
................ . 1 11

LAISVĖ
Weekly

1«-W Liberty Are.
Obom Park. N. Y. 11417

TeleotoMet M1-4S87
Art* Cod* SIS

Entered u second 

class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. Y.. under the 

Act of March 3, 1879

LAISVE—LIBERTY
S av a it i n i s

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje .......... .......... ............. $10.00
Kitur užsienyje ........      12.00
Jungtinėse Valstijose ._.................  $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų 

■ 
.................... ............... .——■

PRICE 10c

NO. 31 * * * * * * PENKTADIENIS, RUGPIŪČIO (AUGUST) 1, 1975 OZONE PARK, N. Y. 11417 * ★ * ★ * * METAI 64-IE JI

KRISLAI
Europa - taikos židinys!
Net dvidešimt
Kaip tikras jų agentas 
Taip, kodėl?
Visiems didelis ačiū

A. BIMBA
Jau po visko, jau po Euro

pos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos pa
skutinės sesijos Helsinkyje. 
Siam “Laisvės” numeriui 
einant į spaudą dar rankose 
neturime priimtosios dekla
racijos. Vienokioje ar kitokio
je formoje, jinai bus istorinė.

Negalima tikėtis, kad visi 
šios konferencijos iniciatorių 
tikslai bus pilnai pasiekti. Bet 
neabejojame, kad bus pasiek
ta labai labai daug.

Pagrindinis konferencijos 
tikslas, kaip žinia, yra pa
versti Europą taikos ir pa
žangos židiniu. Iki šiol jinai 
per nebesuskaitomus amžius 
buvo karų ir skerdynių židi
nys.

Tikslas labai prakilnus ir 
garbingas. Istorija laikys did
vyriais tuos valstybių vadus, 
kurie dalyvavo pastangose jį 
pasiekti.

Mes kažin kaip įsivaizdavo
me, kad ši šalis Turkijoje 
užlaiko tik vieną militarinę 
bazę. Skaudžiai apsirikome. 
Pasirodo, kad ten esama net 
20 didžiulių bazių.

Kam jos ten reikalingos? 
Kas iš kur sudaro tos šalies 
saugumui pavojų?

Jokio pavojaus iš niekur 
nėra. Niekas iš niekur nesi
kėsina prieš Turkijos nepri
klausomybę.

Mūsų prezidentas Ford el
giasi kaip gerai apmokamas 
aliejaus kompanijų agentas. 
Tartum jų įsakymu jis sušilęs 
darbuojasi pašalinti visokias 
aliejaus kainų kontroles. Už
sispyrusiai verčia Kongresą 
leisti jam tai padaryti.

Nebebus jokios kontrolės, 
aliejaus kompanijoms bus pa
liktos laisvos rankos kainas 
konsiumeriams kelti iki pat 
debesų. Skaudžiai atsilieps į 
milijonų gazolino bei apšildy
mui aliejaus vartotojų kiše
nes. Tai puikiai žino mūsų 
prezidentas. Bet jis nepaiso. 
Jam pirmoje vietoje aliejaus 
kompanijų pelnai, kurie ir 
dabar yra milžiniški. . .

Beveik kasdien girdime ir 
skaitome apie atidengimus, 
kad mūsų federalinės vyriau
sybės organai Federalinis In- 
vestigacijos Biuras (F. B. I.) 
ir Centrinė Žvalgybos Agen
tūra (C. I. A.) jau seniai 
užsimdinėja žudymu veikėjų 
ne tik namie, bet ir užsieniuo
se. Tai baisu!

“Bet iš visų misterijų di
džiausia yra ta,” sako “Daily 
World”, “kodėl C. I. A. kri- 
minalistai-žmogžudžiai nepa
traukiami atsakomybėn už jų 
papildytus nusikaltimus. Ko
dėl tuojau neuždaromos visos 
C. I. A. operacijos?”

Toliau: “Net ir liberalai, 
kurie kritiškai žiūri į C. I. A. 
politiką, slepia jos veiklą ir 
atsisako daryti pilną išvadą. 
Jų antikomunizmas yra nužu
dęs jų demokratinius senti
mentus. Jie vadovaujasi tuo 
supratimu, kad teisinga rem
ti fašistinius diktatorius, nes 
jie tarnauja Amerikos impe
rializmui”.

Tai aštri, bet labai teisinga 
taip vadinamų liberalų kong-

Prez. Fordo laiškas 
sekr. Brežnevui

Portugalijos komunistu vadas 
smerkia socialistu politika

Kremlius, Maskva
Gerbiamas pone Generalini 
sekretoriau,

Aš įdėmiai stebėjau “Apo
lono” ir “Sojuz” skridimus. 
Sėkmingas abiejų kosminių 
laivų susijungimas ir įgulų 
atliktas mokslinis darbas, kai 
laivai buvo susijungę, tapo 
kulminaciniu momentu, ap
vainikavusiu kryptingai tiks
lo siekiančių žmonių kelerių 
metų įtemptą darbą ir bend
radarbiavimą abiejose mūsų 
šalyse. Šie žmonės turi visiš
ką pagrindą didžiuotis savo 
darbu.

Šiuo skridimu įrašytas nau
jas jaudinantis skyrius į kos
moso tyrimo istoriją žmogaus 
pastangomis. Tai įrodymas, 
kad bendradarbiavimas kos
mose, kai stengiasi įnešti sa
vo indėlį daugiau kaip viena 
šalis, yra ne tik įmanomas, 
bet ir pageidautinas. Aš įsiti
kinęs, kad laivų “Apolonas” 
ir “Sojuz” įgulų pavyzdžiu 
paseks kiti ir bus įneštas dar 
didesnis indėlis į mokslinį 
pažinimą ir geresnį tarptauti
nį savitarpio supratimą. Taip 
pat aš įsitikinęs, kad laivų 
“Apolonas” ir “Sojuz” skridi
mas - tai pirmasis žingsnis 
tebevykstančiame Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos bendra
darbiavime, įsavinant kosmo
są žmogaus pastangomis.

Prašau Jus perduoti nuo
širdžius mano sveikinimus vi
siems, kas prisidėjo prie sėk
mingo skridimo, ir ypač pul
kininkui Leonovui ir. ponui 
Kubasovui. Jų profesiniai

Lietuvos TSR Aukščiausiosios
Tarybos sesija

Liepos 17-18 dienomis Vil
niuje įvyko Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos se
sija, į kurią buvo susirikę 
320 birželio 15 d. naujau iš
rinktų deputatų.

Sesija apsvarstė ir priėmė 
Lietuvos TSR Liaudies švie
timo įstatymą ir nutarimą dėl 
šio įstatymo įsigaliojimo 
tvarkos.

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku išrinktas deputa
tas A. Barkauskas.

Aukščiausioji Taryba vien
balsiai išrinko Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininku M. 
Šumauską. Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko pava
duotojais išrinkt deputatai J. 
Vildžiūnas, liaudies poetas E. 
Mieželaitis, Prezidiumo sek
retoriumi - deputatas S. Nau
jalis.

rese ir už jo sienų, nusistaty
mo kritika.

Turime gražų būrį tokių 
laisviečių, kurie ir be specia
laus prašymo bei raginimo, 
prisimena “Laisvę” ir jos pa
ramai paaukoja dolerį kitą. 
Nėra jokia paslaptis, kad po 
vajaus, užėjus vasaros kar
čiams, pažangaus laikraščio 
įplaukos, beveik sustoja 
plaukti, o išlaidos, dar gi šiais 
laikais, padidėja.

Taigi - didelis, nuoširdus 
ačiū tiems draugams ir drau
gėms, kurie ištiesiate pagal
bos ranką savo laikraščiui ir 
per vasaros karščius. 

įgūdžiai ir meistriškumas bu
vo nepaprasti. Laukiu gali
mybės asmeniškai juos pa
sveikinti.

Dar kartą priimkite mano 
nuoširdžiausius sveikinimus, 
sėkmingai užbaigus skridimą 
laivui “Sojuz”.

Su pagarba, 
Gerald R. Ford

Boikotas prieš
Kubą baigtas
San Jose. Costa Rica. - 

Amerikinių Valstybių Orga
nizacijos susirinkimas nuta
rė, kad nuo dabar paliekama 
kiekvienai valstybei pagal sa
vo interesus tvarkytis reika
lus su revoliucine Kuba. Tai 
reiškia, kad oficialus ir vers
tinas reikalavimas, kad kiek
viena Organizacijos narė turi 
Kubą boikotuoti, kaip boiko
tuoja Jungtinės Valstijos, 
baigtas-nutraukiamas. Dide
lis smūgis Jungt. Valstijų 
politikai.

Hong Kong. - Gautas pra
nešimas, kad Kinijos valdžia 
pasiuntė 10,000 armiją į 
miestą Hangchow, kur einąs 
darbininkų burzdėjimas prieš 
sunkias darbo sąlygas fabri
kuose.

Washington. - Kongresas 
nutarė balsavimo aktą prail
ginti dar 7 metams. Šis aktas 
taikomas 7 pietinėms valsti
joms, kuriose juodieji žmonės 
yra diskriminuojami per rin
kimus.

Sesijos pradžioje paskirtas 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos Pirmininkas deputatas J. 
Maniušis pateikė svarstyti 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos personalinę sudėtį, kurią 
Aukščiausioji Taryba vien
balsiai patvirtino.

Ministrų Tarybos Pirmi
ninko pirmuoju pavaduotoju 
patvirtintas K. Kairys, pava
duotojais - L. Diržinskaitė, 
A. Drobnys, J. Rusenka, V. 
Vazalinskas.

Nusileido laimingai, bet sunegalavę

Amerikos astronautai Thomas P. Stafford, Vance D. Brand ir Donald K. Slayton. Jie 
praeitą ketvirtadienį laimingai nusileido iš erdvės, bet buvo smarkiai sunegalavę ir turėjo 
atsigulti į ligoninę. Mat, jiems nusileidžiant erdvėlaivyje “Apollo” iš kažin kur kažin kaip 
susidarė apsčiai gelsvų dujų ir pakenkė astronautų kvėpavimo sistemai. Visas pasaulis 
linki jiems greičiausiai ir pilniausiai susveikti.

Prezidentas šiltai priimtas
Varšuvoje

Varšuva, liepos 28 d. - Vykdamas į Helsinki čia buvo 
užsukęs JAV prezidentas Fordas ir turėjo pasitarimą su 
Lenkijos Komunistų Partijos generaliniu sekretoriumi 
Edward Gierek. Lenkijos sostinės žmonės prezidentą sutiko 
ir priėmė labai šiltai. Įvyko milžiniška demonstracija 
prezidentui sutikti.

Prezidento ir sekretoriaus išleistame bendrame pareiški
me ypatingai storai pabrėžiamas reikalas Europoje militari- 
nės detentės. Gana teisingai jie sako, kad politinės detentės 
neturėtų užtekti. Reikia, kad ir militarinės lenktynės tarp 
socialistinių ir kapitalistinių šalių būtų sustabdytos.

Prezidentas Ford ir sekretorius Gierek sveikina demon
strantus Varšuvos gatvėse.

Skurdžių skaičius 
paaugo milijonu 
ir 300 tūkstančių!

Washington. - Niekas ne
gali sakyti, kad šie baisūs 
skaičiai yra kokio nors sveti
mos valstybės agento sugal
voti. Juos paduoda mūsų fe
deralinis Cenzo Biuras, ofi
cialus valdžios organas. Jie 
yra labai, labai konservaty
vūs, dažnai labai nedadėti.

Cenzo Biuras paskelbė, kad 
tik vieneriais 1974 metais 
šioje šalyje skurdžių armija 
paaugo vienu milijonu ir tri
mis šimtais tūkstančių. Skur
džiais yra skaitomi tie ameri
kiečiai, kurie neturi tiek pa
jamų, kad iš jų galėtų apsirū
pinti būtinai sveikatai reika
lingu maistu, tinkamai apsi
rengti ir 1.1.

Taigi, sako Cenzo Biuras, 
dabar šioje šalyje mes turime 
24 milijonus ir tris šimtus 
tūkstančių skurdžių!

Naujas Izraelio 
reikalavimas
Tel Aviv. - Izraelio val

džios naujas reikalavimas 
santykiams su Egiptu nusta
tyti gali pakrikdyti dabarti
nes derybas. Ji reikalauja, 
kad nuo dabar visos trans- 
zakcijos bei derybos turi eiti 
“veidas į veidą” tarp Izraelio 
ir Egipto. Iki šiol, kaip žino
ma, derybos ėjo per tarpinin
kus, per Amerikos valstybės 
sekretorių Henry Kissingerį.

Kaip į šį naują reikalavimą 
pažiūrės arabai, kurie iki šiol 
tokioms “veidas į veidą” de
ryboms buvo griežtai prie
šingi?

Tel Aviv. - Izraelio gyny7 
bos ministras Peres pareiškė, 
kad vėliausi Izraelio pasiūly
mai, įteikti Egiptui per Ame
riką, yra paskutiniai, ir kad 
daugiau Izraelis jokių nuolai
dų Egiptui nebedarys.

Paryžius. - Prancūzijos Ko
munistų Partijos organo 
“L‘Humanite” koresponden
tas Portugalijoje Acquaviva 
neseniai turėjo pasikalbėjimą 
(interviu) su Portugalijos Ko
munistų Partijos generaliniu 
sekretoriumi Aivaro Cunhal. 
Portugalijos komunistų va
das buvo klausiamas, kaip jis 
žiūri į Portugalijos Socialistų 
Partijos politiką, kuri prive
dė prie socialistų pasitrauki
mo iš koalicijos ir paskelbimo 
karo revoliucinei vyriausy
bei. Cunhal atsakė:

“Socialistų Partija nori pa
keisti politinį procesą. Jos 
tikslai yra aiškūs: suskaldyti 
revoliucinę vyriausybę, paša
linti iš valdžios Komunistų 
Partiją ir sudaryti dešiniųjų 
jėgų vyriausybę. Socialistų 
Partija įstatė save į patį 
centrą didelio konservatyviš- 
kų ir reakcinių jėgų manevrą 
sunaikinti 1974 metų balan
džio 25 dienos revoliucijos 
laimėjimus.”

Aivaro Cunhal sako, kad 
Socialistų Partijos nusistaty
mas yra perdėm klaidingas ir 
labai pavojingas. Jis kaltina 
partijos vadus už to nusista
tymo užkorimą visai partijai. 
Bet jis tikisi, kad reakcinių 
jėgų manevrai laimėti pra
rastąsias pozicijas neišdegs ir 
kad revoliucija laimės visus 
pasibrėžtus pagrindinius 
tikslus.

Washington. - Kongresas 
nutarė panaikinti ekonominę 
diskriminaciją prieš Rumuni
ja.

Lietuvoj gausu svečių 
iš užsienio

Vilnius. - Kiekvieną vasarą 
Vilniuje gausu užsienio sve
čių, jų tarpe ir tautiečių. 
Ypač daug jų susirinko šį 
mėnesį - daugelis norėjo pa
matyti Respublikinę dainų ir 
šokių šventę bei kitus rengi
nius, skirtus Tarybų Lietu
vos 35-mečiui. Juos žiūrėjo 
lietuviai iš JAV, Kanados, 
Didžiosios Britanijos, Argen
tinos, Brazilijos, VFR, Aus
tralijos, Belgijos ir kitų kraš
tų.

Tarp tautiečių, apsilankiu
sių Vilniuje jubiliejinėmis 
dienomis, yra žinomi pažan
gūs užsienio lietuviai, nuošir
dūs Tarybų šalies bičiuliai. 
Tai - Lietuvių literatūros 
draugijos, šiemet švenčian
čios savo 60-metį, pirmininkė 
Kotryna Petrikienė, vado
vaujanti pirmajai LLD turis
tų grupei, šios draugijos sek
retorė ir “Laisvės” darbuoto
ja Ieva Mizarienė, vadovau
janti antrajai LLD turistų 
grupei, Lietuvių darbininkų 
susivienijimo (LDS) prezi
dentas Servitas Gugas su 
žmona Rūta, ilgametis “Vil
nies” laikraščio chicagietis 
Jonas Mažeika; “Liau
dies balso” laikraščio įkūrėjas 
ir ilgametis redaktorius Jo
nas Yla su žmona Angele, 
aktyvūs Monrealio lietuvių 
veikėjai Liudas Kisielius ir 
Jonas Vilkelis (Kanada), nuo
širdūs ryšių su gimtuoju 
kraštu populiarintojai Juozas 
ir Julija Miliauskai, Stasys 
Pelenis (Brazilija) ir daugelis 
kitų.

Grupė žinomų pažangių už

Vėliausios Žinios
Helsinki, Suomija. - Trečia

dienį, liepos 20 d., oficialiai 
prasidėjo Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijos viršūnių sesija. Da
lyvauja 35 valstybių vadai, jų 
tarpe JAV prezidentas Ford. 
Sesiją atidarė Jungtinių Tau
tų sekretorius Mr. Kurt 
Waldheim. Sesija tęsis tris 
dienas.

Detroit, Mich. - Pirmadienį 
ir antradienį šiame mieste 
siautėjo rasinės riaušės. Jas 
sukėlė jauno negro užmuši
mas. Padaryta daug žalos. 
Santykiai tarp juodųjų ir bal
tųjų gyventojų pasidarė labai 
įtempti.

Už ekonominių 
ryšių plėtimą

Bonna. - Prezidentas Ford 
ir Vokiečių Federalinės Res
publikos (Vakarų Vokietijos) 
premjeras Schmidt tarėsi 
ekonominiais reikalais. Vo
kiečiai ir kiti Vakarų Europos 
vadai, matyt, nepasitenkinę 
dabartiniu Amerikos nusista
tymu. Jie mano, kad ameri
kiečiai nepakankamai glau
džiai savo ekonominius reika
lus koordinuoja su kapitalisti
nės Europos reikalais.

Todėl išleistame bendrame 
Fordo ir Schmidto pareiški
me kalbama apie ateityje 
tampresnį Amerikos ekono
minį kooperavimą su Vakarų 
Vokietija.

sienio lietuvių veikėjų, vie
šinčių šiuo metu Tarybų Lie
tuvoje, buvo pakviesta į susi
tikimą su Lietuvos Komunis
tų partijos ir respublikos vy
riausybės vadovais. Tautie
čiai išreiškė didelį susižavėji- 
mę tėvų krašto pažanga, pa
dėkojo už turiningą viešnagę.

Daugelis užsienio lietuvių 
toliau susipažįsta su Tarybų 
Lietuvos gyvenimu. ELTA

Chuliganizmas prieš 
juoduosius žmones

Boston, Mass, liepos 28. - 
Šešis negrus, atėjusius į Car- 
son Beach atsivėdinti ir pasi
maudyti, užpuolė 100 baltų
jų. Jie pareikalavo juoduo
sius žmones iš pajūrio tuojau 
išsinešdinti ir pradėjo juos 
mušti. Mušė medinėmis ir* 
geležinėmis lazdomis, vijosi 
ir mušė juos bėgančius. Kai 
kurie sužeisti.

Pribuvus policija suarešta
vo chuliganų vadus Patrick 
Kennedy, iš South Bostono, 
24 metų, ir Arthur Nichols, iš 
Dorchesterio, 23 metų. Jie 
kaltinami beginklių žmonių 
užpuolime pavojingais gink
lais.

Tai ir vėl šis didmiestis bus 
užtraukęs ant šios šalies gė
dą. ________

Albany, N. Y. -Valstijos 
gubernatoriaus pavaduotoji 
Mrs. Krupsak sako, kad ji ir 
gubernatorius Carey valstiją 
išgelbėjimo nuo amžino ban- 
krūto.
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Turkija ir Kongresas
Labai gerai, žinoma, kad nors nedidele balsų dauguma 

Kongreso Atstovų Butas nutarė neleisti prezidentui Ford 
atšaukti embargo (uždraudimo) ginklų pardavimui Turkijai. 
Nieko baisaus, kad prezidento šalininkai pranašauja, jog 
dabar, smarkiai supykusi, Turkija, mūsų sena talkininkė 
NATO valstybių šeimoje gali imtis žygių prieš JAV 
militarines bazes Turkijos žemėje. Dargi ji galinti važiuoti 
taip toli, kad pareikalaus tas bazes visiškai likviduoti ir 
visas militarines mūsų jėgas iš Turkijos iškraustyti. Tegu ji 
tik taip padaro! Tokiu ėjimu jinai padarytų didžiausią mūsų 
Jungtiniu. Valstijų žmonėms paslaugą. Tos bazės ir tos 
militarines jėgos kasmet mums suėda po kelis šimtus 
milijonų dolerių, kurie taip labai reikalingi čionai naudin
giems projektams kovoje prieš nedarbą ir skurdą.

Deja, Atstovų Buto nutarimas reiškia tik laikiną embargo 
prieš Turkiją palikimą. Kaip gretai jinai išlygins nesusipra
timus su Graikija, taip pat NATO nare, dėl Kipro salos, į ją 
vėl Amerikos ginklai galės plaukti didžiausiu srautu. Kitais 
žodžiais, nutarimas nieko pagrindiniai neišsprendžia ir 
nepakeičia. Ginklų gaminimo biznis pasilieka klestėti kaip ir 
iki šiol. Nutarimas tiktai parodo, kad Atstovų Buto narių 
daugumos laikinai simpatijos yra Graikijos pusėje.

Mokslininkų balsas i pasaulį
Liepos 19-20 dienomis Maskvoje ivyko tikrai nepaprasta 

mokslininkų konferencija. Joje dalyvavo 422 mokslininkai iš 
šešiasdešimt dviejų kraštų. Ji nepaprasta buvo ne tik 
skaičiumi, bet ir savo tikslu. 0 jos tikslas buvo aptarti ir 
išreikšti savo nuomonę nusiginklavimo reikalais. Juk tai 
neapsakomai svarbus tikslas. Šiais laikais ir dabartinėse 
ginklavimosi lenktynių sąlygose svarbesni tarptautiniu, 
pasauliniu mastu tikslą sunku ir bejsivaizduoti.

Tai buvo storiausiai pabrėžta ir konferencijoje. Savo 
kalbose ir pranešimuose mokslininkai be jokios išimties, 
storiausiai pabrėžė ginklavimosi lenktynių pavojų visai 
žmonijai. Ir kas baisiausia ir pavojingiausia, tai kad tos 
lenktynės įkaitusios ne tik ginklų kiekybėje, bet ir 
kokybėje. Išaiškinta, kad atominė bomba, kuri buvo anais 
metais numesta ant Japonijos miesto Hirošima, palyginus 
prie dabartinės branduolinės bombos, yra tik mažiems 
vaikams žaislas. Ir kalbama, ir jau skelbiama, kad mokslas 
jau mums gali duoti dar tūkstantį kartų baisesnį branduolinį 
pabūklą ir už dabartinę branduolinę bombą. Kaip žinia, kaip 
tik apie tą ir tokį pavojų aną dieną visos Tarybų Sąjungos ir 
viso socialistinio pasaulio vardu kalbėjo ir Brežnevas ir 
pasiūlė Jungtinėms Valstijoms, Tarybų Sąjungai ir visoms 
didžiosioms valstybėms tuoj susitarti ir uždrausti tokio 
pabūklo vystymą ir gaminimą. Bet kol kas tas protingas 
pasiūlymas nesulaukė pozityvaus atsiliepimo nei iš Jungti
nių Valstijų, nei iš Anglijos, nei iš Prancūzijos, ar kurios 
kitos didžiosios valstybės.

Taigi, šitoje Maskvoje įvykusioje mokslininkų konferenci
joje šie visi klausimai buvo plačiai aptarti ir išleistas į 
pasaulį persergėjimo kreipimasis. Savo žodyje į pasaulį jie 
nurodo žmonijai susinaikinimo pavojų, jeigu šiai beprotiškai 
ginklavimosi lenktynei nebus pastotas kelias. Dar dau
giau, dar .daug daugiau: pilnai to pavojaus pašalinti 
neįmanoma, ir nebus galima, be kito didelio žygio, būtent, 
jeigu nebus einama prie visuotinio ir pilno nusiginklavimo. 
Tai irgi jau senas socialistinių kraštų pasiūlymas, pateiktas 
Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, kurio irgi nėra 
užgyrusios nei Jungtinės Valstijos, nei kuri kita didžioji 
kapitalistinė valstybė. Mokslininkų konferencija jį pakarto
jo ir vienbalsiai užgyrė.

įdomu, kad mokslininkų konferencijoje buvo atkreiptas 
dėmesys ir į neseniai Jungtinių Valstybių Gynybos sekreto
riaus James Schlesingerio pareiškimą , kad galinčios 
susidaryti sąlygos, kuriose ši. šalis pirmutinė panaudotų 
branduolinį ginklą. Svarbu, kad iš kelių šimtų mokslininkų 
nebuvo nė vieno balso už Schlesingerio pagrūmojimą. 
Priešingai, visi, iki vienam, su giliausiu pasipiktinimu jį 
atmetė ir pasmerkė. Šį Schlesingerio pareiškimą konferen
cijos dalyviai vartojo kaip pavyzdį, koks didelis ir greitas 
yra branduolinio ginklavimosi lenktynių pavojus visai 
žmonijai.

Didžiausios šlovės žodis mūsų Amerikos mokslininkams. 
Jie ir šiame svarbiame klausime nėra paskutiniai. Jie 
nepamiršo ir šios konferencijos. Jie pasiuntė net penkiolika 
atstovų. Jų tarpe skamba pavardės tokių mokslininkų, kaip 
Dr. Robert Rutman, biochemikas iš Philadelphijos. Joseph 
Nahem, psichologas iš New Yorko miesto, prof. Edward L. 
Cooperman iš Californijos universiteto, Dr. Irwin Marquit 
iš Minnesota universiteto, Dr. George Kistiakowsky iš 
Harvard universiteto ir kitų.

Svarbu pabrėžti ir tai, kad šios konferencijos dalyviai 
nebuvo tik vienos kokios politinės pakraipos žmonės. Kaip 
tik priešingai - konferencija susidėjo iš įvairiausių politinių 
pakraipų mokslininkų. Bet juos visus jungė vienas pagrindi
nis įsitikinimas, kad branduolinio ginklavimosi lenktynės 
veda žmoniją prie susinaikinimo, kad joms turi būti pastotas 
kelias ir kad mokslininkai privalą aktyviškai dalyvauti tose 
garbingose istorinėse pastangose. Reikia tikėtis, kad iš 
konferencijos sugrįžę mokslininkai pasistengs konferencijos 
nutarimus kuo plačiausiai pakleisti savo šalyse.

TELEVIZORIUS 
AUTOTRAUKINIO 
KABINOJE
Daugelyje žalių autotraukinių 

traukiamoji galia didinama, juos 
ilginant. Bet miestų gatvėse toks 
„šimtakojis" nepaslankus ir pa
vojingas saugiam eismui. Vairuo

tojas beveik nemato, kas važiuo
ja iš paskos, todėl dažnai įvyksta 
avarijos. Viena VFR firma siūlo 
įrengti autotraukiniuose uždarę 
televizijos sistemą. Kamera įmon
tuojama užpakalinėje priekabos 
dalyje, ir vairuotojas televizo
riaus ekrane mato, kas vyksta už 
autotraukinio.

TAI ŠITAIP SU TAIS 
MŪSŲ VALDININKAIS

Mes pažangiečiai be palio
vos skundžiamės, kad mūsų 
Amerikos valdininkai ir vadai 
daugumoje nėra tarptauti
niuose santykiuose, o ypač 
santykiuose su socialistiniais 
kraštais, detentės (taikaus 
sugyvenimo) labai entuzias
tiški šalininkai, kad juose yra 
gerokas skaičius net tokių, 
kurie norėtų istorijos ratą 
pasukti atgal į makartizmo 
reakcijos laikus. Bet kaip tik 
priešingai atrodo mūsų tau
tiečiams klerikalams ir vi
siems kitiems lietuviškiems 
reakcininkas. Nutapęs komu
nistus baisiausiais velniais, 
aną dieną jų organas gvoltu 
sušuko:

“Visa tai turėtų matyti ir 
suprasti JAV atsakingi parei
gūnai, visa tai turėtų matyti 
senatoriai ir užsienio politi
kos vairuotojai. Daugumas jų 
nemato, tikriau, užsimerkia 
prieš komunistų puolimus, 
Amerikos niekinimą. Patai
kaudami rusams praranda 
bet kokią savigarbą ir patrio
tizmo jausmą” (“Draugas”, 
liepos 10 d.).

Aišku, labai aišku, kad mū
šų klerikalams nesvietiškai 
patiktų, jeigu tie mūsų “atsa
kingi pareigūnai” ir senato
riai klausytų jų ir galvotų tik 
vieną - kaip kuo greičiausiai 
būtų galima šį kraštą ir visą 
pasaulį įtraukti į atominį ka
rą. Tada jie jaustųsi pasiekę 
aukščiausią savo nelaimingo 
gyvenimo tikslą.

JIS JAU ESĄS TIESIOG 
JŲ RAŠYTOJAS!

Susižavėjęs Solženičino sei- 
lėjimais prieš komunistus, 
Chicagos menševikų laikraš
čio redaktorius nelaimingasis 
Martynas Gudelis savo veda
mąjį pradėjo sakiniu: “Mūsų 
rašytojo Aleksandro Solženi
čino Washingtone ir New 
Yorke pasakytos kalbos pa
darė didesnės įtakos Ameri
kos politikų tarpe, negu bet 
kas būtų tikėjęsis”.

Tuo tarpu tos pačios Chica
gos kunigų organas apie tą 
patį laiką tą patį Solženičiną 
paskelbė naujuoju mūsų visų, 
o ypač mūsų gimtojo krašto 
Tarybų Lietuvos išvaduoto
ju. Ir taip kasdien mūsų 
reakcininkų bučiavimas Sol
ženičino ilgos juodos popiškos 
išvaizdos eina karštyn.

TEISINGAS ŽODIS APIE 
LIETUVĄ - JIEMS
DIDELĖ NUODĖMĖ

Savo gimtajame krašte 
Lietuvoje apsilankė pabėgė
lių veikėjas Henrikas Žeme
lis, leidinio “Akiračiai” re
dakcijos narys. Jis ten, ma
tyt, kaip ir visi, kurie į 
gimtąjį kraštą nuvyksta su 
gerais norais ir atvira širdi
mi, susidarė nemažai gražių 
įspūdžių ir jais pasidalijo su 
“Gimtojo Krašto” redaktoriu
mi Juozu Kuckailiu.

Vaje, kokią baisią nuodėmę 
jis papildė mūsų nelaimingų 
“vaduotojų” akyse. Geras, 
teisingas, gražus žodis apie 
didelius, istorinius lietuvių 
tautos laimėjimus, pasiektus 
tarybinėje santvarkoje! Di
desnės nuodėmės, šaukia 
Chicagos menševikų organas, 
niekas nebegali papildyti!

Tai ką gi iš tikrųjų Henri
kas Žemelis papasakojo Kuc- 
kailiui apie savo patyrimus 
per viešnagę Tarybų Lietu
voje? Prašome:

“Daug kuo neatpažinau 
Lietuvos. Vaikštinėjau po 
Vilniaus ir Kauno senamies
čius, lankantis Trakuose, 
ypač man imponavo senų pa
minklų apsauga, jų restaura
vimas. Rūpinamasi valstybi
niu mastu, dirbamas didelis 
paminklų apsaugos darbas, 
kad būtų išsaugota visa tai 
ateities kartoms. Ne mažesnį 
įspūdį, besižvalgant po Vilnių

LAISVĖ

ir Kauną, man sukėlė naujos 
statybos. Nauji miestai, nauji 
kvartalai. Matyti, kad Lietu
vos gyvenime vyksta didieji 
ekonominiai ir kitokie pasi
keitimai, augimas. Tą reikia 
pripažinti. Reikia pripažinti 
ir tą faktą - darbštumą, kuris 
daug padėjo pokario laikotar
piu, kol teko atstatyti visa, 
kas buvo sugriauta. Mokėta 
viską išgyventi ir pakelti sa
vo kraštą - ūkiniu ir ypač 
kultūriniu atžvilgiu.

Kaip iš savo giminių, senų 
draugų ir naujų pažįstamų 
patyriau ir savo akimis ma
čiau, žemės ūkis, kolūkiai 
labai tvirti ekonomiškai. Visi 
sutiktieji man tai tvirtino. 
Kai kas dar sakė, kad kolū
kiečiai dabar geriau už mies
telėnus gyvena. Toji Lietuva, 
kuri buvo ir dabartinė - visiš
kai skirtingos ekonomiškai, 
kultūriškai, ji eina kitu keliu. 
Yra pasiekusi daug pažan
gos. . . Mano supratimu, 
išeivija nuo dabartinės Lietu
vos neturėtų atsiriboti sie
na. . . . (Gimtasis kraštas, 
19, 1974 m. lapkričio 14 d., 4 
psl.).

Henriko Žemelio ne tik gra
žus įspūdžiai, bet ir teisingas 
patarimas visiems lietuviams 
išeivijoje. Nė vienas lietuvis 
neturėtų nuo Lietuvos atsiri
boti siena arba uždanga. Mes 
dar norime pridėti: Kiekvie
nas lietuvis turėtų dėti visas 
pastangas aplankyti savo 
gimtąjį kraštą ir pasidžiaugti 
savo tautos padaryta didžiule 
pažanga visose gyvenimo sri
tyse.
TIESIOG ĮSIMYLĖJO
I “VARGŠĄ” TITO

Kad mūsų lietuviški kleri
kalai jau seniai yra ant savęs 
pasiėmę neapsakomai didelę 
atsakomybę globoti ir ginti 
nuo Maskvos kapitalistinius 
kraštus, tai labai sena istori
ja. Bet kad jie imtųsi nuo 
Maskvos komunistų gelbėti 
Jugoslavijos komunistus, tai 
bus nemaža naujiena. Antai 
jų organo “Darbininkas” re
daktoriai savo laikraščio lie
pos 25 d. laidos beveik visą 
pusę pirmojo puslapio pa
šventė apverkimui likimo Ti
to ir jo kolegų. Savo gailios 
raudos pačioje pradžioje jie 
drožia:

“Maskva negali pamiršti ir 
nurimti, kad Tito vadovauja
ma Jugoslavija nepasiduoda 
pilnai Maskvos hegemonijai, 
kad jos komunizmas nėra 
stalinistinio tipo. Nepajėgda
ma diplomatiniais keliais, de
rybomis, vizitais palenkti Ti
to, bando slaptais keliais su
daryti jam sunkenybių. Iš 
vienos pusės kursto ir palaiko 
kroatų komunistų siekimą 
šiek tiek atsipalaiduoti nuo 
Belgrado serbų dominavimo, 
o iš antros - kursto Jugoslavi
jos komunistus siekti arti
mesnių, tampresnių ryšių su 
Maskva.”

Gaila, kad Tito neskaito ir 
nesupranta lietuviškai. Kaip 
jis džiaugtųsi susilaukęs iš 
mūsų klerikalų tokios karštos 
meilės ir šiltos talkos!

BENDRO ŽYGIO
AUKŠTAS VERTINIMAS

Apie erdvėje sėkmingai at
liktą Tarybų Sąjungos kos
monautų ir Jungtinių Valsti
jų astronautų bendrą žygį 
erdvėje, Vilniaus dienraštis 
“Tiesa” (liepos 22 d.) sako:

“Skridimas pademonstravo 
puikią Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos kosmonautų sąvei
ką bei savitarpio supratimą, 
užduotys buvo vykdomos 
darniai ir tiksliai, tikrai drau
giškoje aplinkoje.

Moksliniai ir techniniai eks
perimento rezultatai - reikš
mingas indėlis į pasaulinės 
kosmonautikos lobyną, į 
mokslą ir kultūrą.. Patyri
mas, kurį Tarybų Sąjunga ir 
Amerika sukaupė, ruošda
mos ir vykdydamos bendrą 

eksperimentą, sudarys gerą 
pagrindą, vystant ateityje 
tarptautinius kosminius pilo
tuojamus skridimus ir bend
rus kosminės erdvės moksli
nius tyriinus.

Bendras kosminių laivų 
“Sojuz-19” ir “Apolonas” 
skridimas buvo svarbus 
žingsnis, vystant tarptautinį 
bendradarbiavimą kosmose.

Šį skridimą pasaulio tautos 
laiko tarptautinio įtempimo 
realaus mažinimo faktu. Prie 
įtempimo mažinimo didžiuliu 
indėliu prisideda Tarybų Są
junga. “. . . Iš kosmoso mū
sų planeta, - pasakė TSKP 
CK Generalinis sekretorius 
draugas L. Brežnevas, - atro
do dar gražesnė, nors ir 
nedidelė. Ji pakankamai di
delė, kad galėtume gyventi 
joje taikiai, bet pernelyg ma
ža, kad statytume ją į bran
duolinio karo pavojų”. Stip
rėjąs tautų savitarpio supra
timas ir jų gera valia yra 
tvirtos taikos pasaulyje ga
rantija.”

VADINASI, JAI
VISTIEK GALAS. . .

“Darbininko” redaktoriai 
tos pačios 25 d. vedamajame 
lygina kunigų ir tikinčiųjų 
likimą Amerikoje su jų padė
timi Lietuvoje. Čia jie esą 
labai “laimingi”, žinoma, o 
ten labai “nelaimingi”.

Bet kas iš to, kad rezultatai 
tokie pat. Paklausykite:

“Sugretinimas rodo, kad 
Amerikoje laisvės ir pertek
liaus bei opinijos įtakoje baž
nytinė bendruomenė silpnina 
savo jėgas iš vidaus. Lietuvo
je ją silpnina ir sprogdina iš 
šalies. . .”

Vadinasi, “bažnytinės 
bendruomenės” galutinas li
kimas toks pat, būtent, atei
ties jai nebėra. Mokslas ir 
apšvieta atlieka savo darbą.

Brangieji Draugai! H
Liepos 19 mirė mano ma

mytė Agnes Petrukaitis. Tie
sa, aš jai buvau tiktai marti, 
bet ji man buvo kaip tikra 
mano mamytė. Jinai visada 
prašydavo mane, kad kada 
jinai mirs, kad pasiųsčiau 
“Laisvei” $100. Todėl ir pa
siunčiu šimto dolerių vertės 
šekį.

Mamytė jau mažai bematė, 
tai aš jai paskaitydavau 
“Laisvę”.

S. Rainardas sakė, kad jis 
parašys apie velionę,tai aš 
nieko nerašysiu.

Perduokite Jonui Grybui ir 
A.'Bimbai geriausius linkėji
mus. Aš juodu atmenu nuo 
jaunystės dienų.

Draugiškai,
Elizabeth Patrick,

Buzzard Bay, Mass.

Gerb. Ant. Bimba,
Prieš palikdama jūsų konti

nentą, noriu tarti keletą nuo
širdžių padėkos žodžių.

Š. m. liepos 30 dieną iš 
Kennedy aerouosto išskren
du jau į savo mylimą Tėvynę 
Tarybų Lietuvą.

Noriu nuoširdžiai padėkoti 
Jums, drg. A. Bimba ir Jūsų 
bendraminčiams, su kuriais 
dažnai teko būti jūsų paren
gimuose bei minėjimuose.

Tariu nuoširdų ačiū drg. 
Mizarienei, o ypač drg. 
Stenslerienei, kuri nepagalė
jo man nei laiko, nei draugys
tės, mane visuomet ir visur 
globojo.

Kviečiu visus draugus at
važiuoti pas mus į Tarybų 
Lietuvą pasisvečiuoti ir tuo 
pačiu mane, kaip ir kitus, 
aplankyti.

Retkarčiais parašysiu apie 
įvykius Lietuvoje.

Siunčiu $12 vertės čekį ir 
prašau mano sūnui pratęsti 
“Laisvės” prenumeratą 1976 
metams.

Dar kartą nuoširdžiai dėko
ju už malonų priėmimą ir 
bendradarbiavimą.

Su pagarba,
Cecilija Konkulevičienė

Penktadienis, Rugpiūčio (August) 1, 1975

Iš viešnagės ir Dainų Šventės 
Lietuvoje

A. P. Gab rėnas
1975 m. liepos 19 d.

Mielas Drauge Redaktoriau:
Prieš pusryčius. Dar tik

8:30 vai. ryto. Žiūriu į pietry
čius iš “Gintaro” viešbučio 
Vilniuje. Kambarys 401. Nuo 
4-ojo aukšto matyt raudonų 
stogų panorama. Linksma, 
gražu saulėtame Vilniję. Šir
dį gniūžtelėj© atsiradus gim
tajame krašte, Tarybų Lietu
voje.

Mintys vejasi viena kitą. 
Bet argi šiame skubotame 
rašinėlyje jas visas-išdėstysi! 
Gal ir nereikia. Jos būtų 
perdaug jautrios. , . iki 
•skystumo . . Tačiau dar tu
riu 15 minučių iki pusryčių, į 
kuriuos mūsų gidė Eimutė. 
22 metų mergaitė, mus pa
kvietė “Gintaro” restorane. 
Ta proga parašysiu pora žo
delių apie vakarykščią dieną 
Leningrade.

Iš Helsinkio, Suomijos, at
skridome 4:25 vai. po pietų. 
Lietus purkšnoją, lyg ap
verkdamas šimtus tūkstančių 
masinėse Leningrado kapinė
se palaidotų žuvusių nuo hit
lerinių bombų laike Lenin
grado apsupimo per pasauli
nį karą, nuo bado, šalčio ir 
ligų. Bet apie tai tomai knygų 
prirašyti. Ne man čia ir apie 
tai rašyti.

Liepos 18 d. Leningrado 
vasaros rytas. Iš Leningrado 
viešbučio, ant Nevos upės, 
apie kurią tiek daug esu 
girdėjęs iš poeto Puškino, 
Gogolio ir Tolstojaus, matosi 
sau ramiai tivuliuojanti Neva 
ir švelniai jos bangų glamo
nėjantis garlaivis “Aurora”, 
kuris pirmutinis paleido sal
ves ir sugriovė caro sostą, ir 
kurio šūviai nuaidėjo per visą 
pasaulį. Jo aidai ir šiandien 
skriejame mūsų žemės ka
muolį.

Vakarienę valgėme šaunia
me viešbučio restorane. Šim
tai publikos. Melodingas or
chestras griežia, pora baleto 
šokėjų švaistoti po estradą. 
Ten į vakarus, pro didžiulį 
langą, matyt Hermitažo mu
ziejus, buvęs caro palocius, 
kurį “Auroros” patrankos bu
vo apdaužusios. Abiem pu
sėm Nevos tęsiasi bulvarai, 
kuriais slenka virtinės auto
mobilių. Ten, pietiniame šone 
Nevos matyt Leningrado pa
norama, su daugybe pastatų, 
paauksuotomis boniomis, ir 
ten tarpe jų randasi Smolny 
institutas, kur Leninas kūrė 
Tarybų valdžią.

Labai norėjosi dar pasižval
gyti per restorano langus į 
Leningrado panoramą, pasi
džiaugti Leningrado saulėlei
džiu (čia vasarą saulė leidžia
si apie dešimtą valandą) ir 
pasiklausyti orchestro muzi
kos garsų. Bet po daug valan
dų (27) kelionės mūsų grupės 
— LLD antrosios ekskursi
jos grupės - dalyviai jau 
esame pavargę, labai pavar
gę. Tenka eiti gulti. . . Ry
toj 7-tą vai. . . vykstame į 
Vilnių.

. . .Dabar jau Vilniuje. Dar 
prieš pusryčius. Esu gerai 
pailsėjęs, džiaugiuosi Vil
niaus panorama po žydriuoju 
Lietuvos dangumi.

Sužydo pievos
Sužydo Šventosios paupės pievos, 
Darželiuos pakvipo rezetom, gvazdikų Žiedais, 
Prisimena tėviškę išvykęs ne vienas — 
Klaidžioja mintyse jos plačiais laukais.

Girdi kaip lakštutės suokia karklynuose, 
Vyturėliai čiulba mėlynei dangaus, 
Čia gyvulių bandos ganosi laukuose, 
Ten artojai verčia vagas kuoplačiau.

Sužydo Šventosios paupės pievos,
Tu čia jaunystę praleidai linksmai, 

Kartu su vienmečiais tėvynės jaunuoliais 
Lietuviškas dainas skambiai dainavai.

K. Žakavičienė

Liepos 20 d.
Jau antra diena Vilniuje. 

Truputį pailsėjome. Penkta
dienį, atvykę iš Leningrado, 
menkai atsikvėpę, vakare vy
kom į Kalnų Parką, kur pra
sidėjo Lietuvos Respublikinė 
Dainų Šventė. Žmonių minia 

nesuskaitomi tūkstančiai! 
Kopėm, lyg į Kalvarijos kal
ną, net keliaklupsčiomis. Gi
das, aukštas, lieknas, Bro
nius Laurikėnas veda mus, 
iškėlęs fortfelį virš minios 
galvų.

Greitai verpete publikos - 
dingo jis ir jo fortfelis. . . 
Mūsų grupelė, kaip žąsiukai, 
pasklidome, nedasiekę vie
tos, iš kur būtų buvę galima 
aiškiai ceremonijas matyti. 
Grįžome, kas sau, į Gintaro 
viešbutį, nieko nematę. Lai
mė, kad rytojaus dieną viską 
rodė televizijoje.

Mačiau viską aiškiai ir gė
rėjausi vaizdais iki susijaudi
nimo. Štai atmaršuoja Pane
vėžys, mano gimtinis rajo
nas. Tarpe miško vėliavų ir 
įvairių obalsių, ryškiausia 
drobė, nešama būrio vyrų, 
skersai visą Lenino Prospek
tą, su šūkiu joje “Su daina į 
darbą”. Iš jaunų choristų 
krūtinių veržiasi daina. Jie 
žengia dideliu, tvirtu žings
niu į “Šviesesnį Rytojų”. Jau
nos mergaitės pagarbiai žen
gia pro Lenino stovyklos pa
pėdę ir kloja puokštes gėlių. 
Visa- Tarybų Lietuva dėkoja 
jam už tarybinę santvarką. 
Už progą dirbti, dainuoti ir 
laimingai gyventi.

Toliau atžygiuoja, rodos, 
Kupiškis su šūkiu “Klestėkie, 
Tarybų Lietuva”. Dar toliau 
šūkis - “Tautų draugystė ir 
pasaulinė taika”. Nebepama- 
čiau kokio miesto.

Ir taip toliau. Paroda tęsėsi 
valandas, laimingų žmonių, 
žygiuojančių į pasaulinę tai
ką, į laimingesnį gyvenimą, 
su miškais vėliavų, dvelkiant 
švelniam vasaros vakaro vė
jeliui.

Na, ką gi. Vakar (liepos 19 
d.) buvo pati svarbiausia tris
dešimt penkmetinė (XXXV) 
sukaktis Lietuvos Tarybinės 
Socialistinės Respublikos 
(LTSR). Į Vingio Parką pub
lika pradėjo rinktis dar anks
tyvą popietę. Programa pra
sidėjo? vai. vakare. Leokadi
ja Diržinskaitė pasakė įžangi
nę trumpą prakalbėlę ir 7:15 
vai. paskelbė, kad Respubli
kinė Dainų Šventė oficialiai 
atidaryta. Ir prasidėjo neap
sakomai įspūdinga dainų pro
grama. Ją visą čia detališkai 
patiekti neįmanoma.

Vingio Parke vaizdas neap
rašomas, neįsivaizduoja
mas. . .

Programa baigėsi jau po 
dešimtos. Pavargęs, ir vėl 
pavargęs, grįžtų į “Gintarą”. 
Mano laimė, kad mano sūnė
nas inžinierius A. Gabrėnas, 
tarnaujantis Liaudies Buities 
ministerijoje po Kazimieru 
Plekavičium mane palydėjo. 
Kitaip nebūčiau suradęs, ka
dangi aš nuo mūsų grupės 
buvau pasilikęs. Šį rytą mūsų 
gidė Eimutė Markelytė mane 
barė.
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Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos liaudis karštai 
sveikina taikų sugyvenimą, santykių gerėjimą, mokslinį ir 
kultūrinį tarp abiejų šalių bendradarbiavimą. Tuo tarpu šios 
šalies visokio plauko ir kalibro reakcininkai su senatoriumi 
Jacksonu ir George Meany priešakyje, kuriems priklauso ir 
lietuviškieji “vaduotojai”, desperatiškai stengiasi sugrąžinti 
šaltojo karo laikus.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Visų moterų laimės vardan
V. Sereika

Dvi savaites, nuo birželio 
19 iki liepos 2 d. Meksikos 
sostinėje Mexico City posė
džiavo Jungtinių Tautų Pa
saulinė konferencija, sušauk- 
4 i tarptautinių moterų metų 
proga. 13 tūkstančių jos dele
gačių - 149 šalių ir kai kurių 
tarptautinių organizacijų at
stovių - svarstė klausimus, 
kurie jaudina visų žemynų 
moteris. Buvo aptarta ne lik 
kova dėl visiško moterų ly
giateisiškumo visose gyveni
mo srityse, bet ir problemos, 
susijusios su aktyviu moterų 
dalyvavimu kovoje dėl taikos 
ir Įtempimo mažinimo, su jų 
įtraukimu į žemės rutulyje 
vykstančius revoliucinius 
procesus, svarbius socialinius 
bei ekonominius pertvarky
mus, nes, kaip teisingai nuro
dė konferencijoje Meksikos 
prezidentas Luisas Ečeveri- 
ja, “tam, kad pagerėtų mote
rų padėtis, būtina prisidėti 
prie socialinių pertvarkymų 
tiek kiekvienoje šalyje, tiek- 
ir visame pasaulyje”.

Daug kas pasikeitė mūsų 
planetoje per pastaruosius 
dešimtmečius. Daug pasiekė 
ir moterys, petys į petį su 
vyrais kovodamos už savo 
teises, už laisvę, demokratiją 
ir socialinę pažangą. Pasikei
tė ir moterų vaidmuo visuo
menėje. Dabar jų rankos su
kuria daugiau kaip trečdalį 
visų materialinių žmonijos 
vertybių. Į politinį gyvenimą 
moterys įtraukiamos ir to
kiuose pasaulio rajonuose, 
kur dar visiškai neseniai tai 
atrodė neįmanoma. Argi neį
sidėmėtina tai, kad Centrinės 
Afrikos Respublikos vyriau
sybės vadove tapo Elizabeta 
Domisjen - pirmoji ministrė 
pirmininkė Afrikoje? Ir tai 
įvyko žemyne, kur moterys 
dar neseniai buvo paklusnios 
vergės; neturėjo jokių teisių.

Tačiau ekonominio, politi
nio ir dvasinio moterų išsiva
davimo, visų rūšių jų diskri
minacijos likvidavimo uždavi
nys, kaip ir anksčiau, tebėra 
aktualus pasaulyje, kur vieš
patauja kapitalas. Mexikoj 
mykusioje konferencijoje dau
gelis delegačių iš kapitalisti
nių šalių kalbėjo apie moterų 
teisių varžymą įvairiose sri
tyse. Pavyzdžiui, Japonijoje 
moterų darbas apmokamas 
50 procentų mažiau, negu 
vyrų. Nors moterims dabar 
beveik visur formaliai suteik
tos rinkimų teisės, buržuazi

nių valstybių parlamentuose 
jų labai mažai. Pavyzdžiui, 
Australijos aukščiausiajame 
įstatymų leidimo organe iš 
deputatų tik viena moteris.

Pasaulinio moterų forumo 
dalyvės audringa ovacija su
tiko Tarybų Sąjungos delega-’ 
cijos vadovę V. Nikolajevą- 
Tereškovą pirmiausia todėl, 
kad ji atstovavo pirmajai pa
saulyje socializmo šaliai, kuri 
apie socialinį moterų išvada
vimą ir lygiateisiškumą. Ša
liai, kurioje moterims ne tik 
suteiktos lygios su vyrais 
teisės, bet ir garantuotas 
naudojimasis šiomis teisėmis. 
Saliai, kurioje moterys suda
ro 49 procentus visų dirban
čiųjų pramonėje, 75 procen
tus švietimo ir kultūros dar
buotojų, 59 procentus specia
listų su aukštuoju ir viduriniu 
išsilavinimu, kur moterys su
daro fyeveik pusę deputatų, 
išrinktų šių metų birželio 
15-ąją į vietines Tarybas. 
Tad visiškai suprantama, ko
dėl konferencijos delegatės 
taip labai domėjosi patyrimu, 
kurį sukaupė TSRS ir kitos 
socializmo šalys, spręsdamos 
moterų klausimą.

Paskelbdama 1975 metus 
Tarptautiniais moterų me
tais, Suvienytųjų Nacijų Or
ganizacija paragino paversti 
juos aktyvių bendrų veiksmų 
metais, siekiant įgyvendinti 
moterų lygiateisiškumą, už
tikrinti jų dalyvavimą ekono
minio, socialinio ir kultūrinio 
gyvenimo raidoje, didinti jų 
vaidmenį, stiprinant taiką.

Nemažu indėliu prie to pri
dėjo Pasaulinė konferencija 
Mexikoj. Nors kai kurios Va
karų atstovės mėgino nu
kreipti konferenciją nuo kar
dinalių politinių problemų 
svarstymo, nors Kinijos dele
gacija tuščiai mėgino sukelti 
nesantaiką ir skilimą, konfe
rencija priėmė dokumentus, 
kurie turi padėti didinti mo
terų vaidmenį ir atsakomybę 
šiuolaikiniame pasaulyje, 
suaktyvinti moterų demokra
tinį judėjimą.

Svarbų vaidmenį šiame kil
niame darbe turi suvaidinti ir 
Pasaulinis moterų kongresas, 
kurį numatyta sušaukti šių 
metų spalio mėnesį Berlyne. 
Šis didžiulis visuomenės foru
mas apvainikuos ištisą seriją 
renginių, organizuojamų 
Tarptautinių moterų metų 
proga.

Nepaprasto grožio 
šventė

V. Petrauskaitė

Pažymint Pergalės Didžia
jame Tėvynės kare 30-metį ir 
Tarybų Lietuvos 35-ąsias me
tines, tris dienas Vilniuje 
vyko jubiliejinė Respublikinė 
dainų šventė.

Penkerius metus ruošėsi 
šiai šventei rajonų ir miestų 
saviveiklininkai. Tikėtis da
lyvauti Dainų šventėje galėjo 
tik patys pajėgiausi kolekty
vai, geriausiai išmokę šventi
nį repertuarą. O jis šį kartą 
buvo tikrai sudėtingas. Net 
septynis naujus šokius an
samblių vakarui sukūrė žino
ma choreografė E. Morkūnie
nė, pučiamųjų orkestrams te
ko išmokti ištraukas iš A. 
Chačaturiano ir E. Balsio ba
letų, jungtinis choras ruošė 
A. Bražinsko ir V. Barausko 
kantatą “Brolių milžinų šaly”.

Trisdešimt trys tūkstančiai 
geriausių Lietuvos daininin
kų, šokėjų ir muzikantų susi
rinko į Dainų šventę. Iš mies
tų daugiausia saviveiklininkų 
atsiuntė Vilnius - 5784, iš 
rajonų gausiausia buvo kap- 
sukiečių delegacija - 1284 
žmonės.

Gerą savaitę prieš iškilmin
gą šventės pradžią saviveikli
ninkai užtvindė sostinės gat
ves. Vyko ne tik jungtinės 
repeticijos, bet ir varžybos 
dėl geriausių kolektyvų var
dų. Daugiau kaip 300 kolek
tyvų išmėgino savo jėgas. 
Parodų rūmuose buvo atida
ryta liaudies meno paroda, 
Pilies skersgatvyje, po atviru 
dangumi, savo naujausius 
darbus rodė liaudies meistrai
— tapytojai.

Pirmuoju masinės šventės 
akordu tapo ansamblių vaka
ras Vilniaus Kalnų parke. Jis 
vyko su šūkiu - “Himnas 
darbui’’;nSavo meistriškumą 
čia pademonstravo apie 10 
tūkstančių saviveiklininkų ir 
profesionalų, grojo kanklinin
kės ir skudutininkai, liaudies 
dainoms pritariant, sukosi 
šokėjai. Natūralų gamtos am
fiteatrą užtvindė nesuskai
čiuojami tūkstančiai žiūrovų.

Išreikšdama jų mintis, iš
kilmingai atidarant Respubli
kinę dainų šventę, jos Orga
nizacinio komiteto pirminin
kė, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduo
toja L. Diržinskaitė kalbėjo:

— Mes reiškiame gilią pa
garbą tiems, kas nepagailėjo 
laisvalaikio, kruopštaus dar
bo, kad savo kūryba šlovintų 
tarybinę Tėvynę, apdainuotų 
didžias liaudies pergales.

Dainų šventės pradžią iš
kilmingai paskelbė daudytės
- senovinis lietuvių liaudies 
instrumentas. Daugiau kaip 
20 tūkstančių dainininkų Vin
gio estradoje skambiai daina
vo apie harmonizuotas lietu
vių ir rusų liaudies dainas, 
dainavo apie plačios Tarybų Algio Palionio ir Tado Žebrausko nuotraukos

Užsieniečiai darbo unijų veikėjai Maskvoje gegužės 9 d. dalyvauja iškilmėse atžymėjimui pergalės prieš fašizmą 30-ųjų metinių proga. Jie atstovauja 
Kanados, Jungtinių Valstijų ir Anglijos unijistus. Ta pačia proga jie plačiai pavažinėjo po Tarybų Sąjungą ir susipažino su tarybinių darbo unijų 
judėjimu ir jo vaidmeniu socialistinėje santvarkoje.

LAISVĖ

šalies grožį, tarybinių tautų 
draugystę. Nuotaikingas pol
kas trenkė kaimo kapela.

Labai pakiliai iš tūkstančių 
dainininkų krūtinių nuskam
bėjo J. Švedo ir A. Venclovos* 
“Daina apie Tarybų tautą”. 
Ši daina atėjo čia nuo pirmos 
pokarinės 1946 metų Dainų 
šventės, tapo savotišku šių 
masinių liaudies renginių 
simboliu.

Susikaupę choristai daina
vo M. K. Čiurlionio karmoni- 
zuotą lietuvių liaudies dainą 
“Ant kalno gluosnis”. Jie ži
nojo, kad įjungtos kino kame
ros. Nufilmuoti kadrai įeis į 
filmą, kuriamą didžiojo lietu
vių dailininko ir kompozito
riaus gimimo 100-osioms me
tinėms. Įspūdingai nuskam
bėjo B. Dvariono ir E. Mieže
laičio “Ant Nemuno kranto”, 
I. Dunajevskio “Daina apie 
Tėvynę”. Pirmą kartą Dainų 
šventėje, kartu su saviveikli
ninkais, pasirodė ir pajėgiusi 
profesionalų kolektyvai, gro
jo simfoninis orkestras.

Sekmadienį, liepos 20 d., 
žiūrovai rinkosi į “Žalgirio” 
stadioną. Čia savo meną pa
rodė tūkstančiai šokėjų. 
Meistriškumą demonstravo 
darželinukai ir moksleiviai, 
pionieriai, jaunimo ir pagyve
nusių žmonių šokių kolekty
vai, pramoginių šokių šokė
jai, saviveikliniai ir profesio
nalūs pučiamųjų orkestrai. 
Buvo atlikta žaisminga kom
pozicija “Kviečiame į vardy- 
nes”. Ilgais plojimais palydė
jo žiūrovai “Pakeltkojį”, 
“Blezdingėlę”, “Rugučius” - 
šiuos klasikiniais tapusius lie
tuvių liaudies šokius. Daug 
puošnumo šventei suteikė šo
kėjų rūbai - vis kitoki, žemai
čių ir aukštaičių, dzūkų ir 
Sūduvos krašto.

Draugystės rateliuose su 
mūsų šokėjais drauge sukosi 
ir svečiai - Rusijos Federaci
jos, Latvijos, Baltarusijos ir 
Moldavijos pasiuntiniai, sim
bolizuodami neišardomą ta
rybinių tautų draugystę.

Ąžuolų vainikais apvaini
kuoti šventės meno vadovai, 
baletmeisteriai, dailininkai 
suka šventiškai papuoštomis 
karietomis garbės ratus. 
Skamba žirgų varpeliai ir 
žiūrovų šūksmai: “Valio!”

Jubiliejinėję Dainų šventė
je dalyvavo Lietuvos Komu
nistų partijos ir respublikos 
Vyriausybės vadovai, revo
liucinių kovų ir Didžiojo Tė
vynės karo veteranai, darbo 
pirmūnai, kultūros ir meno 
veikėjai, Tarybinės Armijos 
atstovai, svečiai iš broliškųjų 
respublikų ir iš užsienio.

Mokslo nėra plataus vieškelio, 
ir tik tas gali pasiekti jo spindin
čias viršūnes, kuris, nebodamas 
nuovargio, kopia jo akmenuotais

K. MARKSAS

3-ias puslapis

Dainų šventė Vingio parke.

iškilminga Dainų šveritės dalyviu eisena Vilniaus gatvėmis.
KURIAMAS MENINIS 
FILMAS

Utena. Neseniai naujo 
Dauniškiu gyvenamojo mik
rorajono pakraštyje išaugo 
neįprastas statinys. Tai cerk
vės maketas, pastatytas nau
jos meninės juostos “Biogra
fijos faktai” filmavimui.

Pagrindinį vaidmenį nauja
me filme atlieka aktorius 
Leonidas Nevidomskis, žino
mas iš kino juostų “Pamotė”, 
“Laiškai iš jaunystės”. Masi
nėse scenose filmuojasi ute
niškiai.

Režisierius B. Šedurskis 
pasakoja, kad jų filmas skir
tas mūsų amžininkams, sta
tybininkams, jis gvildena 
žmogaus sąžinės ir atsakomy
bės problemas.

KAIMYNŲ FOTOGRAFIJA
Mažeikių kraštotyros mu

ziejaus parodų salėje atidary
ta Latvijos TSR Saldaus 
miesto fotostudijos, turinčios 
30 narių, meninių fotografijų 
paroda.

Athenai. - Prasidėjo teis
mas prieš 20 Graikijos vadų, 
kurie 1967 metais nuvertė 
valdžią ir įsteigė savo dikta
tūrą. Jie kaltinami šalies iš
davimu. Teisiamųjų tarpe 
yra buvęs prezidentas 
George Papadaupolos.

Jaunieji šokėjai Vilniaus “Žalgirio” stadione.
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Portugalijoje valdžia 3 generolų rankose

Francisco da Costa Gomes Vasco Gonęalves Otelo Saraiva de Carvalho

Pasitraukimas Portugalijos 
Socialistų Partijos ir Laisvų
jų Demokratų iš koalicinės 
valdžios privedė prie to, kad 
Ginkluotųjų Jėgų Judėjimas 
visą valdžios galią laikinai 
pavedė trims generolams -

Važiuojame į Punską
. . . Paskutinė viešnagės 

diena.
Apie Punsko apylinkių gro

ži teko skaityti anksčiau. Na, 
o kad Punską vadintų Lenki
jos lietuvių sostine - šito lig 
tol negirdėjau. Išraitytais lyg 
gyvačiukai keliais važiuoja
me į šį miestelį. Prireiktų ne 
trumpų valandėlių, o dienų ir 
savaičių, kad po to net talen
tinga plunksna galėtų kiek 
tinkamiau pateikti jų grožį. 
Kiekvienas kalnelis - su savo 
karūna, kiekviena lomelė - 
irgi kitoms nepanaši. Žiem
kenčių kilimais ir arimais nu- 
draibstyti bei medžių goje
liais, pakelių miškeliais iškai
šyti laukai lydi nuo Seinų iki 
pat Punsko. Dar gerokai jo 
neprivažiavus į padangę lyg 
dvyniai išnyra gotiški bažny
čios bokštai. Ir neįtarsi, kad 
jie nevieniši, kad, įsirėžę 
aukštai į dangų, iš ten su 
kažkokia panieka žiūri į paly
ginus žemaūgį Punską.

“Rasite čia dalytę Vygrų ir 
Karpatų. Šlamės čia jums 
auksinės liepos ir verkšlens 
balti beržai, o seną pasaką oš 
miškų eglės ir pušys. . . Iš
girsite čia vakaro tyloj skam
bią lietuvišką dainą, kuri jūsų 
sielose paliks gilius pėdsa
kus,” - rašė Angelė Šliaužie- 
nė, kviesdama jaunimą ge
riau pažinti Punsko apylin
kes.

Tačiau štai ir Punskas. 
Gatvė, kuria važiuojame, rie
kia miestelį į dvi puses. Ir 
vienoj, ir kitoj nemaža naujų, 
dailiai pastatytų, išpuoštų 
namų. Kitoje miestelio pašo
nėje, suspaustas aukštokų 
krantų, ramiai tyvuliuoja ne
didelis ežerėlis, viliodamas 
paukščius ir meškeriotojus. 
Punskiečiai miestelyje turi 
viską, ar beveik viską, kas 
būtiniausia - valsčių, sveika
tos apsaugos punktą, veteri
nariją, paštą, keletą krautu
vių. Pačiau mus labiausiai 
domino lietuvių gimnazija ir 
lietuvių kultūros namai.

Punsko mokykloje
Punąko vidurinėje lietuviš

koje mokykloje mokosi 125 
moksleiviai. Mokykla prie 
pat gatvės, tačiau apie ją 
rašyti matyt, jau netikslinga. 
Salia jos padėti pamatai žy
miai moderniškesniems, erd
vesniems, žodžiu, šiuolaiki
niams rūmams. Tai įvyko 
praėjusių metų spalio 25 d., 
atvykus į Punską nemažam 
būreliui garbingų svečių: 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos Švietimo ir Auklėjimo 
ministrui Ježiui Kuberskiui, 
Lenkijos Jungtinės darbinin
kų partijos Balstogės pirma
jam sekretoriui Zdzislavui 
Kurovskiui ir kitiems. Tuo

Francisco da Costa Gomes, 
Vasco Goncalves ir Otolo Sa
raiva Carvalho. Tai padaryta 
to judėjimo seimo, suside
dančio iš 230 narių, nutari
mu. Niekas dabar negali pa
sakyti, kaip ilgai šalis turės 
apsieiti be civilinės valdžios.

SVEČIUOSE PAS LENKIJOS 

LIETUVIUS
( Pabaiga iš pereito numerio )

met ir buvo įmūrytas kertinis 
akmuo į pamatus naujos mo
kyklos, kurios statybai val
stybė skyrė daugiau 20 mili
jonų zlotų. Tai apie 80 ilgio ir 
27 m pločio statinys, iškilęs 
trejais aukštais. Pagrindinis 
mokyklos korpusas bus su
jungtas su sporto sale. Bus 
pastatytas ir bendrabutis, 
galintis apgyvendinti 100 mo
kinių. Kitame name apsigy
vens 18 mokytojų šeimų.

“Kreipdamasis į susirinku
sius drg. Vitoldas Kaziolas, - 
dalinasi įspūdžiais E. Petruš
kevičius, - pabrėžė, kad 
Punsko valsčiaus gyventojai 
pirmauja Seinų apskrityje že
mės ūkio srityje, taip pat 
nemaža pasiekę ir kultūrinia
me gyvenime. Neveltui 
Punsko valsčiui buvo pripa
žinta pirmoji vieta valsčių 
konkurse, skirtame Liaudies 
Lenkijos Respublikos 30-čio 
jubiliejui. Ir ši mokykla, di
džiausia visoje Seinų apskri
tyje, taps LLR 30-čio pa
minklu ateinančioms kar
toms, liudys apie liaudies 
valdžios dėmesį, skiriamą vi
sai visuomenei nepriklauso
mai nuo jos tautinės kil- • Mmes. . .

Z. Kurovskis savo kalboje 
pasakė:

— Nauji mokyklos pastatai 
tai dar ne viskas. Svarbiausia 
yra užtikrinti gerus, pilnai 
išsilavinusius mokytojų kad
rus. Vaivadijos valdžios ir 
šioje srityje teiks visokeriopą 
pagalbą. Esant būtinam rei
kalui, galima bus tartis su 
draugais iš Tarybų Lietuvos 
ir ten ruošti lietuvių kalbos 
mokytojus”.

Punsko lietuvių mokykla, 
pasak ministro, bus aprūpin
ta tobuliausiomis mokymo 
priemonėmis, kurios tik Len
kijoje yra.

Pasinaudoję tokia proga 
pasakysime, kad praėjusiais 
mokslo metais Liaudies Len
kijoje lietuvių kalbos mokėsi 
700 mokinių. Seinų apskrity
je dar veikė penkios aštuon
metės ir dvi keturklasės mo
kyklos, kur dėstoma lietuvių 
kalba. Kitose keturiose aš
tuonmetėse ir keturiose ke
turklasėse mokyklose lietu
vių kalba yra kaip disciplina, 
kaip dėstomas dalykas.

Tačiau sugrįškime į Punsko 
senąją vidurinę mokyklą, ku
ri, beje, pastačius naują bus 
perorganizuota į Žemės ūkio 
mokyklą. Taigi, atvykus 
mums, mokinius ir mokyto
jus radome belaukiančius di
džioje mokyklos salėje. Ne
pasakytume, kad jie, kaman
tinėjo mus klausimais. Apie 
Tarybų Lietuvą jie puikiai 
žino iš knygų, žurnalų, laik
raščių, o taip pat klausydami

Visa atsakomybė už tokios 
padėties susidarymą Portu
galijoje priklauso socialis
tams ir reakcininkams. Jie 
sudarė bendrą frontą ir nu
vertė civilinę koalicinę vy
riausybę.

mūsų respublikos radijo bei 
žiūrėdami televizijos laidas. 
Sakykime - šia prasme jie 
buvo santūrūs, netgi skūpo- 
ki. Užtat labai dosnūs šo
kiais, dainomis, gėlėmis. Tas 
trumpas laikas, praleistas 
kartu su mokyklos šeiminin
kais, prabėgo neapsakomai 
greitai. Kažkas, jau išeinant 
iš salės, pasakė;

— Ten, už kalnelio, jau 
Lietuva.

Nedidelę Lietuvos dalely
tę patyrėme ir pas jus, puns
kiečiai.

Lietuvių kultūros namai
Netoli vidurinės lietuvių 

mokyklos, kitoje gatvės pu
sėje, 1957 m. įsikūrė Lietuvių 
kultūros namai. Geriausiai jų 
paskirtį nusako pats pavadi
nimas. Jie tenkina visuome
nės, visų pirma lietuviškos 
visuomenės poreikius kultū
rai. Valentinas Uzdila, Vil
niaus Universiteto auklėti
nis, šių namų vedėjas keletą 
metų atgal taip išsireiškęs: 
“Jie turėjo perimti žmonėse 
kilusią iniciatyvą ir organiza
cinę meno saviveiklos pusę”. 
O dabartines Lietuvių kultū
ros namų darbo kryptis pažy
mėjo keturiais štrichais. Jie:

“1. Varo plataus užmojo 
šviečiamąją propagandą;

2. Buria meno saviveiklos 
ratelius prie kultūros namų;

3. Parengia masines pro
gramas, skirtas valstybinėms 
bei žymioms sukaktims pažy
mėti;

4. Bendrauja su kitomis vi
suomeninėmis organizacijo
mis, ruošia kultūrinius rengi
nius.”

Taigi, Punsko Lietuvių kul
tūros namai - ne tik punskie
čiams. Tai savotiškas kultūri
nio judėjimo centras, teikian
tis dalykinę paramą meno 
saviveiklos būreliams, skati
nantis jų darbą, o taip pat 
rodantis pavyzdį kitiems. 
Trumpas laikas - ne retai 
aklas. Juose mes iš tikrųjų 
viešėjome neilgai, ir, kas ži
no, gal būt daug ko ir nesuži
nojome. Todėl, manau, tiks
lingiausia bus pasinaudoti 
vienu interviu. Tiesa, ne 
šviežiausiu, o pernykščiu, ta
čiau tai dalyko esmės nekei
čia. Tuomet “Aušros” redak
torius prašė Lietuvių kultū
ros namų vedėją smulkiau 
papasakoti apie jų veiklą. 
Išgirdo štai ką:

“Vien tik 1973 m. kultūros 
namuose surengta 8 paskai
tos. Dauguma jų vienaip at 
kitaip lietė Tarybų Lietuvos 
dabartinį kultūrinį bei ekono
minį gyvenimą. Be to, kultū
ros namų salėje eksponuota 
penkios meno darbų parodos, 
tame tarpe “Lietuviškoji ek- 
varelė” ir dvi serijos šiuolai

kinės lietuviškos meninės fo
tografijos.

Tačiau daugiausia dėmesio 
Lietuvių kultūros namai sky
rė meno saviveiklos plėtotei. 
Šioje srityje didžiausias 1973 
m. laimėjimas buvo Punsko 
LNK (Lietuvių kultūros na
mų) estradinio dainų ir šokių 
ansamblio “Punia” debiutas. 
Šį ansamblį gausia elektroni
ne technika padėjo aprūpinti 
LKVD Centro valdybos rū
pesčiu Vidaus reikalų minis
terija, Punsko valsčiaus biu
ras ir Punsko kooperatinis 
bankas. “Punios” ansamblis 
jau turi savo kuklią istoriją. 
“Tarybinės dainos” konkurso 
apskrities varžybose laimėjo 
pirmą vietą. Atstovavo Seinų 
apskričiai Baltstogėje rengi
ny “Svetima giriate, savęs 
nepažinę”. Lietuvišką muzi
ką, dainą ir šokį demonstravo 
Krasnapolio ir Seinų publi
kai. Gegužės 5 ir 6 dienomis 
davė tris koncertus Punske. 
Gegužės 20-tą koncertavo Vi
dugiriuose. . .”

Šitokį vaizdą apie Lietuvių 
kultūros namų darbą papildy
sime dar keliomis ištrauko
mis iš to paties interviu:

“Lietuvių kultūros namai 
didžiuojasi iš seno pagarsėju
siu choru, kuriam vadovauja 
Kostas Sidaras. Šis choras 
kartu su Vaitakiemio kaimo 
vokaline grupe ir šokių rate
liu sudaro liaudies dainų ir 
šokių ansamblį “Dzūkija”. Šis 
ansamblis suruošė savo vaka
rą praeitų metų gegužės mė
nesį Vaitakiemyje”.

“1973 m. prie LKN veikė 
dramos būrelis (21 dalyvis). 
Pastatė jis Kreivėnuose Ka
zio Binkio pjesę “Atžalynas”. 
Tais pat metais LKN ir Juozo 
Vainos pastangomis birželio 
17 d. Punske buvo surengtas 
mūsų apylinkės pagyvenusių 
žmonių koncertas. Progra
moje buvo lietuvių liaudies 
dainos, prisiminimai, porin- 
ges ...

“Verta paminėti, kad prie 
kultūros namų įsisteigė foto- 
mėgėjų būrelis”.

. . .“Ne vieną mūsų sambū
rį linksmina jau keleri metai 
garsėjanti kaimo kapela. 
Ypač daug egzotikos ir gyvu
mo įnešė ji praeitų metų 
pavasarį koncertuodama Bal
stogėje”.

. . .“Lietuvių kultūros na
mai mėgina kartais atgaivinti 
kai kurias lietuvių liaudies 
tradicijas. 1973 m. birželio 
pabaigoje prie Punsko ežero 
buvo organizuotas “Joninių” 
vakaras, senovės lietuvių pa
pročiuose vadinamas Rasos 
švente”.

Manyčiau, kad po to, kas 
čia cituota apie Lietuvių kul
tūros namų veiklą, jau nieko 
kito sakyti nereikia. Jie iš 
tikrųjų gerai perėmė “žmonė
se kilusią iniciatyvą”, ir ją 
pastoviai plečia.* * *

Čia papasakojome nedidelį 
žiupsnelį to, ką matėme pas 
Lenkijos lietuvius. Visa jų 
gyvenimo panorama - nepaly
ginamai turtingesnė, įvairia- 
pusiškesnė ir jos pažinojimui 
prireiktų kur kas daugiau 
laiko. Tačiau manau, kad ir 
šis, sakyčiau, gana vienaša
liškas pasakojimas, pasakoji
mas tik apie kultūrinį Lenki
jos lietuvių gyvenimą ne vie
nam JAV gyvenančiam lietu
viui primins gimtąsias vietas, 
vaikystę ir kelią į užjūrio 
kraštus.

Washington. - Valdžia mu- 
tarė ginklų pardavimą Jorda
nui laikinai atidėti. Mat, pre
zidentas pajuto Kongreso pa
sipriešinimą. Ginklų pardavi
mas Jordanui nepatiktų Iz
raeliui.

Ankara. - Turkijos valdžia 
jau paėmė į savo rankas kai 
kurias Amerikos militarines 
bazes. Tai laikoma Turkijos 
pasipriešinimu Amerikos 
Kongresui kuris neleidžia 
šiuo tarpu parduoti ginklų 
Turkijai.

Puikus bendradarbiavimo pavyzdys

Tarybiniai kosmonautai: kairėje - Aleksei A. Leonov, 
dešinėje - Valery N. Kubasov.

Per televiziją stebėjau kos
minio laivo “Sojuz-19” įgulos 
pulk. A. Leonovo ir V. Kuba- 
sovo sugrįžimą į gimtąją že
mę. Tai buvo tikrai nepa
mirštamas reginys. Didžiulis 
rausvai baltas parašiutas ve
ža kapsulę su drąsia įgula 
tiesiai į žemės motinėlės glė
bį. Likus porai metrų buvo 
įjungtas parakinis stabdymo 
įtaisas ir visa kapsulė, sukė
lusi didžiulį dulkių debesį, 
švelniai palietė žemės pavir
šių. Čia jų laukė didžiulis 
būrys įvairių mašinų, malūn
sparnių iš paieškos koman
dos, didelis būrys smalsuolių 
iš gretimo miestelio, norėju
sių “pačiupti” kokį nors “su
venyrą”, tačiau tvarkos sau
gotojai to daryti neleido. 
“Apolo” šiuo metu dar tebėra 
erdvėje, bet kada gausit šį

Mirė senas veikėjas

Vilnius. - Liepos 22 d., 
eidamas 86-uosius metus, 
Vilniuje staiga mirė aktyvus 
revoliucinio judėjimo Lietu
voje dalyvis, TSKP narys 
nuo 1924 metų, Lietuvos TSR 
nusipelnęs kultūros veikėjas, 
personalinis pensininkas Juo
zas Stimburys.

Už aktyvią visuomeninę 
veiklą J. Stimburys buvo 
apdovanotas keturiais Darbo 
Raudonosios Vėliavos ir 
“Garbės ženklo” ordinais, 
taip pat keliais medaliais. 
1935 m. jam buvo suteiktas 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
kultūros veikėjo garbes var
das.

Detroit, Mich. - General 
Motors paskelbė, kad šiemet 
per liepos mėnesį jos automo
bilių buvo parduota 16 pro
centų daugiau, negu 1974 
metais per tą patį mėnesį. 
Kitos automobilių gamybos 
kompanijos tokiais laimėji
mais nesigiria.

Washington. - Liepos 22 
dieną čia iš visų Amerikos 
kampų suplaukė graikiškos 
kilmės amerikiečiai ir reika
lavo, kad Kongresas neleistų 
vyriausybei pradėti vėl gink
lus pardavinėti Turkijai. Da
lyvavo apie 4,000 graikų.

Harrisburg, Pa. - Netoli 
nuo čia kilusiame gaisre Penn 
National Race Course tvarte 
žuvo 46 reisiniai arkliai. Jų 
vertė - $175,000.

mano laišką, jo šaunioji treju
kė bus taip pat jau žemėje.

Šis dviejų supergalingų 
valstybių bendradarbiavimas 
kosmose yra labai reikšmin
gas, įrodantis V. Lenino tei
gimą, kad valstybės su skir
tingom santvarkom gali pui
kiai bendradarbiauti, teisin
gumą. Todėl užtenka jau 
žvanginti ginklais, laikas pra
dėti rimtai dirbti, siekiant 
taikos, pažangos tarpusavio 
santykiuose.

Šis skridimas buvo giliai 
simboliškas ir kita prasme, 
nes vyko tuo metu, kada visa 
Lietuva šventė Tarybų val
džios atkūrimo 35-sias meti
nes. Kaip tarybiniai kosmo
nautai kosmose draugiškai 
paspaudė rankas amerikiečių 
astronautams, taip ir politi
koje turi būti, reikalinga pa

MISIONIERIAI IR
KUNIGAI - ČIA ŠNIPAI

Washington. - Iškelta aikš
tėn, kad Centrinės Žvalgybos 
Agentūra (ČIA) turi surekru
tavusi daug kunigų ir misijo- 
nierių savo šnipais. Tam taip
gi plačiai panaudojamos įvai
rių tikybų religinės organiza
cijos.

Kaip plačiai Agentūra yra į 
savo darbą įkinkus katalikų 
bažnyčios dvasininkiją, paro
do kad ir tas faktas, jog net 
vienas Vietnamo katalikų 
vyskupas buvo Agentūros 
agentas. Jam, žinoma, buvo 
už šnipinėjimą gerai apmoka
ma.

Turi naują lyderi

Roma. - Italijos Krikščionių 
Demokratų Partija, pagaliau, 
po ilgų ir aštrių vidinių ginčų, 
nauju lyderiu išsirinko Be
nigno Zaccagnini. Jis dar tik 
63 metų amžiaus. Jis esąs 
priimtinas visoms frakci
joms. Jis esąs toleruojamas 
net ir komunistams, kurie 
praėjusiuose rinkimuose la
bai daug laimėjo, o krikščio
nys demokratai, vadovauja
mi konservatyvaus Fanfani, 
taip skaudžiai pralaimėjo. 
Kaip tik tas pralaimėjimas ir 
privertė klerikalus pakeisti 
savo vadovybę. Ar Zaccagni- 
niui geriau seksis už Fanfanį, 
tai kitas klausimas.

spausti vieni kitiems rankas, 
visiems laikams užmiršti šal
tąjį karą, o antitarybines pe
ticijas mesti į šiukšlių dėžę.

“Bendras skridimas,” - pa
brėžė prez. Fordas, - “tai 
labai svarbus įvykis ne tik 
jūsų penkiukės, bet ir tūks
tančių Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos mokslininkų ir 
technikos specialistų, dirbu
sių drauge, kad užtikrintų šio 
nepaprasto eksperimento is
torinę reikšmę, laimėjimas.”

Aš sakyčiau, kad tai yra ir 
taikingųjų jėgų pergalė. Jei 
galima kosmuose taikingai 
bendradarbiauti, kas nelei
džia to daryti mūsų planeto
je?

Reikalinga pasveikinti šią 
drąsia .kosminę penkiukę ir 
dar plačiau veikti taikos la
bui. V.GULMANAS

Už "reformuotą 
demokratiją”

President
Valery Giscard d‘Estaing
Paryžius. - Prancūzijos 

prezidentas Valery Discard 
d‘Etaing sako, kad “senoji, 
konservatyviška demokratija 
yra pasmerkta mirčiai”. Jis 
esąs pasimojęs sukurti naują 
“reformuotą demokratiją”. 
Tik tokia demokratija galinti 
išsilaikyti ir laimėti šiandie
niame pasaulyje.

Prezidentas neišdėstė, kaip 
toji jo planuojama demokrati
ja atrodys praktikoje.

New Yorkas. - Vėžio ligos 
tyrinėjimo specialistai teigia, 
kad slaptai iš užsienio gabe
nami “paslaptingi” vaistai, 
kurie išgydą vėžį arba jį 
sulaiką, yra pikta apgavystė. 
Jie nieko tokio panašaus ne
padaro.

Toronto. - Liepos 22 d. 
sustreikavo Kanados bran
duoliniai mokslininkai ir inži
nieriai. Tai pirmas toks šioje 
šalyje streikas. Jame daly
vauja 320 mokslininku ir inži
nierių. Streikieriai reikalauja* 
algų pakėlimo 47.5 procento.
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• Valstijos gali pirmutinės panaudoti branduolinius ginklus. 
Gynybos sekretorius Schlesingerit pagrūmojo, kai Jungti
nes.

.Worcester, Mass.
IŠ SPAUDOS PIKNIKO

Pikniką surengė Lietuvių 
Literatūros Draugijos 7-oji 

-apskritis liepos 20 d. Olympia 
Parke. Nors oras pasitaikė 
gązdinantis, bet spaudos pa
triotų nuo pikniko nesulaikė. 
Jie suvažiavo labai skaitlin
gai, už ką visiems didelis 
ačiū.

Tvarkos vedėju .buvo Ap
skrities pirmininkas drg. A. 
Kandraška iš Bostono. Pikni
kas prasidėjo dainomis. La
bai gražiai padainavo Irena 
Janulis ir Jonas Sabaliaus
kas. Pianu akompanavo Meš- 
kienė. Publikai labai patiko. 
Bet publika taip pat labai 
pasigedo Amelijos Young iš 
New Yorko. Visi klausė: kas 
atsitiko, kad jos nėra? Tur
būt buvo labai svarbios prie
žastys, kad jinai neatvažiavo. 
Labai atsiprašome.

Po dainų buvo pietūs. Pie
tūs buvo ekspertų virėjų ska
niai pagaminti. Visiems užte
ko. Valgė kas tik kiek norėjo. 
Pabaigoj dar gavome ir ledų - 
“ice cream”.

Po pietų sekė kalbos. Kal
bėjo drg. Kandraška. Jis nu
rodė spaudos svarbą ir LLD 
jubiliejaus reikšmę.

Piknike darbavosi šie drau
gai ir draugės: Prie vartų F. 
Petkūnas ir V. Trakimas; 
prie laimėjimų Irene Janulis 
ir Kat. Ausėjus; prie tikietų 
pietums pardavinėjimo J. 
Petkūnas. O svarbiausia ir 
sunkiausią darbą atliko drg. 
R. Janulis. Jis rinko aukas.

Ačiū visiems, kurie prisidė
jote su darbu. Ačiū visiems 
už dalyvavimą.

Pikniko finansinės pasek
mės: pelno $91.10, aukų 
$246, prenumeratos atnauji
nimų $10. Viso $347.10.

Už Komisija:
John Petkūnas

St. Petersburg, Fla.
Liepos 12 d. LSC klubo 

salėje įvyko klubo mėnesinis 
susirinkimas. Jį pravedė klu
bo prez. V. Bunkus. Klubo 
valdyba pateikė raportą.

Pirm. V. Bunkus pranešė, 
kad į mūsų salę buvo atėjęs 
inspektorius iš sveikatos de
partamento, apžiūrėjo virtu
vę, indus ir salės patalpas. 
Rado viską tvarkoje.

V. Bunkus taipgi pranešė, 
kad reikalinga prie namo kaip 
ką sutvarkyti. Prašė klubie- 
čių talkos. Pranešė, kad bir- 

. želio mėn. salė buvo išnuomo
ta vidutiniškai.

Finansų sekr. Tillė Lukienė 
jsateikė klubo finansų rapor
tą.

Iždininkas Jonas Rūbas su 
sąskaita sutiko.

Iš parengimų komisijos ra
portą pateikė Juozas Bakšys 
ir P. Mockapetris. Raportai 
vienbalsiai priimti.

Pasibaigus susirinkimui, 
mūsų šeimininkės pavaišino 
skaniais pietais.

Floridos naujoji gyventoja 
Helena Siaurienė paminėjo 
savo gimtadienį.

Ta proga ji pobūvio daly
viams “užfundijo” po taurelę. 
Dalyviai sudainavo “Ilgiausių 
metų”.

Po to turėjome gražią dai
nų programą. Gerbiama so
listė Gertruda Raškauskienė 
dar tebebuvo Floridoje. Ji su 
savo vyru Leonu atvyko į 
salę papietauti. Buvo papra
šyta padainuoti.

Solistė padainavo šias dai
nas: “Tykiai Nemunėlis te
ka”, “Kilk saulute” ir “Priro- 
dijo geri žmonės man berne
lį.”

Vietinis solistas Larry 
Strack dainavo angliškai: 
“Street Where You Live,” 
“Around The World,” ir 
“Beautiful Morning.”

Pabaigai Adelė Pakalniš
kienė ir solistė Gertruda pa
dainavo duetą “Supinsiu Dai
nužę”.

Pijaninu akomponavo Wal- 
teris Žukas.

Publika gausiai plojo ir dė
kojo už gražią programą.

Gertrūdai Raškauskienei 
visi sakė: Iki pasimatymo 
ateinančią vasarą.

MŪSŲ LIGONĖS
Stella Bakšienė turėjo šir

dies smūgį, buvo išvežta į 
Palms of Pasadena ligoninę. 
Sugrįžo ir gydosi namuose 
daktaro priežiūroj.

Margaret Puišienė gulėjo 
Palms of Pasadena ligoninėje 
apie dvi savaites. Dabar 
sveiksta namuose daktaro 
priežiūroj.

Linkiu ligonėms greit ir 
pilnai susveikti.

PRANEŠIMAS
Rugpiūčio 2 d. įvyks LLD 

45 kp. susirinkimas. Pietūs 
12 vai..

Rugpiūčio 9 d. klubo susi
rinkimas. Pradžia 10:30 vai. 
ryto, pietūs 12 vai.

Vieta: 314 15th Avenue 
South. V. Bunkienė

LANKĖSI
BRIDGEPORT, CONN.
Maloni draugė Alma Bru- 

wer buvo nuvykusi į Bridge
port, Conn, apylinkę su rei
kalais. Ji rado giminaitę iš
vežtą į ligoninę operacijai, 
tad negalėjusi su daugeliu 
pasimatyti. Tačiau rado pro
gą užkliūti pas mielus drau
gus Mureikas, rado juos ge
rai nusiteikusius.

Draugė Mureikienė Almai 
įteikė sūrį, kitą įdavė parvež
ti nuo seniai pažįstamiems V. 
ir E. Valley. Abu dėkingi 
Mureikieni už dovanėlę, Al
mai už paslaugas.

Alma grįžo namo orlaiviu. 
Kelionė buvo maloni. V. V.

Brockton, Mass.
Liepos 19 dieną mirė Agnes 

Petrukaitė (Gudinaitė), su
laukus 86 metų. Paskutiniais 
trejais metais gyveno pas 
marčią Betty Petrick, Onset, 
Mass. Buvo pašarvota Yaku- 
vonio šermeninėje, kur daug 
gėlių puošė jos karstą. Prisi
pildė pilna šermeninė atsi
sveikinti su ja visam laikui ir 
palydėti į kapines. Palaidota 
liepos 23 d. Melrose kapinėse 
prie savo vyro, kuris mirė 
prieš daug metų.

S. Rainardas pasakė atsi
sveikinimo kalbą koplyčioje 
ir kapinėse, nupiešdamas jos 
nueitą gyvenimo kelią.

Velionė buvo gimusi Lietu
voje, Marijampolės apylinkė
je.

Dar visai jauna 1909 m. 
atvyko į šią šalį ir apsigyveno 
Soughton, Mass., kur išgyve
no 65 metus. Buvo malonaus 
būdo, mylėjo dailę, su visais 
draugiškai sugyveno, pri
klausė prie progresyviškų 
draugijų - Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo ir Moterų 
Sąryšio, kuriame jinai daug 
darbavosi; skaitė “Laisvę” ir 
visada paaukodavo stambias 
sumas palaikymui progresy- 
viškos spaudos.

Liūdi jos duktė Agnes Jor
dan, Falls Church, Va., marti 
Betty Petrick, 5 anūkai ir 5 
proanūkiai.

Visi palydovai buvo pa
kviesti sugrįžti į Yakavonio 
įstaigą, kur buvome skaniai 
pavaišinti.

Tebūna jai ramybė, o šir
dingiausia užuojauta jos duk- 
terei Agnes, marčiai Betty ir 
visiems jos artimiesiems.

S. Rainard

Worcester, Mass.
I§ LLD JUBILIEJINIO 
PIKNIKO LIEPOS 20 
OLYMPIJOS PARKE

Pikniko išvakarėse lietus 
lijo visą naktį ir rytas buvo 
debesuotas. Pikniko rengėjai 
buvo susirūpinę. Bet prieš 
pietus oras išsiblaivė ir pasi
rodė saulutė, reikšdama gra
žią dieną. Tas nuramino ren
gėjus ir jie pradėjo rengtis 
prie skanių pietų svečiams 
priimti. Prieš 12 vai. svečiai 
jau pradėjo suvažiuoti į par
ką.

Pietus pradėjome laiku su 
dainomis. Apskrities pirmi
ninkas A. Kandraška persta
tinėjo dainininkus. Pirmiau
sia gražiai keletą liaudies dai
nelių padainavo Irena Janu
lis. Ją sekė Jonas Sabaliaus
kas, taip pat su keletu dainų. 
Dainininkams akompanavo 
per daug metų buvusi Aido 
Choro mokytoja M. Meškie- 
nė.

Šiemet niekas nedalyvavo 
iš “Laisvės” įstaigos, o mes jų 
laukėme, nes jie atvažiavę 
būdavo surenka gerai aukų 
spaudos naud'ai. Šiemet tą 
darbą atliko Richardas Janu
lis. Ir atliko labai puikiai.

Ačiū Januliui už pasidarba
vimą ir dainininkams už pie
tautojų palinksminimą.

Platesnį raportą iš pikniko 
paruoš rengimo komitetas.

Jaskevičius
Nuo Redakcijos: Labai, labai 
atsiprašome pikniko rengėjus 
ir dalyvius. Galvojome ir pla
navome net keletas piknike 
dalyvauti. Deja, pikniko išva
karėse taip dalykai susidėstė, 
kad visi mūsų planai subyrė
jo-
Iš gražaus pikniko
Dar sykį teko linksmai ir 

naudingai praleisti sekmadie
nio popietę Olympia Parke. 
Dėkui Worcesterio draugų 
pastangoms, buvo surengtas 
piknikas spaudos naudai ir 
LLD 60-ies metų gyvavimo 
atžymėjimui.

Diena buvo ne saulėta, bet 
piknikui gera. Suvažiavo iš 
visos Mass, valstijos pažan
giečiai - kiek dar jų kur yra. 
Programa dainomis atliko du 
mūsų geriausi dainininkai: 
Irena Janulienė ir Jonas Sa-

LAISVE

baliauskas. Akomponavo M. 
Meškienė.

Publika kaip visuomet, jų 
dairiavimu buvo labai paten
kinta. A. Kandraška trumpai 
pakalbėjo apie LLD per 60 
metų didelius atliktus dar
bus.

Pietūs buvo geri, ir už 
prieinamą kainą. Pasivalgę 
dar ilgai gražiame parke pik- 
nikavome.

Būtų gerai, kad dar kokį 
išvažiavimą šią vasarą Mon- 
tele draugai surengtų. Dide
lės publikos jau negalima no
rėti, bet vis dar jaučiamės, 
kad ir mes ką nors veikiame.

A. K-a

Pranešimas
Tarptautinis piknikas para

mai anglų kalba pažangaus 
laikraščio “Daily World” 
įvyks rugpiūčio 17 dieną 
Three Acre (finų) Parke, 
Lake Quinsigamond Ave. 
Bus puiki programa ir daly
vaus iš “Daily World” rašyto
ja Victoria Missick.

Kelrodis: Atvažiavę į 
White City, vietoje sukt į 
kairę ir važiuoti į Olympijos 
Parką, sukite į dešinę. Par
kas tik už pusės mylios nuo 
trafiko šviesos.

Jis yra užkietėjęs reakcinis 
laivų krovėjų unijos Interna
tional Longshoremen’s Asso
ciation prezidentas. Neseniai 
įvykusioje unijos konferenci
joje Miami Beach, Fla., jam 
pasisekė pravesti rezoliuciją, 
kurioje jam suteikiama gale 
uždrausti unijos nariams pa
krauti laivus, kurie gabens iš 
Amerikos grūdus į Tarybų 
Sąjungą.

Generolas R. E. Lee
Generolas Robert E. Lee 

vadovavo pietiečiams sukilė
liams Amerikos pilietiniame 
kare. Kuomet civilinis karas 
baigėsi Šiaurės laimėjimu 
1865-ais metais, Lee nebuvo 
teistas: kadangi jis pasidavė, 
jam buvo leista grįžti į priva
tinį gyvenimą, ir jis dargi 
tapo Lexington, Virginia uni
versiteto prezidentu. . .

Bet Lincolno įsakymu iš jo 
atimta Amerikos pilietybė. 
Iki 1870 metų, kuomet jis 
mirė, jis nuolat davinėjo pra
šymus, kad pilietybė jam bū
tų sugrąžinta, bet valdžia jo 
pageidavimą atsisakė paten
kinti.

Bet štai dabar Kongresas 
nutarė, kad nors po mirties, 
simboliniai reikia generolui 
pilietybę sugrąžinti, nors jis 
vadovavo sukilimui prieš tei
sėtą JAV valdžią, kuris kovo
jo už vergiją konfederacijoje. 
Kodėl tas padaryta? Pažan
gus jaunų Vietnamo karo ve
teranų laikraštis “Winter 
Soldier” sako:

“Tai ne priepuolis. Ameri
kos reakcija simboliniai grą
žina pilietybę asmeniui, kuris 
vadovavo išdavikiškai kovai 
prieš mūsų šalies vienybę ir 
už vergiją. Bet ta valdžia 
atsisako sugrąžinti pilietines 
teises tai dešimčiai 
tūkstančių jaunų amerikie
čių, kurie atsisakė kovoti ne
teisėtame Vietnamo kare ir 
kurie dabar gyvena tremtyje 
Kanadoje, Švedijoje arba po
grindyje. . . .” R. B.

Cleveland, Ohio
Cleveland© Moterų Klubas 

savo susirinkime liepos 10 d. 
nutarė ateityje laikyti susi
rinkimus anksčiau, būtent, 
pradėti 12 vai. d. Sekantis 
susirinkimas įvyks rugpiūčio 
14 d. ir prasidės 12 vai.

Susirinkimui vadovavo 
draugė Paltan. Buvo gimta
dienio proga pagerbta M. 
Garbinčius ir visos Onos, ku
rių dalyvavo net keletas.

J. Bekenis, kartu su V. 
Kuzmicką, paruošė pietus. 
Buvo skaitytas laiškas nuo 
Anna Rarlsen (Salen) iš St. 
Petersburg. Jie atvyks Cle- 
velandan rugp. 1 d. dalyvauti 
jos anūko vestuvėse. Anna 
pasveikino Klubą su $5. 
Lauksime jų atvykimo.

Taipgi mus aplankė bran
gus mūsų draugas Julius 
Krosen.

J. Eitutis pranešė, kad mū
sų sena klubietė M. Martin 
yra sugrįžusi, bet susižeidė ir 
dabar randasi Grace ligoninė
je prie West 14th St. Prašė 
aplankyti. Keletas narių suti
ko . tą padaryti. Jų tarpe 
Kuzmickai.

Pietus valgant Kuzmickai 
ir J. Krosen sudrožė porą 
linksmų dainų. Klubiėtės 
gražiai jiems dėkoja.

Jūsų korespondentas atsi
prašo J. Žemaitį, kuris buvo 
nepagerbtas Tėvų Dienos 
proga. Aš pamiršau paminė
ti.

Keletas draugų nusiskun
dė, kad spaudoje iš Clevelan- 
do mažai žinių. Sutinku, bet 
aš gi jų negaliu padaryti. . .* * *

Ateinančią savaitę balsuo
sime paskelbti taksus (1 c.), 
įsigyvendinti Regional Tran
sit sistemą. Žinoma, mes visi 
apkrauti visokiais mokesčiais 
ir dabar, bet čia yra proga 
gauti federalinių pinigų tran
sit© palaikymui. Be tokios 
sistemos negalima gauti pa
galbos. Sistema duos pigesnę 
važiuotę per eilę metų. Bend
rai piliečiai ir organizacijos 
sutinka, išskyrus UAW uni
ją, kuri priešinasi ir sako, 
kad mokesčiai apsunkins 
tuos, kurie mažiausiai turi. 
Bet tai neteisybė, nes bus 
atpiginta važiuotė.* * *

Išmatų apdirbėjai - 36,000 
jų - vėl streikuoja. Sako, kad 
miesto duotas-algų pakėlimas 
10 centų valandai neužtenka
mas. Dabar šie darbininkai 
gaūną po $4.64 į valandą.

Priemiestyje, apie vidur
naktį, moteris sustojo prie 
trafiko šviesos. Du vyrai pri
bėgo prie jos automobilio, 
smogė moteriai į veidą ir 
įsiveržė į mašiną. Po ilgo 
važiavimo ją privertė išsi
rengti ir nuogą išmetė iš, jos 
automobilio, pasilaikydami 
jos mašiną ir piniginę. . .* * *

Liberalai ir civilinių teisių 
gynėjai ir grupė negrų de
monstravo. Jie protestavo 
prieš policijos brutalumą. 
Pirmiau buvo nušauti du jau
nuoliai, jiems nuo policijos 
bėgant. J. P.

Darbininkai prieš 
ponią prezidentę

Buenos Aires. - Tūkstan
čiai argentiniečių darbo uni- 
jiątų susirinko į masinę de
monstraciją miesto centrali- 
nėje aikštėje, prie prezidenti
nių rūmų. Jie reikalavo, kad 
prezidentė Izabel Peron pasi
rodytų balkone..kad valdžia 
pakeistų paskiausius ekono
minius įstatymus, kuriais su
verčia visą krizės naštą ant 
darbo žmonių pečių, kad pre
zidentė atstatydintų iš kabi
neto ekonomijos ministrą 
Rodrigą ir kabineto tvarkyto
ją Lopez Regą, kuris skaito
mas faktinu šalies valdytoju.

Demonstraciją sušaukė ne 
kairiečiai, o pačių peronistų 
vadovaujamos unijos.

300 dainuojančių berniukų

Berniukų choras “Ąžuoliukas”. A. Palionio nuotrauka

Kiekvieną pavasarį “Ąžuo
liuko” choro berniukai iš
vyksta į Vilniaus priemiestį, 
ir kiekvienas pasodina mede
lį. Taip atsirado ąžuolų girai
tė, kuri kasmet darosi gra
žesnė ir vešlesnėse. Taip 
auga, stiprėja ir choras. 
Prieš penkiolika metų kon
servatorijos absolventas H. 
Perelšteinas surinko iš įvai
rių miesto mokyklų į pirmą 
repeticiją 30 berniukų, o da- 
bas “Ąžuoliuką” lanko ir savo 
antraisiais namais vadina 
daugiau kaip 300 berniukų.

Apie ką dainuoja šis cho
ras? - dažnai klausia užsienio 
ir kaimyninių respublikų sve
čiai jų vadovą, respublikos 
nusipelniusį meno veikėją H. 
Perelšteiną. Į tai dviem žo
džiais neatsakysi. Berniukai 
dainuoja vaikiškas daineles, 
labai mėgsta linksmas, nuo
taikingas melodijas apie pio
nierių stovyklą, apie upelį, 
apie paukščius, apie žaidimą 
sviediniu. . . Laikui bėgant, 
perėję į pagrindinį chorą, jir 
mokosi lietuvių, rusų, latvių,

Argentinos prezidentė 
Isabel Martinez de Peron

esanti labai susirgusi. Šioje 
nuotraukoje, kuri esanti vė
liausia, prezidentė parodoma 
besiilsinti. Atrodo serganti.

Iš Argentinos sostinės Bue
nos Aires nesiliauja į pasaulį 
plaukę gandai, kad ji ne tik 
fiziškai, bet nervų sutrikimu

BROCKTON, MASS.

Mirus

Agnes Petrukaitis
Reiškiam gilią užuojautą jos dukterei John (Agnes)

Jordon, Falls Church, Va., marčiai Bethy Petrick,
Anset, Mass, ir visiems jos artimiesiems:

Ada White M. Gutauskienė
Eeseie Zelesky Kaz. Cheskienė
Julia Gerulsky Vera Belkus
Ch. Ustap Josephine Skirmont
B. ir S. Saukai Al. Skirmont
Bethy Tamulevich S. Rainard
Albina Miknis Rože Wallen
Katr. Butkus Lena Smith
A. Alkevich John Gutauskas
B. Navetckienė Stella Provost

5-tas puslapis

ukrainiečių, jakutų negrų, 
suomių, prancūzų ir kitų liau
dies dainų. Vėliau susipažįsta 
su dar sudėtingesniu reper
tuaru - įvairių laikų ir tautų 
kompozitorių dainomis. Diri
gentas ir jo kolegos - dėstyto
jai daug daro, kad berniukai 
gerai suprastų ir jaustų kiek
vieną kūrinį, jo prasmę, sti
lių, koloritą, ar tai J. Bacho 
oratorija “Magnifikat” ar S. 
Rachmaninovo kantata “Pa
vasaris”, A. Klenickio pionie
riška siuita “Lietuvos keliais” 
ar E. Balsio tragiška oratori
ja “Nelieskite mėlyno gaub
lio”. Du pastarieji kūriniai, 
kaip ir keletas kitų, parašyti 
socialiai “Ąžuoliukui”.

Su E. Balsio oratorija cho
ras pabuvojo įvairiuose šalies 
miestuose, 1970 m. dainavo 
ją Maskvoje, tarptautinėje 
konferencijoje muzikinės pe
dagogikos klausimais, taip 
pat užsienyje - Vroclave ir 
Poznanėje (LLR), Brno ir 
Prahoje (CSR), Magdeburge 
ir Berlyne (VDR).

K. Nainys
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FORDAS IR 
REAGANAS
Prezidentas Ford jau ofi

cialiai paskelbė, kad jis kan
didatuos i prezidentus atei
nančiuose rinkimuose. Tuo 
pačiu laiku iš Kalifornijos 
pranešama, kad buvęs guber
natorius Reaganas irgi pla
nuoja kandidatuoti.

Reaganas, kaip žinia, pri
klauso prie paties kraštuti- 
niausio dešiniojo tos partijos 
sparno. Aplink jį koncentruo
jasi visi reakciniai tos parti
jos gaivalai, einant net iki 
ultra-dešinės birčistų gru
pės.

0 ką sako Fordas? Jis 
nepastato prieš Reaganą libe- 
rališkesnės platformos - vie
toje to, jis sako: Aš toks pat 
konservatyvus kaip tu!

Vienas Fordo asistentų taip 
išsireiškė spaudai:

“Gubernatorius Reaganas 
save perstato mūsų visų kon
servatyvių tradicijų gynėju. 
Jis turėtų atsiminti, kad kai 
jis dar lošė antraeiles roles 
Hollywoodo filmuose, Fordas 
jau darbavosi Kongrese ir 
buvo vienas konservatyzmo 
šulų.”

Kokio Fordas nusistatymo 
politiniai, lengva spręsti ir iš 
sąstato tų asmenų, kurie pla
nuoja jo priešrinkiminę kam
paniją. Tos kampanijos vy
riausias direktorius yra Ho
ward H. Callaway, buvęs 
Nixono armijos reikalų sek
retorius. Kampanijos finansi
nis pirmininkas yra David 
Packard, buvęs Nixono apgy- 
nos reikalų vicesekretorius. 
Iždininku paskirtas Robert 

, C. Moot, Nixono laikų apgy- 
nos departmento kontolie- 
rius.

Fordo priešrinkiminės 
kampanijos vedėjai jau pa
skelbė tris pagrindinius 
punktus:

1. Atgaivinti pasitikėjimą 
prezidentūra;

2. Stiprinti nacionalinę ap- 
gyną (ginklavimąsi)

3. Kovoti prieš kriminali
nius nusikaltimus.

Kaip matome, ekonominė 
krizė, siaučiantis nedarbas ir 
kitokie šalies negalavimai lie
ka nuošalyje. Fordas planuo
ja apeliuoti į konservatyvius 
vidurinės klasės sluoksnius ir 
ignoruoti darbo žmones, rasi
nes mažumas, didmiesčius. 
Jis, panašiai kaip Nixonas, 
konkuruoja su Reaganu dėl 
“Vidurinės Amerikos” balso.

Demokratams čia nebloga 
proga priešpastatyti žymiai 
liberališkesnę platformą, bet 
labai abejotina, ar tai jie 
sugebės. R. B.

Mirus

Juozui Juškevičiui
Reiškiam gilią užuojautą jo broliui Walter Yuskovic 

(Juškevičiui), Stamford, Conn., ir visiems velionio 
artimiesiams.

BILL MALIN
NELLIE VENTA
PAUL VENTA

Mirus

Juozui Juškevičiui
Reiškiame giliausią užuojautą jo broliui Walteriui ir 

brolienei Amilijai Juškevičiams, Stamford, Conn., taip 
pat visiems velionio artimiesiems.

ILZĖ ir ANTANAS BIMBA

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Uršulei, dukrai ir 

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

ADELE RAINIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Kada žmonės pradėjo 
gerti kavą?

H. FEIFERIENĖ
Kava labai mėgstamas ir 

populiarus gėrimas, ypatin
gai iš ryto, pusryčiaujant. 
Kai kurie išsireiškia ir tvirti
na, kad ryte, išgėrus kavos 
puodelį, jie pagyvėja, išblaš
ko mieguistumą. Kava suža
dina, paakstina nervus ir vi
sas žmogaus kūnas pagyvėja, 
jeigu su saiku vartojama.

Teigiama, kad kavamedžiai 
atrasti augant Ethiopijoje 
(Afrikoje), Kaffa provincijo
je. Nuo šios vietovės vardo 
kilo ir žodis kava (coffea 
arabica).

Įdomu tai, kad prieš šimt
mečius, Rytinės Afrikos gen
tys valgė kavos pupeles, pa
kepintas taukuose. Tai buvo 
jų maisto dalis. Jiems patiko 
kavos aromatas ir veikiantis, 
stimuliuojantis efektas.

Jau 14 amžiuje arabų pirk
liai, nuvykę į Kaffa vietovę, 
parsivežę kavos pupelių, pra
dėjo Yemeno apylinkėse 
(Arabijoje) kultivuoti, augin
ti kavamedžius. Arabų šalyse 
auginami kavamedžiai įnešė 
ką nors naujo, atsirado nauja 
tradicija. Arabai pradėjo vir
ti kavą ir pardavinėti valgyk
lose - kava tapo labai populia
rus gėrimas. O 15-ame am
žiuje arabų kraštuose kavos

Tai didžiosios International 
Longshoremen's & Ware
housemen’s Union preziden
tas Harry Bridges su žmona 
ir vaikais. Gegužės mėnesį 
lankėsi Tarybų Sąjungoje ir 
sugrįžęs unijos organe “The 
Dispatcher” [1975 m. birž. 13 
d.] paskelbė savo įspūdžius. 
Unijos vadas labai džiaugiasi 
ta visa tikrai nepaprasta 
viešnage. Jis karštai remia 
plėtimą ir gerinimą santykių 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų. 

vartojimas paplito gana pla
čiai. Nuo Yemeno iki Mecca, 
Baghdad, Cairo, Damascus ir 
kitų vietovių. 1511 metais, 
Cairo mieste jau buvo įsteig
tos viešos kavinės. Mahome- 
do pasekėjai ypatingai pamė
go kavą, nes jų religija drau
džia gerti vyną.

Vakarų Europoje kava pa
sirodė daug vėliau. Tiktai 
1615 metais europiečiai paži
no kavos skonį. Naujas ir 
įdomus kulinarinis įnašas su
domino visuomenę ir tuojau 
Anglijoje pradėjo atsidaryti 
kavinės. Atsirado socialinio 
gyvenimo nauja dalis. Buvo 
galima užeiti, išsigerti kavos, 
pasikalbėti su draugais bei 
pažįstamais. Kavinės tapo 
taip populiarios, kad net 
Anglijos karalius King 
Charles Il-rasis pabijojo, kad 
ten susirinkusieji žmonės ne
pradėtų organizuotis prieš jo 
sostą ir įsakė kavines uždary
ti. Bet neilgai jo išleistas 
įsakymas išsilaikė. Jis pama
tė ir suprato, kad uždary
tos kavinės prives prie jam 
nepalankių politinių pasek
mių. Kad visuomenė nepro
testuotų, jis ir vėl leido atida
ryti kavines.

Šiandien kava labai popu
liarus gėrimas, nežiūrint ko
kiu laiku ar kokia proga. Ko 
daugiau vartotojų sunaudoja
ma, kavos ar arbatos, sunku 
pasakyti. Tačiau sakyčiau, 
kad tai yra vertingesnis ir 
lengvesnis stimulas už alko
holį. Tiesa, gydytojai uždrau
džia kai kuriems ligoniams 
gerti kavą ar arbatą, todėl, 
kad jaudina nervus. Bet alko
holis dar daugiau dilgina ir 
erzina nervus, net suardo 
smegenų ląsteles.

Aišku, kad su saiku galima 
ir alkoholio išgerti, bet retai 
kuris to saiko laikosi. Taigi, 
vietoj degtinės stiklelio, ge
riau išgerti kavos puodelį. . .

H. Feiferienė

Šaukia gelbėti 
Čilės liaudies vadą 
New York. - Čia gautas iš 

Čilės skubus atsišaukimas 
gelbėti Čilės Komunistų Par
tijos sekretorių Luis Corva- 
lan, kurį fašistai laiko uždarę 
kalėjime. Jis yra smarkiai 
susirgęs. Fašistinis režimas 
atsisako jam suteikti medici
ninę pagalbą.

Izraelio vado misija 
V. Vokietijoje

Bonn. - Praeitą savaitę Va
karų Vokietijoje lankėsi Iz
raelio premjeras Ytzhak Ra
bin ir plačiai tarėsi ne tik su 
vyriausybės bet ir su opozici
nių partijų vyriausiais va
dais. Apie pasiektus konkre
čius rezultatus kol kas nieko 
viešai neskelbiama.

Mr. Rabin, suprantama, 
stengėsi laimėti Vakarų Vo
kietijos vadovybės pritarimą 
Izraelio pozicijai jo konflikte 
su arabiškais kraštais. Kaip 
ir kiek jam tas pavyko, gal 
paaiškės vėliau.

ATIDARYTAS LIAUDIES 
MENO MUZIEJUS

Vilnius, VII. Restauruota
me senoviniame pastate Rūd
ninkų gatvėje atidarytas Lie
tuvos liaudies meno muzie
jus.

— Partija ir vyriausybe - 
atidarydamas muziejų pasa
kė respublikos kultūros mi
nistras L. Šepetys, - nuolat 
rūpinasi liaudies meno tradi
cijų puoselėjimu, liaudies 
verslų vystymu. Naujasis 
kultūros židinys daug prisi
dės, propaguojant gražias lie
tuvių liaudies meno tradici
jas.

Muziejaus ekspozicijoje - 
beveik 700 darbų.

Jei nepasiduosite 
geruoju, būsite 
priversti...

Majoras Abraham Beame 
davė miesto darbininkų, mo
kytojų ir policininkų organi- 
cijoms ultimatumą (reikalavi
mą), kad jos geruoju sutiktų 
su algų užšaldymu, arba bus 
priverstos sutikti. Jis neiš- 
dėstė priemonių, kuriomis jis 
jas priverstų jo reikalavimą 
pildyti, jeigu jos jo ultimatu
mo nepildys. Taip pat minėtų 
organizacijų lyderiai nėra 
griežtai pasisakė, ką jie dary
tų, jeigu majoras savo reika
lavimo griežtai laikytųsi. Vie
nintelis efektingas jo ultima
tumui pasipriešinti būdas, tai 
būdų visuotinis streikas.

Majoras Abraham Beame

Albert Shanker
Mokytojų unijos prezidentas

Victor Gothaum,
miesto darbininkų ir tarnau
tojų unijos prezidentas

Ken McFeeley, 
policininkų unijos 

prezidentas

Štai planas New Yorko miestui 
išgelbėti iš finansinės krizės

Šį planą pateikia niujorkie
čiams apsvarstyti Komunistų 
Partijos New Yorko valstijos 
organizacija. Ją paskelbė or
ganizacijos pirmininkas jau
nas veikėjas Jarvis Tyner.

Komunistų pasiūlymai yra 
sekami:

— $2,600,000,000 sukelti 
aptaksuojant nuosavybes, 
kurios iki šiol nebuvo taksuo- 
jamos ir priklauso stambiems 
savininkams, ir išrenkant iš 
didžiųjų gyvenamųjų namų 
savininkų užsilikusius mokes
čius už 1973-1974 metus.

— $1,600,000,000 iškolek- 
tuoti iš bankų, kurie tokioje 
sumoje miestui skolingi už 
naudojamąsi įvairiais munici
paliniais patarnavimais, kaip 
pav., policijos apsauga, už 
juos nieko nemokant.

— $1,200,000,000 gauti iš 
federalinės valdžios, kaip dalį 
nuo sumažinimo militarizmo 
biudžeto.

— $3,000,000,000 surinkti 
aptaksuojant vienu procentu 
visokių korporacinių šėrus.

Iš viso tuo būdu susidarys 
$8,400,000,000 suma. Iš šios 
sumos $1,600,000,000 paskir
ti padengti deficitui dabarti
niame miesto valdžios biu
džete. O penkis bilijonus 
($5,000,000,000) paskirti pra
vesti įvairių namų statybos 
projektams. Tas arpūpins 
darbu net 208,000 bedarbių.

Taipgi iš šios didžiulės su
mos paskirti $1,000,000,000 
įrengimui vispkių parankumų

Dalyvaus visų 
penkių kontinentų 

moterų atstovės
New York. - Sekantis pa

saulinis moterų kongresas 
įvyks spalio 20 d. Demokrati
nės Vokiečių Respublikos so
stinėje Berlyne. Apie tai la
bai entuziastiškai kalba Tarp
tautinio Prirengiamojo Komi
teto direktorė Mrs. Freda 
Brown. Ji sako, kad kongre
sas tęsis keturias ar penkias 
dienas. Jame dalyvaus dau
giau kaip du tūkstančiai dele
gacijų. Jos atstovaus visų 
penkių kontinentų moteris.

Kongrese bus diskutuojami 
ir aptariami šie klausimai:

Moterų lygybė visuomenė
je; moterys pramonėje ir ag
rikultūroje; šeima ir visuo
menė; moterys kovoje už tai
ką, už nusiginklavimą ir taikų 
sugyvenimą; moterų vaid
muo kovoje už tautinę nepri
klausomybę.

Tikimasi, kad iš Jungtinių 
Valstijų Berlyno kongrese 
dalyvaus apie 170 delegačių. 

, Kaip žinia, šiais Tarptauti
niais Moterų Metais jau įvy
ko du moterų suvažiavimai: 
vienas Meksikoje, kitas Ve- 
nezueloje. Abudu buvo labai 
sėkmingi.

Moterų suvažiavimai vyks
ta po Jungtinių Tautų vėlia
va.

Nixonas kaltina 
Jungtines Valstijas

Buvę svarbiais Richard 
Nixono pagalbininkais, kai jis 
prezidentavo, sako, kad bu
vęs prezidentas kaltina Jung
tines Valstijas už Saigono ir 
viso Pietų Vietnamo atidavi
mą komunistams. Jis norėjęs 
Saigoną gelbėti, bet negavęs 
nei Kongrese, nei žmonėse 
pilno pritarimo. Jis neabejo
ja, kad Amerikos ginkluotų 
jėgų “tinkamas” panaudoji
mas būtų situaciją pakeitęs ir 
komunistai į Saigoną būtų nė 
kojos neįkėlę.

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Mr. Waldheim nenustoja vil
ties. Jis mano, kad koks nors 
pereinamasis susitarimas 
tarp Izraelio ir Egipto bus 
pasiektas.

Jarvis Tyner

senų žmonių poilsiui, vaikų 
priežiūrai, sveikatos apsau
gai, masinei transportacijai, 
ir taip toliau. Tada ne tik 
nereikės kalbėti apie pakėli
mą važiuotės kainos, bet dar 
bus galima dabartinę 35 cen
tų fėrą gerokai sumažinti.

Tai tokie yra Komunistų 
Partijos planai ir pasiūlymui 
New Yorko miesto išgelbėji
mui nuo bankroto. Jie, žino
ma, nepatinka kapitalisti
niams interesams, bet jie ir 
priimtini, ir labai reikalingi 
šio didmiesčio darbo žmo
nėms. Tai darbo žmonės ir 
privalo kovoti už jų įvykdy
mą. Rep.

Where are we not being 
discriminated?

Alisė Jonikienė
I was reading Alice Yonik’s 

speech which she made in 
California not too long ago. It 
was dedicated to the Wom
en’s Year. In it she says: 
“Now, I want to say a few 
words about an area in which 
women have not been discri
minated against.

“When we made any at
tempt to better the lot of the 
working people, when we 
waged a fight against starva
tion wages or unbearable 
working conditions, when we 
agitated in the shops for a 
union or organized the unem
ployed to fight for jobs, we 
were not spared as women 
when the police or bosses’ 
thugs chose to use their clubs 
or tear gas, or even guns.

“I have already spoken 
about how the mounted po
lice trampled on women and 
children, when the suffra
gists demonstrated in Wash
ington. Another example is 
that of the brutal slaying of 
Ella May Wiggins.

“In 1929, in the course of a 
strike of the textile workers 
of Gastonia, North Carolina, 
a meeting was to be held in 
Castonia. An armed mob, 
determined to prevent the 
meeting, shot at the truck 
carrying the strikers. A bul
let there and then ended the 
life of Ella May Wiggins, 29 
year-old mother of five small 
children.

“Another example, is that 
of Ethel Rosenberg. She was 
not spared because she was a

Direktorių 
dėmesiui

Laisvės Bendrovės direkto
rių tarybos susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 5 dieną* 2 
vai. po pietų, “Laisvės” salė
je. Visi nariai dalyvaukite.

Administratorė E. Mizarie- 
nė jau bus jau sugrįžusi iš 
Lietuvos ir dalyvaus susirin
kime. Valdyte

B. Salinaitė sveikina 
Keršulius iš Vilniaus
Mieli Draugai,

Prisiunčiu Jums atviruką, 
kuriame matote vietoves, ku
rias Judu savo laiku aplankė
te, būdami Lietuvoje.

Syeikatiniai jaučiuosi ge
rai. Dainų Šventė buvo labai 
įspūdinga ir oras pasitaikė 
labai puikus.

Su meile,
B. Šalinaitė

Tarp Lietuvių
Praeitą pirmadienį Julia 

Lazauskienė telefonu prane
šė, kad laisvietis Benis Skub- 
liskas buvęs smarkiai susir
gęs ir virš dviejų savaičių 
išgulėjęs ligoninėje. Dabar 
Benis jau namie ir gerai 
sustiprėjęs. Linkime draugui 
Skubliskui greitai ir pilnai 
susveikti.

Abudu draugai Skubliskai 
yra nuoširdūs “Laisvės” rė
mėjai ir nuolatiniai parengi
mų lankytojai.

woman and a mother of two 
teenage boys. She was kept 
in jail, then tried on unfound
ed charges and finally elect
rocuted along with her hus
band. Let us hope that as a 
result of the sons’ efforts, the 
world will soon know how 
two innocent people have 
needlessly been murdered.”

International Women’s 
Year will come to an end with 
a month of December but not 
women’s hopes and activities 
for a better life for them
selves and for all humanity.

BRIEFS
Soyuz and Apollo will be 

the names of twins who were 
born July 18 to a couple in 
Soviet Krighizia. Their par
ents stated they had given 
their sons the names in honor 
of the Soviet-American joint 
space flight.

• • •
Turin, Italy’s fourth- 

largest city, now has a Com
munist mayor. He is Diego 
Novelli, 44, a journalist and 
member of the Italian Com
munist Party.

• • •
A government investiga

tion of stores that sell food 
salvaged from fires, floods 
and other calamities has 
hoisted several warning flags 
for the consumer. More than 
1,000 such stores operate 
nationwide, frequently in 
poor neighborhoods, says the 
General Accounting Office.

• • •
Film actors cast in the first 

Soviet-American film. Blue 
Bird, now being made in 
Leningrad, have congratu
lated the Soviet and U. S. 
spacemen on their remarka
ble achievement. “As we pre
pare to launch our Blue Bird 
into cinematic orbit we send 
our warmest good wishes of 
success to the brave pioneers 
linking up in outer space,” 
says a message of greeting 
signed by Elizabeth Taylor, 
Ava Gardner, George Cukor, 
Paul Maslansky, Freddie 
Young, Georgi Vitsen, Mar
garita Terekhova, Nadezhda 
Pavlova, and lonas Gritsus.

Ilse




