bilijonai dolerių. 
Sveikas žmogaus protas gali 
vaizduotis, kas būtų, jeigu 
šiuo metu atsirastų nauji hit- 
leriai ir masinio žudymo, 
branduolinio ginklo mašiną 
panaudotų prieš žmoniją, 
kaip Hitleris norėjo.

Knygoje “Tie keturi metai” 
Borisas Polevojus cituoja 
Hitlerį, ką jis žmonijai žadė
jo:

“Mes turime išvystyti gy
ventojų retinimo techniką. 
Jeigu jūs manęs klausite, ką 
aš manau, minėdamas gyven
tojų retinimą, aš atsakysiu, 
kad galvoju apie ištisų rasi
nių vienetų sunaikinimą. Ir 
visa tai aš tikiuosi įvykdyti. 
Čia, grubiai sakant, mano 
gyvenimo tikslas. Gamtos at

Koks nepaprastas vyšnių Žydėjimai!, t
Ir žalumas jaunų želmenųl — 
Tu visų didingiausia, gražiausioji
IŠ gražiausiųjų mano dienųl

Gal dėl to, kad ir Fronto tranšėjose, 
Ir kalėjimuos priešo baisaus 
Mes tvirčiausiai, tvirčiausiai tikėjomei
Laisvės rytas tikrai mums išauš!

Gal dėl to, kad per ugnį ir vandeni, 
Per kančias ir per brolių kapui 
Mes tave nesvyruodami nešėme, 
Savo rankom tau tiesėm takus.

Šventės dainos krūtinėje telkiasi,
Kai mostyt susikaupęs imu.
O pasauli! Prikeltas, išlaisvintas!
Drąsiai pergalės puoškis džiaugsmu.

ANTANAS JONYNAI

Treptove, kur ilsisi tarybinuri kariai, kritę mūšiuose dėl 
Berlyno, didingai iškilęs žinomo skulptoriaus J. Vučetičiaus 
sukurtas karto išvaduotojo monumentas, {ėjęs žmonių

\ sųmonėn Pergalės paminklo vardu.

ranka žiauri. Todėl ir mes 
turime būti žiaurūs. Jeigu aš 
galiu siųsti vokiečių nacijos 
žiedą į karo pragarą, visai 
nesigailėdamas brangaus vo
kiško kraujo, tai pagaliau aš 
turiu teisę sunaikinti milijo
nus žemesniųjų rasių, kurie 
dauginasi kaip kirmėlės” (iš 
“Literatūra ir menas”, 1975, 
Nr. 19).

Taigi, šią tiradą galime pa
vadinti išprotėjusio maniako 
kliedėjimu, bet ji buvo tikro
vė. Hitleris, kol buvo gyvas, 
naikint) tautas ir rases milijo
nais. Jis būtų sunaikinęs it 
lietuvių tautą, tačiau jis buvo 
pats sunaikintas, kaip žvėris 
savo urve. Hitleris buvo pir
mas žmonijos istorijoje kri
minalistas, kuris galėjo uzur
puoti visos vokiečių tautos ir 
valstybės karines jėgas kitų 
nacijų žudymui. Jo žvėriško 
siaubo sulaikymui reikėjo mi
lijonų aukų ir ginkluotų kovo
tojų. Todėl šiandien, minint 
pergalę prieš hitlerinį fašiz
mą, taikos programa, kurią 
vykdo Tarybų sąjunga ir ki
tos socialistinės šalys, sieja
ma su žmonijos apsauga, kad 
nauji hitleriai negalėtų pa
kartoti II pasaulinio karo tra
gediją.

Žinoma, hitlerinį fašizmą 
negalima tapatinti su visa 

vokiečių tauta. Vokiečių tau
ta pasauliui davė kultūros ir 
literatūros kūrėjų. Jos istori
joje yra poetų ir filosofų. Joje 
išaugo Kantas, Liuteris, poe
tai Heinė, Gėtė, Šileris ir 
kiti. Vokiečių tauta didžiujasi 
Marksu ir Engelsu.

Didžiosios Pergalės metais, 
Tarybų Lietuvoje susirinki
muose ir spaudoje dokumen
tuotai parodomi hitlerinio fa
šizmo nusikaltimai lietuvių 
tautai.

“Tiesoje” puikiai fašistinį 
terorą atpasakoja V. Kava
liausko ir A. Lukausko 
straipsniai. Kiekvienas hitle
rinis kareivis nešiojo asmeni
nę knygelę, kurioje buvo įra
šyta: “Tavo, asmeninei garbei 
su privalai nužudyti 100 rusų, 
tarybinių žmonių. Tu neturi 
širdies ir nervų. Kare jie 
nereikalingi. Numarink savy
je pasigailėjimą ir užuojautos 
jausmą, žudyk kiekvieną. . . 
Vokietis - absoliutus pasaulio 
šeimininkas. Tu spręsi Angli
jos, Rusijos, Amerikos liki
mą. Tu - germanas ir, kaip 
germanui tinka, naikink savo 
kelyje visa, kas gyva, kas 
priešinasi, galvok vis apie 
kilnesnius dalykus, apie fiu
rerį”.

Lietuvoje buvo įsakyta už 
vieno vokiečio gyvybę - nužu
dyti 100 lietuvių.

Taip, hitleriniai fašistai žu
dė lietuvius ir kitas tautas, 
kol juos sulaikė Tarybinės 
Tėvynės didvyriška kova. Jie 
sugriovė 1,700 miestų, apie 
70,000 gyvenviečių. Vien tik 
Tarybų Lietuvos teritorijoje 
lietuvių ir kitų tautų nekaltų 
žmonių hitleriniai fašistai iš
žudė 700,000. Okupuotą Lie
tuvą fašistai norėjo paversti 
Vokietijos provincija. Pradė
jo vokietinimo darbą. Jau 
1942 karo metais okupuotoje 
Lietuvoje buvo apgyvendinta 
16,300 vokiečių kolonistų šei
mų. Daugiausia jų paplito 
Tauragės, Marijampolės, Ša
kių ir Kėdainių rajonuose. Jų 
vaikams 1943 metais jau bu
vo 29 vokiškos pradinės mo
kyklos.

Tačiau tas vokiško koloni
zavimo procesas buvo sulai
kytas, kai hitlerinės armijos 
pralaimėjo prie Maskvos, 
Stalingrado, Kursko ir kitur. 
Fašistai sutiko netikėtą liau
dies kerštą Lietuvos ir kitose 
socialistinėse respublikose. 
Vien tik Lietuvoje prieš fašis
tinę okupaciją kovojo apie 10 
tūkstančių žmonių, veikė 90 
organizuotų partizanų būrių.

Tarybų Lietuva šiandien 
didžiuojasi, kad jos sūnūs ir 
dukros didvyriškai kovojo už 
savo tautą, jos socialistinę 
santvarką. Ne tik partizanai 
keršijo fašistams už lietuvių 
tautos kraują. Gerai žinoma 
16-tos Lietuviškos Raudono-' 
sios Vėliavos ordino šaulių 
divizijos kariai pasižymėjo 
mūšiuose prie Kursko, Oriolo 
ir kituose frontuose. Lietuvo
je 16-toji divizija dalyvavo 
mūšiuose už išlaisvinimą 
Šiaulių, Klaipėdos ir kitų 
miestų.

Po didvyriško pasiaukoji
mo kovai prieš žvėriškąjį fa
šizmą - atėjo Didžioji Perga
lė. Įvertinimui istorinės per
galės, Lietuvos komunistų 
partijos sekretorius P. Griš
kevičius Vilniaus susirinkime 
kalbėjo:

“Trisdešimts metų praėjo 
nuo 1945 metų istorinių gegu
žės dienų, kai tarybinė liau
dis ir jos Ginkluotos Pajėgos, 
ištverusios sunkiausių ir 
žiauriausių karo kautynių 
metus, sutriuškino pikčiausią 
žmonijos priešą - fašizmą ir 
iškėlė virš pasaulio raudonąją 
didžios Pergalės vėliavą”. Tai 
buvo: “Tarybinės liaudies žy
gio Didžiajame Tėvynės kare 
prieš fašistinę Vokietiją bai
giamasis akordas - fašizmo 
sutriuškinimas pačiame jo ur
ve. Po įnirtingų mūšių 1945 
metų gegužės 2 d. Berlynas 
pasidavė. Tai reiškė gėdingą 
fašistinio režimo pabaigą, vi
sišką hitlerinio reicho žlugi
mą 1945 metų gegužės 8 d. 
fašistinė Vokietija pasirašė
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besąlygiškos kapituliacijos 
aktą. Tarybinė liaudis ir jos 
armija iškovojo įžymią perga
lę prieš pikčiausią žmonijos 
priešą - fašizmą” (“Tiesa”, 
1975, gegužės 8 d.).

Atėjo laikas - tie, kurie ėjo 
naikinti tautas - patys buvo 
sunaikinti. Tiesa turi laimėti. 
Žinoma, dar vis atsiranda ir 
lietuviškų “vaduotojų”, kurie 
bando menkinti Tarybų Są
jungos liaudies pergalę prieš 
fašizmą. Tačiau kalba patys 
istoriniai faktai. Fašistinė 
Vokietija II pasauliniame ka
re neteko 13 milijonų hitleri
nių karių, o virš 10 milijonų 
jų žuvo Rytų fronte, tai yra - 
Tarybų Sąjungos - Vokietijos 
fronte. Sutriuškinus hitlerinį 
fašizmą, pasikeitė ir istorinės 
sąlygos. Ypač Europoje eilė 
išlaisvintų valstybių įvykdė 
socialistines revoliucijas, su
sikūrė pasaulinė socializmo 
valstybių sistema. Per praė
jusius 30 metų socializmo 
šalyse suklestėjo pažanga, 
ekonomika ir kultūra.

Apie tai kalba ne tik politi
kai, bet ir literatūros, kultū
ros darbuotojai. Tarybų Lie
tuvos Literatūros instituto 
direktorius, filosofijos moks
lų daktaras, akademikas K. 
Korsakas pasakė: “Didysis 
Tėvynės karas, kurį prieš 
trisdešimt metų laimėjo did
vyriškoji tarybinė liaudis, 
buvo žūtbūtinė dviejų sociali
nių sistemų, dviejų ideologijų 
kova - pasaulinio masto 
grumtynės tarp fašizmo ir 
socializmo, tarp pažangos ir 
juodžiausios reakcijos, tarp 
humanizmo ir hitlerinio bar
barizmo. Nuo šios kovos 
baigties priklausė ir žmonijos 
civilizacijos, pasaulinės kul
tūros likimas. Štai kodėl vi
sos mūsų daugianacionalinės 
šalies kūrybinės jėgos buvo 
sutelktos pergalei pasiekti. 
Visų tarybinio žmogaus dva
sinių polėkių mūzos, netylėjo 
šiame kare. Ir ugningas eilė
raštis, ir kovinga daina, ir 
jaudinantis koncertas pafron
tėje - viskas tarnavo perga
lei”. K. Korsakas prisimena, 
kai:

“Mūsų didžioji poetė Salo
mėja Nėris, sutikdama didin
gą tarybinės liaudies pergalę 
prieš fašizmą, reikšmingai ta
rė: “Atėjo karo audrai galas. 
Mirtis atėjo tiems, kur mirtį 
sėjo”, - džiaugsmingai pa
sveikino pirmąjį pokario pa
vasarį: “Būk sveikas, o pava
sari taikos”. Prisimindami 
šiandien šiuos poetės eilėraš
čio žodžius, norime tarti: 
“Tegu taikos pavasaris būna 
žemėje amžinai”.

Taip, bet kova už taiką dar 
nebaigta. Ir kaip jauku prisi
minti tokius poetus, kaip S. 
Nėris, kurių eilėraščius gali
me cituoti tiksliame straips
nyje ar sueigoje. Štai posmas 
A. Venclovos eilėraščio, ku
riame puikiausiai atspindi ir 
šiandienė kova už taiką. Poe
tas rašo:

O, dar ne laikas baigti, kas 
pradėta,

Kas dirbta metais,
, tūkstančiais dienų. . . 

Apginti reikia mylimą 
planetą,

Kad ji krūvom nevirstų 
akmenų,

O būtų sodas, žydintis ir 
jaunas,

O būt erdvė, garsų, spalvų 
pilna,

O būtų potvynis gyvybės 
sraunas,

Kad ji visa skambėtų lyg 
daina.

Šiame eilėraštyje pakarto
tinai poetas išreiškia ir šių 
dienų žmonijos politinę-filo- 
sofinę problematiką. Juk jis 
primena, kad “dar ne laikas 
baigti” kovą už taiką, nes ir 
šiandien gręsia branduolinio 
karo pavojus, kuris galėtų 
sunaikinti gyvybę ir paversti 
mūsų planetą “krūvom akme
nų”

VVashingtonas. - Aukščiau
sias teismas patvarkė, kad 
žmogus, kaltinamas papildy
me kriminališkų nusikaltimų, 
teisme turi pilną teisę ne
priimti jokio advokato pa
slaugų, o pats gintis pagal 
savo supratimą.

3-ias puslapis

Beveik visos šios šalies didžiosios korporacijos yra daugiaša- 
liškos organizacijos. Tai reiškia, kad jos turi investmentus, 
operuoja fabrikus ir daro didelius pelnus beveik visuose 
pasaulio kampuose. Jos labai užinteresuotos, kad visur 
kapitalistiniame pasaulyje viešpatautų reakciniai kapitalis
tiniai režimai ir leistų joms vietos žmones išnaudoti. Taip 
pat mūsų vyriausybė visur turi įsteigusi militarines bazes 
tiems režimams palaikyti.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

NAUJA TAIKI TARYBŲ 
SĄJUNGOS INICIATYVA

B. ALEKSA

Visas pasaulis susidomėjo 
Tarybų šalies pasiūlymu, kad 
valstybės - ir pirmiausia di
džiosios - sudarytų susitari
mą, draudžiantį kurti naujų 
rūšių masinio naikinimo gink
lus, naujas tokių ginklų siste
mas. Šį pasiūlymą TSKP CK 
Generalinis sekretorius drau
gas L. Brežnevas iškėlė savo 
kalboje Maskvos Baumano 
rinkiminės apygardos rinkėjų 
susirinkime.

Didžioji dauguma žymiau
sių pasaulio spaudos politinių 
apžvalgininkų teigiamai suti
ko šią TSRS iniciatyvą, pažy
mėdami kad ją padiktavo rū
pinimasis visų tautų svar
biausiais gyvybiniais intere
sais. Kaip žinoma, valstybės 
priklausančios skirtingoms 
karinėms politinėms sąjun
goms, jau sukaupė didžiulį 
šiuolaikinio karo priemonių 
arsenalą. Turimų ginklų at
sargų pakanka, kad ne vieną, 
o net kelis kartus būtų sunai
kinta visa gyvybė Žemėje. 
Tačiau ginklavimosi varžybos 
dar nenutrauktos. Imperia
listinių valstybių karinis-pra- 
moninis kompleksas stengiasi 
toliau didinti savo potencialą, 
priversdamas socialistines 
šalis, visų pirma Tarybų Są
jungą, didinti savo gynybinę 
galią.

Ir štai mes pasiekėme tokį 
šiuolaikinio mokslo ir techni
kos lygį, kai susidarė rimtas 
pavojus, kad bus sukurtas 
net dar baisesnis ginklas, 
negu branduolinis. “Žmonijos 
protas ir sąžinė diktuoja, - 
pasakė šiuo klausimu Leoni
das Brežnevas, - jog būtina 
sudaryti neįveikiamą kliūtį 
tokio ginklo sukūrimui”.

Atrodo, kad pati logika 
diktuoja šį vienintelį įmano
mą ir vienintelį priimtiną 
sprendimą. Kaip pažymėjo 
toje pačioje kalboje TSKP 
CK Generalinis sekretorius, 
“taikos stiprinimas - perne
lyg rimtas reikalas dabartinei 
ir busimosioms žmonių kar
toms, kad būtų galima jį 
pajungti kažkokiems kon
junktūriniams sumetimams 
arba savo nuotaikoms”.

Ir vis dėlto atsirado Vaka
ruose ir tokių žmonių, kurie 
užuot tuojau pat parėmę 
svarbią taikią Tarybų Sąjun
gos iniciatyvą, pradėjo ieško
ti, ar jie nepagrįsta kažko
kiais “slaptais kėslais”. Antai 
agentūra Frans pres pacitavo 
samprotavimus kai kurių vei
kėjų, kurie šioje iniciatyvoje 
įžiūrėjo ne daugiau ir ne 
mažiau, kaip “slaptą grėsmę 
Vakarų šalims”. Kodėl grės
mę? O gi todėl, pasirodo, kad 
Tarybų Sąjunga “sukūrė” 
kažkokį “superginklą” ir nori, 
kad kiti jo neturėtų.

Tai, žinoma, gana keista 
logika. Juk jeigu Tarybų Są
junga turi naujų pavyzdžių 
.masinio naikinimo ginklą ir 

nori jį panaudoti, tai kam jai 
stengtis, kad šis ginklas būtų 
uždraustas? Ar nebūtų pa
prasčiau pasinaudoti savo 
pranašumu? y

Bet tokie samprotavimai 
absurdiški nuo pradžios iki 
pabaigos. Tarybų šalis kovo
jo, kovoja, taip pat ketina ir 
ateityje kovoti prieš baisaus 
karinio konflikto pavojų, už 
šalių, turinčių skirtingas vi
suomenines santvarkas, tai
kaus sambūvio ir savitarpiiš- 
kai naudingo bendradarbiavi
mo principų pergalę.

“Brežnevo lūpomis Tarybų 
Sąjunga kviečia Jungtines 
Valstijas, didžiąsias valsty
bes ir kitas suinteresuotas 
šalis tuojau pat paruošti susi
tarimą, - rašė šiuo klausimu 
Paryžiaus laikraštis “Jumani- 
tė”. - Toks susitarimas įma
nomas, kaip tai įrodo jau 
sudaryti dvišaliai ir daugiaša
liai susitarimai dėl kelio už
kirtimo branduoliniam kon
fliktui, dėl strateginės gink
luotės apribojimo, dėl kai 
kurių rūšių ginklo, tokio, 
kaip, pavyzdžiui, bakteriolo
ginis ginklas, uždraudimo, 
dėl branduolinių bandymų 
įvairiose sferose nutrauki
mo”.

Su šia Prancūzijos laikraš
čio nuomone negalima nesu
tikti.

PETRAS GAULĖ

Penketukų 
karalaitė
Klausė Stasę antraklasę, 
Kam ji penketukus neša. 
Ir atsakė jiems mergaitė, 
Penketukų karalaitė:

— Noriu aš žinoti viską:
Kur upelis mažas bėga,
Kas augina žalią mišką, 
Ko žvaigždelės dieną miega.

Kam namus tėvelis stato, 
Siuva sukneles mamytė, 
Kur važiuoja aukso ratuos 
Rytą per rasas saulytė?

Kur išvyksta autobusai
Ir kodėl balti berželiai,
Ko zuikučiui auga ūsai, 
Bet neauga mūs šuneliui?

Kaip lėktuvai gražūs 
skrenda,

Tamsia naktį nepaklysta, 
Kaip laivai kelius suranda, 
Kad į gimtą uostą grįžta?

Kaip įdomią knygą rašo, 
Ko taip skuba debesėlis, 
Kam į jūrą Nerį neša 
Upių tėvas Nemunėlis?

Nors esu visai mažutė,
Noriu aš pirmūne būti, 
Kad didžiuotųsi tėveliai 
Ir senelis, ir senelė.

“Liet. Pionierius”

KRISLAI
[Pabaiga iš 1 psl. ]

ji yra puolama reakcinių jėgų 
tiek Kongreso Partijos vidu
je, tiek už jos sienų. Ir 
vietoje pasitraukti - ji šalyje 
paskelbė nepaprastų padėtį, 
įvedė spaudos cenzūrą ir sua
reštavo kelis šimtus savo po
litinių oponentų. Jinai pasi
lieka šalies premjere.vadove.

□
Taip pat turi didelių bėdų 

Argentinos prezidentė Pero- 
nienė. Iki šiol ji turėjo savo 
pusėje darbo unijų judėjimą. 
Bet pranešama, kad šalyje 
kilus ekonominei krizei, ku
rios, kaip pas mus Jungtinės 
Valstijose, visą naštą buržua
zija mojasi suversti ant dar
bininkų pečių, darbininkų ju
dėjime pradėjęs reikštis Pe- 
ronienės vadovybe nepasi
tenkinimas. Nežinia, ar pa
vyks jai tuos nesusipratimus 
su darbo unijomis nugalėti ir 
atsteigti ja pasitikėjimą.

Peronienė irgi parodo dide
lį ryžtą ir kovingumą.

Kalbant apie moteris, Ta
rybų Sąjungos, taigi, ir Tary
bų Lietuvos, moterys tikrai 
gali didžiuotis pasiekimais 
įvairiose profesijose. Antai, 
iš kiekvienų trijų teisėjų vie
na yra moteris, iš kiekvienų 
keturių gydytojų viena yra 
moteris, iš kiekvienų trijų 
inžinierių viena yra moteris, 
o iš kiekvienų keturių moky
tojų jau net trys yra mote
rys! Vadinasi, tarybinė mo
kykla jau pilnai moterų ran
kose.

Leidinyje “Parade” (birž. 
29 d.) susirūpinusiai klausia
ma: “Kas šiandien valdo šios 
šalies žemę?” Pasirodo, kad, 
bendrai paėmus visus šalies 
rajonus, kiekviename jų dvi
dešimt stambiausių savinin
kų valdo nuo 25 iki 50 procen
tų visos dirbamosios žemes. 
O jie tesudaro mažytę dalelę 
vieno gyventojų procento. Ir 
kas blogiausia, tai kad, girdi, 
Amerikoje dirbamoji žemė 
patenka vis į mažesnio ir 
mažesnio savininkų skaičiaus 
rankas.

Vadinasi, kaip ir pramonė, 
jau ir šios šalies dirbamoji 
žemė yra saujelės kapitalisti
nių monopolijų rankose. Taip 
vadinamos vienašeimės far- 
mos baigia išnykti.

Liepos Ketvirtąją šiai res
publikai (Jungtinėms Valsti
joms) šiemet sukanka lygiai 
199 metai. Kaip žinia, atei
nančiais metais bus iškilmin
gai švečiama 200 metų sukak
tis.

Paprastai, Liepos Ketvir
toji visoje šalyje švenčiama 
labai pakilusiu ūpu ir gražio
mis apeigomis. Bet šiemet 
tokio didelio entuziazmo nesi
matyt, nesijaučia. Daugumos 
žmonnj ūpas sunkių laikų pri
slėgtas. Ypač visuose mūsuo
se gadina ūpą ir nuotaikas 
beviltiškumas, kad ir atei
nančios dienos bei savaitės 
nežada būti geresnės, švie
sesnės. Prezidento Fordo be
veik kasdien kartojami paža
dai, kad krizės dugnas jau 
pasiektas, kad nuo dabar jau 
tik kilsime aukštyn, nesipil
do.



4-tas ouslaois

“Iškyla rimtas pavojus, kad bus sukurtas 
dar baisesnis ginklas, negu branduolinis..

II

Prieš keletą dienų mus pasiekė pilnas lietuvių kalboje 
tekstas istorinės kalbos, Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos generalinio sekretoriaus Leonido Brežnevo pasaky
tos birželio 13 dieną. Joje Brežnevo pareikštos mintys 
tarptautiniais santykiai nuskambėjo po visus pasaulio 
kampus ir dar ir šiandien tebėra diskutuojamos visuose 
valstybių vadų bei plačiosios liaudies sambūriuose. Kaip 
žinoma, toje kalbos Brežnevas iškėlė naują baisų žmonijos 
susinaikinimui pavojų. Tą didžiulės istorinės kalbos dalį čia 
pateikiame ištisai. - Redakcija.

tribūnos pareikšti: Tarybų 
Sąjunga, jos Komunistų par
tija ir visa tarybinė liaudis 
ryžtingai ir nuosekliai stoja ir 
stos už tarptautinio klimato 
gerinimą, už valstybių taikių 
ryšių stiprinimą, už saugumo 
stiprinimą Europoje, už to
lesni santykių gerinimą su 
Prancūzija, su Jungtinėmis

Brangūs Draugai!
Musų partijos ir valstybės 

linija tarptautiniuose reika
luose gerai žinoma. Ji pagrįta 
pačia socializmo prigimtimi ir 
visiškai pajungta taikaus ta
rybinio žmonių ir mūsų brolių 
socialistinėse šalyse kuriamo
jo darbo interesams. Būdama 
nuosekliai klasinė, ji tarnauja 
taikai, visų tautų laisvei ir 
saugumui, jų nacionalinei ne
priklausomybei ir socialinei 
pažangai, atitinka plačiausių 
viso pasaulio masių intere
sus. Tarybinė liaudis karštai 
ir vieningai remia šia politi
ką. Mes ir ateityje ją vykdy
sime aktyviai ir atkakliai.

1 atkus sugyvenimas būtinas
Pastaraisiais metais įsitiki

nimas, kad taikus sambūvis 
įmanomas ir, dar daugiau, - 
būtinas, įsitvirtino tiek pla
čiųjų liaudies masių, tiek ir 
daugumos šalių valdančiųjų 
sluoksnių sąmonėje. Mažinti 
tarptautinį įtempimą pasida
rė imanoma todėl, kad pasau
linėje arenoje įsivyravo nau
jas jėgų santykis. Dabar jau 
buržuazinio pasaulio vadovai 
negali rimtai tikėtis ginklo 
jėga išspręsti istorinį kapita
lizmo ir socializmo ginčą. Da
rosi vis aiškiau, kad bepras
miška ir nepaprastai pavojin
ga toliau didinti įtempimą 
tokiomis sąlygomis, kai abi 
pusės turi milžiniškos griau
namosios jėgos ginklų.

Taikaus valstybių sambū
vio normos jau įtvirtintos 
daugelyje įpareigojančių ofi
cialių dvišalio ir daugiašalio 
pobūdžio dokumentų, taip 
pat politinėse deklaracijose. 
Žinoma, visa tai neatėjo sa
vaime. Siekiant padaryti ga
lą “šaltajam karui“ ir suma
žinti naujo pasaulinio karo 
pavojų, reikėjo atlikti didžiuli 
politinį darbą. Ir galima pasa
kyti, kad lemiamą reikšmę, 
mažinant įtempimą, turėjo 
bendra Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinės sandraugos 
šalių veikla, jų nuosekli kova 
prieš agresijos ir karo jėgas.

Už savitarpiškai naudingą 
bendradarbiavimą

Dabar pasaulis įžengia į 
laikotarpį, kai i pirmąja vietą 
iškyla uždavinys įgyvendinti 
taikaus sambūvio ir savitar
piškai naudingo bendradar
biavimo principus kasdieni
niais praktiniais darbais.

Tai atsakingas laikotarpis. 
Tie kuriems patikėtas valsty
bių ir tautų likimas, turi 
įrodyti, kad jų darbai nesiski
ria nuo žodžių. Juk būna ir 
tokių politikų, kurie, operuo
dami taikos šūkiu ir žodžiais 
sutikdami su taikaus sambū
vio principais ir įtempimo 
mažinimu, tai daro veikiau 
akims apdumti, o faktiškai 
tikisi grįžti prie “šaltojo ka
ro” laikų politikos, ragina 
plėsti ginklavimosi varžybas, 
yra atvirai priešiški socializ
mo šalims.

Tokių politiku pastangos

Valstijomis, VFR, Anglija, 
Italija, Japonija, su visomis 
šalimis, kurios mums atsako 
tuo pačiu. (Ilgi plojimai.]

Mes esame tos nuomonės, 
kad artimiausioje ateityje vi
siškai įmanoma žengti naujus 
didelius ir realius žingsnius į 
stabilesnę ir sveikesnę taiką 
Europoje ir visoje mūsų pla
netoje.

Tai liečia visos Europos 
pasitarimą, kur didžioji dalis 
darbo jau nuveikta ir kurios 
pabaiga ne už kalnų.

Tai liečia ir Vienos derybas 
dėl ginkluotųjų pajėgų ir 
ginkluotės sumažinimo Cent
rinėje Europoje - jeigu tik į 
jas bus žiūrima sąžiningai ir 
objektyviai, o nebus mėgina
ma jas panaudoti įrankiu sa-

prieštarauja tautų lūkes
čiams. Juk jie iš esmės negali 
nieko pasiūlyti, išskyrus nau
jus ekonominius sunkumus ir 
naujo pasaulinio karo grės
mės atgaivinimą. Tačiau su- 

' stabdyti visuotinio saugumo 
stiprinimą ir taikaus tautų 
bendradarbiavimo plėtimą jie 
gali, jeigu jiems laiku neduo
dama atkirčio.

Reikalingos visų pastangos
Gyvenimas moko: kad tai

ka taptų iš tikrųjų tvirta, 
reikalingos nuoseklios ir 
kryptingos valstybinių ir po
litinių veikėjų pastangos, rei
kia mokėti atremti įtempimo 
mažinimo priešininkus ir jau 
tuo labiau jiems nenusileisti.

Negalima nesistebėti, kai 
girdi, kaip kai kurie, atrody
tų, atsakingi Vakarų veikėjai 
samprotauja - naudingas ar 
kenksmingas įtempimo maži
nimas, tai yra, naudinga ar 
kenksminga gyventi stiprė
jančios taikos ir karo pavo
jaus mažėjimo sąlygomis.

Kartais mums sakoma, kad 
sukelti abejonę, ar naudinga 
mažinti įtempimą, mėgina
ma, girdi, grynai vidaus poli
tikos, taktikos sumetimais, 
siekiant iškovoti atitinkamo
je šalyje valdančiųjų sluoks
niu simpatijas. Bet, atvirai 
kalbant, mes esame įsitikinę, 
jog takos stiprinimas - perne
lyg rimtas reikalas dabartinei 
ir busimosioms žmonių kar
toms, kad būtu galima jį 
pajungti kažkokiems kon
junktūriniams sumetimams 
arba savo nuotaikoms. [Ploji
mai.!

Taika vienodu mastu 
reikalinga visoms tautoms
Žinoma, mes turime savo 

ideologiją, savo įsitikinimus, 
bet mes vadovaujamės tuo, 
kad taika vienodu mastu rei
kalinga visoms tautoms, pa
šalinti pasaulinio branduoli
nio karo pavojų suinteresuo
tos visos valstybės. Tai 
svarbiausias bendrų pastan
gų stiprinti taiką ir saugumą 
pagrindas. Kalbėdamas apie 
Tarybų Sąjungos ir Ameri
kos santykius, JAV preziden
tas Fordas neseniai pabrėžė, 
kad “mažinti įtempimą nau
dinga abiem šalims”. Su tuo, 
man atrodo, negalima nesu
tikti.

Mes tvirtai laikomės tos 
nuomonės, kad įtempimo ma
žinimas gali ir turi būti toliau 
gilinamas. Tam būtina, kad 
valstybės reikiamai atsi
žvelgtų į savitarpiškus, kaip 
tik savitarpiškus, o ne viena
šališkus interesus ir priimtų 
įsipareigojimus pagal sutar
tis savitarpiškumo pagrindu. 
Šiuo pagrindu, tiesą pasa
kius, ir buvo duota pradžia 
tarptautinio įtempimo maži
nimui, šiuo pagrindu jis ir 
vystomas.

Mes už taikių ryšių 
stiprinimą

Leiskite, draugai, dar kar
ta kuo aiškiausiai iš šios

vo karinėms pozicijoms kitos 
šalies atžvilgiu sustiprinti, 
kaip tai vis dar mėgina daryti 
NATO šalys.

Tai liečia ir Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų santykius.

Tie žingsniai jiems toliau 
plėsti, kurie numatomi šiuo 
metu ryšium su šiemet įvyk
siančiu nauju Tarybų Sąjun
gos ir Amerikos viršūnių su
sitikimu, įskaitant naujo susi
tarimo dėl strateginės gink
luotės apribojimo pasirašy
mą, remiantis tuo, dėl ko 
susitarta Vladivostoke, - tai 
labai reikalingi ir svarbūs 
žingsniai. Bet mes anaiptol 
nesame tos nuomonės, kad 
tuo baigiasi visa, kas gali būti 
nuveikta, kovojant su gink
lavimosi varžybomis.

Gerai žinoma, kad pastarai
siais metais sudarytų susita
rimų dėka pavyksta kažku
riuo mastu stabdyti kai ku
riuose baruose ginklavimosi 
varžybas, ir socialistinių val
stybių vaidmuo šioje srityje 
labai svarbus. Bet mes, deja, 
negalime pasakyti, kad gink
luotės didinimui padarytas 
galas.

Už karinių biudžetu 
mažinimą, už nusiginklavimą

Kai kuriose Vakarų valsty
bėse aktyviai didinami kari
niai biudžetai. Karinės žiny
bos ten deda didžiules pa
stangas, kad prastumtų įsta
tymų leidimo organuose vis 
naujus ir naujus asignavi
mus. Tarybų Sąjunga yra tos 
nuomonės, kad turi būti vei
kiama kita kryptimi. Mes už 
karinių biudžetų mažinimą ir 
raginame kitas valstybes tai 
padaryti. Mūsų šalis tvirtai 
kovojo ir kovoja už ginklavi
mosi apribojimą ir sumažini
mą, kovoja už nusiginklavi
mą. Mes ir ateityje nesuma
žinsime savo pastangų šia 
kryptimi. (Plojimai.]

Šia proga norėčiau pabrėžti 
vieno svarbaus klausimo 
reikšmę. Jis dar neatsispindi 
valstybių susitarimuose, bet 
darosi, mūsų įsitikinimu, kas
dien vis opesnis, ir jo negali
ma atidėlioti. Kalbu apie tai, 
kad valstybės - ir visų pirma 
didžiosios valstybės - sudary
tų susitarimą, draudžiantį 
kurti naujų rūšių masinio 
naikinimo ginklą, naujas to
kio ginklo sistemas.

Šių dienų mokslo ir techni
kos lygis toks, jog iškyla' 
rimtas pavojus, kad bus su
kurtas dar baisesnis ginklas, 
negu branduolinis. Žmonijos 
protas ir sąžinė diktuoja, jog 
būtina sudaryti neįveikiamą 
kliūtį tokio ginklo sukūrimui.
[Plojimai.]

Šis uždavinys, supranta
ma, reikalauja daugelio val
stybių ir pirmiausia didžiųjų 
valstybių pastangų. Bet ir į šį 
reikalą Tarybų Sąjunga ir 
Jungtinės Valstijos, veikda
mos viena kryptimi, galėtų, 
kaip mes manome, įnešti sa
vo nemažą indėlį.

LAISVE 
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Kovos už taiką kelias ir 
garbingos pastangos

• 1948 metų balandžio 25-28 dienomis Lenkijoje, Vroclavo 
mieste, vyko Kultūros veikėjų taikos gynimo kongresas, 
jame dalyvavo 46 šalių atstovai. Kongreso delegatai priėmė 
Kultūros veikėjų manifestą. Buvo įsteigtas Tarptautinis 
kultūros veikėjų ryšių komitetas taikai ginti.

• 1949 metų balandžio 30-25 dienomis Paryžiuje ir Prahoje 
vyko pirmasis Pasaulinis taikos šalininkų kongresas, kuria
me dalyvavo 2200 delegatų iš 72 šalių. Kongreso dalyviai 
apsvarstė šiuos klausimus: ginklavimosi varžybų demaska
vimas, Jungtinių Tautų vaidmuo, ginant taiką, karo 
propagandos demaskavimas, tautų suvereniteto ir nepri
klausomybės gerbimas, ekonominiai tautų santykiai, mote
rų dalyvavimas kovoje už taiką, taikos šalininkų susivieniji
mas. Kongresas išrinko Pasaulinio taikos šalininkų kongre
so Nuolatinį komitetą.
nio taikos šalininkų kongreso Nuolatinio komiteto sesija, 
kuri priėmė Stokholmo atsišaukimą dėl atominio ginklo 
uždraudimo. Jį pasirašė daugiau kaip 500 milijonų žmonių.

1950 metais nuo lapkričio 16-osios iki 22-osios Varšuvoje 
vyko antrasis Pasaulinis taikos šalininkų kongresas. Jo 
darbe dalyvavo 2065 delegatai, svečiai ir stebėtojai iš 81 
šalies. Kongreso dalyviai priėmė Kreipimąsi į pasaulio 
tautas ir Manifestą Suvienytųjų Nacijų Organizacijai.
• 1951 metų vasario 21-26 dienomis Berlyne vyko Pasauli

nės Taikos Tarybos sesija, kurioje dalyvavo 238 atstovai iš 
54 šalių. Sesija priėmė Kreipimąsi dėl Talkos pakto tarp 
penkių didžiausių valstybių sudarymo, kurį vėliau pasirašė 
daugiau kaip 600 milijonų žmonių.
• 1952 metų gruodžio 12-20 dienomis Vienoje buvo 

surengtas Pasaulinis tautų kongresas taikai ginti, kuriame 
dalyvavę 1904 delegatai iš 85 šalių. Kongresas apsvarstė 
tautų nacionalinės nepriklausomybės ir saugumo, vykstan
čių karų nutraukimo, tarptautinio įtempimo mažinimo 
problemas. Kongresas priėmė Atsišaukimą, raginantį ginti 
taiką, ir Kreipimąsi į penkių didžiųjų valstybių vyriausybes.

• 1955 metų birželio 22-29 dienomis Helsinkyje vyko 
Pasaulinė taikos asamblėja, kurioje dalyvavo 1841 žmogus 
iš 68 šalių. Asamblėja svarstė nusiginklavimo, atominio 
ginklo uždraudimo ir tautų saugumo klausimus. Asamblėja 
paragino visų šalių visuomenę sustiprinti judėjimą už taiką.
• 1958 metų liepos 16-22 dienomis Stokholme vyko 

Pasaulinis kongresas už nusiginklavimą ir tarptautinį 
bendradarbiavimą. Jame dalyvavo 1264 delegatai iš 78 
šalių. Kongreso dalyviai apsvarstė nusiginklavimo ir taikin
gųjų jėgų bendradarbiavimo problemas.
• 1959 metų gegužės 8-13 dienomis Stokholme vyko 

jubiliejinė Pasaulinės Taikos Tarybos sesija, skirta pasauli
nio taikos šalininkų judėjimo dešimtmečiui.
• 1962 metų liepos 9-14 dienomis Maskvoje vyko Pasauli

nis visuotinio nusiginklavimo ir taikos kongresas. Jame 
dalyvavo 2468 delegatai, stebėtojai ir svečiai iš 121 šalies.

Kongresas priėmė Laišką į pasaulio tautas, kuriame 
sakoma: “Mūsų, norinčiųjų taikos, daug. Jeigu mes visi 
veiksime, jeigu visi dirbsime išvien, tai galėsime nutiesti 
kelią į mūsų bendrą tikslą: išsaugoti taiką”.
• 1965 metų liepos 10-15 dienomis Helsinkyje vyko 

Pasaulinis kongresas už taiką, nacionalinę nepriklausomybę 
ir nusiginklavimą. Jame dalyvavo 1261 delegatas, 63 
svečiai, 136 stebėtojai iš 98 šalių, 18 tarptautinių organizaci
jų atstovai. Kongresas paragino vienytis visas taikingąsias 
jėgas, remiant vietnamiečių tautos kovą prieš JAV agresy
vius veiksmus, kovojant už branduolinio karo pavojaus 
pašalinimą.
• 1967 metų liepos 6-9 dienomis Stokholme vyko Pasaulinė 

taikingųjų jėgų konferencija Vietnamui remti. Jos dalyviai 
kreipėsi į tautas, ragindami suvienyti pastangas, kad būtų 
išplėsta kova prieš Amerikos agresiją Vietname.
• 1969 metų birželio 21-24 dienomis Berlyne vyko Pasauli

nė taikos asamblėja, kurioje dalyvavo 1100 delegatų iš 
daugiau kaip 100 šalių, jie atstovavo 56 tarptautinėms ir 320 
nacionalinių kovotojų už taiką organizacijų.
• 1970 m. balandžio 2-6 dienomis Maskvoje vyko Pasauli

nės Taikos Tarybos sesija, skirta V. Lenino gimimo 
100-osioms metinėms^
• 1971 m. gegužės 13-16 dienomis Budapešte vyko 

Pasaulinės Taikos Tarybos asamblėja. Ji apsvarstė tokias 
problemas: apie padėtį Vietname ir Artimuosiuose Rytuose. 
Europos saugumą ir bendradarbiavimą, kovą prieš kolonia
lizmą ir rasinę diskriminaciją.
• 1972 m. birželio 2-5 dienomis Briuselyje vyko Visuome

ninių jėgų asamblėja už saugumą ir bendradarbiavimą 
Europoje, kurioje dalyvavo apie 800 visuomenės atstovų iš 
27 Europos valstybių. Asamblėja iškilmingai paragino visus 
žmones, visas Europos politines ir socialines jėgas suvienyti 
pastangas, kad Europa taptų taikos ir vaisingo bendradar
biavimo žemynu.

• 1972 m. spalio 4-9 dienomis Čilės sostinėje Santjago 
vyko Pasaulinės Taikos Tarybos Prezidiumo sesija, kuri 
pasiūlė 1973 metų rudenį Maskvoje sušaukti Pasaulinį 
taikingųjų jėgų kongresą.
• 1973 m. spalio 26-31 dienomis Maskvoje vyko Pasaulinis 

taikingųjų jėgų kongresas, kuriame dalyvavo 143 šalių 
atstovai. Kongreso dokumentuose parengta taikingųjų jėgų

Naujoji Biržų potiktinilea

Nuo rinkimų iki rinkimų neatpažįstamai pasikeitė Biržų 
rajono sveikatos apsaugos įstaigos. Pernai suremontuota ir 
išplėsta Vabalninko ligoninė. Šių metų pavasarį Biržuose 
atidaryta nauja poliklinika. Per pamainą ji priima apie 250 
pacientų.

Dabar rajono centre Šiaulių statybos tresto statybininkai 
baigia įrengti ir 250 vietų ligoninę, jos ūkinius pastatus.
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veiksmų programa svarbiausiais dabarties klausimais: dėl 
saugumo ir nusiginklavimo, nacionalinės nepriklausomybės, 
bendradarbiavimo.
• 1974 m. vasario 16-19 dienomis Sofijoje vyko Pasaulinė 

Taikos Tarybos sesija, kurioje dalyvavo 563 nacionalinių 
organizacijų atstovai iš 105 šalių, taip pat 30-ties tarptauti
nių ir regionalinių organizacijų delegatai.
• 1974 m. vasario 16-19 dienomis Sofijoje vyko Pasaulinė 

Taikos Tarybos sesija, kurioje dalyvavo 563 nacionalinių 
organizacijų atstovai iš 105 šalių, taip pat 30-ties tarptauti
nių ir regionalinių organizacijų delegatai.
• 1974 m. balandžio 5-7 dienomis Briuselyje vyko Europos 

saugumo ir bendradarbiavimo tarptautinio komiteto sesija. 
Joje dalyvavo 26 nacionalinių komitetų ir grupių bei 14 
tarptautinių organizacijų atstovai.
• 1974 m. gegužės 26-29 dienomis Paryžiuje veko Pasauli

nės Taikos Tarybos Prezidiumo jubiliejinė sesija, skirta 
pasaulinio taikos šalininkų judėjimo 25-osioms metinėms.
• 1974 m. balandžio 22-23 dienomis Gruzijos TSR sostinėje 

Tbilisyje vyko Tarybų Sąjungos ir Amerikos visuomenės 
veikėjų susitikimas. Konferencijos dalyviai nagrinėjo įtem
pimo mažinimo klausimus.
• 1974 m. birželio 22-23 dienomis Londone vyko Komiteto 

Pasaulinio taikingųjų jėgų kongreso veiksmams tęsti ir 
ryšiams palaikyti darbo komisijos pirmasis posėdis. Jame 
dalyvavo 19 tarptautinių organizacijų atstovai.
• Tarptautinė komisija Čilės karinės chuntos nusikalti

mams tirti, remdamasi savo pirmosios sesijos, įvykusios 
1974 m. kovo 21-24 dienomis Helsinkyje, nepaprastosios 
sesijos (1974 m. birželio 26-27 dienomis, Kopenhagoje), 
Tarptautinės komisijos sekretoriato išplėstinės sesijos (1974 
m. rugpiūčio 4-5 dienomis; Helsinkyje), ir komisijos 
juridinio pakomitečio (1974 m. rugsėjo 4 d., Berlyne) 
parengta medžiaga, sudarė aktą su išvadomis apie pagrindi
nes chuntos teroristinės veiklos kryptis.
• Spalio 9-10 dienomis Maskvoje vyko Tarptautinė taikos 

šalininkų konferencija, skirta tarybinio talkos šalininkų 
judėjimo 25-osioms metinėms.

• Lapkričio 16-17 dienomis Londone vyko NATO šalių 
komitetų už Europos saugumą konferencija.
• 1974 m. gruodžio 15-21 dienomis Vokietijos Federatyvi

nėje Respublikoje Bohumo socialistinės bendruomenės 
kvietimu lankėsi Pasaulinio taikingųjų jėgų kongreso 
Tarybinio komiteto delegacija.

San Francisco, Cal.
Birželio 14 dieną čionai In

ternational Longshoremen’s 
Union salėje įvyko didžiulis 
masinis mitingas išreiškimui 
solidarumo su Čilės liaudim 
jos didvyriškoje kovoje už 
,savo šalies laisvę ir nepri
klausomybę. Buvo ir meninė 
programa. Didžiulė salė buvo 
užpildyta. Pirmas kalbėtojas 
buvo Meat Cutters Unijos 
viceprezidentas Abe Fine- 
glas. Jis pasakė labai svarbią 
kalbą. Mat, jis buvo narys 
komiteto, kuris buvo nuvy
kęs į Čilę patikrinti kalėji
muose kąlinių padėtį. Tuo 
būdu jis kalbėjo apie tai, ką 
jis matė ir patyrė. Jis pasa
kojo matęs, kaip maži vaikai 
prie kalėjimų sustoję eilėje 
nori ką nors paduoti savo 
tėvams bei giminėms, bet 
negali toliau nueiti, tik per 
grotas gali jiems ką nors 
įteikti. O kaliniai guli ant 
skudurų ant cementinių grin
dų, oras drėgnas, kaliniai 
sergantys, negali prisišaukti 
gydytojo, dažnai kankinami. 
Jis stebėjosi tokiais militaris- 
tų žiaurumais. Bet jis taipgi 
pastebėjo, kad liaudis visur 
priešinga chuntos režimui. 
Čilės gatvėse matęs žmones 
alkanus ir nuskurusius. Mili- 
taristai sužlugdė Čilės ekono
miką ir t. t. Beje, jis sakė 
sutikęs Cilėję amerikiečių 
bankininkų ir aukštų komer
cijos pareigūnų. Jis klausęs 
jų, ką jie čia veikia. Jų 
atsakymas buvęs: Darome 
gerą biznį, nes dabar niekas 
nevaržo, komunistų nebė
ra. . .

Abe Fineglas šaukė Ameri- 
,kos liaudį reikalauti prezi
dento Fordo, kad būtų sulai
kyta visokia Amerikos ko
mercinė ir militarinė pagalba 
Čilės militarinei chuntai, kad 
būtų atidarytos durys politi
niams pabėgėliams iš Čilės, ir 
reikalauti, kad būtų paliusuo- 
ti visi politiniai kaliniai iš 
kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų.

Buvo ir daugiau kalbėtojų 
ir visi mušė į tą patį tašką už 
solidarumą su Čilės kovojan
čia liaudimi.

Kaip sakyta, buvo ir puiki 
meninė programa, suside
danti iš kovingų dainų bei 
muzikos.

Buvo pranešta, kad į susi
rinkimą atvykęs Čilės darbo 
unijų konfederacijos pirmasis 
sekretorius Luis Figueroa, 
bet vėliau pranešė, kad jis 
negavo leidimo įvažiuoti į šią 
šalį, todėl ir nepribuvo.

Paskutinis kalbėtojas susi
rinkime buvo iš Mexico City, 
buvusios Meksikos preziden

to Lazaro Gardenas sūnus 
Cuauhtemoc Gardenas. Tai 
dar jaunas vyras, bet pasakė 
labai įdomią ir reikšmingą 
kalbą. Jis užakcentavo; kad 
Meksikos liaudis eina su pro
gresu ir demokratiniais prin
cipais ir to paties trokšta 
visam Lotynų Amerikos kon
tinentui. Jis nurodė, kad atė
jo laikas Lotynų Amerikos 
valstybėms būti laisvoms be 
užsienio monopolijų domina- 
cijos. Ir jis kreipėsi į Ameri
kos liaudį, kad reikalautų iš 
Washington© vyriausybės 
nutraukti visokią paramą Či
lės fašistiniam režimui. Jis 
sakė, kad Kubos liaudis Fidel 
Castro vadovybėje pasirinko 
teisingą kelią į laisvę ir nepri
klausomybę.

Publika kalbėtojus ir meni
nės programos pildytojus 
priėmė ilgais, karštais aplo
dismentais.

Buvo renkamos aukos Čilės 
liaudies paramai. Aukojo, 
kas kiek galėjo.

Tarybinės Armėnijos 
menininkų

Gegužės 31 ir birželio 1 
dienomis Scottish Rite Audi- 
toriume įvyko Tarybinės Ar
mėnijos Respublikos orkest
ro programos. Orkestras su
sideda iš 20 muzikantų. Tam 
vadovauja Konstantin Orbe- 
lian. Salė buvo užpildyta da
lyviais, kurie muzikantus ir 
dainininkus priėmė ilgais šil
tais rankų plojimais.

Be orkestro, publiką žavėjo 
Tarybų Armėnijos garsieji 
liaudies dainininkai Raissa 
Merktichian ir Rouben Mate- 
vosian ir kiti. Visi dainininkai 
buvo publikos iššaukti pasi
rodyti po kelis kartus ir apdo
vanoti gėlių puokštėmis.

Ig. Kamarauskas

Vėliausios 
žinios

Washingtonas. - Gynybos 
sekretorius Schlesingeris pa
kartojo savo aną dieną pada
rytą pareiškimą, kad “tam 
tikrose sąlygose Jungtinės 
Valstijos gali būti pirmutinė 
šalis pavartoti branduolinį 
ginklą”. Visi žinių komenta
toriai priduria, kad ponas 
sekretorius turi mintyje Ta
rybų Sąjungą, prieš kurią 
branduolinis ginklas būtų pa
vartotas.

Beirut. - Lebanon© sostinė
je tebeverda ginkluotos tra
kinės kovos. Per pastarąsias 
porą savaičių jose du šimtai 
žmonių užmušta ir apie 1,000 
sužeista.
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laisvė 5-tas puslapis

Kaip bankai ir real estate trustai apiplėšia mūsų New 
Yorką.

Et GENIJUS MATUZEV1CIUS

Anl aukšto skardžio
Tankistai miega po žeme, 
Po cementiniais antkapiais, 
Po Lietuvos dangum. ., 
O tankas.

vėju ir lietaus nuplautas, 
Sustingo lies upe, 
Anl aukšto skardžio.
Virš jo —
Trijų pušų viršūnės, 
Tarytum žalios vėliavos — 
Ir kaitroje, ir šaltyje.. .

Atidarytas apanglėjęs dangtis.
Sarvai — aprūkę ir žaizdoti.
Skeveldrų kirčiai ir juodi randai, 
Kuriuos mirtis ir pergalė 
Paliko mums
Ir būsimoms kartoms — 
Kaip atminimą. ..

Ir stovi tankas
ties upe, 

Ant aukšto skardžio, — 
Rūstus ir nemirtingas,

i Nugair intas
Epochos veją ir ugnies. ..

Pavasario lietus
Virš Nemuno ir Kuršių marių, 
Lyg švelnios, pilkos burės, 
Keliauja įstrižai 
Pavasario lietus. . .
Seniai gaivumo lokio nejutau, 
Žiūrėdamas
Į žemę, į medžius, į žolę.

O lyja, lyja, lyja... *
AŠ nežinau,
Kodėl šį lietų senbuviai žvejai vadina 
,,Lakštingalų lietum'.
Gal iš tikrųjų nuo giedojimą
Ir perdžiūvo
Lakštingalų snapeliai...
O tas lietus —
Toks linksmas ir gaivus,
Lyg būtų ir jame
Dalelė tos lakštingalų giesmės, 
Kuri dabar sodriais lašais 
Į žemę krinta----------

[VAIRUMAI

GIMIMO DATA IR 
ŠIZOFRENIJA
Grupė anglų mokslininkų 

sudarė ligonių, 1970 ir 1971 
m. patekusių į Anglijos ir 
Velso psichiatrines ligonines, 
gimimo datų kreivę. Nusta
tyta, kad šizofrenija ir mania
kine depresija serga daugiau
sia gimę pirmajame metų 
ketvirtyje - 7 - 9°/o daugiau 
vidutinės metų normos. Gi
mimo datos įtaka kuriai nors 
kitai psichinių ligų grupei 
nepastebėta.

Tyrinėtojai mano, kad žie
mą gimę vaikai gauna nepa
kankamai vertingo maisto, 
mažiau atsparūs infekcijoms. 
Visa tai turi neigiamos įtakos 
jų konstitucijai ir skatina 
funkcines psichozes.

ORO UŽTERŠTUMO 
KONTROLĖ

Olandijoje sudaryta oro už
terštumo stebėjimo automa
tinės kontrolės sistema. Per 
visą šalį tam tikrais kvadra
tais išsidėstė beveik 100 sto
čių, viena nuo kitos apie 28 
km. Dar 100 kontrolės stočių 
įrengta tankiai gyvenamose 
vietose, pramoniniuose cent
ruose ir pasieniuose. Visos 
kontrolės stotys sujungtos su 
regionalinėmis ESM, kurios 
savo ruožtu turi ryšį su cent
rine ESM, esančia Nacionali
niame sveikatos apsaugos in
stitute. Čia apdorojama iš 
viso krašto gauta informaci
ja. Oro užterštumo duome
nys plaukia kas minutę, už
terštumo vidurkis nustato
mas kas valandą. Kai tik 
kurioje nors vietoje oro už
terštumas pasiekia nustatytą 
ribą, specialiame žemėlapyje 
užsidega signalinė lemputė, 
ir vietos valdžios organams 
rekomenduojama skubiai im
tis priemonių.

TELEVIZORIUS 
AUTOTRAUKINIO 
KABINOJE

Daugelyje šalių autotrauki
nių traukiamoji galia didina
ma, juos ilginant. Bet miestų 
gatvėse toks “šimtakojis” ne
paslankus ir pavojingas sau
giam eismui. Vairuotojas be
veik nemato, kas važiuoja iš 
paskos, todėl dažnai įvyksta 
avarijos. Viena VFR firma 
siūlo įrengti autotraukiniuose 
uždarą televizijos sistemą. 
Kamera įmontuojama užpa
kalinėje priekabos dalyje, ir 
vairuotojas televizoriaus ek
rane mato, kas vyksta už 
autotraukinio.

CHEMINIS MOLIUSKŲ
GINKLAS
Kai kurie Viduržemio jūros 

moliuskai drąsiai puola jūrų 
ežius. Toks moliuskas išskiria 
apie 100 g seilių, kuriose yra 
sieros ir druskas rūgščių, 
išėdančių kalkinį ežio šarvą. 
Paskui moliuskas savo auką 
lengvai sudoroja. ’

San Francisco, Cal.
Daktaras H. Roberts ir 
Tėvų Dienos pobūvis

Birželio 10 dieną Tarybų 
Sąjungos Konsulate San 
Francisco gen. Konsulo Zin
chuk tapo apdovanotas Ame
rican-Russian Instituto pir
mininkas daktaras Holland 
Roberts (kuris šiuo tarpu 
mini savo 80-ąjį gimtadienį) 
aukščiausia Tarybų Sąjungos 
draugystės dovana.

Žymėtina, kad šiandien vi- 
'sose Jungtinėse Amerikos 
Valstijose yra tik du žmonės 
užsitarnavę tokios aukštos ir 
garbingos dovanos. Pirmas 
buvoRev. Richard Morford,o 
dabar daktaras Holland Ro
berts.

Daktaras H. Roberts nuo 
1934 metų kovoja už Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos drau
gystės ryšius ir visuotinos 
taikos palaikymą pasaulyje.

Tėvų Dienos Pobūvis
Birželio 15 dieną įvyko šau

nus tėvų pagerbimas Suomių 
patalpose Berkeley, Cal. Sve
čių atsilankė gražius būrelis, 
kurie buvo jaukioje nuotaiko
je. Ant stalų žydėjo įvairia
spalvės gėlės, kurių Kalifor
nijoje yra gana apsčiai.

Vaišių šeimininkės judriai 
sukinėsi apie stalus patar- 
naudamos svečiams, o bai
giantis vaišėms buvo kalbų. 
Pirmoji kalbėjo Ethel Shubin 
apie šių dienų darbo žmonių 
visapusiškai sunkėjantį gyve
nimą. Antra kalbėtoja buvo 
Ksavera Karosienė. Ksave
ra; tarp kitko, prisiminė apie 
tėvų pagerbimo dienos svar
bą. Kalbėtoja pabrėžė, kąd 
tėvai tėvų dienoje privalo 
būti lygiai pagerbiami taip, 
kaip yra gerbiamos motinos 
motinų dienoje.

Taipgi šioje malonioje suei
goje pasigesta apylinkės mie
lų pramogų nuolatinių daly
vių bei šaunių darbuotojų 
Dorothy ir Frank Machulių, 
kurie šiuo tarpu atostogauja 
bei lanko savo gimines ryti
nėse valstijose. Taip pat pasi
gesta veiklios Uršulės Bur- 
dienės, kurios šiuo laiku svei
kata susilpnėjo.

Šios dienos puikioms vai
šėms paruošti pasidarbavo 
jauna ir šauni Frances Fitz
gibbons, Valė Sutkienė, Tilda 
King, Raymond Machulis ir 
kiti.

Tuo ir baigėsi gražiojo bir
želio mėnesio popietė.

Knyga “Mes-Už Naują 
Pasaulį”

sytis paskaitos. Tačiau “Vil
nies” redakcijos štabe jis lai
komas “vaikščiojančia enci
klopedija”. Labai dažnai, kai 
redaktoriams tenka susidurti 
su istorijos, geografijos . bei 
mokslinėmis ir datų proble
momis ar statistika, enciklo
pedijos nereikia žiūrėti. Už
tenka paklausti Joniko. Jo 
galvoje viskas sukrauta”.

L. Joniką mylėjo ir gerbė 
visi kovos darbo draugai. 
Apie jį šiltai atsiliepė visi, 
kas tik Joniką pažinojo. L-ma

So. Boston, Mass.
MITINGAS IR AUKOS

Birželio 14 d. pas draugę 
Starkienę turėjome LLD 2 
kp. susirinkimą, kuris buvo 
šiemet pirmas.

Tik penkios narės atėjo ir 
vienas vyras atvažiavo iš 
Bridgewater, bet mūsų ar
čiau gyvenantys tai nei vie
nas vyras neatėjo. Kai kurios 
narės sake: “Jeigu kitame 
susirinkime jų nebus, tai va
dinsime tik LLD Moterų kuo- M pa .

Nutarėme važiuoti į ap
skričio pikniką, kuris įvyks 
Olympia Parke Worcestery 
liepos 20 d.

Kadangi mūsų kuopoje yra 
dar pinigų, o mes parengimų 
jau nebegalime surengti, tai 
nutarėme iš kuopos paaukoti 
$50 LLD Centrui, kaipo mi
nėjimą 60 m. sukakties. $10 
pasirėmė dėl Citizens Action 
Program. Jie kovoja prieš 
Boston Edison kompaniją, 
kuri nori pakelti elektros kai
ną 47 milijonais dolerų.

Elizabeth Repshis

Jos balsas į 
Amerikos žmones

Gladys Marin

Worcesterieciu Piknikas 
spaudos naudai

rengia

LLD 7-ta Apskritis

SEKMADIENIS, LIEPOS 20D.

Pradžia 12 vai. Pietūs bus duodami 1 vai

OLYMPIA PARKE
68 So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

Ameba Young

Is

Irene Janulis

Meninę programą pildys Amelia Young (Jeskevičiū- ] 
tė), Irene,Janulis, J. Sabaliauskas ir kiti. Į

Programą su dainomis ir kalbomis prasidės tuojau Į 
po pietų. j

Kviečiame visus iš arti ir toli.
RENGIMO KOMISIJA ;

WOODHAVEN, N. Y,

Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Uršulei, dukrai ir 

žentui Aldana ir John Katinis, anūkams ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

ANTANAS ir ILSE BIMBAI
Richmond Hill, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Uršulei, dukrai ir 

žentui Aldana ir John Katinis, anūkams ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

ONA ČEPULIENĖ

NORWOOD, MASS.

Mirus

Mary Davidonienei

Ir lyja, lyja, lyja. .,
O vakare
Nuo Rusnės pylimų
Lyg baltas rūkas kyla ievos.

Ieškoma mirusių LDS narių 
artimos giminės

II

II II

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas deda pastangas 
surasti artimas gimines sekamų LDS narių jų palikimų 
reikalu:
1. Jonas Gasiunas. Gyveno Chicago, Ill. Mirė 1944 metais. 

Turėjo seserį Lietuvoje, Panevėžio apskrityje.
2. Adomas Skrebunas. Gyveno Raymond, Wash. Mirė 

1944 metais. Turėjo brolį Lietuvoje, Karališkių kaime, 
Ukmergės apskrityje, Želvos paštas.

3. Izidorius Katilis. Gyveno Bridgewater, Mass. Mirė 
1944 metais. Turėjo seserį Lietuvoje, Senamiesčio gat
vė, Panevėžyje.

4. Adomas Vilkas. Gyveno Benld, Ill. Mirė 1949 metais. 
Turėjo dvi seseris Lietuvoje, Steponiškių kaime, Trakų 
apskrityje.

Prašome čia pažymėtas mirusių LDS narių gimines (ar
ba giminių vaikus bei kitus artimuosius) atsiliepti į šį pa- 
jieškojimą.

Taipgi būsime dėkingi visiems kitiems už suteikimą in
formacijų apie čia pažymėtų mirusių narių gimines.

Rašykite sekamu adresu:
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd Street
Ozone Park, N. Y. 11417

ABRIKOSAI 
INTELEKTUALAMS
Šveicarijos mitybos moksli

nio tyrimo instituto (Ciuri
chas) specialistai paskelbė, 
kad protinio darbo darbinin
kams labai patartina valgyti 
abrikosus. Šiuose vaisiuose 
daug fosforo ir magnio, kurie 
būtini smegenų ląstelėms. Be 
kita ko, jie ir atmintį geriną.

KIEK KAINUOJA 
TRIUKŠMAS?
Greitai prancūzai galės 

tiksliai atsakyti į šį klausimą. 
Prancūzijoje priimtas naujas 
mokesčių įstatymas: reikės; 
mokėti už lėktuvų pakilimo ir 
nusileidimo metu keliamą 
triukšmą. Keleivis, pirkda
mas bilietą vidaus reisams, 
mokės 1 franku brangiau, 
užsieninių reisų “triukšmo 
mokestis” - 3 frankai. Pinigai 
skiriami tų rajonų, kurių gy
ventojai labiausiai kenčia nuo 
lėktuvų kaukimo, valdžios or
ganams. Iš šių lėšų mokyklos 
ir ligoninės bus aprūpintos 
gerai garsą izoliuojančiomis 

'medžiagomis. Ypatingai 
triukšmingų rajonų gyvento- 

J jai bus perkelti į kitas vietas.

Skaitant knygą apie L. Jo
niką, kažkaip sekamos eilutės 
manyje paliko nemažą ispūdį, 
todėl čia jas pakartosiu.

Štai ką knygoje sako Sta
sys Jokubka apie L. Joniką: 
“Atkakliu darbu L. Jonikas' 
išaugo į autoritetingus veikė
jus”. Jo darbo draugas čia 
knygos autoriaus žodžiai) 
Stasys Jokubka, perėmęs po 
L. Joniko mirties atsakingo 
“Vilnies” redaktoriaus parei
gas rašė: “Leonas Jonikas gal 
yra vienas tipiškiausių Ame
rikos lietuvių laikraštininkų. 
Leonas niekad nėra lankęs 
jokios mokyklos. Niekad jam 
nėra tekę būti nei pradžios 
mokyklos, nei gimnazijos kla
sėse, nei Universitete klau-

New Yorkas. - Čia laikinai 
apsistojusi Čilės Jaunųjų Ko
munistų. sekretorė Gladys 
Marin į Amerikos žmones 
išleido ugningą atsišaukimą. 
Jinai ragina padidinta energi
ja reikalauti, kad Čilės milita- 
ristai iš kalėjimo paleistų Či
lės Komunistų Partijos sek
retorių Luis Corlavan. Jam 
grūmoja fašistų rankose mir
tis.

Ji ragina protestus ir reika
lavimus siųsti šiais adresais:

Chilian Embassy
1730 Massachusetts Ave.
Washington, D. C. 20036 

Ir taipgi:
Secretary Henry Kissinger 
Department of State 
Washington, D. C. 20620

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jurgiui Bernotai
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Uršulei, 

dukrai ir žentui Aldanai ir Jonui Katiniams, jų šeimai 
ir visiems artimiesiems bei draugams.

MIKOLAS ir EMILIJA LIEPAI
LILLIAN LASON

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jurgiui Bernotai
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Uršulei, 

dukrai ir žentui Aldanai ir Jonui Katiniams, jų šeimai, 
• visiems artimiesiems bei draugams.

POVILAS ir NELĖ VENTAI
Jamaica, N. Y.

Reiškiame gilią užuojautą jos dukrelei Gigai Stripi 
nis ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

A. O. Zarūbos 
Nellie Grybienė 
S. Rainard 
F. B. Preibai 
M. Trakimavičienė 
Julia Družienė

A. S. Rakutis 
P. Žukauskienė 
S. Družas 
Wm. Žilaitis 
M. Grigūnienė 
Victor Kavoliūnas

M. Uždavinis

SOUTH BOSTON, MASS.

LIŪDNAS IR SKAUDUS PRISIMINIMAS

Motiejus
[Mikutis] Kazlauskas

Mirė
1936 m. liepos 5 d.

Jau dvylika metų praslinko, kai negailestinga mirtis 
užgesino mano mylimo gyvenimo draugo gyvybės 
liepsnelę.

Tu buvai man brangus. Aš tavęs negaliu užmiršti.

KARAL1NA KAZLAUSKIENĖ
\___________________



6-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Liepos (July) 4, 1975

IAISVB MIKAUI
Žemiau skelbiame aukas, gautas nuo gegužės 21 d. iki

40,000 miesto 
darbininkų

I

Netekome puikaus veikėjo Tarp Lietuvių Pramogų kalendorius
birželio 27 d.:
Alfonsas Mazalauskas, Haverhill, Mass., aukojo vieną 
Namo Bendrovės šėrą vertės $25 ir pridėjo $1, viso $26.

* * *
Della Mikalajūnienė, St. Petersburg, Fla., jos 84 me

tų gimtadienio sukakties proga per V. Bunkienę . . . $84.00 
Helen Siaurienė, Woodhaven, N. Y.............................. 75.00
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa.............................. 50.00
Adelė Rudaitis ir John Cibulskis, pagerbimui miru

sios tetos Anna Cibulski, Maspeth, N. Y...........25.00
S. Kazokytė-Jones, Frackville, Pa., prisiminimui mi

rusiųjų šeimos narių ........................................... 25.00
Julia Družienė, Dorchester, Mass................. 16.00
J. Mankauskas, Crown Point, N. Y., prisiminimui mi

rusio draugo Jono Lazausko......................... ■ • • 15.00
Juozas ir Stella Bakšys, Gulfport, Fla., proga 12 me

tų vedybų sukakties...........................................  12.00
K. Paciūnas, Elizabeth, N. J.......................................... 11.00
Andrew Stenes, Bronx, N. Y......................................... 11.00
A. Kunevičienė, Maspeth, N. Y........................................11.00
V. ir J. Kazlau, Wethersfield, Conn.............................. 10.00
Z. Pakalniškis, Hartford, Conn........................................ 10.00
Wm. Stakėnas, Freesoil, Mich......................................  10.00
Mary Adams, Great Neck, N. Y., ir Nellie Ventienė,

Jamaica, N. Y., prisiminimui mirusio brolio ir
tėvo Kazimiero Juškos....................................... 10.00

F. Petrauskai, per J. Jaskevičių, Worcester, Mass. . 10.00 
Anna Janus, pagerbimui tetos Karolinos Barčienės,

per S. Rainard, Brockton, Mass......................... 10.00
J. J. Daujotas, Benld, Ill................................................ 10.00
P. Gižauskienė, Chester, Pa.......................................... 7.00
Julia Yonis, Pittsfield, Mass.......................................... 6.00
Mary Pikčilingis, Auburn, Ill......................................... 6.00
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y............................ 5.00
V. Paulauskas, New Vernon, N. J................................. 5.00
Antanas ir Juzė Navalinskai, per J. Vaicekauską,

Binghamton, N.Y................................................ 5.00
Isabelė Lamaitienė, No. Merrick, N. Y........................ 5.00
S. E. Pabarėliai, Toronto, Ont., Canada..................... 5.00
F. B. Kelly, Rodney, Ont., Canada............................. 5.00
J. Stočkus, Brockton, Mass., per S. Rainard.............. 3.50
Marcella Balukonis, Wilkes Barre, Pa.......................... 3.00
Amelia Aimontienė, Hollywood, Fla............................. 3.00
Po $1.00: L. ir M. Jakštas, Brooklyn, N. Y.; 0. Zai-

dat, Brooklyn, N. Y.; Mrs. Agatha Beleski, 
Glen Lyon, Pa.; S. Kleizo, Orlando, Fla.; Albi
na Volunges, Brooklyn, N. Y. 

♦ ♦ ♦
Dėkojame visiems. Administracija

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

JURGIUI BERNOTUI
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Uršulei, duk

rai ir žentui Aldana ir John Katinis, anūkams ir jų 
šeimoms, visiems artimiesiems bei draugams.

neteks darbo
Miesto valdžios vėliausiu 

patvarkymu, tuojau iš darbo 
atleidžiama 19,000 mesto 
darbininkų. Tarpe jų, neten
ka darbo apie 5,000 policinin
kų, 2,000 ugniagesių ir 3,000 
sanitacijos departamento 
darbininkų. Kiti bus atleisti 
vėliau, už savaitės kitos.

Žinoma, miesto darbininkų 
unijos protestuoja. Kils spon
taniški streikai. Sanitacijos 
departamento darbininkų 
unijos pirmininkas John De- 
Lury sako, kad unijos vado
vybė yra bejėgė darbininkus 
sulaikyti nuo streikavimo. 
Kai kuriuose miesto rajonuo
se jau matosi nesurinktų iš
matų - šiukšlių kalnai. Jie 
kasdien didės. Gali kilti rim
tas pavojus gyventojų svei
katai.

Uždaroma visa eilė gaisri- 
ninčių. Protestuoja ne tik 
atleistieji iš darbo gaisrage- 
siai, bet ir tų apylinkių gy
ventojai. Pavojus ne tik jų 
namams, bet ir gyvybei. Jau 
ir iki šiol mūsų New Yorkas 
nebuvo, kaip reikia, apsaugo
tas nuo gaisrų pavojaus, da
bar padėtis dar pablogės.

Atrodo, kad iš valstijos 
sostinės pagalbos, bent jau 
greitos pagalbos, pataisyti 
miesto finansinei situacijai, 
nesimato. Miesto majoro ir 
uniju vadų pasitarimai su 
valstijos gubernatoriumi Ca
rey nieko neduoda.

Nei gubernatorius, nei val
stijos seimelis, nei pagaliau 
miesto majoras Beame bei 
miesto taryba nenori arba 
nedrįsta paliesti šio miesto 
turtuolių kišenių. Tebėra ne
pajudinti bankų interesai. Vi
sa susidariusi krizė suverčia
ma ant miesto darbininkų 
galvos. . .

JURGIS BERNOTĄ

Ketvirtadienio vakare An
tanas Bimba pasakė atsisvei
kinimo kalbą lietuviškai, o 
man teko tarti žodį kitą ang
liškai. Penktadienio popietė
je prieš išlydint velionį į 
Fresh P(ond krematoriumą, 
kalbėjo ‘’Laisvės” direktorių 
pirmininkas Povilas Venta, o 
krematoriume paskutinį žodį 
tariau aš lietuviškai ir angliš
kai. Didžiausiame liūdesyje 
liko žmona Uršulė, dukra ir 
žentas - Aldana ir John Kali
niai, anūkai Cynthia ir John 
Jr. ir jų šeimos. Garbė Jurgio 
šeimai už suruošimą šermenų 
taip kaip jų tėvas ir vyras

Povilas ir Aldona Aleknai 
prieš išvykdami į Lietuvą 
juvo sustoję New Yorke. 
Žinoma, jie lankėsi ir “Lais
vėje”. Buvo malonu pasikal- 
□ėti su draugais, kurie taip 
uoliai rūpinasi “Laisvės” rei
kalais gyvendami St. Peters-

LIEPOS 20 D.
LLD 7 apskr. minės LLD 

60 m. sukaktį. Bus pietūs ir 
piknikas Olympia Park, 
Shrewsbury, Mass. Pradžia 1 

. vai.

Skriaudžia mus gamta, 
atimdama iš mūsų taip reika
lingus žmones. Bet, štai, dar 
prisideda ir nelaimės, avari
jos!

Mūsų mielas, sveikas, pil
nas energijos draugas Jurgis 
Bernotą birželio 23 d. išvyko 
pažvejoti prie tilto kelyje į 
Rockaway Beach, ir apie 3 
vai. po pietų kažin kaip polici
jos mašina ant jo užvažiavo ir 
mirtinai sužeidė. Jis mirė 
ligoninėje po dviejų valandų.

Jurgis visur prisidėjo su

norėjo. Kaip jis gyveno, taip 
ir buvo palaidotas, laisvei.

Po šermenų šeima pakvietė 
visus palydovus, kurių buvo 
virš pusė šimto, į V. Belecko 
Winter Garden restoraną 
pietums.

Mūsų visų pažangių lietu
vių vardu noriu tarti nuošir
džiausią užuojautą mielai Ur
šulei, Aldanai ir John Kali
niams ir jų šeimos nariams. 
Liūdime ir mes, netekę mie
lo, širdingo, darbštaus drau
go. Ieva Mizarienė

darbu mūsų tarpe. Jis ėjo 
“Laisvės” direktoriuose vice- Sukčius ar

W. A. Malin
F. Mažilienė
W. Misiūnas
B. Briedienė
V. O. Zaveckai
R. H. Feiferiai
G. Wareson
J. Augutienė
J. Grybas
J. A. Babarskai
K. Bender
H. Siaurienė
N. Buknienė
J. Lazauskienė
J. K. Rušinskai
J. Weiss
E. Jeskevičiūtė
A. Jeskevičiūtė-Young
B. N. Skubliskai
W. A. Juškevičiai
J. Siurba
W. Baltrušaitis
A. Baltrušaitis

M. Šukaitienė
J. Curlienė
O. Dobilienė
B. Spūdienė
L. E. Bikulčiai
E. Danilevičienė
F. Yakštys
A. Repsevičiūtė
M. Simonavičius
V. Kazlauskienė
M. Račkauskienė
M. Bartulis
A. Jones
M. Ramenčionis
A. Čepulienė
A. Margos
A. Yakstis
J. Meškienė
R. Bell
K. Meškėnas
Ieva Mizarienė
Margaret Petrikienė

JohnDeLury, sanitacijos
darbininkų unijos pirmininkas

pirmininko pareigas.jis buvo 
Namo Bendrovės direkto
rius, jis buvo LLD 185 kuo
pos pirmininkas. O su pagal
ba mūsų pobūviuose, būdavo, 
tik pranešk jam, jis visada 
prisidės.

Mes “Laisvėje” pasigenda
me jo veik kasdien. Mažai 
būdavo tokių dienų, kad jis 
nepaskambintų, paklausti, 
kaip mums sekasi, ar reikia 
kokios nors pagalbos.

Jurgis atvyko iš Žemaitijos 
visai jaunutis ir apsigyveno 
Gardner, Mass. Vėliau persi
kėlė į New Jersey, o paskiau į 
New Yorką, kur išgyveno iki 
mirties. Jis buvo veiklus
Amalgameitų Unijos narys
kol išėjo į pensiją.

Garšvos Haven Hill šerme
ninė buvo pilna Jurgio kai
mynų ir draugų per visą 
laiką. Jurgis mokėjo sugy
venti ne tik su lietuviais, bet 
ir kitataučiais, tad ir suėjo į 
šermeninę įvairių tautų žmo
nių jam atiduoti paskutinę 
pagarbą. Nors šeimyna prašė 
gėlių nepirkti, vietoje to, 
aukoti pinigų “Laisvei” bei 
kitam kokiam naudingam rei
kalui, visvien buvo nemažai 
ir gėlių puokščių.

Iš kelionės į Lietuvą

švietėjas?

Joseph Monserrat
Jis yra New Yorko Apšvietos 
Tarybos narys. Jis dviemis 
atvejais buvo jos pirmininku. 
Dabar jis laukia teismo kaipo 
sukčius ir kyšininkas. Jis kal
tinamas, kad tą aukštą vietą 
panaudojo pasipinigavimui. 
Už $10,000 kyšį jis padėjo 
Vitada International Consor
tium kompanijai laimėti riebų 
$200,000 vertės kontraktą su 
Apšvietos Taryba.

Jis sako, kad tai buvo tiktai 
atlyginimas už suteiktus le- 
gališkus patarimus.

burge.
Aleknai išskrido Finnair li

nija liepos 2 d. ir mano pabūti 
Lietuvoje bent mėnesį laiko.

Dėkojame Aleknams už $20 
auką “Laisvei” ir linkime 
jiems sėkmingos kelionės ir 
daug džiaugsmo Lietuvoje.

♦ * *
A. Malin-Malinauskienė su

grįžo iš ligoninės į namus pra
ėjusį šeštadienį, nors dar pil
nai sveika nesijaučia. Ji išbu
vo Polyclinic ligoninėje tris 
savaites.

* * ♦
Liepos 2d. iš Lietuvos 

sugrįžo pirmoji LLD ekskur
santų grupė. Visi atrodo pil
nai pasitenkinę kelione. Jie 
po Lietuvą plačiai pavažinė
jo: buvo Rumšiškėse, Druski
ninkuose, Dargužiuose, Aly
tuje, Kaune ir daug kitur 
<ur. Pasimatė su giminėmis 
ir pažįstamais. j

Liepos 4 d. į Lietuvą iš
vyksta LDS pirmininkas Ser- 
vit Gugas su žmona Ruth.

Liepos 6 d. Salomėjos Nar
keliūnaitės sesutės Anelė 
Prašmantienė ir Stasė Tilvi- 
<ienė grįžta į namus, po 
viešnagės apie mėnesį JAV. 
Su joms į Lietuvą vyksta ir 
Salomėja. Abi viešnios vieš
nage Amerikoje patenkintos 
grįžta į namus. Joms buvo 
proga daug po mūsų šalį 
pavažinėti.

* * *

Robert Meeropol, son of Ju
lius and Ethel Rosenberg, 
picketed with demonstrators 
in front of the U. S. Court 
House, in Foley Square, N. 
Y. City to demand that FBI 
and court files on his parent’s 
trial be open. The Rosen
bergs were executed in 1952 
on trumped up charges of 
being atom spies. More than 
100 picketed the court for 
more than two hours as part 
of a campaign to reopen the 
Rosenberg case.

Watergate Still ...

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Uršulei, du

krai ir žentui Aldana ir John Katinis, anūkams ir 
visiems artimiesiems bei draugams.

Vietoje gėlių skiriame “Laisvei” $20.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

Pirmoji LLD ekskursantų 
grupė birželio 18 d. 8:15 m. 
vakare Finnair linija didžiuliu 
oro “paukščiu” pradėjom kilt 
į oro erdves linkui Lietuvos. 
Pavakarieniavus pagal laik
rodį sprendėme, kad jau 
bus vidurnaktis, laikas už
migt, bet vis dar šviesu: mat, 
tame geografijos ruožte vasa
ros laiku naktys skaitomos 
“baltosiomis naktimis”.

. Kapitonas per garsiakalbį 
pranešė, kad bus sustojimas 
•Amsterdame, Holandijoj.

“Paukščiui” leidžiantis že- 
» myn, buvo matyt derlingos 

dirvos, vešli želmenija. Ne
pasirodė nenaudojamos že
mės nė sklypelio.

Aerporto aplinka graži. 
' Trumpam laikui visiem reikė

jo palikt orlaivį. Stoties vidu
je taipogi visur keleivių akį 
žavi.

bendra keleivė pastebėjo, 
kad ten už perfumo bonkutę 
jinai mokėjo $2.50, o New 
Yorke dešimtukinėje krautu
vėje tokią pat matė už 35 
centus. . .

Sugrįžtant į orlaivį, visų 
keleivių rankinukai ir visi 
nešuliai elektrinę priemone 
kruopščiai patikrinti. Čemo
danų nereikėjo perkelti.

Iš Amsterdamo į Helsinkį 
skridome 2 vai. 10 min. Hel
sinkio poetas nelabai įspū
dingas.

Leningrade nusileidome 
4:15 po pietų. Muitinėje ba
gažus atydžiai tikrino.

Atlikus muitinėje visą pro
cedūrą mus nuvežė į patogų 
viešbutį, davė gerą vakarie
nę.

Ryte, pasivalgę pusryčių, 
išskridome į Vilnių, kur mus

Kelionė, viešbučiai, mais
tas ir patarnavimai visur pir
mos rūšies. Čemodanų pa
tiems nereik vilkti! Visur 
yra vežimėliai ir už arbat 
pinigį mandagus patarnavi
mas. Restoranai geri - tik 
perdaug vaišina.

Vilniuje apgyvendino Gin
tare. Vakare mus nuvežė į 
Balio Dvarionio teatrą, kur 
(girdėjom Lietuvos Valstybi
ni dainų ir šokiu liaudies 
ansamblį “Lietuva”. Koncer
tas tęsėsi nuo 7 iki 9 vai. 
Svetainėje publikos pilna. 
Mus stebino, kad žiūrovų 
tarpe matėsi 4-5 metų am
žiaus vaikų, kurie nerodė 
jokių vaikiškų “privilegijų”.

Pertraukos metu tėvai su 
vaikučiais vaikštinėja. Užkal
binus mažąjį, jis mandagiai 
atsako, pajuokauja.

Tautiniai kostiumai, artistų 
atliekamos dainos, šokiai, 
muzikos skambesys nubloškė 
mūsų dviejų naktų nemigę.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Uršulei, du

krai ir žentui Aldana ir John Katinis, anūkams ir 
visiems artimiesiems bei draugams.

Jis buvo Namo Bendrovės direktorių vicepirminin
kas ir daug prisidėjo darbu, išlaikyti namą geroje 
padėty.

Vietoje gėlių, pagal šeimos patarimą, skiriame 
“Laisvei” $25. Šeimos nariai sako, Jurgis taip būtų 
norėjęs.

LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS DIREKTORIAI 
Walteris Keršulis, Pirmininkas 
Povilas Venta, Sekretorius-Iždininkas

Liepos 14 d. išvyksta muzi
kė B. Šalinaitė. Ji bus Dainų 
Festivalyje ir grįš namo rug- 
piūčio 5 d.

Antroji LLD ekskursijos 
grupė išvyks liepos 16 d. iš 
Kennedy aerouosto Finnair 
linija. Ši grupė, kaip ir pir
moji, vienai dienai sustos 
Leningrade, paskiau vyks į 
Lietuvą dešimčiai dienų, o 
grįžtant pabus Maskvoje tris 
dienas ir grįš į New Yorką 
liepos 30 d.

Su šia grupe keliaus Karoli
na Barčienė iš Canton, Mass., 
kuri išvyksta pastoviai apsi
gyventi Lietuvoje.

Trečioji LLD ekskursija iš
vyks rugpjūčio 20 d. Šioje 
grupėje dar yra kelios vietos, 
tad kas norite vykti į Lietu
vą, greit užsiregistruokite. 
Aišku, šios ekskursijos tik 
LLD nariams.

Ieva Mizarienė

Du kunigai - 

partizanų vadai
Bogota, Kolombija. - Val

džia paskelbė karo stovį viso-' 
je šalyje, nes šiaurinėje Ko- 
lombijos dalyje sustiprėjo 
partizanų veikimas. Partiza
nų būrys atakavo armijos 
junginį ir dabar armija bando 
tą būrį apsupti kalnuotose 
džiunglėse 250 mylių į šiaurę 
nuo sostinės Bogotos.

Praeitais metais kovose 
prieš armiją žuvo partizanų 
vadas ispanas kunigas Do
mingo Lain. Valdžia sako, 
kad vadovybė dabar kito is
pano kunigo rankose. Jo var
das Miguel Garcia.

Partizanai kovoja už žemės 
reformą, prieš latifundistų- 
dvarininkų sauvaliavimą.

Watergate will stay with 
us for a long, long time to 
come. It may never fade 
away, at least not as long as 
there is dishonesty and cor
ruption in the government, in 
our institutions and organiza
tions. Watergate will be a 
sample how not to conduct 
your business and deal with a 
people. And ex-president of 
the United States Richard 
Nixon is a sample how not to 
be a leader. He ruined many 
lives with lies and corrupt 
leadership. He was lying till 
the very end. He had nerve 
enough to come in front of 
the people on television again 
and again and lie again and 
again.

It is unbelievable how a 
person in his position - Presi
dent of the United States can 
say words like these: “The 
Italians. . . they’re not like 
us . . . they smell different, 
they look different, act diffe
rent. . . The trouble is, you 
can’t find one that’s honest”.

Finally Nixon got what 
was .coming to him and the 
American people took a deep 
breath, and rolled up their 
sleeves to clean up the dirt he 
left behind. Are we ever be 
able to erase that dark spot 
of shame from our nation 
only time will tell.

Galėjome išeit į miestą pa
sižvalgyti. nusipirkti suveny
rų. Priėjus vitriną, viena

sutiko komiteto, laikraščių 
atstovai, giminės ir draugai 
su rožių puokštėmis.

Rytą pavalgius pusryčius, 
visi jaučiamės puikiai. Oras 
geras. R. Petrikienė

Pirmoji LLD ekskursija Kennedy aerporte prieš išvykstant į Lietuva.
S. Narkeliūnaitės nuotrauka

London. - Ugandos prezi
dentas Idi Aminas vis atsisa
ko dovanoti gyvastį britui 
žurnalistui Denis Hills. Hills 
tapo suimtas Ugandoje, nes 
jis parašė knygą, kurioje 
Aminas vaizduojamas kaip 
tironas. Nors knyga dar neat
spausdinta, bet rankraštis 
pateko į Amino rankas.

Washington. - Sekretorius 
Kissingeris lankėsi Virgin sa
lose, kurių gyventojai nese
niai nubalsavo prisidėti prie 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių.

BRIEFS
Catastrophic is not too 

strong a term to describe the 
destructive effects of banker- 
dictated cuts imposed by the 
New York City administra
tion on next year’s expendi
tures at the City University 
of New York.

* * *
Demonstrators calling for 

re-opening of the Rosenberg 
case picketed the J ustice De 
partment in Washington. 
And in Chicago people held a 
silent vigil outside the Dirk
sen Federal Building to mark 
the 22nd anniversary of the 
execution of Julius and Ethel 
Rosenberg.

* * * ,
Parents, pupils, teachers 

and staff members protesting 
cuts in the educational 
budget staged classroom 
boycotts in demonstrations 
at four elementary schools on 
the upper West Side.

Use




