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KRISLAI
Kad niekados 

nepasikartotų!
Štai kur eina doleriai 
“Fordas mus pardavė” 
Klausimas tik laiko 
Nejaugi?
Ačiū už dovanas

A. BIMBA
Rugpiūčio 6 dieną lygiai 

prieš trisdešimt metų mūsų 
prezidento Trumano įsaky
mu, pirmą kartą žmonijos 
istorijoje ant Japonijos mies
to Hirošima buvo numesta 
atominė bomba. Apskaitoma, 
kad su ant vietos užmuštais, 
sužeistais ir vėliau mirusiais, 
iš viso žuvo daugiau kaip du 
šimtai tūkstančių nekaltų ci
vilinių gyvybių.

Šiemet šis istorinis įvykis 
visos pažangiosios žmonijos 
buvo atžymėtas po aukščiau
siai iškelta vėliava, ant ku
rios buvo didžiausiomis rai
dėmis užrašytas šūkis: “Lai ši 
Horišimos istorija niekur pa
saulyje niekados nebepasi
kartojai”

Pagaliau sužinome, kad 
FBI (Federal Bureau of In
vestigation) šnipinėjimui kas
met išleidžia po $82,500,000. 
O kur ČIA, kur kelios kitos 
įvairios šnipinėjimo įstaigos, 
kurių lėšas sudėjus į vieną 
vietą, pasidaro keli bilijonai 
dolerių. O miestai subankru
tavę, nebegali išsiversti, o 
socialiniams būtiniems reika
lams lėšos yra mažinamos, o 
uždaromos ligoninės dėl sto
kos lėšų! Ar galima įsivaiz
duoti didesnę beprotybę? Ar
gi tas ryškiausiai nevaizduoja 
kapitalistinės santvarkos su
puvimo?

Be jokios išimties visi mūsų 
lietuviškieji “vaduotojai” 
šaukia: “Anais metais prezi
dentas Roose veltas Jaltoje, o 
dabar prezidentas Fordas 
Helsinkyje mus pardavė!”

Tai absurdas, žinoma. Jo
kio pardavimo nebuvo nei 
tada, nei dabar.

Šios dienos “Laisvėje” skai
tote ištrauką iš Helsinkyje 
priimtos ir prez. Fordo kartu 
su kitais 34 valstybių vadais 
pasirašytos Deklaracijos apie 
Europos valstybių sienas. 
Mūsų brangioji Lietuva gra
žiai pasilieka ten, kur dabar 
yra. Taip pat ir kitos Europos 
šalys. Deklaracijoje tiktai pa
sižadama jų sienas gerbti ir 
niekados nesiekti jas pakeisti 
jėga, prievarta, karais, 
ginklais. Tai garantavimas 
visoms Šalims, jų tarpe ir 
Lietuvai saugumo. Už tai 
visus Deklaracijos pasirašy- 
tyojus reikia karštai pasvei
kinti, o ne piktai plūsti.

Mokslui jau yra žinoma, 
kad galima Saulės spindulius 
panaudoti pasigaminimui 
energijos. Juk tai neribotas 
energijos šaltinis. Klausimas 
tiktai laiko, kai mokslas išras 
ir duos žmonijai priemones šį 
šaltinį pilniausiai panaudoti. 
Nebereikės nei aliejaus, nei 
anglies. . .

Tiktai reikia nesigailėti lė
šų ieškojimui ir pasigamini
mui tų priemonių. Pav., tegul 
tik mūsų vyriausybė paima 
nors keletą bilijonų dolerių iš 
militariniams, ginklavimosi 
reikalams biudžeto ir paski
ria pažabojimui saulės spin
dulių gaminimui energijos, ir 
mums nebereikės sirgti bai-

Japonija ir JAV pasižadėjo 
bendrai darbuotis

JUNGTINĖSE TAUTOSE VIETNAMIEČIAI Daugelis senatorių įvelti į 
korupcijos skandalą

Washingtonas. - Praeitą 
savaitę čionai su oficialiu vizi
tu lankėsi Japonijos premje
ras Takeo Miki. Po dviejų 
dienų pasitarimo Japonijos 
premjeras ir mūsų preziden
tas priėję bendros išvados, 
kad atominio ginklavimosi 
plitimas į vis daugiau ir dau
giau kraštų sudaro didelį ir 
greitą branduolinio karo pa
vojų. Premjeras už Japoniją, 
o prezidentas už Jungtines 
Valstijas pažadėjo kooperuoti 
su tarptautinėmis pastango
mis užkirsti šios rūšies gink
lavimuisi kelią.

Sakoma, kad ypatingai 
premjeras Miki reiškė didelį 
susirūpinimą branduolinio 
ginklavimosi plitimu. Kaip 
tik tuo laiku, kai jis čia 
lankėsi ir tarėsi su prez. 
Fordu, visas pasaulis minėjo 
30-metines nuo numetimo 
atominių bombų ant Japoni
jos miestų Hirošima ir Naga
saki. Ypač japonai tos trage
dijos negali pamiršti.

Kiek šiame premjero ir 
prezidento susitarime koope
ruoti su tarptautinėmis pa
stangomis užkirsti kelią 
branduolinio ginklavimosi 
plitimą į naujus kraštus yra 
nuoširdumo, jau kitas klausi
mas. Pav., visi žino, kad 
Jungtinėse Valstijos visose 
savo militarinėse bazėse už- 

me, kad pritrūksime energi
jos.

Labai bijoma, kad su Hoffa 
gali pasikartoti labai tragiškų 
įvykių angliakasių unijoje is
torija. Prieš keletą metų Jcaip 
žinia, angliakasių veikėjas 
Jablonskis (lenkų kilmės), 
buvo eilinių narių iškeltas 
kandidatu į unijos preziden
tus. Unijos reakcinė vadovy
bė pasamdė žmogžudžius, ku
rie nužudė ne tik Jablonskį, 
bet ir jo žmoną su dukra.

Didžiulėje sunkvežimių 
vairuotojų unijoje (Interna
tional Brotherhood of Teams
ters) 1976 metais įvyks prezi
dento rinkimai. Dabartinis 
prezidentas Fitzsimmons la
bai nori toje vietoje dar ket- 
veriems metams pasilikti. 
Tuo tarpu Hoffa, buvęs prezi
dentu ir atlikęs kalėjime 
bausmę už suktybes, pasi
skelbė norįs per ateinančius 
rinkimus sugrįžti į unijos va
dovybę.

Ir štai jis dingsta. Vieną 
dieną išeina susitikti su savo 
kolegomis, ir nebegrįžta. . .

O štai mano rankose net 
trys beveik tuo pačiu laiku 
gautos naujos autografuotos 
labai gražiai Lietuvoje išleis
tos knygos. Pirmiausia mane 
pasiekė Jokūbo Skliutausko 
kūrinys “Ko Milžinai Nepada
rė”, paskui Juliaus Butėno 
vėliausia knyga “Literato 
Duona”, o prieš kelias dienas 
buvau maloniai nustebintas, 
kai vienas draugas iš Lietu
vos atvežtą įteikė dabartinio 
Lietuvos Komunistų Partijos 
pirmojo sekretoriaus Petro 
Griškevičiaus gausiai nuo
traukomis iliustruotą veikalą 
“Lenino Keliu Didžiuoju”.

Kokio puikaus pasiskaity
mo!

Didelis, nuoširdus auto
riams ačiū už šią tiesiog neį
kainuojamą dovaną.

sieniuose turi didžiulius bran
duolinių ginklų sandėlius. O 
tik šiomis dienomis paaiškė
jo, kad mūsų vyriausybė jau 
ir Izraelį apginklavo bran
duolinėmis bombomis. Taip 
pat eina kalbos, kad ir pati 
Japonijos vyriausybė ieškan
ti žinojimo, kaip atomines 
bombas pasigaminti.

Pietų Korėjos 
aplikacija atmesta

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba atmetė Pietų Korėjos 
aplikaciją įstoti į pasaulinę 
organizaciją. Iš 15 Tarybos 
narių už priėmimą balsavo 
tiktai 7, o reikia mažiausia 9 
balsų.

Kada balsavimo rezultatai 
paaiškėjo, Jungtinių Valstijų 
delegatas tuoj pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos vetuos 
(atmes) Pietų ir Siaurės Viet
namu aplikacijas.

Pietų Korėjoje viešpatauja 
fašistinis režimas. Daugumui 
Saugumo Tarybų narių jis 
yra nepriimtinas.

Cairo. - Egipto prezidentas 
Sadatas sveikina JAV valsty
bės sekretorių Henry Kissin- 
gerį už jo pastangas Vidurio 
Rytuose taikos reikalais. 
Egipto vadas mano, kad 
Amerikos sekretorius atlieka 
labai garbingą darbą.

Ir kanadiečiai 
susirūpinę

Ottawa. - Valdžia paskelbė, 
kad infliacija tiktai per vieną 
liepos mėnesį pakilo 1.4 pro
cento. Maisto kaina pakilo 2.3 
procento, o gazolino galionas 
pabrango dešimt centų. Vadi
nasi, krizė dar vis tebegilėja, 
tebesiplečia Kanadoje, kaip 
ir Jungtinėse Valstijose. Ir 
Kanados kapitalizmas serga

Pierre Elliott Trudeau

vėžio liga, kaip ir Jungtinių 
Valstijų.

Premjeras Pierre Elliott 
Trudeau apie tai kalba labai 
susirūpinusiai. Jis sako, kad 
kainų kilimas uždarys užsie
nyje Kanados produktams 
rinkas. Tada krizė dar padi
dės. Sako, reikia gelbėtis. 
Bet kaip, kokiais būdais, kur 
jo paties gelbėjimuisi prak
tiška programa? Negirdi ne
simato.

Tuo tarpu Kanados darbo 
žmones infliacija ir kainų kili
mas bei nedarbo labai aukš
tas lygis vis skaudžiau smau
gia ir didina susirūpinimą 
ateitimi.

United Nations, N. Y. Tai Pietų Vietnamo atstovas Dinh 
Ba Thi (kairėje) ir Šiaurės Vietnamo atstovas Nguyen Van 
Lou. Jie yra atvykę prašyti, kad abudu Vietnamai būtų 
priimti į Jungtines Tautas. Bet vargiai jiems jų pastangos 
pasiseks. Mat, Saugumo Taryba atmetė Pietinės Korėjos 
prašymą priimti į Jungtines Tautas, nes jos režimas yra 
fašistinis. Todėl Jungtinių Valstijų vyriausybė davė supras
ti, kad jinai priešinsis komunistų vadovaujamų Vietnamu 
priėmimui. 0 ši šalis turi veto (atmetimo) teisę.

2,300 mokslininkų kreipimasis 
į kongresą ir vyriausybę

Washingtonas. - Rugpiūčio 
6 dieną, atžymint Hirošima 
tragedijos 30-metines, gar
siai prabilo ir Amerikos 
mokslininkai. Jie įteikė vy
riausybei ir Kongresui krei
pimąsi (peticiją) su reikalavi
mu, kad būtų susilaikoma 
nuo statymo ir įrengimo nau
jų atominių reaktorių (įmo
nių) gaminimui energijos 
(elektros). Jis sako, kad tie 
reaktoriai sudaro žmonėms 
didžiausią radiacijos pavojų. 
Kol kas mokslas dar nėra 
suradęs pilnai saugių metodų 
sunaikinimui visokių nuolikų, 
kurios susidaro gaminant 
atominę energiją.

Kreipimąsį pasirašė 2,300 
mokslininkų. Tai bene tik ir 
bus pirmas bendras pareiški
mas šiuo svarbiu reikalu, ku
rį pasirašo tokia skaitlinga 
mokslininkų grupė. Jų tarpe 
esama pačių žymiausių šios 
šalies mokslininkų.

Šiandien šioje šalyje esama 
55 atominių fabrikų. Jie 
mums duoda tiktai 7.5 pro
cento elektros. Kiekvieno 
reaktoriaus pastatymas ir 
įrengimas atsieina apie 
$800,000,000! Mūsų vyriau
sybė turinti programą po 
ateinančių 25 metų šioje šaly
je jau turėti 830 tokių reakto
rių. Jie mums duosią 50 pro
centų visos elektros.

Bet kokia nauda bus, moks
lininkų supratimu, jeigu mili
jonai šios šalies žmonių nuo 
radiacijos turės be laiko susi- 
krausty ti į šaltus kapus!

Kaip ten bebūtų, šį moksli
ninkų atsišaukimą vyriausy
bė ir Kongresas turėtų rim
čiausiai apsvarstyti pirma, 

negu bus imtasi vis daugiau 
ir daugiau atominių įmonių 
statyti. Su tokios didelės 
mokslininkų armijos balsu 
negalima nesiskaityti.

Chicago. - Vietinė radijo 
stotis WBBM pradėjo kampa
niją už perėjimą prie metri
nės sistemos. Kasdien ta sto
tis primena savo klausyto
jams, kaip lengviau būtų 
skaičiuoti svorį pagal kilo
gramus vietoje svarų ir pagal 
metrus, vietoje pėdų. Dauge
lyje Amerikos miestų dabar 
organizuojasi grupės, kurios 
propaguoja metrinę sistemą.

Amman. - Jordano karalius 
Hussein pareiškė, kad labai 
galimas daiktas, jog jo vy
riausybė pirksianti ginklus 
Tarybų Sąjungoje, jeigu ji jų 
negausianti Jungtinėse Val
stijose.

Lima. - Peru respublikos 
militarinis režimas suarešta
vo keletą žymių politinių opo
nentų - vadų kadaise buvu
sios vadovaujamos Apra par
tijos.

Sako, ČIA agentus 
matęs Portugalijoje

Washingtonas. - Buvęs 
ČIA agentas-šnipas Philip 
Agee pareiškė, kad kai jis 
neseniai lankėsi Portugalijo
je, atpažino 20 ČIA agentų. 
Jie ten pasiųsti Amerikos 
vyriausybės padėti reakcijai 
įsigalėti ir įvesti fašistinį re
žimą, kokį ČIA agentai, kaip 
žinia, padėjo sukurti Čilės 
Respublikoje.

Washingtonas. - Iškelta 
aikštėn, kad didžiulė Ashland 
Oil kompanija, kuri plačiai 
veikia ne tik šioje šalyje, bet 
ir užsieniuose, per įvairius 
rinkimus įvairiems kandida
tams, demokratams ir repub- 
likonams, išaukoja šimtus 
tūkstančių dolerių. Pripažin
ta, kad tas aukojimas yra 
nelegališkas, prieš įstaty
mus, laikomas sunkiu nusi- 
kaltinimu. Nes kiekvienam 
aišku, kad kompanija tokias 
sumas išaukoja išrinkimui se
natorių su tikslu, juos pa
veikti savo interesų naudai. 
Tai yra kriminališka korup
cija.

Paaiški, kad iš šios kompa
nijos yra gavę stambias kon
tribucijas tokie demokratų 
partijos šulai, kaip senatorius 
Hartke ir Humphrey.

Kaip šis naujas skandalas 
užsibaigs? Ar nelegališkai 
priėmę savo rinkiminėms 
kampanijoms aukas senato
riai bus teisiami ir baudžia
mi?

Kadangi aukų yra gavę 
abiejų kapitalistinių partijų 
senatoriai, tai gal būsią priei
ta prie kokio nors susitarimo, 
kad nusikaltėliams bus jų 
nuodėmės atleistos be baus
mės kalėjimu. . .
Prezidentas tik 
pasisveikinęs

Washingtonas. - Sakoma, 
kad kai prezidentas Fordas 
lankėsi Rumunijoje, jis ten 
buvęs susitikęs ir besilankan
čią palestiniečių delegaciją. 
Tik su jos vadais pasisveiki
nęs, bet jokio pasitarimo ne
turėjęs.

Kaip žinia, iki šiol mūsų 
vyriausybė atsisakydavo ką 
nors bendro turėti su palesti
niečiais, kovojančiais už savo 
tautos nepriklausomybę, nes 
Izraelis griežčiausiai priešin
gas.

Mirė žymusis 
kompozitorius

Dmitri Shostakovich
Maskva. - Po sunkios liįos 

jis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, 
vos sulaukęs 68 metų. Tary
bų Sąjunga ir visas pasaulis 
neteko vieno iš pačių įžy
miausių muzikos kūrėjų.

Velionis net tris kartus lan
kėsi Jungtinėse Valstijose. 
Pirmą kartą lankėsi 1949 me
tais, o paskutinį 1973 metais. 
Kiekvienu apsilankymu čia 
paliko geriausią įspūdį visuo
se muzikos mylėtojuose.

Dimitri Šostakavičius mu
zikiniame pasaulyje pagarsė
jo dar tik 19 metų tebūdamas 
su savo Pirmąja Simfonija. O 
paskui sekė vienas po kito 
muzikiniai Šedevrai.

Vėliausios 
žinios

United Nations. - Jungtinių 
Valstijų atstovas Mr. Daniel 
P. Moynihan balsavo prieš 
Pietų Vietnamo ir Šiaurės 
Vietnamo priėmimą į Jungti
nes Tautas. Tokiu būdu jie 
nebuvo priimti. Šis balsavi
mas prieš jų priėmimą atrodo 
į kerštą už nepasisekimą ag
resijos Indokinijoje.

Washingtonas. - Preziden
to Fordo vizitas į Indiją atidė
tas neribotam laikui. Atidėji
mo priežastis: mūsų vyriau
sybės nepasitenkinimas de- 
partine vidine situacija Indi
joje.

•
Washingtonas. - Agrikultū

ros sekretorius Earl Butz 
praneša, kad grūdu pardavi
mas Tarybų Sąjungai sulai
komas. Priežastis: dėl kai 
kuriose srityse prasto oro 
derlius netoks didelis, koks 
buvo numatytas prieš kokį 
mėnesį. Bet aišku, kad prie 
sulaikymo prisidėjo ir labai 
didelis reakcinių jėgų spaudi
mas į vyriausybę.

•
Washingtonas. - Apeliacijų 

Teismas patvarkė, kad prezi
dentas Fordas neturi teisės 
uždėti $2 muitą ant importuo
jamo aliejaus. Ta teisė pri
klausanti Kongresui. Teismo 
patvarkymas užkerta kelią 
prezidentui uzurpuoti jam 
nepriklausomas teises.

Washingtonas. - Kubos vy
riausybė sugražino du milijo
nus dolerių, kuriuos 1972 m. 
Southern Railways linija bu
vo sumokėjus jos lėktuvo 
“aidžekeriams”.

Buenos Aires. - Prezidentė 
Peron per vieną paskutinį 
mėnesį net tris kartus peror
ganizavo savo kabinetą. Tas 
vaizduoja Argentinoje siau- 
tėjančią politinę ir ekonominę 
krizę.

Lisbon. - Portugalijoje mi- 
litarinė “trijukė” sudarė civi
linę vyriausybę. Ji susideda 
iš įvairių politinių grupių at
stovų. Tuo tarpu ypač šiauri
nėje krašto dalyje reakcinės 
jėgos kelia riaušes, veda 
terorą prieš pažangiųjų pa
žiūrų žmones, Braga mieste 
užpuolė Komunistų Partijos 
būstinę ir sudegino.

Maskva. - Tarybų Sąjungo
je lankosi Amerikos Kongre
so Atstovų Buto delegacija iš 
18 narių. Rugpiūčio 10 dieną 
jinai susitiko ir turėjo pasita
rimą su nepasitenkinusių žy
dų delegacija. Žydų vadas 
prašė ir ragino kongresma- 
nus sugrįžus į Washingtoną 
daryti spaudimą į Amerikos 
valdžią, kad jinai kištųsi į 
Tarybų Sąjungos vidinius 
reikalus, nevestų prekybos 
su Tarybų Sąjunga, kol pa
starosios vyriausybė nepa
tenkins reakcinių žydų reika
lavimų. Čia jau aišku, kad 
pati kongresmanų delegacija 
kišasi į Tarybų Sąjungos vidi
nius reikalus, priimdama žy
dų delegaciją.
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Ir vėl ji ii didživju pirmutinė!
Kaip žinoma, Tarybų Sąjunga prieš dvidešimt vienerius 

metus buvo pirmutinė sumanyti ir pasiūlyti sušaukimą 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos. Per 
tą ilgą laikotarpį jinai energingai kovojo už tos labai 
naudingos idėjos įgyvendinimą. Jos pastangos apsivainika
vo pilnu laimėjimu Konferencijos paskutinėje sesijoje 
Helsinkyje. Rugpiūčio 2 dieną trisdešimt penkių valstybių 
aukščiausi vadai, kurių tarpe su dideliu džiaugsmu matėme 
ir mūsų prezidentą Fordą, užtvirtino ir pasirašė Deklaraci
ją, kuri susideda iš nutarimų ir susitarimų Europą padaryti 
taikos židiniu ir kurios nuoširdžiai ir ištikimai pasižadėjo 
ateityje laikytis visos pasirašiusios šalys.

Dabar iš Maskvos pranešama, kad nieko nelaukiant, 
nedelsiant ir neatidėliojant Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partija, Aukščiausios Tarybos Prezidiumas ir Ministrų 
Taryba formaliai ir oficialiai Deklaraciją užgyrė. Ir vėl iš 
visų didžiųjų valstybių Tarybų Sąjunga pasirodė pirmutinė. 
Kodėl ne galėjo būti kuri nors kita valstybė, pav., Anglija, 
Prancūzija, Italija, na, arba kad ir mūsų Jungtinės Valsti
jos?

Tegu kalba kas kaip nori ar kaip kam patinka, bet čia 
pasaulis ir vėl mato ryškiausią įrodymą, kuri šalis, kuri 
santvarka labiausiai ir nuoširdžiausiai kovoja už pasaulinę 
taiką, už tautų ir valstybių bendradarbiavimą visos žmoni
jos labui. Kitos visos didžiosios valstybės, šioje Konferenci
joje dalyvavusios ir jos Deklaraciją pasirašiusios, yra 
kapitalistinės šalys. Tiktai viena Tarybų Sąjunga yra 
socialistinė.

Darbo unijų lyderių atsakomybė
Darbo unijų judėjimas yra Amerikos darbininkų klasės 

nepavaduojamas įrankis kasdieninėje kovoje už lengvesnį ir 
šviesesnį rytojų. Jo didžioji nelaimė ir silpnybė yra tame, 
kad jo vadovybėje sėdi biurokratai, kurie vadovaujasi klasių 
kolaboravimo ir broliavimosi ideologija. Jie nepanaudoja tos 
didžiulės organizuotos jėgos gynimui darbininkų interesų 
net tokiais sunkiais laikais, kokius mes šiandien gyvename.

Pav., šiuo tarpu Kongresui yra pateiktas pasiūlymas, 
arba bilius, kuriame reikalaujama kiekvienam darbininkui 
teisės į darbą. Jis vadinamas “Equal Opportunity and Full 
Employment Bill”, arba “Hawkins Bill—HR 50”.

Tai labai geras ir naudingas bilius. Dienraštis “Daily 
World” sako, kad jį turėtų paremti visas darbo unijų 
judėjimas. Darbo unijos turėtų mobilizuoti plačiausias 
mases paspaudimui Kongreso, kad šis bilius be delsimo būtų 
padarytas įstatymu ir vykdomas gyvenimam

Deja, taip nėra. Deja, kaip tik priešingai: darbo unijų 
aukštieji biurokratai su George Meany priešakyje šiam 
biliui priešinasi. Ir, sakoma, priešinasi todėl, kad jame 
reikalaujama visiems darbininkams “lygios progos gauti 
darbą”. O tai reiškia, kad lygią progą turi turėti ir juodieji 
darbininkai bei kitų mažumų dirbantieji. Mr. George Meany 
neseniai netgi viešai tokį šiame biliuje reikalavimą pasmer
kė. Mat, yra darbo unijų, kuriose rasinė diskriminacija yra 
plačiai praktikuojama. Gi Hawkins bilių priėmus ir padarius 
įstatymu, tokia rasinė diskriminacija turėtų būti panaikinta. 
Tamgi unijų lyderiai yra priešingi. Todėl jie priešingi ir šio 
naudingo darbininkų klasės interesams biliaus priėmimui.

Spauda ir Saigonas
Komercinė Amerikos spauda beveik nieko dabar nerašo 

apie įvykius Pietų Vietname bendrai ir Saigone ypatingai. 
Tik trys mėnesiai praėjo nuo to laiko, kai amerikiečiai 
galutinai pasitraukė iš Pietų Vietnamo ir sugriuvo Thieu 
klika - tik trys mėnesiai praėjo nuo tų dramatiškų įvykių, o 
dabar apie Pietų Vietnamą beveik neprisimenama. Kodėl?

Kuomet pasidarė aišku, kad liaudies jėgos galutinai laimi 
Pietų Vietname, komercinė Amerikos spauda buvo pilna 
pranašavimų, kad ten vyks skerdynės, kad komunistai ir jų 
sąjungininkai keršys savo politiniams priešams, kad “krau
jas tekės upėmis” ir t. t. Taipgi buvo pranašaujama, kad 
Pietų Vietnamas atsidurs ekonominėje suirutėje, kad kils 
anarchija ir betvarkė, kad prasidės badas, epidemijos, 
kitaip sakant - katastrofos.

Faktai, žinoma, rodo visai ką kitą. Aišku, Pietų Vietna
mas netapo rojum per vieną dieną. Ta šalis, karo kankinta 
per dešimtmečius, pilna invalidų, deklasuotų žmonių, 
tremtinių, ligonių, suardytų kelių ir geležinkelių, ir dar, ir 
dar Amerikos ir jos pakalikų “dovanų” vietnamiečių tautai. 
Dešimtys tūkstančių Vietnamo žmonių deformuoti napalmo 
degalų, ištisi plotai Pietinio Vietnamo be jokių augalų - 
amerikiečiai su savo aukšta naikinančia technika,nuodingo
mis dujomis ir chemikalinėmis dulkėmis sunaikino miškus ir 
džiungles, kad juose negalėtų slapstytis partizanai-liaudie- 
čiai. ...

Bet Vietnamo liaudis, užsigrūdinusi ilgametėje kovoje ir 
pilna užsispyrimo ir ryžto, visomis pajėgomis ėmėsi šalies 
atstatymo darbo. Tremtiniai ir bėgliai grąžinami iš didmies
čių į gimtuosius kaimus. Ant kiek leidžia sąlygos, ligoniai, 
benamiai vaikai ir invalidai slaugomi. Atstatomos ligoninės, 
mokyklos. Taisomi keliai. Bet ko daugiau, atstatoma, 
atgaivinama tautos siela. Apie kerštą nėra kalbos. Nebent 
žmogus po senu režimu buvo tikras kriminalistas, kiekvie
nas gali stoti prie šalies atstatymo darbo. Buvę seno režimo 
karininkai ir kariai demobilizuoti ir raginami stoti prie 
civilinių darbų. Spekuliantai ir kiti deklasuoti gaivalai, 
kurių Saigonas buvo pilnas, per auklėjami, jiems duodama 
galimybė imtis produktyvio darbo. Prostitutės, kurių 
Saigone privyso tūkstančiai ir tūkstančiai po amerikiečių 
globa, irgi perauklėjamos ir jos tampa doromis pilietėmis.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
KNYGOS VOKIEČIŲ 
KALBA

Iš “Eltos” pranešimo suži
nome, kad liepos mėnesį Vo
kiečių Demokratinėje Res
publikoje (Rytų Vokietijoje) 
lankėsi Lietuvos Rašytojų 
Sąjungos pirmininkas A. Bie
liauskas ir “Vagos” leidyklos 
vyriausias redaktorius K. 
Ambrasas. Jų lankymosi 
tikslas buvęs “toliau plėsti 
tarp Tarybų Lietuvos ir VDR 
literatūrinius ryšius ir aptar
ti leidybinius klausimus”. Pa
sirodo, kad “vien per paskuti
nius penkerius metus vokie
čių leidyklos išleido daugiau 
kaip 20 pavadintų Lietuvos 
rašytojų knygų”.

Sugrįžę Bieliauskas ir Am- 
barsas praneša:

“Viešnagės metu su leidyk
lų vadovais ir mūsų literatū
ros vertėjais aptarėme atei
ties perspektyvas. Leidyklų 
planuose ir vertėjų darbo 
portfeliuose yra V. Mykolai- 
čio-Pulino “Altorių šešėly”, 
J. Baltušio “Parduotos vasa
ros”, V. Rimkevičiaus apsa
kymai, J. Požėros apybrai
žos. Čia didelis mūsų literatū
ros populiarintojų - vertėjų I. 
Breving, H. Kompo, H. Če- 
kovskio, E. Jurkšato ir kitų 
Tarybų Sąjungos bičiulių 
nuopelnas.”
APIE FORDĄ PO 
VIENERIŲ METŲ

Jau sukako ištisi vieneri 
metai, kaip Gerald Fordas iš 
Michigano sėdi prezidento 
soste. Kaip jam sekasi? Kaip 
jis pasirodė kaipo preziden
tas? Apie tai daug rašoma 
komercinėje spaudoje. Bend
rai paėmus, jo pasirodymas 
vertinamas teigiamai, gerai, 
gana aukštai.

Bet, kaip žinia, Fordas no
rės, kad 1976 metais piliečiai 
jį paliktų dar ketveriems me
tams jiems prezidentauti. 
Kaip į tai reikia žiūrėti?

Kaip tik šiuo klausimu pla
čiai kalba senas “The New 
York Times” kolumnistas 
James Reston rugpiūčio 6 d. 
savo kolumnoje “Ford’s First 
Year”. Jis pilnai sutinka, kad 
Fordas pasirodė gerai, kad 
jis “išpiovė nuodus iš mūsų 
politinės sistemos”, ir už tai 
mes esame jam dėkingi. Bet 
visiškai kitas reikalas, kai jis 
nori dar ketverius metus 
mums vadovauti po 1976 me
tų. Čia mes jau turime būti 
labai atsargus. Rinkimai, 
Reston sako, žmogų turės 
spręsti ne pagal tai, ką jis 
atliko praeityje, bet pagal 
tai, ką jis žada ir galės atlikti 
ateityje.

Vadinasi, James Reston 
nepasižada remti Fordo kan- 
ditatūrą 1976 m. rinkimuose. 
Jis, matyt, nėra įsitikinęs, 
kad Fordas tai aukštai vietai 
bus geriausias kandidatas.
UNIJŲ LAIKRAŠTIS 
PRIEŠ MELAGINGĄ 
VALDŽIOS PROPAGANDĄ

Chicagos darbo unijų orga
nas “Federation News” rūs
čiai bara federalinę vyriausy
bę už skleidimą melagingos 
propagandos apie šios šalies 
tikrąją ekonominę padėtį. 
Liepos mėnesio laidoje leidi
nys sako:

“Fordo administracijos 
kampanija įtikinti visuome
nę, kad recesija pasiekė dug
ną, tebeignoruoja faktus apie 
tragiškai aukštą nedarbo lygį

Vidurinių mokyklų mokiniai, darbininkai, studentai, akty
vūs revoliuciniuose komitetuose, kurie susitvėrė ne tik 
kiekviename rajone, bet kiekvienoje gatvėje, kiekviename 
bloke.

Kaip sakėme, Pietų Vietnamas nepavirto rojum. Ims ilgi 
metai, iki žaizdos bus užgydytos, iki galima bus pradėti 
statyti socializmą, iki Pietų Vietnamas, galės sutapti su kita 
šalies puse - Šiaurės Vietnamu, Vietnamo Demokratine 
respublika. Bet pradėta eiti ta linkme.

Nestebėtina, kad komercinė Amerikos spauda elgiasi, lyg 
Pietų Vietnamas būtų išnykęs iš žemės paviršiaus. Tenykš
čiai įvykiai nesutampa nei su pranašavimais, nei su 
pageidavimais.

LAISVĖ

ir nebuvimą jokio progreso 
dviejose skaudžiai paliestuo
se pagrindinėse pramonėse.

Darbo unijų vadai klausia, 
kaip gali recesija jau būti 
pasibaigusi, kuomet apie 10 
milijonų amerikiečių nori 
gauti darbą ir turi turėti 
darbą, kad galėtų gyventi, 
bet jo negali surasti?

Šios nuo 1930-čio laikų di
džiausios recesijos pobūdį 
apibudina Darbo statistikų 
Biuras, atidengdamas, kad 
balandžio-birželio laikotarpy
je bedarbių skaičius padidėjo 
540,000 ir pakilo iki 8,200,- 
000, tai yra 3,500,000 dau
giau, negu jų buvo praeitais 
metais.”

Unijos laikraščio pastabos 
labai teisingos. Kol kas rece
sijai jokio galo nesimato. Vy
riausybės propaganda, kad 
nuo dabar prasidės geresni 
laikai, neturi jokio pagrindo.

NORS PAVĖLUOTAI, 
BET DŽIUGU, KAD 
PASIRODĖ

Pagaliau jau turime Lietu
vių Literatūros Draugijos lei
džiamo žurnalo “Šviesa” šių 
metų antrą numerį. Draugi
jos nariai leidinį jau bus 
gavę. Be vedamojo “Įvykių 
sūkuryje”, šiame numeryje 
skaitome:

K. Petrikienės - ‘‘Mūsų 
LLD”, Simo Vaiskio - “Kny
gų leidyba Lietuvoje”, D. M. 
Šolomsko - “Kas įvyko Ame
rikos revoliucijos išvakarė
se?”, Justo Paleckio - “Lietu
vos liaudies kultūros prisikė
limas”, J. Skliutausko - “An
tanas Petriką - įžymus JAV 
gydytojas”, L. Brazulio inter
viu su Petru Adliu - “Ką 
parodo duomenys apie Lietu
vos gyventojus šiandien”. 
Vinco Lauraičio - “Amžiai ir 
elgesio kultūra”, Broniaus 
Raguočio - ‘‘Apie Mykolą 
Turauską”, Jono Aničo - 
“Biznis įkvėpė, pinigas pa
šventino”, Antano Balašaičio 
— A. Sabaliauskas - filologi
jos mokslų daktaras”, Stasio 
Kašausko - ‘‘Academia et 
Universitas Vilnensis”, A. 
Gučiūniečio - “Lietuvos dar
bininkų ir valstiečių revoliu
cinės demonstracijos provin
cijoje”, Adolfo Sprindžio - 
“Povilo Višinskio pamokos” ir 
Prof. J. Petraičio - “Prisimi
nimai apie prof. V. Čepinskį”. 
Be to, kaip paprastai, apščiai 
eilėraščių ir LLD sekretorės 
Ievos Mizarienės pastabos 
LLD reikalais.
SU PASIDIDŽIAVIMU 
APIE PRODUKCIJOS 
LAIMĖJIMUS LIETUVOJE

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (liepos 9 d.) sakoma:

‘‘Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės sėkmingai vykdo 
TSKP XXIV suvažiavimo iš
keltas užduotis. Visose gyve
nimo ir darbo srityse pasiek
ti nemaži laimėjimai. Pramo
nė sėkmingai užbaigė baigia
mųjų penkmečio metų pir
mąjį pusmetį: 9 procentais 
pagaminta produkcijos dau
giau, negu per tą patį laiko
tarpį praėjusiais metais. Rea
lizuota viršum plano produk
cijos beveik už 75 milijonus 
rublių, o tai žymiai daugiau, 
negu praėjusiais metais per 
tą patį laikotarpį. Daugumos 
ministerijų, žinybų, sąjungi
nio pavaldumo stambios įmo
nės padirbėjo gerai. Tai - 
Lietuvos gamybinė žuvies 
pramonės valdyba. Kėdainių 

chemijos kombinatas, Vil
niaus plastmasinių dirbinių, 
Alytaus mašinų, Vilniaus sta
tybos apdailos mašinų ga- 
myklos ir kitos.

Tur būt, nesuklysime saky
dami, kad kaip tik plačiai 
išvystytas socialistinis lenk
tyniavimas leido pramonės 
darbuotojams atskleisti daug 
savo galimybių, išryškinti 
naujus pirmūnus, našiau pa
dirbėti. Pramonės įmonės 
sėkmingai ivykdo produk
cijos realizavimo planus ir 
socialistinius įsipareigojimus. 
Darbo našumo didinimo už
duotys viršytos, o, palyginus 
su praėjusiais metais, išdir
bis vienam dirbančiajam 
išaugo 7,4 procento. Vien tik 
padidinus darbo našumą, 
gauta 83 procentai pramonės 
produkcijos prieaugio.”

IŠSIGANDĘS IR 
SUSIRŪPINĘS 
SMETONINIS PRANAŠAS

Clevelando smetonininkų 
laikraščio žymusis orakulas 
Vyt. Meškauskas savo 
straipsnio antraštei “Nuplėš
ta kaukė” davė paantraštę - 
“Portugalijos įvykiai išgelbės 
— Ispaniją, Italiją ir Prancū- • • I* zija .

“Išgelbės” - nuo ko ir kaip? 
Ogi, žinoma, nuo komunizmo, 
kurio šalininkų pasisekimai 
ypač Italijoje ir Prancūzijoje 
šiais laikais labai dideli. Jis 
esąs įsitikinęs, kad Portugali
jos komunistai su savo takti
ka atidarysią akis Italijos ir 
Prancūzijos žmonėms ir nu
teiksią juos prieš jų komunis
tų partijas. Girdi, “didžiausią 
smūgį komunistams Vakarų 
Europoje davė pats Cunhal 
savo pasikalbėjimu su tarp
tautiniai žinoma italų žurna
liste Oriana Fallaci”. Portu
galijos Komunistų Partijos 
vadas tiesiog pareiškęs, kad 
“Portugalija žengia į socializ
mą ir tam visai nereikalingi 
nei rinkimai, nei koks nors 
kitas formalus tautos pritari
mas”.

“Vienu žodžiu, - džiaugiasi 
Vytautas - Cunhalas nuplėšė 
kaukę po kuria iki šiol dangs
tėsi Vakarų komunistai. Pir
mai progai pasitaikius, jie 
pagrobs į savo rankas valdžią 
su nieku nesiskaitydami. 
Nors tai turėjo būti aišku ir 
anksčiau, Portugalijos pavyz
dys iš naujo pademonstravo 
komunistų pavojų Ispanijos, 
Italijos ir Prancūzijos kairei. 
Tai toks smūgis, kuris reika
laus ilgesnio laikotarpio atsi
gavimui.” (“Dirva,” liepos 30 
d.)

Žinoma, pagyvensime ir 
pamatysime. Mums gi atro
do, kad Portugalijoje komu
nistų laimėjimai veikia kaip 
tik priešingai. Jie kaip tik 
skatina ir kelia Italijos ir 
Prancūzijos komunistų įtaką 
jų žmonėse.

Tripolis. - Į Libiją atskrido 
penki japonai, kurie buvo 
Malaizijoje užgrobę Ameri
kos konsulą Stebbins. Libijos 
valdžia nežino, ką su jais 
daryti.

A. MALDONIS

Žingsniai 
už pečių
Niekas nerauda, 
Kada raudoni lapai 
Patys tampa rudeniu.

Juk buvo
Ir turi būti
Viskas paprasta —
Kaip akmens
Kritimas
Į žemę.

O tu vėl mane pavijai, 
Tuščio gyvenimo, 
Netikro likimo baime...

Vėl už pečių alsuoji, 
Vėl primeni viską, 
Ką užmiršau 
Ir norėjau užmiršti...

Negi antrą gyvenimą 
Tu man gali 
Pažadėti?..

Penktadienis, Rugpiūčio (August) 15,1975

Visa krizės našta sukrauta ant Amerikos darbo žmogaus 
pečių.

Malonūs susitikimai su 
svečiais-tautiečiais

[Justo Paleckio laiškas iš Nidos]
“Ir praėjo kaip sapnas” - 

norisi pasakyti rašytojos Laz
dynų Pelėdos žodžiais, prisi
menant iškilmių ir Dainų 
šventės dienas, susijusias su 
Tarybų Lietuvos atkūrimo 
35-siomis metinėmis. Atmin
tyje ir akyse lyg gyvi tebe
stovi tie dešimtys tūkstančių 
besišypsančių ir nudžiugusių 
veidų, kuriuos mačiau tris 
valandas užsitęsiusioje eise
noje Vilniaus gatvėmis. Juk 
tai ėjo rinktiniai, savo suge
bėjimais saviveikloje pasižy
mėję žmonės iš visos Lietu
vos, iš visų respublikinių 
miestų, iš visų rajonų, pasi
stengę vienas už kitą gražiau 
pasipuošti, savo orkestrus 
parodyti, savo dainas padai
nuoti.

O tie dešimtys tūkstančių 
dainininkų Vingio parko es
tradoje! Kokia tai buvo ne tik 
balsų, bet ir spalvų harmoni
ja, kaip tai žavėjo ir klausą, ir 
akis, ir glamonėjo jausmus 
džiaugsmu už mūsų tautos 
nepaprastą pakilimą kultūro
je visuotinoje gerovėje. Kaip 
įspūdingai pasirodė įvairių 
sričių - dainos, šokių ir muzi
kos - ansambliai Kalnų parke! 
0 kaip darniai ir gražiai šoko 
jaunučiai darželinukai, ir pa
gyvenę žmonės, ir šaunusis 
jaunimas “Žalgirio” stadijo- 
ne, kaip smarkiai trenkė mil
žiniškas jungtinis dūdų or
kestras, .kaip švelniai skam
bėjo kapela iš tūkstanties 
muzikantų, diriguojama šau
naus žemaičio Jurgio Gai
žausko!

Labai trumpai ir aiškiai 
savo jausmus ir įspūdžius iš 
tų dienų išreiškė svečias iš už 
Atlanto, JAV-TSRS drau
gystes Nacionalines tarybos 
direktorius-tvarkytojas Rič
ardas Morfordas: “Aš mačiau 
tūkstančius laimingų žmo
nių”.

Rašau tuos prisiminimus iš 
nesenųjų dienų būdamas Ni
doje, kur esu atvykęs su 
Genovaite ir mano vaikų - 
Jus to-Vinco ir dukters Sigi
tos Noreikienės - šeimomis. 
Malonu pabūti čia šiomis gra
žiomis, saulėtomis dienomis, 
pasigožėti kopų smėlyje, pa
simaudyti Baltijos bangomis, 
pasidžiaugti gausia poilsiau
jančių visuomene, susirinku
sia iš įvairiu Lietuvos vietų, o 
daugelis ir iš broliškų respub
likų.

Galvodamas apie praėju
sias švenčių dienas, negaliu 
neprisiminti maloniu susitiki
mų su daugeliu svečių, atvy
kusių į Lietuvą iš įvairių 
šalių, ne tik iš JAV, bet ir iš 
Vakarų Vokietijos, Belgijos, 
Brazilijos, Kanados, Argen
tinos, net iš tolimosios Aust
ralijos. Susitikau su eile jau 

senų pažįstamų, kaip K. Pet- 
rikienė, Ieva Mizarienė, J. 
Smalenskas, A. Gabrėnas, V. 
Sutkienė, V. Vėšys-Dubend- 
ris, braziliečiai J. ir O. Mi
liauskai bei daugelis kitų. 
Malonu buvo susitikti su at
vykusia iš Australijos M. Ba- 
ronaite-Grėbliūniene, kuri 
1940 m. dalyvavo Liaudies 
dainų ir šokių ansamblio kū
rime kaip šokių vadovė.

Labai malonus buvo man 
pobūvis “Dainavos” restora
no salėje, suruoštas Kultūri
nių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto, vadovaujami 
generolo V. Karvelio ir jo 
pavaduotojo V. Kazakevi
čiaus. Čia turėjau progą susi
tikti su daugiau kaip šimtu 
atvykusių iš užsienio tautie
čių. Iškviestas pasakyti kal
bą, padėkojau tautiečiams už 
meilę, kurią savo atvykimu 
jie parodė senajai Tėvynei 
Lietuvai, papasakojau apie 
Lietuvos gyvenimą ir laimėji
mus socialistinio tarybinio 
gyvenimo kelyje, pasveiki
nau Amerikos Lietuvių dar
bininkų literatūros draugiją 
su jos garbingu 60-mečio ju
biliejumi.

Džiugu buvo šiame pobū
vyje susipažinti su Lietuvių 
darbininkų susivienijimo 
Amerikoje prezidentu Servi- 
tu Gugu ir jo žmūna Rūta, 
dainininke Valerija Urbikie- 
ne, apie kurią taip daug žino
jau iš straipsnių ir atvaizdų 
“Vilnyje”, su ekspresingu 
Rodžeru Žiliu, su A. Lupševi- 
čiene, L. Butkevičiene, su 
braziliečiais S. Peleniu, O. 
Bagdonavičiūte ir kitais. 
Energingoji S. Narkėliūnaitė 
be poilsio darė nuotraukas ir 
šiame pobūvyje ir visose iš
kilmėse, susuko daugelį šim-; 
tų metrų filmo, iš kurio, 
reikia tikėtis, tautiečiai pa
matys ir pajaus nors vaizduo
se tų dienų džiaugsmą.

Tai tokiais prisiminimais 
norėjau pasidalinti šį kartą. 
Sveikinu ir linkiu sveikatos 
bei viso geriausio!

Justas Paleckis
Good luck!
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AR ŽINOTE, KAD...
... Brazilijoje rastas rečiausias 

gryno kvarco kristalas. Jis ap
tiktas seno ugnikalnio, veiku* 
kusio prieš 50 mln. metų, krate
ryje. Baltos spalvos luitas sveria 
320 kg, jo skersmuo — 1,5 m.

... Indijoje atkastas suakmenė
jusio medžio kamienas, kurio 
amžius — 70 mln. metų. Tokie 
radiniai labai reti. Medis gerai 
išsilaikęs. Deimantiniu piūklu su- 
piaustyto kamieno skrituliai bus 
padovanoti įvairių šalių univer
sitetams.
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Šiuose mūriniuose, su visais miestiškais patogumais namuose gyvena Kauno rajono
Pajiesio kolūkio žemdirbiai. A. Palionio nuotrauka

Didelis smūgis detentes 
priešams

Helsinkyje, Suomijos sosti
nėje, tris dienas vyko Euro
pos saugumo konferencijos 
baigiamasis etapas. Trisde
šimt trijų Europos valstybių, 
o taip pat Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Kanados vado
vai pasirašė didelės istorinės 
reikšmės dokumentą-bendrą 
susitarimą, kuriuo pripažįs
tamos pokarinės Europos sie
nos, kuriuo siekiama, kad 
Europoje, o tuo pačiu ir visa
me pasaulyje, viešpatautų 
tvirta taika. Helsinkio doku
mente taip pat labai pabrėžta 
tolesnio bendravimo tarp 
įvairių valstybių žmonių 
klausimai, ir dar daug kitų 
mums labai svarbių dalykų.

Ypatingo dėmesio susilau
kė kalbos, kurias pasakė Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto Ge
neralinis sekretorius L. Brež
nevas ir JAV prezidentas G. 
Fordas. Juk nuo šių dviejų 
didžiųjų valstybių sugyveni
mo, požiūrių bendrumo ar 
skirtingumo labai daug pri
klauso ir bendras politinis 
klimatas.

Kaip rašė ir didžioji Ameri
kos spauda, tai buvo didžiau
sias mūsų laikais valstybių 
vadovų susiėjimas. Taip pat 
buvo rašoma, kad pasitarimą 
sušaukti ypač stengėsi Tary
bų Sąjunga, asmeniškai - L. 
Brežnevas.

Tai - natūralu: juk kaip tik 
Tarybų Sąjunga ir yra dažnai 
taikos derybų, konferencijų, 
pasitarimų, sutarčių pasira
šymo pradininkė. Tą dar kar
tą parodė ir Helsinkio konfe
rencija.

Apie tą pasitarimą, ypač jo 
baigiamąjį etapą, jau buvo 
daug rašyta, ir, be abejonės, 
bus rašoma ateityje. Pasita
rimo rezultatai yra labai 
svarbūs ir tikrai toli siekian
tys.

Nors mes gyvename antro
joje savo tėvynėje Ameriko
je, nors Europa ir mūsų 
gimtinė Lietuva labai toli nuo 
čia - tačiau mums šis pasitari
mas ir jo išdavos nemažiau 
svarbu. Svarbu, pirmiausia, 
kaip normaliems taiką mylin
tiems žmonėms, svarbu kaip 
lietuviams: juk sutarties pa
sirašymas Helsinkyje dar 
kartą parodė, kiek nedaug 
vertas yra nacionalistų niurz
gėjimas ir jų pretenzijos.

Tad mes džiaugiamės kartu 
su didele dauguma Amerikos 
žmonių, sveikiname pasitari
mo rezultatus. Deja, negali
ma pasakyti: “kartu su visais 
žmonėmis”, nes, kaip žinia, 
mūsų prezidentui Fordui ga
lutinai susiruošus į Europa, 
čia pasigirdo balsų, raginan
čių jį to nedaryti, atsisakyti 
kelionės arba Helsinkyje iš
sakyti tai, ką mano ir apie ką 
svajoja pačios reakcingiau- 
sios šio krašto jėgos.

Kieno gi tie balsai buvo? 
Nagi vis tų pačių rėksmingų
jų reakcijos apaštalų senato
riaus Jackson, kongresmeno

Derwinsky ir keletos kitų. 
Jie išreiškė “baimę” - esą, 
pasirašant Helsinkio susitari
mą, saugumo ir bendradar
biavimo sutartį, bus pripažin
tos dabartinės Tarybų Sąjun
gos, Rytų Europos sienos.

Negi tiems JAV ponams ir 
jų tarnams taip jau ėmė ir 
parūpo Baltijos kraštai, so
cialistinės Europos šalys? 
Negi jie nežino, kad tų kraštų 
žmonės patys pasirinko gyve
nimo kelią? Negi jiems nau
jiena reali padėtis Europoje? 

j Jokiu būdu - ne. Jau kas kas, 
o jie gerai žino, kad tiek 
Pabaltijo, tiek socialistinių 
kraštų žmonės nekeis nei gy
venimo būdo, nei sienų,ne
žiūrint, kas bebūtų kalbama 

i Londone, Wašingtone ar dar 
kur kitur. Reikalas ir papras
tas, ir čionai labai įprastas: 
politikieriai tiesiog naudojosi 
proga atkreipti į save dėme
sį, pasirodyti “demokratijos*’ 
gynėjais, pelnyti rinkėjų bal
sų savo kromeliui.

Ką gi, jie tą iš dalies 
pasiekė: prie jų choru prisi
jungė lietuviškieji “veiks
niai”. Reikia pasakyti, labai 
ašaringu choru: tiek iš jų 
spaudos, tiek iš pasisakymų, 
skundų ir skundelių upeliais 
liejasi krokodilo ašaros.

Kaip tik jos labai gerai ir 
nušviečia tuos, kurie jas lie
ja: jos byra tada, kai doroji 
viso pasaulio visuomenė 
džiaugiasi Helsinkio pasitari
mu, jo rezultatais. Kas konk
rečiai virkdo “veiksnius”?

Ogi tai, kad: 
pasiektas dar vienas susitari
mas, atitolinąs karo grėsmę; 
pripažinta realiai egzistuo
janti padėtis Europoje; susi
tarta dėl žymiai platesnio 
įvairių kraštų ir įvairių tautų 
žmonių bendravimo.

Taigi, susitarta visai Euro
pai, visam pasauliui labai 
svarbiais, tiesiog gyvybinais 
klausimais, ir tuo tik reikėtų 
džiaugtis. Bet kur ten džiaug
sis “veiksniai-veiksniukai: la
bai jau menkos perspektyvos 
tam “veikimui”, labai stipriai 
jie gavo per nosį kartu su 
kitais šaltų ir karštų karų 
šalininkais. Tiek bendraame- 
rikinių, tiek lietuviškųjų 
kampininkų reakcionierių 
subruzdimas tikrai supranta
mas: juk jie visada važiavo, 
pasikinkę karo arkliuką.

Natūralus taikos priešų 
sujudimas, jų demagogiškos 
kalbos, kad Helsinkio pasita
rimas buvo naudingas tik 
Tarybų Sąjungai. Tačiau čia 
esama ir kito momento: kele
tas lietuviškųjų “veiksnių” 
įprastu jiems profesionalių 
kaulytojų įkyrumu landžiojo 
po JAV prezidento, kitų vals- 
bės pareigūnų duris. Tai, 
pagaliau, irgi jų bei juos 
priimančių reikalas. Bet juk 
“veiksniai” landžioja ne savo 
nupiepusių keletos asmenų 
partijėlių ar organizacijėlių 
vardu, o visų lietuvių, visos 
mūsų emigracijos vardu. Net 

juokinga būtų įrodinėti, kad 
tautos negali atstovauti kele
tas žmonelių, prieš daugelį 
metų pabėgusių nuo tos tau
tos ar net visą amželį čia 
pragyvenusių.

Beje, toli ne visi netgi 
reakcinių organizacijų nariai 
mano, kad Helsinkio pasitari
mą reikia blogai vertinti, kad 
jis prieštaraująs žmonių inte
resams; ir svarbiausia, nuo 
kada saujelė savo loviu susi
rūpinusių reakcionierių pra
dėjo atstovauti visai lietuviš
kajai emigracijai? Kas jiems 
davė teisę kalbėti visų var
du?

Mano manymu, panašiu at
veju mes neturime tylėti: 
rašykime laiškus, siųskime 
protesto telegramas, kai ke
letas apsišaukėlių daro gėdą 
visiems lietuviams, pridėda
mi prie karo vanagų politi
kos. Ta politika jau labai 
susikopromitayo praeityje.

Europos vadovų pasitari
mas Helsinkyje - dar vienas, 
labai stiprus smūgis reakci
jai, smūgis tiems, kurie ne
miegodami sapnuoja šaltojo 
karo laikus ir liūlioja viltis 
įškelti naujus konfliktus.

Dorieji Jungtinių Ameri
kos Valstijų lietuviai, tikrieji 
savo gimtojo krašto patriotai 
sveikina Helsinkio pasitari
mą, jame pasirašytą sutartį, 
džiaugiasi jo rezultatais.

Laisvietis

Smerkia 
reakcininkus

Lester Cole
Šis amerikietis, žymus fil

minių veikalų rašytojas ir 
kritikas, dalyvavo Maskvoje 
įvykusiame Tarptautiniame 
Filmų Festivalyje. Jis apgai
lestauja, kad Jungtinės Val
stijos festivalyje nebuvo at
stovaujamos savo geriausiais 
filmais, bet vistiek, sako, 
festivalis nepaprastai gerai 
pavyko.

Lester Cole labai smerkia 
tuos amerikiečius, kurie nori 
sugrąžinti šaltojo karo at
mosferą, priešingi detentės 
politikai, garbina tokį Solže- 
ničiną ir t. t. Jis sako iš 
Tarybų Sąjungos parsivežęs 
labai gerų įspūdžių, kurie 
vaizduoja tarybinių žmonių 
pastangas ir troškimą kuo- 
gražiausiai sugyventi ir ben
drauti su Jungtinėmis Valsti
jomis ir jų žmonėmis.

LAISVĖ

Ar duona ir vėl pabrangs?

3-ias puslapis

Helsinkio Deklaracija apie jėgos 
vartojimų ir sienų klausimais

Praeitą mėnesį buvo pra
nešta, kad Tarybų Sąjunga 
pirks Jungtinėse Valstijose 
net 9,800,000 metrinių tonų 
įvairių grūdų.

Amerikos susipratę darbi
ninkai seniai numatė, kad iš 
padidėjusios šios šalies pre
kybos su Tarybų Sąjunga ir 
kitomis socialistinėmis šali
mis būtų didelės naudos visai 
Jungtinių Valstijų ekonomi
kai ir prisidėtų prie sumažini
mo įtempimo bei sustiprintų 
taikos ryšius tarpe šios šalies 
ir socialistinio pasaulio.

Šiandien visiems aišku, kad 
Jungtinėms Valstijoms reikia 
prekybos su Tarybų Sąjunga, 
kuri turi gausias rinkas ir 
didelius žaliavų šaltinius. 
Mums reikia tų žaliavų dau
giau, negu Tarybų Sąjungai 
mūsų žemės ūkio produktų. 
Todėl pernai Tarybų Sąjunga 
nutraukė derybas su Jungti
nėmis Valstijomis, pranešda
ma, kad ji “niekuomet nesu
teiks teisės kitoms šalims 
spręsti jos vidinių reikalų”, 
kuomet šios šalies Kongresas 
pradėjo kištis į jos vidinius 
reikalus. Taip pat Amerikos 
vartotojai ir darbininkai buvo 
pralaimėtojai, kuomet pernai 
mūsų Kongresas nutarė duoti 
Tarybų Sąjungai tiktai už 300 
milijonų dolerių kreditų. Ta
rybų Sąjunga net už 7 bilijo
nus dolerių gavo kreditų iš 
kitų kapitalistinių kraštų be 
jokių erzinančių pridėčkų. 
Neseniai Tarybų Sąjungos

Iš viešnagės ir dainų 
šventės Lietuvoje

Liepos 20, 1975 
Mielas Antanai:

Vakar buvome Vingio Par
ke klausytis dainų. Kaip jau 
vakar minėjau - buvau pavar
gęs. Šiandieną saulėtas liepos 
rytmetis, gerai pailsėjau, ir 
jau gidė Eimutė skambino. 
Kviečia pusryčių. Rytmetis 
laisvas. Po pietų vykstam į 
Žalgirio stadijoną pažiūrėt 
kaip Lietuva šoka - vakar 
girdėjom kaip ji dainuoja.

Šokiai prasidės 3-čią v. Bet 
mums buvo įsakyta rinktis į 
autobusą prie Gintaro vieš
bučio 1-mą valandą. Supran
tama, neišvyksime kaip vie
na. Kai kas pamiršo lietpaltį, 
kitas lietsargį, trečias photo 
aparatą, ir dar kaip kas klai
dingai laiką suprato, tai jau 
bus pusė po pirmos - gal ir 
dar vėliau, Gidai, iš patirties, 
tą žino. 0 privažiuot prie 
stadijono irgi nebus lengva, 
kuomet ten bus šimtai auto
busų, tūkstančiai automobilių 
ir dešimtys tūkstančių pės
čiųjų.

Į stadijoną atvykom kaip 
dvi. Aplink stadijoną banguo
ja gyva žmonių jūra. Ir šį 
kartą gidas, portfelį iškėlęs 
virš tos jūros mus ir vėl veda, 
kaip jis vedė į Kalnų parką. 
Bet jis šį kartą nenuskendo. 
Nuvedė į stadijoną iki pat 
sėdynių.

3-čią valandą po pietų ly
giai programa prasideda. 
Kaip ir Vingio parke, 16-ka 
trūbelninkų su porametriu il
gio trimitais išmaršuoja į vi
durį aikštės, sustoja ratu su 
trimitais, atsuktais į publiką, 
kurios buvo daug desėtkų 
tūkstančių, ir skardžiu balsu 
skelbia šokių programą (šo
kių eigą) atidaryta. Šį kartą 
Olympiados Švyturio niekas 
nenešė. Jis stovėjo rytiniame 
stadijono šone tarpe sėdynių 
netoli mūsų.

Į tam tikrą plieninę formą, 
švyturio pavidale, buvo 
įjungtas dujų vamzdelis ku
ris, laikui atėjus, liepsnele 
puptelėjo ir pradėjo žibėti. 
Viena mūsų grupės moterų, 
sėdėjusi arti, sako: “Tai gal 
fašizmą degina”. Man norėjo

spaudoje buvo rašoma: “Mū
sų ekonominiai ryšiai su 
Europos šalimis ir Japonija 
taip išplėsti, kad iš Amerikos 
pusės tęsimas prekybos apri
bojimų padarys žalos pir
miausiai pačiai Amerikai”.

Tarpe pastoviausių priešų 
prekybos su socialistinėmis 
šalimis randasi Amerikos 
Darbo Federacijos-Pramoni- 
nių Organizacijų Kongreso 
(ADF-CIO) ir Tarptautinės 
Laivakrovių Associacijos va
dovybės. Antai, Laivakrovių 
organizacijos suvažiavime 
praeitą mėnesį vadai pravedė 
nutarimą, kad jeigu būsią 
patirta, kad eksportas į Tary
bų Sąjungą grūdų prisideda 
prie pakėlimo maisto kainos 
namie, bus atsisakyta krauti į 
laivus grūdus ir kitus pro
duktus, skirtus Tarybų Są
jungai.

1972 metais, kuomet Tary
bų Sąjunga pirko nemažai 
grūdų Amerikoje, reakcinin
kai šaukė: “Amerikos žmonės 
tapo apgauti ir nuskriausti. 
Jie turi mokėti aukštesnę 
kainą už duoną”. Bet vėliau 
paaiškėjo, kad tas duonos 
pabrangimas buvo didžiųjų 
grūdų kompanijų, kaip Cor- 
giel ir Continental, spekulia
cijos ir klastavimo rezultatas, 
o ne prekybos su Tarybų 
Sąjunga.

Tad dabar, jei maisto kai
nos pakiltų, mes žinosime, ką 
už tai kaltinti.

Ksavera

si ją patikslinti, kad tegul tas 
kultūros švyturys sudegina 
ne tik fašizmą, bet ir visą 
kitokį fanatizmo izmą.

Žalgirio stadijonas, kaip ir 
visi Vilniaus pastatai, supa
mas žalumynų. Jame telpa 
virš 15,000 publikos. Mes 
sėdėjome jo rytiniame šone.

Apie pačius šokius, kągi? 
Jų žodžiais nenusakysi. Rei
kia juos matyti.

Kaip dabar viskas Lietuvo
je, taip ir šokiuose, viskas 
sąmoningai suplanuota. Pro
grama padalinta į 7-nius sky
rius. Abelnai imant, kiekvie
nam skyriuje apie 6 šokius. 
Per dvi ir pusę valandos 
sušoko apie 42 šokius. Jie visi 
buvo masiniai-saviveiklįnių 
šokėjų šokiai. Kiek ten daly
vavo šokėjų? Nežinau-daug 
tūkstančių. Dainininkų vakar 
dainavo gerokai virš 20,000. 
Šokėjų banga po bangos virto 
iš visų angų stadijono septy
nis ar aštuoniais atvejais ir 
man atrodė, kad jų buvo 
gerokai daugiau negu daini
ninkų. Tikslūs skaičiai ne
svarbu. Svarbu. Kad vaiku
čiai, vidurinės mokyklos am
žiaus vaikai, pradinės mo
kyklos vaikai, universitetų 
studentai, na, ir pagyvenę 
žmonės šoko - visi šoko - visa 
Lietuva šoko! Kada tie jau
nuoliai užaugs, kuomet jų 
gyvenimo rūpesčiai padidės 
su šalsiančia širdžia jie prisi
mins tas jaunystės dienas, 
kuomet jie šoko Žalgirio sta
dione. Atsimins, kad, kiek 
ten meilės jausmų laike Dai
nų šventės buvo išlieta.

Na, ką daugiau apie Šokių 
šventę? Reikėtų daug prira'- 
šyti, viską aiškiau nupiešti. 
Tas žodžiais neįmanoma. Tik 
dar noriu priminti, kad kiek
viena grupė šokėjų ir kiek
vienas orkestras turėjo labai 
ryškias įvairias spalvas. Kai 
jie šoka ar maršuoja jos susi
maišo į visų vaivorykštės 
spalvų spalvyną. Visas stadi
jonas atrodo lyg laukas įvai
riaspalvių gėlių. Akį žavėjan- 
tys ir sielą dirginantys vaiz
dai!

Daug daug minčių slinko 
mano vaidentuvėj, lyg debe-

I. SUVERENI LYGYBE, 
SUVERENUMUI BUDINGŲ

TEISIŲ GERBIMAS
Dalyvaujančios valstybės 

berbs suverenią viena kitos 
lygybę ir savitumą, taip pat 
visas jų suverenumui būdin
gas ir jį aprėpliančias teises, į 
kurias įeina, konkrečiai, 
kiekvienos valstybės teisė į 
juridinę lygybę, teritorinį 
vientisumą, laisvę ir politinę 
nepriklausomybę. Jos taip 
pat gerbs viena kitos teisę 
laisvai pasirinkti ir ugdyti 
savo politines, socialines, 
ekonomines bei kultūrines si
stemas, kaip ir teisę įvesti 
savo įstatymus ir administra
cines taisykles.

Tarptautinės teisės požiū
riu visos dalyvaujančios val
stybės turi vienodas teises ir 
pareigas. Jos gerbs viena 
kitos teisę nustatinėti ir pa
laikyti savo nuožiūra santy
kius su kitomis valstybėmis 
sutinkamai su tarptautine 
teise ir šios Deklaracijos dva
sia. Jos yra tos nuomonės, 
kad jų sienos gali keistis, 
sutinkamai su tarptautine 
teise, taikiu būdu ir pagal 
susitarimą. Jos taip pat turi 
teisę priklausyti arba nedaly
vauti dvišalėse arba daugia
šalėse sutartyse, taip pat 
teisę dalyvauti arba nedaly
vauti sąjunginėse sutartyse; 
jos taip pat turi neutralumo 
teisę.

II. NENAUDOJIMAS 
JĖGOS ARBA GRASINIMO 

JĖGA
Dalyvaujančios valstybės 

savo savitarpio, taip pat ir 
apskritai savo tarptautiniuo
se santykiuose vengs naudoti 
jėgą arba grasinimą jėga tiek 
prieš bet kurios valstybės 
teritorinį vientisumą arba po
litinę nepriklausomybę, tiek 
bet kuriuo kitu būdu, nesude
rinamu su Suvienytųjų Naci
jų tikslais ir su šia Deklaraci
ja. Negali būti vadovaujama
si jokiais argumentais, sie
kiant pateisinti grasinimą jė
ga arba jos naudojimą, pažei
džiant šį principą.

Atitinkamai dalyvaujančios 
valstybės nesiims jokių 
veiksmų, kurie reikštų grasi
nimą jėga arba tiesioginį bei 
netiesioginį jėgos panaudoji
mą prieš kitą dalyvaujančią 
valstybę. Lygiai taip pat jos 
vengs bet'kokiomis formomis 
rodyti jėgą, kad priverstų 
kitą dalyvaujančią valstybę 
atsisakyti pilnutinio savo su
verenių teisių įgyvendinimo. 
Lygiai taip pat jos savo savi
tarpio santykiuose vengs bet 
kurių represalijų aktų, nau
dojant jėgą.

Joks toks jėgos arba grasi
nimo jėga naudojimas nebus 
laikomas priemone suregu
liuoti ginčams arba klausi
mams, kurie gali sukelti jų 
ginčus.

III. SIENŲ 
NELIEČIAMUMAS

Dalyvaujančios valstybės 
laiko neliečiamomis visas vie
na kitos sienas, kaip ir visų 
valstybių Europoje sienas, ir 
todėl jos dabar ir ateityje 
vengs bet kurių pasikėsinimų 
į tas sienas.

Jos atitinkamai vengs ir 
bet kurių reikalavimų ar 
veiksmų, kuriais siekiama už
grobti bei uzurpuoti dalį bet 

sėliai Lietuvos giedrioje pa
dangėje. Mintis skrido per 
Atlantą į mano namus Flori
doje pas mano šeimą. Kaip 
linksma būtų, kad ir jie čia 
šalia manęs sėdėtų ir džiaug
tųsi mano gimtinės grožiu. 
Kągi? Gal sulauksiu kito fes
tivalio 1980-tais. Aš juos vi
sus Čia atvešiu!

Labas vakaras. Šokiai pasi
baigė. Grįšiu į Gintaro vieš
butį, nes jau saulėleidis. Grį
žau kupinas įspūdžių.

A. P. Gabrėnas 

kurios dalyvaujančios valsty
bės teritorijos arba visą teri
toriją.
IV. VALSTYBIŲ 

TERITORINIS 
VIENTISUMAS

Dalyvaujančios valstybės 
gerbs kiekvienos dalyvaujan
čios valstybės teritorinį vien
tisumą.

Sutinkamai su tuo jos 
vengs bet kurių veiksmų, 
nesuderinamų su Suvienytų
jų Nacijų Organizacijos Įsta
tų tikslais bei principais, 
prieš bet kurios dalyvaujan
čios valstybės teritorinį vien
tisumą, politinę nepriklauso
mybę arba vieningumą, sky
rium imant, bet kurių tokių 
veiksmų, kuriais naudojama 
jėga arba grasinama panau
doti jėgą.

Dalyvaujančios valstybės 
taip pat vengs paversti viena 
kitos teritoriją karinės oku
pacijos objektu arba kitų tie
sioginių ar netiesioginių jė
gos panaudojimo priemonių, 
pažeidžiant tarptautinę'teisę, 
objektu, arba įgijimo tokio
mis priemonėmis ar grasi
nant jas panaudoti objektu. 
Jokia okupacija arba toks 
įgijimas nebus pripažįstamas 
teisėtu.
V. TAIKUS GINČŲ 

SUREGULIAVIMAS
Dalyvaujančios valstybės 

ginčus tarp savęs spręs tai
kiomis priemonėmis tokiu bū
du, kad nebūtų keliama grės
mė tarptautinei taikai bei 
saugumui ir teisingumui.

Jos sąžiningai ir bendra
darbiavimo dvasia dės pa
stangas trumpu laiku pa
siekti teisingą, tarptautine 
teise paremtą sprendimą.

Šiais tikslais jos naudos 
tokias priemones, kaip dery
bos, ištyrimas, tarpininkavi
mas, taikinimas, arbitražas, 
teisminis nagrinėjimas arba 
kitokios taikios priemonės, jų 
pačių pasirenkamos iškaitant 
bet kurią sureguliavimo pro
cedūrą, suderintą prieš ky
lant ginčams, kuriuose jos 
būtų šalys.

Jeigu ginčo šalys neišspręs 
ginču viena iš aukščiau minė
tų taikių priemonių, jos toliau 
ieškos savitarpiškai suderin
tu būdu ginčui taikiai suregu
liuoti.

Dalyvaujančios valstybės, 
kurios yra šalys tarp jų kilu
siame ginče, kaip ir kitos 
dalyvaujančios valstybės, 
vengs bet kurių veiksmu, 
kurie gali taip pabloginti pa
dėtį, kad kils grėsmė tarp
tautinės taikos bei saugumo 
palaikymui, ir tuo padaryti 
taikų ginčo sureguliavimą 
sunkesnį.
VI. NESIKIŠIMAS J

VIDAUS REIKALUS
Dalyvaujančios valstybės 

! vengs bet kurio kišimosi, tie
sioginio ar netiesioginio, indi
vidualaus ar kolektyvinio, į 
vidaus arba užsienio reikalus 
priklausančius kitos dalyvau
jančios valstybės vidaus 
kompetencijai, nepriklauso
mai nuo jų savitarpio santy
kiu.

Atitinkamai jos vengs bet 
kurios formos ginkluoto kiši
mosi arba grasinimo tokiu 
kišimusi prieš kita dalyvau
jančią valstybę.

Jos lygiai taip pat visomis 
aplinkybėmis vengs bet kurio 
kito karinės ar politinės, eko
nominės ar kitos prievartos 
akto, kuriuo siekiama pa
jungti savo interesams kitos 
valstybės įgyvendinimą tei
sių, būdingu jos suverenu
mui, ir tuo būdu užsitikrinti 
bet kuriuos pranašumus.

Atitinkamai jos, be kita ko, 
vengs teikti tiesioginę arba 
netiesioginę pagalbą teroris
tinei arba ardomajai ar kitai 
veiklai, kuria siekiama smur
tu nuversti kitos dalyvaujan
čios valstybės režimą. ’



4-tas puslapis

Laimėjo kaltini

Raleigh, N. C. - Teisėjas Hamilton Hobgood patvarkė, 
kad kaltinimas prieš teisiamąja Joann Little būtų pakeistas 
iš pirmojo laipsnio žmogžudystės į antrojo laipsnio. Skirtu
mas tame, kad už papildymą pirmojo laipsnio žmogžudys
tės, pagal šios valstijos įstatymus, teisiamasis, džiurės 
pripažintas kaltu, automatiškai gauna mirties bausmę, o už 
antrojo laipsnio - baudžiamas tik amžinu kalėjimu.

Teisėjas, matyt, įsitikino iš valdžios pastatytų prieš ją 
liudininkų, kad nepavyks Miss Little pasiųsti į elektros 
kėdę, tai pakeitė kaltinimą. Tai tam tikras jos laimėjimas, 
bet ne pamatinis. Ji nekalta, nes ji gynėsi nuo sargo, kuris 
kėsinosi ją išprievartauti. Apsigynimo advokatai pristato 
visą eilę to paties kalėjimo kalinių, kurios teisme sakė, kad 
tas pats sargas darė pasikėsinimus ir ant jų, užpuolė ir 
kėsinosi lytiniai išprievartauti. Miss Little tik gynėsi, ir 
turėjo pilną teisę gintis.

KAPITALISTINIO PASAULIO BĖDOS

DIDĖJA KRIZĖ IR 
PIETINĖJE EUROPOJE

V. BOVINAS
Skaitytojui gerai žinoma 

dabartinė kapitalistinio pa
saulio krizė. Bet kad nebūtų 
priekaištų, jog tai yra tik 
komunistinė “propaganda”, 
tad šio straipsnio visa infor
macija imta iš kapitalistinės 
spaudos. Ypatingai naudoja
me žurnalisto R. Boyd, grįžu
sio iš Europos, straipsnius, 
rašytus buržuaziniame “Mia
mi Herald” dienraštyje. Skai
tytoją intriguoja ir jo straips
nių antraštės: “Europa suka į 
kairę”, “Komunistų laimėji
mai Pietų Europoje” ir kt.

Žinoma, didžiausią smūgį 
JAV imperializmas gavo In
dokinijoje. Sunku vaizduotis 
sveiką protą, kuris pateisintų 
JAV imperializmo interven
ciją Vietname. Maža šalis, 
gyvenanti už tūkstančių my
lių Azijos žemyne, kovojanti 
už pažangą, nepriklausomy
bę, geresnę socialinę san
tvarką prieš savus ir sveti
mus “watergaterius” - buvo 
užpulta, žudoma ir naikinama 
iš Amerikos atvykusio, mo
derniškai ginkluoto imperia
lizmo. Tačiau pasaulinio kapi
talo galingiausia šalis, sudė
jusi bilijonus kapitalo, tūk
stančius gyvybių - su gėda 
turėjo pasitraukti iš Pietų 
Vietnamo. Didvyriška viet
namiečių kova, vaduodamas! 
socializmo idealais, nugalėjo 
imperializmo intervenciją.
Po Pralaimėjimo Indokinijoje

Dabar visais frontais kapi
talistinės jėgos veikia, norė
damos išlaikyti dar likusias 
imperializmo pozicijas pasau
lyje. Kapitalizmo ideologus 
baugina šalys, kurios perėjo į 
socializmo sistemą, pašalino 
nedarbą, infliaciją ir skurdą. 
Tad kapitalizmo santvarkos 
“ekspertai” labai susirūpinę, 
kaip “apdrausti” Pietinę 
Europą nuo socializmo. Žur
nalistas R. Boyd detališkai 
analizuoja dabartinę politinę 
padėtį Portugalijoje, Ispani
joje, Italijoje ir Graikijoje. 
Aišku, tose šalyse veikia 
amerikinė ČIA žvalgyba, 
JAV kapitalas ir visokia dip
lomatija.

Fašistinių diktatūrų sužlu
gimai, žinoma, susilpnina ir 
visą imperialistinį NATO 
frontą, kuris suorganizuotas 

prieš Tarybų Sąjungą ir kitas 
socialistines šalis. Ne be rei
kalo Europoje, Azijoje skrai
do Kissingeris ir Fordas su 
visokiais pažadais, stengda
masis išlaikyti reakcines ka
pitalo valdžias. Atėjo laikas, 
kad jau be ginklo kapitalisti
nės šalys derasi ir su socialis
tinio pasaulio šalimis.

Visų dėmėsyje Portugalija
Šiuo metu pasaulio akys 

nukreiptos į vykstančią revo
liuciją Portugalijoje. Ši šalis 
tik 1974 m. nutrenkė fašisti
nę diktatūrą. Pati Portugali
ja nedidelė šalis (apie 9 mili
jonai gyventojų), bet jos dik
tatoriai pavergė skaitlinges- 
nes šalis Afrikoje - Angola, 
Mozambique buvo Portugali
jos kolonijomis. Portugalija 
jau nuo 1910 metų vadinasi 
respublika, bet iki dabartinio 
perversmo joje nebuvo de
mokratijos nei laisvės, ją val
dė diktatoriai.

Dabartinį (1974) Portugali
jos perversmą paruošė ir 
vykdo armijos karininkai, ku
rių tarpe veikia ir komunis
tai. Dabartinė jos valdžia - 
militarinė taryba. Žinoma, 
tai sujudo visos reakcinės 
jėgos prieš revoliucijos socia
listinę kryptį. Ypač reakcijai 
tarnauja Socialistų partijos 
antikomunistiniai šūkiai. Tad 
tenka palaukti ir pamatyti, 
kuria kryptimi baigsis Portu
galijos revoliucija.

Ir Ispanijoje
Po Portugalijos seka disku

sija apie Ispaniją. Ši 35 mili
jonų gyventojų šalis jau yra 
išbandžiusi socialinį civilį ka
rą. Pradedant 1931 metais, 
jos liaudis pradėjo kurti Dar
bininkų Respubliką. Atskyrė 
bažnyčią nuo valstybės, pra
dėjo pertvarkyti ekonominę 
struktūrą. Liaudies Frontas 
1936 metais rinkimuose gavo 
didžiumą balsų. Tai siutino 
ne tik vietinę, bet ir pasauli
nę, kapitalizmo reakciją. Ka
rys Francisco Franco suorga
nizavo armijos sukilimą prieš 
liaudį. Taip prasidėjo Ispani
joje civilis karas, kuris truko 
apie tris metus. Liaudies gy
nimui amerikiečiai suorgani
zavo ir pasiuntė liaudies ko
votojų Lincolno Brigadą Ispa

nijon. Tame dalinyje buvo ir 
mums pažįstamų lietuvių bū
relis.

Tačiau fašistinės Italijos ir 
hitlerinės Vokietijos inter
vencija išgelbėjo Franco. 
Taip monarchistas Franco 
1939 m. tapo Ispanijos mono
litišku diktatorium, nuslopi
no visokią pažangią veiklą. 
Bet istorija veikia prieš fašiz
mą. Pats Franco jau 82 metų 
amžiaus ligonis, sakoma, kad 
jo valdžios ministrai reikalau
ja jo rezignacijos. Kai kurie 
vadovai pranašauja šalyje 
“eksploziją” (liaudies sukili
mą), jei laiku nebus padary
tos reikiamos reformos. Nes 
šalies ekonomika smunka, di
dėja nedarbas, infliacija ir 
kitos kapitalizmo ligos įsiga
lėjo fašistinėje diktatūroje.

Tad ir tarptautinė reakcija 
susirūpinus Ispanijos ateiti
mi. Juk Amerika Ispanijoje 
turi sudėjus apie pusantro 
bilijono dolerių, o dar dau
giau investmentų į Franco 
Ispaniją suplaukė iš Europos 
kapitalistinių šalių. Tad žino
ma, kad Ispanijoje veikia 
JAV ir kitų šalių vieša ir 
slapta diplomatija. Kapitaliz
mo vaduotojai jau ruošia nau
ją valdžią Ispanijai. Kapita
lizmo ideologai naudoja viso
kias priemones, kad darbo 
klasė po 36 metų vergovės, 
neatnaujintų kovos už Darbi
ninkų Socialistinę Respubli
ką. Tačiau anksčiau ar vėliau 
socializmo pergalė ateis ir į 
Ispaniją.

Dideli laimėjimai Italijoje
Žinoma, daugiausia sukrė

tė kapitalistinį pasaulį šių 
metų rinkimai Italijoje. Žur- 
listas R. Boyd rašo, kad 
komunistai tapo vadovaujan
čia partija šešiuose Italijos 
rajonuose, kur yra dideli 
miestai: Roma, Napoli, Mi
lan, Turin, Genoa, Firenza, 
Venezia ir Bologna. Sakoma, 
kad šie rinkimai priartino 
Komunistų partiją prie Itali
jos nacionalinės valdžios var
tų. O Italija Pietinėje Euro
poje laikoma kaip svarbiausia 
kapitalistinė valstybė. Ko
munistų laimėjimai savaimi 
kalba prieš NATO ir Ameri
kos militarines bazes. Juk 
Italija yra viena iš didžiųjų 
Europos valstybių, su 56 mi
lijonais gyventojų.

Tad daug rašoma, teorizuo
jama, kas bus, kai Italijos 
valdžioje bus komunistai. Su
prantama, kapitalizmo reak
cijai yra ko susirūpinti. R. 
Boyd rašo, jog Italijos Komu
nistų Partija turi 1,149,507 
duokles mokančių narių. Bir
želio rinkimuose už komunis
tus balsavo 10,149,135 pilie
čiai. O Krikščionių demokra
tų partija smunka, nepaten
kina darbo žmonių reikalavi
mų ,.

Italijos lokaliniai miestai, 
kurių valdžioje veikia komu
nistai, pasižymi gera tvarka. 
Ypač minimas miestas Bo
logna, kurio administraciją 
komunistai padarė pavyzdžiu 
visoje šalyje. Todėl kapitaliz
mo žvalgai jau numato dar 
didesnes komunistų pergales 
ateinančiuose rinkimuose. O 
tada, sakoma, iš Italijos turės 
išeiti JAV militarines bazės, 
sugrius ir NATO frontas.

Šis tas apie Graikiją
Nenormali politinė padėtis 

yra ir Graikijoje. Atėnų ir 
Washington© oficialai ginčija
si dėl nebaigto karo Kipro 
teritorijoje. Ateina prisimini
mai, kad 1947 m. irgi Ameri
kos imperializmas “išgelbėjo” 
Graikiją nuo socializmo. To
dėl fašistinė reakcija valdė 
šalį iki 1974 metų perversmo. 
Graikijos oficialai dabar pa
reiškia, kad dabartinė Graiki
ja yra savistovė, o ne JAV 
satelitas.

Tačiau dirbančiosios visuo
menės sluoksniuose, matyt, 
atgyja klasinė kova. Ten pa
staruoju laiku vyksta antia- 
merikinės demonstracijos, ir 
net JAV ambasados langai
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buvo išdaužyti - tai, žinoma, 
paaiškinama tik “kairiųjų 
ekstremistų išpuoliais”. Bet 
tie “išpuoliai” gali būti ir 1947 
metų liaudies kovos atgar
siai.

Dabartinė Graikija išėjo iš 
NATO sutarties, reikalauja, 
kad iš jos teritorijos JAV 
išvestų savo karines jėgas. 
Žinoma, diplomuoti abiejų ša
lių ekspertai mano, kad jie 
galės išlyginti politinius ne
sutarimus, jeigu Graikijoje 
pasiliks dabartinė vadovybė, 
kuri visgi padarė žingsnį į 
pažangą.

Dabartinė Graikijos valdžia 
jau žmonių išrinkta, jos vado
vai didžiuojasi, kad Graikija 
šiuo metu praktikuoja demo
kratiją, kurią ji išradusi prieš 
2,500 metų. Bet tai priklau
sys nuo to, kiek bus paten
kinti darbo klasės interesai. 
Kaip žinoma, buržuazinės de
mokratijos sistemos, parem
tos privatine nuosavybe, kla
siniu išnaudojimu.

Tai visa, kas šiame straips
nyje pasakyta, yra neatski
riamai susiję su dviejų socia
linių sistemų - socializmo ir 
kapitalizmo ideologine kova. 
Kuo daugiau didėja kapitalis
tinio pasaulio krizė, nedar
bas, infliacija, karo pavojus, 
tuo aiškiau iškyla socializmo 
sistemos pranašumas. Kapi
talizmas dabartinėje stadijo
je pasižymi nepastovumu, vi
diniais ir tarptautiniais kon
fliktais, o socializmo sistemo
je vis daugiau pastebimas 
stabilumas.

Žymus kovotojas

Frank Wilkinson
Jis yra direktorius Nacio

nalinio Komiteto kovai prieš 
reakcinius įstatymus. Jis sa
ko, kad tokių įstatymų pavo
jus yra padidėjęs ir jis vyks 
per visą šalį su prakalbomis 
prieš jį kovoti. Visi geros 
valios amerikiečiai linki jam 
didžiausios sėkmės.

Washingtonas. - Izraelio 
ambasadorius Dinitz turėjo 
pasitarimą su valstybės sek
retoriumi Kissingeriu Vidu
rio Rytų reikalais. Jie ap
svarstę vėliausius Egipto pa
siūlymus dėl susitaikymo su 
Izraeliu. Ką jie nutarė, aišku, 
neskelbiama.

DUMBLIAI — 
energijos Šaltinis

Greitai augantys rudieji dumb
liai turi daug organinės medžia
gos, kurią bakterijos nesunkiai 
paverčia dujiniu metanu, o pa
kaitintą— j naftą panašiomis me- . 
džiagomis.

Šiuo metu Kalifornijos pakran
tėse atliekami praktinio rudųjų 
dumblių panaudojimo bandymai. 
Čia numatoma įsteigti dvi di
džiules eksperimentines fermas 
rudiesiems dumbliams auginti. 
1985 m. tokia 40 tūkst. ha ploto 
ferma galėtų aprūpinti energija 
miestą, kuriame gyvena 50 tūkst. 
žmonių. Tokios energijos gavy
bos išlaidos bus nedidelės, nes 
dumblius auginti yra gana pa
prasta.

Šildantis stiklas
Lenkų specialistai sukūrė ban

domąją elektra šildomų stiklinių 
indų partiją. Vidinė stiklo pusė 
išklota elektrai laidžios medžia
gos sluoksniu, turinčiu didelę 
varžą. Indą įjungus į elektros 
tinklą, 3 I vandens jame užverda 
per 2 min.

“LAISVEI" 1S KAPSUKO.

IŠ KAPSUKO PADANGĖS

“Iki pasimatymo Respublikinėje” - sako LTSR nūs. art. A.
Yozėnas kapsukiečiams. V. Gulmano nuotr.

Daug įvairių renginių įvyko 
mūsų mieste per paskutinius 
mėnesius, jie gerokai išjudi
no kapsukiečius. Reikalinga 
paminėti tokius renginius, 
kaip rajoninė sporto šventė, 
šauniai praėjusi dainų šven
tė, jau nekalbant apie tokias 
tradicines šventes, kaip mo
kyklų baigimo aktai, diplomų 
įteikimas ir pan. Visi šie ir 
panašūs renginiai buvo skirti 
pergalės prieš fašistinę Vo
kietiją trisdešimtmečiui pa
minėti. Kadangi vieno 
straipsnio rėmuose labai sun
ku išsamiai apie visus rengi
nius papasakoti, todėl pasi
stengsiu gerbiamus “Laisvės 
skaitytojus su kai kuriais iš 
jų bent glaustai supažindinti.

Rajoninė sporto šventė.
Tai buvo tikrai gražus ren

ginys, kuriam buvo rimtai 
pasiruošta. “Sūduvos” sta
dionas buvo gražiai pasipuo
šęs, pasiruošęs priimti spor
tininkus. Skamba muzika, 
plazda vėliavų šilkai. Pir
miausiai įbėga sporto vetera
nai, sukorę gana nemažą at
stumą nuo Rudžių giraitės, 
kur fašistiniais metais buvo 
sušaudyta gana daug sūdu- 
viečių. Žinoma, dėl amžiaus 
jau nevisi tą atstumą atlaikė, 
bet patys aktyviausi ir tvir
čiausi atbėgo į stadioną.

Po to sekė dviračių lenkty
nės, įvairių distancijų bėgi
mai parodomosios imtynės ir 
boksas ir galų gale šuoliai su 
parašiutais į tiksliai nurodytą 
vietą. Parašiutininkai pade
monstravo tikrai gražų meis
triškumą atlikdami grupinius 
šuolius, ilgesnį kritimą neat
skleidžiant parašiuto ir t. t. 
Visa tai paliko labai puikų 
įspūdį.

Rajoninė dainų šventė.
Tai buvo ,visų renginių, 

skirtų pergalės prieš fašisti
nę Vokietiją trisdešimtmečiui 
ir tarybinės santvarkos Lie
tuvoje atkūrimo trisdešimt- 
penkmečiui atžymėti, kulmi
nacija.

“Sūduvos” stadioną, kur 
paprastai vyksta visi stam
besni renginiai, užplūdo tūks
tantinė saviveiklininkų mi
nia. Ši diena buvo rimtas 
mūsų saviveiklininkų egzami
nas prieš respublikinę dainų 
šventę. Šiose iškilmėse daly
vavo 1280 mūsų rajono meno 
mėgėjų. Priešingai kitoms 
šventėms, čia dalyvavo tik 
tie kolektyvai, kurie atsto
vaus Kapsuko rajoną Vilniu
je.

Visame mieste jautėsi 
šventiškas pakilimas, puiki
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nuotaika. Miestas apsitvar
kęs, pasipuošęs vėliavom lau
kė šios nepaprastos šventės 
pradžios.

Po oficialios dalies ir kalbų 
prasidėjo pati šventė. Iš šim
tų krūtinių išsiveržė A. Bra
žinsko kantata “Brolių milži
nų šalyje”. Ją pakeitė pionie
rių choras, padainavęs A. 
Ostrovskio “Te visad šviečia 
saulė”, K. Kavecko “Džiaugs
mo vainiką” ir kt. Dirigavo 
mokytojai P. Pvilionis ir J. 
Marcinkevičiūtė. Choristams 
pageidaujant, savo dainą pa- 
dirigavo pats autorius komp. 
K. Kaveckas'.

Keičiasi chorai, dirigentai, 
prie pulto matome LTSR 
nūs. mokytoją A. Šmulkštį, 
V. Junevičienę, St. Žukienę 
ir kitus.

Labai šiltai buvo sutikti 
žinomi mūsų chorvedžiai A. 
Krogertas, A. Jozėnas, K. 
Kaveckas. Jų dirigavimas 
tartum priminė, kad dainų 
šventė jau ne už kalnų.

Antroje dalyje buvo šokiai. 
Tai spaliukai, pionieriai ir 
jaunuoliai'iš Kapsuko, Kazlų 
Rūdos, Liudvinavo vidurinių 
mokyklų. Šokiai praėjo taip 
pat labai įspūdingai.

Šventė buvo baigta I. Du- 

J. SUBATA

BERŽAS
Vai, pūtė, pūtė vėjas piktasis, 

Piktasis vėjas pūtė!
Vai, ūžė, ošė beržas baltasis 

Per nykią, niūrią liūtį!

Oi berže, berže, broli brangusis, 
Brangusis berže broli, 

Ko taip vaitoji viesulo gūsios?
Žvelgi į erdvių tolį?

Leisk apkabinti liemenį tavo, 
Liemenį tavo baltą,

Drauge išlieti sielvartą savo, 
Apverkti dalią šaltą!

— Kas žeidė, skaudė tave nekaltą,
Keleivi prašalieti,

Kad tu prie mano liemenio balto 
Geidauji prisišlieti?

— Juk tu gali visur nukeliauti.
Keliaut, kur noras kyla,

Į saulės kraštą greit nusigauti 
Už tūkstantinių mylių

— Išmoki ošti aukšta viršūne,
Išmoki ošti šilui,

Skardenti aidžią dainą skrajūnę! 
Sklaidyti nykią tylą!

Nors šniokščia, pučia vėjai piktieji. 
Piktieji vėjai pučia,

Prie beržo balto tu prisišlieji 
Ir oši šniokščiant liūčiai!

najevskio “Daina apie tėvy
nę”, kurią pradirigavo LTSR 
liaudies artistas prof. K. Ka- 
veckas.

Ilgai dar choristai nenorėjo 
skirstytis. Svečiams diriguo
jant nuskambėjo J. Naujalio 
“Lietuva brangi”, “Ant kalno 
karklai siūbavo”, “Atskrend 
sakalėlis” ir eilė kitų. Žodžiu, 
susidarė lyg ir neoficiali tre
čioji koncerto dalis.

V. Gulmanas

įvairumai
□ Švedijos meno akademija 
savo nepasitenkinimą sinop
tikais išreiškė gana origina
liai: paskyrė Stokholmo me
teorologinių prognozių insti- 
tui pirmąją premiją. . . už 
geriausią metų poezijos ir 
mokslinės fantastikos kūrinį. 
Autoritetinga komisija paaiš
kino: oro prognozė 1974 metų 
vasarai buvo nepakartojamas 
poetinės fantazijos šedevras.

□ Atlantos (JAV) simfoninio 
orkestro dirigentas sumanė 
“pagerinti” P. Čaikovskio iš
kilmingą uvertiūrą “1812 me
tai”. Koncerto metu, grojant 
šią uvertiūrą, jis organizavo 
keletą tikrų sprogimų. Eks
perimentas, kaip prisipažino 
dirigentas, nepavyko, nes 
žiūrovų salė prisipildė dūmų, 
ir, atvykus gaisrininkams, 
koncertas buvo nutrauktas.

□ 5000 žiūrovų matė: airis 
John McNamara per 65 se
kundes prarijo penkias gyvas 
varles, tuo pačiu tapdamas 
oficialiu šios “sporto” šakos 
čempionu. “Niekad taip pui
kiai nesijaučiau, - po varžybų 
pareiškė naujai iškepta gar
senybė žurnalistams. - Reko
menduoju pamėginti ir 
jums! . .”

SENELĖ ŠTURMUOJA 
ALPES

75 metų anglė Elinor Longfild 
3 mėnesus keliavo... mopedu per 
Alpes, Jugoslaviją, Bulgariją iki 
Turkijos, Stambulo. Nors moterii- 
kė senyva ir paskutinį kartą buvo 
važiavusi dviračiu prie! 30 metų, 
tačiau sėkmingai sukorė 6,5 tūkst. 
km. Paskatinta sėkmės, ji rengiasi 
naujai kelionei j Birmą,

UŽSALDĖS VISUS N. Y. 
VALSTIJOS BIUDŽETUS

Albany, N. Y. - Gubernato
rius Carey pareiškė, kad visų 
valstijos įstaigų bei departa
mentų biudžetai yra užšaldy
ti. Tai reiškia, kad dabarti
niai biudžetai nebus nei kelia
mi, nei mažinami ir ateinan
čiais finansiniais metais. Gu
bernatorius tą patvarkymą 
laikąs jo priemone užkirsti 
infliacijos kilimą.
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Jiems visiems grūmoja mirties bausmė

Kaltinamieji: Iš kairės į dešinę [viršuje] - Fleeta Drumgo, 30 metų, Hugo Pinell, 30 m. ir 
Luis Taalamantez, 32 metų; [apačioje] - John Larry Spain, 25 metų, David Johnson, 28 
metų ir Willie Tate, 30 m.

San Rafael, Cal. - Jie čia 
visi teisiami. Jie kaltinami, 
kad prieš ketverius metus jie 
dalyvavo bandyme pabėgti iš 
San Quentin kalėjimo. Per tą 
bandymą kalinys George 
Jackson, trys kalėjimo sargai 
ir du taip vadinami “trustis- 
tai” buvo užmušti.

Penki kaliniai į teismą pri
statomi ir teisme laikomi su

rakintomis rankomis ir kojo
mis. Valdžia sako bijanti, kad 
jie vėl nesikėsintų pabėgti.

Vien tik sudarymas džiurės 
paėmęs 17 savaičių! Valdžia 
sako, kad vien tik įrodymas 
teisiamųjų nusikaltimo gali 
nusitęsti šešis mėnesius. Ji 
turinti 150 liudininkų. Na, o 
apsigynimas irgi gali paimti 
apie pusmetį.

Sao Paulo, Brazilija
a • ' '

VISOKIOS LIETUVIŠKOS 
NAUJIENOS

Paviešėjusi apie tris mėne
sius pas savo drauges pažįs
tamas Sao Paulyje, liepos 16 
dieną grįžo į Tarybų Lietuvą 
Filomena Petruševičienė. Į 
Sao Paulo aerouostą Kongo- 
nes suvažiavo gražus būrelis 
jos draugių-draugų palinkėti 
laimingos kelionės.

Filomena yra gerai pažįsta
ma S. Paulo lietuviams, nes 
prieš 16 metų ji gyveno sao- 
pauliečių tarpe. Susirinku
sieji spaudė jai dešinę, linkė
jo sėkmės kelionėje į Tėvynę, 
prašė perduoti linkėjimus bu-- 
vusiems braziliečiams, kiti 
pasižadėjo dar kartą susitikti 
Vilniuje. . .

Birželio 15 dieną mūsų tau
tietė O. Radziavičienė minėjo 
savo gimtadienio sukaktį. 
Malonėjo atsilankyti ir mūsų 
gerbiama viešnia Filomena ir 
turistai, kurie liepos 5 dieną 
išvyko į Lietuvą.

Pagal paprotį susirinkusieji 
sukaktuvininkei padainavo 
“Ilgiausių metų’’, ir F. Petru
ševičienė ją apjuosė lietuviš
ka juosta. Paskiau viešnia 
sveikino susirinkusius, per
davė nuoširdžiausius linkėji 
mus nuo buvusių braziliečių 
ir priminė, kokia Lietuva bu
vo prieš 16 metų ir kaip 
dabar Lietuvoje liaudies po
reikiai gerėja su kiekviena 
diena.

Vėliau sekė vaišės, šokiai, 
dainos ir malonūs pasikalbėji
mai lietuviškoje nuotaikoje. 

• Atsisveikinant Radzevičienė 
nuoširdžiai dėkojo už atsilan
kymą, gražius žodžius ir nuo
širdžius linkėjimus.

Kai liepos 5 dieną nuvykau 
į Kongones aeruostą važiuo
jantiems 8 turistams ir S. 
Paulo ir 2 iš Rio de Janeiro, iš 
jų 3 jaunuoliams, palinkėti

geros kelionės ir sėkmės Tė
vynėje, jau radau atvykusių 
daug pažįstamų. Žiūriu ir 
netikiu. Tai negali būti. Jų 
tarpe brangus svečias, “Vil
nies” redaktorius Jonas S. 
Jokubka, buvęs brazilietis. 
Koks malonus susitikimas: 
viešnia iš Vilniaus, o svečias 
iš Chicagos, linki S. Paulo 
lietuviams geros kelionės ir 
linksmai paviešėti Lietuvoje!

Jonas atvyko į Braziliją 
aplankyti savo motiną, sesu
tes ir kitus gimines, ir po 
daugelio metų praleisti atos
togas savųjų tarpe su S. 
Paulo draugais ir pažįsta
mais.

Jonas paviešėjęs Brazilijo
je, pagyvenęs apie 15 dienų, 
aplankė S. Paulo miesto įdo
mybes, muziejus, bibliotekas 
bei Metro ir liepos 11 d., 
atsisveikinęs gimines ir drau
gus, kurie jam linkėjo sėk
mės kelionėje, grįžo į Šiaurės 
Ameriką.
MIRĖ

Liepos 8 d. staiga mirė Ona 
Januškaitė-Jokubkienė, gi
musi 1888 m. Vižonių kaime, 
Kupiškio valsčiuje. Velionė, 
neturėdama pilnai 18 metų, 
1906 m. išvažiuoja į Ameriką. 
Ten susipažįsta su Jonu Jo- 

| kubka ir 1908 m. apsiveda. 
1913 m. jie grįžta į Lietuvą. 
Bet Lietuvoje po 1926 m. 
perversmo nėra darbo, nėra 
ir pinigų, jiems išeitis viena.: 
1927 metais visa šeima, tė
vai, du sūnūs ir trys dukte
rys, sugrįžta į Brazilijos ka
vos plantacijas. Vėliau persi
kelia į S. Paulo ir čia velionė 
gyvena iki mirties.

Jokubkienė mirdama pali
ko giliame liūdesyje tris duk
teris - Vandą, Bronę ir Biru
tę, du sūnus - Joną S. ir 
Edwardą Šiaurės Amerikoje, 
4 vaikaites, 2 vaikaičius, 2 
pavaikaites, du pavaikaičius 
ir kitus gimines. Palaidota

Kongresmenai 
lankosi Kinijoje

Pekinas. - Praeitą savaitę 
Kinijoje lankėsi Amerikos 
kongresmanų grupė. Joje 
skamba pavardės niujorkiš- 
kio senatoriaus Javits, sena
torių Percy ir Stevenson iš 
Illinojaus ir kitų.

Jie pareiškė, kad Amerika 
yra pasižadėjus visomis jėgo
mis ginti Pietų Korėją prieš 
Šiaurės Korėją ir ragino Ki
nijos vyriausybę “suvaldyti” 
Š. Korėją - neleisti jai kėsin
tis ant P. Korėjos.

Kokią dar kitokią misiją čia 
besilanką kongresmanai turi, 
neaišku.

Unijos vadas
Tai didžiulės United Steel 

Workers of America unijos 
prezidentas tos reakcinės 
George Meany politikos šali
ninkas. Jo prezidentavo ke
tvertų metų terminas baigiasi 
ateinančiais metais. Pagal 
dabartinę unijos konstituciją, 
jis nebegali kandidatuoti į 
prezidentus, nes bus sulau
kęs 65 metus. Bet jis labai 
nori dar ketverius metus pa
silikti toje svarbioje labai 
riebiai apmokamoje vietoje. 
Todėl sušilęs darbuojasi, mo
bilizuoja visus savo unijoje 
pasekėjus, kad busimajame 
delegatų suvažiavime unijos 
konstitucija būtų pakeista 
taip, kad jam leistų vėl būti 
kandidatu. Apie išrinkimą jis 
neabejoja, nes turi tvirtą sa
vo pasekėjų mašiną.

Araso kapinėse.
Mirusios giminėms, šeimai, 

artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą. O tau, 
Onute, lai būna lengva tropi
kų žemelė. A. Pūkelis

Prez. Fordas apie galimybę 
konfrontacijos rytuose

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas pareiškė, kad jei
gu Vidurio Rytuose kiltų nau
jas karas tarp Izraelio ir 
arabų, susidarytų galimybė 
konfrontacijos tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų. O tai reikštų, žinoma, 
tiesioginį abiejų kraštų įsi
traukimą į konfliktą.

Kuo tas baigtųsi, prie ko 
tas privestų, baisu ir įsivaiz
duoti.

Todėl prezidentas ragina 
Izraelį ir Egiptą būti “lanks
tiems” derybose, kad būtų 
galima karo išvengti.

“Jeigu nebus rimto judėji
mo link susitaikymo tuojau, 
dabar,” sako prezidentas,

“galimybė naujo karo labai 
padidės”. Girdi, “mes jau 
turėjome Vidurio Rytuose 
keturis karus. Penktas karas 
reikštų ne tik tą, kad Izraelis 
ir arabai vėl kariaus, bet taip 
pat padidėtų potencialas kon
frontacijos tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos”.

Prezidentas Fordas pridū
rė, kad jis manąs, kad Tary
bų Sąjunga Vidurio Rytų 
klausimu iki šiol “laikėsi labai 
atsakomingai”.

Bet vis tiek prezidento pa
reiškimas laikomas pagrūmo
jimu, kad jeigu kiltų naujas 
karas, Jungtinės Valstijos į jį 
įsiveltų su ginkluotomis jėgo
mis, žinoma, Izraelio pusėje.

MIAMI, FLA.

MINIU VIENERIŲ METŲ LIŪDNĄ SUKAKTĮ

Jonas Maroza

Pittsburgh, Pa.
Liepos 12 d. staiga susirgo 

širdies liga George Likavi- 
čius. Buvo nuvežtas į St. 
John’s ligoninę. Ligonis buvo 
labai silpnas, kad nebuvo ga
lima jo aplankyti per virš 
savaitę laiko. Po trijų savai
čių, rugpiūčio 2 d. buvo par
vežtas į namus. Dabar yra 
daktaro priežiūroj.

George yra LLD 87 kp. ir 
LDS 160 kp. narys. Per daug 
metų yra tų draugijų komite
tų narys.

Geo. yra sūnus velionio 
Domininko Likavičius, kuris 
per daug metų dirbo pažan
giosiose draugijose.

Linkiu ligoniui sugrįžti į 
pilną sveikatą! J. K. M.

Sveikiname!

Žurnale “Švyturys” [1975 m., 
num. 11] skaitome praneši
mą, kad Amerikos lietuviams 
labai gerai pažįstamas ir žino
mas Albertas Laurinčiukas, 
dabartinis dienraščio “Tie
sos” vyriausias redaktorius, 
išrinktas Tarybų Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos pirmi
ninku. Nuoširdžiausi mūsų 
sveikinimai, Jums, drauge 
Albertai!

Detroit, Mich.
PAKVIETIMAS Į 
DRAUGIŠKĄ 
IŠVAŽIAVIMĄ

Detroito Lietuvių Literatū
ros Draugijos 52 kuopa ren
gia draugišką išvažiavimą 
rugpiūčio 20 d. apie 10 vai. 
ryto. Į parką privažiavimas 
geras: East Grand Blvd, ir E. 
Jefferson Ave. Vieta parke 
arti Casino valgyklos pagal 
Kanados pusę.

Tikimės, kad bus smagu 
praleisti laisvą laiką atvirame 
ore. Galėsime turėti draugiš
kas diskusijas, o kurie mėgs
ta, galės ir papinakliuoti.

Vieta arti valgyklos, tai 
nereikės rūpintis maistu.

Jeigu tą dieną lytų, tai 
galėsime susirinkti į Detroito 
Lietuvių Klubą. Reikalui 
esant į Klubą, pašaukite tele
fonu - 554-4399.

Visus kviečia 52 kp. valdy
ba.
PASTABA

Jeigu kurie dar nežinote, 
tai įsitėmykite, kad LLD 52 
kp. ir LDS 21 kp. turi atosto
gas iki spalio mėnesio, tai yra 
- nelaikys susirinkimų. Apie 
susirinkimus bus pranešta 
laikraščiuose. Alvinas

Miami, Fla.
MANO NUOŠIRDI 
PADĖKA.

Birželio mėn. iš Floridos 
patraukiau į Montrealą atlan
kyti savo mielų draugų-ių ir 
pažįstamų; taip-gi pragied
rinti savo liūdną gyvenimą. 
Bet atvykus į Montrealą išti
ko mane didelė nelaimė - 
sunkiai susirgau, skubiai bu
vau patalpinta į ligoninę, kur 
suteikė greitąją pagalbą. Li
goninėje išgulėjau 10 dienų. 
Čia radau daug gerų nuošir
džių draugų, kurie man daug 
pagelbėjo ir sustiprino mora
liai.

Labiausiai aš dėkinga nuo
širdiems draugams T. ir M. 
Subačiams, jų dukrai ir žen
tui V. A. Strupams. Jų pagal
ba aš išlikau gyva.

Nuoširdus ačiū visiems, ku
rie mane aplankėte ligoninėje 
ir namie, T. B. Papurėliams, 
Knistautams, Juškams, Šal- 
čiūnams, Joneliūnams, Pet
rauskams ir Gudams. Ačiū 
visiems už gražias ir brangias 
dovanas, už laiškučius.

Aš Jūsų niekuomet nepa
miršiu, nes Jūs man padėjote 
nugalėti visus sunkumus ir 
ligą, sustiprinote moraliai.

Dar kartą visiems nuošir
džiai ačiuoju! V. Marozienė

Worcester, Mass.
AIŠKUMO DĖLEI

Drg. M. Sukackienės pa
kviesta dainuoti LLD 7-tos 
Apskr. piknike, mielu noru 
sutikau. Abi su sesute ruošė
mės ten būti, bet kadangi 
Elena dar vis negali tokioje 
ilgoje kelionėje automobilį 
vairuoti, tad susitarėme su 
mūsų gerais bičiuliais, W. ir 
A. Yuškevičiais, kad nuva
žiuosime pas juos į Stamford, 
Conn., o iš ten Walteris ims 
vairuoti mašiną iki pikniko. 
Planai geri ir vylėmės maty
tis su daugeliu gerų draugių 
ir draugų.

Tačiau ketvirtadienio vaka
re paskambiname Walteriui 
ir sužinome liūdną įvykį. 
Walterio brolis Juozas mirė 
Californijoje ir bus laidoja
mas Pennsylvania valstijoje, 
tad jiedu skubiai ruošiasi į 
laidotuves.

Neturint automobilio vai
ruotojo mums tokia kelionė 
neįmanoma. Paskambinome 
d. Sukackienei, pranešdama 
kad įvyko ir dėl to negalėsi
me pribūti.

Atsiprašau visų pikniko 
rengėjų ir dalyvių už negalė
jimą išpildyti savo prižado.

Amelia Jeskevičiutė
Amelia Jeskevičiutė-Young

Paryžius. - Garsusis kelei
vinis laivas “France” išstaty
tas pardavimui. Savininkai 
už jį nori gauti $35,000,000. 
Deja, sakoma, tokių pirkėjų 
nesirandą. Mat, jeigu dabar
tiniai savininkai negali pelno 
pasidaryti, tai kaip geriau 
seksis naujiems savinin
kams?

Jau praėjo vieneri liūdni metai, kai negailestinga 
mirtis išpiešė iš gyvųjų tarpo mano mylimą vyrą Jone
lį Marozą, mirusį 1974 m. rugsėjo 21 d. Liūdnas ir tam
sus mano gyvenimas be Tavęs, mylimas mano Joneli. 
Lankau Tavo kapą dažnai. Laistau gėles graudžioms 
ašaroms ir niekur nerandu ramybės be Tavęs, kol ir 
mane šaltoji žemelė priglaus. Tada būsim kartu amži
nai ir niekas mūsų neatskirs. Visi širdies skausmai pa
siliks šiame pasaulyje.

Liūdinti žmona
V. MAROZIENĖ

In Memory
of

Agnes Petrukaitis
of ONSET, MASS.

We mourn the loss of a dear friend.

MR. & MRS. SHERWOOD GIPPS
Hopkinton, Mass.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Boleslavui PutrimuiII

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Onutei, 
dukrai Jean Misevich, žentui Richard Misevich, 

. anūkams Richard ir Thomas Misevich ir visiems 
artimiesiems.

VERUTĖ ir VALYS BUNKAI

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Baliui Putrimui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Onai, dukrai Jean 

Misevich, žentui Richard Misevich, anūkams Richard 
ir Thomas Misevich, anūkui Algirdui Pakeltis (Carol), 
3 proanūkiams ir 1 proanūkei.

L. L. D. 45 KUOPA
St. Petersburg, Fla.

GREAT NECK, N. Y.

Mirus

Hilda Hacinkeyičienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Mečislavui, 

jos mamytei ir visiems kitiems artimiesiems.
A. Zabulionis
M. H. Samanick
W. B. Keršuliai
W. A. Malin

Mary Adams 
Julija Lazauskienė 
P. N. Ventai 
Ieva Mizarienė

HARTFORD, CONN.

SKAUDUS PRISIMINIMAS

Mike Butkevich
Mano mylimas gyvenimo draugas 

mirė 1962 m. lapkričio 14 d.
*4

Juozas Žemaitis
Mano švogeris 

mirė 1969 rugpiūčio 19 d.

Lucy Žemaitienė
Mano mylima sesutė

mirė 1972 m. sausio 6 d.
Liūdniausias mano gyvenime laikas, tai prisiminus 

savo brangiausius, kurie ilsis kapuose amžinai. Pir
miausia mirė mano mylimas vyras, paskiau švogeris 
Juozas Žemaitis, o paskiausia mano mylimiausia 
sesutė Lucija Žemaitienė.

LIUDVISĖ BUTKEVIČIENĖ
Žmona, švogerka ir sesuo



6-tas puslapis LAISVE Penktadienis, Rugpjūčio (August) 15,1975

“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas, gautas nuo liepos 11 d. iki 

rugpiūčio6 d.:
Iš worcesteriečių pikniko aukų surinkta per Richard 

Janulį:
A. J. Skirmontai, Brockton, Mass................................. $25.00
Richard ir Irene Januliai, Palmer, Mass. .............. 20.00
V. Žitkus, Worcester, Mass........................................... 10.00
Julia Gittzus ir dukra, Bedford, Mass........................... 10.00
Joseph Sabanski, Sudbury, Mass.................................  10.00
Petronėlė Žukauskienė, Westport, Mass..................... 10.00
Lucy Auseius, Worcester, Mass.................................... 10.00
Joe Raulušaitis, Worcester, Mass....................................10.00
Joe Lietuvninkas, Worcester, Mass............................. 10.00
Eva Tamulonienė, Fitchburg, Mass.............................. 10.00
Anna Samulonienė, Fitchburg, Mass............................ 10.00
Helen Žekonis, So. Boston, Mass.................................. 10.00
John ir Afemija Kodis, Lawrence, Mass...................... 10.00
Antanas Navickas, Haverhill, Mass.............................. 10.00
Louise Pluta, Dorchester, Mass.................................... 10.00
Mary Shipman, Worcester, Mass. ..................  10.00
Louise Holthaus, Hanover, Mass.................................. 10.00
Pranas Preibis, Walpole, Mass...................................... 10.00
Josie Vasil, Shrewsbury, Mass...................................... 10.00
J. Jaskevičius, Worcester, Mass..................................... 5.00
Julia Družas, Dorchester, Mass.................................... 5.00
John Senkus, Worcester, Mass..................................... 5.00
John Petkūnas, Worcester, Mass.................................... 5.00
Elizabeth Repshis, Dorchester, Mass............................. 5.00
Anna Dudonis, Worcester, Mass..................................... 5.00
“Laisvės” draugė, Worcester, Mass............................. 5.00
Steven Janus, Canton, Mass.......... ............................... 2.00
Agnes Wassell, Worcester, Mass.................................. 2.00
Agnes Rezawich, Canton, Mass.................................... 1.00
Helen Terhorst, Canton, Mass............................... 1-00
Anna Serbentas, Winslow, Arizona.................... 1.00

Viso aukomis $257.00
Pelnas nuo pikniko............................................. 91-10

Viso............$348.10
* *

LLD antrosios grupės ekskursantai į Lietuvą, prieš 
išvykstant bei sugrįžę iš Lietuvos, aukojo sekamai: 
Louise Butkevičienė, Hartford, Conn.$150.00
Anna Balčiūnas, Miami, Fla............................................ $150.00

W. Dubendris, St. Petersburg, Fla...........  100.00
John Stanley, St. Petersburg, Fla.............  25.00
Louise Butkevičienė, Hartford, Conn. .. . 20.00

♦ * *
Kitos aukos:

Elizabeth Patrick, prisiminimui uošvės Agnes 
Petrukaitienės.....  $100.00

Dorothy Schultz-Šatas, Oregon City, Ore., prisimi
nimui vyro Antano.......  100.00

Per M. Uždavinį, Norwood, Mass., aukos norwoodiečių, ku
rie nedalyvavo Worcesterio piknike (vardai tilpo su

korespondencija)............................................... 68.50
K. Kazlauskienė, So. Boston, Mass., per A. Kand- 

rašką...............................   50.00
Uršulė Bernotienė, Woodhaven, N. Y., pagarbai mi

rusio vyro Jurgio................................... 50.00
Mary Zeakas, Silver Spring, Md................................. 20.00
Mrs. P. Radusky, Roslyn, N. Y................................... 20.00
M. Simon, Brooklyn, N. Y............................................ 20.00
Verutė ir Pranas Budrioniai, Seminole, Fla............... 20.00
Mary Stolpin, Flint. Mich. '......................................... 11.00
E. Pilkauskas, Worcester, Mass., per S. Rainard ... 11.00
Anna Zoba, Frackville, Pa........................................... 11.00
Julia Motecus, Lake Village, Ind................................. 11.00
C. Kalacz, Halifax, Mass., per S. Rainard................ 11.00
P. Markūnienė, Kaunas, Lietuva, per O. Babarskie-

nę    ................................................................ 11.00
J. U., Detroit, Mich., per F. Jočionį......................... 10.00
F. Jočionis, Dearborn, Mich............... . ....................... 10.00
Paulina Jasilionienė, Binghamton, N. Y., prisimini

mui 25 metų mirties sukakties vyro Stasio, 
per J. Vaicekauską........................................... 10.00

K. C. Straus, Easton, Pa..........................   6.00
Wm. Kulik, Tillson, N. Y............................................. 6.00
Jonas Saulėnas, Detroit, Mich., per P. Jočionį........ 5.00
A. P. Gabrėnas, Miami, Fla...............................  5.00
Jonas Kundrotas, Vancouver, B. C., Canada............ 5.00
Jonas Bakšys, Lawrence, Mass................................... 4.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y........................... 2.00
Po $1.00: Anna Kuniskis, Scranton, Pa.; J. Kazlaus

kas, Philadelphia, Pa.; E. Gailiūnas, Brook
lyn, N. Y.; M. Dawnis, Brighton, Mass.; J. 
Grigas, Hudson, Mass. 

* ♦ ♦
Širdingai dėkojame. ADMINISTRACIJA

NO. MERRICK, N. Y.
Mirus

Robert Moody
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Helen, uošvei 
Anna Malin-Malinauskienei, švogeriui Bill Malin ir vi
siems kitiems artimiesiems.

POVILAS-NELĖ VENTAI
Jamaica, N. Y.

MIRUS

Ma 11 ytei Lietuvoje
Reiškiame sūnui Jonui Keraminui, jo žmonai Onai, 

broliams ir visiems artimiesiems giliausią užuojautą.
WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI

Brooklyn, N. Y.
POVILAS ir NELE VENTAI

Jamaica, N. Y.

Niujorkiečiai protestuoja

Kaip žinia, miesto valdžia jau paskelbė, kad su rugsėjo pradžia važinėjimas busais ir 
subvėmis pakeliamas iki 50 centui. Tai paliečia milijonus darbo žmonių. Tuoj susidarė 
Koalicija kovai prieš fėro kėlimą. Eina protesto demonstracijos. Čia parodoma viena iš 
prieš kelias dienas įvykusių Koalicijos suruoštų demonstracijų.

St. Petersburg, Fla.
Liepos 26 d. LSC klubas 

nuosavoje salėje turėjo gra
žų pobūvį. Reikia priminti, 
kad šią vasarą mūsų pobūvių 
lankytojai gerokai sumažėjo, 
mes mūsų organizacijų nariai 
vieni išvyko į T. Lietuvą, kiti 
į Šiaurę aplankyti savuosius. 
Tačiau mūsų organizacinė 
veikla eina įprasta tvarka. 
Kad ir su mažiau publikos, 
mūsų šeimininkės visuomet 
pagamina pietų. Muzika vi
suomet groja. Kas nori, gali 
pasišokti, ir linksmai laikas 
prabėga.

MIRTIES METINĖS
Liepos 28 d. Louis Tvaska 

sukvietė daug savo draugų 
bei bičiulių į mūsų klubo salę. 
Čia buvo gražiai paminėta L. 
Tvaskos mirusios žmonos 
Amelijos mirties metinės. 
Šeimininkė M. Raškauskienė 
pagamino pietus ir dalyvius 
pavaišino.

L. Tvaska yra LLD 45 kp. 
narys ir mūsų spaudos rėmė
jas. Taip pat L. Tvaska ir jo 
mirusi žmona yra klubo gar
bės nariai.

Louis Tvaska siunčia “Lais
vei” paramos $5.

KUOPOS VEIKLA
Rugpjūčio 2 d. LSC salėje 

įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkimą 
pradėjo kuopos pirm. A. Pa
kalniškienė. Jį pravedė Juo
zas Bakšys.

Pirmiausia buvo pagerbtas 
tylos minute miręs kuopos 
narys Balys Putrimas. Toliau 
sekė valdybos raportai. Praė

jusio susirinkimo protokolą 
perskaitė Julė Andriulienė.

Pirm. A. Pakalniškienės 
raportas. Ji sakė:

Kaip yra žinoma, nemažas 
skaičius organizacijos narių 
yra išvykę į įvairias vietas. 
Vieni iškeliavo į T. Lietuvą. 
Kiti į Šiaurę atostogauti. To
dėl ir mūsų pobūviai trum
pam laikui kiek sumažėjo, 

j Tačiau tikimės, kad sekamas 
i susirinkimas bus pilnas.

Finansų sekr. Julė Andriu- 
; lienė pateikė kuopos finansų 
bei narių stovį. Parengimų 
komisijos raportą iš liepos 
mėnesnio pateikė Pranas 
Mockapetris.

Visi raportai buvo priimti.
Lilian Novak iš New Jersey 

apsigyveno pastoviai St. Pe- 
I tersburg. Ji persikėlė į 45 
kuopą. Taipgi yra klubo gar- l 
bės narė. Linkiu jei geriau
sios sėkmės naujoje vietoje.

Dainos Mylėtojų Choro mo
kytoja Adelė Pakalniškienė 
išvyko į Hawaii pas savo 
dukrą ir jos šeimą. Mano ten 
pabūti apie mėnesį laiko. Lin
kiu Adelei gerai pailsėti ir 
laimingai sugrįžti prie savo 
pareigų.

Malonu buvo matyti pobū
vyje sugrįžusius iš Tarybų 
Lietuvos turistus Walterį 
Dubendrį ir Praną Bunkų. 
Buvo pakviesti papasakoti 
savo įgytus įspūdžius. P. 
Bunkus, be kita ko, sakė: 
Labai džiaugiuos kad turėjau 
progą aplankyti savo gimtąjį 
kraštą, pamatyti Lietuvos 
žmones, gyvenančius nauju 
gyvenimu. Ypatingai malonų

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Baliui Putrimui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Anai, dukrai Jean 

Misevich, žentui Richard Misevich, anūkams Richard 
ir Thomas Misevich, anūkui Algirdui Pakeltis (Carol), 
3 proanūkams ir 1 proanūkei.

M. Steinys 
J. P. Blaškiai 
A. M. Raškauskai 
A. Pakalniškienė 
M. Klishus 
Julia White 
A. Shtukienė 
John Stukas 
V. V. Bunkai 
V. Loppata 
S. Yuknis 
J. Greblikas 
J. A. Rubai 
J. Keller 
P. Keller 
V. Smalstienė 
J. Puišis 
Mk Gružinskienė 
G. M. Evans 
J. A. Statman

A. Lukas
P. Lukas
M. Prakitskienė
L. Tvaska
F. M. Smilgiai
E. Galvan
K. Milevičius
A. Budrienė
N. Petronienė
P. Simenienė
M. Rutkauskienė
E. Kairaitis
Mr. & Mrs. Szarek
K. Pakšis
J. P. Brass
W. Dubendris
T. O. Kairiai
B. Jankauskas
J. P. Stančikai
Mr.-Mrs. Maracich

Mr.-Mrs. Casper 
J. Judickas 
D. Mikalajūnienė
M. Purvėnas 
P. Steponaitis 
V. M. Ripeikai 
J. T. Lukai
J. Dovidonis 
F. A. Kalantai
N. Lenigienė
K. L Puodelis 
J. M. Betts 
Elma Bruwer 
Vai. Brown 
S. J. Bakšis 
El. Snarkunas 
Jonas Stančikas 
Mary Vilkauskas 
J. Andrulis

prisiminimą paliko Dainų 
Šventė, kuomet tūkstančiai 
dainininkų šoko-dainavo. Li
ko nepamirštamas gražus 
prisiminimas. Mūsų grupė 
plačiai pavažinėjo, aplankėm 
daug nepaprastų įdomių vie
tų. Kaune aplankėm keturių 
buržuazijos valdymo laiku su
šaudytų komunistų pamink
lą.

Prie paminklo Pranas Bun
kus padėjo gėlių puokštę. Po 
to turistai išvyko aplankyti 
savuosius.

Lietuvos žmonės gerai gy
vena. Jaunimas gražus ir išsi
mokslinęs.

Walteris Dubendris sakė: 
Seniai galvojau dar kartą 
aplankyti T. Lietuvą, ypatin
gai šiais metais, kuomet Lie
tuvos liaudis atžymėjo perga
lės Didžiajame Tėvynės kare 
30-metį ir Tarybų Lietuvos 
35-metines. Teko stebėti 
Respublikinę Dainų Šventę. 
Tai nepaprastas grožis. Ilgai 
prisiminsiu. Po Šventės mū
sų grupė išsiskirstė į įvairias 
vietas aplankyti savuosius. 
Aš labai džiaugiuos, kad ap
lankiau savo gimtąją šalį.
MIRĖ

Liepos 31 d. savo namuose 
mirė Bolislovas Putrimas. 
Buvo 86 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Utenos apylinkė
je. Į Ameriką atvyko 1909 
metais.

Paliko liūdinčius: žmoną 
Onutę, gyvenančią St. Pe- 
tersburge, dukrą Jean ir žen
tą Richard Misevičius, du 
anūkus - Richard ir Tarną, 
gyvenančius Lemont, Illi
nois.

Velionis B. Putrimas gyve
no keliuose Amerikos mies
tuose ir dirbo įvairius dar
bus. Vėliau apsivedė su Onu
te Banevičiūte, išaugino dvi 
dukras ir sūnų. Labai gaila, 
kad vienas sūnus ir viena 
dukra mirė būdami dar jauno 
amžiaus. Buvo vedę ir paliko 
šeimas.

B. Putrimas su žmona Onu
te 1957 metais iš Lemont 
persikėlė gyventi į St. Pe- 
tersburgą.

Velionis Putrimas buvo pa
žangus žmogus, priklausė 
prie pažangių organizacijų, 
skaitė ir rėmė pažangią spau
dą. Buvo LLD 45 kp. narys ir 
klubo garbės narys.

Rugpiūčio 4-tos rytą į Dou
glas Baird koplyčią susirinko 
jo artimieji, draugai bei bi- 
liai atiduoti paskutinę pagar
bą. Koplyčioje atsisveikinimo 
kalbą pasakė V. Bunkus. Api
būdino velionio gyvenimą ir 
nuopelnus pažangiame judė
jime. Taipgi priminė, kad jo 
palaikai bus sudeginti. Pele
nai bus palaidoti Lietuvių 
Tautinėse kapinėse Chicago- 
je. V. Bunkus šeimos vardu 
palydovus pakvietė pietums į 
LSC klubą. V. Bunkienė

Labai pasitenkinę 
viešnage Lietuvoje

Gerai žinomi St. Peters
burg, Florida, pažangiųjų lie
tuvių veikėjai ir Senior Citi
zens klubo valdybos nariai, 
Aldona ir Povilas Aleknai 
rugpiūčio 6 d. sugrįžo iš 
Lietuvos kupini įspūdžių ir 
geros nuotaikos.

Jie išbuvo tėvynėje 5 savai
tes, pavažinėjo po žymias 
vietoves, pabuvojo savo tė
viškėse, dalyvavo Dainų 
Šventėje, kuomet buvo pami
nėta Didžiosios Pergalės 30- 
metis ir Tarybų Lietuvos 
35-osios metinės.

Prieš išvykstant į Lietuvą, 
jie aplankė draugus New 
Yorko valstijos šiaurėje, o 
sugrįžę iš Lietuvos pabuvo 
kelias dienas New Yorke. Čia 
aplankė ne tik draugus, bet 
Jungtines Tautas, kur, žur
nalistės Salomėjos Narkėliū- 
naitės paslaugos dėka, jiems 
teko arčiau pažinti šios pa
saulinės organizacijos patal
pas ir veiklą. Ten pat, atsitik
tinai, susipažino ir su “Mos
cow News” korespondentu 
Jonu Lukoševičium.

Draugai Aleknai labai pa
tenkinti savo viešnage Lietu
voje. Tikime, kad jie savo 
kelionės įspūdžiais pasidalins 
ir su mūsų spaudos skaityto
jais. H. F.

Simas reikalauja 
atstatyti Kissingerj

Matyt, Simui Kudirkai nu
sibodo tą pačią melodiją groti 
apie Lietuvą, apie Tarybų 
Sąjungą. Tai štai jis pradėjo 
ieškoti “tiesos” ir Jungtinėse 
Valstijose. Praėjusį sekma
dienį per “veiksnių” radiją čia 
New Yorke Simas užpuolė 
Ameriką dėlei detentės klau
simo ir griežtai pareikalavo 
prof. H. Kissingerį atsistaty
ti iš Valstybės Sekretoriaus 
vietos, o jei ne - tai jis jį 
išmesiąs.

Ar tik nepergiliai Simas 
knisasi į ne savo reikalus?

Klausytoja

TARP LIETUVIŲ
Liepos 21 d. Valerija Kaz

lauskienė ruošdamosi apie 
namus puolė ir išsinarino ko
jos riešą. Valerijai teko išbūti 
Queens General ligoninėje 10 
dienų, o dabar gipsuotą koją 
gydo namie. Jos namų adre
sas: 67-48 - 169th Street, 
Flushing, N. Y. 11365.

* ♦ *
Vincas Baltrušaitis senokai 

serga. Aną dieną pas jį užėjo 
W. Keršulis ir sako, kad 
Vincas eina stipryn, nors vis 
dar iš namų negali išeiti.

♦ ♦ *
B. Keršulienė pranešė, kad 

B. Salinaitė jau sugrįžo iš 
kelionės Lietuvoje. Ji pilna 
entuziazmo - jai patiko Lietu
va, kurioje ji pirmą sykį 
lankėsi. Ieva

Wild About Olga

The other day I noticed in 
the sports page of one of the 
newspapers that Olga Kor
but has the best total points 
in all round competition and 
leads at USSR tourney. She 
demonstrated the excellent 
“Korbut Loop” and a new, 
extremely difficult vault. 
Korbut calls it “Lunas So
mersault”, which is perhaps 
the most impressive element 
of her routine.

United States went wild 
about Olga when she was 
performing here. One of the 
leading magazines in Ameri
ca “Seventeen” had a front

Labai patenkintas

Alger Hiss
Aišku, kad po tiek daug 

metų pertraukos, jis labai 
patenkintas sugrąžinimu jam 
teisės vėl eiti advokato parei
gas Bostone. Dabar visiems 
aišku, kad jis buvo neteisin
gai persekiojamas ir baudžia
mas, primetant jam šnipinėji
mą svetimai valstybei.

cover and five pages inside 
about her. I haven’t seen any 
magazine giving that much 
coverage to anybody. They 
sure did go wild about Olga. 
She was nineteen at the time. 
She captivated audiences. 
“Seventeen” readers chose 
her as one of their top-ten 
favorite women.

New York, Philadelphia, 
San Francisco - whenever the' 
Soviet National Gymnastics 
Team entered the spotlight 
crowds were heard chanting' 
“Olga, Olga”.

It was at the Olympics that 
the world first fell in love 
with the four-foot-ten, eigh
ty-five-pound wonder who 
could twist and bend her 
body so effortlessly.

Since the Olga phenome
non began, gymnastics has 
become increasingly popular 
with America’s young peo
ple, who look to Olga for 
inspiration. Use

MASPETH, N. Y, 
Mirus

Onai Chernik-Černevičienei
Reiškiu giliausią užuojautą jos giminėms bei arti

miesiems. Gaila netekus taip malonios ir artimos 
draugės.

ELEANOR SUNGAILA
Oceanside, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Uršulei, dukrai ir 

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

ALEX MITCHELL ir ŠEIMA
Brooklyn, N. Y.




