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KRISLAI
Panamiečiai ir kanalas

vy-

Kriminalizmo šaknys 
Kad pamatytų Lietuvą 
Paslauga Amerikai 
Krizė ir kultūra 
Prez. Fordo komitetas

A. BIMBA
Panamos Respublikos 

riausybė ir žmonės reikalau
ja, kad Panamos Kanalo zona 
būtų sugrąžinta pilnon Pana
mos kontrolėn. Pagal prieš 75 
metus padarytą sutartį, da
bar ji priklauso Jungtinėms 
Valstijoms. Už Kanalą ir zoną 
jos Panamai moka mažytę 
nuomą - tik po pustrečio 
milijono dolerių į metus.

Panamiečių reikalavimas 
teisingas. Šios šalies vyriau
sybės atsisakymas pradėti 
derybas dėl Kanalo zonos 
ateities neturi jokio pateisini
mo. Nepateisinamas ir kai 
kurių Kongreso narių nusi
statymas prieš derybas.

Nejaugi jie nori ginkluotos 
konfrontacijos su Panamos 
Respublika?

Taip labai kriminalizmui 
padidėjus šios šalies miestuo
se ir kaimuose, visi galvočiai 
suskato ieškoti jo šaknų ir 
kaltininkų. Daugiausia pylos 
susilaukia teismai ir įstatym- 
daviai. Tenka, žinoma, ir po
licijoms.

Kalti per švelnūs įstaty
mai, kalti teisėjai, kurie 
suimtus kriminalistus “glos
to”, kaltos ir miestų policijos, 
kad jos nepakankamai ener
gingai kriminalistus medžio
ja!

Šiuose kaltinimuose, ži
noma, yra daug tiesos. Bet 
pagrindiniu kaltininku pasta
raisiais laikais tokio nesvie
tiško kriminalizmo išsiplėti
mo yra krizė, labai sunkūs 
laikai, masinis nedarbas. 
Ypač tai skaudžiai atsiliepia į 
jaunų žmonių moralę ir ner
vus. Bausmės, kad ir pačios 
aštriausios, kaip byloja visa 
kriminalizmo plitimo istorija, 
šio socialinio blogio, šios tra
gedijos iš mūsų miestų bei 
kaimų neištrins.

Pastaruoju laiku reakcinėje 
spaudoje pastebėjome mūsų 
nelaimingų, susmukusių lie
tuviškų “vaduotojų” daromą 
“koncesiją” Lietuvos atžvil
giu. Jie jau “leidžia” kai 
kuriems Amerikos lietuviams 
aplankyti savo gimtąjį kraš
tą, bet tiktai tiems, kurie esą 

nepalaužiami savo anti 
komunistiniuose įsitikinimuo
se, kuriems nėra jokio pavo
jaus palūžti prieš “bolševikiš
ką propagandą”.

Iš kitos pusės, tie patys 
vadavimo raketo lyderiai 
dargi smarkiai paaštrino savo 
agitaciją prieš antrosios, ar
ba net jau ir trečiosios Ame
rikos lietuvių kartos žmonių, 
jau čia gimusių ir augusių, 
lankymąsi Lietuvoj.

Mes, žinoma, manome kaip 
tik priešingai. Mes sakome: 
Garbė tiems tėvams ir moti
noms, kurie ir kurios ne tik 
ragina savo sūnus ir dukras, 
netgi savo anūkus bei anūkes 
aplankyti gražiąją ir gražiai 
klestinčią Tarybų Lietuvą, 
bet ir padeda jiems finansiš
kai tokią kelionę atlikti. Už
tikriname, kad didelė jų dau
guma už tą paslaugą pasiliks 
jums amžinai dėkingi.

Greitai ateis ruduo ir Jung-'dies, paprastųjų žmonių at
tiniu Tautų Generalinė- stovo.
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Portugalija stovi 

kryžkelėje
Lisbonas. - Portugalijos re

voliucija turi savotišką pobū
dį ir ją nevisuomet lengva 
suprasti. Bet vienas dalykas 
aiškus: ji dabar stovi kryžke-

Jos savotiškumas glūdi ta
me, kad ją pradėjo grupė 
pažangiai nusiteikusių kari
ninkų ir karių, kuriuos, virš 
visko, motyvavo noras baigti 
ilgą beviltį kolonialį karą Af
rikoje: Mozambike, Angoloje 
ir Ginejos-Bisau. Karių pra
dėtas perversmas išsivystė į 
tikrą liaudies judėjimą ne 
vien prieš nuverstą fašizmą, 
bet ir už socialistinę santvar
ką. Aktyvūs darbo žmonių 
sluogsniai sutapo su pažangia 
karių grupe, bet parlamenti
niai rinkimai to pilnai neat
spindėjo: atsilikusiose agri- 
kultūrinėse šalies dalyse 
žmonės, bažnyčios įtakoj, 
balsavo labiau konservaty
viai.

Šiandien pažangieji kariai 
ir darbininkų klasės avan
gardas sudaro kaip ir koalici- 
ciją už socializmą, bet išrink
toji nacionalinė asamblėja ne
turi pažangios daugumos, 
nors ir konservatyvės grupės 
sakosi stojančios už socializ
mą.

Asamblėja pradės posėdžiau
ti. Negali būti nė mažiausios 
abejonės, kad joje, gal net 
pirmomis dienomis, kas nors 
pasiūlys apsvarstyti Korėjos 
pusiasalio klausimą. Tai tik
rai degantis klausimas.

Ši sesija padarytų didžiau
sią paslaugą mums amerikie
čiams ir visai žmonijai, jeigu 
didele balsų dauguma įsakytų 
Jungtinėms Valstijoms tuoj 
visas savo ginkluotas jėgas 
ištraukti iš Pietų Korėjos. 
Gal jai pavyktų šią šalį išgel
bėti nuo įsivėlimo į naują 
ginkluotą, nepateisinamą ir 
pragaištingą konfliktą. O kad 
tokio įsivėlimo pavojus kąbo 
ant šios šalies galvos, tai 
niekas negali abejoti.

Štai palyginti mažytis, bet 
labai reikšmingas pavyzdys, 
kaip ši ekonominė krizė pra
deda neigiamai atsiliepti į 
mūsų šalies kultūrinį gyveni
mą. Dėl stokos dolerių garsu
sis New Yorko Metropolitan 
Museum of Arts nutarė savo 
duris laikyti uždaręs per dvi 
dienas savaitėje. Panašiai 
elgtis bus priverstos ir kitos 
mūsų kultūrinės įstaigos.

Prezidentas Gerald Fordas 
jau oficialiai ir viešai paskel
bė savo kandidatūrą į prezi
dentus 1976 metų rinkimuo
se. Jau iškeptas jo paties ir 
komitetas vedimui už jį rinki
minės kampanijos.

0 ar žinote, kas tam komi
tetui paskirti vadovauti?

Jo pirmininku paskirtas 
milijonierius ir nachališkas 
segregistas Howard Calla
way iš Georgijos, o jo pagal
bininku - dar stambesnis mili
jonierius, militarinio-indus- 
trinio komplekso interesų at
stovas, Mr. David Packard. 
Visame jame nė su žiburiu 
nerastum nė vieno tikro liau-

Ar yra kiek panašumo tarp 
padėties dabartiniame Lisbo- 
ne ir Kerenskio laikų Petro
grade? Ar Portugalijos Na
cionalinė Asamblėja bus isto
rinių įvykių nušluota į šalį 
kaip buvo Duma? Kiek pana
šumo yra, bet yra ir daug 
skirtumo. Karininkų ir karių 
taryba Portugalijoje tai ne 
kareivių ir jūrininkų tarybos, 
kurios egzistavo Petrograde. 
Portugalijos karių taryboje 
eiliniai kariai sudaro mažumą 
— daugumą sudaro karinin
kai, jų tarpe aukšto laipsnio 
pulkininkai ir generolai, ku
rie “radikalizavosi” įvykių 
eigoje, bet kurie pagrindiniai 
lieka neaiškaus ir nepasto
vaus nusistatymo. Yra ir 
daugiau skirtumų pačioje pa
dėtyje kaip ir grupuočių es
mėje, bet čia visų neįvardin
si. Vienaip ar kitaip, Portu
galijoje vystosi lemiamieji 
įvykiai.

šiemet derlius 
bus geras

Chicago, Ill., - Agrikultūros 
Departamento pranešimais ir 
apskaičiavimais, šiemet 
Jungtinėse Valstijose tikima
si nepaprastai gero derliaus. 
Ypatingai tikimasi didelio, 
gražaus kviečių ir kukurūzų 
derliaus. Žinoma, apskaičia
vimai gali pasikeisti, jeigu 
šalį užkluptų blogi orai ir 
grūdų augimui pakenktų. 
Taip kartais pasitaiko, ir vi
sos pranašystės bei apskai
čiavimai nueina vėjais.

Tikimasi, kad šiemet visų 
grūdų derlius pasieks 6,045,- 
000,000 bušelių, arba 7 pro
centais daugiau, negu 1972 
rekordinis derlius. Kviečių 
šiemet tikimasi 2,187,000,000 
bušelių, arba 22 procentais 
daugiau, negu pernai.

Dar tebeina gandai Wa
shingtone, kad Tarybų Są
junga pradedanti derybas su 
amerikiečiais dėl pirkimo 
Amerikoje apie 10,000,000 
tonų įvairių grūdų. Bet kol 
kas šios kalbos tebėra oficia
liai nepatvirtintos.

Čilės fašistinė klika bijo 
tyrinėjimo ir šviesos

New Yorkas. - Jungtinių 
Tautų specialė komisija jau 
buvo pasirengusi vykti Cilėn, 
vietoje patyrinėti, ar ten iš 
tikro vyksta masiniai politi
nių priešų kankinimai, kaip 
tai daugelis teigia. Čilės dik
tatorius Pinochet davė komi
sijai leidimą atvykti. Bet kai 
komisija jau pribuvo į Limą, 
Peruviją, Čilės 
skelbe, kad jos 
dėl?

pa-
Ko-

valdžia 
neįleis.

valdžia aiš-Oficialiai Čilės 
kiną, kad komisija esanti “ko
munistų dominuojama”. Į ją 
įeina atstovai sekamų šalių: 
Pakistano, Siera Leones, Bel
gijos, Rumunijos, Ekvadoro 
ir Austrijos. Kaip matome, 
tik viena šių šalių, Rumunija, 
komunistų vadovaujama . 
Tad, kaip komisija gali būti 
komunistų dominuojama?.

Iš kairės i dešinę: trys amerikiečiai astronautai - Donald
Diskrirninstcijn priGŠ Slayton, Thomas Stafford ir Vance Brand, ir du tarybiniai 

kosmonautai - Valery Kubasov ir Aleksei A. Leoniv.
moteris J. Tautose

United Nations, N. Y. - 
Praktikoje, pasirodo, mažai 
tereiškia Jungtinių Tautų 
konstitucijoje garantavimas 
lygių teisių vyrams ir mote
rims. Pasaulinė organizacija 
ir šiandien tebėra kietoje vy
rų kontrolėje. Tam įrodyti 
užtenka poros pavyzdžių.

Praeitoje Generalinės 
Asamblėjos sesijoje buvo 138 
delegacijos. Iš jų 55 delegaci
jose nebuvo nė vienos mo
ters! Kitose buvo tiktai po 
vieną kitą.

Šioje sesijoje buvo 2,440 
delegatai. Ar žinote, kad iš jų 
tik 7 procentus sudarė mote
rys? 93 procentus sudarė vy
rai.

Manoma, kad ir ateinančios 
sesijos delegacijų sąstatas 
nebus daug geresnis moterų 
atžvilgiu.

O šie metai yra Tarptauti
niai Moterų Metai. Juos to
kiais paskelbė tos pačios 
Jungtinės Tautos. Mūsų se
sėms yra kuo susirūpinti.

Jidda, Saudi Arabia. - 40 
islamiškų šalių, į kurias įeina 
ir arabiški kraštai, nutarė 
siūlyti, kad Jungtinės Tautos 
išmestų Izraelį. Jų atstovai 
mano, kad jie turės daugumą 
ir įvykdys savo sumanymą.

Matyti, kad karinė klika, kuri 
valdo Čilę, bijo bet kokios 
komisijos.

Įdomu, kaip hipokritiškai į 
tą visą reikalą atsineša Jung
tinių Valstybių valdžia. Val
stybės sekretoriaus asisten
tas Robert Ingersoll pakvietė 
į savo raštinę Washingtone 
viešintį Čilės užsienio reikalų 
viceministrą pulkininką Val- 
dezą ir jį smarkiai išbarė 
kodėl Čilė neįsileidžia Jungti
nių Tautų komisijos. Taigi, 
Amerikos ČIA pravedė fašis
tinį perversmą, įsodino Pino
chet kliką į balną, paskandino 
Čilę kraujo ir ašarų jūroje, o 
dabar, kai tas atlikta, JAV 
valdžia gali sau duoti liuksusą 
lošti demokratijos ir laisvės 
gynėjos rolę: išbarti savo 
tarną, kodėl jo rankos per
daug kraujuotos, nes barti 
nieko nekaštuoja. . . •

kosmonautai - Valery Kubasov ir Aleksei A. Leoniv.

Liepos 15 d. iš Cape Canaveral, Fla. sėkmingai į erdvę 
pakilo Jungtinių Valstijų erdvėlaivis “Apollo”, Kazakstane, 
už 1,500 mylių nuo Maskvos, taip pat padarė Tarybų 
Sąjungos erdvėlaivis “Sojuz”. Šie žodžiai rašomi trečiadienį, 
liepos 16 d., o erdvėlaivių istorinis žygis - susijungimas turi 
įvykti liepos 17 dieną. Todėl, kai ši “Laisvė” pasieks 
skaitytojus, susijungimas jau bus įvykęs faktas. Šiandien 
visas pasaulis linki jam pilniausio pasisekimo. Apie šio 
bendro Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos žygio 
mokslinę reikšmę ir įtaką į tolimesnį tarp abiejų šalių 
mokslinį bendradarbiavimą bus rašoma ir aiškinam vėliau.

Mirė žymus Lietuvos karininkas, 
visuomenininkas ir švietėjas

■'YVJ.

Vladas Motieka
Šių metų liepos 6 d. staiga 

mirė TSKP narys, Didžiojo 
Tėvynės karo dalyvis, buvęs 
16-osios Lietuviškosios Rau
donosios Vėliavos ordino 
Klaipėdos šaulių divizijos va
das, Lietuvos TSR nusipel
nęs kultūros veikėjas, divizi
jos pulkininkas Vladas Motie
ka.

Vladas Motieka gimė 1903 
m. Panevėžio rajono Pako- 
džiupių kaime, valstiečio šei
moje. Baigęs karo mokyklą, 
nuo 1922 m. iki 1927 m. 
tarnavo Lietuvos kariuome
nės karininku įvairiose parei
gose, dėstė karo mokykloje.

1935-1940 m. laikotarpiu, 
dirbdamas Lietuvos kariuo
menės štabe, V. Motieka lai
kėsi pažangių pažiūrų. Todėl
1940 m. jis nedvejodamas 
pereina į atkurtos Lietuvoje 
Tarybų valdžios pusę. 1940-
1941 m. dirba Raudonosios 
Armijos 29-ojo teritorinio 
korpuso štabe. 1941-1942 m. 
V. Motieka - karininkų kursų 
klausytojas Solnečnogorske 
(Maskvos sr.), dėstytojas 
Omsko karo mokykloje.

Nuo 1942 m. pradžios iki 
karo pabaigos V. Motieka 
praėjo šlovingą karo kelią 
Didžiojo Tėvynės karo frpn-

jistuose. 1942-1944 m.
16-osios Lietuviškosios divi
zijos štabo viršininkas, pulko 
vadas, divizijos vado pava
duotojas, 50-osios šaulių divi
zijos vadas, o vėliau - 16-osios 
Lietuviškosios divizijos va
das. 1948 m. baigė divizijos 
vadų kursus prie Frunzės 
Karo akademijos Maskvoje ir 
dirbo įvairų vadovaujantį 
darbą Tarybinėje Armijoje.

Nuo 1950 m. dėstė Lietu
vos TSR aukštosiose mokyk
lose Vilniuje ir Kaune. 0 nuo 
1964 m. iki pat mirties dirbo 
Lietuvos TSR Aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo 
ministerijoje.

1946-1950 m. Vladas Motie
ka buvo išrinktas TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatu.

Už nuopelnus karo metu ir 
ilgametę aktyvią visuomeni
nę veiklą Tarybinės vyriau
sybės buvo apdovanotas 
dviem Raudonosios Vėliavos, 
Tėvynės karo 1 laipsnio, Rau
donosios Žvaigždės ordinais 
ir daugeliu medalių.

V. Motieka buvo talentin
gas pedagogas. Jis daug nu
veikė, diegdamas jaunimui 
tarybinį patriotizmą ir prole
tarinį internacionalizmą.

Lietuva Vlado Motiekos as
menyje neteko tauraus žmo
gaus, atsidavusio tarybinio 
patrioto, žymaus pedagogo, 
ištikimo komunisto, interna
cionalisto. Jo atminimas visa
da pasiliks mūsų širdyse.

Lisbon. - Portugalijos So
cialistų Partijos vadovybė 
taip susipyko su šalies revo
liucine vyriausybe, kad nuta
rė pasitraukti iš koalicijos, 
kuri tą vyriausybę palaiko. 
Socialistų pasitraukimas iš 
koalicijos grūmoja Portugali-|Egiptu ir kitais arabų kraš- 
jai nauja didele politine krize, tais.

Milwaukee, Wis. - Liepos 
14 d. čionai kalbėdamas vai-' 
stybės sekretorius Henry 
Kissinger smarkiai pagrūmo
jo Jungtinių Tautų narių dau
gumai, kurią sidaro taip vadi
namo “trečiojo pasaulio” ša
lys, kad jos ateityje nevarto
tų “arbitrariškos taktikos”. 
Ši šalis negalėsianti toleruoti. 
Tai reiškia, kad pasaulinės 
organizacijos narių dauguma 
neprivalo daryti jokio tarimo, 
kuriam mūsų Jungtinės Val
stijos nepritaria, 

o

Washingtonas. - Prez. For
das reikalauja, kad Kongre
sas sutiktų nuimti visokią 
kontrolę nuo aliejaus kainų. 
Tai reiškia, kad aliejaus kom
panijoms turi būti leista kelti 
aliejaus kain^be jokio suvar
žymo. Prezidentas sako, kas 
čia tokio, kad tada, pav., 
gazolino kaina pakiltų desėt- 
ku centu ant galiono. Demo
kratai, kol kas, tam priešingi, 

o

Washingtonas. - F. B. L 
(Federal Bureau of Investiga
tion) direktorius Clarence 
Kelley viešai pripažino, kad 
po pasaulinio karo F. B. L 
užsiimdinėjo vagystėmis ir 
plėšimais neva vardan “šalies 
saugumo”. C. L A., kaip 
žinia, užsiima svetimų šalių 
vadų žudymu, o F. B. L 
plėšimais! 0 abidvi agentūros 
yra federalinės valdžios orga
nai!

o

Washingtonas. - Kongreso 
Atstovų Buto Užsienio Rei
kalais Komitetas užgyrė (16 
balsų prieš 11) vyriausybės 
reikalavimą arba pasiūlymą 
vėl pradėti siųsti ginklus 
Turkijai. Siuntimas buvo lai
kinai sulaikytas, tikslu pa
spausti Turkiją daryti nuolai
das Graikijai Kipro klausimu.

o
Tel Aviv. - Liepos 14 d. 

Izraelio nacionalistų grupė 
užpuolė ir akmenimis apmėtė 
Jungtinių Valstijų ambasadą. 
Jie primeta Amerikai, kad 
jinai verčianti Izraelį daryti 
dideles nuolaidas arabams. 
Jie reikalauja, kad Izraelio 
valdžia nedarytų jokių konce
sijų pasiekimui taikos su
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Kalbėkime apie taiką tuojau, dabar!
Kalbama apie Korėjos pusiasalį, kuris šiandien yra visos 

žmonijos giliausio susirūpinimo centre. Nejaugi bus daleista 
ten kilti ginkluotam konfliktui? Nejaugi mūsų Jungtinės 
Amerikos Valstijos bus įveltos į naują, nepateisinamą, 
kriminališką ginkluotą avantūrą už tūkstančių mylių nuo 
mūsų krantų?

Šie klausimai reikalingi greito atsakymo. Ir jie reikalauja 
atsakymo ne tik žodžiais, bet ir darbais, tiesioginiais, 
praktiškais veiksmais. Bet koks delsimas, vilkinimas arba 
atidėliojimas būtų pavojingas ne tik Korėjoms (Šiaurinei ir 
Pietinei), ne tik Jungtinėms Valstijoms, bet visam taikos 
reikalui, visam pasauliui.

Tokias, mūsų supratimu, labai protingas mintis pabėrė 
aną dieną (liepos 9 dieną) plačiai skaitomas, įtakingas 
dienraštis “Long Island Press’ savo vedamajame “Korea: 
Let’s talk peace right now’’. Dienraštis, kaip ir mes, kaip ir 
visi pažangieji, susirūpinusiai kalba apie esantį taikai 
pavojų. Dienraštis šimtu procentų paremia sumanymą Mr. 
Carl Marcy, buvusio Senatinio Užsienio Reikalams Komite
to viršininko, kad Korėjos klausimu tuojau būtų sušaukta 
tarptautinė taikos konferencija. Joje turėtų dalyvauti ne tik 
abi Korėjos, bet taip pat Jungtinės Valstijos, Tarybų 
Sąjunga, Japonija ir Kinija.

Tikėkime, kad šis sumanymas arba pasiūlymas nepasiliks 
garsu girioje, kad jis susilauks greito atsiliepimo iš visų 
šalių, kurioms apeina pasaulinės taikos reikalai. O pirmoje 
vietoje šios šalies ne tik vyriausybė, bet ir plačiausios 
liaudies masės turėtų skubintis Mr. Carl Marcy ir “Long 
Island Press” pasiūlymą be delsimo nuoširdžiausiai paremti.

įvykiai Indijoje
Rašant šiuos žodžius Indijoje ramybė. Nors Indiros 

Gandhi valdžia suėmė tūkstančius savo politinių priešų, 
Indijos žmonės, kaip atrodo, nejaučia, kad tai “demokratijos 
galas”, kaip tai kasdien kartoja Amerikos komercinė 
spauda.

Pagal Amerikos komercinę spaudą, Indijoje vyksta 
maždaug štai kas:

Premjerė Indira Gandi, norėdama pasilaikyti valdžios 
viršūnėje, šalyje pravedė kaip ir perversmą, suimdama 
opozicijos veikėjus, įvesdama cenzūrą spaudoje, uždrausda- 
ma viešus mitingus ir demonstracijas, - kitaip sakant, 
Indijoje dabar viešpatauja kaip ir diktatūra. Didžiausia 
pasaulyje parlamentinė demokratija (Indija turi apie šešius 
ši* • • s milijonų žmonių) jau ne demokratija.

cri paduotas vaizdas, betgi, neatitinka tikrovei, jeigu mes 
skaitome net tos pačios Amerikos spaudos pranešimus. 
Antai, New Yorko “Times” cituoja kai kuriuos žymius 
parlamento narius, kurie smerkia Indirą. Bet tas pats 
laikraštis pripažįsta, kad visos Indijos partijos, išskyrus 
Prakašo Narajano vadovaujamą kraštutiniai dešinę partiją, 
veikia kaip iki šiol.

Kas iš tikrųjų įvyko? Indijos Komunistų partija, kurios 
Centralinis Komitetas per tris dienas posėdžiavo, išleido 
pareiškimą, kuriame jis pilnai remia Indiros žygį.I

Kas iš tikrųjų įvyko? Indijos Komunistų partija, kurios 
Centralinis Komitetas per tris dienas posėdžiavo, išleido 
pareiškimą, kuriame jis pilnai remia Indiros žygį. Komunis
tų Partijos nusistatymas toks:

Kraštutiniai dešini gaivalai, ypatingai atsilikusioje Biharo 
valstijoje, jau ilgai vedė subversyvę veiklą prieš Indijos 
valdžią ir jos ekonomines reformas bei neutralistinę užsienio 
politiką. Prieš kelis mėnesius Narajanas oficialiai suėjo į 
koaliciją su visa eile kitų reakcinių grupių: indusais 
religiniais fanatikais, kraštutiniais šovinistais, dvarininkų ir 
buvusių radžiu bei maharadžių grupuotėmis, kai kuriais 
pro- amerikietiškais kapitalistais. Tie visi gaivalai nori 
užtikrinti, kad Indija nežengtų labiau į kairę. Jie sudarė taip 
vadinamą “Liaudies kovos komitetą” ir pradėjo kiršinti 
karius, policiją ir kitus neklausyti valdžios.

Pati Kongreso partija, kuriai vadovauja Indira Gandhi, 
nėra aiškiai pažangi arba vienalytė. Joje yra įvairių srovių, 
panašiai, kaip Amerikoje Demokratų partijoje. Bet svar
biausia srovė toje partijoje, prie kurios priklauso pati 
Indira, siekia bendradarbiauti su komunistais ir kitais 
pažangiečiais už Indijos žmonių gerbūvį, nors tik per 
reformas, nors neatsisakydama pačios kapitalistinės san
tvarkos.

Štai kodėl Indijos komunistai sako, kad valdžia neturėjo 
kitokios išeities. Faktas, kad Indijoje ramu, kad masinės 
organizacijos remia valdžią, kad neišsipildė Narajano ir jo 
kolegų pranašystė, kad “imperatorė Indira bus nušluota, 
jeigu mus suims”, rodo, kad kas įvyko Indijoje, iš esmės 
buvo teigiamas įvykis.

VLADAS BALTUSKEVlClUS

ALPINISTAI
Užkopslm keterom baltom
Dar ne | vieną, ne į dvi viršūnes.
Pulsuoti, saule, nenustok
Stangriuos, užgrūdintuose kūnuos.

Mes nešim širdis aukštumom
Kad įlomes žvaigždėm nutviekstų.
Mes neparvyksime ilgai namo 
Iš Siaurės užburiančių miestų,

Kur ledo bokštai plazda, 
Nusvidinti žarų...
Karaliai... Skeptrų lazdos...
Iškilminga ir skaidru.

JAU SMERKIA IR 
MOTERŲ METUS

Kokia ten ilga pavarde Jū
ratė Statkutė de Rosales, 
Clevelando smetonininkų lai
kraščio bendradarbė Vene- 
zueloje, dejuoja:

“Jungtinės Tautos 1975- 
sius metus pakrikštijo ‘Mo
ters Metais’. Tiktai nei iš šio, 
nei iš to, JAV pinigais išlai
koma plačioji Jungtinių Tau
tų galvosena vis labiau 
krypsta į rytus. Nežinia ar iš 
gėdos, ar iš tauraus moteriš
ko drovumo Moters Metai 
kaskart labiau parausta: 
gaunasi įspūdis, kad Moters 
Metų proga Jungtinių Tautų 
daromi parengimai yra orga
nizuojami su Maskvos pata
rėjais ir naudojami sovietų 
interesams.

Ne kitaip atsitiko Venezue- 
loje. . .”

Ir vargšė de Rosales už tai 
daugiausia kaltina ir smerkia 
mūsų mieląją, grakščiąją ir 
veikliąją tautietę iš Tarybų 
Lietuvos, Leokadiją Diržin- 
skaitę, kuri Venezuelos Kon
grese atstovavo ne tik visoms 
Tarybų Lietuvos, bet ir vi
soms plačiosios Tarybų Są
jungos šauniosioms mote
rims. Tik pasiklausykime de 
Rosales raudos:

“Dvi dienas prieš Venezue
los Moterų Kongreso atidary
mą, TV ir spaudoje kilo stai
gus sąmyšis aptariant kong- 
resan kviestų svečių parinki
mą. Kongresą organizavusi 
Komisija buvo viešai užklaus
ta: kokiu būdu kviestų svečių 
tarpe vyrauja žinomų JAV ir 
Kubos komunisčių pavardės? 
Atsakymo vietoje užstojo ty
la.

Tuomet, kaip tik tuomet, 
pasirodė dar viena ‘atstovė’. 
Kairuojantis EI Nacional 
dienraštis atspausdino Leo
kadijos Diržinskaitės Plišen- 
ko nuotrauką ir pranešė, kad 
ji atvyko į Venezuela kaipo 
Venezuelos Moterų Kongre- 
san kviesta atstovė. Kalbėda
ma su žurnalistais, Leokadija 
Diržinskaitė pareiškė, kad ji 
yra ‘Lietuvos viceprezidentė 
ir užsienio reikalų ministerė’. 
Ji drauge pranešė, kad jei 
kurie Venezuelos valdžios pa
reigūnai norėtų su ja pasikal
bėti, ji mielai tokius priim- 
sianti. . .

Toliau iš de Rosalės raudos 
paaiški, kad toji mūsų Leoka
dija per visą Moterų Kongre
so eigą labai aktyviškai joje 
dalyvavo. Todėl, Rosalės su
pratimu, Moterų Kongresas 
ir negalėjo “neparausti”?

TAIGI, KUO DAUGIAUSIA 
TURISTAI DOMISI 
TARYBŲ LIETUVOJE?

Į šį klausimą, mums atro
do, labai įdomiai atsako per 
keletą metų darbavęsis Tary
binėje Ambasadoje Washing
tone, o dabar einąs Tarybų 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojo pareigas 
Vytautas Zenkevičius pasi
kalbėjime su žurnalistu Os
valdu Aleksa, atspausdintu 
“Švyturyje” (1975, nr. 9). 
Zenkevičius sako:

“Svečiai žavisi daugiausia 
tais dalykais, kuriais mes 
naudojamės kiekvieną dieną 
ir dėl to net nepakankamai 
vertiname. Visų pirma tai 
fundamentalūs socialiniai lai
mėjimai - planingas liaudies 
ūkio vystymas, leidęs išveng
ti nedarbo ir infliacijos, ne
mokama medicinos pagalba, 
didžiulis dėmesys mokslui ir 
kultūrai, gerai organizuota 
liaudies švietimo sistema, 
moderniški vaikų darželiai ir 
lopšeliai. Svečius stebina pla
ti mūsų vyriausybės butų 
statybos programa, o labiau
siai tai, kad mūsų žmonės 
gauna butus nemokamai, 
naudojasi jais už simbolinę 
nuomą. Dauguma svečių, 
ypač iš išsivysčiusių šalių, 
pavydi mums visuomeninio
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transporto. Jie niekaip negali 
suprasti, kodėl mes, turėda
mi tokį pigų ir tvarkingą 
visuomeninį transportą, bet 
kuria kaina siekiame įsigyti 
asmeniškus automobilius. 
Jiems atrodo, kad be reikalo 
kartojame jų senas klaidas ir 
nenorime daryti išvadų iš tų 
liūdnų pasekmių, kurias su
kūrė komerciniais tikslais su
kelta “automobilizmo” epide
mija Vakarų šalyse. Daugu
ma svečių iš kapitalistinių 
šalių, ypač moterys, stebisi, 
kad pas mus galima saugiai 
vaikščioti miesto gatvėmis 
sutemus.

Svečiams patinka mūsų 
jaunimas ir vaikai, jų drau
gingumas, noras mokytis, 
plati pasaulėžiūra, natūrali ir 
sveika elgsena. Juos stebina, 
kad pas mus pasitaiko jau
nuolių, kurie pamėgdžioja pa
čią blogiausią Vakarų jauni
mo dalį.

Svečiai neretai nepatenkin
ti perdaug garsiai grojančiais 
džiazais restoranuose. Pagei
dauja Lietuvoje išgirsti lietu
viškos muzikos ir dainų, ne
nori klausytis pasenusių ir 
gerokai iškraipytų savo šalių 
melodijų, su žemaitišku ak
centu dainuojamų amerikie
tiškų šlagerių.

Visi svečiai pažymi, kad ir 
Vilniuje, ir respublikos ke
liuose automobiliai važinėja 
nepateisinamai dideliais grei
čiais, piktinasi, kad mieste 
visiškai ignoruojamos pėsčių
jų teisės, pradedant duobė
tais šaligatviais, baigiant 
sankryžomis, per kurias ten
ka eiti, rizikuojant pakliūti į 
ligoninę.

Svečius dažnai vargina ir 
blogai nuteikia mūsų besaikis 
lietuviškas vaišingumas, ku
rio negalime pateisinti nei 
tradicijomis, nei aukštu gy
veninio lygiu.

Kaip matome, svečiai žavi
si kaip tik tuo, kas mums yra 
kasdieninė tikrenybė, o pik
tinasi ir nurodo tuos trūku
mus, kurie mums žinomi ir 
kuriuos esame pajėgūs išgy
vendinti.”

SUTANUOTU NIEKŠU 
BIAURUS sapaliojimai

Kanados lietuvių klerikalų 
dienraštyje “Tėviškės Žibu
riai” gerokas laikas pasirodė 
vedamasis “Didžiųjų men
kystė ”. Rašinio pačioje pra
džioje skaitome:

‘‘Dažnai stebimės didžiųjų 
galybe - paskirų asmenų, ko
lektyvų, valstybių, imperijų. 
Visiems imponuoja fizinė jė
ga, ginklų gausa, tankų plie
nas, bombonešių daugybė. 
Visa tai kelia baimę ir verčia 
mases paklusti jėgai. Gerai, 
jeigu ta jėga yra gėrio tarny
boje - ji saugo nuo destrukty
vaus elemento, grasinančio 
normaliam visuomenės bei 
žmonijos gyvenimui. Nelaimė 
betgi prasideda tuomet, kai 
jėga atsiduria blogio tarnybo
je. Tuo atveju jėga ne stato,’ 
bet griauna, ne kuria, bet 
naikina, ne saugo žmoniją, 
bet jai grasina. Ji apsireiškia 
destruktyviu savo veidu ir 
kompromituojasi visuomenės 
akyse. Jėga tampa brutalia, 
naikinančia stichija, kuri 
griauna ne tiktai dievus, bet 
ir žmones. Jai nėra jokių 
moralinių pylimų, jokių ribų - 
nebaido jos, nei kraujo upės, 
nei milijonų žmonių aimanos. 
Tai tarytum siautėjimas ak
los, nesuvaldomos jėgos, ku
rios kriterijus tėra išdidi sa
vivalė. Tokia jėga būdavo 
senovės barbarų vadai, impe
ratoriai, kurių didybei turėjo 
visi lenktis arba žūti. Kad 
taip buvo kaikur praeityje, 
sakoma, nėra ko stebėtis, nes 
žmonės dar nebuvo civilizuo
ti. Bet kaip išaiškinti tokį 
faktą dabar, kai toks siautėji
mas iškyla civilizuotame mū
sų amžiuje?”

Viskas tvarkoje. Bet veda
mojo autorius sutanuotas tė

velis čia nesustoja, nepadeda 
taško. Jis į savo klausimą 
skuba ten pat ir atsakyti. Jis 
plačiausiai atidaro savo ne
švarią gerklę ir sušunka:

“Juk tokia jėga šiandieną 
yra komunistinės bei sovieti
nės imperijos, iškilusios civi
lizuotame pasaulyje”.

Tik paskutinis niekšas gali 
tokį biaurų melą apie tarybi
nę ar socialistinę santvarką 
bei šalį sapalioti.

Paimkime gi tąjį “civilizuo
tą mūsų” tik dvidešimtąjį 
amžių. Kaip, kur ir kokia 
imperija išžudė nesuskaito
mus milijonus žmonių ir pra
liejo didžiausias upes kraujo?

Paimkime Pirmąjį pasauli
nį karą, kuriame milijonai 
žmonių žuvo ir pralietos upės 
kraujo. Kas tą karą pagimdė? 
Juk kai jis prasidėjo 1914 
metais, visoje šioje “ašarų 
pakalnėje” nebuvo nė vienos 
šalies arba šalelės su socialis
tine arba komunistine san
tvarka. Nejaugi minėto veda
mojo sutanuotas autorius to 
nežino? Jis žino, ale per akis 
meluoja!

Paimkime Antrąjį pasaulinį 
karą, kuriame dar daugiau 
milijonų žmonių žuvo ir buvo 
nekalto kraujo pralieta. Juk 
tik paskutinis, tiktai atbulu 
kalnieriumi niekšas tegali 
šiandien skelbti, kad tą karą 
mums pagimdė, kad jį pasau
liui davė Tarybų Sąjunga! Jį 
mums davė katalikų bažny
čios remiamos fašistinės ka
pitalistinės imperijos - Vokie
tija, Italija ir Japonija.

Tame pačiame “civilizuota
me mūsų amžiuje” turėjome 
Korėjos karą, kuriame žuvo 
taip pat daug nekaltų žmonių 
ir daug nekalto kraujo pralie
ta. Ar ten buvo pasiųstas ir 
jame dalyvavo nors vienas 
Tarybų Sąjungos, kurią kle
rikalai vadina “sovietine im
perija”, karys? Nebuvo. Tai 
buvo išimtinai mūsų kapita
listinės imperijos - Jungtinių 
Amerikos Valstijų - agresijos 
padaras. Jame dalyvavo keli 
šimtai tūkstančių Amerikos 
kareivių, kurių apie 50,000 
jame taipgi žuvo! Ar to “Tė
viškės Žiburių” redaktorius 
nežino? Kur tau nežinos! Pui
kiai žino ir atsimena. Bet 
kaltina kokią ten “tarybinę” 
arba “komunistinę imperiją”.

Pagaliau prieiname prie ne
seniai pasibaigusio karo Indo
kinijoje. Ar jame dalyvavo 
nors vienas Tarybų Sąjungos 
karys? Ne, nedalyvavo. Tai 
irgi buvo išimtinai mūsų 
Jungtinių Valstijų imperialis
tinės agresijos padaras. Dar 
kartą: tiktai paskutinis niek
šas begali kaltinti “komunis
tinę imperiją” už šiame kare 
žuvimą šimtų tūkstančių ne
kaltų žmonių, jų tarpe ir apie 
60,000 jaunų amerikiečių, ir 
už pralietą nekaltą kraują.

Galima taipgi paimti ir Vi
durio Rytų konfliktą tarp 
Izraelio ir arabiškųjų kraštų. 
Argi sąžinės visiškai nepra
radęs žmogus gali už šią 
skerdynę ir kraujo liejimą 
kaltinti “sovietinę imperiją”, 
tai yra Tarybų Sąjungą? Ne
gali, ir nekaltina.

Taigi, visame “civilizuota
me mūsų amžiuje” už visus 
sunaikinimus ir visas, žmonių 
skerdynes yra atsakingas 
“Tėviškės Žiburių” garbina
mas kapitalizmas, o ne komu
nizmas ar socializmas. Jokie 
žiburiečių ir visų kitų reakci
ninkų melagingi sapaliojimai, 
tikslu nuplauti tikrojo kalti
ninko kruvinas rankas, šios 
baisios tiesos nepajėgs iš
trinti iš istorijos lapų.

• NETIKĖTAI įSAlSKĖJĘS 
STEBUKLAS

Nedideliame Šveicarijos kaime 
Konejuje pasklido gandas apie 
stebuklu: viename name esanti 
iventojo statula pradėjo... mirk
čioti kaire akimi. Susirinkę ste
buklo pažiūrėti tikintieji skau
džiai nusivylė. Atidžiau apžiūrė
jus, pasirodė, kad ii iventojo 
akles vyzdžio kartkartėmis išlen
da ten apsigyvenusi kirvarpos 
lerva, todėl ir atrodo, kad sta
tula mirkčioja.

Penktadienis, Liepos (July) 18, 1975

Šimtas bilijonų dolerių ginklavimuisi, naikinimui ir griovi
mui, o nėra pinigų socialiniai naudingiems projektams, 
kurie suteiktų darbo milijonams bedarbių. Tokia prezidento 
Fordo vadovaujamos šios šalies vyriausybės politika.

Švedų dienraštis gražiai 
atsiliepia apie Lietuvą

Švedijoje darbininkų lei
džiamas dienraštis “Norgens 
Flaman” (“Siaurės Pašvais
tė”), paminėjęs baisų Lietu
vos sugriovimą per pasaulinį 
karą ir pokarinius sunkius 
laikus, rašo:

“Kuo šiandien, ruošdamasi 
švęsti savo 35-ąsias metines, 
gali pasigirti respublika? Pa
dedant broliškoms TSRS res- 
publikoms, buvo pastatyti 
kultūros centrai, teatrai, 
sporto aikštynai. Didelių pa
stangų dėka sukurtas platus 
vidurinio, specialiojo ir aukš
tojo mokslo įstaigų tinklas. 
Šiandien 10 tūkstančių Tary
bų Lietuvos gyventojų tenka 
189 studentai. Tai maždaug 3 
kartus daugiau, negu Austri
joje, Italijoje, Šveicarijoje, 
Olandijoje.

Tikra revoliucija įvyko 
mokslo srityje. Didelių laimė
jimų pasiekta elektronikoje, 
matematikoje, kibernetikoje, 
elektrochemijoje. Kasmet į 
įvairias pasaulio šalis, jų tar
pe ir į Švediją, Tarybų Lietu
vos mokslininkai išvažiuoja 
pasikeisti patyrimu, į moksli
nes stažuotes.

Prieš dvejus metus per 
Švedijos televiziją buvo paro
dytas lietuviškas meninis fil
mas “Gražuolė”. Juosta “Nie
kas nenorėjo mirti” buvo de
monstruojama dvylikoje už
sienio valstybių. Be to, kiek
vieną lietuvišką filmą žiūri 
12-17 milijonų Tarybų Sąjun
gos žiūrovų. Tarybų Lietuvos 
aktoriai, operatoriai dažnai 
kviečiami į užsienio kino stu
dijas.

Respublikoje yra 2,4 tūks
tančio bibliotekų, 1500 klubų. 
Bibliotekų knygų fondas sie
kia 50 milijonų. Tarybų Lie
tuvos skaitytojai gimtąja kal
ba gali skaityti švedų rašyto
jų Stigo Dagermano, Saros

DŽIUOŠM)a
Draugei Mizarienei:

Dviem savaitėm išvykau 
pas gimines į Tytuvėnus. No
riu kiek savo sveikatą patik
rinti.

Labai graži Tytuvėnų ap
linka: seni miškai, daug eže
rų, daug istorinių vietų, ku
rias rengiuosi aplankyti. Prie 
ežerų įrengtos aikštelės, poil
siui suoleliai, užkandinės,, 
pionierių stovykla. Labai įdo
mus miško muziejus, kuria
me paukščiai ir žvėreliai lai
komi natūralioje aplinkoje. 
Muziejaus apylinkė graži, rū
pestingai tvarkoma.

Kelmės ligoninė, kur mano 
giminaitė, medicinos sesutė, 
per atostogas dirba vieną 
mėnesį, skaitoma moderniš
kiausia visoje Lietuvoje. Yra 
280 lovų, dirba 40 gydytojų, 
ir laukiama naujos gydytojų 

Lidman, Astridos Lindgren, 
Šeimos Lagerliof kūrinius. 
Savo ruožtu lietuvių autorių 
kūriniai išleisti 20 šalių.

Daugelis lietuviškų vardų 
plačiai žinomi užsienyje. Pa
vyzdžiui, Japonijoje įkurtas 
klubas M. Čiurlionio darbams 
tirti, Jungtinėse Valstijose 
yra jo vardo galerija. Danijos 
radijas prieš kurį laiką paruo
šė didelę laidą apie garsiojo 
dailininko ir kompozitoriaus 
gyvenimą. Jo muziejus Kau
ne gausiai lankomas.

Garsėja Tarybų Lietuvos 
teatrai. Panevėžio dramos 
teatras pastatė A. Strindber
go “Mirties šokį”, Vilniaus - 
F. Diurenmato “Vaidiname 
Strindbergą”, Kauno žiūro
vai gali gėrėtis išmoninguoju 
Karlsonu, kuris gyveno ant 
stogo. Kauno lėlių teatras 
praėjusiais metais gastrolia
vo Lotynų Amerikoje.

Didelių laimėjimų pasiekė 
Tarybų Lietuvos dainininkai. 
Bosas Vaclovas Daunoras yra 
iškovojęs “Gran pri” Prancū
zijoje, tenoras Virgilijus No
reika sėkmingai dainavo Mi
lane “La Skaloje”. Po 1974 
metų gruodžio gastrolių apie 
V. Noreiką šiltai kalbėjo Šve
dijos muzikos mylėtojai. Šve
dų spauda labai palankiai 
įvertino vargonininko Leo
poldo Digrio koncertus Šve
dijos šiaurėje.

Bet, tikriausiai, didžiausios 
permainos įvyko liaudies šo
kių ir dainų populiarizavimo 
srityje. Liaudies dainų ir šo
kių ansamblis “Lietuva” ap
važinėjo daug pasaulio šalių.

Šiuo metu Tarybų Lietuva 
yra dideliame kūrybiniame 
pakilime. Respublika ruošiasi 
Jubiliejinei dainų šventei, iš
kilmingam 35-ųjų Tarybų 
valdžios atkūrimo metinių 
paminėjimui.

laidos iš 12 asmenų. Seselės 
ir kiti aptarnautojai sudaro 
netoli 400 asmenų. Aptarna
vimu ir švara niekas negali 
skųstis. Vienoje palatoje su
tikau savo buvusio kaimyno 
iš Subačiškių, Jono Šalkaus
ko, su kuriuo kartu lankėme 
Šimėkų pradinę mokyklą, 
našlę. Senutė mane atsiminė.

Kelmės miestelio centre 
yra rūpestingai globojamos 
karių kapinės, kur ilsisi 1944 
m. vaduojant Kelmę žuvusių
jų palaikai.

Šiuo tarpu čia oras puikus, 
visur skuba nuimti šieną ir 
kitus augalus. Dauguma gy
ventojų turi privatiškus dar
žus. Reikia juos palaistyti, 
apravėti. Kiekvienas žemės 
sklypelis rūpestingai naudo
jamas. K. Petrikienė
Tytuvėnai, Lietuva



Penktadienis, Liepos (July) 18, 1975

Panevėžio rajono “Ėriškių” kolūkyje pastatytas kompleksas 
700 melžiamų karvių. Jame visiškai mechanizuotas pašarų 
paruošimas ir išdavimas, gyvulių girdymas, melžimas, 
mėšlo pašalinimas. Čia yra gerai įrengti pieno kokybės 
patikrinimo laboratorija, veterinarinis punktas, melžėjų 
buitiniai ir poilsio kambariai. G. Svitojaus nuotrauka

Apie pasiekimus ir problemas 
Tarybų Lietuvos 

jaunimo auklėjime
JONAS KUBILIUS,

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko Universiteto rektorius
Šio penkmečio metai į um- 

versiteto istoriją įrašė pras
mingų puslapių. Per penkme
tį paruošėme liaudies ūkiui, 
švietimui, įvairioms kultūri
nio darbo sritims 10 tūkstan
čių specialistų. Vaisingai bu
vo sprendžiamos įvairios 
mokslinės problemos. Naujų 
esminių rezultatų pasiekė 
matematikai, nagrinėju tiki
mybių teorijos problemas, 
puslaidininkių fizikos specia
listai. Sėkmingai dirba biofi
zikai, biochemikai, genetikai, 
medikai. Vien 1974 m. baigtų 
darbų pagal įmonių ir įstaigų 
užsakymus ekonominis efek
tas, patvirtintas užsakovu 
sudaro 2,8 milijono rublių. 
Pastaraisiais metais į Lietu, ą 
ir į mūsų universitetą persi
kėlė baltistikos tyrinėjimų 
centras.

Mokslinis darbas yra daug 
efektyvesnis, kai aktualiems 
klausimams spręsti suburia
ma daugiau jėgų. Universite
tas yra labai plataus profilio 
aukštoji mokykla, o mokslinis 
darbas turi sietis su dėsty
mu. Todėl aukštojoje mokyk
loje tenka ieškoti tokių ak
tualių problemių, kurioms 
nagrinėti reikalingi įvairių 
sričių specialistai, ir apie tas 
problemas burti įvairių ka
tedrų darbuotojus. Spręsti 
šias problemas reikia, koope
ruojantis su kitomis įstaigo
mis. Universitete tuo keliu ir 
einama. Kasmet mokslinis 
darbas darosi vis kompleksiš- 
kesnis, koordinuotesnis, ma
žėja smulkesnių temų skai
čius. Mūsų pareiga, nesusi
žavint trumpalaikėmis mado
mis, sugebėti laiku pastebėti 
ir vystyti naujas mokslo 
kryptis, kurios būtų aktua
lios respublikai, organiškai 
įungtųsi prie esamų krypčių.

Studentų komunistinis 
auklėjimas - labiausiai jaudi
nanti problema. Pastaruoju 
metu ją sprendžiame dalykiš- 
kiau, pasakyčiau, prasmin
giau. Vis dažniau prisimena
me, kad neužtenka studentą 
išmokyti vieno ar kito daly
ko, bet reikia išugdyti žmogų 
- pavyzdingą visuomenės na
rį, rūpestingą tėvą, kruopš
čią motiną. Tai ir yra komu
nistinio auklėjimo esmė, tiks
las, kurio privalome siekti 
visomis priemonėmis.

Vis daugiau ir daugiau dė
mesio skiriame dėstytojo 
vaidmeniui, auklėjant jauni
mą. Pastaraisiais metais iš 
esmės pagerėjo kuratorių 
darbas su grupės studentais. 
Tačiau tai neužpildys auklėji
mo spragų. Kiekviena pa
skaita, užsiėmimas turi auk
lėti jaunuolį. Dėstytojo pa
vyzdys, erudicija - neišsenka
mas komunistinio auklėjimo 
šaltinis. Jis mūsų aukštosiose 
mokyklose turi būti daug 
skaidresnis, o ypač jaunes
nis.

Kartais girdisi kalbos, jog 
nūdienis jaunimas blogas. Tai 
dalies vyresnių žmonių senė
jimo požymis, nereikalingas 
irzlumas, dirginantis jaunuo
lius. Kaip ir visais amžiais, 
mūsų studentija jauna. O tai 
ir yra didžiausia vertybė. 
Mūsų studentijai netrūksta 
atkaklumo, pasiaukojimo. Ir 
ne tik moksle. Darbo ir poil
sio stovyklose kiekvieną va
sarą studentai atlieka darbų 
už tūkstančius rublių. Jie 
pastato naujas mokyklas, 
kultūros namus, kitus visuo
meninius pastatus, talkinin
kauja nuimant derlių. Uni
versitetui atsiunčia padėkos 
laiškus, pasakoja apie mūsų 
auklėtinių gerus darbus ne 
tik rajonų vadovai, kolūkių 
pirmininkai, bet ir eiliniai 
kolūkiečiai. Rodos, nedidelis 
žygdarbis laisvalaikio metu 
nukasti vienišai senelei skly
pelį bulvių, bet tai palieka 
žmonių širdyse gražų prisimi
nimą. Ir ne vien tai charakte
rizuoja mūsų studentiją: kaip 
niekada ji artima mūsų liau
džiai, jai nesvetimi mūsų 
žmonių laimėjimai, džiaugs
mai, taip pat ir rūpesčiai.

Kalbėdami apie negatyvius 
jaunimo reiškinius, pagalvo
kime ir apie jų šaknis. Jauni
mą auklėja ne tik mokykla. 
Spaudoje vis dažniau ir daž
niau pasirodo straipsnių apie 
privačiasavininkiškumą, ky
šininkavimą, siekimą pratur
tėti toli gražu ne doru keliu. 
Ar tokios gyvenimo piktžaiz
dės netraumuoja mūsų jauni
mo, ar nepiktina jo, netolina 
nuo vyresniosios kartos? To
dėl pirmiausia kritiškai pa
žvelkime į save, pasižiūrėki
me, kokį pavyzdį parodėme.

Negalima nepastebėti ir 
nepakankamo studentijos hu
manitarinio išprusimo. Šią 
spragą stengiamės užpildyti. 
Pertvarkomi mokymo planai. 
Įkūrėme visuomeninių profe
sijų fakultetą, daug dėmesio 
skiriame meno saviveiklai. 
Literatūra, menas, muzika - 
vienodai reikalingi ir filolo
gui, ir matematikui lygiai 
taip pat, kaip ir humanitari
nio profilio specialistui reikia 
nusimanyti apie šių dienų 
gamtos mokslo problemas.

Ugdyti meilę gimtinei - 
labai svarbus dalykas. Čia ir 
glūdi didelės ir sąmoningos 
meilės mūsų šaliai, socialisti
nei visuomenei pradžia. Tė
vynė prasideda nuo gimtųjų 
namų slenksčio. Nejausdami 
tvirtų ryšių su gimtąja žeme, 
studentai negali būti pilna
verčiais mūsų plačiosios so
cialistines šalies piliečiais, 
patriotais.

Studentijos dvasinio pasau
lio turtinimas - ilgas kelias, 
kurio pradžia turėtų būti pir
moji vidurinės mokyklos kla
sė. Todėl ir mūsų bendradar
biavimas su vidurinėmis

POETO BRANDUMAS
RIMANTAS ŠINKŪNAS

Jonas Strielkūnas - šiandien Lietuvoje pripažintas poetas. 
Jis ne tik rašo eiles, bet, dirbdamas “Literatūros ir meno” 
laikraštyje skyriaus vedėju, nuoširdžiu žodžiu padeda 
kitiems. O laikraščiui rašo daug kas: moksleiviai, studentai, 
darbininkai, kolūkiečiai.

Baigęs Vabalninko B. Sruo
gos vidurinę: mokyklą, J. 
Strielkūnas dirbo rajoninių 
laikraščių redakcijose. Ten 
jis rašė eilėraščius, bet į 
respublikinę spaudą jie pa
tekdavo retai. Tačiau, kai po 
kelių metų jis parodė savo 
eiles, iš karto vyresnieji 
draugai sukluso. Atėjo į lie
tuvių literatūrą subrendęs, 
giliai jaučiantis ir mąstantis 
poetas. Platesni skaitytojų 
sluoksniai tai patyrė iš pir
mosios knygos “Raudoni šer
mukšniai” (1966 m.). Ją tei
giamai įvertino literatūros 
kritika. Šioje knygoje vyrau
ja šviesus, lyriškas susimąs
tymas su tam tikru liūdesio 
atspalviu. Poetą lydi mintys 
apie gyvenimą ir išnykimą, 
apie meilę ir praradimus. Jo 
eilės remiasi šviesiu kaimo 
gamtovaizdžiu, kuris per- 
jaustas poeto, savitai įpras
mintas, jaudina ir skaitytoją.

Iš pirmo žvilgsnio gali atro
dyti, kad Jono Strielkūno 
poetinis pasaulis kiek uždaro
kas, siaurokas tematiniu po
žiūriu. Bent jau “Raudonuose 
šermukšniuose”. Tačiau, ati
džiau eiles perskaičius, pa
junti didelę vidinę jėgą, vaiz
dų ir minties platumą, žodžio, 
kaip meninio vieneto, įtaigu
mą. Stipriau šitai išryškėja 
antrame poezijos rinkinyje 
“Vėjas rugiuos” (1971). Iš šio 
rinkinio ypač išsiskiria eilė
raštis “Lietuva”, pelnęs poe
tui Žemaitės vardo premiją. 
Lietuva - akmuo prie 
i’ *> slenksčio seno ’ 
Ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva - ugnis, kurią 

kūrenam,
Ir kurioj sudegsime visi.

Reikėtų cituoti ne tik pir
mąjį, bet ir visus kitus pos
mus - visi jie lygiai stiprūs. 
Šiame eilėraštyje tarsi susi
kaupė viskas, kas geriausio 
yra Jono Strielkūno ir ne tik 
Strielkūno, o ir apskritai lie
tuvių literatūroje. Tai - dide
lė meilė Tėvynei, gilus poeti
nis to jausmo išgyvenimas.

Antrame poezijos rinkiny
je Jonas Strielkūnas skver
biasi gilyn į reiškinių esmę, 
praplatėja tematika. Antika
rinė tema suskamba eilėraš
čiuose “Vienas birželis”, “Va
karas 1943”. “Žinia” ir kituo
se. Eilėraščiai liaudiški, arti
mi liaudies dainoms.

Jonas Strielkūnas rinkiny
je “Vėjas rugiuose”, periodi- 

bendrojo lavinimo mokyklo
mis galėtų būti daug nuošir
desnis, nuoseklesnis. Negali 
ma pamiršti, kad žmogaus 
brendimas priklauso nuo dau
gelio veiksnių, o jo pradžioje 
šeimoje. Todėl, kalbant apie 
jaunimo auklėjimą, negalima 
apsiriboti kurios vienos gran
dies klausimais, bet reikia 
žiūrėti visumos. Žiūrėti ne iš 
vartotojo, o iš piliečio, socia
listinės visuomenės patrioto 
pozicijų.

Universitetas stengiasi šias 
problemas kuo subtiliau iš
spręsti. Kiekvienas profeso
rius, dėstytojas vis daugiau 
ima gilintis į jaunuolio psicho
logiją, stengiasi jam padėti 
surasti savo paskirtį, vietą 
gyvenime. Neatsitiktinai 
kasmet į gyvenimą išleidžia
me geriau paruoštus auklėti
nius, greitai pritampančius 
kolektyvuose.

Manau, kad mūsų universi-( 
tetas sėkmingai išspręs gyve
nimo keliamas problemas. 
Svarbu tik nesustoti, o varyti 
daug platesnę mokslo vagą, 
dar labiau rūpintis studentų 
komunistiniu auklėjimu.

LAISVĖ

koje pasirodančiuose eilėraš
čiuose tęsia geriausios mūsų 
gamtinės lyrikos tradicijas. 
Bet peizažas, gamta - tai nė
ra pats vaizdavimo objektas 
o greičiau priemonė savo 
jausmui nusakyti, paralelei 
tarp žmogaus ir gamtos reiš
kinio išvesti. Gamta Jono 
Strielkūno eilėraščiuose bū
na sudvasinta, apgaubta pa
slaptingumo ar iškilmingu
mo, o kartais nuspalvinta in
tymia, buitiška detale. Kar
tais gi tame pačiame eilėraš
tyje telpa ir dvasiškumas, ir 
buitiškumas.'
Spraga malkos molio krosny. 
Žiūri amžiai iš patamsio.
Laukia kertės, kol iš krosnies 
Baltus pelenus išsemsiu.

Eil. “Medžio pabaiga” 
Jonas Strielkūnas dabar 

pačiame kūrybinių jėgų bran
dume. Be abejo, geriausi jo 
kūriniai dar neparašyti. Ir 
skaitytojas nekantriai jų lau
kia.

Jai turėtų atidaryti 

šios šalies duris

Liepos 24 ir 25 dienomis 
New Yorke yra ruošiama pla
ti programa “Salute to Gu
ba”. Per du vakarus parengi
mas įvyks Manhattan Cen
ter, 34th Street prie 8th Avė. 
Tai bus niujorkiečių solidaru
mo su Kubos žmonėmis ren
ginys, susidedantis iš dainų, 
muzikos ir kalbų.

Komitetas yra pakvietęs 
jame dalyvauti žymiąją Ku
bos veikėją Dr. Melba Her
nandez. Bet valstybės depar
tamentas atsisako duoti jai 
leidimą šion šalin įvažiuoti. 
Mat, veikėja yra žinoma ko
munistė. Na, o čia yra reakci
nis įstatymas', kuris draudžia 
iš užsienių komunistams įva
žiuoti.

Parengimo komitetas ragi
na visus geros valios ameri
kiečius reikalauti, kad valsty
bės departamentas duotų šiai 
veikėjai leidimą dalyvauti 
šiame nepaprastame su Ku
bos žmonėmis solidarumo 
sambūvyje.

• GIMIMO DATA IR 
ŠIZOFRENIJA

Grupė anglų mokslininkų su
darė ligonių, 1970 ir 1971 m. pa
tekusių j Anglijos ir Velso psi
chiatrines ligonines, gimimo da
tų kreivę. Nustatyta, kad šizofre
nija ir maniakine depresija serga 
daugiausia gimę pirmajame metų 
ketvirtyje — 7—9|'/() daugiau vi
dutinės metų normos,1 Gimimo 
datos jtaka kuriai nors kitai psi
chinių ligų grupei nepastebėta.

Tyrinėtojai mano, kad žiemą 
gimę vaikai gauna nepakankamai 
vertingo maisto, mažiau atsparūs 
infekcijoms. Visa tai turi neigia
mos įtakos jų konstitucijai ir ska
tina funkcines psichozes.

SIS TAS APIE LENKIJOS LIETUVIUS IR JU VEIKLĄ

SVEČIUOSE PAS
LENKIJOS LIETUVIUS

Prieš trejetą mėnesių Lietuvių visuomeninės kultūros 
draugijos Centro valdybos kvietimu, nedidelė keturių žmo
nių delegacija, vadovaujama Lietuvos kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis Draugijos Prezidiumo nario Vytauto Kaza
kevičiaus, lankėsi Liaudies Lenkijoje, kur, be kita ko, 
susipažino ir su Lenkijos lietuvių gyvenimu. Pateikiame 
“Laisvės” skaitytojams tos viešnagės įspūdžių, kuriuos 
mums atsiuntė delegacijos dalyvis PRANAS KARLONAS.

Redakcija
Pirmieji malonus įspūdžiai
Ne vieną tų, kurie mus 

pirmieji pasitiko pas save, tai 
yra Liaudies Lenkijoje, jau 
pažinojome iš anksčiau. Tai 
J. Parancevičius ir J. Kar
čiauskas - pirmasis Lietuvių 
visuomeninės kultūros drau
gijos Centro valdybos pirmi
ninkas, antrasis - sekreto
rius. Geraširdiškai šypsojosi 
“Aušros” laikraščio redakto
rius E. Petruškevičius. Kitus 
matėme pirmą kartą. Netru
kus sužinojome, kad pasitiku
sių tarpe yra Lenkijos Jung
tinės darbininkų partijos Sei
nų apskrities propagandos 
skyriaus sekretorius V. Ha- 
poniukas ir apskrities virši
ninko pavaduotojas P. Na- 
miotko. Visus rožėmis apdali
jo “Aušros” laikraščio bend
radarbė D. Karakauskienė.

Mašinos pasuka į Seinus. 
Matome: baltuoja bažnyčios 
bokštai, kurie primena 
“Anykščių šilelio” autorių A. 
Baranauską, čia vyskupavusį 
ir palaidotą. Jausmas toks, 
lyg seniai ir pastoviai būtume 
laukę tų bokštų ir visos aplin
kos, kuri štai abipus kelio 
išbarstė kalnelius, klonius ir 
ūkininkų trobesius. Pasta
rieji bene ir kelia didžiausią 
susidomėjimą. Patyliukais 
ieškai ežių, atbrėžti vieno 
ūkininko laukus nuo kitų. 
Žiemkenčių, arimų lopinėliai 
kur kas mažesni, bet ir čia 
kruta traktoriai, išpūsdami 
dūmus, skelbdami praside
dantį pavasario darbymetį.

Įvažiuojame į Seinus. Mies
telis nedidelis, kiek daugiau 
kaip trys tūkstančiai gyven
tojų, ir primena ne vieną 
esantį Lietuvoje. Išplautos 
gatvės, svilinamos vidurdie
nio saulės, šliaužia šalia par
duotuvių ir įstaigų, drasko 
miestelį gabalais. Netenka 
daug laukti - apsipranti ir 
užmiršti, kad matai jį pirmą 
kartą gyvenime.

Apsistojame Raudonosios 
Armijos (Armii Czerwonei) 
gatvėje, viešbutyje “Skar- 
pa”, kuris įrengtas antrame 
namo aukšte. Žemiau - tokio 
pat pavadinimo restoranas. 
Mums skirtų dviejų kamba
rėlių langai žiūri į miestą iš 
aukščiau, stebi praeivius ir 
žaidžiančius vaikus. Kur pa
grindinė gatvė, kiek pabėgė
jusi, išsidvilypina, skvere 
stovi paminklas. Dar nežino
me, kam jis skirtas, tačiau 
primena, kad Lenkija antrojo 
pasaulinio karo metais nete
ko apie 6 milijonų piliečių, 
kad buvo nužudytas kas 
penktas šios šalies gyvento
jas, kad apie 600 tūkstančių 
žmonių pasiliko invalidais. 
Paminklų panorama mūsų 
kartai paprastai primena bū
tent panašius dalykus.

Šeimininkai mus stengiasi 
užimti, neatiduoti dykam nei 
vienos valandėlės. Vos spėjus 
kiek pasitvarkyti, nusikraty
ti kelionės dulkes, pradeda
me pažintį su Lenkijos lietu
vių gyvenimu. Nesilaikydami 
įspūdžių chronologijos ir ap
siriboję tik kultūrine Lenki
jos lietuvių veikla, čia papa
sakosime tai, kas mūsų su-, 
pratimu, geriausiai rodo, ko
kia ji yra.

Ką veikia LVKD [Lietuvių 
visuomeninės kultūros 

draugija]?
Kiek nuosekliau susipaži

nome su Lietuvių visuome
ninės kultūros draugijos 
veikla, jos organizaciniais 

principais. Draugijos rėmuo
se dabar yra 42 rateliai ir 2 
skyriai: Varšuvos ir Vrocla
vo. Tai kažkas panašaus į 
vieno organizmo ląsteles. Ap
mirus kokiai nors, organiz
mas funkcijuoja, tačiau šiek 
tiek nustoja energijos. Ir at
virkščiai. Pastaruoju laiku 
būrelių tinklas didėja: jie bu
vo įsteigti Baltstogėje, Puns
ko licėjuje, ruošiamasi įkurti 
juos ir Saltėnų bei Punsko 
kaimuose.

Kiekviena tokia ląstelė turi 
vardą pagal vietovardį -būdą, 
Vaičiuliškės, Klevai irt. t. Jų 
lygiai tiek, kiek yra kaimų ir 
miestelių, kur gyvena lietu
viai ir kur Draugija įsteigusi 
ratelius ar skyrius.

Lietuvių visuomeninė kul
tūros draugija dabar ruošiasi 
suvažiavimui, kuris įvyks se
kančiais metais. Po to, 1977 
m. ji pažymės savo gyvavimo 
ir veiklos 20-metį. Draugija 
įsteigta 1957 m. per pirmą 
LVKD suvažiavimą, kur bu
vo išrinkta ir draugijos Cent
ro valdyba. Organizacinis ko
mitetas Lietuvių visuomeni- 
jos veikla - tai pirmiausia 
ratelių ir skyrių veikla. Per
nai gruodžio 22 d. įvyko 
septintasis LVKD Centro 
valdybos plenumas, kur buvo 
aptartas būtent jų darbas. 
Jonas Karčiauskas, kuris, be
je, yra LVKD Centro-.Valdy- 
bos sekretorius, kalbėjo: 
“Buvo rengiami poezijos va
karai, grojama iš magnetofo
no juostelių, ruošiami Punios 
ir “Linksmojo subatvakario” 
koncertai, demonstruojamos 
lietuviškos kino juostos. To
kios priemonės davė gerų 
rezultatų: susirinkdavo ne tik 
nariai, bet ir visas kaimas, 
net iš aplinkinių kaimų at
vykdavo”.

Plenume buvo pareikšta, 
kad iš skyrių geriausias Vroc
lavo. “Skyriaus valdyba kas 
mėnesį organizavo visuoti
nius susirinkimus. Vraclovie- 
čiai labai iškilmingai paminė
jo Lenkijos Liaudies respub
likos 30-tį, Tarptautinę mo
ters dieną, Gegužės Pirmąją, 
Liudo Giros 90-ties metų su
kaktį, 57-ąsias Spalio Revo
liucijos metines ir 1.1. Beveik 
visuose renginiuose koncer
tavo skyriaus dainų ir šokių 
kolektyvas “Vilnelė”.

Tokie štrichai, sakyčiau, 
neblogai rodo, kokius klausi
mus sprendžia ar jais rūpina
si LVKD ir jos Centro valdy
ba.

Per ratelių ir skyrių siste
mą organizuojama daug įvai
raus pobūdžio renginių. Lie
tuviškai Lenkijos visuomenės 
mažumai sudaromos galimy
bės geriau pažinti savo tautos 
kultūros laimėjimus, jos žy
mesnius atstovus. Ratelių su
sirinkimuose skaitomos pa
skaitos, ruošiami jubiliejiniai 
minėjimai, demonstruojami 
kino filmai. Tokiomis progo
mis renkasi lietuviškoji publi- j 
ka ir iš nuošalesnių vietovių. 
Paklausus, kokios buvo pa
staruoju laiku demonstruoja
mos lietuviškos kino juostos, 
mums vardijo: “Lėkite, bal
tosios gulbės”, “Kai mūza 
nutyla”, “Tėviškė”, “Ir vėl 
Vilniuje žydi liepos”, “P. 
Cvirka”, “Kovų keliais”, “Gy
vieji didvyriai”, “Saulės pa
sakos”, “Lietuviai rašytojai ir 
poetai karo metais”, “Šimt
mečių godos”, “Aš - Ramby- 
nas”. . . Vardijo ir kitus.

Draugija, jos Centro valdy
ba rūpinasi, kad Lenkijos
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lietuvių kultūriniame gyveni 
me įsigalėtų gražios tradici 
jos, kad ir pats toks gyveni
mas pastoviai plėstų savo 
vagą, leistų atžalas, būtų ge
riau pažįstamas lenkų ir kitų 
čia gyvenančių tautybių žmo
nėms. Nemažai rūpesčio ji 
skiria lietuviškoms mokyk
loms, lietuviškų knygų, žur
nalų, laikraščių platinimui. 
Bendrai sakant, rūpinasi tuo, 
kas vienaip ar kitaip siejasi 
su Lenkijos lietuvių kultūri 
niu gyvenimu, pagaliau, su 
gyvenimu aplamai, neišįmant 
iš jo nė vieno kiek reikšmin
gesnio potepio. Kaip žinia, 
Lietuvių visuomeninė kultū
ros draugija leidžia ketvirtinį 
leidinį “Aušra”. Vieno inter
viu metu, paklaustas, kokius 
uždavinius turėtų spręsti šis 
leidinys, pirmasis LJDP 
(Lenkijos Jungtinės darbi
ninkų partijos) apskrities se
kretorius Vitoldas Kaziolas 
pasakė:

“Gali jis daug prisidėti, 
keliant mūsų visuomenės kul
tūrą. Turiu galvoje kultūrą 
plačiąja prasme, neišskiriant 
ir žemdirbystės kultūros, 
kasdieninės buities kultūros. 
Gali jis prisidėti populiari
nant gerų apskrities ūkininkų 
laimėjimus. Tikiuosi, kad 
“Aušra” įneš savo indėlį ir 
keliant bendrą visuomenės 
švietimo lygį. Manau, kad 
“Aušra” išpopuliarins mūsų 
apskritį ir kitose krašto vie
tovėse, ten, kur tik bus skai
toma. . . Manau, kad “Auš
ra” suburs Lietuvių draugijos 
aktyvą visame krašte, kuris 
galėtų prisidėti prie gyve
nančios mūsų apskrityje lie
tuviškos aplinkos pagyvini 
mo. Bet vis tik, atrodo, svar
biausia “Aušros” užduotis. . .
toliau gilinti pasitikėjimą 
tarp lietuviškosios ir lenkiš
kosios visuomenės mūsų ap
skrityje ir visame krašte”.
' “Wūšra”’ yra Lietuvių vi
suomeninės kultūros draugi
jos Centro valdybos organas. 
Būtent tokius klausimus, pa
sitelkusi įvairias darbo for
mas, sprendžia, jais rūpinasi 
ir pati Draugija.

1972 m. vasaros pradžioje 
Lenkijos Jungtinės darbinin
kų partijos Balstogės vaiva
dijos Komiteto pakviestas, 
ten lankėsi Antanas Sniečkus
— tuometinis LKP CK pir
masis sekretorius. “Aušrai” 
atsiųstame laiške rašė: 
“Mums buvo malonu išgirsti, 
kad mūsų tautiečių darbas 
draugų lenkų yra labai verti 
namas, kad apie lietuvius 
atsiliepiama, kaip apie darbš
čius, sumanius ūkininkus ir 
darbuotojus, kurie savo dar
be vadovaujasi giliais patrio
tiniais liaudies Lenkijos inte
resais. Viešnagės proga bu
vo, iš tikro, malonu patirti, 
kad mūsų tautiečiai yra ger
biami ir vertinami žmonės. 
Daugiau sužinota iš arti apie 
Lenkijos lietuvių švietimą, 
kultūrinę veiklą, visuomeni
nes pastangas. Lenkijos liau
dies valdžia siekia sudaryti 
sąlygas, kad lietuviai turėtų 
galimybes savo gimtąja kalba 
mokytis, skaityti lietuviškas 
knygas, ugdyti kultūrą ir 
papročius, palaikyti ryšius su 
savo tautos kamienu, gyve
nančius Lietuvoje”.

Tai ir yra tas, pasakysime, 
laukas, kur darbuojasi LVKD
- Lietuvių visuomeninės kul
tūros draugija, stengdamasi 
padaryti jį dar derlingesnių.

[Bus daugiau]

• OMARAI MĖGSTA
ŽIBALĄ

Vudsholo (JAV) Okeanografi
jos instituto mokslininkai pastebė
jo, kad -staigiai pakinta kai kurių 
jūros gyVūną-.ęlgsena, kai jie pa
tenka j užterštus naftos produktais 
vandenis. Pavyzdžiui, patalpinti j 
vandenį, kuriame yra žibalo, oma
rai tampa agresyvūs ir su malo
numu ryja žibale išmirkytus as
besto gabalėlius. Okeanografai 
susirūpino: jeigu omarai ir kiti 
valgomi jūrų gyventojai, gyve
nantys nafta užterštose vietose, 
nuryja taip daug dvokiančių daik
tų, jie gali greitai patys tapti ne
valgomi.
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Jinai visados kovu sūkuryje IŠ PRISIMINIMŲ

KAIP STIRNA “PADARE”
MANE KRAKMOLININKU

PROF. J. PETRAITIS

l ai garsioji kongresmanė Bella Abzug. Jinai čia parodoma 
liepos 8 d. prie Baltųjų Rūmų demonstracijoje su keliais 
tūkstančiais kitų amerikiečių. Demonstrantai protestuoja 
prieš vyriausybės žmonių ĮSchlesingerio, Kissingerio] grū
mojimus panaudoti branduolinius ginklus. Jie taipgi reika
lauja. kad butų sustabdytos branduoliniais ginklais ginklavi
mosi lenktynės.

Mrs. Bella Abzug yra geras pavyzdys, kaip išrinkti 
žmonės į Kongresą turėtų rūpintis ne tik šios šalies, bet ir 
viso pasaulio likimu.

Dviejų šimtų metų 
sukaktis

Jungt inės Amerikos Valsti
jos 1976 metais minės savo 
200 metų sukaktį. Bet jau 
su šių metų liepos 4 diena 
p r as i d ė j o i v a i r ū s istorinių 
įvykiu at žymėjimai. įdomu, 
kad valdiškos ir įvairios kitos 
komisijos kalba apie šios su
kakties svarba bei ruošiasi jai 
atžymėti, bet labai retai kur 
išgirsime pabrėžiant, ką gi iš 
tikrųjų mes švęsime. 0 reikė
tų pabrėžti, kad mes minėsi
me amerikiečių rezoliuciją 
prieš Anglijos karalių ir jo 
valdžia.

Liūdna matyti visokius biz
nierių ir spekuliantų šio isto
rinio įvykio atžymėjimui pla
nus, tikslu kuo daugiau ir 
gausiau visokiais būdais iš
naudoti amerikiečius pasipel
nymui .

Istorikai 1760-ąją dekadą 
vadina protestų dešimtme
čiu. Tai buvo dešimtmetis, 
kuriami* vyko studentų strei
kai, negrų sukilimai, miesto 
darbininkų kovos prieš kainų 
kilimą. Tose kovose žuvo ne 
vienas taip vadinamas “suki
lėlis". Po to 1771 1773 metai 
vadinami "tylos metais" kovą už ekonominę lygybę, 
(“silent years”), nes, nepajė- be kurios politinės teisės ma
gus laimėti prieš Anglijos žai tereiškia. Kuomet vienas 
gerai ginkluotą miliciją, liau-t procentas gyventojų turi sa- 
dies upas labai nupuolė. Dau- vo nuosavybėje 72 procentus 
gelis pasitraukė į neapgyven- visų korporacijų šėrų ir be
tos rajonus ir steigė savo veik visus šios šalies ir sve-
ukius.

Tačiau Saro Adams, vienas 
tų laiku vadų, nenustojo ra
ginti nusikratyti monarchijos 
jungo. Daug jam padėjo štai 
koks įvykis. 1773 m. pavasarį 
Benjamin Krankliu lankėsi 
Londone ir ten jam į rankas 
pateko parlamento slapti do
kumentai, kuriuose išdėstyti 
planai, kaip bus vedamos 
Amerikoje represijos panai
kinimui visų civilinių laisvių. 
Sį dokumentą jis prisiuntė 
Saru Adamsui, kuris jį tuoj 
paskelbė visose kolonijose. 
Tas sukėlė tokį pasipiktinimą 
kolonijų liaudyje prieš mo
narchiją, kad naujai užsidegė 
revoliucinė dvasia už Ameri
kos išsilaisvinimą iš Anglijos 
kolonijalės priespaudos. 
1774-1775 metais virė aš
triausios kovos, ir galop 1776 
metų liepos 4 dieną buvo 
paskelbta Nepriklausomybės 
Deklaracija.

Nelengvai buvo išsikovota 
ši nepriklausomybė. Demo

kratija šioje šalyje vystėsi 
kovų sūkuryje. Teisingai 
Tom Payne pasakė: “Sukau
pimas didelių turtų reiškia, 
kad buvo per mažai apmoka
ma tiems, kurie dirbo ir tuos 
turtus sukūrė. To pasėkoje 
darbininkai skurdo, kuris, 
jiems senstant didėjo, o sam
dytojai gyveno pertekliuje“.

Kaip tik mums niujor
kiečiams šiandien tinka To
mas Jeffersono pasakymas 
prieš 200 metų: “Aš įsitiki
nęs, kad įsikūrusi bankierių 
galia yra daug pavojingesnė 
už armiją”.

Šių dienų karteliai ir korpo
racijos mūsų šalį faktinai val
do ir piliečių išrinkti atstovai 
jiems tarnauja, nes dėka jų 
apmokamos propagandos per 
spaudą, radiją ir televiziją jie 
išrenkami į valdvietes. Leng
va jiems pamiršti “bejėgius” 
neturtingus piliečius. O jeigu 
piliečiai būtų budresni ir ati
džiai sektų tų valdininkų 
veiklą, daugeliui tokių parsi
davėlių būtų galima užkirsti 
kelią.

Laikas, labai laikas pradėti 

timšalių bondsus, jų kontro- 
lėn patenka visa šalis. Kas gi 
gali net klausytis tos juokin
gos pasakos, kad visi ameri- 

i kiečiai gali būti dalimi pro
dukcijos ir korporacijų kon- 

I trolės. Tai mitas, kurį prisi
mygusiai skiepija mokyklose, 
bažnyčiose, spaudoje ir tele- 

; vizijoje. Laikas tą juoką iš
rauti iš amerikiečių galvų.

Vieton to, rimtai svarstyki
me, kodėl piliečiai negali de
mokratiškai dalyvauti pro
dukcijos reikalų sprendimuo
se jų darbavietėse ir raštinė
se. Laikas turėtu balsą spren
dimuose, kad ekonominiai 
reikalai turi būti pirmoje vie
toje, kad pirmenybę turi tu
rėti darbininkų sveikatos ap
sauga, gamtos apsauga, kai 
įvedami nauji produktai, nau
ja technologija, nauji vaistai. 
Reikia reikalauti jų išbandy
mo, ir tik patikrinus jų neža- 
lingumą, eiti prie jų pro
dukcijos.

Netgi pagarsėjusią energi-

1932 metais buvo vykdomi 
Žemaičių gelžkelio statybos 
darbai. Vieną pavakarę nuė
jau pažiūrėti Plunges stoties 
statybos. Čia sutikau Tauti
ninkų partijos Telšių apskri
ties pirmininką miškų inžinie
rių Viliušį (Plungės miškų 

I urėdą, vėliau - Smetoniškojo 
' seimo prezidiumo narį - sek
retorių (Ponas Viliušis 1944 
I metais iš Lietuvos pabėgo su 
Į vokiečiais; dabar gyvena 
į Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse.) ir Plungės burmistrą

i Misevičių.
— Žinai, kodėl gelžkelį sta

to ne Lietuvos inžinierių Są
junga, o Danų”? - paklausė 
mane Viliušis.

— Žmonės šneka: “Chop 
gewesen”, - atsakiau aš.

— “Visai teisingai”, - pasa- 
Į kė Viliušis. “Smetonienė, Tu- 
belienė ir Susisiekimo minis- 

j teris Vileišis iš Danų gavo po 
pusę milijono litų, o visi kiti 
mažesni - dar pusę milijo- Į 
no. . .”

— Kyšio nepasidalino ir 
Tamstą pakvietė superarbi- j 
tru, - atsakiau aš šypsodama-1 
sis.

— “Aš su Jumis kalbu rim- kad iš Plungės aš būsiąs
tai, o Jūs krečiate šposus”, - ■ išsiųstas arba į kitą apskritį, 
tarė jis karštai. . . arba į koncentracijos stovyk-

— Taip pat “rimtai”, kaip lą visam karo stovio laikui.
Tamsta, - atsakiau aš, - gal 
kas kyšį ir paėmė, bet nie
kam apie tą nepasisakė. To
dėl negalima teigti, kas ir 
kiek gavo kyšio.

2.
Telšių apskrities tautinin

kų pirmininkui - Plungės miš
kų urėdui Viliušiui girininkas 
padovanojo prijaukintą stir
ną. Porą savaičių palaikęs 
“vasarnamyje”, ponas Viliu
šis paleido ją į Plungės parką.

■ Stirna peršokdavo per visas 
tvoras, ėjo per daržus, mede

lyną ir darė žalą. Nekartą 
prašėme Viliušį uždaryti stir- 

' ną, arba išvaryti į mišką, bet. 
jis atsakydavo: “Užtverki! 
tokią tvorą, kad stirna neper- 

| šoktų. . .” Kada stirna nuėdė 
| žemės ūkio mokyklos mede- 
i lyno medelius, surašėme pro- 
' tokolą ir ponas tautininkų 
pirmininkas sumokėjo 200 li
tų. . . Viliušis pyko ir grąsino 
man kerštu.

i 3.
1934 metų birželio mėnesio 

i viduryje Žemaičių valstybi- 
! nio žirgyno žirgiai Leonas 
i Drakšas (dabar kolūkietis 
i Plungės rajone), Kostas Lu- 
j činskis bei Antanas Ruginis 
! (dabar abu Gruzdžių techni- 
į kūmo darbininkai) man pra
nešė, kad visus žirgius buvo 
iškvietę į Plungės miliciją, 
kur juos tardę Telšių apskri-

jos krizę galima išrišti be 
proliferacijos branduolinių 
būdų. Tik reikia mokslinin
kams duoti lėšų vedimui toli
mesnių tyrinėjimų. Moksli
ninkai turi žinių ir technologi
ją.

Juo daugiau pačiose darba 
vietėse bus įtraukta ’darbi
ninkų į tokias diskusijas ir 
svarstymus, tuo plačiau su
prasime visą ekonominę 
struktūrą. Galėsime pradėti 
planingai vesti produkciją ir 
duoti pirmenybę gerinimui 
visų piliečių gyvenimo, vie
ton krovimo pelnų saujelei 
milijonierių, susibūrusių į pa
saulinio mąsto monopolijas. 
Sykiu bus galima suvaldyti ir 
nesvietišką korupciją, kuri 
visą šalį smaugia.

Minint dviejų šimtų metų 
sukaktį, nepamirškime De
klaracijos žodžių: “Mes skel 
biame savimi aiškią tiesą, 
kad visi žmonės gimsta ly
gūs, kad jie visi turi teisę 
prie gyvybės, laisvės ir sieki
mo laimės. . .”

LAISVĖ

Įties žvalgybos viršininkas 
į Puidokas ir dar vienas nepa- 
jžįstamas barzdotas ponas, 
' siūlydami pasirašyti, kad žir- 
j gyno vedėjas agronomas Pe
traitis Juozas nuolat agituo- 
’ jąs prieš valdžią, duodąs pa- 
| siskaityti laikraštukus “Prie
kalą”, “Raudonąjį artoją” ir 
kitas bolševikiškas proklama
cijas; agronomas Petraitis ne 
kartą sakęs jiems, kad prezi
dentas Smetona, ministras-- 
pirmininkas Tūbelis ir mini
stras Vileišis gavę iš danų 
kyšį po pusę milijono litų 
kiekvienas. Žirgiai atsisakė 
pasirašyti, ir tardytojai grą- 
sinę paliuosuoti žirgius iš 
darbo.

Po poros savaičių mane 
patį tardė Telšių žvalgybos 
viršininkas Puidokas, daly
vaujant ponui su didele barz
da (Šiaulių žvalgybos tardy
tojui Aukštikalniui). Man jis 
pranešė, kad mane kaltina 
nelegalios bolševikiškos 
spaudos platinime ir valsty
bės prezidento bei ministe- 
rio-pirmininko šmeižime. Tą 
aš griežtai paneigiau. Virši
ninkas Puidokas pranešė,

4.
Po kelių dienų drauge su 

profesoriumi J. Krikščiūnu 
išvažiavome į Vokietiją, Da
niją ir Švediją veislinių gyvu
lių pirkti ir grįžome tik rug
pjūčio antroje pusėje. Grįžęs 
iš užsienio, apie savo “bylą” 
aš sužinojau sekantį.

Tuojau po mano “apklausi
nio", žvalgyba mano bylą 
perdavė Telšių karo komen
dantui ištremti mane visam 
karo stovio laikui į koncen
tracijos stovyklą. Telšių karo 
komendantas pulkininkas 
Pulkauninkas turėjo nemažą 
ūkį Šiaulių apskrityje, kuria
me 1927-1929 metais aš atli
kau dobilų auginimo bandy
mus.

Komendantas pulkininkas 
Pulkauninkas (su kurio žmo
na kadaise mokiausi drauge 
Šiaulių gimnazijoje ir buvau 
vienoje klasėje) pasikvietė 
pas save pietų atostogavu
sius Telšiuose Vidaus reikalų 
ministerį pulkininką Rustei
ką ir buržuazinio tribunolo 
narį Č. Milvydą, kurio dvaras 

: Matkaičiai radosi Radviliškio 
■ valsčiuje netoli nuo mano 
gimtojo kaimo, ir mano pra
bočiai tame dvare atliko bau
džiavą. Gi 1926-1929 m. m. aš 
su komisija ne vieną Matkai- 
čių dvaro karvę įrašiau į 
Kilmės Knygas ir gerai paži
nojau poną Milvydą.

Po gerų pietų su šampanu 
ir kitais jo atributais, ponia 
Pulkauninkienė (nesugyve
nusi su ponia Viliušiene) 
smulkiai papasakojo eksce- 
lencijoms visą stirnos bylą ir 
jos toli einančias pasekmes 
(žinoma, ne be priedų ir ne be 
pagražinimų), o komendantas 
paklausė pono ministerio, 
kaip pasielgti su agronomo 
Petraičio byla. Bylos svarsty
mas buvo atidėtas sekan
tiems pietums, kurių metu 
ponas C. Milvydas pasakė 
ponui vidaus reikalų ministe- 
riui:

— Tikiu, kad agronomas 
Petraitis gali būti labai kai
rus žmogus, - gal net bolševi
kas, - nors viešai politikoje 
visiškai nedalyvauja; vienok, 
netikiu, kad jis būtų toks 
kvailas ir ką nors sakęs apie 
kyšius. Jeigu jis būtų tą 
sakęs, nereikėtų nei žvalgy
bos, nei komendanto; pats 
ponas Vileišis arba kuris ki
tas įžeistas iškeltų bylą tai
kos teisme ir patupdytų Pe
traitį septynioms paroms. . .

Ne, Petraitis ne toks kvailas, 
kad kaltintų valstybės vyrus 
kyšių ėmime. . .

Vidaus reikalų ministeris 
pulkininkas Rusteika patarė 
komendantui persiųsti visą 
bylą Žemės ūkio ministeriui 
doc. J. Aleksai, kad jis žino
tų, kas per vienas tas agrono
mas Petraitis. (Tą visą girdė
jo ir man papasakojo ponia 
Pulkauninkienė).

Gavęs mano bylą (virš 200 
psl.) ir susipažinęs su ja, 
Žemės ūkio ministras J. 
Aleksa pavedė smulkiai refe
ruoti jam Žęmės ūkio depar
tamento direktoriui A. Vie- 
nožinskiui, kuriam referavus, 
užrašė tokią rezoliuciją:

“Netikiu bei vienam žo
džiui. . . Nuo pradžios iki 
galo melas ir provokacija. . .

J. Aleksa”.
Skaitant bylą, paaiškėjo, 

kad buvo apklausti visi Plun
gės žemės ūkio mokyklos mo
kytojai, visi mokyklos ir žir
gyno tarnautojai - darbinin
kai, dalis mokinių ir jų tėvų, į 
daug Plungės miesto gyven- j 
tojų. Prieš mane parodė miš-1 
kų urėdas Viliušis, stambus! 
ūkininkas Kripas (negavęs; 
pirkti iš ž. ū. mokyklos di
džiųjų juodųjų veislės kuiliu-1 
ko), Žemės ūkio mokyklos į 
sargas Paguojus ir Žirgyno 
brigadininkas Deržinskas. 
Kitų (ypač žirgyno darbinin
kų ir žemės ūkio mokyklos 
darbuotojų) parodymai buvo 
mano naudai.

Iš Lietuvos
BURIASI KNYGOS 
BIČIULIAI

48 Joniškio rajono masinės 
bibliotekos, turinčios daugiau 
kaip 317 tūkstančių egzem
pliorių literatūros, aptarnau
ja apie 18 tūkstančių skaity
tojų. Jiems kasmet išduoda
ma daugiau kaip 347 tūkstan
čiai knygų. Kasmet gyvento
jams parduodama vis dau
giau visuomeninės-politinės, 
grožinės, mokslinės ir kito
kios literatūros. Sakysim, 
pernai knygų parduota dau
giau kaip už 62 tūkstančius 
rūblių. Reikšmingą darbą čia ■ 
atlieka 139 visuomeniniai 
knygų platintojai.

Šie ir kiti faktai buvo pa
teikti LTSR savanoriškos 
knygos bičiulių draugijos Jo
niškio skyriaus steigiamojoje 
konferencijoje. Valdybos pir
mininku išrinktas rajono laik
raščio redaktorius A. Vaičiū
nas.

KAIMYNAI KEIČIASI 
PARODOMIS

Du miestai - Panevėžys ir 
Šiauliai - draugauja jau se
niai. Sį kartą susitiko abiejų 
miestų dailininkai, pasikeis
dami savo naujausiais dar
bais. Šiauliuose atidaryta 17 
panevėžiečių dailininkų dar
bų paroda, eksponuojanti 50 
jų tapybos ir tekstilės darbų. 
Šiltai panevėžiečiai sutinka I 
parodų rūmuose įsikūrusią 
šiauliečių dailės parodą, ku
riai 15 dailininkų pateikė 57 
tapybos ir grafikos darbus.

TAPYTOJŲ DOVANA 
KOLŪKIUI

Respublikos liaudies meis
trų tapybos paroda atidaryta 
Skuodo kultūros namuose. 
Čia eksponuojama apie 50 
darbų, kuriuos saviveikliniai 
dailininkai nutapė šio rajono 
Luknės kolūkyje veikusioje 
kūrybinėje stovykloje. Pa
traukia dėmesį vilnietės M. 
Bičiūnienės kompozicijos 
“Malūnas”, “Luknės kolūky
je”, raseiniškio liaudies meni
ninko V. Nupo “Natiurmor
tas su gėle”, kretingiškio A. 
Drungilo “Kolūkio vila", 
“Beržynas”, kiti paveikslai.

Atsidėkodami už geras kū
rybines sąlygas, nemažą savo 
darbų kolekciją liaudies meis
trai padovanojo Luknės kolū- Į 
kiui.

50-metų yra, palyginti, ne
didelis laiko tarpas, jei jį 
matuosime istoriniu požiūriu. 
Tautų, valstybių vystymesi 
tai yra lašas jūroje, tačiau 
žmogaus gyvenime penkias
dešimtmetis yra labai reikš
mingas. Tai - pusė žmogaus 
amzjaus, kada gali kritiškai 
pagalvoti, ar viską gerai pa
darei, ar ėjai teisingai pasi- 
rihktu keliu.

Mano pirmoji pažintis su 
drg. Leonu Stepanausku tu
rėjo įvykti Berlyne, 1973 me
tais, jaunimo ir studentų fes
tivalio metu, kur dalinai at
stovavau “Laisvei”. Nors sa
vo būstines koordinatas vie
nas kitam buvom davę, bet 
tokioje svieto maišalynėje 
pasimetėm ir susitikom tik 
Vilniuje, kur nuo dūšios pasi
šnekėjom visais aktualiais ir 
rūpimais klausimais.

L. Stepanauskas (g. 1925- 
birželio25 d.) baigė Marijam
polės Rygiškių Jono Gimnazi
ją, vėliau LTSR dramos teat
ro studiją ir Vilniaus univer
siteto germanistikos skyrių.

Kaip tik su Marijampole ir 
yra glaudžiai susijusi populia
rios “Žvaigždutės” istorija, 
kurią komp. B. Dvarionas ant 
pjedestalo aukštai iškėlė. O 
buvo taip: Tuometinė žymi 
mūsų operos dainininkė V. 
Jonuškaitė—Zaunienė rado 
drg. Leono tekstą ir primyg
tinai prašė B. Dvariono para
šyt muziką. Kompozitorius, 
vokalinės muzikos dar beveik 
nerašęs, eilėraštį pasidėjo po 
stiklu, kad nenusimestų. Po 
kiek laiko jo galvoje ėmė 
skambėti melodija, labai arti
ma “Žvaigždutės”. B. Dvario-
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Prasidėjo nepaprastas teismas

Raleigh, N. C. - Ši juoda mergaitė yra teisiama. Apie tai 
plačiai rašoma spaudoje. Tai tikrai nepaprasta byla. 
Teisiamoji gali susilaukti mirties bausmės. Teismas dar tik 
prasidėjo. Tebeina sudarymas džiūrės.

Kaltinamosios pavardė - Joan Little. Jinai teisiama už 
nužudymą kalėjimo sargo. Jis rastas subadytas aštriu ilgu 
virbalu. Miss Little nesiginčija jį nužudžius. Ji sako, kad ji 
nuo jo gynėsi. Sargas užpuolęs ir norėjęs ją išžaginti.

Jeigu teismas pripažins ją kalta, pagal North Carolina 
įstatymus, gaus mirties bausmę.

Nuotraukoje: Iš kairės į dešinę - kalinės lydėtojas, Russell 
McDonald, Miss Joan Little ir jos advokatas Jerry Paul.

Ogiausių metų
I nas greitai užrašė, kad “neiš
garuotų”. Taip ir gimė šis 
lietuviškos vokalinės lyrikos 
perlas, kurį dar rūkstant ka
ro griuvėsiam, pirmą kartą 
atliko mūsų Beatričė Grince- 

I vičiūtė. Ar svajojo jaunas 
gimnazistas Leonas, kad jo 
tekstu sukurtas kūrinys tvir
tai įeis į Lietuvos muzikos 
istoriją?

Mūsų gerbiamo jubiliato 
nepaviliojo nei mūza Melpo- 
mena, nei pedagogika. 1963 
metais mes jį jau matome 
Berlyne, kaip neetatinį Tie
sos korespondentą, akredi
tuotą prie Vokietijos DR už
sienio reikalų ministerijos 
spaudos skyriaus , o nuo 1968 
m. - Berlyno televizijoj.

Čia ir išsivysto jo įvairiapu
sė veikla. Jis aktyviai daly
vauja baltistų draugijoje, 
ruošia tele-filmus, daug rašo 
spaudoje, tame skaičiuje ir 
“Laisvėje”, išleidžia informa
cinio pobūdžio knygą apie 
Vokietijos Demokratinę Res
publiką ir t. t. Darbas pažan
gioje amerikiečių lietuvių 
spaudoje, jubiliato žodžiais, 
teikia'didelio malonumo, savo 
rūšies poilsio. Šiuo metu mū
sų mielas kolega dirba prie 
veikalo apie Tomą Manną.

Visa drg. L. Steponausko 
veikla yra skirta tam, kad 
tarp tautų vyrautų taika, kad 
jos geriau pažintų viena kitą, 
kad nesigriebtų ginklo, kaip 
tai buvo fašistiniais metais.

Palinkėkime mūsų bičiuliui 
Leonui daug sėkmės, ištver
mės nelengvame darbe, o 
taip pat bent iki šimtinės 
ištempti. V. Gulmanas

“Laisvės” bičiulis ir bendradarbis Leonas Stepanauskas su 
dukrele Daina V. Gulmano nuotr.
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Anglijos vyriausybė nustato
algų kėlimo aukštį

Anglijos vyriausybės vadai: Dešinėje su pypke premjeras 
Harold Wilson, o kairėje iždininkas Denis Healy.

Laiškas jaunystės draugui

Londonas. - Anglijos dar- 
biečių vyriausybė pareikala
vo ir darbo unijų vadai suti
ko, kad darbininkai per atei
nančius dvyliką mėnesių ne
reikalaus daugiau algų pakė
limo kaip 10 procentų. Sam
dytojai taipgi su tuo vyriau
sybės žygiu sutiko, nes tai 
reiškia, kad krizės našta fak- 
tinai suverčiama ant darbi
ninkų pečių. Kaip žinia, kai

įvairios žinios
VILNIAUS VARTAI
Šventei atkelti

“Jau esame visiškai pasi
ruošę ir šventę galime pradė
ti,” - pranešė Respublikinės 
1975 metų dainų šventės šta-1 
bo viršininkas, Lietuvos TSR 
kultūros ministro pavaduoto
jas D. Trinkūnas liepos 8 
dieną įvykusioje spaudos 
konferencijoje.

Liepos 11 dieną Parodų 
rūmuose atidaroma šventinė 
liaudies meno paroda, liepos'
18- ąją Pilies skersgatvyje’ 
meno mylėtojus pakvies ta- ’ 
pybos ekspozicija. Tos pačios 
dienos vakarą naujoje Kalnų' 
parko estradoje pasirodysi 
liaudies ansambliai, liepos
19- ąją Vingio parke skambės 
dainos. Šokėjai ir pučiamųjų 
orkestrai savo programą at
liks “Žalgirio” stadione liepos 
20 dieną.

LIETUVIŲ DAILININKO 
PARODA

Islamabadas, VII. 8. “Am
žinai gyvi” - taip pavadinta 
lietuvių dailininko Stasio 
Krasausko graviūrų paroda, 
atidaryta čia viename iš di
džiausių Pakistano sostinės 
Islamabad© kino teatrų. Joje 
eksponuojami 36 dailininko 
darbai karine tematika. Pa
roda skiriama tarybinės liau
dies pergalės prieš fašizmą 
30-osioms metinėms.

Geneva. - Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo kon
ferencija nutarė, kad pasku
tinė sesija įvyks Helsinkyje 
liepos 30 dieną. Tai bus viršū
nių sesija, kurioje bus priim
tas čateris ir nustatyti tarp 
Rytų ir Vakarų Europos 
kraštų santykiai. Sakoma, 
kad joje Jungtinėms Valsti
joms atstovaus prez. Fordas, 
o Tarybų Sąjungai Leonidas 
Brežnevas. Taip pat, žinoma, 
joje dalyvaus ir kitų 33 šalių 
patys aukščiausi vadai.

PORTUGALIJOS 
SOCIALISTAI VĖL 
PABĖGO IŠ KOALICIJOS

Lisbon.-Portugalijos Socia
listų Partijos vadovybė taip 
susipyko su šalies revoliucine 
vyriausybe, kad nutarė pasi
traukti iš koalicijos, kuri tą 
vyriausybę palaiko. Socialis
tų pasitraukimas iš koalicijos 
grūmoja Portugalijai nauja 
didele politine krize.

Socialistai kaltina vyriau

nos Anglijoje tiktai per šių 
metų pirmuosius šešis mėne
sius pakilo 25 procentais.

Sis vyriausybės patvarky
mas, su unijų lyderių susita- 
ri.mu, paliečia 25,000,000 
Anglijos darbininkų. Eili
niuose unijų nariuose verda 
gilus nepasitenkinimas vadų 
padarytomis koncesijomis 
samdytojams ir vyriausybei.

sybę, kau ji pataikaujanti 
komunistams. Ypatingai so
cialistai griežtai atmetė vy
riausybės sumanymą, kurti 
darbininkų komitetus vedi
mui ir dirigavimui šalies pra
moninės gamybos. Jie sako, 
kad tai reiškia “darbininkų 
diktatūrą”, kurios jie užgirti 
ir remti niekaip nesutinką.

PRIEŠ KUBOS 
DIPLOMATUS

Paryžius. - Prancūzijos val
džia išvarė tris Kubos diplo
matus. Kaltina juos palaiky
mu ryšių su kokiu ten plačiai 
ieškomu teroristu Carlos, ku
rio tikroji pavardė esanti Ra
mirez Sanchez. Kubiečiai kal
tinimus griežtai paneigia. 
Primeta Prancūzijos valdžiai 
norą nutraukti santykius su 
revliucine Kuba.

ABUDU JAU TURI PO 
MILIJONĄ DOLERIŲ

Washingtonas. - Preziden
tiniai rinkimai dar toli, bet 
reakcininkas senatorius Hen
ry Jackson ir Alabamos val
stijos gubernatorius rasistas 
George Wallace giriasi jau 
turį savo rinkiminiuose fon
duose daugiau kaip po milijo
ną. dolerių. Kas jiems tas 
krūvas dolerių sudėjo? Aiš
ku, kad ne darbo žmonės.

Ji vadovaus
Prancūzijai!

Simone Veil
Ji dar tik 47 metų amžiaus, 
žymi advokatė ir Prancūzijos 
Sveikatos Ministrė. Jai vado
vaujant, iš visų taip vadina
mų “katališkų kraštų“ Pran- 
cūzija pirmoji legalizavo 
aborcijas. Jos ambicija - vie
ną kurią gražią dieną netoli
moje ateityje tapti Prancūzi
jos premjere.

Tikiu, kad būsi mane visai 
pamiršęs, nes mes persisky- 
rėme senai senai. . . Tai bu
vo, berods, 1928 ar 1929 
metais. Tu, Juozai, išvykai^ 
Jungtines Amerikos Valsti
jas, o aš pasilikau Lietuvoje. 
Apsigyvenai Worcesteryje, 
Mass. Tu buvai ten gimęs ir 
turėjai teisę sugrįžti. Neži
nau kaip dabar rašai savo 
pavardę, čia vadinaisi Ku- 
kausku, o tada vizoje skai
čiau, jog užrašyta buvo Kuk. 
Taigi, mielas Juozai Kukaus- 
kai - Kuk, nors viešu laišku 
pasidalinsiu prisiminimais ir 
nušviesiu Tau mūsų nūdieną, 
apylinkes. Gal kai kas Tau, 
Juozai, bus įdomu. O rašo 
Tavo buvęs kaimynas ir 
draugas Bernariaus Vladas iš 
Raicinykų. Tikiu, prisiminsi 
ji-

Tu ten, Juozai, ramiai gy
venai, o per mus, per tą 
laiką, dvi karo audrų bangos 
persirito. Jos viską nušlavė, 
sunaikino. Iš Merkinės ir 
Alytaus liko tik pelenai ir 
degėsių krūvos. Ir sodžiuje 
daug kas buvo sunaikinta, 
atimta. Hitlerio kariauna 
nieko nesigailėjo, viską naiki
no, žudė. Kiek nekalto kraujo 
palieta! Žinai, ir iš Pilkaraiš- 
čio, Tavo kaimynų Drobnių 
Vytas sušaudytas, ir daug 
daug kitų. Tu neišsivaizduoji 
gal, kad iškasė Merkinėje už 
Stangės upelio, už žydų ka
pų, ilgas duobes ir ten šaudė 
žmones. Šaudė vaikus, mote
ris, senius, visus. . . 
Atveža vieną grupę prie duo
bės, sušaudo, šiek tiek užpil
do žemėmis ir vėl kitus šau
do, kol prisipildo pilna duobė. 
Ten, ir Tavo pažįstamas Go- 
žanskis su visa šeima iš Mer
kinės, ir iš Subartonių kalvis, 
bendrai visi Merkinės ir apy
linkės žydai, o taip pat ir 
lietuviai, kurie vokiečiams 
nepatiko, pažangūs buvo.

Tas buvo seniai. Šiandien 
švenčiame, po 30-ties metų, 
Vokietijos Reicho nugalėji
mo, šventę. Hitlerininkai ką 
užsidirbo, tą ir gavo. Džiau
giuos su visais gyvais liku
siais, kad baisūs laikai liko 
tolimoje praeityje ir kartu 
baisu, kad vėl mūsų padangė
je negaustų karo audra, ku
rios mes visi bijome ir nenori
me, kad karas būtų, ir kur 
kariaunama, kad taika įsi
viešpatautų ir visai nuo že
mės rutulio pranyktų karai.

Neramu pas mus, Juozai, ir 
po karo pabaigos dar buvo. 
Žuvo daug lietuvių ir be 
reikalo. Ateidavo iš miškų 
ginkluoti vyrai ir beginklius 
žmones žudė. Dovanų dova
nai. Užpyko kas ant ko, 
įskųsdavo “miškiniams” ir po 
tavęs. Tu, Juozai,,gerai paži
nai Raicinykuose Mozurkį, 
ta^i ir ją sušaudė jie kartu su 
Povilo Mizaros šeima. Ar ji 
galėjb ką nors nusimanyti 
politikoje? Be to, ji buvo sena 
ir labai nesveika. Arba Šulio- 
ko Petras ir kiti nužudyti.

Tai tik truputi paminėjau iš 
pažįstamų. O jų čia po karo 
buvo išžudyta labai daug ir 
žiauriai. Negaliu suprasti 
kaip jų ranka pakilo prieš 
Lietuvos savanorius, juk jie 
nužudė ir Tavo pažįstamus 
savanorius, kurie kariavo juž 
Lietuvą, kaip V. Karpušką, 
J. Pigagą ir k. Ko tuomi buvo 
siekiama? Ar sunaikinti ir 
taip negausią savo tautą? 
Bet užteks apie tai.

Nūnai pas mus ramu. Visi 
gerai gyvena. Prisimeni, 
Juozai, kai mudu kirtome 
pirkliams Gavelio mišką. Tai 
kaip godžiai valgėme sausą 
duoną pietums, o jeigu bute
lyje pavykdavo atsinešti pie
no, tai aha! O dabar čia 
niekas nenori lašinių ir rie
bios mėsos valgyti. Pyragas 
pasidarė kasdieninįs maistas. 
O tada tik per Velykas ar 
Kalėdas valgėme, ar ne taip, 

Juozai? Pasikeitė, o kaip 
pasikeitė, ir sodžiuje gyveni
mas! Kad tu, Juozuk, paregė
tum. Netikėtai! Juk ir Tavo 
namuose, Paūžolėn, yra at
vesta elektra. Ten gyvena 
Tavo brolis Vadas su šeima. 
Kiekvienas turi radijo priim
tuvą, televizorių, skalbimo 
mašinas ir kitus namų apyvo- 
kus daiktus. Ant dviračių., 
visi vaikėzai laksto, o bernai 
pas mergas tik ant motociklų 
važinėja. Žinai, kad Kužulio 
Vinco, Sadausko Juozą, 
Pliaugos Miko sūnūs turi 
lengvas nuosavas mašinas, o 
ar buvo nors vienas dviratis 
Raicinykuose, kai Tu važia
vai į Ameriką? Ne! O jau 
dabar ir lengvomis mašino
mis važinėja.

Atsimeni kai eidavome į 
vakaruškas pas Ziulkienę. 
Tai su klumpėmis ir bernai, ir 
mergaitės, o kokie tie mūsų 
rūbai buvo! “Šklumpių”, Juo
zai, jau nėra čia visi batuoti, 
pa&ipuošę. Dabar su tokiais 
/ūbais, su kokiais tada eida
vome į šokius, į darbą neina. 
Yra dabar salės šokiams, visi 
dabar eina į Makniūnų kultū
ros namus. Tai labai puošnūs 
rūmai. O į juos eina žmonės 
daug dailiau ir brangiau pasi
puošę, negu tada į Rokaus 
atlaidus Merkinėje.

Žinai, kad Raicinykuose jau 
moterys kitaip gyvena. Ne- 
vargsta per naktis prie rate
liu, audimo staklių, nes nie
kas savo darbo medžiagų ne
nešioja - viskas pramonės. 
Net ir duonos nekepa namie - 
nusiperki gatavas. Kai kas 
audžia, tai tik papuošimui 
staltieses, lovatieses, rank
šluosčius - savo seną sodžiaus 
meną rodo.

Ir darbų, Juozai, nereikia 
ieškoti - jų visur yra, tik 
dirbk. Vieni dirba kolūkyje, 
kiti važinėja į Alytų, kur 
labai didelė pramonė išsivys
tė, o miestas atsikėlė iš griu
vėsių. Dabar Alytus turi ir 
dešimties aukštų namus, ir 
dešimt kartų didesnis kaip 
buvo. Merkinė irgi atsistato.

Na, o kur kirtome Gavelio 
mišką, vėl užaugo miškas. Ir 
medžioti būtų daug įdomiau, i 
Įvairių žvėrių priviso daug.! 
Tai ne tos voverys, kurias 
su Stavario Juozo šaudėte 
Subartonių miške. Čia jau 
paguldo briedį, šerną, stir
ną. . .

Žinai, kad briedžiai per 
sodžių pereina ir žmonių ne- Į 
bijo, o nuo šernų žmonės 
perėlius saugo, visaip barški
na, juos baido. Angeringio 
raistas buvo nusausintas ir 
dabar mišku užaugo, ten ir 
žvėrių yra. O apie “Kazionus 
namus” bebrąi užtvankas pa
sidarė, medžius kertą. . . Be
brų labai daug apie mus. Tik 
vilkų mažiau yra. Ančių galy
bė, o ir gulbės praskrenda. 
Miškuose uogų, grybų daug 
auga.

Mėgėjai meškerioti ir da
bar suranda Ilgų, Selovinės 
Ąpsiugės ar Gailinto ežerus. 
Žuvį pagauna, nusimaudo, 
pailsi prie gamtos. Ir Tu, 
Juozai, juose maudeis kada 
tai? Meškerioja.

Tėviškė Tavo, Dzūkija, 
kaip buvo, taip ir yra graži. 
Ją labai lanko turistai iš 
Lietuvos ir net užsienio. Kas
met kelios ir Amerikos Lietu
vių ekskursijas apsilanko 
Raicinykuose, Subartonyse, 
Savilionyse. Miškų auga dar 
daugiau kaip buvo. Žinai, 
Juozai, kad už Augeringio į 
pietus net iki Samūniškių 
miško jau visas miškas užau
gęs.

Neužpyk, kad parašiau tau 
viešą šį laišką.

V. Ulčinskas
Adresas:

USSR, Lithuania, Alytaus 
rajonas, Ryliškių pšt.
Makniūnų km., 
Ulčinskas Vladas.

Atidengtas 
paminklas

Onai Sukackienei
Lazdijuose, svyruokliais 

gluosniais ir plačiašakėm lie
pom apsodintoje miesto aikš
tėje, atidengtas paminklas iš
tikimai lietuvių tautos duk
rai, liaudies mokytojai Onai 
Sukackienei.

Sunkiomis pokario klasių 
kovos sąlygomis Ona Sukac
kienė dirbo agitatore, aiškino 
kaimo gyventojams partijos 
politiką. 1946 metais ji akty
viai dalyvavo rinkimų į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą kam
panijoje. Tų metų vasario 3 
dieną Paveisininkų kaime 
įvyko šiurpi tragedija: įsiver
žę naktį į namus, buržuaziniai 
nacionalistai nužudė Oną Su
kackienę ir jos vyrą, apylin
kės sekretorių Antaną Su
kacką.

Pagerbti Onos Sukakcienės 
atminimo liepos 4 dieną į 
Lazdijus susirinko buvę jos 
mokiniai, kolegos, rajono ko
lūkių ir mokyklų atstovai, 
svečiai. Į iškilmes atvyko 
sūnūs: Kauno Antano Snieč
kaus politechnikos instituto 
vyresnysis mokslinis bendra
darbis, technikos mokslų 
kandidatas Vidas Sukackas, 
Kauno J. Janonio popieriaus 
fabriko inžinierius Minvydas 
Sukackas, giminės, artimieji, 
paminklo autoriai - skulpto
rius V. Šerys ir architektas 
J. Selbokas. Paminklo atida
ryme dalyvavo respublikos 
švietimo ministras A. Rim
kus. Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos kultūros skyriaus 
vedėjas P. Dzikaras, vado
vaujantys rajono partiniai ir 
tarybiniai darbuotojai.

Mitingą pradėjo Lietuvos 
KP Lazdijų rajono komiteto 
sekretorė R. Paulavičiūtė. 
Paminklas atidengiamas. 
Juodame granite sustingęs 
liaudies mokytojos žvilgsnis 
tarsi kalba jos testamento 
žodžiais: labiau už viską my
lėjau savo Tėvynę, jos darbo 
liaudį.

Skaitomas Onos Sukackie
nės priešmirtinis testamen
tas - laiškas partijos Lazdijų 
apskrities komiteto sekreto
riui.

Apie šviesų Onos Sukackie
nės atminimą kalbėjo buvęs 
jos mokinys, Veisiejų viduri
nės mokyklos mokytojas J. 
Stanulis. Kapsuko pedagogi
nės mokyklos mokytoja S. 
Cekanauskienė. Kapčiamies
čio moksleivis Z. Kamariū- 
nas. Deklamuojamos eilės iš 
V. Valsiūnienės poemos “Ona 
Sukackienė”.

Po mitingo grupė jo daly
vių nuvyko į Paveisininkų 
kaimą. Čia ant aukšto stataus 
Veisiejo ežero kranto tyliose 
kaimo kapinaitėse gimtoji že
mė amžinam poilsiui priglobė 
Oną Sukackienę ir jos vyrą. 
Ant kapo buvo padėtos gėlės, 
vainikai. V. Petrauskaitė

rengia

Pietūs bus duodami 1 vaiPradžia 12 vai

Irene Janulis

VVorcesteriečių Piknikas 
spaudos naudai

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

Amelia Young
Meninę programą pildys Amelia Young (Jeskevičiū- 

tė), Irene Janulis, J. Sabaliauskas ir kiti.
Programa su dainomis ir kalbomis prasidės tuojau 

po pietų.
Kviečiame visus iš arti ir toli.

RENGIMO KOMISIJA

Iš laiškų
Gerbiami Draugai:

Liepos 11 dienos “Laisvės” 
redakcijos atsakymuose pra
nešate: “Jūs joje apie mirusį 
siuvėją nieko nepasakote, o 
visą korespondenciją pašven
čiate pasakoms apie prieta
rus Lietuvoje”.

Kalba eina apie draugą A. 
Adomaitį.

Stebiuosi, kur jūs radote 
“mirusį siuvėją”? Korespon
dencijoje aiškiausiai pasaky
ta, kad A. Adomaitis sunkiai 
serga po skausmingos opera
cijos. **

Drg. A. Adomaitis jau trys 
savaitės silpnas guli ligoninė
je.

Geros sveikatos visiems 
laisviečiams. R. Merkis

Nuo Redakcijos: Labai atsi
prašome, mūsų klaida. Nuo
širdžiausiai linkime draugui 
Adomaičiui greitai ir pilnai 
susveikti.

Justas PALECKIS 

SALOMĖJAI
Aš atėjau čionai,

kur visai šaliai fu
lakštingala pragydai, 

Gyvenimą išaukštinai 
kilnia daina

ir diemedžiu pražydai. 
Tau pasakyti noriu,

kad kasdien susitinku
su tavo akimis

Ir tavo balsą vis girdžiu, 
kaip man sakai:

„Aš visad su jumisl "
Tu metais pergalės didžips, 

taip išsvajotos, 
nuliūdusius mus palikai, 

Griuvėsiai niūrūs
dar tada aplinkui siautė

ir gūdūs, apleisti laukai. 
Vergijos pabaisą nukratę, 

vos atkutę
po taip slogios, juodos nakties, 

Vėl pasiryžom atkakliai 
kovot ir kurti

vardu naujosios ateities.
Tave mes jautėme

vis esant mūsų tarpe,
tu mus budria akim sekei, 

Ištikimai išpildei
žodj pranašingą,

kurj paskelbdama sakei: 
„Brangieji! Kam išseko! raudomis? 
Aš juk lieku visuomet su jumis — 
Jums atminimo žiedu pražydėsiu, 
Mane jūs jausite darbe, kovoj, 
Ir pergalės aš vėliavoj šlamėsiu" 
Mes žinom —

su mumis buvai
ir visad būsi,

Nes fu su tais, 
kurie tiesos 

didžiosios pusėj,
Tu vien su tais,

kurie prieš melą
ir apgaulę, 

Tiktai su tais, 
kurie tik liaudžiai

neša saulę.
Taip daug čia mylinčių širdžių, 

visi mes tu tavim, 
su tavo mintimis, 

Ir aiškiai balsą girdime, 
kaip tu atsiliepi:

„Aš visad su jumisl"

Kokį sąmokslą dabar jiedu bus iškepą?

Mūsų valstybės sekretorius Henry Kissinger buvo susitikęs 
ir ilgai tarėsi su Izraelio premjeru Ytzhak Rabinu.

Vėliausiuose pranešimuose apie jų susitikimą ir jo 
rezultatus keliama labai pavojinga užuomina. Sakoma, kad 
Kissinger ir Rabin diskutavo planą į Vidurio Rytus pasiųsti 
Jungtinių Valstijų armiją palaikymui “taikos tarp Izraelio ir 
Egipto“. Tai būtų tiesioginis šios šalies ginkluotas i si vėlimas 
į konfliktą Vidurio Rytuose.
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Bet ir jam rūpi prezidentystė

Prezidentas Fordas, paskelbdamas savo kandidatūrą į 
prezidentus, pasakė, kad jis norėtų turėti Nelsoną Rocke
feller! kandidatu į viceprezidentus. Kol kas Rockefelleris 
sakosi nesąs kandidatu į jokį postą.

Kas geriau pažįsta Rockefellerį, prisimygę tvirtina, kad 
jis pats labai norėtų kandidatuoti į prezidento postą. Fordas 
jam yra užbėgęs už akių. Jis esąs labai nepasitenkinęs.

Y©m©
B9aujhno$
Viešojo Aptarnavimo Ko

misija užgyrė Consolidated 
Edison Co. nutarimą žymiai 
pakelti elektros kainą. Tas

Brockton, Mass.
Liepos 6 įvyko LLD 6 kp. 

I susirinkimas ir kartu mūsų 
[kuopos narės Anna Markevi
čienės ir K. Barčienės išleis
tuvės. Draugė Barčienė išva
žiuoja Lietuvon pastoviai ap- 
si 
lankyti savo tėvų žemę ir ■ 

| gimines. j
Kp. pirmininkas Ch. Ustu- | 

pas atidarė susirinkimą 2 v. i 
j p. p. Skaitytas ir priimtas j
j praeito susirinkimo protoko-! ., v ..
| las. Daugiau kuopos reikalų Square aikštėje Manhattane. 
nebuvo, tik nutarėme sekantį savininkai sako nebegalį 
kuopos susirinkimą šaukti [išsiversti, esą subankrutavę, 
rugsėjo 10 d. 2 v. p. p. , Krautuvė gyvavo per 65 me-

Mūsų kuopos veikli narė 
| Lena Smith, gyvenanti 72 
| School St., Ivan, Mass., turė
jo didelę nelaimę dirbtuvėje.

įgyventi, o Markevičienė ap. Pakėlimas bus komisijos 29 
milijonų dolerių dovana kom
panijai.

o

Pranešama, kad greitoje 
'ateityje užsidarys garsioji 
[Klein’s krautuvė Union

tu s.

St. Petersburg, Fla.
Liepos 5 LSC salėje įvyko 

LLD 45 kp. mėnesinis susi
rinkimas, kurį pradėjo ir pra
vedė kp. pirm. Adelė Pakal
niškienė. Sekė valdybos ra
portai.

Pirmininkė raporte prane
šė, kad birželio mėnesį kuopa 
turėjo du didelius parengi
mus. Vienas labai įspūdingas. 
Tai buvo koncertas. Jį atliko 
menininkai iš New Yorko - 
solistas V. Bekeris ir Aido 
choro dirigentė M. Stensler. 
Publikos susirinko pilna salė; 
iš parengimo kuopai liko pa
ramos.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 

'bei narių stovį. Pranešė, kad 
į kuopą įsirašė 3 nauji nariai.

Iš parengimų komisijos 
pranešūmą pateikė Juozas 
Bakšys, Julė Andriulienė ir 
Pranas Mockapetris.

Adelė Pakalniškienė pra
nešė, kad Millė ir Walteris 
Žukai atšventė 45 metų savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta proga jie pobūvio daly
viams “užfundijo” po taurelę. 
Publika sudainavo “Ilgiausių 
metų’’.

Po pietų Adelė Pakalniš
kienė paprašė svečius užsilai
kyti ramiai, nes turėsime 
dainų programą, ir kad pro
gramą išpildys žymi solistė 
Gertruda Raškauskienė iš 
Waterbury, Conn. Gertruda 
yra mūsų gerbiamų šeiminin
kų Andriaus ir Monikos mar
ti. Ji ir jos vyras Leonas 
Raškauskas atvyko atlankyti 
tėvelių ir čia atostogauti. 
Gertruda pakviesta mūsų 
klube padainuoti. Ji mielai 
sutiko.

Programai vadovavo Adelė 
Pakalniškienė.

Mieląją solistę mūsų publi
ka girdėjo jau ne pirmą kar
tą, tačiau jos žaviu lyriniu 
sopranu negali atsigėrėti.

Pirmą dainą padainavo M. 
ir W. Žukams jų auksinio 
jubiliejaus proga angliškai 
“Through Ten Years”. Lietu
viškai atliko šias dainas: 
“Ateik, šviesi saulutė”, “Naš
laitė”, “Mano Rožė”, “Kur 
bakūžė samanota”.

Gausių aplodismentų iš
kviesta solistė išstojo antru 
kartu ir dainavo angliškai: 
“A Heart That’s Free”, “Kiss 
Me Again” ir “I’ll See You 
Again”.

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
Choras padainavo keletą liau
dies dainelių.

Vadovavo Adelė Pakalniš
kienė, pijaninu akomponavo 
Walteris Žukas.

Koncertas buvo sėkmin
gas, publika dėkojo nuošir
džius aplodismentais už gra
žią programą. Po to buvo 
šokiai ir draugiški susipažini
mai su svečiais.

SUKAKTUVĖS
Walteris ir Mille Žukai at

šventė 45 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

Walteris ir Mille yra plačiai

žinomi. Walteris iš profesijos 
buvo parduotuvių langų de
koruotojas. Tačiau jis yra 
gabus menininkas, muzikas, 
kompozitorius. Jo kūrinius ir 
šiandien dainuoja pažangiųjų 
lietuvių chorai. Jo žmona 
Millė per ilgus metus užlaikė 
grožio salioną. Dabar jie yra 
pensininkai.

Iš Elizabeth, New Jersey, 
jiedu prieš 4 metus persikėlė 
gyventi į Gulfport, Floridą. 
Jie sakė, esą labai patenkinti 
Floridos gražia gamta ir šilta 
saule.

Walteris yra Dainos Mylė
tojų Choro akomponistas.

Žukai yra LLI) 45 kp. na
riai ir Lietuvių Piliečių Klubo 
garbės nariai.

Nuo savęs linkiu jiems il
giausių metų, stiprios sveika
tos.

W. ir M. Žukai, minėdami 
savo vedybinę sukaktį, siun
čia “Laisvei” paramos $45. 
Ačiū jiems.

PRANEŠIMAS
Liepos 26 d. klubo parengi- 

mas-pietūs 12 vai.
Rugpiūčio 2 d. įvyks LLD 

45 kp. Susirinkimas pradžia 
10:30 vai. ryto, pietūs 12 vai.

Vieta: 314 15 Ave. So.
V. Bunkienė

Binghamton, N.Y.
LDS 6 KUOPOS NARIŲ 
DĖMESIUI

Dėl mano akių ir abelnos 
sveikatos silpnumo, aprašy
me iš LDS 6 kuopos susirin
kimo buvo pasakyta, kad lie
pos 7 susirinkimas neįvyks, 
bet sekamoje eilutėje garsi
nau, kad įvyks liepos 7 dieną. 
Tai mano klaida. Turėjo būt, 
kad susirinkimas įvyks rug
piūčio 4 dieną. Širdingai atsi
prašau už tą nemalonią klai
dą.

Dabar! Sekantis LDS 6 
kuopos susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 4 dieną Sokol salėje 
Pradžia 7 vai. vakare. Širdin
gas prašymas, kad visi nariai 
susirinkime daly vautumėt, 
nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Kiekvienas ban- 

Į dykime gauti nors po vieną 
naują narį.

Ona VVellus, kp. sekr.

Miami, Fla.
LLD 75 KUOPOS 
SUSIRINKIMAI

Prašome LLD kuopos narių 
ir kitų mūsų sueigų dalyvių 
pasižymėti, kad kuopos pie
tūs, kultūrinės programos ir 
susirinkimai liepos (July) ir 
rugpiūčio (August) mėnesiais 
vyks sekmadieniais. Tad lie
pos mėnesio sueiga įvyks lie
pos 27, o sekanti sueiga - 
rugpiūčio 24. Pietūs 12:30 v. 
dieną, vėliau seka kita proga. 
Vieta, kaip visuomet, Lietu
vių Socialio Klubo salė, 2610 
N. W.119th St., Miami, Fla.

LLD 75 Kuopos Valdyba

o

Praeitą penktadienį, liepos 
11 dieną kilo gaisras 33 aukš-

j Kadangi rankoje turėjo toni-
I ko butelį, tai puldama ant jo 
labai persipiovė dešinės ran-

! kos riešą. Gana ilgai negalės
' vartoti rankos, . Bet nors j 
jinai ir serga, tačiau paprašė 

j savo dukterį Mildred, L_
pagamintų užkandžių išleis

tuvių parengimui. Taipgi pri- 
, sidėjo Rože Wallen.

Dalyviai, vaišindamiesi
i skaniais valgiais, nuoširdžiai 
įlinkėjome Lietuvon važiuo
jančioms draugėms geros 
sveikatos ir laimingai įvykdy
ti savo sumanymus.

S. Rainard

West 57th St., Manhattane. 
Keturi šimtai jame raštinių 
darbininkų atsidūrė mirtina
me pavojuje. Aišku, kilo pa- 

Tįnika, kai kurie keltuvai su- 
kad !s^° ve*kti. Gaisrą pavyko 

[užgesinti, bet keletas desėt- 
; kų darbininkų tapo sužeisti, 
dūmų pritroškinti.

Kaip išvengtų tokių baisių 
nelaimių (gaisrų) šimtuose ki
tų Manhattano dangoraižių? 
Už šį gaisrą kaltinamas žiop
las cigaretės numetimas, 

o

Dar vis neaišku, ar New 
Yorkui pavyks laimėti Demo
kratų Partijos suvažiavimą 
1976 metais. Prieš jį labai 
rimtai varžosi garsusis Los

“Laisvės” reikalai
Žemiau skelbiame aukas, gautas nuo birželio 30 d. iki lie

pos 10 d.:
Julija Lazauskienė, So. Ozone Park, N. Y. pagerbi

mui mirusio vyro Jono .......................$100.00
Walter ir Mylda Žukas, Gulfport, Fla., proga jų 45 

metų vedybinio gyvenimo sukakties............ 45.00
Jonas Karpavičius, Brooklyn, N. Y., prisiminimui 

mirusios žmonos Kostancijos............ 25.00
Apolonija Bečienė, Miami, Fla..................................... 21.00
Povilas-Aldona Aleknai, St. Petersburg, Fla............ 20.00
A. Borden, Kenosha, Wis., prisiminimui mirusios

žmonos Mary, kuri mirė 1965 m. liepos 8 d. . 20.00
Juozas Wanagas, Catskill, N. Y......................  16.00
Wm. Degutis, Albany, N.Y......................................... 16.00
Lietuvių Namo Bendrovė, per W. Keršulj, pagarbai 

mirusio direktoriaus Jurgio Bernoto, vietoj 
gėlių.......................................  15.00

Walter ir Bronė Keršuliai, Brooklyn, N. Y. pagarbai
Jurgio Bernoto, vietoj gėlių........................... 15.00

Pranas Palionis, Pittston, Pa.....................   3.00
Chas. Nečiunskas, Hicksville, N. Y............................. 2.00
Stella Rauba, Cleveland, Ohio................................... 1.00

* * *
Širdingai visiems dėkojame. Administracija

PADĖKA
ŠIRDINGAI DĖKOJAME VELIONIO JURGIO BERNOTO 
ŽMONAI URŠULEI BERNOTIENEI IR VISAI ŠEIMAI 
UŽ “LAISVEI” $50 AUKĄ. TAI GRAŽI PARAMA. O 
YPAČ VASARĄ FINANSINĖ PARAMA LAIKRAŠČIUI 
LABAI REIKALINGA. Administracija

Pramogų kalendorius

LIEPOS 20 D.
LLD 7 apskr. minės LLD 

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

JUNGTINĖS VALSTIJOS
GINKLUOJA JORDANĄ

Washingtonas. - Preziden- Angeles. Partijos vadovybė 
tas Fordas pranešė Kongre-idar nesanti vietos pasisky- 

I sui, kad jis parduoda Jordano 
karalystei vėliausių Ameri-

I kos ginklų už $350,000,000. Iš 
kitos pusės, ši šalis taip pat 
ginkluoja Izraelį. Biznis yra

: biznis - tegu tų šalių žmonės 
į skerdžia vieni kitus. Ir tegu
1 būna dėkingi, kad turtingiau-; perkūnais ir žaibais.
šia pasaulyje šalis juos aprū-■ šiltas, šlapias, dušnus oras 
pina geriausiais žudymuisi [ labai prastas ir žmonių svei- 
įrankiais. ikatai.

rus.
o

Visas praeitas savaitgalis 
New Yorke ir apylinkėse bu
vo toks lietingas, kokio nie
kas nebeatsimena. Kartais 
smarkus lietus užklupdavo su

Toks

MONTREAL, CANADA

Mirus 
Lietuvoje mylimai sesutei 

Marytei
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutėms A. Braknie- 

nei ir V. Zavišienei ir kitiems artimiesiems.

WOODHAVEN, N. Y. 
Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Uršulei, dukrai ir 

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

MR. ir MRS. CHARLES GRANSKI
Gardner, Mass.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Uršulei, dukrai ir 

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

MRS. DOBILIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Vandalism, 
roberies and 

murder
The other day we took a 

ride to Forest park and 
stopped at the golf course. 
“Let’s have a cup of coffee at 
the cafeteria,” I suggested. 
Cafeteria was right there 
where they register golfers. 
But not today. Instead of 
cafeteria and registration 
room there was burned up 
wood, a black horrible mess. 
It was shocking! It hurt to 
look at it.

It was a beautiful day and 
people were golfing. But they 
had to go up the hill to the old 
club house to register and it 
is quite a climb from the 
starting point.

“They have put fire on 
cafeteria quite a few times, 
and this time they really 
burned it down,” said the 
starter, and added: “Soon 
they kill all of us”.

Why does anybody want to 
destroy public property like 
this? This is a city course, a 
public place. Such senseless 
vandalism makes you sick. 
And not only senseless de
struction of property is wide 
spread nowadays. From 
there it goes to robberies and 
killings. Every day we read 
in the papers that persons 
are stabbed to death, shot to 
death, strangled. . .

What is happening to the 
quality of our life? We say we 
have made progress. In some 
sense yes, but the quality of 
our life is low, lower than it 
has ever been. Violence, van
dalism is tearing apart the 
fiber of our life.

J. J. Vilkeliai J. E. Urbonavičiai
J. A. Lesevičiai L. P. Kisieliai

A. Juškienė

OREGON CITY, OREGON

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antano Schultz Šato
Jau praslinko šešeri metai nuo staigios ir netikėtos 

mirties mano mylimo vyro, kuris amžinu miegu 
užmigo 1969 m. lapkričio 22 d.

Nežiūrint, kad laikas bėga, padaryta mano širdyje 
skaudi žaizda nesumažėja.

Prisiminimui jo, skiriu jo mylimam laikraščiui 
“Laisvei” $100.

DOROTHY SCHULTZ-ŠATAS
Žmona

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Uršulei, dukrai ir 

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

MR. ir MRS. HENRY LAJOIE
Gardner, Mass.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA
MIRUS

Jonui Petroniu!

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Uršulei, dukrai ir 

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

MR. ir MRS. RICHARD ROBINSON
Gardner, Mass.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Salomėjai, 
dukroms Elenai-Janiai ir jų šeimoms, sūnui Broniui ir 
jo šeimai, taip pat visiems artimiesiams bei draugams.

J. J. Vilkeliai
St. E. Virbalai
A. P. Suplavičiai
A. A. Mikuliai
B. M. Salčiūnai
M. A. Paragiai
J. N. Naruševičiai
J. S. Chichinskai
J. E. Petrauskai
J. A. Lesevičiai
B. V. Kvietinskai
M. M. Gudai
J. E. Urbonavičiai
P. M. Naurai

F. S. Spaičiai
J. N. Kaušylai
O. Strellienė
L. Skripka
V. Vektarienė
M. Tamkevičienė 
P. Bendžaitienė 
Ch. Žekonis 
K. Jurgutienė 
k. Jurgutienė 
J. Stukas
J. Tamasonienė
E. Mačionienė
M. Matusevičienė

Ed. Vilkis

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirė

Ona Schults
1975 m. liepos 4 d.

Mūsų mylima teta, sulaukusi 81 metų, užbaigė savo 
gyvenimą St. Petersburge, Nursing Home, kur ji 
išbuvo virš dvejis metus.

Ona Schults, tai sesuo mano (Myldos) mylimos 
mamytės Mary A. Stanelis. Ji buvo grožio saliono 
darbuotoja Chicagoje per daug metų, o vėliau persikė
lė į Elizabeth, N. J., kur išlaikė grožio salioną iki prieš 
ketveris metus išėjo į pensiją.

Jos laidotuves tvarkė National Crematory Society.
Mylda Žukas 
Walter Žukas 
Gulfport, Fla.

BRIEFS
For the first time in its 

almost 200-years history, the 
Bolshoi Opera is visiting the 
United States. The appear
ance of the company is 
having the effect of a Sputnik 
launching on the New York 
audiences and critics. It is as 
if the dimensions of Grand 
Opera had never before been 
perceived.

* * *
There’s that old adage 

about New York, “It’s a nice 
place to visit but I sure 
wouldn’t want to live there”. 
It seems as the weather gets • 
hot a more familiar comment 
is: “If you can get away from 
the city, leave in the sum
mer”.

* * *
A new rule intended to 

protect New Yorkers from 
the inconvenience caused by 
“no-show” repairmen and de
livery men was adopted re-. 
cently by the Department of 
Consumer Affairs and went 
into effect on June 23. The 
rule requires repairmen and , 
delivery men to give at least 
one day’s notice if they are 
unable to keep appointments.

* * *
The fight for sexual equali

ty has opened many doors to 
women. Among the most sig
nificant of them: the door to 
alcoholism. “Ten years ago, 
one out of every six persons 
with an alcohol problem was 
a woman. This year it is one 
out of three,” reports the U. 
S. department of Health, 
Education and Welfare.
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