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KRISLAI
Su dideliu pasisekimu 
Jau ir Turkija, ir Izraelis 
Jais negalima pasitikėti 
Netikėtina
Taip ir turėtų būti

A. BIMBA
Iš pranešimų ir gy vu žodžiu 

pasakojimų bei gautų nuo
traukų susidaro tikrai neiš
dildomas Lietuvoje liepos 
mėnesį įvykusios Dainų ir 
Šokių Šventės vaizdas. Anot 
vieno sugrįžusio ekskursan
to. “Dainavo ir šoko visa 
Lietuva“. Nieko tokio didelio, 
gražaus, įspūdingo pirmiau 
nėra buvę.

O tų svečių svetelių buvę 
suplaukę iš visų pasaulio 
kampų. Teisingai džiaugiasi 
ir didžiuojasi Šventės rengė
jai, Lietuvos veikėjai ir vei
kėjos. Tai buvo dar vienas 
akivaizdus labai aukšto Tary
bų Lietuvoje meno suklestė
jimo įrodymas.

□
Gražu, kad Dainų ir Šokių 

Šventėje dalyvavo labai graži 
grupė ir Amerikos lietuvių. 
Sugrįžę jie kalba apie tą 
niekados pirmiau savo akimis 
’ matytą įspūdį su didžiausiu 
p .tuziazmu ir pasididžiavi
mu. Džiaugiasi, ir didžiuoja
si, kad turėjo progą asmeniš
kai dalyvauti.

□
Kai pradėjo eiti kalbos, kad 

supykusi ir užsirūstinusi Tur
kija gali į savo rankas paimti 
visas joje esančias Amerikos 
militarines bazes, vienas žur
nalistas sušuko: “O kaip bus 
su joje esančiomis branduoli
nėmis bombomis? Susyk Tur
kija taps viena iš geriausiai, 
aukščiausiai branduoliniais 
ginklais ginkluotų kraštų. Di
džiausias žmonijai pavojus, 
nes nėra jokios garantijos, 
kad koks nors Turkijos dikta
torius nepradės branduolinė
mis bombomis švaistyti tame 
pasaulio kampe“.

Ir ne vien tik Turkija mūsų 
imperialistų jau aprūpinta 
branduolinėmis bombomis. 
Pranešama, kad jau ir Izrae
lis yra apdovanotas tais pavo
jingais pabūklais.

□
Beje, sakoma, kad mūsų 

prezidentas Fordas Helsinky
je, gal net iš baimės dėl 
branduolinių ginklų patekimo 
į turkų rankas, susitikęs Tur
kijos premjerą beveik jam 
rankas išbučiavęs ir prašęs 
sugrąžinti mūsų bazių kon
trolę mums. Dar daugiau: ne 
tik prašęs, bet dar siūlęs tuoj 
Turkijai parūpinti visokių 
ginklų už 50 milijonų dolerių. 
Bet turkų vadas tik nusijuo
kęs ir atsakęs: “Nothing 
doing”.

U
Demokratų partijos lyderis 

Kongrese Mike Mansfield ir 
Užsienio Reikalų Komiteto 
pirmininkas senatorius 
Sparkman apsivertė aukštyn 
kojomis ir jau sušilę agitavo 
nuimti nuo Turkijai ginklų 
pardavimo embargo (uždrau
dimą). Jiems ir pavyko: Se
natas nubalsavo embargo pa
naikinti.

Ponai Mansfield ir Spark
man apgavo ir skaudžiai su- 
vylė savo pasekėjus, ir visus, 
kurie pasitikėjo jų “liberaliz
mu”.

□
Sunku netikėti teisiamosios 

negrės Joan Little pasakoji
mu, kad jinai gindamosi nuo

[Tęsinys 4 pusi.]

Pasirašyta Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Deklaracija
Vėl didelis Italijos Komunistų 

politinis laimėjimas
Iš Italijos miesto Florence 

pranešamą, kad jo majoru 
išrinktas žymus Komunistų 
Partijos veikėjas ir centro 
komiteto narys Elio Gabbu- 
giani. Florence yra vienas iš 
didžiųjų Italijos miestu ir 
labai garsus savo istorija. Jis 
turi 436,516 gyventojų. Vadi
nasi, dar vienas Italijos did- i 
mieštis turi komunistinę va- ! 
dovybę.

Dar daugiau: tame pačiame į 
pranešime sakoma, kad ir 
visos Tuscany apskrities, ku- I 
rios Florence miestas yra ' 
sostinė, prezidente išrinkta 
Komunistų Partijos veikėja 
Loretta Montemaggi-San- 
donnini. Labai įdomu ir svar
bu, kad už ją balsavo ir keturi 
tarybos nariai socialistai. Tuo 
būdu išrinkta 29 balsais. Vi
sos kitos partijos taryboje 
turi 25 narius. Komunistų 
veikėja yra tokia įtakinga ir 
populiari, kad ir tie nariai 
nebalsavo prieš ją bei statė 
savo kandidato. Jie susilaikė 
nuo balsavimo.

Manoma, kad šis komunis
tų laimėjimas Florence mies
te ir apskrityje labai pakels 
Komunistų Partijos prestižą 
visoje šalyje.

New Delhi. - Premjerės 
Gandhi politiniai oponentai 
skundžiasi, kad vyriausybė 
jau esanti suėmus ir sumetus 
į kalėjimus 54,000 jų pasekė
ju.

Koalicija už 
pagalbą Vietnamu!

New Yorkas. - Grupė vei
kėjų, kurie prieš keletą metų 
sudarė koaliciją reikalauti, 
kad mūsų vyriausybė nu
trauktų karą prieš Indokiniją 
ir ištrauktų militarines jėgas, 
nusitarė toliau darbuotis. 
Tiesa, karas pagaliau nu
trauktas, bet sugriauto Viet
namo atstatymas yra didelė 
ir sunki problema. Reikia 
vietnamiečiams visokeriopos 
pagalbos tose pastangose. 
Trūksta vaistų, trūksta gy
dytojų, trūksta ligoninių, 
neužtenka gyvenamųjų na
mų, nes daugybė jų per karą 
buvo sunaikinta.

Be to, šitie veikėjai sako, 
kad reikia reikalauti, kad 
mūsų vyriausybė padėtų 
vietnamiečiams sugriautą 
kraštą atstatyti.

Uždrausta 
dokumentus 
naikinti

Washingtonas. - Pasirodo, 
kad vyriausybė buvo pasimo- 
jusi visus dokumentus, lie
čiančius Julius ir Ethel Ro- 
senbergų nuteisimą ir nužu
dymą 1953 metais, jau sunai
kinti. Į tą reikalą įsimaišė 
federalinis teisėjas June L. 
Green ir griežtai uždraudė 
dokumentus naikinti.

Kaip žinia, Rosenbergų sū
nūs Robert ir Mįehael dar
buojasi priversti valdžią tuos 
dokumentus paskelbti, su
teikti juos jų advokatams 
peržiūrėjimui. Jie yra įsitiki
nę, kad tie dokumentai įrody-, 
tų Rosenbergų nekaltumą.

Lisbona. - Portugalijos mi- 
litarinė delegacija išskrido į 
Afrikos koloniją Angolą su
taikymui ten bekariaujančių 
politinių grupių. Kiekviena 
nori kraštą valdyti, kai rug
sėjo pradžioje Angola aplai- 
kys pilną nepriklausomybę.

United Nations, N. Y. - Iš 
Pietų Korėjos gauta aplikaci
ja įstojimui į Jungtines Tau
tas. Prašymą turės apsvar
styti Saugumo Taryba.

Tokyo. - Čia eina kalbos, 
kad Siaurės Vietnamo komu
nistinė vyriausybė nori pasi
tarimų su Jungtinių Valstijų 
atstovais dėl įsteigimo ryšių 
tarpe abiejų šalių. Laukiama 
iš Washingtono atsiliepimo.

Bangkok, Tailandas. - Gau
tas iš Laoso pranešimas, kad 
ten vyriausybė nedavė vizų į 
Laosą atvykti “Associated 
Press” ir “The N. Y. Times” 
korespondentams. Laoso 
liaudies vyriausybė jiems pri
meta rašymą ir skleidimą 
neteisingų, melagingų, šmei- 
žiškų pranešimų.

Žymus buvęs unijos 

vadas esąs "dingęs”

James R. Hoffa
Detroit, Mich. - Buvęs di

džiosios Sunkvežimių Vairuo
tojų Unijos (International 
Brotherhood of Teamsters) 
vadas ir diktatorius James 
Hoffa liepos 31 dieną išėjo 
susitikti valgykloje su dvier 
mis “vyrais” ir nebegrįžo. Jo 
sūnus ir visa šeima susirūpi
nę, kad tėvas bus piktadarių 
pagrobtas ir gal ir nužudytas.

F. B. L IEŠKO HOFFOS
Detroit, Mich. - Formaliai 

ir oficialiai F. B. I. pradėjo 
ieškoti dingusio buvusio 
sunkvežimių vairuotojų uni
jos lyderio James R. Hoffa. 
Biuro direktorius sako, kad 
bus dedamos visos pastangos 
jį surasti - gyvą, ar nužudytą.

Kviečių derlius 
bus didelis

Washingtonas. - Agrikultū
ros sekretorius Earl L. Butz 
sako, kad šiemet šios šalies 
kviečių derlius bus puikus. 
Tai sekretoriaus atsakymas 
reakciniams elementams, ku
rie varo propagandą, kad 
pardavimas Tarybų Sąjungai 
kviečių ir kitų grūdų pakels 
šioje šalyje maisto kainą nuo 
6 iki 8 procentų.

Prezidentas Gerald Fordas Helsinkyje pasirašo Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos Deklaraciją.

Rugpiūčio mėnesio 1-oji buvo istorinė diena ne tik 
Europai, bet ir visam pasauliui. Po dvidešimt vienerių metų 
derybų ir pasitarimų pagaliau Helsinkyje priimta ir 
pasirašyta Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Deklara
cija. Jos pagrindinis tikslas yra paversti šį kontinentą, per 
šimtmečius buvusį karų židiniu, į taikos židinį. Pasirašė 
visos valstybės - mažiausios ir didžiausios. Savo parašą 
pridėjo ir Jungtinės Valstijos, nes, kaip teisingai pasakė 
prezidentas Fordas, Amerikos opiausi socialiniai, politiniai, 
prekybiniai ir kultūriniai reikalai visados buvo, yra ir 
pasiliks tampriai susieti su Europos kraštų interesais.

Deklaracija susideda net iš 30,000 žodžių. Apie jos turinį 
bus ilgai ir plačiai kalbama. Jos vienas iš pačių svarbiausių 
dėsnių yra pasirašiusių valstybių pasižadėjimas nesiekti 
jokių valstybių sienų pakeitimų prievartos, jėgos, karų 
keliu. Bendrai, deklaracija susideda iš bendrų pareiškimų, 
pasisakymų, pasižadėjimų, siekimų ir troškimų.

Dabar keliamas.klausimas, ar šita sutartis, šita Deklaraci
ja turi kokią nors teisinę galią, tai yra, ar ją sulaužiusi 
valstybė gali būti teisiama ir baudžiama. Veikiausia tokios 
galios jį neturi. Jinai turi tiktai labai didelę moralinę galią. 
Jos įgyvendinimas praktikoje priklausys nuo geros valios ją 
pasirašusių valstybių bei šalių. Nuo geros valios ir, mums 
atrodo, plus baimės. Kiekviena šalis, užsimanius sutartį lau
žyti ir pradėti militarinę avantiūrą, turės gerai pagalvoti, 
kuo jas žygis dabartinėse sąlygose gali pasibaigti. O gali 
pasibaigti visų pralaimėjimu, visiems baisiausiu sunaikini
mu. Reikia pasitikėti, kad gera valia ir baimė privers 
Europos kraštus gyventi taikoje.

Visiems reikia tvirtai tikėti, kad nuo dabar iš tikrųjų 
Europos kontinentas visam pasauliui tarnaus Taikos Židinio 
pavyzdžiu!

Ir vėl James Schlesingeris 
muša pavojaus aliarmą

Washingtonas. - Jungtinių 
Valstijų Gynybos sekretorius 
Schlesingeris pareiškė, kad 
Turkijos paėmimas Amerikos 
militarinių bazių savo kontro- 
lėn esanti didžiausia Ameri
kai tragedija.

Kaip, kodėl? Ar todėl, kad 
tose bazėse esama Amerikos 
branduolinių bombų sandė
lių, kurias turkai gali užsima
nyti naudoti, kas, žinoma, 
reikštų pasaulinį atominį ka
rą? Ne!

Iš Schlesingerio pasaulis 
sužino, kad tos Turkijoje 
Amerikos militarines bazės 
yra įsteigtos ir palaikomos 
vien tiktai prieš Tarybų Są
jungą. Pasirodo, kad kadangi 
jos taip arti prie socialistinio 
krašto, tai iš jų atliekamos 
įvairiausios ir plačiausios šni
pinėjimo operacijos. Iš jų esą 
sužinoma kiekvienas Tarybų 
Sąjungos militarinis pasijudi
nimas. Nebūsią, lengva, aiš
ku, surasti kitą šalį prie 
Tarybų Sąjungos, iš kurios 
šita šnipinėjimo misija bus 
taip patogiai galima atlikti.

Gynybos sekretoriaus šiai 
nuomonei ir šiam susirūpini

mui pilnai pritaria Mr. Wil
liam E. Colby, C. L A. i 
direktorius. Jis tiesiog pa
reiškė, kad Turkijoje esan
čias militarines bazes nebūsią 
galima pavaduoti. Jų strate
ginė reikšmė esanti neapsa
koma.

Grūmojimas Jung
tinėms Tautoms

Helsinki. - Čia dalyvauda
mas Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferen
cijoje Jungtinių Valstijų val
stybės sekretorius Henry 
Kissingeris pareiškė, kad jei
gu Generalinė Asamblėja 
ateinančioje sesijoje nutartų 
Izraelį pašalinti iš Jungtinių 
Tautų, tai Jungtinės Valsti
jos imtųsi “griežtos akcijos“, i 
Visiems aišku, kad ta akcija 
būtų nukreipta prieš Jungti
nes Tautas. Bet kokioje for
moje toji akcija pasireikštų, 
jis neišdėstė.

Kissingeris sako, kad išme
timas Izraelio iš pasaulinės 
organizacijos reikštų sulau
žymą ir paneigimą jos čarte- 
rio (konstitucijos).

Amerikos kapitalistų milijonai
papirkimui vadų užsienyje

Washingtonas. - Iškilo 
aikštėn, kad viena tiktai lėk
tuvų gaminimo Lockheed
Aircraft Corporation per 
penkerius metus nuo 1970 iki 
šiandien yra išleidus užsie
niuose taip vadinamiems “po
litiniams reikalams“, tai yra - 
papirkimui įvairių šalių val
stybės vadų ir veikėjų - net 
$22,000,000! Tai milžiniška 
suma. O tai tik vienos kapita
listinės korporacijos. O kur 
kitos? Jų yra desėtkai. Jos 
veda operacijas įvairiose ka
pitalistinėse šalyse ir daro 
milžiniškus pelnus. Jos visos 
išmoka milžiniškas sumas to
kiems “politiniams reika
lams”, bet moka paslėpti tų 
kraštų vadų parsidavimą jų 
doleriams.

Kas bus daroma su šios 
Korporacijos lyderiais? Ar jie 
bus įkaitinti, teisiami ir bau
džiami? Vargiai: Jie tuos dvi
dešimt du milijonus dolerių 
skaito teisėtomis korporaci
jos išlaidomis.

Dar daugiau: Reikia žinoti, 
kad už šitas “teisėtas biznio 
išlaidas“ Lockheed korporaci
ja nėra mokėjusi federalinių 
taksų.

Milijonierius ir 
vėl pagrobtas

Charles Agnew Lockwood

Buenos Aires, Argentina. -
Anglijos milijonierius 
Charles Agnew Lockwood 
buvo pagrobtas prieš dvejus 
metus ir sumokėjo grobikams 
milijoną dolerių už paleidimą. 
Dabar ir vėl jį “kidnapino”, 
bet nepranešama, kiek jie 
dabar reikalauja už jo palei
dimą.

Washingtonas. - Kongresas 
priėmė bilių, kuris pratęsia 
aliejaus kontrolę. Bet spėja
ma, kad prezidentas Fordas 
bilių vetuos (atsisakys pasi
rašyti). Tada reikės dviejų 
trečdalių Kongreso narių jo 
veto atmesti, bet nesitikima 
tokią daugumą surinkti, kad 
balsuotų prieš prezidentą.

Izraelis turįs 10 
atominių bombų

Boston, Mass. - “The Bos
ton Globė“ teigia, kad iš 
pasitikimų šaltinių esą žino
ma, kad Izraelis jau turi net 
dešimt atominių bombų. Aiš
ku, kad jas jam padovanojo 
Jungtinės Valstijos.

Istanbul. - Turkijos valdžia 
galvojanti apie nutraukimą 
su Jungtinėmis Valstijomis 
apsigynimo sutarties. Taip 
pareiškė premjeras Demirel.

Vėliausios Žinios
Gautas pranešimas iš Ma

laizijos, kad Amerikos konsu
las ir konsulato darbuotojai 
japonų grobikų tapo paleisti. 
Mat1, Japonijos valdžia išpildė 
jų reikalavimus ir paleido iš 
kalėjimo 5 jų vienminčius.

•
Washingtonas. - F. B. L 

vadai prisipažino, kad jie ati
darinėja žmonių asmeniškus 
žmonių laiškus. Jie tai būk 
dar ieškodami šnipų. Atidari
nėjimas nesavų laiškų yra 
laikomas kriminališkų nusi
kaltimu. Bet, žinoma, F. B. L 
agentai nebus baudžiami.

•
Boston, Mass. - Valstijos 

aukščiausias teismas įsakė 
Alger Hissui sugražinti teisę 
užsiimdinėti advokatūra. Ta 
teisė iš jo buvo atimta šaltojo 
karo laikais 1952 metais. Jam 
buvo primetamas šnipinėji
mas Tarybų Sąjungai. Jis 
griežtai paneigė kaltinimus ir 
visą laiką tvirtino, kad jis yra 
reakcijos auka.

• -
Beirut. - Izraelio ginkluotos 

jėgos vėl buvo įsiveržusios į 
Lebanoną ir užpuolė kaimą. 
Nesakoma, kiek jos nužudė 
ten gyvenančiu palestiniečių.

Roma. - Visų Italijos politi
nių partijų vadai vieningai 
reikalauja, kad Čilės Komu
nistų Partijos sekretorius 
Luis Corvalan būtų paleistas 
iš kalėjimo, kur ne tik jo 
sveikata, bet ir gyvybė yra 
pavojuje. Tokio partijų vadų 
vieningumo net nebuvo tikė
tasi.

Reikalaus atidengti
R. Kennedžio 

nužudymą
Los Angeles. - Radijo stotis 

CBS ir du vyrai - Paul 
Schrade ir K. Lovenstein 
pareiškė, kad jie trauks į 
teismą šio miesto policiją, 
kad priverstų ją atidengti 
visas slaptybes apie 1968 me
tais nužudymą Robert Ken
nedy. Tuoj po nužudymo bu
vo pravesti platūs tyrinėji
mai. Dokumentai sudaro de
šimt nemažų tomų. Bet pa
saulis vis tiek dar nežino 
tikros tiesos apie Kennedžio 
nužudymą šiame mieste.

Minėta radijo stotis ir tie 
du vyrai mano, kad teismas 
bepaliko vienintelis kelias 
privertimui policijos paskelb
ti visus faktus apie šią trage
diją.

Agadir, Morocco. - Rugp. 3 
dieną čionai baisioje lėktuvo 
nelaimėje užmušta 188 žmo
nės. Tai daugiausia darbinin
kai iš Prancūzijos, vykę į 
Morocco darbo reikalais.

Geneva. - Čionai baigėsi 
Jungtinių Tautų Ekonominės 
ir Socialinės Tarybos 59-oji 
sesija be jokio susitarimo 
arba nutarimo. Tarybos na
riai išsiskirstė susipykę ir 
susinervinę..
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Tai kaip geriau?
Kongreso Senatas ir Atstovų Butas per ištisas dienas, 

kartais net per ištisas savaites, diskutuoja, prakaituoja, 
svarsto kokį nors labai svarbų bilių (sumanymą, pasiūlymą) 
ir geroka balsų dauguma priima. Tačiau tai dar nėra 
įstatymas. Jį turi užgirti, jam pritarti, jį pasirašyti 
prezidentas. Bet jis - žmogus kitų pažiūrų, kitos politinės 
partijos atstovas ir vadas. Jis turi savo sumetimus ir 
išrokavimus. Jam Kongreso daugumos nutarimas nepatin
ka, jis jam priešingas. Jis biliaus nepasirašo, tai yra, 
atmeta, vetuoja. Tiesa, Kongresas gali prezidento vetavimą 
atmesti. Bet tam jau paprastos abiejų butų daugumos 
nebeužtenka. Reikia dviejų trečdalių daugumos. O tokią 
daugumą sudaryti jau labai, labai sunku. Ir prezidento 
vetavimas pasilieka galioje, ir bilius nueina į gurbą.

Tokių susikirtimų tarp Kongreso ir prezidento nebūna, 
arba pasitaiko tik labai retai, kai prezidentas ir Kongreso 
dauguma esti tos pačios politinės partijos žmonės - 
demokratų arba republikonų partijos. Bet kai prezidentas 
vienos partijos, o Kongreso dauguma kitos, šis susikirtimas 
beveik kasdieninis įvykis. Kaip tik tokią padėtį mes turime 
šiandien. Mes turime prezidentu republikoną, o Kongreso 
daugumą - demokratų. Vienas po kito Kongreso priimti 
biliai prezidento atmetami, paverčiami niekais, pasiunčiami 
į gurbą.

Per trumpus vienerius savo prezidentavo metus Fordas 
jau yra atmetęs (vetavęs), rodos, septynis ar aštuonis 
Kongreso priimtus bilius. Rodos, tik viename atsitikime, tik 
šiomis dienomis, pavyko gauti Kongrese dviejų trečiadalių 
daugumą prezidento veto atmesti.

Žmonės sako: “Kiekvienas medalis turi dvi puses” - gerą 
ir blogą, juodą ir baltą ir t. t. Taip ir šiame atsitikime, tai 
yra - dėl “nesusipratimo”, geriau, dėl susikirtimo, tarpe 
mūsų prezidento ir Kongreso. Kai prezidentas ir Kongreso 
dauguma pareina iš tos pačios partijos, prezidentas tampa 
faktinu diktatoriumi. Kongreso dauguma, paprastai, “šoka 
pagal jo muziką”. Tai esame ne kartą matę šios šalies 
Istorijoje.

Tiesa, abi didžiosios partijos yra kapitalistinės, griežtų, 
pagrindinių skirtumų tarp republikonų ir demokratų nėra, 
abeji šiandien tarnauja tam pačiam monopolistiniam kapita
lui, militariniam-industriniam kompleksui, bet tam tikrais 
atsitikimais bei klausimais, kartais labai svarbiais ir 
rimtais, pasireiškia skirtumų. Todėl labai gerai ir naudinga, 
kai prezidentystė ir įstatymų leidimo įstaiga yra skirtingų 
partijų žmonių rankose. Kaip tik tie prieštaravimai, tie 
skirtumai, tos lenktynės atėjus rinkimams, ir vienus ir kitus 
priverčia pataikauti, daryti koncesijas ir liaudies intere
sams. Tai irgi matome šiandien pat. Ypač artėjant 
prezidentiniams rinkimams, ir vieni ir kiti stengiasi nuduoti 
paprastųjų žmonių prieteliais ir bičiuliais. Tai atsispindi ir 
Kongreso diskusijose ir tarimuose, pasiūlymuose ir suma
nymuose.

Tai, sakysime, yra “geroji medalio pusė”. Betgi taip pat 
kaip tik tais prieštaravimais bei susikirtimais tarp preziden
to ir Kongreso daugumos tapo sužlugdyta visa eilė labai 
naudingų, reikalingų, skaudžiai paliečiančių pačius opiau
sius liaudies reikalus, sumanymų. Kongresas priėmė, 
užgyrė, o prezidentas vetavo, atmetė.

Jų pačių iškeptas iš misiąs
Visoje Amerikos reakcinėje spaudoje, ypač lietuviškoje 

be pertraukos keliamas triukšmas dėl Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos pasisakymo valstybių sie
nų klausimu. Girdi, Tarybų Sąjunga ir visi komunistai nori, 
kad visos dabartinės sienos būtų padarytos amžinos, 
nepajudinamos ir nepaliečiamos.

Mes gi tokio pasiūlymo arba reikalavimo esame niekur 
nepastabėje. Tai reakcininkų, visokio plauko “vaduotojų” 
iškeptas išmislas. Nieko pasaulyje nebuvo ir nėra amžina, o 
dabartinės Europos valstybių sienos turi būti padarytos 
amžinomis! Absurdas.

Kas yra siūloma ir už ką socialistinio pasaulio yra 
kovojama, tai kad dabartinės sienos nebūtų keičiamos jėga, 
prieverta, ginklais, karų ir skerdynių keliu. Toks kelias 
neišvengiamai ne tik Europą, bet ir visą pasaulį paskandin
tų branduoliniame kare. Tai reikštų visiems susinaikinimą. 
Štai kam priešingi viso pasaulio pažangieji, sveikai, rimtai, 
praktiškai galvojantys žmonės.

Geruoju, susitarimu, taikingu keliu Europos tautos turi 
teisę ir galės bet kada išlyginti, ištiesinti, pakeisti valstybių 
sienas. Pav., paimkime Vokietijas. Kai tik Vakarų Vokieti
joje bus susidorota su kapitalizmu ir susikurs socialistinė 
santvarka, geruoju ir susitarimu vokiečių tauta susivienys į 
vieną valstybę.

Lietuviški reakcininkai daug triukšmauja dėl Lietuvos 
prisijungimo prie Tarybų Sąjungos. Bet ne vienas šūvis 
niekur nebuvo iššautas visame prisijungimo procese. 
Lietuvos liaudis pati nuvertė nepakenčiamą smetoninę 
fašistinę diktatūrą, išsirinko Liaudies Seimą, kuris nutarė 
kreiptis į Tarybų Sąjungos vyriausybę su prašymu Lietuvą 
priimti į tarybinių valstybių šeimą. Prašymas buvo išklau
sytas ir Lietuva tapo lygiateise Tarybų Sąjungos nare, 
viena iš penkiolikos respublikų.

Panašiu taikingu susitarimo keliu, laisvai galės Europos 
tautos pakeisti savo valstybių sienas bei susivienyti ir po 
šios Saugumo Konferencijos. Tegu reakcininkai nusiramina 
ir užsidaro burnas.

KREIPIMASIS I 
LDS NARIUS

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organe “Tiesa” už 
rugpiūčio mėnesį skaitome 
paraginimą organizacijos na
riams reikale naujų narių 
įrašymo vajaus:

“Prašome kiekvieną LDS 
narį pasidarbuoti LDS narių 
įrašymo vajuje.

Pakalbinkite savo artimuo
sius, savo pažįstamus įsirašy
ti į LDS arba įrašyti savo 
vaikus bei anūkus į LDS ant 
20 metų “endowment” ap- 
draudos.

Daug yra LDS narių, kurie 
turi anūkus. Prašome tuos 
narius pasvarstyti apie anū
kų įrašymą į LDS.

Yra LDS narių, kurių vai
kai nepriguli prie LDS. Pra
šome tuos narius įrašyti savo 
vaikus į LDS laike šio vajaus.

Prašome kiekvieną LDS 
narį kiek galint pasirūpinti, 
pasidarbuoti, kad dabartinis 
LDS 45 metų sukakties atžy- 
mėjimo vajus būtų vienas iš 
sėkmingiausių.

Juo daugiau mūsų Susi
vienijimas turės narių, tuo 
bus didesnė nauda kiekvie
nam LDS nariui.”

Mes tik norime paraginti 
“Laisvės” skaitytojus, kurie 
esate LDS nariai, aktyviškai 
dalyvauti šiame vajuje. Iš 
tikrųjų, labai apsimoka įrašy
ti į LDS ne tik antrosios, bet 
ir trečiosios, net ir ketvirto
sios kartos jaunus žmones.

ŽYMIOJO RAŠYTOJO 
ŠILTAS ŽODIS Į 
LIETUVOS ŽEMDIRBIUS

Vilniaus “Tiesoje” (liepos 
27 d.) skaitome įžymiojo Ta
rybų Lietuvos rašytojo Jono 
Avyžiaus “Žodis kovotojams 
duonos fronte”. Tai labai 
jausmingas rašytojo sveikini
mas Lietuvos šauniesiems 
žemdirbiams.

Jonas Avyžius sako:
‘‘Pastarosiomis dienomis 

lankiausi savo tėviškėje. 
Grįžtant atgal į kaimą, kuria
me gyvenu ir dirbu vasarą, 
teko pervažiuoti beveik visą 
Lietuvą. Kiekvienoje žemės 
pėdoje aš mačiau kunkuliuo
jant didįjį darbymetį - darbš
čios rankos nuima derlių, ku
rį su meile užaugino mūsų 
kaimo žmogus.

Prisiminiau tuos ne taip 
palyginti tolimus laikus, kai, 
pats būdamas valstiečio vai
kas, drauge su kaimynais ir 
savo bendraamžiais liejau 
prakaitą sukdamas dalgę pri
brendusiuose pasėliuose.

Tokios pat karštos darby
mečio vasaros, tokios pat 
tvirtos, ištikimos žemei val
stiečio rankos šiandien laiko 
nebe dalgę, o kombaino vai
rą. Lėtai, bet užtikrintai jis 
juda kloniais ir kalvomis nu
sėtais mūsų laukais, kurie 
subrandino auksinį derlių. 
Kalbėjau su kombainininkais, 
mačiau jų akyse darbo 
džiaugsmą ir tvirtą pasiryži
mą nepalikti nė vienos sun
kiai užaugintos varpos dirvo
je.

Brangus žemdirbiai! Jūsų 
pasiaukojantis darbas, nui
mant šventą duonelę, šian
dien jaudina kiekvieną, kas 
ištikimas savo žmogiškai pa
reigai. Rašydamas šiuos žo
džius, aš jaučiu, kad nesuge
bu išreikšti tų giliausių pasi
didžiavimo jausmų jūsų atsi
davimu ir meile žemei mai
tintojai ir žmogui kūrėjui.

Tačiau esu tikras, kad čia 
neišreikštos mintys, sukeltos 
jūsų įkvepiančio darbo, ras 
vietos mano kūryboje, kuri 
visada rėmėsi ir remsis kai
mo žmogumi.

Ko gi, mano mieli broliai, 
jums palinkėti?

Tur būt, svarbiausia yra 
gera nuotaika. Darbščiajam 
ji padvigubina jėgų, pavargu
sį sustiprina, pavienių žmo
nių pastangas sulydo į nesu-

skaldomą kolektyvo monoli
tą.

Linkiu jums šviesaus darbo 
džiaugsmo, kuris visada ap
lanko žmogų, kai jis pasiekia 
užsibrėžtą tikslą, kai mato 
savo sunkaus, bet vaisingo 
triūso rezultatus, kai žino, 
jog jo darbas reikalingas so
cialistinei Tėvynei, mūsų 
liaudžiai.”
IR JAM PAGAILO 
ŽMOGŽUDŽIŲ

Prisipažinsime, kad mes 
nesitikėjome to, ką išgirdome 
iš “vaduotojų” spaudos bend
radarbio Al. Gimanto. Kažin 
kaip mes buvome susidarę 
nuomonę, kad jis nėra taip 
užsinuodijęs neapykanta Ta
rybų Lietuvai, kaip daugelis 
jo kolegų. Skaudžiai apsiriko
me. Antai, neseniai ir jis 
atvirai visomis keturiomis 
stojo ginti ir garbinti iš Lie
tuvos pabėgusius “aidžeke- 
rius” ir žmogžudžius Bražin
skus. Kanadiečių “Tėviškės 
Žiburiuose” jis gailiai apver
kia jų likimą. Jie esą baisiai 
nuskriausti didvyriai.

“Bent kolkas,” verkia Al. 
Gimantas, “nėra kraštų, ku
rie norėtų juos įsileisti nuola
tiniam apsigyvenimui, nežiū
rint lietuviškų institucijų pa
stangų.” Girdi, “gal nepoliti
nės organizacijos pastangos 
būtų sėkmingesnės, nors 
Bražinskų žygis buvo politi
nio pobūdžio”.

Kaip žinia, Bražinskai, tė
vas ir sūnus, pagrobė tarybi
nį lėktuvą, nušovė jauną lėk
tuvo tarnautoją ir privertė 
lėktuvą skristi į Turkiją.

Visame pasaulyje lėktuvų 
“aidžėkeriai” yra laikomi kri

minalistais. Na, o Bražinskai 
dargi ir žmogžudžiai. Teisinti 
juos, ginti juos, padėti jiems 
surasti saugią prieglaudą gali 
tiktai visiškai nužmogėjęs 
žurnalistas.

iš Laiškui
Mieli Laisviečiai

Jau praėjo Respublikinė 
dainų šventė skirta tarybinės 
liaudies Pergalės Didžiajame 
Tėvynės Kare 30-mečio ir 
Tarybų Lietuvos 35-mečio 
sukaktims atžymėti.

Skambėjo liaudies dainų ir 
šokių programa. Nepaprastai 
įspūdingas vaizdas. Kiek gro
žio ir spalvingumo, kas suda
ro Šventinę nuotaiką.

Vilniuje pilna žmonių.
Iki pasimatymo,

Povilas ir Aldona Aleknai

Walteriui ir Bronei 
Keršuliams:

Greetings from Lithuania. 
Today we fly to Moscow for 
two days before our depar
ture for home. We had 3 days 
with our relatives at a “kolto 
kis”. It was a very memora
ble time. The song festival in 
Vilnius was a spectacular. 
We see unbelievable prog
ress everywhere since our 
last visit five years ago.

Best wishes to all. Love,
Adele Lupshevicz 

Bronė Ostopuk

San Francisco 
pirmauja

Washingtonas. - Federali
nis Cenzo Biuras pravedė 
tyrinėjimą kaip kuriame mū
sų mieste atrodo kriminaliz- 
mo klausimas. Surado, kad 
1973 metais tarp trylikos did
miesčių garsusis San Francis
co turėjo daugiausia sunkiųjų 
kriminalisčių. Kartu su juo 
ranka rankon ėjo Minneapo
lis.

Kampala, Uganda. - Afri
kos Vienybės Organizacija, 
atsisakė paremti Azijos kraš
tų siūlymą Izraelį pašalinti iš 
Jungtinių Tautų. Manoma,, 
kad mažai vilties beliko pa
siūlymui laimėti Asamblėjos 
daugumą.

Leonidas Brežnevas Helsinkyje
Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos generalinis sekreto

rius ir tarybinės delegacijos Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos sesijoje vadas pareiškė didelį 
pasitenkinimą priimta Deklaracija ir pasiektais susitari
mais. Bet jis taip pat pabrėžė, kad politinės detentės 
Europai neužtenka. Reikia eiti toliau, reikia siekti daugiau, 
būtent, reikia siekti ir militarinės detentės. Tarybų 
Sąjungos vardu jis pasiūlė pradėti eiti prie ginkluotų jėgų, 
militarinių jėgų sumažinimo Centrinėje Europoje. Jis 
pabrėžė, kad toks sumažinimas nesumažintų nei vienai šaliai 
saugumo. Kaip tiktai priešingai - tai būtų naudinga visoms 
Europos šalims be jokios išimties.

Turkija, Graikija, JAV
Kongreso Atstovų Butas 

nubalsavo 223 balsais prieš 
206 sustabdyti ginklų parda
vinėjimą Turkijai, nors prezi
dentas Fordas ir sekretorius 
Kissengeris tam labai prieši
nosi. Turkija savo ruožtu tuo
jau paskelbė, kad ji perima į 
savo rankas visas JAV kari
nes bazes savo teritorijoje, o 
tų bazių ten nemenkas skai
čius.

Kaip žinia, prie to viso 
privedė atsitikimai Kipre. 
Peržvelgkime juos trumpai.

Kipro sala beveik prie pat 
Turkijos kranto (apie 40 my
lių), bet Kipro gyventojų 
dauguma graikų tautybės - 
bent apie 75°/o. Kipras buvo 
nepriklausoma respublika, 
kurią dominavo graikai, bet 
turkiškoji gyventojų mažu
ma, apie 25%, turėjo tam 
tikrą savivaldybę, tam tikrą 
kultūrinę autonomiją.

Ekstremistų nacionalistų 
kiršinami, Kipro gyventojai 
iš seno buvo pasidalinę į dvi 
priešingas stovyklas ir laiks 
nuo laiko tarp jų kildavo 
kariniai susirėmimai. Deši
nieji graikai nacionalistai pa
čiame Kipre ir Graikijoje vi
suomet stojo už “enosis”, kas 
reiškia - prijungimą, tai yra, 
Kipro salos prijungimą prie 
“Motinos Graikijos”. Iš kitos 
pusės, turkai nacionalistai vi
suomet teigė, kad Kipro sala 
yra “Motinos Turkijos” dalis, 
kad graikai yra atėjūnai Kip
re, kaip ir eilėje kitų salų, 
kurios prie pat Turkijos-Ana- 
tolijos pakraščio.

Taigi, nors padėtis visuo
met buvo įtempta, nors Kip
ro sostinė Nikosija buvo pa
dalinta, kaip ir tikru rube- 
žium, į graikišką ir turkišką 
kvartalus, visgi Kipras gyva
vo kaip jungtinė respublika, 
nors graikai ją dominavo.

Bet praeitais metais Grai
kijoje viešpatavusi karinė 
diktatūrinė klika tuomi nebu
vo patenkinta, ir ji instigavo 
sukilimą Kipre. Ultra-deši- 
nieji graikų gaivalai norėjo 
Kiprą prijungti prie Graiki
jos. Bet ne taip išėjo. Nors 
sukilėliams pavyko nuversti 
Makarioso valdžią, Turkija 
pasinaudojo ta proga, išsodi
no savo karines jėgas Kipre 
ir okupavo apie 40% salos 
teritorijos. Turkai dabar val
do ne tik tas sritis saloje, kur

jie visuomet sudarė daugu
mą, bet ir buvusių graikiškų 
salos gyvenviečių dalį.

Tie įvykiai privedė prie 
pakaitų pačioje Graikijoje. 
Karinės klikos avantiūrizmas 
visai sutriuškino diktatūros 
prestyžą ir Graikijos žmonės 
diktatūrą nuvertė. Dabartinė 
buržuaziniai demokratinė 
Karamanlio valdžia Graikijo
je atsisako tęsti konfliktą su 
Turkija, ir dalykai kaip ir 
nusistovėjo.

Kaip žinia, abi, Graikija ir 
Turkija, yra NATO narės, 
abi yra Amerikos sąjunginin
kės, abi Amerikos ginkluotos 
ir abi turi Amerikos jose 
karines bazes. Kuomet turkai 
iškėlė savo karines jėgas Kip- 
ran, Graikija apribojo savo 
bendradarbiavimą su Ameri
ka, jausdama, kad Turkija 
pravedė invaziją su Ameri
kos pritarimu ir pagalba. 0 
dabar Turkija apribojo savo 
bendradarbiavimą su Ameri
ka, nes Kongresas apribojo 
Turkijos ginklavimą.

Kokios pajėgos veikė 
Kongrese nustatyti anti-tur- 
kišką kursą? Negalima saky
ti, kad liberalinės jėgos buvo 
vienoje pusėje, o reakcinės 
kitoje. Balsuota ne pagal 
ideologiją arba partijas, o 
pagal tam tikrus praktinius 
išskaičiavimus. Kongreso na
riai, kurie atstovauja did
miesčius ir miestus, daugu
moje balsavo prieš Turkiją, 
nors su kai kuriomis išimti
mis, o kongresmanai, kurie 
atstovauja agrikultūrines sri
tis - labiau pasidalinę. Čia, 
mat, praktiška strategija nu
lėmė. Amerikos didmiesčiuo- j 
se gyvena nemenkas skaičius ! 
graikų kilmės amerikiečių - 
apie trys ' milijonai. Graikų 
organizacijos vedė smarkią 
kampaniją, kad būtų balsuo
jama už ginklų davimo Turki
jai sustabdymą, o Kongreso 
nariai, balsuodami, turėjo 
omenyje graikų kilmės ame
rikiečių balsus ateinančiuose 
rinkimuose, o turkų kilmės 
žmonių Amerikoje labai ma
žai. . .

Tai, žinoma, buvo ne vie
nintelis faktorius, bet jis lošė 
svarbią rolę. R. B.

Apie žmogaus vertę reikia 
spręsti ne iš jo gerų savybių, o 
iš to, kaip jis jas vartoja.

SENEKA

Su padėka ir 
geriausiais 
linkėjimais

Mus patiekusioje Tarybų 
Lietuvos spaudoje skaitome 
“Respublikinės 1975 metų 
dainų šventės dalyviams ir 
rengėjams” pareiškimą. Jį iš
leido Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas, 
Lietuvos Aukščiausios Tary
bos Prezidiumas ir Lietuvos 
Ministrų Taryba. Jame nuo
širdžiai sveikinami Dainų 
Šventės rengėjai ir progra
mos atlikėjai. Ir, tarp kitko, 
sakoma:

“Respublikinė 1975 metų 
■ dainų šventė, skirta tarybi
nės liaudies Pergalės Didžia
jame Tėvynės kare 30-mečiui 
ir Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 35-osioms meti
nėms, tapo svarbiu respubli
kos politiniu ir kultūriniu įvy
kiu, įspūdinga socialistinės 
kultūros pasiekimų demon
stracija, gilia tarybinio pa
triotizmo ir proletarinio in
ternacionalizmo jausmų iš
raiška.

Būdingiausi Dainų šventės 
bruožai - socialistinio turinio 
ir liaudies meno tradicijų vie
nybė jos programoje, aukštas 
visų kolektyvų meistrišku
mas, didelis dalyvių organi
zuotumas, pakili jų nuotaika. 
Šia nuotaika šventės dieno
mis gyveno ir šimtai tūkstan
čių respublikos žiūrovų, daug 

• svečių, su dideliu dėmesiu ir 
i susižavėjimu stebėjusių visų 
i kartų dainininkų, muzikantų 
ir šokėjų pasirodymus, lan
kiusių liaudies meno parodas.

Respublikinė dainų šventė 
— liaudies ansamblių vaka
ras, dainų ir šokių dienos - 
savo mastu ir aukštu meniniu 
lygiu atskleidė didžiulius Ta
rybų Lietuvos kultūros pasie
kimus, dar kartą akivaizdžiai 
parodė, kad taip suklestėti 
mūsų menas ir kultūra tega
lėjo tik socialistinės santvar- 

i kos sąlygomis, tik lenininės 
nacionalinės politikos, nuola
tinio Komunistų partijos rū
pinimosi dėka.

Didelį darbą, ruošiantis 
Respublikinei dainų šventei 
ir pravedant ją, atliko vieti
niai partiniai ir tarybiniai 
organai, visuomeninės ir ūki
nės organizacijos, švietimo ir 
kultūros darbuotojai, spau
da, televizija ir radijas.

Džiaugdamiesi didinga ir 
prasminga šių metų Dainų 
švente, respublikos meniniai 
kolektyvai ir toliau turi vys
tyti visus meno saviveiklos 
žanrus, siekti meistriškumo 
aukštumų, gausinti savo gre
tas, aktyviai dalyvauti pir
majame visasąjunginiame sa
viveiklinės liaudies kūrybos 
festivalyje, kituose kultūri
niuose renginiuose”.

Užgyrė Portugalijos 
vadovybę iš trijų 

generolų
Lisbonas. - Aukštoji Revo

liucijos Taryba oficialiai už
gyrė pavedimą Portugaliją 
laikinai valdyti trims genero
lams. Paprastai, reakcinės 
jėgos stoja už generolų jun
tas, bet Portugalijoje kaip tik 
priešingai. Čia visos reakci
nės jėgos, kuriems šiandien 
uoliai talkauja ir socialistai, 
šiam žygiui griežtai priešin
gos. Jos sako, kad tai yra 
Portugalijos komunistų lai
mėjimas, nes šita junta susi
daro iš pažangių generolų, 
kurie esą simpatingi komu
nistams. Ypatingai premje
ras generolas Vasco Concal- 
ves reakcionierių neapken
čiamas ir kaltinamas pataika
vimu komunistams.

Šita militarinė vadovybė 
žada krašto vadovybę sugrą
žinti į civilinių rankas, kaip 
tik krašte pilnai atsisteigs 
tvarka ir ramybė.
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Tarptautinių mechanizatorių artojų varžybų čempionas 
Vidūnas Šalūga [kairėje] ir sidabro medalio laimėtojas 
Tomas Kovėra. V. Gulevičiaus nuotrauka.

Liepos mėnesį prie Tūlos buvo surengtos antrosios 
tarptautinės socialistinių šalių mechanizatorių artojų varžy
bos, kuriose savo sugebėjimus demonstravo 48 meistrai. 
Pirmąją vietą jose užėmė Tarybų Sąjungos komanda, 
antrąją - Čekoslovakijos, trečiąją - Vokietijos Demokratinės 
Respublikos.

Dotnuvos eksperimentinio ūkio mechanizatorius Vidūnas 
Šalūga, kuris pernai parsivežė aukso medalį iš tokių pat 
varžybų Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, šiemet 
antrąkart apgynė savo titulą. Antrasis dotnuviškis artojas 
Tomas Kovėra parvežė į Lietuvą sidabro medalį.

Apie nepaprastai įspūdingus 
įvykius Lietuvoje

Mieli draugai laisviečiai!
Štai jau ir po visų mūsų 

didžiųjų švenčių, susijusių su 
Tarybų Lietuvos atkūrimo 
35-mečiu. Su šventėmis su
puolė pirmoji devintojo šau
kimo Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos sesija. 
Kadangi, pasirodo, esu jau 
seniausias jos deputatas, Se
niūnų Taryba man pavedė 
sesiją atidaryti. Savo kalbo
je, kurią pasakiau ta proga, 
pažymėjau, kad man teko 
1940 metais atidaryti Liau
dies Seimą, vėliau paskelbto 
Aukščiausiąja Taryba, pir
mąją sesija, tad džiugu da-j 
bar, praėjus 35 metams, ati
daryti respublikos parlamen
to naujojo šaukimo pirmąją 
sesiją. Pareiškiau džiaugsmą 
dėl didelių laimėjimų, kurių 
susilaukė respublika per pus
ketvirto dešimtmečio, o taip 
pat dėl atliktų darbų per 
ketverius metus, praėjusius 
nuo pereitųjų rinkimų.

Paskui Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininku buvo iš
rinktas A. Barkauskas, kurs 
jau pirmininkauja A. Tarybai' 
daugelį metų. Tarp pirminin
ko pavaduotojų šį kartą iš-1 
rinktas žinomasis rašytojas, j 
Mokslų Akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
direktorius Kostas Korsakas.

Kaip jau žinote, šioje sesi
joje pagal L. Diržinskaitės 
pranešimą apsvarstytas ir 
priimtas Lietuvos TSR liau
dies švietimo įstatymas, ku
riuo nustatomi pagrindiniai 
švietimo dėsniai. Vis nuosek
liau vykdomas perėjimas į 
visuotinį vidurinį mokslą. Pa
lyginti su buržuazinės san
tvarkos laikais šiuo metu Lie
tuvoje vidurinėse mokyklose 
mokosi apie 20 kartų daugiau 
mokinių. Aukštosiose mo
kyklose mokosi apie 60 tūks
tančių studentų, taigi 15 kar
tų daugiau negu buržuazijai 
valdant, o 78 specialiose vi
durinėse mokyklose mokosi j 
daugiau kaip 67 tūkstančiai 
moksleivių.

Pokario metais aukštosios 
mokyklos paruošė 121 tūks
tantį specialistų ir dabar kas
met išleidžia 8 tūkstančius i 
absolventų, tai yra dvigubai; 
tiek, kiek jų buvo paruošta 
per visą buržuazijos valdymo 
laikotarpį... Jau išleista 200 
tūkstančių specialistų su vi
duriniu specialiu mokslu.

Mokyklose dabar dirba apie 
34 tūkstančiai pedagogų 
(buržuazmečiu vos apie 7 
tūkstančiai), aukštosiose mo
kyklose dirba daugiau kaip 5 
tūkstančiai mokslo darbuoto
jų, tarp kurių 197 profesoriai 
ir mokslo daktarai, 2,100 do
centų ir mokslo kandidatų. O 
viso mokslo darbuotojų skai
čius viršija 11 tūkstančių. 
Vien per ketverius.šio penk
mečio metus pastatyta 225 
bendrojo lavinimo, 10 profe
sinių technikos mokyklų, 8 
specialiosios vidurinės mo
kyklos ir 3 aukštųjų mokyklų 
auditoriniai bei laboratoriniai 
korpusai. Statomi bendrabu
čiai moksleiviams ir studen
tams, butai mokytojams ir 
dėstytojams. Siems reika
lams panaudota daugiau kaip 
150 milijonų rublių.

Tie skaičiai/ patiekti L. 
Diržinskaitės pranešime, pa
rodo milžinišką švietimo ir 
mokslo pažangą. Kaip skur
dūs atrodo tie tolimi buržua
zijos viešpatavimo laikai, ka
da toks menkas kiekis inteli
gentų tebuvo, o valdžios šulai 
ir įvairūs reakcininkai rėkė 
apie “inteligentų perteklių’’, 
nežinojo kaip susidoroti su 
inteligentų bedarbių proble
ma.

Aukščiausioji Taryba nau
jai sudarė vadovaujančius 
valdžios organus. A. T. Pre
zidiumo pirmininku vėl per
rinktas M. Šumauskas. Iš 
dviejų jo pavaduotojų liko J. 
Vildžiūnas, o jo kolega vieto
je ligšiol tas pareigas ėjusio 
J. Kuzminskio išrinktas Lie
tuvos TRS liaudies poetas E. 
Mieželaitis. Kiek pakeitimų 
įvyko A. T. Prezidiumo narių 
sąstate, o jo sekretoriumi vėl 
išrinktas S. Naujalis.

Ministrų Tarybos pirminin
ku vėl išrinktas Juozas Ma
niusia, o šiaip vyriausybės 
sąstatas liko ligšiolinis.

Oficialią sesiją užbaigus, 
įvyko Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto ir 
Aukščiausiosios Tarybos 
bendras iškilmingas posėdis, 
skirtas Tarybų Lietuvos at
kūrimo 35-sioms metinėms 
atžymėti. Jame plačią res
publikos kelio ir jos laimėji
mų apžvalgą padarė LKP CK 
I sekretorius P. Griškevičius.

Jau tą patį vakarą, liepos 
16 d., prasidėjo grandiozinės 
masinės Dainų šventės iškil-

i

Naujoji Tarybų Lietuvos vyriausybė {SPŪDŽIAI IŠ LOTYNŲ AMERIKOS

SKURDO KALTININKAS
KOSTA RIKOJE

skurdžiausi panamiečių lūš
nynai. O čia pat, Panamos 
teritorijoje esančioje kanalo 

! zonoje, už vielų tvoros - 
jaukūs, žalumoje skendintys 
amerikiečių kotedžai. . . Pa-

Birželio mėnesį išrinkta Aukščiausioji Taryba posėdžiavo 
ir sudarė naują Lietuvos TSR Ministrų Tarybą tokio 
sąstato:

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininkas - Maniušis 
Juozas.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininko pirmasis i 
pavaduotojas -Kairys Ksaveras.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininko pavaduotoja 
ir Lietuvos TSR užsienio reikalų ministrė - Diržinskaitė-Pi- 
liušenko Leokadija.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininko pavaduotojas 
ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinės plano 
komisijos pirmininkas - Drobnys Aleksandras.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininko pavaduotojas i
— Rusenka Jurijus Lavrentjevičius.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Pirmininko pavaduotojas
— Vazalinskas Vytautas.

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo 
ministras - Zabulis Henrikas.

Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės : 
ministras - Kurys Povilas.

Lietuvos TSR finansų ministras - Sikorskis Romualdas. '
Lietuvos TSR kaimo statybos ministras - Bagdonas 

Anicetas.
Lietuvos TSR kultūros ministras - Šepetys Lionginas.
Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministras - Rama- i 

nauskas Jonas.
Lietuvos TSR maisto pramonės ministras - Dulskas i 

Stanislovas.
Lietuvos TSR melioracijos ir vandens ūkio ministras - 

Velička Jonas.
Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramones ministras - Buklys i 

Marijonas.
Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministras - | 

Matulionis Algirdas.
Lietuvos TSR paruošų ministras - Kareckas Liudas, Jono. :
Lietuvos TSR prekybos ministras - Mickūnas Pranas.
Lietuvos TSR ryšių ministras - Onaitis Kostas.
Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministras - 1 

Jasiūnas Stanislovas.
Lietuvos TSR statybos ministras - Sakalauskas Romual- . 

das.
Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministras - Kleiza i 

Vytautas Antanas.
Lietuvos TSR švietimo ministras - Rimkus Antanas.
Lietuvos TSR teisingumo ministras - Randakevičius į 

Alfonsas.
Lietuvos TSR vidaus reikalų ministras - Mikalauskas j 

Julijonas.
Lietuvos TSR žemės ūkio ministras - Grigalūnas Medar- i 

das.
Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministras - j 

Martinaitis Vladislovas.
Lietuvos TSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministras - į 

Plechavičius Kazys.
Įjietuvos TSR komunalinio ūkio ministras - Šerys Juozas.
Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministrė - Pacevičie- i 

nė Janina.
Lietuvos TSR vietinės pramonės ministras - Simenenka j 

Grigorijus.
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio darbo resur

sų naudojimo komiteto pirmininkas - Gaigalas Balys.
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio kainų komi

teto pirmininkas - Gruodis Mykolas.
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio kinematogra- i 

fijos komiteto pirmininkas - Juškys Edmundas.
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio leidyklų, ! 

poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto pirmininkas 
— Nekrošius Juozas.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio profesinio 
techninio mokymo komiteto pirmininkas - Morkūnas Vaclo
vas.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos 
reikalų komiteto pirmininkas - Aksomitas Antanas.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio televizijos ir 
radijo komiteto pirmininkas - Januitis Jonas.

Valstybes saugumo komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininkas - Petkevičius Juozas.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Respublikinio susivieniji
mo “Lietuvos žemės ūkio technika” pirmininkas - Zorskas 
Albinas.

Centrinės statistikos valdybos prie Lietuvos TSR Minist
rų Tarybos viršininkas - Lengvinas Kazimieras.

Vyriausiosios materialinio techninio tiekimo valdybos prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininkas - Kiriuščenka 
Jakovas Vasiljevičius.

Viena. - Susitarta, kad 
6,000 Kipro turkams bus lei
džiama persikelti gyventi į 
saloje turkiškus rajonus. Gal 
tas padėsią saloje atsteigti 
tvarką ir taiką.

mės Kalnų parke, kur įvyko 
liaudies ansamblių vakaronė 
su dainomis, šokiais, muzika. 
Sekančią dieną vyko didžiulė 
šventės dalyvių eisena nuo 
Gedimino aikštės į Vingio 
parką ir didžioji Dainų šven
tė, kuri buvo tokia skaitlinga, 
spalvinga kaip niekada. Gi 
paskutinę dieną “Žalgirio” 
stadijone masinė šokių šven
tė vėl buvo nuostabi. Sį kartą 
aktyviųjų šventės dalyvių 
skaičius buvo virš 33 tūkstan
čių žmonių. Apie tą šventę, 
be abejo, rašys savo įspū
džius gausūs svečiai, atvykę 
iš Jūsų šalies, kurių daugelį 
teko ir man sutikti.

Būkit sveiki, linkiu viso 
geriausio. Justas Paleckis

VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

Sanchosės centre, priešais 
Nacionalinį teatrą, įsikūręs 
vienas moderniausių sostinės 
viešbušių - “Grand Kosta Ri
ka”. Jame dažniausiai apsi
stoja amerikiečiai. Todėl gre
ta yra kioskas ir knygynas, 
kurie pardavinėja amerikie
tišką lektūrą. Knygynas tur
tingas grožinės bei mokslinės 
literatūros pasirinkimu. Gali 
pirktis tiek už kolonus, tiek 
už dolerius. Jame lankytojų 
nestinga.
Antikomunistine propaganda

Ilgiau pavarčius knygas, 
krinta į akis gana kryptinga 
jų atranka. Grožinei literatū
rai čia atstovauja ne vien 
pačių amerikiečių autorių 
knygos, bet socialistinių ša
lių, ypač Tarybų Sąjungos 
rašytojų, čia neužtiksi. Ne
bent senuosius rusų klasikus 
— F. Dostojevskį ir L. Tol
stojų, o “disidentas" A. Sol- 
ženycinas pateiktas ne tik 
knygomis - jam skirtas visas 
vienintelis čia stendas, dvel
kiantis antitarybiškumu. 
Taip į tylų, atrodo, atsitveru
sį nuo politikos knygų preky
bos pasaulį įsiveržia nuogiau
sia antikomunistinė propa-
ganda.

Ir ko gi čia, atrodo, turėtų 
rūpėti Tarybų Sąjunga, jeigu | 
ji taip toli, jeigu Kosta Rikoje , 
vos trečius metus tėra nedi- j 
dėlė mūsų šalies pasiuntiny- | 
bė, jeigu tarybiniai žmonės i 
čia neturi nei nuosavybės nei 
kompanijų, nei viešbučių, nei I 
knygynų, nei turizmo ar ke
lionių firmų?

Štai tokiame mažame pa
vyzdėlyje ir išryškėja viena 
būdinga šiuolaikinio Lotynų 
Amerikos vystymosi savybė: 
vietos reakcininkų ir JAV 
monopolijoms tarnaujančios 
propagandos pastangos ati
tverti Lotynų Amerikos 
kraštų žmones nuo socialinės 
pažangos ir nacionalinio išsi
vadavimo idėjų, kurių įsikū
nijimą vis daugiau tų kraštų 
gyventojų įžvelgia socialisti
niuose pertvarkymuose.

Šitokioje situacijoje antiko
munizmas ir yra ta propa
gandinio melo skraistė, kuria 
mėginama bauginti miesčio
nį, biurokratą, blogiau in- I 
formuotą inteligentą ar ne
galvojantį pilietį. Kur jau I 
kur, bet Lotynų Amerikos 
kraštuose diktatorių, sava
naudiškais klasiniais intere
sais tarnaujančių svetimiems 
Siaurės ponams ir pardavinė
jančių tautinę savigarbą, są
rašai tikrai didžiuliai. P. Ne
ruda savo dienoraštyje rašė: 
“Niekas nebuvo tiek kartų 
išduotas, kaip mano tauta”. 
Tai tinka daugumai Lotynų 
Amerikos kraštų.

Jugoslavijos sostinėje Belgrade aerodrome taria žodį susirinkusiems jį pasitikti. 
Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Jugoslavijos prezidentas Tito, prezidento Fordo žmona 
Betty Ford, jjrez. Tito žmona Jovanka ir prez. Fordas. Belgrade prezidentas Fordas 
tarėsi su Jugoslavijos vadovybe dėl praplėtimo prekybinių ir kitokių ryšių tarp 
Jungtinių Amerikos Valstyjų ir jugoslavijos, taip pat Vidurio Rytų situacijos reikalais. 
Viešnage pilnai patenkintas.

Bet reakcinių diktatorių ir 
juos remiančių Siaurės ame
rikiečių monopolijų politika 
gali sulaikyti pažangos ir išsi
vadavimo procesus tik atski
rose šalyse ir atskirais laiko
tarpiais: gyvenimas reikalau
ja savo, imperialistine propa
ganda negali pakeisti paties 
gyvenimo pamokų. Išsivada
vimo, antiimperialistinė kova 
Lotynų Amerikoje įgijo ypač 
platų užmojį. Todėl tiesa apie 
humaniškuosius socializmo 
uždavinius vis labiau pasiekia 
Lotynų Amerikos žmones, 
nors vitrinų ir gatvių nepuo
šia tarybinė reklama, nors 
nėra, pavyzdžiui, Ekvadore 
ar Venesueloje galingesnių 
institucijų, kurios skatintų 
susidomėjimą socializmo tik
rove. Būna priešingai. Tiesa 
apie socializmo žmoniškuo
sius idealus ir jų įkūnijimą 
sklinda po Centrinę Ameriką 
ir Andus. Jeigu tautų rankos 
tiesiasi į laimę, jos išmoksta 
skirti grūdus nuo pelų.

Didžiulį įspūdį lotynų ame
rikiečiams palieka profesio
nalus tarybinis menas, ku
riam gražiai atstovavo ir 
Kauno teatras. Neatsitiktinai 
įžymiausi Lotynų Amerikos 
tautų rašytojai ir menininkai 
— TSRS draugai, ir jų kelio
nėje ne vieną sutikome. Pa
kviesti į Tarybų Sąjungos 
bičiulių institutus Sanchosė
je, Gvajakilyje, Karakase, 
mes patyrėme, kad tų visuo
meninių organizacijų, turin
čių dar labai kuklias sąlygas, 
aktyviausi veikėjai - žymūs 
tų kraštų inteligentai.

Gąsdinimais ir melais
Sunkiai braunasi tiesa apie 

tarybinių tautų gyvenimą. 
Siame kelyje Lotynų Ameri
kos liaudies išnaudotojai pa
spendė daug pinklių. Impe
rialistų propaganda mėgsta 
gąsdinti žmones tariamais 
komunizmo žiaurumais. Bū
tent žiaurumais! Ir kaip tai 
biauriai veidmainingai skam
ba Lotynų Amerikoje, kur 
JAV monopolijos ir jų remia
mi diktatoriai savavaliavimo 
aktais yra tiek tyčiojęsi iš 
suvereniteto, žmoniškumo, 
lygybės bei kitų,sąvokų, kur 
pasibaisėtinas žiaurumas yra 
valdančių reakcinių sluoksnių 
ginklas prieš patriotus. Beje, 
argi ne taip pat elgiasi ir 
užjūrio lietuvių nacionalistai, 
talkininkavę Hitleriui? Viena 
ir ta pati klasinė “logika”.

Kai mus ruošėsi vežti prie 
Panamos kanalo, mūsų kole
ga Oskaras pasakė: “Kai pa
matysite, suprasite, ką pana
mietis jaučia širdyje”. Artė
jant prie neseniai pastatyto
per kanalą labai modernaus vybos, 64 - 
Amerikos tilto, mus lydėjo geležies, 45

3-ias puslapis

narnos sostinėje yra parduo
tuvių ir amerikiečių firmoms 
priklausančių restoranų, kur 
prekė pateikiama tik anglų 
kalba ir pan.

Reklamos jėga
Iš krašto į kraštą lydėjo vis 

ta pati amerikietiškos prekės 
reklama. Ji užima pačias ge
riausias vietas. Sanchosėje 
'autobusų sustojimai rekla
muoja amerikietiškas cigare
tes. (Kolega kostarikietis, 
siūlydamas cigarečių, pasakė 
- “Prašau kostarikietiškų ci- 
igarečių” - ir nusijuokė - 
(“amerikiečių gamybos”. . .) 
Visos policininkų-reguliuoto- 

Įjų pakylos Kite dovanotos 
“Kent” cigarečių gamintojų, 
(tad “Kentą” didžiulėmis rai
dėmis ir propaguoja. Ant 

I gražiausių kalvų Lapase pui
kuojasi amerikietiškų gėrimų 
reklamų lentos. . . Ir nieko 
kostarikietiško, ekvadoriško, 
boliviško ar pan! . . Ameri
kos monopolijos nesuintere
suotos, kad vystytųsi nacio
nalinė pramonė, jos užverčia 
rinką savo prekėmis. Todėl 
vietiniams darbo nėra, todėl 
auga nedarbas ir skurdas. 
Logika paprasta: amerikiečių 

i ekonominė politika svetima 
i ekonominiams ir socialiniams
Lotynų Amerikos liaudies in- 

i teresams.
Kosta Rikoje amerikiečiai 

privačiai supirkinėja paplūdi
mius.prie vandenyno, nepai
sydami net įstatymų nustaty
to ploto. Krašto atstovų rū
mai reiškia nepasitenkinimą, 
reikalauja laikytis įstatymų, 
o amerikiečiai daro savo. Jie 
pripratę nesiskaityti su na
cionaliniais įstatymais. Ir tuo 
pat metu aiškina kostarikie- 
čiams: jų priešas esąs Tarybų 
Sąjunga. Nė su žiburiu nerasi 
faktų, jog amerikiečiai Loty
nų Amerikos krašte su entu
ziazmu propaguotų kurį nors 

įžymų kostarikiečių rašytoją. 
Kad ir K. Falijasą, demaska- 

ivusį JAV monopolijų savava
liavimą ir žiaurumus toje pa
čioje Kosta Rikoje, jų nusi
kaltimus prieš nacionalinį su- 

Iverenitetą ir orumą. Arba 
(Nobelio premijos laureatą 
1 gvatemalietį M. Asturiją, ku
ris meistriškai nupiešė tikrąjį 
grobikiškų amerikiečių mo
nopolijų veidą. Arba bet kurį 
įžymų Lotynų Amerikos ra- 

išytoją - visų jų pažiūra į 
laisvės trubadūrus iš Siaurės 
vienoda. . .

Kontrolė ir pelnas
1971 metais JAV kontro

liavo trečdalį apdirbimo ir 
keturis penktadalius kalna
kasybos pramonės Lotynų 
;Amerikoje; iš to skaičiaus - 
195 procentus visos vario ga- 

boksito, 62 - 
mangano ir 

cinko, 55 - naftos ir t. t.
Kokia čia gali būti kalba apie 
politinę ir ekonominę tautų 

■ nepriklausomybę?
Peru ministras pirmininkas 

generolas Merkadas Chari- 
nas sakė:

Ii "Nacionalinius interesus vi
sados kėlėme aukščiau už kai 
kuriu nacionaliniu ar užsienio 
grupių interesus. Argi teisin- 

jga, kad kiekvienas doleris, 
'įdėtas šioje šalyje, duoda 
(Jungtinėms Valstijoms pen
kis dolerius pelno? Iš kur 
amerikiečių turtingumas,

; jeigu ne iš mūsų skurdo? . ."

Kai, visa tai supratę, Loty
nų Amerikos kraštų vadovai, 
remdamiesi plačiųjų masių 
interesais ir elementaria tau- 
1 i n e s a v i ga r b a, s te n g i a s i 
konstituciniu būdu atsiimti 
savo turtus iš svetimšalių 
išnaudotojų, amerikiečiai su- 

į randa pinočetų, bordaberių ir 
i kit ų pakalikų.

Vytautas Kazakevičius



4-tas puslapis

Atidengtas paminklas
Antanui Sniečkui

Vilniuje, Antakalnio karių Apie Antano Sniečkaus 
kapinėse, iškilmingai ati- taurų gyvenimo kelią, jo nuo- 
dengtas antkapinis pamink- pelnus Lietuvos liaudžiai pa
las revoliucinio judėjimo da- minklo atidengimo iškilmėse 
lyviui, žymiam Komunistų kalbėjo Lietuvos KP Cent- 
partijos ir Tarybų valstybės | ro Komiteto pirmasis sekre- 
veikėjui, buvusiam ilgame- torius Petras Griškevičius, 
čiui Lietuvos KP Centro Ko- | Iškilmėse dalyvavę respub- 
miteto pirmajam sekretoriui likos vadovai, A. Snieškaus 
Antanui Sniečkui. šeimos nariai ir artimieji,

Antano Sniečkaus biustą ' Dainų šventės dalyviai padė- 
sukūrė Lietuvos TSR liaudies jo prie paminklo gėlių puokš- 
dailininkas N. Petrulis. : tęs.

PROF. J. PETRAITIS

Prisiminimai apie 
akademiką J. Kriščiūną

[Iki II pasaulinio karo].
1914 metų pavasarį para

šiau trumpą korespondenciją 
į laikraštį ‘‘Lietuvos ūkinin
kas”, kad Šiaulių apskrities 
Šiaulėnų valse. Polėkos kai
mo ūkininko Buračo karvė 
per vieną apsiveršiavimą at
sivedė 3 veršelius. Visi ver
šeliai sveiki, gerai auga, tik 
smulkūs. Į korespondenciją 
atsakė agron. J. Kriščiūnas, 
prašydamas suteikti papildo
mų žinių; suteikus tas žinias, 
korespondencija buvo at
spausdinta ‘‘Lietuvos ūkinin
ko” priede “Žemė”. Tuo metu 
agr. J. Kriščiūnas dirbo Ma
rijampolės ūkininkų draugo
vėje ir 1904-1914 m. m. reda
gavo “Žemę”, leidžiamą Vil
niuje. Dirbdamas Marijam
polėje, 1911 metais drauge su 
J. Aleksa, J. Masaičiu, P. 
Vitkausku bei kitais organi
zavo Marijampolėje žemės 
ūkio parodą ir drauge su agr. 
J. Aleksa dalyvavo tos paro
dos ekspertų komisijoje.

Mūsų susipažinimas
Susipažinau su J. Kriščiū

nu 1921 metais sekančiomis 
aplinkybėmis.

Grįžęs iš Rusijos 1921 metų 
vasarą, norėjau įstoti tarny
bon matininku į Žemės tvar
kymo departamentą ir patei
kiau Kursko matininkų mo
kyklos (po revoliucijos pava
dintos Žemėtvarkos-meliora- 
cijos technikumu) baigimo 
atestatą. Departamente man 
atsakė, kad Rusijos mokyklų 
pažymėjimai pripažįstami tik 
tie, kurie išrašyti prieš 1918 
metų sausio mėn. 1 dieną. 
Man pasiūlė laikyti egzami
nus pagal matininkų mokyklų 
programą, išleistą 1913 me
tais Rusijos Teisingumo mi
nisterijos (carinėje Rusijoje 
matininkų mokyklos buvo 
Teisingumo ministerijos ži
nioje) ir įsigyti ne tik mati- 
ninko-taksatoriaus kvalifika
ciją, bet ir baigusiųjų viduri- 
niąsias mokyklas pilietines 
teises.

Egzaminai įvyko 1921 metų 
rugsėjo mėn. pradžioje ir pa
grindiniai egzaminai tęsėsi 2 
dienas. Pirmą dieną inžinie- 
riai-geodezininkai doc. St. 
Dirmantas, V. Račkauskas 
bei Z. Bacevičius, agronomas 
V. Ruokis ir Švietimo minis
terijos atstovas egzaminavo 
iš matematinių ir geodezinių 
disciplinų: algebros, biome
trijos bei tikimybių teorijos, 
braižomosios geometrijos, 
braižybos, diferencialės bei 
integralės skaičiuotės, geo
dezijos, geometrijos, fizikos, 
kaligrafijos, kosmografijos, 

paišybos, plokščiosios trigo
nometrijos, sferinės trigono
metrijos, topografijos, žemė
tvarkos istorijos, žemėtvar
kos teisės.

Antrą dieną egzaminai bu
vo iš agronominių ir miški
ninkystės disciplinų: agro
chemijos, botanikos, chemi
jos, dirvožemio, kooperaci
jos, miškininkystės bei miš
kotvarkos žemdirbystės, že
mės ir miškų ūkio ekonomi
kos bei taksacijos. Prie aukš
čiau išvardintų egzaminato
rių prisidėjo: miškininkas 
Daujotas ir agronomai J. 
Kriščiūnas bei A. Vienožins
kis. Daugiausia klausinėjo V. 
Ruokis. J. Kriščiūnas klausi
nėjo iš botanikos, kooperaci
jos, žemdirbystės, žemės 
ūkio ekonomikos bei taksaci
jos, bitininkystės. Komisijos 
pirmininkui doc. St. Dirmon- 
tui nurodžius, kad bitininkys
tės programoje nėra, agr. V. 
Ruokis pareiškė:

— Kolega Kriščiūnas ma
no, kad bitininkystę turi žino
ti ir matininkai”.
Išsilavinęs ir labai darbštus
Akademikas J. Kriščiūnas 

buvo visapusiai išsilavinęs, 
pažangus agronomas ir labai 
darbštus. Dirbdamas Dotnu
voje (pradžioje - Dotnuvos 
žemės ūkio technikume, vė
liau - Žemės ūkio akademijo
je), iki 1924 metų galo jis 
vadovavo Dotnuvos ž. ū. 
technikumo mokomajam 
ūkiui. J. Kriščiūnas aktyviai 
dalyvavo visuomeniniame 
gyvenime. Jis buvo labai ak
tyvus Valstiečių-liaudininkų 
partijos narys, tos partijos 
Steigiamojo seimo narys, to 
Seimo Žemės ūkio komisijos 
darbščiausias narys.

J. Kriščiūnas buvo iniciato
rius, organizatorius ir ilga
metis valdybos narys eilės 
visuomeninių ūkiškųjų orga
nizacijų Lietuvoje: 1) Lietu
vos bitininkų draugijos; 2) 
Cukrinių runkelių augintojų 
draugijos Lietuvoje; 3) Linų 
augintojų draugijos; 4) Lie
tuvos sodų, vaisių ir daržovių 
augintojų draugijos, 5) Sėk- 
lininkų Draugijos; 6) bendro
vės “Sodyba”.

J. Kriščiūnas aktyviai daly
vavo Žemės ūkio rūmų darbe 
ir ne vienus metus buvo tų 
rūmų revizijos komisijos na
riu. Aktyviai dirbo Lietuvos 
agronomų sąjungoje; buvo 
vienas iš organizatorių agro- 
nominės mokslinės konferen
cijos, pavadintos “Agronomo 
teismas”. J. Kriščiūnas ne tik 
vykdė mokslinį tiriamąjį dar

bą, bet buvo vienas iš to 
darbo organizatorių ir vado
vų; jis buvo Lietuvos tyrimo 
įstaigos laukų ūkio sekcijos 
pirmininku. Aktyviai dalyva
vo veislinių pasėlių Lietuvoje 
kontrolės komisijoje.

Kaip žurnalistas ir 
teisininkas

J. Kriščiūnas buvo redak
toriumi laikraščio “Žemė”, 
kuris buvo leidžiamas kaipo 
priedas prie Valstiečių-liaudi
ninkų partijos organo “Lietu
vos ūkininkas”.

J. Kriščiūnas buvo ne tik 
pažangus ir gabus agrono- 
mas-organizatorius, bet ir 
gabus žurnalistas bei teisi
ninkas. Drauge su agr. J. 
Aleksa jis parašė “Žemės 
reformos įstatymą”, kurį 
priėmė Steigiamasis seimas. 
Tiesa, prieš priimant Steigia
majam Seimui, krikščionys- 
demokratai gerai išdarkė J. 
Kriščiūno ir J. Aleksos pa
ruoštą “Žemės reformos įsta
tymą”.

Vienok, didžiausias J. Kriš
čiūno veiklos tarp dviejų pa
saulinių karų reikšmė - tai ne 
jo politinė-visuomeninė ir 
mokslinė veikla, bet jo dar
bas žemės ūkio mokslui popu- 
liarizuoti, - jo spausdinti dar
bai. J. Kriščiūnas buvo labai 
gabus agronominių mokslų 
populiarizatorius, labai gabus 
ir labai produktyvus. Manau, 
bergždžias būtų mūsų darbas 
ieškoti lietuvių tarpe antro 
tokio mokslo populiarizato- 
riaus. Manau nepaklysiu pa
sakęs, kad Kriščiūnas - tai 
lietuviškas Rubakinas.

Iki I pasaulinio karo lietu
viškoje spaudoje atspausdin
ta apie 50 J. Kriščiūno pa
ruoštų rašinių, tame tarpe 6 
brošiūros. Tarp dviejų pasau
linių karų lietuviškoje spau
doje tilpo virš 600 J. Kriščiū
no rašinių, tame tarpe 6 
knygos virš 100 puslapių 
kiekviena, 41 brošiūra, virš 
500 rašinių periodinėje spau
doje (žurnaluose ir laikraš
čiuose).

J. Kriščiūno rašinių temati
ka labai įvairi. Taip, jo 
plunksnai priklauso knygos ir 
brošiūros: “Bitininkystė”, 
“Linai”, “Kiaulių auginimas 
ir kiaulių ūkis”, “Pievos”, 
“Veršelių auginimas”, “Žie
miniai javai”, “Triušių augi
nimas”, “Kaip ir kuomi dirvą 
tręšti”, “Vaisių vynai”, “Kar
vių šėrimas”, “Žemės dirbi
mas”, “Viščiukų auginimas”, 
“Ką kiekvienas ūkininkas tu
ri žinoti apie trąšas” ir įvai
riomis kitomis temomis.

Kaip akademijos rektorius
1940 metų vasarą einančio 

Respublikos prezidento pa
reigas J. Paleckio įsakymu 
agr. J. Kriščiūnas buvo pa
skirtas Žemės ūkio akademi
jos rektoriumi ir jam suteik
tas profesoriaus mokslinis 
vardas; už žemės ūkio mokslo 
populiarizaciją ž. ū. akademi
jos taryba suteikė J. Kriščiū
nui garbės daktaro laipsnį.

1941 m. birželio mėn. vidu
ryje J. Kriščiūnas išvyko į 
Maskvą į Visasąjunginę liau
dies ūkio laimėjimų parodą; 
čia jį užklupo II pasaulinis 
karas, kurį J. Kriščiūnas pra
leido Tarybų Sąjungos gilu
moje.

Jo pokarinė veikla
Išvarius iš Lietuvos vokiš

kuosius okupantus, J. Kriš
čiūnas grįžo Lietuvon, kurį 
laiką buvo Žemės ūkio akade
mijos prorektoriumi (rekto
riumi buvo agronomas docen
tas M. Mickis); įstojo į Komu
nistų partiją; buvo išrinktas 
akademiku LTSR Mokslų 
Akademijos ir akademiku Vi- 
sąjunginės Lenino vardo Že
mės ūkio mokslų mokslui, J. 
Kriščiūnas atsisakė iš pro
rektoriaus pareigų, palikda
mas Žemės ūkio akademijos 
žemdirbystės katedros vedė
ju ir populiarizuodamas Že-
mės ūkio mokslą. Pokariniu čiūno vardu buvo pavadintas 
laikotarpiu J. Kriščiūnas pa- Akademijos bitininkystės ka- 
ruošė spaudai du labai dide- binetas.

LAISVĖ

LIETUVA SESIŲ BŪRYJE

Iškilmingai pažymėtos Tarybų
Lietuvos 35-osios metinės

B. BUCELIS

Kiekvienos tautos gyveni
me yra momentų, kurie kaip 
aukso spindulys sužėri jos 
istorijoje. Lietuvos liaudžiai 
tokie buvo 1940-ieji metai. 
Tarybų valdžia, krauju iško
vota 1918 metais ir žvėriškai 
pasmaugta po keturių mėne
sių, 1940 metų vasarą buvo 
atkurta negrįžtamai visiems 
laikams.

Tarybų Lietuvos gimtadie
nis - didžiausia ir brangiausia 
mūsų tautos šventė. Trisde
šimt penktojo gimtadienio 
sukakčiai buvo skirtas Lietu
vos Komunistų partijos Cent
ro Komiteto ir Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
bendras iškilmingas posėdis. 
Liepos 18 d. jis įvyko Vilniu
je, Valstybinėje filharmonijo
je, - tuose pačiuose rūmuose, 
kuriuose prieš penkiasdešimt 
aštuonerius metus nuskam
bėjo pirmasis manifestas, 
skelbiantis Lietuvą tarybine.

Posėdį pradėjęs Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininkas 
M. Šumauskas pažymėjo, 
kad pirmojo liaudies seimo 
1940 metais priimtais aktais - 
Tarybų valdžios paskelbimu 
Lietuvoje ir Deklaracija dėl 
Lietuvos įstojimo į Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungą - lietuvių tauta aukso 
raidėniis įrašė savo istorijoje 
naują puslapį. Tai buvo posū
kis į socializmo ir komunizmo 
kūrimo kelią. Šio lemiamo 
apsisprendimo reikšmė nie
kuomet neišblės, o ateities 
kartos su dėkingumu minės 
šią datą.

Pranešimą apie Tarybų 
Lietuvos 35-erių metų kovos 
ir darbo pergalių kelią padarė 
Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius.

Pramonė
Pranešėjas plačiai apžvelgė 

Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkio ir kultūros laimėjimus. 
Baigiamaisiais devintojo 
penkmečio metais pramonės 
produkcijos bus pagaminta 
46 kartus daugiau, negu 1940 
metais, kitaip sakant, dabar 
per aštuonias dienas jos pa
gaminama tiek, kiek per vi
sus 1940-uosius metus. Labai 
didelio tikslumo metalo stak
lės, įrankiai ir prietaisai, 
elektroninės skaičiavimo ma
šinos, suvirinimo įrengimai, 
elektros aparatūra, žemės 
ūkio technika, didelio tonažo 
žvejybos laivai, televizoriai, 
buitiniai šaldytuvai, minera
linės trąšos - tai toli gražu 
nepilnas sąrašas gaminių, ku
riuos išleidžia respublikos 
pramonė. Jie eksportuojami į 
85 užsienio šalis.

Planingas, mokslu pagrįs
tas gamybinių jėgų išdėsty
mas įgalino sukurti naujas 
pramonės centrus - Alytų, 
Kapsuką, Uteną, Mažeikius, 
Telšius ir kt. Respublikos 
miestuose išaugo gausi darbi
ninkų klasė. 1974 metais dar

bus vadovėlius aukštųjų mo
kyklų studentams: “Augali
ninkystę” 60 spaudos lankų, 
bei “Bitininkystę” 42 spaudos 
lankus ir labai daug populia
rių rašinių periodiniai spau
dai.

Per visą savo gyvenimą J. 
Kriščiūnas parašė virš 1,000 
įvairių rašinių, kurie buvo 
atspausdinti įvairiuose laik
raščiuose, žurnaluose ir at
skirais leidiniais (brošiūrų ir 
knygų pavydale).

Lietuvos žemės ūkio akade
mijos 50-mečio proga J. Kriš-

bininkų ir tarnautojų skaičius 
pasiekė beveik 1,300,000 
žmonių.

Žemės ūkis
Didelių laimėjimų pasiekta 

žemės ūkyje. TSKP Centro 
Komiteto ir Tarybinės vy
riausybės nuolatinio dėmesio 
bei Lietuvos valstietijos 
kruopštaus darbo dėka res
publikos žemės ūkis virto 
intensyviu, jis aprūpintas 
naujausia technika bei tech
nologija. Ypač ryški pažanga 
pasiekta per pastaruosius de
šimt metų, įgyvendinant par
tijos agrarinę politiką, kuriai 
pagrindus padėjo TSKP CK 
1965 metų kovo Plenumas.

Šiandien Lietuvos kaime 
dirba apie 50 tūkstančių trak
torių, daugiau kaip 10 tūk
stančių kombainų, 20 su vir
šum tūkstančių krovininių 
automobilių, daug kitos tech
nikos. Javų derlingumas per
nai pasiekė 27 centnerius iš 
hektaro ir yra beveik pustre
čio karto didesnis, negu der
lingiausiais metais buržuazi
nėje Lietuvoje. Maždaug tiek 
pat padidėjo ir gyvulininkys
tės produktų gamyba.

Jau prieš keletą metų res
publikoje buvo baigtas dre
nuoti pirmasis milijonas hek
tarų žemių, elektrifikuotas 
paskutinis kolūkis, pagerbtas 
pirmasis ūkis, kurio visi gy
ventojai persikėlė iš vienkie
mių į šiuolaikines gyvenvie
tes.

Sparčiai augant gamybai ir 
gaunant vis daugiau naciona
linių pajamų, kalbėjo toliau 
drg. Griškevičius, atsiranda 
galimybės toliau kelti res
publikos darbo žmonių gero
vę. Vien per ketverius šio 
penkmečio metus piniginės jų 
pajamos išaugo trečdaliu.

Mokslas ir apšvieta
Tarybų santvarkos atkūri

mas atvėrė neribotas galimy
bes ir neregėtas perspekty
vas liaudies švietimui, moks
lui ir kultūrai. Per palyginti 
trumpą įstorinį laikotarpį 
įvykdyta socialistinė kultūri
nė revoliucija, iš esmės pa
keitusi Lietuvos liaudies dva
sinį gyvenimą. Seniai likvi
duotas gėdingas buržuazinės 
santvarkos palikimas - neraš
tingumas. Dabar respubliko
je mokosi kas trečias gyven
tojas. Tarybų valdžios metais 
Lietuvoje paruošta 121 tūks
tantis specialistų su aukštuo
ju mokslu, daugiau kaip 200 
tūkstančių žmonių baigė 
technikumus ir specialiąsias 
vidurines mokyklas. Kaip 
niekada, gausi mokslo dar
buotojų šeima, joje 4 tūk
stančiai vien mokslo daktarų 
ir kandidatų. Šalyje ir užsie
nyje plačiai žinomi Tarybų 
Lietuvos rašytojų, dailinin
kų, kompozitorių, atlikėjų 
darbai ir vardai.

Ir naujas žmogus
Tačiau didžiausias mūsų 

laimėjimas, pabrėžė pranešė
jas, yra socialistinio gyveni
mo būdo išugdytas naujas 
žmogus, aktyvus komunizmo 
kūrėjas. Tarybinių žmonių 
visų pergalių įkvėpėja ir or
ganizatorė yra Komunistų 
partija. Vienas TSKP kovinių 
būrių - Lietuvos Komunistų 
partija. 1940 metais, išėjusi 
iš pogrindžio, ji turėjo apie 
2000 narių. O šiandien LKP 
gretose - daugiau kaip 145 
tėkstančiai komunistų.

Tarybų Lietuvos jubiliejus, 
pažymėjo baigdamas drg. 
Griškevičius, sutampa su ta
rybinės liaudies Pergalės Di
džiajame Tėvynės kare 
30-osiomis metinėmis. Tai su
teikia mūsų šventei dar paki-

Penktadienis, Rugpiūčio (August) 8, 1975

Nesvietiškai nutukęs Amerikos kapitalistas su pasididžiavi
mu sako: “Nepaisant, už kurią demokratų ar republikonų 
partiją jūs balsuosite, aš vistiek laimėsiu. Abi šios partijos 
lygiai ištikimos mano interesams”.

KRISLAI
[Tęsinys is 1 pusi.] 

jo kėsinimosi ją išprievartau
ti jos kambaryje kalėjimo 
sargą Clarence T. Alligood 
kokiu ten ilgu virbalu nudū
rė. Nes kaip kitaip išaiškinsi 
jo atsiradimą be kelnių gulin
čio jos kameroje? Nejaugi ta 
maža mergina kur nors kitur 
kalėjime iš pasalų užklupo 
ginkluotą sargą, jį nužudė, 
jam kelnes numovė, atitempė 
į savo kamerą ir paguldė? 
Sveiko proto žmogui juk sun
ku tuo patikėti.

Bet jinai kaltinama papil
dyme pirmo laipsnio žmogžu
dystės, už kurią bausmė - 
elektros kėdė!

Vietoje karštai sveikinti 
Leonidą Brežnevą, didžioji 
šios šalies spauda smarkiai jį 
bara už jo kalbą Helsinkyje.

Tai kągi tokio baisaus jis 
ten pasakė? Jis pasakė, tarp 
kitko: “Niekas neprivalo 
bandyti kitiems žmonėms 
diktuoti, pasiremdamas vie
nokios ar kitokios rūšies savo 
užsieninės politikos sumeti
mais, kaip jie turėtų tvarkyti 
savo naminius reikalus”.

Mat, toji spauda supranta, 
kad Brežnevas čionai kalba į 
tuos amerikiečius, kurie Kon
grese ir už jo sienų nepašykš- 
ti ir patarimų, ir įsakymų, ir 
reikalavimų, kaip Tarybų Są
junga ir kiti socialistiniai 
kraštai turėtų tvarkyti savo 
vidinius reikalus, ką išleisti į 
užsienius emigruoti, o ko 
neišleisti ir 1.1.

Bet Brežnevas sako tiesą. 
Jeigu norime detentės, jeigu 
norime tautų ir valstybių tai
kingo sugyvenimo ir bendra
darbiavimo, tai kiekvienam 
kraštui, kiekvienai tautai turi 
būti palikta tvarkyti savo 
vidinius reikalus taip, kaip 
jam arba jai patinka, kaip jis 
arba ji išmano. Argi galima 
pateisinti Amerikos Centri
nės Žvalgybos Agentūros 
(ČIA) siautėjimą pasaulyje, 
atliekant baisius, kruvinus, 
žmogžudiškus darbus, są
mokslus prieš valdžias, ku
rios nešoka pagal Washingto- 
no muziką? Tai juk nepateisi
namas, kriminališkas kišima
sis į kitų kraštų vidinius 
reikalus. Kaip tik prieš tai 
labai teisingai ir kalbėjo Leo
nidas Brežnevas.

Tapei, Taiwan. - Liepos 31 
d. čionai lėktuvo nelaimėje 
žuvo 27 žmonės. Jų tarpe yra 
du amerikiečiai. Jų pavardės 
nepaskelbtos.

lesnį pobūdį. Prieš akis - 
reikšmingas įvykis partijos ir 
tarybinės liaudies gyvenime - 
TSKP XXV suvažiavimas, 
kurį respublikos darbo žmo
nės pasitinka naujais laimėji
mais visose gyvenimo srity
se.

Jo silpnybė - 
gražios moterys

John S tonehouse
l ai buvęs .Anglijos parlamen
to narys. Pernai jis pabėgo. 
Šiomis dienomis atsirado 
Australijoje pasivadinęs kita 
pavarde. Suareštuotas ir su
grąžintas į Londoną. Kaltina
mas papildęs įvairių finansi
nių suktybių. Laukia teismo 
ir bausmės.

Jo silpnybė - gražios mote
rys. Su “mizerna” Parlamen
to nario alga žmogus negalė
jęs išsiversti.

Su pasitikėjimu 
laukia balsavimų

CESAR CHAVEZ

Sunkvežimių Vairuotojų 
Unijos (International Broth
erhood of Teamsters) reakei-. 
nė vadovybė tolimuose vaka
ruose (Californijoje) susitarė 
su stambiaisiais vaisių ir dar
žovių augintojais sunaikinti 
Jungtinę Farmų Darbininkų 
Uniją. Bet neseniai Califor- 
nijos valstijos seimelyje pa
vyko pravesti naują įstaty
mą, pagal kurį neužilgo turi 
būti per rinkimus darbinin
kams leista pasirinkti tą uni
ją, kurios jie nori, kad juos 
atstovautų derybose su sam- ' 
dytojais*

Jungtinių Farmų Darbinin
kų Unijos kovinga vadovybė 
su pirmininku Cesar Chavez 
priešakyje ruošiasi balsavi
mams su pasitikėjimu, kad 
jos unija išeis laimėtoja.
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STASYS ANGLICKAS

Miškas — gražiausias ryto metą — 
Prislkvėpavęs, apsiprausęs.
Nubudęs paukštis plunksną meta — 
Kas Ją kaip iššūkį pagausiąs?.

Ką man su Jo spalvom daryti, 
Su piešiniu sparnų ir gūžio, 
Kai Jis, nubudęs ankstų rytą, 
Į mano pamiškę atūžia?

Aš pasirinksiu purpurinę,
Kad ji uždegtų mano sielą, 
Kad ją atvertų tartum skrynią 
Su jos šviesom ir jos šešėliais.

Žolė
Kieme aš sau papyliau smėlio linkui, 
O kitą kartą jau žiūriu — žolė.
Ji želia ir šaknijasi laiminga,
Ir smelkias į visas šalis veržli,

O smėlis — toks švarus, iš žemės įsčių, 
Tebedvelkiąs dar ilgo poilsio kvapu— 
Tai kas čia žolę įterpė lyg tyčia, 
Ištvinusią iš žemės žalumu trapiu?

Paukštis meta plunksną

Skubėjau ištinkuot geltoną sieną, 
Išlyginti, padengti atspalviu šviesiu — 
O gal aš pats ir greitos mano dienos 
Tiktai žolė buvimo srovėje esu.

Darbininkų ligos susijusios su
v

darbo sulygo II is
H. FEIFERIENE

Pagal “University of Wash
ington for the National Insti
tute for Occupational Safety 
and Health” tyrinėjimus, pa
sirodo, kad vienas iš keturių 
darbininkų, dirbančių fabri
kuose, suserga ligomis, susi
jusiomis su blogu sveikatos 
apsaugojimu ir darbo sąlygo
mis. 0 kas svarbiausia, kad 
90 nuošimčių visų susirgimų 
pasilieka neraportuotų.

New Jersey atstovas - de
mokratas, Dominick V. Da
niels, “House Committee on 
Manpower, Compensation, 
Health and Safety” pirminin
kas pareiškė, kad šis išstudi
juotas ir išnagrinėtas reika
las parodo mūsų šalies baisią 
darbo žmogaus sveikatinę pa
dėtį.

Medicinos tyrinėtojai sta
tistiniai įrodo, kad praeitame 
šimtmetyje aukštas nuošim
tis šios šalies sunkiosios in
dustrijos darbininkų sirgda
vo chronikinėmis ligomis nuo 
nepalankių darbo sąlygų 
dirbtuvėse, taip vadinamose 
“sweat shops”.

Tos dirbtuvės - “sweat 
shops”, būdavo tamsios, silp
nai apšviestos, drėgnos, be 
jokios oro cirkuliacijos. Žmo
nės dirbo nuo ankstyvo ryto 
iki vėlyvo vakaro, be jokios 
poilsinės pertraukos, už men
ką atlyginimą. Pabrėžiama, 
kad tekstilės fabrikuose, nuo 
įkvėpuotų medžiagos dulkių, 
ypatingai vystėsi džiova. 
Pradėjo siautėti epidemija, 
kuri nuvarė ne vieną darbi
ninką į kapus. 1910 metais 
“Joint Board of Sanitary Con
trol” susirūpino tuberkulio
zės epidemija ir pradėjo rū
pintis geresnėmis darbo sąly
gomis. Pravestas įstatymas 
švarinti ir gerinti šias “sweat 
shops” - dirbtuves.

Tokį gyvenimą pažinojo 
pirmieji ir lietuviai imigran
tai. Apie tai jau daug prirašy
ta spaudoje ir knygose, bet 
pravartu priminti tiems, ku
rie to nepergyveno, kurie 
atvyko į šią salį jau po Il-ojo 
pasaulinio karo. Reikia pri
minti ir tai, kad vienas darbo 
žmogus nebūtų nieko laimė
jęs, jei ne solidarumas ir 
darbininkų susiorganizavi- 
mas kovoje už geresnes dar
bo sąlygas ir atlyginimą, kad 
gyvenimo saulėlydyje būtų 
galima ramiau atsikvėpti.

Anglies kasyklose darbo 
sąlygos buvo dar baisesnės. 
Darbininkas, išdirbęs dešimt 
metų, jau pradeda juodai at

sikosėti, neatgauti kvapo, su
silpnėja jo jėgos ir nebegali 
daugiau dirbti. Tačiau dar 
skaudžiau būdavo, kai jis ne
galėdavo pasitraukti iš dar
bo, nes jam grėsdavo skur
das. O kas liečia anglies kom
panijų daktarus, tai jie tie
siog iš angliakasių tyčiodavo- 
si, patardami jiems kramtyti 
tabaką, nes, girdi, tai nura
mina kosulį.

Tokia angliakasių padėtis 
tęsėsi apie šimtą metų, o gal 
ir daugiau. Pagaliau 1969 
metais West Virginia anglia
kasiai sustreikavo. Kova ėjo
3 savaites. Tik tuomet, po 
tiek metų, jie išsikovojo svei
katą apsaugojantį įstatymą - 
“The Black Lung Law”. Ta
čiau to neužtenka, “Occupa
tional Safety and Health” 
įstatymas apginti angliaka
sius yra vienas dalykas, bet 
įgyvendinti šį įstatymą daug 
kebliau, todėl, kad yra tik 
500 inspektorių peržiūrėjimui
4 milijonų darbo vietovių. 
Aišku, kad inspektorių skai
čius žymiai per mažas ir jie 
jokiu būdu negali tiek daug 
darbo vietovių aplankyti ir 
patikrinti, darbdaviai to įsta
tymo prisilaiko.

Paskutiniais metais atsi
skleidžia dar didesnė pabaisa 
tiems darbininkams, kurie 
dirba prie asbestos (tam tik
rų mineralų mišinys). Jie su
serga “asbestosis” liga. Dir
bantieji prie švino, ypatingai 
spaustuvėse, iš 145 žmonių - 
100 užsinuodija nuo švino 
dulkių ir garų. Vėžio ligos 
gręsia darbininkams dirban
tiems ir prie “coke ovens” 
(koksas - kieta, sukepusi aky
ta anglies masė, kaitinama be 
oro, krosnyse). Taip pat 
chroniškomis ligomis suserga 
darbininkai dirbdami plieno, 
chromo ir nikelio fabrikuose. 
Daugiau kaip 20 milijonų dar
bininkų į metus praranda 
klausą nuo didelio triukšmo, 
nuo slegiančio ausis garso.

Iš 1969 metų “Department 
of Labor Study” užrašų mato
ma, kad 25 milijonai darbi
ninkų kasmet yra laikinai 
sužalojamų arba tampa inva
lidais. Apie 25,000 miršta į 
metus nuo darbo vietovių 
susižeidimų ir susirgimų. De
ja, tuo labai mažai tesirūpina
ma ir beveik nieko nedaroma. 
Retas kuris įvykis iškeliamas 
aikštėn. Darbininko mirties 
priežastis dažniausia esti nu
slopinta - palikta užuomaršo
je. . .

TT 0 | e a ®Ji laimėjo

Joelle Fishman

New Haven, Conn. - Ši 
žymi Komunistų Partijos vei
kėja gavo iš valstijos sekreto
riaus pranešimą, kad jos kan
didatūra į miesto majorus 
tapo priimta ir rudens rinki

Feminizmas ir socializmas
Yellow Springs, Ohio. - 

Antioch universiteto patalpo
se baigėsi visašalinė feminis- 
tiniai-socialistinė konferenci
ja, kurioje dalyvavo net 1,600 
moterų delegačių. Tai buvo 
suvažiavimas, kuriame ban
dyta surasti ryšį tarp femi
nizmo ir socializmo. Buvo 
įvairių pažiūrų ir nuomonių, 
bet didelė dauguma delegačių 
priėjo išvados, kad abu sie
kiai gali būti formuojami ly
giagrečiai, paraleliai, kad 
tarp jų nėra prieštaravimo.

Feminizmas (“Women’s Li
beration” - “Moterų išsilaisvi
nimas”) Amerikoje turi maž
daug dvi pagrindines sroves. 
Viena srovė sako, kad femini- 
nizmas neturi bendradar
biauti su kitais išsilaisvinimo 
judėjimaisekad moterys lieka 
prispaustos po visais rėži
mais ir po visomis socialinė
mis santvarkomis, kad jos 
turi kovoti tik už vieną siekį: 
už pilnas moterų teises ne tik 
po įstatymais, bet kiekviena
me gyvenimo žingsnyje - ly
gybę pagal papročius, pagal 
moralę, pagal kasdieninį gy
venimą ir 1.1.

Kita srovė mato feminizmą 
kaip vieną daugelio išsilaisvi
nimo judėjimų - socialinio 
išsilaisvinimo, rasinio išsilais
vinimo, lytinio išsilaisvinimo. 
Ta srovė sako, kad moterys 
turi kovoti už socializmą, 
prieš rasizmą, lygiai kaip už 
moterų lygybę. Tai šios sro
vės feministės dalyvavo šia
me suvažiavime.

Nors delegatės sakė, kad 
jos už socializmą, jos taipgi 
nurodė, kad socializmas auto
matiškai neatneša moterų 
pilno išlaisvinimo. Buvo sa
kyta, kad nors moterys po 
socializmu turi pilną ekono
minę lygybę ir atvirą kelią 
prie visokių darbų ir profesi
jų, jos tuo pačiu laiku dar 
neturi pilnos lygybės šeimy
niniame gyvenime, ant jų dar 
vis užgriūva namų ruošos 
didžiausia dalis, jos dar toli 
neatstovaujamos proporci
niai parlamentuose, tarybo
se, partijų komitetuose, mi
nistrų kabinetuose, aukštuo
se valdžios postuose ir 1.1.

Konferencijoje dalyvavo 
nemažas skaičius taip vadina
mo “Trečiojo pasaulio” gru
pių moterų: Juodųjų, puerto- 
rikiečių ir kitų ispaniškai kal
bančių amerikiečių bei indė
nų. Jos nurodė, kad jų padė
tis dar labiau komplikuota - 
kovojant už socializmą ir mo
terų išlaisvinimą jos turi taip
gi kovoti kaip savo prispaus
tų rasinių arba“ kilminių gru
pių narės, o tose grupėse 
vyrai dažnai turi daug “vyriš
ko šovinizmo” polinkių. Viena 
indėnė taip išsireiškė: 

muose jos vardas oficialiai 
figūruos kandidatų sąraše. 
Tai reiškia, kad šio miesto 
darbo žmonės turės progą 
balsuoti už savo klasės kandi
datę.

“Kai aš nutariau tapti veik
li mūsų rezervacijos radika- 
linėje grupėje, aš nuėjau į tos 
grupės vietovę, kur vyko 
posėdis. Kaip tik įėjau, vie
nas veikėjas, vyras, mane 
pasveikino kaip viešnią ir 
pareiškė, kad ‘dabar mes tu
rime savo grupės raštininkę 
(typist, ant rašomosios maši
nėles’). Kitaip sakant, kadan
gi aš moteris, aš automatiš
kai būsiu raštininke. Jam 
neatėjo į galvą mintis, kad 
gal aš tinkama formuluoti 
rezoliucijas, sakyti prakal
bas. . . Jis kovotojas už indė
nų laisvę, bet moteris indėnė 
jo sąvokoje automatiškai yra 
antros rūšies žmogus. . . .”

R. B.

Waterbury, Co n m
L. L. Draugijos 28 kp. 

susirinkimas įvyko liepos 13 
dieną. Nors tą dieną lietus 
lijo, bet susirinko būrelis 
draugų apsvarstyti draugijos 
reikalus.

Tame susirinkime kuopos 
nariai nutarė surengti pietus 
dėl spaudos naudos ir svetai
nė 48 Green St., jau yra 
paimta dėl to parengimo. 
Įvyks rugsėjo 21 d., sekma
dienį.

Prašome kitų kolonijų 
draugų įsitėmyti tą dieną ir 
nieko nerengti, bet atsilanky
ti pas mus ant pietų ir parem
ti mūsų spaudą.

M. Svinkūnienė pranešė, 
kad yra sergančios dvi kuo
pos narės. K. Yenkeliūnienė 
turėjo operaciją jai išėmė 
iš inkstų. Išbuvo ligoninėje 3 
savaites, dabar gydosi savo 
namuose, bet dar yra nedrū
ta.

Draugė Ona Jesulevičienė 
gavo jau antrą “shock”, supa
ralyžiavo vieną pusę ir gulėjo 
3 savaites ligoninėje. Dakta
rai maždaug apgydė tenai. 
Dabar jau sugrįžo į savo 
namus, bet sveikata tebėra 
negeriausia. Kalba pagadin
ta. Kalbėti negali taip, kaip 
pirmiau.

Linkiu draugėms geros 
sveikatos, kad jos greitai pa
gytų ir galėtų vėl dalyvauti 
su mumis. M. Svinkūnienė

LAWRENCE-HAVERHILL, MASS.

Mirus

Onnai Stasiūtei-Večkienei
1975 m. liepos 8 d.

Reiškiu nuoširdžią užuojautą mano mielos draugės 
dukrai Gigai, giminėms bei draugams šioje šalyje ir 
Tarybų Lietuvoje.

ALMA BRUWER
St. Petersburg, Fla.

San Francisco, Cal.
ATSISVEIKINIMO 
SUEIGA

Liepos 24 dieną Įvyko iš
leistuvių sueiga dėl Antano ir 
Nelės Valaičių, kurie apleido 
Kaliforniją ir išvyko tolimes
niam gyvenimui į Oregano 
valstiją. Ši atsisveikinimo 
jauki sueiga buvo suruošta 
Oaklando LLD 198 kuopos, 
kurios abu Valaičiai per ne
maža metų buvo nariais.

Si atsisveikinimui sueiga 
įvyko A. ir V. Taraškų malo
nioje pastogėje. Pažymėtina, 
kad šios apylinkės pažangi 
publika skaudžiai pasiges šių 
mielųjų žmonių. O labiausia 
tuo, kad vasaros laiku dažno
kai įvykdavo sėkmingi ir ma
lonūs pobūviai bei piknikai 
Valaičių gražioje sodyboje, 
kuriuose visada malonu buvo 
dalyvauti. Beabejo todėl, kad 
ten rasdavosi šiltas ir mielas 
Antano ir Nelės draugišku
mas.

Tiesa, A. ir N. Valaičiai 
prieš 14 metų apyilgiai gyve
no vadinamoje žalioje Orega
no valstijoje. Be to, Nelės ir 
Antano vienintelė dukra su 
šeima įsikūrusi Oregano val
stijoje, kur dažnai ir tėvus 
patraukia arčiau savęs.

Prie vaišių, kurios buvo 
parūpintos Oaklando LLD 
kuopos narių, buvo įteikta 
kukli dovanėlė nuo Antano ir 
Nelės bičiulių bei draugų.

Šioje atsisveikinimo suei
goje dalyvavo Valaičių anū
kas Marks Sobel, kuris nese
niai grįžęs iš USA laivyno.

Vardu sueigos dalyvių nuo
širdi padėka šeimininkams 
Taraškams už jų patalpas, o 
mieliesiams Antanui ir Nelei 
daug, daug sėkmės ir viso 
geriausio jų naujame gyveni
me.

Beje, teko nugirsti, kad 
Antanas jau pasiekė pensi
ninko amžių.

GRĮŽO IŠ LIETUVOS
Liepos 30 dieną San Fran- 

ciskietė Valerija Sutkienė 
grįžo iš Lietuvos puikiausiai 
nusiteikusi. Jos dviejų savai
čių kelionė po Lietuvą, Mask
vą ir Leningradą pavyko pui
kiausiai. Ji džiaugiasi, kad 
gavo proga Lietuvoje pama- 

| tyti labai įspūdingą Dainų 
Švente, paviešėti pas gimi
nes ir pasigėrėti Lietuva, 
kuri sparčiai žygiuoja progre- 

j so keliu. L-ma

Brockton, Mass.
Sutikau mūsų gerą spaudos 

rėmėją K. Kalascz iš Halifax. 
Jis man sako: Mačiau “Lais
vėje”, kad tu renki aukas nuo 
tų, kurie nedalyvavo spaudos 
piknike. Tai atnaujink man 
“Laisvės“ prenumeratą, ir 
dar pridedu $11. Viso gauna
te $20.

Būtų gerai, kad ir daugiau 
draugų atsilieptų su aukomis.

Mūsų LLD kuopos susirin
kimas įvyks rugpiūčio 10 d. 2 
vai. pas Ch. Ustupą. Visi 
raginami dalyvauti.

Sekr. S. Rainard

□ 1848 metų “Maskvos gu
bernijos žiniose” (Moskovski- 
je gubernskije vedomosti) 
buyo išspausdinta: “Už visuo
menę piktinančias kalbas, 
kad žmogus galės skraidyti 
net kosmose pilietis Nikiforas 
Nikitinas ištremtas į Baiko
nūro vietovę. . .”

Norwood, Mass.
Liepos 20 d. mažai kas 

galėjome iš Norwoodo daly
vauti spaudos piknike, kuris 
įvyko Olympia parke 
Shrewsbury, Mass. Kai kurie 
iš mūsų susilaikėme nuo va
žiavimo dėl blogos sveikatos. 
Tai labai gaila.

Gerai, kad mūsų geri bičiu
liai A. ir O. Zarubos galėjo į 
pikniką nuvažiuoti. Su jais 
važiavo A. ir S. Rakučiai ir 
M. Trakimavičienė. Ji buvo 
nusivežus M. Grigūnienės 
paaukotą dovanėlę dėl išleidi
mo piknike. Tikietukus parū
pino M. Uždavinis. Išplatino 
M. Trakimavičienė ir P. Žu
kauskienė. Pelno padaryta 
$29. Draugė Grigūnienė dar 
ir pinigais spaudai paaukojo 
$8.50.

Vėliau buvo aukų gauta iš 
kitų gerų draugų ir draugių 
sekamai: Po $5 aukojo M. 
Trakimavičienė, A. ir S. Ra
kučiai, A. Babilienė, A. ir 
Olga Zarubos, Nellie Grybie
nė ir M. Uždavinis. Wm. 
Žilaitis aukojo $1. Viso susi
darė $68.50.

Visiems draugams ir drau
gėms už aukas ir už atliktą 
gražų darbą laikraščio “Lais
vė” naudai, širdingas ačiū.

M. Uždavinis

Perversmas
Nigerijoje

Yakubu Gowan, 
nuverstas prezidentas

Iš Nigerijos sostinės Lagos 
pranešama, kad ten praeitą 
savaitę įvyko perversmas. Jį 
pravedė grupė karininkų. 
Perversmas įvyko, kai prezi
dentas Gowan buvo išvykęs į 
Ugandą dalyvauti Afrikos 
Vienybės Organizacijos susi
rinkime.

Šiame atsitikime istorija 
tikrai pasikartojo. 1966 metų 
liepos mėn. generolas Gowan 
su kitais karininkais nuvertė 
tuometinę vyriausybę ir pasi
skelbė šalies prezidentu. O 
dabar liepos mėnesį pulkinin
kas Joseph Namdom Durban 
su pagalba kitų karininkų 
nuvertė Gowano vyriausybę. 
Kol kas neaišku, kokie tarpe 
jų yra politiniai skirtumai. O 
gal jokių nėra, gal tik nesu
valdomas troškimas kraštą 
valdyti. Vėliau paaiškės.

Nigerija yra Afrikos konti
nente didžiausia ir žmonėmis 
skaitlingiausia šalis. Jinai 
1973 metais turėjo beveik 80 
milijonų gyventojų. Joje įvy
kiai paliečia tą visą didžiulį 
kontinentą.

LAZERIS PAKEITĖ 
ŽIRKLES
Lenkijos siuvimo pramonės su

kirpėjai žirkles pakeitė lazeriu. 
Laboratorijoje kuriamas progra
minio valdymo Įrenginys, kuria
me vietoj peilio darbuosis laze
rio spindulys.

Atsiprašome
Mirus Onnai Večkienei, Haverhill-Lawrence, Mass., 

užuojautoje dukrai ir artimiesiems iš Lawrence, Mass, 
draugų, buvo praleisti du vardai: S. Shalkis ir K. 
Kaziula.

Atsiprašome draugės A. Shupetris, kuri prisiuntė 
užuojautą ir pinigus, taipgi atsiprašome abiejų drau
gų, kurių vardai praleisti.

ADMINISTRACIJA

(vairumai
LJ Paryžiuje paskelbta, kad 
bus pradėtas perdažyti gero
kai papilkėjęs 
tas. Jį dažys 
trejus metus, 
tonas dažų.

Eifelio bokš- 
30 dažytojų 
sunaudos 52

□ Los Angeles draudimo 
valdyba ima mažesnius drau
dimo įnašus iš nerūkančių 
automobilistų. Tyrinėjimai 
JAV parodė, kad rūkantis 
automobilistas turi pustrečio 
karto daugiau galimybių pa
daryti avariją, nes nikotinas 
atbukina dėmesį, susilpnina 
klausą ir regėjimą.

□ Vienos gyventojai suneri
mę: vaikų su iškrypusiais 
dubens kaulais padidėjo nuo 
18 iki 55. Kaip teigia gydyto
jai, to priežastis - vadovėlių, 
sąsiuvinių, atlasų, gimnasti
kos reikmenų, dėžučių su 
dažais ir kitų daiktų krūvis. 
Tai - vidutiniškai vienuolika 
kilogramų.

□ Žinomas amerikiečių psi
chologas dr. Zimermanas iš 
Chicagos universiteto nese
niai paskelbė naujus savo 
tyrimų rezultatus. Jis teigia, 
kad kuo blogesnį žmogus turi 
charakterį, tuo didesnės jo 
galimybės ilgiau gyventi.

□ “Dinozauras - tai. . . 
Amerikos prezidentas”. “Mo- 
diljanis - manekenas”. “Šeks
pyras - muzikantas”. Tokie 
atsakymai, kaip praneša 
agentūra Associated Press 
gauti, apklausus šimtą Izrae
lio mokyklų abiturientų, besi
ruošiančių tarnauti valstybi
nėse įstaigose. Tik 35 jų 
žinojo, kas yra Šekspyras. 
Kai kurie “intelektualai” tei
gė, kad Anglija, Kanada ir 
Meksika - tai. . . Amerikos 
valstijos.

□ Philips universiteto (JAV, 
Oklahomos valstija) mokymo* 
plane studentams, studijuo- • 
jautiems kalinimo įstaigų 
darbą, be teorinio kurso, 
įvesti praktiniai užsiėmimai. 
Jie turi 24 valandas atsėdėti 
vietos kalėjime. Studentus 
ramina tai, kad kartu su jais 
sėdi tiek laiko ir jų profeso
rius.

□ “Sunkiausia buvo jį nutup
dyti”, - pasakė penkiolikame
tis prancūzų berniukas, kuris 
iki tol nebuvo sėdėjęs lėktu
ve. Paslapčiomis įsigavęs į 
angarą, jis įlipo į nedidelį 
lėktuvą, įjungė motorą ir pa
kilo. Išskraidęs ilgiau kaip 
valandą virš Lijono, jis po 
trečio mėginimo nutupdė lėk
tuvą, jį šiek tiek apgadinda
mas. Policijoje jaunasis lakū
nas pareiškė, kad skraidyti 
jis mokėsi iš knygų.

□ Japonas Naonosikė Naga- 
jis tvirtina, kad jo šeima 
nejaučia ir nejaus elektros 
energijos trūkumo. Jis už
tvenkė upelį, tekantį per jo 
žemę,, ir pastatė turbiną. 
Elektros energijos, kurią pa
gamina “namų elektros sto
tis“, visiškai pakanka ap
šviesti ir apšildyti gyvena
mąjį namą, maitinti butinius 
elektros prietaisus.

L.j Pats neatsakingiausias* 
paštininkas pasaulyje pasiro
dė besąs anglas John Giliams 
iš Dudley. Per metus susi
kaupusiems jo namuose laiš
kams ir siuntiniams išvežioti 
prireikė trijų didelių sunkve
žimių.
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Džiaugiamės Tarybų
Lietuvos laimėjimais

LIETUVOS ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI MŪSŲ 
NEW YORKE

Pakeitė veidą, deja, 
ne j gerą pusę
JONAS LUKOŠEVIČIUS

Katryna Petrikienė ir Ieva Mizarienė
Arthuro Petrlkos nuotr.

Mes, Amerikos Lietuvių 
darbininkų literatūros drau
gijos turistinių grupių nariai, 
svečiavomės Tarybų Lietu
voje tuo metu, kai visi jos 
darbo žmonės iškilmingai, 
šventiškai pažymėjo Perga
lės prieš fašistinę Vokietiją 
30-mečio ir Tarybų Lietuvos 
35-mečio sukaktį.

Nemažas ALDLD narių ap
silankė Tarybų Lietuvoje jau 
ne pirmą kartą. Po kiekvie-1 
nos viešnagės matyti visi 
nauji, dideli pasiekimai. Mū-1 
sų tėvų kraštas vis gražėja ir 
turtėja.

Keliaujant per plačius Lie
tuvos laukus, matėme, kaip. 
žmonės kruopščiai dirba, 
kaip galingi kombainai piau- j 
na javus. Vyresni mūsų turis- j 
tinių grupių nariai dar prisi- j 
mena senąji Lietuvos kaimą. 
Kai šienapiūtės, rugiapiūtės 
bei kitus darbus teko dirbti 
vien rankomis. Tai buvo sun

Oakland, Cal.
Liepos 27 dieną įvyko masi

nis mitingas su menine pro
grama išreiškimui solidaru
mo Lotynų Amerikos šalių 
politiniams kaliniams. Kaip 
jau visiems žinoma, Čilėje 
militarinė klika su generolu 
Augusto Pinochet priešakyje 
laiko sugrūdus į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas 
tūkstančius politinių kalinių. 
Net Jungtinės Tautos buvo 
nutarusios pasiųsti komisiją 
ištyrimui politinių kalinių pa
dėties, bet Gilės militaristai 
jos neįsileido.

Argentinos politinių kalinių 
padėtis taip pat labai sunki. 
Jie kankinami ir terorizuoja
mi. Tokia pat padėtis Brazi
lijoje. Policija žmones šaudo 
gatvėse.

0 kas dedasi Uragvajuje, 
baisu ir pagalvoti. Įvesta 
žiauriausia diktatūra. Užda
rytos ir pažangiųjų lietuvių 
įstaigos, o jų veikėjai sumesti 
į kalėjimą ir laukia teismo. 
Panašaus likimo susilaukė ir 
kitų tautinių grupių veikla.

Sis masinis mitingas buvo 
tam, kad pareikalauti visų 
politinių kalinių paliuosavimo 
Lotynų Amerikoje. Pasakyta 
keletas smarkių kalbų, ir gar
siausiai skambėjo revoliuci
nės dainos. Buvo renkamos 
aukos padengimui mitingo lė
šų. Visas parengimas labai 
gražiai pavyko.

Ig. Kamarauskas

Cleveland, Ohio. - Ohio 
valstijoje Komunistų Partijos 
narystė šiemet pakilo 30 pro
centais. Tuo labai didžiuojasi 
valstijos partijos organizaci
jos vadai.

NO. MERRICK, L. I.

Minis

Robert Moody
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Helen, uošvei 

Anna Malin-Malinauskienei ir mūsų “Laisvės” kolek
tyvo nariui švogeriui Roberto Bill Malin.

“LAISVĖS” PERSONALAS
DIREKTORIŲ TARYBA

kus ir alinantis darbas. Da
bar gi kolūkiniuose laukuose 
gaudžia galingos mašinos. 
Gražus ir naujas kolūkinis 
kaimas, kuriame apstu naujų 
statybų. Visa tai labai džiugi
na.

Matytos Dainų šventės įs
pūdžiai jau niekados neišblės. 
Dainų šventė - tai daugia
tūkstantinė margaspalvė dai
nininkų, šokėjų, muzikantų 
jūra. Tai šypsenų ir džiaugs
mo jūra. Joje dalyvavo ir 
jauni, ir pagyvenę. Kartu su 
lietuviais džiaugiasi tarybi
nės santvarkos laimėjimais ir 
kitų kaimyninių respublikų 
pasiuntiniai. Tai buvo graži 
tautų draugystės šventė. 
Apie tai mes papasakosime 
sugrįžę į savo šalį.

Kotryna Petrikienė
ALDLD pirmininkė,

Ieva Mizarienė
ALDLD sekretorė 

Vilnius.

Tarp Lietuvių
Mirė

Sekmadienį, rugpiūčio3 d., 
besiruošdama išlydėti savo 
mamytę į namus, Hilda Ha- 
cinkevičienė, greatneckietė, 
staigai mirė, matyti, nuo šir
dies smūgio.

Hilda per pastaruosius me
tus sunkiai sirgo, bet atrodė, 
kad jau sveikatą atgaudinėja. 
Ji buvo atvykusi į Kennedy 
aerouostą liepos 16 d. išlydėti 
LLD antrosios grupės eks
kursantus. Jos mamytė, kuri 
gyvena Vokietijoj, per kiek 
laiko viešėjo pas Hacinkevi- 
čius ir sekmadienį ruošėsi 
vykti namo.

Hildos palaikai buvo su- 
kremuoti trečiadienio rytą.

* * *
Visiems mums gerai žino

ma mūsų organizacijų narė, 
Ona Chernik-Cerniavičienė, 
kuri gyveno Maspethe, mirė 
sekmadienį, rugpiūčio 3 d. Ji 
buvo palaidota privatiškai 
Mt. Olivet kapinėse, Mas
pethe, iš August Kodis šer
meninės.

Ypatingai, Niujorko Lietu
vių Moterų Klubo narės pasi- 

I gęsime Onutės. Kai ji buvo 
sveika, mažai kada apleisda
vo mūsų susirinkimus.

■ * * *
Taipgi sekmadienį, rugpiū

čio 3 d., staiga mirė nuo 
širdies smūgio Robert Moo
dy, švogeris mūsų “Laisvės” 
darbininko ir direktoriaus 
Bill Malin. Šiuos žodžius ra
šant dar neturėjome žinių 
apie laidotuves. Robert Moo
dy su žmona Helen gyveno 
North Merrick, Long Island.

Ieva

Stambus vaikinas, vilkįs 
sportine striuke, pasiūlė:

— Ko čia veltui stumdo
mės? Pirmyn, reikia nors 
stalus sudaužyti.

Šį pasiūlymą nutylėjau ir 
bandžiau pasitraukti, tik ne
buvo kur - iš visų pusių 
spaudė triukšminga minia. 
Vaikinas neatlyžo:

—- Iš kurio tu skyriaus?
Teko prisistatyti. Pašneko

vas sumurmėjo:
— A, tai tu ne mūsiškis.

Bet parašyk į savo laikraštį, 
kas čia pas mus dedasi.

Rašyti tikrai verta: žmo
gus, pakvietęs eiti daužyti 
stalų į miesto rotušę, buvo 
policininkas, ką tik grąžinęs 
revolverį ir lazdą. O ne ma
žiau karingi šūkiai, kaip ir jo 
pasiūlymas, aidėjo iš čia pat 
stovinčių policijos garsiakal
bių. Minią sudarė daugiausia 
irgi. . . policininkai - 500, 
kuriuos atleido iš darbo ir
kurie suruošė triukšmingą 
demonstraciją ten, kur pa
prastai tulžies išlieti renkasi 
labai supykę niujorkiečiai - 
prie rotužės, senojoje miesto 
dalyje.

Rotušės demonstracijomis 
nenustebinsi. Ji matė jų dau
gelį. Ir tokių, kurios baigiasi 
kraujo praliejimu - kai de
monstrantai peržengia griež
tas policijos barjerų ribas. 
Tvarkos saugotojai nesivaržo 
paleisti į darbą svarias lazdas 

Į — jie tam specialiai apmoky- 
I tyi. O dabar likimo ironija: 
didelis būrys tų, kurie čia ne
kartą vaikė demonstracijas, 
patys susirinko teisybės ieš
koti. Ir įrodė, kad iš demon
stracijų jie gerai pasimokė. 
Jie šaukė savo buvusiems 
kolegoms, kurie neįprastai 
nedrąsiai, tiesiog susidrovė
ję, sukiojosi tarp demon
strantų ar mindžiukavo ant 
žirgų.

— Rytoj - jūsų eilė. Junki
tės prie mūsų. Mes - už 
visuotinį streiką! - šaukė bu
vę policininkai.

Stiprūs treniruoti kumščiai 
daužė pravažiuojančių auto
busų šonus. Švilpė iš keletos 
kamšatyje įstrigusių automo
bilių padangų išleistas oras. 
Karštesnieji skverbėsi prie 
rotušės. Sudaužytų stalų ne
buvo. Tačiau buvę policinin
kai kvalifikuotai sutrukdė
eismą visoje rytinėje Niujor
ko dalyje, užblokavo tiltus 
per East Riverį.

Praėjo keletas valandų, kol 
buvo atstatyta rimtis. Yra 
areštuotų - susigrūdime prie 
Bruklino tilto e'kspolicininkai 
sumušė keletą mėginusių 
pravažiuoti automobilistų. 
Harleme du buvę karininkai 
žiauriai daužė visiškai niekuo 
dėtą devyniolikametį negrą - 
teisiog išgėrę ir aklo pykčio 
pagauti.

Stebint tas laukines sce
nas vėliau skaitant apie jas 
laikraščiuose, peršasi mintis: 
koks mažas tarpas skiria 
tuos, kurie čia daro nusikalti
mus, ir tuos, kurie su jais 
kovoja. Užtenka prarasti pu
siausvyrą, ir tas barjeras 
virsta.

Policininkai (pačių įvairiau
sių tarnybų) - tik maža dalis 
tų, kurie pajuto nedarbą. 
Gatvėje atsidūrė tūkstančiai 
gaisrininkų, sanitarijos dar
bininkų, parkų tvarkytojų. 
Jau kelinta diena visame 
mieste styro didžiuliai kalnai 
neišvežtų šiukšlių. Siaures
nėse gatvėse kvapą gniaužia 
baisus tvaikas - juk Niujorke 
dabar karščiai. Mieste susi
telkė 40,000 tonų atmatų, ir 
švaros darbininkų grasinimas 
paversti Niujorką ištisai dvo
kiančiu, jei nebus priimti į 
darbą pagal “krizės biudžetą” 
atleistieji jų draugai, yra la

bai konkretus.
Lyg karo ar stichinės nelai

mės metu įvestas specialus 
telefono numeris, kuriuo gali
ma skambinti ištisą parą 
aukštajai sanitarijos valdžiai: 
šiukšlės - ne vien grėsminga 
nešvara, naktimis jos daug 
kur užsidega ar yra padega
mos.

Gaisrininkai, kurių gretos 
irgi stipriai praretintos, ne
skuba. Jie savo protestą 
prieš atleidimus išreiškia tuo. 
kad šiuo metu masiškai “ser
ga”. Tuo tarpu tokiuose Niu
jorko rajonuose, kaip pietinis 
Bronksas, liepsnoja ne vien 
šiukšlės: dažnai užsidega se
ni, apleisti namai. Pagalbos 
tenka laukti labai ilgai, daž
nai - kviestis iš kitų miesto 
rajonų. . . Keletas pirmųjų 
“krizės biudžeto” dienų pa
keitė Niujorko veidą. Pakei
tė, deja, ne į gerą. “Tiesa”

Svečiai iš toli ir
parama "Laisvei”

Praeitą ketvirtadienį 
“Laisvės” įstaigą aplankė po
ra šaunių pažangiečių iš gana 
toli, tik sugrįžusių iš Tarybų 
Lietuvos.

Iš toliausia - tai floridietis 
John Stanley, iš St. Peters
burg. Jis Lietuvoje lankėsi su 
antrąja LLŲ ekskursantų 
grupe. Labai patenkintas ke

lione ir džiaugiasi turėjęs 
proga ąplankyti savo gimtąjį 
kraštą, kurį paliko prieš 
daug, daug metų, dar jaunas 
būdamas. Jonas taipgi daug 
papasakojo apie St. Peters- 
burgo lietuvius ir jų veiklą. 
Tikrai malonu buvo su juo 
pasikalbėti. Be to, atsisvei
kindamas svečias įteikė 
“Laisvės” paramai $25. Jis 
puikiai supranta pažangiosios 
spaudos palaikymo svarbą.

Tą patį vidurdienį į mūsų 
įstaigą užėjo buvusi veikli 
pažangi Brooklyno pažangie- 
tė Marytė Zeikus. Ji dabar 
gyvena Marylando valstijoje. 
Jinai į Tarybų Lietuvą buvo 
nuvykus su LLD ekskursan
tų pirmąją grupe, bet grįžo 
praeitą trečiadienį su antrąja 
grupe. Įdomu ir svarbu, kad 
mūsų draugė buvo nuvykusi į 
Lietuvą ne viena. Jinai su 
savim nusivežė dvi gražias 
anūkėles - Nadę ir Andrę. 
Visos sugrįžo labai sveikos ir 
linksmos, pilnai patenkintos 
savo kelione ir viešnage.

Kaipo sena gera laisvietė, 
Maryte Zeikus nepamiršo ir 
“Laisvės” reikalų. Ji atnauji
no prenumeratą į Lietuvą ir 
paaukojo “Laisvei” $20.

Didelis, nuoširdus ačiū 
mieliems draugams, kad mus 
aplankė ir kad taip gražiai 
parėmė laikraštį. Rep.

U Vieno Amsterdamo televi
zijos konkurso nugalėtoju ta
po kažkoks Piteris van Lo, 
kuriam ir atiteko pirmasis 
prizas: per visus metus kas 
savaitę TV kompanija dova
noja didelę dėžę alaus. Deja, 
nugalėtojo toks prizas nė 
kiek nesujaudino: mat, Pite
ris van Lo - aludaris.

Sugrįžo LLD 2-oji 
ekskursijos grupfe

Liepos 30 d. sugrįžo į Ken
nedy aerouostą antroji Lietu
vių Literatūros Draugijos 
ekskursijos grupė iš Tarybų 
Sąjungos. Si grupė, kaip ir 
pirmoji, praleido vieną naktį 
Leningrade, dešimts dienų 
Lietuvoje ir dvi naktis Mask
voje.

Šiai grupei teko dalyvauti 
Dainų ir Šokių festivaliuose, 
buvo suruoštos išvykos į Aly
tų, Kauną, Rumšiškes, į V. 
Andrulio ir Rojaus Mizaros 
kapus ir daug kur kitur. 
Taipgi kiekvienas ekskursan
tas turėjo tris laisvas dienas 
aplankyti savo gimtinę bei 
gimines. Maskvoje plačiai pa
važinėjo po tą didįjį gražų 
miestą.

Atrodo, kad kiekvienas su
grįžęs turėtų būti pasitenki
nęs ir dėkingas Lietuvos Kul
tūrinių Ryšių Komitetui už 
taip gražų priėmimą.

Trečioji, ir paskutinė, LLD 
ekskursijos grupė išvyks 
rugpiūčio 20 d. Finnair linija 
iš Kennedy aerouosto ir grįš 
Aeroflot linija rugsėjo 3 d. Ši 
grupė taipgi jau pilna, nėra 
daugiau vietų.

Ieva Mizarienė, i 
LLD Centro Sekretorė!

Duoda ir atima.. .
New Yorko valstijos guber

natorius Carey paskelbė, kad 
400,000 senuolių paliegėlių, 
neregių ir invalidų, kurie 
gauna tam tikrą pensiją, susi
lauks padidinimo - ant aštuo- 
nių nuošimčių. Kitaip sakant, 
jeigu kas gavo šimtą dolerių į 
mėnesį, dabar gaus šimtą ir 
aštuonius.

Bet tie, kurie žino tikrą 
padėtį, sako, kad tų paliegė
lių ir invalidų padėtis nepage
rės, o dar pablogės. Jie gaus 
kiek daugiau pinigų, bet visa 
eilė faktorių jų padėtį vis 
blogina. Visų pirma, New 
Yorke (daugiau negu pusė to 
skaičiaus gyvena šiame did
miestyje) žymiai pablogėjo 
mediciniškas aptarnavimas. 
Visa eilė klinikų ir ligoninių 
nustojo veikti arba aprube- 
žiavo savo veiklą. Miesto 
slaugės, kurios ateidavo į tų 
invalidų butus, dabar žymiai 
rečiau ateiną - jų skaičius 
sumažintas. Pirkti valgį da
rosi vis sunkiau, kainos kyla. 
O dabar skelbiama, kad va
žiavimas pogrindiniu trauki
niu ir turi naudotis taksi - 
automobiliais, kas praryja di
delę dalį jų pajamų. Bet jie 
būtinai turi bent kas savaitę 
pribūti į klinikas, ligoni
nes. . .

Dr. Nicholas Cunningham, at Mount Sinai complex, discusses an infant patient, by 
two-way TV, with a health worker at Wagner Child Health Care Center in East Harlem.

A girl was notified that 
they are closing the doors of 
General School of Nursing, 
she was attending.

A dream of a lifetime 
shattered. A young girl’s 
hopes gone.

She waited, was tested, 
was interviewed, passed her 
interview, etc. Went for all 
her shots, ordered her uni
forms and made plans.

All over so suddenly. 
Why?

A budget cut when hospi
tals are crying for nurses.

Many things of this nature 
are happening today - things 
affecting people’s happiness

Fėro pakėlimas - smūgis 
miesto žmonėms

Tai, ko buvo tikėtasi, bet 
labai nelaukta, jau turime. 
Jau paskelbta, kad su rugsė
jo pradžia autobusais ir trau
kiniais mieste važiavimo fė- 
ras bus pakeltas 15 centų ir 
jau bus 50 centų, vietoje 
dabartinių 35 centų. Bet atro
do, kad ir tuo miesto valdovų 
nebus pasitenkinta. Jie ne tik 
gandus leidžia, bet jau viešai 
gąsdina, kad su pradžia 1976 I 
metų masinės važiuotės fėra i 
pakils iki 60 centų!

Fėro kainos pakėlimas, ir 
dar toks didelis pakėlimas, 
sudaro skaudžiausią smūgį 
New Yorko paprastiems žmo
nėms, darbo žmonėms ir jų 
šeimoms, nes kaip tiktai dar
bo žmonės daugiausia ir pla
čiausia naudoja autobusus ir 
“subves” susisiekimui. Dide- j 
lei daugumai jų pasiekimas ! 
darbo vietos kitaip neįmano
mas. Jie priversti vartoti 
masines transportacijos prie
mones. Ir šiaip visokiems
reikalams, pav., vasarą pa
siekimui pajūrio, kad pasi
slėpti nuo karščio ir tvankos, 
tiktai autobusai ir “subvės” 
prieinamos priemonės. Įsi-

LE S Atžymi Fraternalės
Veiklos 45 Metų Sukaktį

Šiemet sueina 45 metai nuo 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo suorganizavimo.

Per 45 metų laikotarpį LDS 
atliko daug naudingų ir gra
žių darbų fraternalėje veiklo
je. Nemažą paramą suteikė 
savo nariams savišalpos sri
tyje. Taipgi gražią paramą 
suteikė stipendijų formoje 
jaunesniems LDS nariams, 
besisiekiantiems aukštesnio 
mokslo. Per 45 metų laikotar
pį LDS išmokėjo daugiau, 
kaip tris milijonus dolerių 
apdraudomis, pašalpomis ir 
stipendijomis. Nemažai pasi
darbuota kultūros, apšvietos 
ir sporto srityse. LDS yra 
vienatinė lietuvių fraternalė 
organizacija, kuri kasmet su
rengia įdomų sporto įvykį - 
“Bowling” Turnyrą. Vėlesniu 
laiku turnyruose dalyvauja 
net trijų generacijų LDS na
riai.

Įvairiose kolonijose LDS j 
kuopos planuoja vienokiu ar 
kitokiu būdu atžymėti 45 me- i 
tų LDS fraternalės veiklos ; 
sukaktį.
NAUJAS APDRAUDOS 
PLANAS

Su šių metų sausio 1 d. i 
Lietuvių Darbininkų Susi- j 
vienijimas įvedė naują ap- j 
draudos planą.

It’s Really a Tragedy...

and health. I would like to 
bring another example: The 
chubby 2-year-old played 
with a stethoscope, unim
pressed that his image and 
that of his mother, holding 
him on her lap, were on the 
television before them. Nor 
did he show the slightest 
interest in questions about 
him coming from another 
television receiver by Dr. 
Nicholas Cunningham.

The doctor was conversing 
face to face with the nurse 
who had examined the child. 
She was at the Wagner Child 
Health Care Center in East 
Harlem; Dr. Cunningham 

vaizduok, ką tas reikš šeimai 
iš trijų ar keturių žmonių, kai 
reikės mokėti kiekvienam po 
50 ar 60 centų!

Be to, dar klausimas, ar 
toks fėro pakėlimas išgelbės 
miestą iš finansinės krizės, ar 
žymiai padidins valdžios pa
jamas. Kai fėro dydis pasida
rys šimtams tūkstančių niu
jorkiečių nebeįkandamas, jie 
viešąsias važiuotės priemo
nes vartos tiktai iš didžiau
sios bėdos. Jie vengs pasiju
dinti iš savo pastogės. Visi 
net ir miesto lyderiai sutinka, 
kad daug, daug mažiau mies
to žmonių naudosis autobu
sais ir “subvėmis”. O tai 
reiškia, kad bendrosios paja
mos iš šio šaltinio pasiliks tos 
pačios, arba gali dar ir ma
žesnės pasidaryti.

Ir taip miesto finansinės 
krizės našta ant darbo žmo
nių vis sunkėja ir sunkėja. 
Tuo tarpu bankai ir bankie-
riai, pramonės ir biznio kara- 

, liai šiame mieste kraunasi 
nesvietiškus pelnus. Jų pel-' 

i nai nė nejudinami. ....
Nusivylęs Pilietis

' Pagal naują apdraudos pla- 
j ną, į LDS gali įsirašyti asme
nys iki 65 metų amžiaus.

! Pirmiau buvo įrašomi asme
nys tik iki 60 metų amžiaus.

Į Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą galima įsirašyti (ir 
įrašyti savo vaikus bei anū
kus) ant sekamų apdraudos

i sumų, pagal amžių:
Nuo gimimo dienos iki 45, 

metų: nuo $300 iki $10,000.
Nuo 46 iki 50 metų: nuo 

$300 iki $5,000.
Nuo 51 iki 60 metų: nuo 

$300 iki $3,000.
Nuo 61 iki 65 metų: nuo 

$300 iki $1,000.
Ypatingai naudinga įrašyti 

į LDS vaikus ir jaunuolius 
ant 20 metų sutaupų (endow
ment) apdraudos.

Nemažai yra “Laisvės” 
skaitytojų, kurie galėtų su
teikti puikią dovaną savo 
anūkams, įrašant juos į LDS 
ant 20 metų “endowment” 
apdraudos.

Paaiškinimus apie įsirašy
mą į LDS arba apie vaikų bei 
anūkų įrašymą ant 20 metų 
“endowment” apdraudos ga
lima gauti atsikreipus į vieti
nę LDS kuopą arba į LDS 
centrą sekamu adresu: 104- 
07 102 St., Ozone Park, N. 
Y. 11417. J. Siurba 

was in his office, a mile and a 
half away. Their meeting was 
taking place over bi-directio
nal, or two-way, cable televi
sion.

The cable link is being shut 
down. The installation - one 
of a handful of such two-way 
medical hook-ups in the coun
try and the only one designed 
to serve an outreach pedia
trics clinic in an inner-city 
community - is coming down 
chiefly because its applica
tion for Federal funding has 
not been renewed.

“It’s really a tragedy,” said 
one doctor connected with 
this project. Use




