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KRISLAI
Kur dingo bulvės ir obuoliai? 
Apie meninės veiklos

vaidmenį Lietuvoje 
Korupcija - visuotinė liga 
Kad jau gauna, tai gauna! 
Kaltinkite paštus

A. BIMBA
Iš mūsų daržovių marketų 

tiesiog dingo bulvės ir obuo
liai. Jeigu kur ir užtiksi, tai 
niekam dėti. O jau kaina! Tos 
bulvės pasidarė brangesnės 
ir už auksų!

Nejaugi taip jau staiga bul
vės ir obuoliai nebeužderėjo? 
Nesinori tikėti. Tokio nusi
skundimo niekur nesigirdi.

Kaltininkas - monopolijos. 
Jos suima vaisius ir daržoves 
į sandėlius ir laiko, kad kai
nos iškiltų iki debesų. Joms 
pelnas, o konsiūmeriams di
džiausia skriauda.

□
Man labai patinka Vilniaus 

“Tiesos” (rugp. 10 d.) veda
mojo “Mūsų meno saviveikla” 
pirmosios dvi pastraipos. Jos 
skamba:

“Su smagia nuotaika, kupi
ni įspūdžių sugrįžo namo Res
publikinės dainų šventės da
lyviai. Ilgam į atmintį įsirėžė 
ne tik trys dienos, kai Kalnų 
parke buvo surengtas liau
dies ansamblių vakaras, kai i 
Vingio parko estradoje didin
gai skambėjo daugiatūkstan
tinis choras, kai “Žalgirio” 
stadione koncertavo vikrūs 
šokėjai. įsiminė ne vien kūry
biniai meno saviveiklos ko
lektyvų konkursai ir ne vien 
laureatų pasirodymai.

Si šventė buvo skirta tary
binės liaudies Pergalės Di
džiajame Tėvynės kare 30- 
mečiui ir Tarybų valdžios at
kūrimo Lietuvoje 35-osioms 
metinėms. Kiekviena viešna
gės Vilniuje diena saviveikli
ninkams atnešdavo naujų su
sitikimų, naujų pažinčių su 
miestu ir žmonėmis džiaugs
mų, kiekviena diena plėtė 
akiratį. Respublikinė dainų 
šventė, jos baigiamasis eta
pas dar kartų vaizdžiai paro
dė, kaip daug žmogui, jo 
auklėjimui, dvasinio pasaulio 
turtinimui gali atnešti daly
vavimas meno saviveikloje.”

Anų dienų Kongreso Atsto
vų Buto posėdyje niujorkietis 
Edward Koch iškėlęs rankas 
šaukė apie mūsų visų gyveni
mui labai didelį pavojų. Tai 
pavojus, jis sako, visuotinės 
korupcijos. Korupcija virto 
liga. Jinai žydi ir klesti visose 
mūsų gyvenimo ir veiklos 
srityse. Niekas nebesiskaito 
nei su gėda, nei su morale, 
nei su bausmėmis.

Nuo Baltųjų Rūmų iki pa
prasčiausios bakūžės, visur 
korupcija.

Argi - reprezentantas Koch 
šaukia - mūsų tėvai ir moti
nos nemoko savo vaikus kaip 
apsukti krautuvės savininkų, 
telefonų kompanijų arba ir 
valdžių?

“Mes neteksime politinės 
laisvės ir laisvojo verslo”8, 
sako Mr. Koch, “jeigu mes 
korupcijai neužkirsime ke
lio”.

Išsigintus kapitalistinė san
tvarka, paremta išnaudoji
mu, visus žaloja ir puldo 
morališkai. Bet, žinoma, Mr. 
Koch prieš patį šios pavojin
gos, visus žalojančios ligos 
šaltinį, nieko nesakė.

□
Dabar jau tikrai žinome, 

kad į Helsinkį buvo nusidavę

Bangladeše reakcinis pučas, 
nužudytas prez. Rahman

Portugalijos premjeras kovos 
prieš reakciją

Kišasi į Portugalijos 
vidinius reikalus

Dacca, Bangladešas.
Bangladešas palyginti jaunu
tė nepriklausoma valstybė. Ji 
turi apie 75,000,000 gyvento
jų. Prieš ketverius metus 
buvo dalimi Vakarinio Pakis
tano. Bet po labai žiaurios ir 
kruvinos kovos, nuo Pakista
no atsiskyrė ir pasiskelbė 
nepriklausoma valstybe. 
Bangladešo žmonėms toje is
torinėje kovoje daug padėjo 
skaitlingoji kaimyniška Indi
ja.

Nepriklausomos valstybės 
prezidentu tapo išrinktas 
Sheik Mujibur Rahman. Rug- 
piūčio 15 dienų grupė milita- 
ristų pravedė perversmų, nu
vertė vyriausybę ir nužudė 

Sheik Mujibur Rahman

parsivežti gatavai “išvaduo
tus” visus tris Pabaltijo tary
binius kraštus - Lietuvų, Es- 
tijų ir Latvijų, du patys smar
kiausi vyrai. Tai mūsų Lietu
viško VLIKo pirmininkas po
nas J. K. Valiūnas ir dar ir už 
jį smarkesnis latvis Uldis 
Grava.

Kaip jiems sekėsi?
Nesisekė, baisiai nesisekė. 

Jiedu Helsinkyje mažai kam 
ir pasirodyti tegalėję. Net ir 
spaudos konferencijos nega
lėję sušaukti. Tų galėję pada
ryti tiktai Švedijos sostinėje 
Stockholme.

Abudu sugrįžo giliausiai 
nusivylę ir pikčiausiai įtūžę 
ant prezidento Fordo. Jis 
juos tiesiog begėdiškai apga
vęs. Nei savo kalboje Saugu
mo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos sesijoje, nei 
priimtoje Deklaracijoje nė 
žodeliu nė neprisiminęs Pa
baltijo kraštų. O zladiejus 
prieš išvyksiant jiems Wash
ingtone pažadėjęs, beveik 
prisiekęs, kad, jei reikėtų, 
visos Amerikos vyriausybės 
vardu už juos ir jų misijų net 
galvų paguldytu!

□
Beveik kasdien gauname 

nusiskundimų iš mūsų skaity
tojų, ypač užsieniuose, kad 
jie negauna “Laisvės” regu- 
liariškai. Gauna arba labai 
pavėluotai, kartais net po 
kelis numerius kartu, arba 
net ir visiškai negauna. >

Betgi “Laisvė” išeina regu-, 
liariškai kartų į savaitę. Re- 
guliariškai yra atspausdina
ma ir išsiuntinėjama kiek
vienų ketvirtadienį. Todėl, 
draugai ir draugės, nekaltin
kite nei Administracijos, nei 
Redakcijos, nei laikraščio iš- 
siuntinėtojų. Kalti jūsų paš
tai. Ten protestuokite, ten 
reikalaukite, ten teiraukitės, 
kodėl jums laikraščio nepri
stato reguliariškai. 

prezidentų. Nauju prezidentu 
paskelbtas dešiniųjų elemen
tų atstovas. Sukilėliai sako, 
kad jie įvykė perversmų vi
sos tautos geriausių interesų 
vardan.

Ar sukilėlių įkurta vyriau
sybė įsigalės ir laimės žmonių 
pritarimų, parodys ateitis.

Tuo tarpu šalis randasi gi
liausioje ekonominėje ir poli
tinėje krizėje.

Portugalijoje reakci
niai karininkai 
ruošia sukilimų

Lisbon. - Keletas reakcinių 
karininkų įsteikė prezidentui 
Gomes reikalavimų, kad vy
riausybė atsisakytų kairiojo 
kurso, pašalintų premjerų 
Gonvalves, nes jis esųs ko
munistų simpatikas. Po tuo 
reikalavimu jie renka para
šus armijoje tarp kareivių.

Tai yra ruošimas sukilimo. 
Kaip tas jiems pavyks, sunku 
pasakyti. Šalyje padėtis kri
tiška. Portugalijos reakci
niam elementui uoliai padeda 
užsienio reakcinės jėgos. Jau 
iškelta aikštėn, kad plačiai 
darbuojasi Amerikos ČIA. 
Tuo tarpu neseniai sudaryta 
vyriausybė nesiima griežtų 
priemonių reakcininkams nu
slopinti.

Buenos Airės. - Argentinos 
armijos vadovybė pareiškė, 
kad jinai nesikiš į politikų. 
Tuo tarpu tebeina kalbos, 
kad prezidentė Peronienė 
greitoje ateityje rezignuos.

Formų darbininkai 
protestuoja

Glendale, Cal. - Šioje apy
linkėje, su federalinės vy
riausybės leidimu ir gal net 
skatinimu, vietnamiečiai pa
bėgėliai panaudojamui laužy
mui farmų darbininkų strei
kų. United Farm Workers 
unija griežčiausiai protestuo
ja prieš tokį samdytojų ir 
valdžios elgiasi su pabėgė
liais. Pavertimas jų skebais 
neturi jokio pateisinimo.

Išteisintas

Raleigh, N. C. Rugpiūčio 
15 d. - Džiurė, susidedanti iš 
šešių baltųjų ir šešių juodųjų 
rado Juan Little nekalta, tai 
yra, rado, kad jinai kalėjimo 
sargų nužudė gindamosi. Sar
gas jų užpuolė kalėjime jos 
kameroje ir vertė su juo 
atlikti lytinį aktų. Jinai turė
jo teisę gintis, kaip galėjo ir 
kaip išmanė.

Išgirdus nuosprendį, Miss 
Little iš džiaugsmo gailiai 
apsiverkė.

I’remjeras Vasco Goncallves kalba 
didžiuliame masiniame susirinkime

Lisabona, rugp. 18 d. - Šį vakarų įvyko milžiniškas 
masinis Komunistų partijos suruoštas susirinkimas. Jo 
tikslas: atmušti reakcijos išpuolius.

Ugningų kalbų pasakė premjeras Vasco Goncalves, 
kuriam reakcininkai primeta pataikavimų komunistams ir 
kurį spiria^ rezignuoti ši premjero vietos. Premjeras 
griežčiausiai pareiškė, kad jis iš premjero vietos nesitrauks, 
bet visomis jėgomis kovos prieš reakcininkų išpuolius ir 
terorų. Savo kalboje premjeras pabrėžė, kad Portugalijos 
reakcininkams padeda ir talkauja visos NATO kapitalistinės 
valstybės.

Premjeras šaukė visus Portugalijos darbo žmones susivie
nyti prieš reakcijų, atmušti visus jos išpuolius, ryžtingiau
siai ginti savo interesus.

Puertorikiecių 
skundas Jungi. 
Tautose prieš JAV

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų taip vadina
mame Dekolonizacijos Komi
tete pasirodė trys portorikie- 
čiai ir iškėlė prieš Jungtines 
Valstijas aštrius kaltinimus. 
Jie atstovavo Porto Rike 
einantį platų judėjimų už ne
priklausomybę. Jie kaltina, 
kad Amerikos vyriausybė 
pradėjo saloje dideles repre
sijas prieš tuos gyventojus, 
kurie nori ir reikalauja salai 
nepriklausomybės.

Delegacijos vardu kalbėjo 
Porto Rikos Socialistų Parti
jos sekretorius Juan Mari 
Bras. Jis nurodė, kad Jungti
nių Valstijų FBI, ČIA ir kitos 
šnipinėjimo organizacijos 
kooperuoja su Porto Rikos 
reakcine policija persekioji
me nepriklausomybės šali
ninkų.

Bangkok, Tailandas. - Čia 
gautas pranešimas, kad Lao
so vyriausybė kaltina du 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos darbuotojus, diplomatus, 
užsiėmusius šnipinėjimu ir 
sabotažu. Gal bus pareikalau
ta Amerikos vyriausybės 
juos atšaukti.

ROSENBERGŲ 
NUŽUDYMO REIKALU 
INFORMACIJA

Washingtonas. - Pagaliau 
Justicijos Departamentas 
pranešė, kad greitoje ateity
je būsiu paskelbta viešai 
“tiek informacijos, kiek gali
ma”, Juliaus ir Ethel Rosen- 
gergų ir Hisso bylų reikale”. 
Klausimas: Kodėl tik tiek, 
“kiek galima”, o ne visa infor
macija? Juk visuomenė turi 
teisę žinoti nors ir taip baisiai 
pavėluotai pilnų ir visų tiesų 
apie Rosenbergų nuteisimų ir 
nužudymų. Kodėl “greitoje 
ateityje”, o ne dabar, ne 
tuojau?

333 milijonai gryno 
pelno, o 75,000 
išmesti iš darbo

Detroit, Mich. - Didžioji 
monopolistinė General Mo
tors kompanija paskelbė, kad 
šiemet ji pasidarė daugiau 
kaip $333,000,000 gryno pel
no. Bet kaip tik per tų patį 
laikotarpį kompanija laikė 
paleidus iš darbo neribotam 
laikui 75,000 savo darbinin
kų.

Panašiai didžiuojasi savo 
pelnais ir kitos automobilių 
gaminimo kompanijos - For
do, Chryslerio, American 
Motors ir kt. Betgi kaip tik 
šioje pramonėje yra didžiau
sias bedarbių skaičius, kurių 
tūkstančiams nedarbo ap- 
drauda jau yra išsibaigusi. 
Daugelis automobilių pramo
nės darbininkų yra priversti 
pasiduoti įvairių miestų pa
šalpoms. Kaip tik tas didina 
miestuose finansinę krizę. 
Tačiau vyriausybė nesiima 
jokio žygio apribojimui mono
polistinių korporacijų pelnų.

Arabai turtuoliai 
pralenkė jankius

Londonas. - Prabangių - 
Rolls-Royce automobilių fir
ma sako, kad arabiškų kraštų 
turtuoliai pralenkė amerikie
čius tų automobilių pirkime. 
Ta patį sako prabangių vieš
bučių ir krautuvių savininkai. 
Dauguma tų turtingų arabų, 
kurie švaistosi didelėmis pi
nigų sumomis Anglijoje, yra 
šeikai iš Saudi-Arabijos, Ku
veito ir kitų naftos turinčių 
Vidurryčių šalių. Sakoma, 
kad daugelis tų šeikų perka 
senus britų aristokratijos 
dvarus Anglijoje ir Škotijoje. 
Turtingiausias Londono nak
tinis klubas, kuris vadinosi 
Copacabana ir kurio klientų 
dauguma buvo amerikiečiai, 
dabar vadinasi Omar Kajam 
ir dauguma jo klientų yra 
arabai.

Rugpiūčio 14 dienų valsty
bės sekretorius Henry Kis
singer pasakė kalbų Birming
ham, Ala., kuri garsiai nu
skambėjo po visų platųjį pa
saulį. Pranešimas apie sekre
toriaus kalbų “The N. Y. 
Timese” (rugp. 15 d.) prasi
deda taip: “Tuo laiku, kai 
Portugalijoje krizė vis didė
ja, valstybės sekretorius Kis- 
singeris šiandien davė iki šiol 
stipriausių Jungtinių Valstijų 
paramų toms jėgoms, kurios 
toje šalyje priešinasi komu
nistams”.

Juk tai atviras, aiškus, ki
šimasis į Portugalijos vidi
nius reikalus, tai siekimas 
diktuoti Portugalijos žmo
nėms, kad jie neturi teisės 
pasirinkti savo vadų ir įsives
ti tokių socialinę santvarkų, 
kokios jie nori. Tai reiškia, 
kad Amerikos vyriausybė ak- 
tyviškai padeda toms jė
goms, kurios priešingos ko
munistams.

Kų pasakytų Amerikos val
džia ir žmonės, jeigu kurios 
nors didelės šalies vyriausy
bė pareikštų, kad jinai remia 
ir palaiko tuos amerikiečius, 
kurie priešingi Amerikos vy
riausybei?

Savo kalboje sekretorius 
Kissingeris ėjo dar ir toliau ir 
davė Portugalijai ultimatu- 

-mų. Jis pagrūmojo Portugali
jai pašalinimu iš NATO, jeigu 
jos vadovybėje komunistų 
įtaka padidės.

Iš to aišku, kad mūsų vy
riausybė elgiasi su Portugali
ja, kaip ji pasielgė su Čilės 
respublika.

Prisiminimas 
ir pagarba

Washingtonas. - Praeitų
Gen. McAuliffe

savaitę čionai ligoninėje pasi
mirė generolas McAuliffe. 
Mirė sulaukęs 77 metų am
žiaus. Tai buvo vienas iš
Amerikos armijos vadų Ant
rajame pasauliniame kare. 
Kai 1944 metų gruodžio 22 d. 
Amerikos armija iš 10,000 
vyrų buvo Bastognės apylin
kėje keturis kartus skaitlin- 
gesnės hitlerininkų armijos 
apsupta, Hitleris davė ameri
kiečiams ultimatumų: pasi
duokite arba būsite sunaikin
ti. Generolas McAuliffe jam 
atsakė vienu žodžiu “Nuts”. 
Ir amerikiečiai nepasidavė, ir 
hitlerininkai pralaimėjo.

Toks generolo atsakymas į 
ultimatumų parodė jo nepa
prastų drųsų. Jis dabar, jam 
mirus, prisimenamas su gi
liausia pagarba.

Henry Kissinger

Vėliausios 
žinios

Tel Aviv, rugp. 18 d. - 
Izraelio premjeras Rabin 
esųs įsitikinęs, kad šį kartų 
pasitarimai su Egiptu, ku
riuose dalyvaus ir valstybės 
sekretorius Henry Kissinge
ris, prives prie laikino susita
rimo ir kad karo pavojus bus 
pašalintas.

Washingtonas. - Valstybės 
sekretorius Kissingeris iš
skrido į Vidurio Rytus su 
viltimi, kad jam šį kartų 
kelionė duos susitarimų tarp 
Izraelio ir Egipto. Manoma, 
kad sutartis bus tik laikina, 
tik trejetui metų.

•
Washingtonas. - Sekreto

rius Kissingeris kalba apie 
pasiuntimų į Vidurio Rytų 
grupės amerikiečių palaiky
mui taikos tarp Izraelio ir 
Egipto. Jie, girdi, būtų gin
kluoti tiktai paprastais gink
lais ir nesivadintų militarine 
jėga. Vadinasi, siūloma pa
kartoti Vietnamo istorijų. 
Ten irgi prasidėjo su pasiun
timu tik “civilinių” amerikie
čių “palaikymui taikos”.

•
Washingtonas. - Amerikos 

Darbo Federacijos-Industri- 
nių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) vadovybė su 
George Meany priešakyje pa
reiškė, kad darbo unijos boi
kotuos, atsisakys pakrauti 
laivus, kurie gabens grūdus į 
Tarybų Sųjungų. Tam prita
ria laivakrovių unijos ryti
niuose šalies uostose. Tačiau 
kitaip žiūri Californijos uos
tuose veikianti laivakrovių 
unija, kuriai vadovauja Har
ry Bridges. Jinai nedalyvaus 
šiame bokoite.

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba užgyrė trijų buvusių 
Portugalijos kolonijų aplika
cijų įstoti į pasaulinę organi
zacijų. Šios kolonijos vadina
si: Mozambique, Sao Tame 
Principe ir Cape Verde. Tai
gi, Jungtinės Tautos paaugo 
dar trimis nariais.

•
Hong Kong. - Kinija ir 

Kambodija pasirašė ekonomi
nę ir techninę sutartį. Tai 
reiškia abiejų kraštų ekono
minį suartėjimų.
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Dvejopa tragedija: rasizmas S. Bostone
Bostonas yra vadinamas laisvės lopšiu. T£i Bostono 

apylinkėje farmeriai, amatninkai ir kitokie darbo žmonės 
prieš du šimtus metų pirmieji su ginklu rankoje sukilo prieš 
britų valdžių, prieš monarchijų, už nepriklausomų respubli
kų.

Massachusetts kolonija vaidino pirmaujantį vaidmenį 
Amerikos revoliucijoje už nepriklausomybę. Vėliau Massa
chusetts valstija su Bostonu priešakyje vaidino pirmaujantį 
vaidmenį kovoje prieš vergijų. Jokioje kitoje Amerikos 
dalyje nebuvo toks stiprus abolicionistų judėjimas už negrų 
išlaisvinimų, kaip čia. 0 pilietiniam karui prasidėjus. Mass, 
valstija proporciniai pasiuntė daugiau savo jaunų vyrų į 
Lincolno armijų, negu bile kuri kita valstija.

Tas, žinoma, nereiškia, kad Mass, valstija visuomet buvo 
tokia tauri, tokia liberališka. Lengva prisiminti Sacco ir 
Vanzetti nužudymų bei brutališkus streikų numalšinimus 
audimo pramonėje. Bet, bendrai paėmus, liberalinės tradici
jos šioje Naujosios Anglijos širdyje visuomet liko stiprios. 
Antai praeituose prezidentiniuose rinkimuose Mass, valsti
jos piliečių dauguma balsavo už McGovernų, kai tuo tarpu 
likusioji Amerika balsavo už Nixonu. 0 ypatingai rasizmo 
atžvilgiu Massachusetts valstija visuomet buvo pažangiau
sia Amerikos valstija. Rasizmas čia turėjo mažiausia įtakos.

Tai kaip tik todėl dabar taip tragiška stebėti rasizmo 
bujojimų South Bostone. Dar tragiškiau, kad baltieji 
gyventojai, kurie yra įvelti į rasistinius išstojimus, yra 
darbo žmonės, airių ir kitų kilmių S. Bostono gyventojai.

Kaip žinia, rasinis įtempimas South Bostone prasidėjo 
praeitais metais dėl padėties mokyklose, dėl taip vadinamo 
“busavimo”, tai yra dėl juodųjų mokinių tam tikro procento 
perkėlimo į baltųjų apylinkių mokyklas ir priešingai. Didelė 
South Bostono gyventojų dauguma yra airių kilmės, 
katalikai, darbo žmonės, įskaitant policininkus, ugniage
sius, smulkius tarnautojus. Tarp airių įsimaišusios kitos 
etninės grupės: lietuviai, lenkai, italai.

Rasistiniai agitatoriai pradėjo įkalbinėti baltiesiems S. 
Bostono gyventojams, kad prieš juos stovi dvi grupės: 
Juodieji radikalai ir balti turtingi liberalai, akademikai, 
kurie moko skaitlingose Bostono apylinkės aukštosiose 
mokyklose, gyvena turtinguose priemiesčiuose. Rasistai 
demagogiškai sako: “Turtingieji išsimokslinusieji baltieji 
liberalai, kurie gyvena Walthame, Framinghame, gali mus 
kaltinti esant rasistais, nes jų vaikai lanko turtingas 
privatines mokyklas, ir visa ši problema jų neliečia. . .”

Pažangūs Bostono žmonės bando aiškinti baltiesiems 
darbo žmonėms, kaip rasistų demagogija juos apgaulingai 
kiršina prieš juosuosius darbo žmones, tuo tarpu, kai jų 
tikras priešas yra nedarbas, ekonominė krizė, priespauda. 
Bet reikia pripažinti, kad rasistinė demagogija paveikia 
nemažai žmonių čia, kaip ji prieš kokį dešimtmetį paveikė 
žmones pietinėse valstijose mokyklų disegragacijos eigoje.

Tragiška, kad tuo klausimu South Bostonas šiandien stovi 
maždaug ten, kur prieš dešimtmetį stovėjo Alabama.

Apie padėtį Angoloje
Portugalijos kolonijoje Angoloje, kuri neužilgo gaus pilnų 

nepriklausomybę, pilnų atsiskyrimų nuo Portugalijos, šian
dien eina kruvini susirėmimai tarp trijų vietinių gyventojų 
išsilaisvinimo judėjimų: tarp Susivienijimo už pilnų Angolos 
laisvę, Liaudies judėjimo už laisvų Angolų ir Angolos 
išsilaisvinimo fronto. Ypatingai aštrios kovos vyksta tarp 
paskutinių dviejų grupių.

Liaudies judėjimas yra stipriausia grupė. Tai jinai nešė 
sunkiausių naštų kovoje prieš portugališkų imperializmų. 
Angolos išsilaisvinimo frontas, iš kitos pusės, turi miglotų 
pobūdį. Iki portugalai (po revoliucijos pačioje Portugalijoje) 
nutarė iš Angolos išsikraustyti, ta fronto grupė nevaldė 
jokios teritorijos. Jo junginiai veikė užsienyje, Zairės 
Respublikoje, kuri yra Amerikos įtakoje. Dabar tie jungi
niai perėjo sienų ir pradėjo kovų prieš Liaudies judėjimų už 
Angolos laisvę. Kitaip sakant, proamerikoniškos jėgos 
kovoja prieš kairiųsias jėgas. Frontų, sakoma, remia ne tik 
Zairės vyriausybė, bet ir Kinija.

Padėtis labai komplikuota. Kas jų dar labiau komplikuoja, 
tai kad kai tos trys grupės kovoja tarpusavyje, portugalų 
karinės jėgos dar pasilieka Angoloje tvarkų palaikyti.

Jungtinėms tautoms 
nubrėžiamas teisingas kelias

Rugsėjo mėnesį pradės posėdžiauti Jungtinių Tautų 
Generalinė Asamblėja. Tai žada būti svarbi ir audringa 
sesija. Jau beveik aišku, kad joje bus pakeltas klausimas iš 
Jungtinių Tautų pašalinti Izraelį. 0 tas, aišku, sukels didelę 
audrų. Jungtinių Valstijų vyriausybė jau yra davus supras
ti, kad jeigu dauguma Asamblėjos nubalsuotų Izraelį 
pašalinti, jinai imtųsi konkrečių žygių prieš tokį nutarimų. O 
Izraelis turi ir daugiau šalininkų, visas NATO valstybes ir 
dar kai kurias svarbias šalis už NATO sienų.

Tuo tarpu Jugtinių Tautų generalinis sekretorius Kurt 
Waldheim jau paruošė raportų iš pasaulinės organizacijos 
veiklos po praėjusios sesijos. Raportas susideda iš 12,000 
žodžių. Svarbu, kad šiame raporte sekretorius, mums 
atrodo, rodo organizacijai labai teisingų kelių. Waldheim yra 
nuoširdus tarptautiniuose santykiuose detentės politikos, 
taip karštai socialistinio pasaulio su dideliu pasisekimu 
propaguojamos, šalininkas. Bet labai gerai, kad jis čia 
nesustoja ir nepadeda taško. Jis savo raporte siūlo, kad nuo 
dabar Jungtinės Tautos pradėtų tvirčiau ir energingiau 
darbuotis už tarptautinį nusiginklavimų. Detentė neatsilai
kys prieš branduolinių ginklų tobulinimų ir įkaitusias

TAIP IR REIKIA, 
LIETUVOS ŽMONĖS 
JUOS PAŽĮSTA

Iš kanadiečių “Tėviškės Ži
buriai’’ (liepos 24 d.) sužino
me, kad birželio pabaigoje 
Vatikane įvyko Amerikos ku
nigų sušauktas “įvairių pa
saulio kraštų lietuvių” sa- 
skrydys. Jo tikslas, žinoma, 
buvo kunigams pasidaryti 
progų sustiprinti savo nelai
mingus pasekėjus dvasioje 
prieš savo gimtųjį kraštų, 
prieš Tarybų Lietuvų. Kuni
gas Br. Liubinas rašo ir de
juoja:

“Šv. Metų proga Romon 
suvažiavo lietuvių iš įvairių 
pasaulio kraštų. Buvo tikima
si sutikti grupę ir iš Lietuvos, 
tačiau toji viltis netapo tikro
ve. Didžiausias būrys buvo iš 
JAV-bių ir Kanados, berods, 
apie 200. Antroj vietoj skai
čium buvo lietuviai iš Vokie
tijos - per 50. Gražus būrys 
buvo atvykęs iš Anglijos, 
kurio 7 nariams teko išvykti 
iš Romos aerodromo, nes Ita
lijos policija buvo tokia ne
mandagiai žiauri, kad juos 
grųžino atgal. Mat, Romoj 
tuo metu lankėsi Sovietų Sų- 
jungos užsienio reikalų minis- 
teris A. Gromyka.”

Ir gerai, ir puiku, kad 
Lietuvos net ir tikintieji šitų 
sųskrydį ignoravo. Kaip atro
do, tai jame netgi nedalyvavo 
nė vienas Lietuvos dvasiškis.

Veikiausia jie gerai suprato 
jo tikslų ir turinį, sužinoję, 
kad sųskrydžiui vadovaus 
jiems taip gerai žinomas karo 
kriminalistas vyskupas Vin
cas Brizgys. Lietuvos žmonės 
niekados, niekados nieko 
bendro neturės su buvusiais 
Hitlerio kolaborantais, akty- 
viškai padėjusiais hitlerinin
kams Lietuvų ir kitus tarybi
nius kraštus terorizuoti ir jų 
žmones naikinti. Kaip gali 
pilno proto ir širdies neprara
dęs lietuvis klausytis maldos, 
arba įsakymų tų, kurie tarna
vo Hitleriui, kurie norėjo ir 
siekė lietuvių tautų padaryti 
trųša vokiečių tautai?!

GRYNIAUSIAS MELAS
Kunigų “Drauge” (rugp. 9 

d.) straipsnio antraštė: 
“Krikščionys taikos kūrėjai 
pasaulyje”.

Kas žodis - gryniausias me
las. Kaip tiktai krikščionys 
pasirodė kūrėjais pačių di
džiausių, pačių kruviniausių 
ir žiauriausių karų pasaulyje.

Kas vedė kryžiaus karus, 
jeigu ne krikščionys?

Kas suruošė Pirmųjį pasau
linį karų, jeigu ne krikščio
nys?

Kas ruošė Antrųjį pasaulinį 
karų, jeigu ne krikščionys? 
Kas per trisdešimt metų 
skerdė žmones ir kraujų liejo 
Indokinijoje, jeigu ne krikš
čionys?

ARGENTINOJE SUNKI 
PADĖTIS DAROSI DAR 
SUNKESNĖ

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” (rugp. 7 d.) rašo:

“Nuo 1975 metų kovo mėn. 
susiūbavusi Argentinos eko
nominė padėtis,niekaip nega
li nusistovėti. Nežiūrint, kad 
keičiasi ekonomijos minist
rai, kad persigrupuoja politi
nės partijos, tos kuriuos buvo 
už, dabar pasisako jau prieš,

ginklavimosi lenktynes. Pasaulinė organizacija turi pradėti 
energingiausių kovų už visuotinį ir pilnų nusiginklavimų.

Žinoma, šis sekretoriaus Waldheim pasiūlymas nėra nauja 
jo vieno išgalvota idėja. Prieš daugelį metų, dar Kruščiovo 
premjeravimo laikais, Tarybų Sųjunga formaliai ir oficialiai 
davė pasiūlymų pradėti kovų už pilnų visų nusiginklavimų. 
Bet tam griežtai pasipriešino kapitalistinis pasaulis, ir 
prasidėjo tiesiog negirdėtos ginklavimosi lenktynės ir 
branduolinių ginklų tobulinimas.

Ar geresnio likimo susilauks šis generalinio sekretoriaus 
tos be galo svarbios idėjos pakartojimas šioje sesijoje? 
Labai daug, pirmoje vietoje, priklausys nuo Jungtinių 
Valstijų nusistatymo. Deja, jau nekalbant apie prezidento 
Fordo ir valstybės sekretoriaus Kissingerio nepasiskubini- 
mų Waldheimo pasiūlymų užgirti, nesimato, kad šios šalies 
komercinė spauda jį karštai pasveikintų už puikų sumany
mų, už rodymų Jungtinėms Tautoms labai teisingo kelio.

LAISVĖ

bet padėtis vis darosi kritiš- 
kesnė.

Maisto gaminių kainos pas
kutiniu laiku pakilo iki debe
sų. Nekuriais atvejais net 
300°/o. Darbininkai jau pra
deda pritrūkti kantrybės ir 
nerimauti. Jau ir padidintų 
algų nebeužtenka pragyveni
mui, ypatingai daugiavaikių 
šeimoms. Rūbai, avalynė ir 
mokykliniai reikmenys pasi
darė nebeįperkami.

Valdžia iš savo pusės šelpia 
vargo vilų gyventojus. Betgi 
visus negi sušelps. Dabar 
kuomet šaltis pasireiškė di
desnis negu kitais metais, 
trūksta žibalo netik namams 
apšildyti bet ir valgyti išsi
virti. Didelės eilės stovi prie 
žibalo pardavimo punktų.”
SU PASIGARDŽIAVIMU 
UŽGIRIA REAKCININKO 
SAPALIOJIMUS

Chicagos kunigų “Draugo” 
(rugp. 7 d.) pirmajame pusla
pyje didelėmis raidėmis “Hel
sinkis - nepateisinama klai
da”. Cituojami užkietėjusio 
reakcininko, komercinės 
spaudos kolumnisto Roscoe 
Drummond sapaliojimai Bos
tono klerikalų laikraštyje 
“The Christian Science Moni
tor”. Šiam kolumnistui nepa
tinka detentė (taikus tautų ir 
valstybių sugyvenimas), jis 
amžinai išsiilgęs šaltojo karo 
laikų, jisai karštai sveikintų, 
jeigu kas iš kapitalistinių 
kraštų pusės pradėtų atomi
nėmis bombomis švaistytis 
prieš socialistinius kraštus. 
Todėl jis gieda:

“Detente nustojo savo pa
trauklumo jau senokai prieš 
Helsinkio nesųmonę. Tenai 
mūsų prezidentas patenkino 
ilgs metus trokštus sovietų 
siekimus ir šypsodamasis su 
Brežnevu ratifikavo Maskvos 
Rytų Europos kontrolę. Dėl 
to veiksmo Fordas susilaukė 
stiprios kritikos, įskaitant ir 
tokius laikraščius, kaip “New 
York Times” ir “Washington 
Post”, kurie šiaip rėmė kitus 
detentes ėjimus. Helsinkio 
kapituliacijos ir jie negali 
pakelti.”

Drummondo sapaliojimai 
neapsakomai patinka lietu
viškų kunigų organui, nes jis 
pilnai išreiškia jų nuomonę ir 
nusistatymų. Bet Detentė lai
mėjo Helsinkyje. Bet jai lem
ta plėstis į visus pasaulio 
kampus, nes jeigu ne taikus 
tautų ir valstybių sugyveni
mas, tai branduolinis karas. 
Mes karštai tikime, kad blai
vus protas paims viršų ir kad 
branduolinio karo bus išveng
ta.
BET KUR JIE TAS 
“TIKSLIAS ŽINIAS” 
GAUS?

Chicago menševikų “Nau
jienų” redaktorius, pabėgėlis 
nuo lietuvių tautos ir savo 
buvusias pažangias idėjas iš
keitęs ant amerikoniško dole
rio, savo vedamajame “Mar
gutis nepatenkintas” (rugp. 6 
d.) drožia:

“Margučio reikalus tvar
kantis Petras Petrutis buvo 
nepatenkintas praeito penk
tadienio Naujienų įžanginiu 
“Reikalingos tikslios informa
cijos”. Tame įžanginiame sa
kėme, kad lietuviai galės būti 
naudingi kovoje už savo kraš
to laisvę, jeigu jie gaus tiks- 

lias ir greitas informacijas. 
Juo daugiau ir tikslesnių ži
nių apie savo kraštų ir tarp
tautinę politikų jie turės, tuo 
naudingesni jie bus.”

Tai tikriausia, švenčiausia 
tiesa: tikslios, teisingos ži
nios apie Lietuvų kiekvienam 
lietuviui, kur jis begydentų, 
būtinai reikalingos. Bet kur 
jas gaus nelaimingi “Naujie
nų” ir kitų lietuviškų reakci
nių laikraščių skaitytojai, kai 
juos metai iš metų, dienos iš 
dienos tie laikraščiai maitina 
biauriausiais melais ir pik
čiausiais prasimanymais apie 
Tarybų Lietuvų, apie nūdie
nę Lietuvų? Jų ne tik protai 
užnuodyti Lietuvai neapy
kanta, bet ir širdys.
APIE LIETUVOS TEATRĄ 
IR BULGARIJOS 
SPAUDOJE

Vilniaus “Tiesoje” (rugp. 8 
d.) skaitome:

“Pastarasis Bulgarijos 
iliustruoto savaitinio žurnalo 
“Paraleli” numeris iškart at
kreipia dėmesį - jo viršelį 
puošia Panevėžio dramos 
teatro spektaklio “Mirties šo
kis” nuotrauka.

Žurnale “Paraleli” su rubri
ka ’’Draugystės maršrutai” 
spausdinamas platus bulgarų 
teatrologės Martos Vladovos 
reportažas iš Panevėžio dra
mos teatro. Autorė pasakoja 
šio teatro istoriją, bulgarų 
skaitytojus supažindina su 
teatro vyriausiojo režisie
riaus, TSRS liaudies artisto 
Juozo Miltinio mintimis apie 
teatro menų. “Paraleli” aukš
tai vertina teatro pastatymus 
— B. Džonsono “Volponę”, 
A. Strinobergo “Mirties šo
kį”, J. Grušo “Pijus nebuvo 
protingas” ir kitus. Žurnalas 
taip pat pasakoja apie teatro 
kolektyvo ateities planus ir 
sumanymus. Reportažas gau
siai iliustruotas nuotrauko- 
mis.

Iš laiškų
Mielas Drauge Bimba!

Paskutinį kartų teiravotės 
apie mano gydytojo darbų, 
apie mano kolegas ir jų veik
lų. Dabar - prie progos - 
norėjau Jums papasakoti 
apie vienų savo bendradarbį, 
įnešusį nemažų indėlį ne tik į 
mūsų ligoninės, bet ir į visos 
respublikos sveikatos apsau
gų. Tai mano kolega Motiejus 
Orlovas, respublikinės klini
kinės ligoninės “Raudonasis 
kryžius”, kur aš dirbu - anes- 
teziologijos-reanimacijos 
skyriaus įkūrėjas ir ilgametis 
vedėjas, kurio penkiasde
šimtmetį mes neseniai minė
jome. Kartu su mumis - šio 
puikaus gydytojo jubiliejų 
šventė visi respublikos gydy
tojai - anesteziologai, medici
nos mokslinė Draugija. Res
publikinė medicinos darbuo
tojų profsųjunga jį pažymėjo 
specialiu Garbės Raštu, o 
mūsų medicinos žurnale 
“Sveikatos apsauga” buvo iš
spausdintas straipsnis, kuria
me buvo pažymimi kolegos 
Motiejaus nuopelnai kuriant 
ir organizuojant respublikoje 
anesteziologų kadrus.

Anesteziologija - tai skaus
mo malšinimas chirurgijoje. 
Paprastai manoma, kad 
skausmas - organizmo apsau
ginė reakcija, signalas, bet 
neužmirškime, kad kartu 
skausmas yra ir sunki žmo
gaus kančia. Dar Hipokratas 
sakė, kad “skausmo malšini
mas yra dieviškas darbas”.

Mūsų laikais nieko nenu
stebins gydytojas anestezio
logas. Tai - aktyvus kiekvie
nos operacijos dalyvis. Įsi
vaizduokime, operuojant ima 
silpnėti ligonio pulsas ar pa
blogėjo kvėpavimas. Gydyto- 
jas-anesteziologas, aišku- ša
lia chirurgo - dalyvaujantis 
operacijoje, imasi visų reika
lingų priemonių kraujo apy
takai ar kvėpavimui pagerin
ti, kad chirurgas galėtų sėk
mingai užbaigti operacijų. Ne 
taip jau retai anesteziologui 
operacijos metu tenka tapti
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svarbiausiuoju žmogum: pa
sitaiko - ligonis neišlaiko ope
racijos, širdis sustoja, įvyks
ta klinikinė mirtis. Tada 
anesteziologas, nė akimirkos 
negaišdamas pradeda reani
muoti ligonį ne taip jau retai 
atgaivina jį. Žinoma, aneste
ziologu būti nėra taip lengva. 
Stiprūs nervai, valia, ryžtas, 
dvasia ir žinios - būtinai šios 
neretai dramatiškos profesi
jos gydytojui.

Mano darbo draugas Motie
jus Orlovas tikrai apdovano
tas visomis šiomis savybė
mis. Ir tuo jis pelnė didelį 
autoritetų savo kolegų, bend
radarbių tarpe. Su juo gera 
dirbti kartu, nes tai rimtas, 
išsilavinęs specialistas, kuris 
visus mus nuolat užkrečia 
savo entuziazmu, savo kūry
biniu nerimu. Visi mes iš jo 
nuolat mokomės meilės ligo
niams ir darbui.

Štai ir viskas, mielas Drau
ge Antanai, ką norėjau Jums 
papasakoti iš savo kolektyvo 
gyvenimo iš gero ir draugin
go medikų gyvenimo.

Jokūbas Skliutauskas

M. Petrikienei

Miela Margarita
Šį laiškų rašau, tik grįžęs iš 

Paežerių. Kartu su Laurynu 
ir architektu H. Bogdanu bu
vome nuvykę į Paežerius pa
žiūrėti, kaip atrodo pamink
las.

Iš tikrųjų įspūdis labai tei
giamas. Mums atrodo, kad 
skulptoriui Konstantinui 
Bogdanui pavyko perduoti 
velionio Antano charakterio 
bruožus. Kai atvažiuosit - 
įsitikinsite pati.

Malonu, kad pagaliau už
baigtas darbas. Lauksime 
tik, kada atskrisite su Anta
no pelenais, kuriuos galės 
priglausti įspūdingas pa
minklas savo papėdėje. Pa
minklas stovi pačioje kapinių 
pradžioje. Kiekvienas, įžen
gęs į šias kapines, pirmiausia 
iš dešinės pusės susidurs su 
Antano “žvilgsniu”. . .

Kų gi, gaila, kad velionis 
gyvas nesulaukė bent projek
to, bet dabar viskas padary
ta. -Aš tol nerašiau Jums 
laiško, kol savo akimis nepa
mačiau.

Daug pasidarbavo mokyto
jas St. Ankevičius. Tarp kita 
ko - jis ir vietų išrinko. 
Kadaise mes buvome nužiū
rėję kitą: prie jo buvusio 
mokytojo Gumausko kapo, 
bet tas nuošalėje, o čia - 
pačioje pradžioje, prie pačios 
įeigos.

Laukiame, kada atvyksite, 
kada susitiksime. Dabar dar 
dėkoju už atsiųstų “Laisvės” 
numerį su mano straipsniu 
apie Povilų Višinskį. Žinoma, 
kol gaučiau “Laisvę”, praeitų 
daug laiko.

Dabar kitas dalykas. Mes 
čia kalbame, kad reikėtų iš
leisti A. Petrikos raštų rink
tinę, jo publicistinių, mokslo 

populiarizacijos ir kitokių 
straipsnių parinkti.

Įdomu, kai Antanas buvo 
toks tvarkingas ir net kai 
kuriuo atžvilgiu pedantiškas, 
— ar jis nebuvo sudaręs savo 
spausdintų straipsnių surašo, 
ar nerinko savo spausdintų 
straipsnių iškarpų, kaip kai 
kas daro? Jeigu būtų tokie 
dalykai, būtų gera, kad Jūs 
atvežtumėt, tada būtų galima 
lengviau sudaryti pilnesnį ir 
įdomesnį jo raštų rinkinį. 
Gaila, kad mes anksčiau apie 
tai nepakalbėjom, neužsimi
nėm, kai dar abudu buvote 
Lietuvoje. Taigi, jeigu būtų 
kokios šiuo klausimu doku
mentacijos - labai būtų nau
dinga gauti.

Tai tiek tuo tarpu. Linkime 
sveikatos. Girdėjome, kad 
vis širdele skundžiatės. Na, 
bet kaip nors, manau, atvyk
site. Čia sutiksim, globosim.

Nuoširdžiai sveikina Irena. 
Viso geriausio!

J. Butėnas

i POTVYNIAI IR SAUSRA
Iš Pekino pranešama, kad 

daugelyje Kinijos dalių už
klupo potvyniai ir didelė 
sausra. Skaudžiai atsilieps į 
derlių.

Vasaros naktis
Gal nesiglaudžia beržai 
prie rasotų šešėlių nakties; 
gal paukščiai 
ne apie skrydžius 

užsisapnavę; 
gal vėjas nušienautose 

pievose 
ne apie tave skubėdamas 

kalba;
o aš degu troškimu 
pamatyti lino plaukais 
apipuoštų tavo veidų.
Ir tikrai - visi keliai 

baigiasi prie to šaltinio.
Ir tikrai - visi nakties 

paukščiai 
skrenda saugoti tavęs.

Ir tikrai tu esi 
amžinybės saulės penėtoja. 
Muzika, pabudinta 

žvilgsniais, 
paliesta pirštais. 
Žemės simfonija, 
gyvenanti erdvėje ir laike. 
Visoje mano minčių 

erdvėje.
Visose valandose: dienų ir 

naktų.
Tu ta liga 
ir ta žolelė gydanti. 
Vienintelė raktažolė, 
Vienintelis atsakymas.
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JŲ ATMINIMAS LIAUDŽIAI BRANGUS

Pulkininko Vlado Motiekos
netekus

Šių metų liepos 6 dieną, 
eidamas septyniasdešimt an
truosius metus, Lietuvoje 
staiga mirė pulkininkas Vla
das Motieka. Šią skaudžią 
žinią pranešė visi Lietuvos 
laikraščiai, radijas, televizi
ja. Buvo paskelbtas nekrolo
gas, po kuriuo pasirašė Ko
munistų partijos ir respubli
kos vyriausybės vadovai. 
Daugybė žmonių atėjo į Vil
niaus įgulos karininkų na
mus, kur buvo pašarvotas 
velionis, atidavė paskutinę 
pagarbą šviesiam V; Motie
kos atminimui. Pulkininkoį 
palaikai palaidoti Antakalnio 
kapinių memorialiniame an-i 
samblyje.

Du paminklai
Dzūkijoje, Santaikos kolū-1 

kyje, tarp Alytaus ir Simno,' 
kur 1899 m. mažažemio val
stiečio šeimoje gimė Juozas 
Vitas (Jonas Valūnas), šią 
vasarą iškilmingai atidengtas 
paminklinis akmuo. Senojoje 
Valūnų sodyboje įrengta me
morialinė jo klėtelė.

Su didele pagarba tariamas 
J. Vito vardas Lietuvoje. Jis 
dalyvavo, ginant Spalio revo
liuciją, veikė prieš buržuazi ) 
nę santvarką Lietuvoje, bet 
ypač pagarsėjo Didžiojo Tė
vynės karo metais. 1940-1941 
m. Vilniaus miesto vykdomo
jo komiteto pirmininkas J. 
Vitas, vokiečiams okupavus 
kraštą, ėmėsi vadovauti Ko-|

Žaliasis
Raudondvaris

Prieš penkerius metus, 
kultūros namus statant, daž
nas Raudondvario gyvento
jas, laisvalaikio negailėda
mas, pamatams duobes kas
tuvu rausė, ekskavatoriaus 
neprileisdamas, kad nė vie
nas medis nežūtų. Ir stovi 
dabar naujutėliai rūmai kaip 
po žaliu skėčiu.

Pažiūrėk iš tolo, šalia Ne
muno ir Nevėžio santakos 
medžiais apaugusi aukštuma. 
Ir nepagalvotum, kad ji pora 
tūkstančių gyventojų slepia. 
Vieni čia pat - Žemės ūkio 
mechanizavimo ir elektrifika
vimo institute, jo eksperi
mentiniame ūkyje arba že
mės ūkio mašinų dirbtuvėse 
darbuojasi, kiti - Kaune, 
miesto autobusais į darbą 
važinėja.

Auga Raudondvaris. Nebė
ra tarp miškų Pavijonių kai
mo, kelios sodybos beliko 
Daigiuose, Kernavėje, kiti iš 
vierYkiemių, iš melioruojamų 
plotų į Raudondvarį persikė
lė. Dauguma įsikūrė dviaukš
čiuose mūriniuose namuose, 
kuriuose diena dienon daugė
ja miestiškų patogumų.

Tačiau projektuotojai į 
ateitį žiūri. Jų akimis, ten, 
kur kadaise stovėjo Radvilų 
dvaras, pilimi vadintas, ne
trukus gyvens apie č tūkstan
čius žmonių. Kaip juos su
kimšti po keleto šimtų hekta
rų žaliąja kepure? Nutarė 
"lubas” kiek praplėšti. Viena
me pagrindinių naujųjų Rau
dondvario kvartalų numatyta 
pastatyti tris devynių ir de
vynis penkių aukštų namus.

Iškils nauji prekybos, buiti

munistų partijos pogrindi
niam komitetui sostinėje, iš 
esmės visai antifašistinei ko
vai Vilnijoje. Jis atliko didelį 
darbą, kol žuvo, provokato
riaus išduotas. Po mirties 
Juozui Vitui suteiktas Tary
bų Sąjungos Didvyrio var
das, jo vardu pavadinta viena 
sostinės gatvių, didelė įmonė 
Vilniuje.

Taip sutapo, kad po keleto 
dienų, liepos pradžioje, buvo 
atidengtas ir kitas paminklas 
— Lazdijuose (skulptorius 
V. Šerys, architektas J. Šei- 
bokas). Dzūkija šiuo pamink
lu pagerbė taurios suvalkie
čių dukros Onos Sukackienės 
atminimą.

Čia, dzūkų žemėje, ši pa
prasta moteris rūsčiais poka
rio klasių kovos metais mokė 
vaikus ir suaugusius tikėti 
šviesia ateitim, kurią jiems 
žada tarybinė santvarka, aiš
kino Komunistų partijos poli
tiką. 1946 m. vasario 3 d. 
naktį į mokytojos namus Pa- 
veisininkų kaime įsibrovė 
buržuaziniai nacionalistai. Jie 
nužudė dviejų mažų sūnelių 
motiną Oną Sukackienę ir jos 
vyrą, apylinkės sekretorių 
Antaną Sukacką.

Ona Sukackienė žinojo, kad 
ji ryžtasi. Paprastos kaimo 
mokytojos pilietinė drąsa bu
vo ryškiai išsakyta O. Sukac
kienės priešmirtiniame laiške 
(buržuaziniai nacionalistai 
jau anksčiau baudėsi ją nužu
dyti). Mokytojos žodžiai ir 
žinia apie jos tragišką mirtį 
tuo metu apskriejo visą Lie
tuvą - O. Sukackienė ir žuvu
si kvietė atkakliai kovoti ir 
kurti laimingą socialistinį gy
venimą.

Paminklas Lazdijuose - ne
be pirmas O. Sukackienės 
atminimo įamžinimas. Poetė 
V. Valsiūnienė sukūrė poemą 
“Ona Sukackienė”, skulptūri
niame portrete ją yra įamži
nęs B. Pundzius, Sukackie
nės vardu pavadinta pedago
ginė mokykla Kapsuke ir 
Karčiamiesčio vidurinė mo
kykla.

nio aptarnavimo centrai, 
viešbutis. Tačiau pasukus į 
šalį Kauno-Jurbarko automa
gistralę, padidėjusiame Rau
dondvaryje taps dar tykiau, 
negu iki šiol.

Kauniečių Žemės ūkio pro
jektavimo instituto darbuoto
jų paruoštas perspektyvinis 

I Raudondvario gyvenvietės 
projektas TSRS liaudies ūkio 

[pasiekimų parodoje buvo 
įvertintas aukso medaliu.

V.Janėnas

Paryžius. - Prancūzijos 
prezidentas Valery Giscard 
de’Estaing praneša, kad 
Prancūzijos vyriausybė atei
tyje atsisakys pardavinėti 
ginklus Pietų Afrikos Respu
blikai, kur viešpatauja balta
sis šovinizmas, kur tūkstan
čiai baltųjų europiečių geleži
ne ranka valdo milijonus juo
dųjų afrikiečių.

"Baltijos jūra turi būti 
taikos jūra!"

Justo Paleckio laiškas iš Rostoko

IŠ TARYBŲ LIETUVOS STUDENTUOS GYVENIMO

SUNKIOS BAIDARĖS IR 
ŠLAPIOS KUPRINĖS

ALVYDAS RAKAUSKAS

JUSTAS PALECKIS prie paminklinio akmenę, pastatyto 
Apvaršuvos kaime, Šilalės rajone, kur gimė Leonas 
Jonikas.

liesti taikos gynimo uždavi
niai dabar, praėjus 30 metų 
po pergalės prieš hitlerinę 
Vokietiją. Daugumoje kalbų 
buvo atžymimas didelis Tary
bų Sąjungos nuopelnas tautų 
išgelbėjime nuo pavojaus žūti 
arba likti hitlerinėje vergovė
je. Diskusijose pasitaikė tik 
vienas ginčas. Būtent, Nor
vegijos stortingo deputatas 
HILE nerado nieko geresnio 
kaip reikšti humaniškumo 
jausmus kariniam nusikaltė
liui HESUI, kurį Niurnbergo 
tribunolas pasmerkė kalėji
mui ligi gyvos galvos. Esą, jis 
jau žmogus senas, jo laukia 
šeimą, tad reikėtų pasigailė
ti, tuo labiau, kad jo laikymas 
Moabito kalėjime, Vakarų 
Berlyne, brangiai kaštuojąs. 
Bet keletas norvegų ir skedų 
tuoj pasmerkė tą tariamąjį 
“humanizmą”.

Ir man teko pasisakyti tuo 
reikalu. Pabrėžiau, kad 
IIESAS, kaip Hitlerio arti
miausias bendradarbis ir 
žmogėdriškos (biblijos “Mein 
Kampf” bendraautorius", bu- 

! vo \ ienas pagrindinių žvėriš
kos nacistu ideologijos kūrėjų 
ir neabejotinas kaltininkas 
baisaus karo, kuriame žuvo 
apie 50 milijonų žmonių, buvo 
kėsintasi išnaikinti ištisas 

'tautas. Pasigailėjimas tokio 
žmogaus būtų tu milijonų 
.aukų įžeidimas. Ne be reika- 

[ lo karybų Sąjungos atstovas 
i Niurnbergo tribunole protes
tavo prieš vakariečių teisėjų 
sprendimą netaikyti HESUI 
mirties bausmės, kurios jis 
neabejotinai nusipelnė kaip 
pasaulinių skerdynių organi
zatorius. HESO paleidimas 
suteiktų didelį džiaugsmą 
tiems, kurie norėtų atgimdy
ti Hitlerio politiką, ir parem
tų revanšistų bei neonacistų 
jėgas. O tai stiprintų taikos 
priešininkų pozicijas.

Tiek draugystės ir taikos 
šalininkų, tiek ir moterų kon
ferencijose vienbalsiai priim
tos rezoliucijos, kuriose ragi
nama greičiausiai užbaigti su
sitarimą dėl Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo, ak
tyviau veikti masinio naikina
mojo ginklo apribojimo ir 
nusiginklavimo reikalais. Re
zoliucijose reiškiamas pritari
mas Tarybų Sąjungos vado
vaujamų organų kreipiniui, 
priimtam pergalės prieš hit
lerinę Vokietiją 30-mečio pro
ga.

Rostoko Baltijos savaitė 
prasidėjo didžiuliu mitingu, 
kurio metu kalbą pasakė or
ganizacinio komiteto pirmi
ninkas, Vokietijos Vieningo
sios Socialistinės Partijos Po
litinio Biuro narys Harry Ti
sas. Jis pažymėjo teigiamas 
permainas tarptautinėje poli
tikoje, kurios tarnauja taikos 
stiprinimo labui. Paskui įvy
ko įspūdinga eisena, kurioje 
dalyvavo apie 200 tūkstančių 
rostokiečių bei svečių iš kitų 
respublikos miestų.

Į Baltijos savaitę atvažiavo 
apie 25 tūkstančiai turistų, 
kurių penktadalis iš užsienio 
šalių. Tą pačią dieną atidary-

Mielas drauge Antanai 
ir visi laisviečiai!

Rašau šį laišką iš Vokietijos 
Demokratinės Respublikos, 
kur Tarybų Sąjungos visuo
meninės delegacijos sąstate 
atvykau dalyvauti tradicinėje 
Baltijos šalių bei Norvegijos 
ir Islandijos taikos ir drau
gystės savaitėje. Mūsų dele
gacijai vadovauja Estijos 
kompartijos CK I sekretorius 
J. Kebinas (pernai tokiai de
legacijai vadovavo mūsiškis 
P. Griškevičius). Be šios 
centrinės delegacijos yra dar 
profsąjunginė delegacija, ku
rios priešakyje Lietuvos 
Profsąjungų Tarybos pirmi
ninkas K. Mackevičius.

Apskritai lietuvių dalyva
vimą šiose iškilmėse platus, 
nes atvyko tokia meno orga
nizacija, kaip "Lietuvos” dai
nų ir šokių ansamblis, kurio 
sudėtyje 84 dalyviai. Ansam
blis beveik kasdien koncer
tuoja kuriame nors pajūrio 
mieste, o liepos 10 d. koncer
tuos Rostoke. Viso dienoje 
kelionėje ansamblis atliks 11 
koncertų. Jų pirmasis įvyko į 
Berlyne. Visur ansamblis su
tinkamas entuziastiškai.

Atvyko Lietuvos televizi
jos grupė su Juršėnu prieša
kyje, o spaudai atstovauja 
Z. Jonutis, "Tiesos” kores
pondentas. Kadangi gyvena
me tame pačiame “Neptūno” 
viešbutyje, ant pat Baltijos i 
kranto, dažnai girdisi lietuvių 
kalba, o kartais ir dainos, 
sutinku lietuviškus veidus. 
Vieną vakarą patekau į drau
giškas ansambliečių vaišes, 
kuriomis jie atžymėjo savo 
kolegos, dainininko ir būgni
ninko Algio Vaičiulionio 33-jį 
gimtadienį.

Beje, apie delegacijas kal
bant, pažymėtinas moterų 
delegacijų iš visų Pabaltijo 
šalių bei Norvegijos ir Islan
dijos dalyvavimas. Moterys 
susirinko į įspūdingą savo 
konferenciją. Jos dalyvių bu- 
vol75.

Pati skaitlingiausia buvo 
darbininkų ir profesinių są
jungų veikėjų konferencija su 
526 dalyviais. Aš dalyvavau 
draugystės ir taikos organi
zacijų veikėjų konferencijoje, 
kurioje posėdžiavo virš 150.

Visose konferencijose vieš
patavo draugystės ir susitari
mo nuotaika, nors kartais 
būdavo ir ginčų, nes dalyvių 
tarpe įvairių partijų bei pa
žiūrų žmonės. Taip darbinin
kų konferencijoje norvegų 
profsąjunginis veikėjas ban
dė prakišti prieš Tarybų Są
jungą nukreiptas tezes. Ta
čiau kiti Norvegijos darbi 
ninku atstovai griežtai pa 
smerkė tokią savo veikėjo 
poziciją. Už rezoliuciją su 
reikalavimu stiprinti taikos 
jėgas, skatinti nusiginklavi
mų, kovoti prieš imperializ
mą ir fašizmo atgimimą bal
savo daugiau kaip 500 daly
vių, prieš ją, balsavo tik 3, 
susilaikė 20.

Vieningai vyko darbas 
draugystės ir taikos konfe
rencijoje, kurioje plačiai pa

Pirmoji saulė pabudino tu
ristus - taisytis į kelionę. Ge
gužės šventės dienomis mes 
pasklidome po visą šalį. Vieni 
dviračiais keliavo po Užkar
patę, antri baidarėmis - Kau
kazu, kiti pripučiamomis val
timis plaukė šniokščiančiomis 
kalnų upėmis, keliavo pėsti 
Karpatų kalnais.

Mūsų dvi grupės susirengė 
į žygį baidarėmis žemaičių 
upe Minija. Vėlai vakare, 
nešini daugiau kaip pusės 
šimto kilogramų kroviniais, 
patraukėme į geležinkelio 
stotį. Ankstų rytą buvome 
Telšiuose, o kita grupė pa
traukė į Plungę, toliau į Pla
telių ežerą, iš kurio Babrungo 
upe įplaukė į Miniją.

Iš Telšių sukome į Žarėnus 
ir nuo Plungės-Žarėnų tilto 
pradėjome nelengvą žygį. 
Pradžioje Minija labai siaura, 
vingiuota, labai daug gamti
nių užtvankų, kliūčių bebrų 
nuverstų medžių. Pirmoji 
diena prasidėjo gera nuotaika 
ir labai puikiu oru - šilta saulė 
ir giedras dangus lydėjo mus 
visą dieną.

Minija labai graži upė. Iš 
pradžių ji siaura, žemyn 
aukštėja krantai, upė platėja, 
vis daugiau randasi rėvų, 
slenksčių, akmenų. Minija la
bai mėgstama turistų upė. 
Tai sunkiausia plaukti upė 
Lietuvoje. Savo vaizdingomis 
apylinkėmis, rėvomis ir neti
kėtumais ji vilioja ne tik 
Lietuvos turistus.

Saulei leidžiantis, pradėjo
me ieškoti vietos nakvynei. 
Įsikūrę ant aukšto kalno, su 
dideliu ir nežmonišku apetitu 
sušveitę vakarienę, greitai ir 
kietai sumigome, nes buvom 
baisiai pavargę. .........  ..

Mūsų grupėje - 10 žmonių: 
5 merginos ir penki vaikinai. 
Tai Architektūros ir Miestų 
statybos fakultetų studentai. 
Grupei vadovavo III kurso 
studentas Gintautas Umbra
sas.

Tekanti saulė ir šalta rasa 
pažadino visus iš miego. 
Greitai susiruošę vėl išplau
kėme į kelionę. Upė jau kur 
kas platesnė, daug akmenų, 
rėvų, stipri srovė. Plaukėme 
puikiomis valtimis, kiekvie
noje po du žmones. Mudu su 
II kurso architekto Euchrida 
Čepaite plaukėme paskuti
niai. Beplaukdami priekyje 
pastebėjome didelių akmenų, 
tarp kurių buvo siauras ply
šys. Juo turėjome pralysti. 
Deja, srovė buvo tokia srau
ni, nespėjome nė suvaldyti 
valties, ji pasisuko skersai, 
užšoko ant akmens ir. . . 
mes rankomis atsirėmėme į 
akmenuotą upės dugną, o 
valtis pilna vandens lėtai slin
ko viršum mūsų galvų. Daik
tai pasklido po upę. Priekyje 
plaukė H kurso architekto 
Raimundo Norkaus valtis.

ta didelė pramonės ir žemės 
ūkio paroda, parodanti Ros
toko srities ūkinius laimėji
mus. Meno galerijoj atidary
ta devynių šalių dailės paro
da, kurioje atstovaujami pa
žangių dailininkų ir skulpto
rių kūriniai. Joje ir mūsiškių 
— S. Krasausko ir A. Makū
naitės - grafikos darbai.

Savaitės metu įvyko dau
gybė koncertų, estradinės 
dainos konkursas, vaidini
mai. “Lietuvos” ansamblio 
koncertas įvyko liaudies teat
ro didžiuosiuose rūmuose ir 
vienoje Rostoko aikštėje, su
silaukė didelio publikos prita
rimo. Savaitė baigėsi liepos 
11 d. iškilmėmis didžiulėje 
aikštėje ir fejerverku.

Visur skambėjo pagrindinis 
šūkis: “Baltijos jūra turi būti 
taikos jūra”. j. Pa,eckis 
Rūstokas, VDR 1975.VII.12

Supratę, kad kažkas negera 
atsitiko, greit atskubėjo 
mums j pagalbą. Vargais ne
galais ištraukę valtį, kuri, o 
neapsakomas džiaugsme! liko 
sveika, susikrovę saulė vei
kiai išdžiovino šlapius drabu
žius ir grąžino puikią nuotai
ką. Taip kovodami su sriau
nia upe, leidomės vėl tolyn. 
Ketvirtą žygio dieną priplau
kėme Stonaičių hidroelektri
nę. Čia teko persinešti valtis 
sausuma. Toje vietoje į Mini
ją įteka Babrungas. Veikiai 
išvydome atplaukiančią antrą 
mūsų instituto grupę. Jai 
vadovavo III kurso studentas 
Povilas Driskius. Saulei lei
džiantis, apsistojome dvi gru
pės kartu. Susėdę aplink di
delį laužą, pasakojomės įspū
džius, dainavom dainas ir 
varvinom seilę žiūrėdami į 
verdančią sriubą.

Kitą dieną sutikome turistų 
grupes iš Rygos, Kėdainių, 
Kauno. Į pavakarę mano val
tis atsidūrė visų priešakyje. 
Upė buvo labai akmenuota, o 
visai prie kranto - mažas 
tarpelis, kuris viliote viliojo 
plaukti. Deja, ten buvo įkalti 
metaliniai kuolai. . . Į valtį 
papliupo vanduo per pusės 
metro skylę. Slapi ir nusimi-

Apie pieno pramonę Lietuvoje
ALDONA RĖKŠTIENĖ

Pastaruoju metu sta
toma ir rekonstruoja
ma nemaža pieno pra
monės įmonių, taikoma 
nauja technika bei 
technologija, koncent
ruojama ir specializuo
jama gamyba. Pastatytos 
Klaipėdos (143 t pie
no per pamainą pajėgu
mo), Panevėžio (85 t), 
Kauno (165 t) miesto 
pieninės, Prienų (50 t 
pieno per pamainą pa
jėgumo), Jurbarko (50 t), 
Širvintų (100 t), Mažei
kių (150 t) sviesto ga
myklos ir kitos.

Šiuo metu respubliko
je veikia 94 sviesto ir 
sūrių gamyklos bei ce
chai, 148 pieno separa
vimo ir 3626 pieno su
rinkimo punktai. Vienai 
įmonei tenka perdirbti 
vidutiniškai 18 tūkst. f 
per metus.

PIENAS, SVIESTAS

Respublikos gyvento
jams per metus paga
minama 400 tūkst. t ne
nugriebto pieno pro
dukcijos: pieno, kefyro, 
grietinės, varškės, įvai
rių sūrelių. Jiems pa
gaminti pramonės įmo
nėse sumontuota 2000 
—12 000 butelių per va
landą našumo pilstymo 
bei plovimo linijos, au
tomatai grietinei, varš
kei, sūreliams fasuoti. 
Nenugriebto pieno pro
dukcija gaminama Vil
niaus, Kauno, Šiaulių, 
Panevėžio, Klaipėdos, 
Druskininkų miesto pie
ninėse, daugelyje rajo
ninių pieno pramonės 
įmonių. Darbo našumui, 
gamybos efektyvumui 
didinti ieškoma raciona-

• AR ŽINOTE, KAD...
...perukai — tai ne šiuolaiki

nės mados ir ne Prancūzijos ka
ralių rūmų išradimas. Senovės 
egiptiečiai perukus nešiojo 
XXVIII—XXIX a. pr. m. e., t. y. pi
ramidžių statymo metu. Lenkų 
archeologų ekspedicija, rekonst
ruojanti Aukštutiniame Egipte 
vieną seną šventyklą, aptiko di
delę perukų dirbtuvę. Gerai iš
likusi medinė „galva" ir keturi 
alebastro indai, kur senovės 
meistrai laikė plaukų atsargas.

... žaidimų kortos Azijoje buvo 
žinomos jau XII a. Legenda pa
sakoja, kad jos buvo sugalvotos 
kinų imperatoriaus žmonos pra
mogai. Pirmosios kortos buvo 
įvairaus dydžio ir formos piešti 
simboliai.

...pastatytieji laivai „krikštija
mi" ne tik šampanu. Indijoje lai
vų statyklose, nuleidžiant j van- 

i nę ištraukėm valtį ant kran- 
I to. Nei klijų, nei siūlų neturė
jome. Po gero pusvalandžio 
išvydome Latvijos turistus. 
Perspėjome prieš akis pavo
jus. Dvi valtys praplaukė 
laimingai, o kitoms dviem 
laimė nenusišypsojo. Jų val
tys taip pat prakiuro. Latviai 
jas susitvarkė ir ištiesė 
mums draugystės ranką. Pa
dėjo užsiūti skylę, paguodė 
užuojautos žodžiu. Nuošir
džiai atsisveikinę, išsiskyrė
me; jie plaukė tolyn, o mes 
laukėme savo grupės. Veikiai 
pamatėme atplaukiančius kė
dainiečius. Deja, likimas ir 
jiems buvo negailestingas, 
tas pats ir mūsų turistams. 
Visa gerkle šaukėme, ranko
mis mosikavome, rodėme, 
kur plaukti, bet didelė srovė 
neleido tvirtai vairuoti val
ties. Raimundo Norkaus valtį 
ištiko mūsų likimas. Kitos 
pasuko į krantą. Susitvarkę 
baidares, išgėrę šalto pieno, 
leidomės tolyn. Jau dabar 
upė gerokai praplatėjo, aukš
ti krantai ir šlaitai, slenksčiai 
ir nuostabus gamtovaizdis ta
po mūsų palydovais. Ilgą ir 
sunkų žygį baigėme Priekulė
je. Susidėję sunkias baidares 
ir peršlapusias kuprines, sė
dome j traukinį ir grįžome į 
Vilnių.

Praplaukę daug pavojų, iš
gyvenę daug džiaugsmo ir 
nesėkmių, kabinę košę iš vie
no dubens, geriau pažinome 
ne tik draugus, bet ir save, 
savo trukumus.

lios įmonių valdymo 
struktūros. Pieno pro
duktų gamyba koncent
ruojama stambesnėse, 
geriau techniškai sutvar
kytose gamyklose, iš ku
rių produktai centrali
zuotai išvežiojami į ra
jonų prekybos ar pie
ninių šaldytuvus.

Nenugriebto pieno 
produktų gamybą nu
matoma tiek padidinti, 
kad kiekvienas gyven
tojas per metus galėtų 
suvartoti vidutiniškai 280 
kg šių produktų. Dabar 
mūsų respublikos gy
ventojas per metus su
vartoja jų vidutiniškai 
247 kg. Todėl numatoma 
pastatyti naują miesto 
pieninę Vilniuje, išplėsti 
Šiauliuose.

Pieno konservų paga
minama 5 tūkst. t per 
metus. Juos perdirbs 
konditerijos pramonė. 
Ateityje jų gaminti nu
matoma daugiau. Jau 
pradėta statyti vienas 
didžiausių šalyje Kapsu
ko pieno konservų fab
rikas, kuris gamins 180 
tūkst. sutartinių indelių 
kondensuoto pieno per 
pamainą, čia bus gami
namas kondensuotas ste
rilizuotas pienas, kon
densuotas pienas su cuk
rumi ir natūrali kava su 
kondensuotu pienu bei 
cukrumi. Fabrike bus 
sumontuoti švedų firmos 
,,Alfa-Laval" įrengimai, 
Veiks trys linijos, ku
rios galės perdirbti po 
30 tūkst. I pieno per va
landą. Vakuumo apara
tai pienui kondensuoti 
galės išgarinti 7500 kg 
drėgmės per valandą.

("Mokslas ir Technika’’, 
1975, Nr. 7)

denį laivą, dažnai sudaužomas 
kokoso riešutų pieno butelis. Kai 
kuriose arabų šalyse tam pa
čiam tikslui naudojamas „šven
tasis vanduo" iš Mekos, Turkijo
je — lietaus vanduo.

BAKTERIJOS
PRIEŠ VABZDŽIUS

Kirgizijos TSR MA Biologijos 
institute speciali tyrinėtojų grupė, 
ieškanti necheminės kovos su 
vabzdžiais kenkėjais metodų, at
rado pa'ogenines vabzdžių bak
terijas. Sporų susidarymo metu 
šios bakterijos išskiria ypatingas 
kristalines baltymines medžiagas, 
kuriose yra labai stiprių toksinų.

Institute sukurti bakteriniai pre
paratai nužudo visus paukščių pa
razitus per kelias valandas. Šie 
preparatai visiškai nekenksmingi 
nei paukščiams, nei kitiems šilta
kraujams gyvūnams.



4-tas puslapis

Juozas Baltrušaitis - poetas, 
žurnalistas, kultūrininkas

LAISVĖ

Daugiau įspūdžių iš 
dainų šventės

Rugpiūčio 16 d. sukako 100 
metų nuo žymaus revoliuci
nio poeto, pažangaus Ameri
kos lietuvių judėjimo veikėjo, 
žurnalisto Juozo Baltrušaičio- 
Mėmelės gimimo.

Gimęs ir augęs Suvalkijoje, 
Juozas Baltrušaitis, kiek pa
simokęs, 1898 m. išvyko ieš
koti darbo Lenkijon. Vėliau, 
sugrįžęs į Lietuvą, 1902 m. 
mokėsi Vilniaus piešimo mo
kykloje.

Pajutęs revoliucinio judėji
mo pakilimą, J. Baltrušaitis 
greitai prie jo pritapo. Už šią 
veiklą 1903 m. buvo žandarų

Kadaise buvę geri bičiuliai

James Hoffa [dešinėje] ir Frank Fitzsimmons
Anais laikais, kai Hoffa buvo didžiosios Sunkvežimių 

Vairuotojų Brolijos (unijos) prezidentu, jiedu buvo geri 
bičiuliai ir artimai bendradarbiavo. Pastaraisiais laikais 
Hoffa užsimanė atimti iš Fitzsimmons unijos prezidentystę 
ir tarp jų santykiai labai pablogėjo. Dabar Hoffa, kaip žinia, 
yra dingęs. Daugelis tos unijos narių klausia: Ką bendro su 
io dingimu turi mūsų dabartinis prezidentas?

HOFFA IR MAFIA
VVashingtonas. - Tymsterių 

unija (International Brother
hood of Teamsters) turi be
veik du milijonus narių. Tai 
viena galingiausių Amerikos 
unijų, ir kadangi jos daugu
mą sudaro sunkvežimių vai
ruotojai, tai unija turi daug 
galios kur tik kyla streikas, 
vežikai turi galią pristatyti ar i 
nepristatyti žalią medžiagą, 
išvežti ar neišvežti gaminius.

Tymsteriai dažnai koope
ruoja su kitomis unijomis, 
bet kartais veikią prieš. Taip, 
pavyzdžiui, Pietvakariuose ir 
Vakariniame pakraštyje jie 
lošė streiklaužių rolę prieš 
Chavezo vadovaujamą farmų 
darbininkų uniją ir jos pa
stangas suorganizuoti baisiai 
išnaudojamus migruojančius 
lauko darbininkus.

Tymsteriai, kaip žinia, ne
priklauso prie didžiosios uni
jų sąjungos, AFL-CIO. Ta 
sąjungą išmetė tymsterius iš 
savo tarpo, nes jų vadovybė 
visokiais slaptais ryšiais susi
rišusi su Mafia, su kriminali
ne grupe. Tas žinoma, nereiš
kia, kad visi tymsterių vado
vai veikia su kriminalistais. 
Tas taipgi nereiškia, kad tam 
tikrais atvejais tymsteriai 
netampa viena kovingiausių 
unijų. Tymsteriai, sunkveži
mių vairuotojai, tvirti vyrai 
ir ne bailiai, ir kai prisieina 
kovoti už savo tiesioginius 
ekonominius reikalus, jie žino 
kaip. Gaila, kad jie neturi 
politiniai susipratusios arba 
bent švarios vadovybės.

Tai tų visų faktų šviesoje 
reikia suprasti Hoffos kidna- 
pinimo reikalą. Hoffa, kaip 
žinia, praleido ilgus metus 
kalėjime už jo ryšius su Mafia 
(tuo tarpu patys Mafijos čyfai

areštuotas ir beveik metus 
kalinamas. Už užstatą paleis
tas iš kalėjimo, emigravo 
Šveicarijon.

1905 m. J. Baltrušaitis at
vyko į JAV, kur jis, jau 
subrendęs socialistas, buvo 
labai reikalingas šio krašto 
lietuviams. Čia jis redagavo 
eilę pažangių lietuvių išeivi
jos leidinių.

J. Baltrušaitis žinomas 
kaip vienas pirmųjų lietuvių 
revoliucinių poetų, dažniau
siai pasirašinėjęs Mėmelės 
slapyvardžiu. Ryškūs revo
liucine dvasia jo eilėraščiai 
“Kas kaltas“, “Pirmyn“, 
“Darbininkų aimanavimas” ir 
kt.

Be originalios kūrybos, jis 
išvertė ir perkūrė nemaža 
žinomų rusų, lenkų, prancūzų 
revoliucinių dainų. Iš po jo 
plunksnos gimė lietuviška 

Į “Varšuvietė”, “Raudonoji vė
liava”, “Darbininkų marsel- 
jetė” pirmojo lietuviško ver
timo (1905 m.) autorius.

Ferdinandas Kauzonas

retai paliečiami). Jis dabar 
bandė vėl grįžti prie tymste
rių vadovybės. Kokie gaiva
lai pakėlė prieš jį ranką, ir 
koks jis pats yra ryšyje su 
jais, su laiku paaiškės.

Pažangūs žmonės tuo tarpu 
turėtų suprasti, kad Interna
tional Brotherhood of Team
sters yra maišyto pobūdžio 
jėga: tai apgailėtinoje vado
vybėje esanti unija. Bet taip
gi būtų klaida kartoti buržua
zinės spaudos vis kartojamą 
teoriją, kad Hoffa, tymsteriai 
ir Mafia - tai vienas ir tas 
pats dalykas. R. B.

AMERIKOS VALDŽIOS 
PLANAI ČILĖJE PRIES 
DEMOKRATIJĄ

Washingtonas. - Senatinia- 
me komitete, kuris tyrinėja 
šios šalies šnipinėjimo veiklą 
užsieniuose, iškelta aikštėn, 
kad 1970 metais prezidento 
Nixono administracija panau
dojo tris būdus, kad socialis
tų ir komunistų sudaryta 
koalicija nepaimtų šalies vai
ro į savo rankas. Vienas 
būdas buvo, tai ČIA. Agentū
ros agentai išvystė labai pla
čią veiklą prieš demokratiją. 
Antras būdas susidėjo iš dip
lomatinio spaudimo. Trečias 
būdas buvo militarinis.

Tačiau, kaip žinia, demo
kratija laimėjo ir socialistas 
Allende tapo Čilės preziden
tu. Jis sudarė koalicinę vy
riausybę iš socialistų ir ko
munistų. Tada Jungtinių Val
stijų vyriausybė panaudojo 
visus tuos ir kitus būdus 
demokratinei vyriausybei nu
versti. Tas jai ir pavyko. 
Allendė tapo nužudytas ir 
šalyje įvest fašistinę diktatū
rą.

1975 m. liepos 21 d. 
Mielas drauge Redaktoriau:

Jau trečia diena esame Vil
niuje. Po Dainų Šventės Vil
nius truputį aprimo. Vakar 
vakare vakarieniavome Dai
navos restorane. Ten sutikau 
gen. Karvelį, Justą Paleckį, 
Vytautą Zenkevičių ir daug 
kitų vilniečių.

Tokiam puikiame restora
ne, prie skanių valgių ir 
įvairių gėrimų, buvo ir kalbų. 
Kągi, jų visų neįsitėmysi. 
Tačiau kai kurių prasmė giliai 
įstrigo į atmintį. Antai, tarp 
kitko, Paleckis trumpai pa
brėžė: “Sunkiai kovojome už 
komunizmą ir tarybinę san
tvarką Lietuvoje. Tačiau aš 
nesu nusivylęs ir nemanau, 
kad apvyliaU savo tautą”. 
Gen. Karvelis pareiškė: “Mes 
norime ir trokštame taikos. 
Bet jei kas mus užpuls, tas 
gaus kailį išperti”.

Šiandien su sūnėnu užėjo
me į namus pas Paleckius. Jie 
gyvena žalumynais apaugu
siame name. Jo maloni žmo
nelė ir Justas mus nuoširdžiai 
priėmė ir pavaišino vynu. 
Pasikalbėjome ir atsisveiki
nome, nes man reikėjo užeiti 
į Kultūrinių Ryšių Komitetą.

Mano sūnėnas, inžinierius 
Antanas Gabrėnas, dar pava
žinėjo mane po žalumynuose 
paskendusį Vilnių. Ir taip 
baigėsi diena. . .

Liepos 22 diena

Šiandien buvome Rumšiš- 
kiuose, Liaudies muziejuje, 
na, ir Rytų Aušros kolūkyje. 
Rumšiškiuose matėme senąją 
Lietuvą, bet mums gerai pa
žįstamą ir atsimenamą. Juk 
tokioje Lietuvoje jūs ir aš 
augome. Praeitą savaitgalyje 
mačiau Vilniuje, kaip visa 
Lietuva šoko ir dainavo jos 
Dainų Šventėje - 35-tame 
gimtadienyje. Šiandien Kė
dainiuose, Rytų Aušros kolū
kyje mačiau, kur lietuviai 
duoną, sviestą, sūrį ir kitokį 
maistą gamina.

Nestebėtina, kad lietuviai 
taip linksmai šoka ir dainuoja 
— jie sočiai pasivalgę. Ir ko
lūkiečiai eina su daina į dar
bą, kaip kad mačiau Kalnų 
parke kupiškėnus maršuo- 
jant su obalsiu - “Su Daina Į 
Darbą!”

Liaudies muziejuje atvaiz
duoja (tikrai perkelti kaimai, 
sodybos ir visi kiti pastatai ir 
įrengimai iš kaimų) Dzūkiją, 
Aukštaitiją, Žemaitiją ir Su
valkiją. Smulkmeniškai aš 
apie visą tai nerašysiu. Mes 
seniai, išvykę iš Lietuvos 
prieštarybiniais laikais, ten 
augome ir viską žinome, o 
jaunuoliai tegu patys nuvyks
ta ir pamato. Tačiau apie 
Rytų Aušros kolūkį reikėtų 
truputį daugiau pakalbėti.

Atvykome į Kėdainius po 
pietų. Kėdainių rajono pir
mininkas Matukas, dar neį- 
pusėjęs į gyvenimo amžių, o 
jau truputį pašarmotais plau
kais paausiuose, tvirtas-štar- 
kus lietuvis, mus pasitiko. 
Pasitiko mus ir Henrikas 
Kretavičius, truputį jaunes
nis už Matuką, pilnas energi
jos ir entuziazmo, irgi kres
nas vyras. Jiedu iš Kėdainių 
palydėjo mus į kolūkį, kuris 
randasi gal už poros kilome
trų nuo Kėdainių.

Ten, ant vieškelio, prie 
kolūkio vartų, mus pasitiko 
būrys jaunų mergaičių tautiš
kuose kostiumuose ne su 
druska, bet su sūriu. O ten 
ūsoti kolūkiečiai sukinėjasi su 
tamsiai rudais uzbonais puto
jančio alučio. Henrikas nuve
da mus prie kolūkio pastatų. 
Ten ir administracijos kom
pleksas, ir mokykla, ir ligoni
nė, ir karvidė, ir daug kitokių 
pastatų, apie kuriuos aš ne
beturėjau jokios nuovokos, 
kam jie tarnauja. Tarpe jų 
didelė, lyg tai orlaukis, asfal
tuota aikštė. Kam ji? Neži

nau. Negi visuomet klausinė
si pirmininką, kuris visą laiką 
apstotas smalsuolių.

Patenkame į karvidę. Ten 
viskas moderniška, viskas 
švaru. Net ir mus įvilko į 
baltus kalatus, kad karvių 
neužkrėstumėme kokiomis 
bakterijomis. Oi, kaip gražu, 
kai juodmargės karvutės sau 
ramiai pastoliuose maumoja 
dobilus! Ištroškusios spauste- 
li po snukiu lėkštelėje “ge- 
džiatuką”, lėkštė pribėga 
vandens ir karvė atsigeria. 
Kiek jų ten buvo toje karvi
dėje, neskaičiau. Bet jų buvo 
daug. Ir kiek tokių karvidžių 
yra, neteko sužinoti. Eini pro 
šalį. Karvutė didelėmis aki
mis žiūri į tave, galvą papur
to, pakelia šlapią snukutį, tu 
paglostai ją, o ji šiurkščiu 
lietuviu lyštelėja tavo ranką. 
Karvė - malonus ir gražus 
gyvuliukas. Be to, tu iš jos 
dar gauni ir pieno, ir sūrio, ir 
sviesto. . .

Iš karvidės į pieninę. Natū
ralu. Didelis kambarys-salė. 
Na ir pienu mus ten pagirdo. 
Mergaitės iš didelių ąsočių 
tik pila ir pila. Gerk kiek tik 
nori. Aš tris sklėnyčias išme
čiau ir manau, kad jau grįši
me į Vilnių. Jau aštuonios. 
Bet kur tau! Henrikas veda 
mus dar pavaišinti. Didelė

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO.

Iš Dainų Šventės sugrįžus
V. GULMANAS

Kapsuko Ped. M-los merginų choras. V. Gulmano nuotr.

Jau keletas dienų esu Kap
suke. Nusistovėjus įspū
džiams noriu jais pasidalinti 
ir su mielais “Laisvės” skai
tytojais. Žinoma, iškilmėse 
dalyvavo ir gausus būrys 
JAV lietuvių, kurie savo 
ruožtu taip pat neliks skolingi 
laikraščiui.

Ir taip mes Vilniuje, Res
publikinėje jubiliejinėje dai
nų šventėje, skirtoje Tarybų 
valdžios Lietuvoje 35-sioms 
metinėms paminėti. Senoji 
Gedimino sostinė išsipuošusi 
gėlėmis, lozungais, vėliavo
mis svetingai pasitiko suplau
kusius iš visų Lietuvos kam
pu dainų šventės dalyvius. 
Galėjai išgirsti visokių tar
mių, šnektų. Čia, žiūrėk, že
maitis kažką aiškinasi su dzū
ku, ten aukštaitis ginčijasi su 
suvalkiečiu, viename kampe 
skamba daina, kitame groja 
kapelos. Žodžiu, dienos buvo 
pilnos muzikos. Aišku, darbo 
visiems buvo iki ausų. Kas
dien repeticijos, konkursai, 
bet tai buvo pasiruošimas 

valgykla. Ilgas stalas, ko
kiems 60-čiai žmonių, lūžta 
gėrimais ir valgiais. Baliavo- 
jome iki vienuoliktos. Grįžo
me į Vilnių labai, labai sma
gioje nuotaikoje.

Dar žodelis apie Kėdainius. 
Mažas būdamas girdėdavau 
tėvelį šnekant, kad jis ten 
važiuodavęs baronkų, vyžų ir 
daugiau ko pirkti. Bet jie 
man tuomet nieko nereiškė. 
Dabar reiškia labai daug.

Kadangi randasi pačiame 
Lietuvos centre, tai jų rajo
nas turi 65,000 gyventojų. 
Rajono pirmininkas Matukas, 
matyt, gerai tvarko rajono 
reikalus, kad jis išvystė to
kias geras aplinkybes kolū
kiams, kaip Rytų Aušra, sėk
mingai vystytis. Rajonas turi 
apie 50 ūkių, iš kurių aštuoni 
yra Tarybiniai. Žinoma, gal 
jie ne visi yra tokie dideli ir 
prabangūs, kaip Rytų Aušra, 
kuris turi 3,000 hektarų ir 
kuriame netoli 400 žmonių 
dirba, bet jų daug. Jei, abel- 
nai imant, jie per pusę būtų 
mažesni už R. A., vistiek 
Kėdainių rajonas būtų labai 
turtingas.

Duona svarbiausias šalies 
produktas. Pasidėkavojant 
tokiems kolūkiams, kaip Ry
tų Aušra ir kiti, Lietuvos 
stalai nuo duonos tiesiog lūž
ta!

Gana. Gidė Eimutė kur tai 
kviečia važiuoti.

A. P. Gabrėnas 
Vilniuje 

didžiąjam šventės akordui, 
kuris turėjo skambėti net tris 
dienas.

Dienos buvo gana įtemp
tos. Tačiau mūsų Kapsuko 
rajonas pasirodė gana šau
niai. Mes atsiuntėm gausiau
sią delegaciją, daugiausiai 
prizinių vietų “susišlavėm”, 
dėl ko net kai kurie stambes
ni miestai pradėjo pykti. Ži
noma, mano nuomone, čia 
pykti nėra jokio reikalo, juk 
atvažiavom į dainų šventę, 
parodėm ką galim.

Jau pirmą dieną mums at
vykus sužinojom labai malo
nų faktą, kad Kapsuko rajono 
kaimo kapela (vad. V. Alens- 
kas) pripažinta absoliučiai ge
riausia respublikoje. Gerai 
pasirodė ir Kapsuko pedago
ginės mokyklos merginų cho
ras (vad. P. Povilionis), rajo
no profsąjungų mišrus choras 
(vad. V. Junevičienė).

Kiek sunkiau buvo rungtis 
mūsų “cukrinukams” - taip 
vadinam Kapsuko cukraus fa
briko vyrų chorui “Garsas”
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(vad. K. Knoras) - nes jų 
kategorijoje buvo keli profe
sionalūs vyrų chorai, kaip 
Kauno “Perkūnas”, Vilniaus 
“Aidas” ir kt. Žinoma, mūsų 
vyrai darė ką galėjo ir užėmė 
šeštą vietą, kas yra taip pat 
neblogai. Žinoma, nenoriu 
girtis visais laimėjimais, nes 
tai būtų gana nekuklu, bet 
faktas lieka faktu. Juk suval
kiečio tokia prigimtis - nors 
sprogs, bet nepasiduok.

Ir taip, baigėsi repeticijos, 
įtemptos dienos ir pradėjo 
artėti pati kulminacija, trijų 
dienų šventė.
Liaudies ansamblių vakaras 

“Šlovė darbui”.
Sis tikrai įspūdingas vaka

ras praėjo Kalnų slėnyje lie
pos 18 dieną. Reikalinga pa
sakyti, kad tokie ansambliai 
Lietuvoje yra labai populia
rūs. Nekalbant jau apie an
samblį “Lietuvą”, didesnių ir 
mažesnių yra įvairiose moky
klose, kaimuose, juose su
skamba ir senoviškos melodi
jos, jie žavi ir naujo gyveni
mo džiugia nuotaika, einančia 
iš pačių liaudies gelmių. Tik
rai buvo gražu žiūrėti, kaip 
estradoje sukosi jau gerokai 
pagyvenę žmonės ir jauni
mas. Prožektorių šviesoje 
viskas atrodė labai fantastiš
kai.

Programoje dalyvavo ir ki
tų respublikų ansamblių at
stovai, todėl, kada virš pušų 
pakilo nušviesta Kryžkalnio 
Lietuvė, ji tartum priminė, 
kad šias laisvės dienas Nemu
no kraštui iškovojo visų bro
liškų tautų sūnūs.

Dainų šventė.
Dainų šventė liepos 19 die

ną prasidėjo iškilminga visų 
dalyvių eisena link Vingio 
parko. Vilniaus gatvėmis tik
rai žygiavo jaunystė, nešda
ma žydrą šventės vėliavą- 
džiaugsmo vėliavą. Visi gra
žiai pasipuošę tautiškais, 
koncertiniais rūbais. Žiūri ir 
negali atskirti paprasto dar
bininko nuo direktoriaus. 
.Greta vyresnes kartos daly
vių žygiavo ir jaunoji karta, 
dar neragavusi karo baiseny
bių, žinanti jas tik iš tėvų 
pasakojimų, filmų, knygų.

Eisena buvo tikrai graži, 
įdomi, spalvinga, tačiau, ma
no nuomone, ji gerokai išvar
gino dainininkus. Ir vienok, 
nežiūrint nuovargio, dainos 
skambėjo, kalbėdamos ne tik 
apie džiugią šventę, bet ir 
apie ryžtą kovoti dėl naujo, 
šviesesnio gyvenimo.

Po TSRS ir Lietuvos TSR 
himnų nuskambėjo komp. A. 
Bražinsko kantata “Brolių 
milžinų šalyj”, puikiai buvo 
atliktas B. Smetanos choras 
iš operos “Parduotoji nuota
ka”, E. Grygo “Jūros kran
tas” (dir. J. Aleksa). O kai 
pasigirdo J. Naujalio “Lietu
va “brangi”, ši niekad ne
senstanti ir amžinai gyva dai
nų daina, visur įsivyravo mir
tina tyla, o daina bangavo, 
vilnijo, sklido po visą Lietuvą 
ir už jos ribų.

Skambiausias dainų šven
tės akordas-daina Vingio par
ke dar kartą parodė, kaip 
išaugo mūsų chorai. Jų lygis 
žymiai aukštesnis, negu 
ankstesnėse dainų šventėse. 
Prie gero skambėjimo prisi
dėjo ir tai, kad chorai buvo 
sustatyti ne balsais, kaip bū
davo anksčiau, bet kolekty
vais. Tuo būdu buvo išgautas 
savotiškas stereo-efektas.

Šokių diena.
Saulei kaitriai kaitinant lie

pos 20 dieną į “Žalgirio” 
stadijoną pradėjo rinktis dar
želinukai, mokyklinis jauni
mas, pagyvenę ir pražilę 
žmonės, atstovaujantys vi
soms Lietuvos etnografinėms 
sritims. Renkasi ir muzikan
tai nešini kas būgnu, kas 
triūba arba mažyte fleita-pic- 
colo. Sugaudžia trimitai, 
skelbdami šokių dienos pra
džią. Šokis keičia šokį, “Pa- 
keltkojį”, “Rugučius” pakei
čia moldavų šokiai, latviškas

Po 22 metų!

Harold Blaue^
Iškilo aikštėn per 22 metų 

laikyta didžiausioje slaptybė
je šios šalies armijos viršinin
kų papildyta žmogžudystė. 
Paaiški, kad Harold Blauer, 
42 metų amžiaus, buvo pagul
dytas į N. Y. valstijos State 
Psychiatric Institute ligoninę 
gydymui. Armijos vadai su
galvojo ant jo, jam nežinant, 
išbandyti naujus vaistus. Ir 
tie vaistai ligonį užmušė.

“Vadžu”. Po to išsilieja spal
vinga šokėjų jūra tradiciniam 
suktiniui.

Kad šokėjai nepervargtų, 
juos pakeičia jungtinis pučia
mųjų orkestras. Čia pasirodo 
ir šaunios būgnininkės, 
grakščiai būgnydamos, 
skamba B. Dvariono maršas, 
fantazija “Augo kieme kleve
lis” ir kt. Galingai skamba 
varis, visi Vilniaus miesto 
mūrai dreba.

Muzikantai baigė savo pasi
rodymą ir štai, įdardėjo brič
kos ir šaukliai, visus kviesda
mi į vardynas išrinkti sūnui 
vardą. Lyja saldainiais, ries
tainiais. Galop Lietuva išrin
ko sūnui vardą. Tėvynei ir 
tėveliams augs laimingas sū
naitėlis Ąžuolas.

Visa šventė baigėsi smagia 
polka ir suktiniu, kuriuos 
šoko visi dalyviai.

•
Mūsų Kapsuko muzikantai 

koncertavo netik Vingio par-, 
ke, bet mieste. Prie paminklų 
mūsų žymiems rašytojams, 
menininkams buvo suimpro
vizuoti koncertai. Kapsuko 
kaimo kapela išsidėstė ant 
operos ir baleto teatro laiptų 
ir taip smagiai supliekė, kad 
visas Vilnius skambėjo, ypač 
“Vasiliausko polka”. Kitą die
ną susėdo į bričkas ir, paėmę 
talkon savo kaimynų Kazlų 
Rūdos kapelą pasileido per 
miestą, susilaukdami didžiu
lio pasisekimo.

Paskutine diena susilau
kėm dar vieno siurprizo. Suo
mių Kokkolos miesto (su 
Kapsuku giminiuojasi) vyrų 
choras nutarė mums surengti 
suomiškos muzikos koncertą. 
Žinoma, chorą sudaro ne pro
fesionalai, bet tiktai mėgėjai. 
Choras gražiai niuansuotas, 
leido mums susipažinti su 
suomių chorine muzikine kul
tūra, kuri mūsų estradoje yra 
dar retas svečias.

Kapsuke mus pasitiko LKP 
raj. komiteto antrasis sekre
torius A. Markevičius. Skam
bant pučiamųjų orkestro gar
sams visiems dalyviams įtei
kiamos gėlės, draugiškai pa- 
spaudžiamos rankos.

Čia pat surengtame mitin
ge kalbėjo ir saviveiklininkų 
atstovai, dalindamiesi savo 
įspūdžiais. Po to kolektyvų 
delegacijos nuėjo į karių ka
pines, kur padėjo vainikus 
žuvusiems, tuo atsidėkodami 
jiems už iškovotą laisvę.

Kalbant bendrai apie šven
tę, reikalinga pasakyti, kad 
organizaciniu požiūriu viskąs 
vyko gana sklandžiai. Daly
viams buvo išskirtos patalpos 
nakvynei, patalynė, nemoka
mas maistas, važinėjimas 
miesto transportu su tam 
tikrais pažymėjimais ir t. t. 
Žinoma, kai kurių sutrikimų 
apsitaikė, jau to tai niekas 
neišvengs, bet visumoje visa 
šventė praėjo tikrai aukšta
me lygyje. V. Gulmanas
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Prieš dvidešimt metų buvo įsteigta Kauno miesto jojimo 
sporto mokykla. Per šį laiką joje paruošta 20 TSRS sporto 
meistrų, 15 kandidatų į meistrus ir keliasdešimt atskyrinin- 
kų. Neseniai netoli Kauno pradėjo veikti naujas jojimo 
sporto kompleksas. A. Palionio nuotrauka

Chicago, III.
VILNIEČIŲ SVARBUS 
SUSIRINKIMAS IR 
NUTARIMAS
RŪPESTINGAI 
APKALBĖTI “VILNIES” 
REIKALAI

Rugpiūčio 9 dieną buvo 
sušauktas praplėstas “Vil
nies” darbuotojų susirinki
mas. Nežiūrint karšto oro, 
susirinko gana gražus skai
čius “Vilnies” veikėjų. Visi 
rimtai diskutavo laikraščio 
svarbą ir pasireiškusius sun
kumus.

Plačiau buvo nurodyta, ko
dėl per pastarąsias kelias 
savaites tebuvo išleista tik po 
vieną laidą kas savaitę. Prie-j 
žastis: ligos kamuojamas li
notipininkas nedaug galėjo 
padėti, taipgi rimtai buvo 
susirgusi vietos žinių vedėja 
J. Marazienė. Ji buvo gavusi 
“Sinus” infekciją, taip kad 
ėmė virš trijų savaičių iki 
susveiko ir galėjo grįžti į 
darbą, o tretysis redaktorius 
J. Mažeika vieši Lietuvoje. 
Atsiprašom skaitytojų už 
laikraščio nepasirodymą ir 
mažesnių netikslumų atsira
dimą, taipgi dėkojame tiems, 
kurie sunkiau dirbo. Dabar 
dalykai laikinai pagerėjo ir 
tikimasi išleisti laikraštį du 
kartus per savaitę, o laikui 
bėgant gal vėl ir tris kartus?

Diskusijoms pasibaigus, 
pasisakyta už darymą visko, 
kas tik galima, kad laikraštis 
nesustotų ėjęs. Pasiūlyta su
kelti $20,000 fondą. K. Yur- 
gon, Albertina Jakienė ir 
Roger Žilis vietoje sudėjo 
pažadus duoti po $100 į minė
ta fondą. Taipgi pasižadėjo ir 
kiti, tik nepasakė sumos.

Tikimės, kad ir kitų koloni
jų skaitytojai supras svarba 
ir gausiai parems laikraščio 
reikalus.

Suremkime pečius ir pasa
kykime, jog darysime viską, 
kad “Vilnis“ dar daug metų 
gyvuotų ir teiktų teisingas 
žinias iš klasių kovos lauko ir 
aplamai iš darbo žmonių gy
venimo. Dalyvė

Brockton, Mass.
Rugpiūčio 10 d. turėjo 

įvykti LLD 6 kuopos susirin
kimas, bet vietoje susirinki
mo, turėjome pietus. Mūsų 
kuopos veikli narė Anna Mar
kevičienė, tik sugrįžus iš 
viešnagės Lietuvoje, parengė 
“steik-aut” Ch. Ustupo dar
že. Jos giminaitė Anna Pe- 
karskienė pagelbėjo prie val
gių paruošimo, o Rose Wallen 
ir Lena Smith patarnavo prie 
stalų.

Buvo ir dovanų. Su dovano
mis prisidėjo šios draugės: 
Anna Vaitekūnas, Rose Wal
len, Ada White ir Lena 
Smith.

Skaniai prisivalgę, papra
šėme draugę Markevičienę 
papasakoti iš savo kelionės į 
Lietuvą. Jinai sakė, kad 
esanti labai nepatenkinta, 
nes jos nepriėmė į LLD gru
pę, kuri sykiu važiavo. Ji yra 
veikli LLD narė. O jinai buvo 
pasirengusi važiuoti su duk
rele. Ji važiavo su atskira 
grupe, ir todėl jinai neturėjo 
tų privilegijų, kurias turėjo

važiavę su LLD grupe. Jinai 
labai nepasitenkinusi tuo 
LLD komitetu, kuris rengė 
LLD ekskursijas.

Kadangi vasara baigiasi, o 
kažin ar galėsime turėti kitą 
parengimą spaudos naudai, 
tai čia ant vietos, “kaipo 
bausmę’’, kad nedalyvavo 
spaudos piknike Worcestery- 
je, aukojo po $5: Ch. Uštupa, 
Marijona Gutauskienė, Al. 
Skirmont, Ada White, S. 
Rainard, J. Valančausky, P. 
Orontienė, Teresė Kamins
kienė. Paulin Kalaou iš Hali- 
ax, Lena Smith ir Rožė 

Wallen. Viso aukų $55. Ačiū 
visiems už aukas.

Ir taip užbaigėme tos die
nos sueigą. Išsiskirstėme ge
rai nusiteikę.

Mūsų LLD 6 kp. susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį pas Ch. 
Ustupą. S. Rainard

LLD CENTRO PASIAIŠKI 
NIMAS: Draugė Markevičie
nė nesikreipė į LLD Centrą 
dėl važiavimo į Lietuvą su 
ekskursantais. Jos duktė 
(Rhinehart) parašė laišką 
angliškai, kad norinti važiuo
ti, nieko nesakydama, kad jos 
mama yra LLD narė. Aš 
parašiau Miss Rhinehart laiš
ką angliškai, pranešdama, 
kad ekskursijos ruošiamos 
vien tik LLD nariams ir 
daugiau nieko negirdėjau nei 
iš duktės nei iš motinos. 
Susitikus Leningrade sužino
jau, kad Markevičienė norėjo 
važiuoti.

Ieva Mizarienė,
LLD Centro Sekretorė

Kas iš tikrųjų 
jj nužudė?

Robert F. Kennedy
Kaip žinia, senatorius Ken

nedy buvo nužudytas 1968 
metais Los Angeles mieste. 
Kaltu pripažintas ir nubaus
tas Sirhan Sirhan. Bet jau ir 
tada daugelio buvo abejoja
ma, ar iš tikrųjų nužudymas 
buvo tiktai vieno Sirhan Sir
han darbas, ir ar iš tikrųjų 
senatorius nuo iš jo revolve
rio paleistas kulkos mirė.

Šiuo tarpu eina platus judė
jimas už viso to reikalo naują 
ištyrimą. Susikaupė daug 
duomenų, kurie liudyja, kad 
senatoriaus nužudymas buvo 
plataus sąmokslo darbas. 
Antra, į senatorių buvo pa
leistos trys kulkos. Viena, 
nuo kurios jis mirė, buvo 
paleista į pakaušį prie pat 
ausies, ir labai iš arti. Dabar 
paaiški, kad tuo tarpu Sirhan 
Sirhan stovėjo prieš senato
rių ir gana atstu nuo jo. 
Manoma, kad valdžia bus 
priveista iš naujo dalyką iš
tirti.

Cleveland, Ohio
Vietinė LDS kuopa num. 55 

savo susirinkime liepos mė
nesį nutarė duoti nariams po 
$50 pradedant 1976 metais, 
taipgi pirkti vainikus įniru
siems nariams arba duoti 
$15. Pikniko neturėsime, nes 
galimybių nėra, ypač blogu
mas su transportacija.

Kuopos mirę nariai pagerb
ti narių atsistojimu su trum
pa reflekcija.

Susirinkimas buvo skaitlin- 
j gas ir nariai buvo pavaišinti. 
’ Visi apgailestavo, kad mažai 
žinių iš C lev el a nd o telpa 
spaudoje.

Sekantis kuopos susirinki- 
i mas įvyks rugsėjo (Sept.) 4 
d., 1 vai. po pietų, ICA 
svetainėje, 15901 St. Clair 
Ave. Po susirinkimo turėsi
me vaišes. Nepamirškite, 
kad, kurie atsilankysite, kuo
pa atlygins už važiuotę.

J. P.

Binghamton, N. Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko rugpiūčio 7 dieną Sokol 
salėje. Iš priežasties narių 
nepaisymo susirinkimas buvo 
mažas, tedalyvavo 5 nariai. 
Negalėjo dalyvauti nė kuopos 
iždininkė J. Brown. Bet kiti 
valdybos nariai dalyvavo.

Kuopos pirmininkė A. Mal- 
daikienė atidarė susirinkimą 
ir paprašė narius vienos mi
nutės tyla pagerbti LDS 6 
kuopos mirusios narės Jose
phines Karčauskienės atmini
mą. Josephine mirė birželio 9 
dieną, sulaukusi 84 metų am
žiaus. Palaidota birželio 12 
dieną.

Perskaitytas praeito susi- 
j rinkimo protokolas ir finansi- 
j nė atskaita. Priimti kaip skai
dyti.

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pranešė, kad turi laišką 
iš LDS Centro ir tuoj per
skaitė jį. Tai svarbus laiškas 
naujų narių prirašymo klausi
mais. Laiškas priimtas.

Kaip per eilę metų, taip ir 
šiemet rugsėjo 1-mą dieną 
LDS 6 kuopos susirinkimas 
neįvyks. Pripuola Labor 
Day, negausime svetainės.

Tad sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks spalio 6 
dieną Sokol salėje, 226 Clin
ton St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti, mes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Pasi
rūpinkime ir naujų narių atsi
vesti. Tas labai svarbu.

Ona Welhis,
Kuopos sekr.

Fiziniai pratimai gali pakeisti 
daugelį vaistų, bet nė vieni vais
tai nepakeis fizinių pratimų.

* A. MORO

Kas neturi vilčių, niekada dėl 
nieko nenusivils.

F. LAROŠFUKAS

United Nations, N. Y.
Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius savo raporte 
ateinančiai Generalinės 
Asamblėjos sesijai siūlo pa
saulinei organizacijai pradėti 
energingenę kovą už tarptau
tinį nusiginklavimą. (Skaity
kite šios dienos vedamąjį 
“Jungtinėms Tautoms nubrė
žiamas teisingas kelias”).

KURT WALDHEIM

LAISVĖ

TAURIOSIOS ŠAUUETĖS -
DARBO PIRMŪMtN

Tarybų sąjungos sporto
meistrai vakarinėje Komodoje

Šiaulių “Verpsto“ trikotažo 
fabrike dirba nemaža gamy
bos veteranių. Kaip taisyklė, 
būtent jos ir rodo visam 
kolektyvui šaunaus darbo pa-

mūnių nuopelnas, kad Šiaulių 
“Verpsto“ trikotažo fabrikas 
sėkmingai susidorojo su pir
mojo šių metų pusmečio ga
mybinėmis užduotimis.

vyzdžius. Tai gamybos pir-

Rugpiūčio 11-tą dieną atvy
ko į Vancouver septyniolika 
sporto meistrų ir sporto insti
tutų darbuotojų iš Tarybų 
Sąjungos. Svečius pasitiko su 
gėlėmis Kanados - Tarybų 
Sąjungos Draugystės nariai, 
Kanados Lietuvių Literatū
ros Draugijos atstovai ir 
“Globe Tours” darbuotoje!.

Grupės didžiumą sudarė 
vandens sporto meistrai, be
maž iš visų Tarybų Sąjungos 
Respublikų. Grupei vadova
vo, Oleg Prudnikov. Iš Latvi
jos buvo Bruno Juren, iš 
Lietuvos - Algis Daimantas ir 
Vilnietė Sofija Grucova. Ki
tas respublikas reprezenta
vo: Semen Ogapenko, Arkadi 
Arkhangelsk!, Peter Bakha
rev, Mikhail Beloborodv, Ni
na Dumbadze, Anatoli Du
naev, Nikolai Jilin, Zakhir 
Zairov, Enn Maaviagi, L. 
Kanevsky, Viktor Pitirimov, 
Anatoli Tkatchuk, ir Mikhail 
Fediaev.

Aprodėme svečiams įdo
mesnes šio miesto vietas, 
nors, iš tikrųjų, per tris

TARPTAUTINĖMIS TtMOMIS

Europa duoda pavyzdį
A. Krasėnas

Sėkmingai Helsinkyje pasi
baigęs Saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje pasita
rimas savo politiniu mastu ir 
tarptautine reikšme toli išei
na už Europos žemyno ribų. 
33 Europos valstybių, taip 
pat Jungtinių Amerikos Val
stijų ir Kanados vadovai pasi
rašė baigiamąjį aktą, kuris 
ilgai dar turės reikšmės, to
liau mažinant įtempimą, karo 
pavojų ir plečiant iki šiol 
neregėtą savitarpiškai nau
dingą ir lygiateisišką bendra
darbiavimą žemėje. Neatsi
tiktinai plačioji tarptautinė 
visuomenė ne tik Europoje, 
bet ir Azijoje, Afrikoje ir 
Lotynų Amerikoje aukštai 
vertina Helsinkio forumo nu
tarimus, kurie atitinka visų 
mūsų planetos tautų intere
sus.

Paskutinę susitikimo dieną 
pasirašytas baigiamasis ak
tas, kurį sudaro Ženevoje 
suderinti tekstai, apimantys 
visus keturis pasitarimo dar
botvarkės punktus:\ klausi
mai, susiję su saugumu Euro
poje, bendradarbiavimas 
ekonomikos, mokslo ir tech
nikos bei gamtos apsaugos 
srityje, bendradarbiavimas 
humanitarinėse ir kitose sri
tyse, tolesni veiksmai po pa
sitarimo.

Dokumento, kurį dabar ga
lutinai patvirtino 35 šalių va
dovai, suderinimas pareikala
vo nemažų pastangų. Pakan
ka pasakyti, kad Ženevos 
pasitarime įvyko beveik du 
su puse tūkstančio koordina
vimo komiteto, komisijų, pa
komisijų ir specialių darbo 
grupių oficialių posėdžių. Be 
to, įvyko daug tūkstančių 
įvairių delegacijų daugiašalių 
ir dvišalių susitikimų, padė

dienas daug ką neparodysi, 
tik keletą parkų, akvariumą, 
porą universitetų, vandens 
ūžtvanką. Keletas kanadiečių 
pavaišino svečius ir namie, 
bent vakarais, svečiai išvaži
nėjo pas latvius Roberts, pas 
Valiukus, pas Makarevičių, 
pas Bukauskus, pas Grinkus, 
gi išleistuvėms visi suvažiavo 
pas draugijos sekretorių Le- 
gebokoff. Čia buvo pakeliami 
tostai už Taiką, už Draugys
tę, skambėjo dainos rusiškai 
ir ukrainiškai.

Malonu buvo matyti ir gir
dėti, kaip Baltijos respublikų 
atstovai ir iš kalnuotų Kauka
zu ir iš plačiųjų Rusijos ir 
Ukrainos lygumu, taip gra
žiai sutinka, kaip geros šei
mos nariai. Taip, Tarybų Są
junga ir yra gera socialistinė 
šeima.

Baigdamas noriu padėkoti 
Sofijai Grutsovai ir Algiui 
Daimanui, nes jiedu, mokė
dami keletą kalbų ir kalbėda
mi gerai lietuviškai, pagelbė
jo mums atlikti sunkias ver
tėjų užduotis.

Algirdas Grinkus

jusių pasiekti protingą kom
promisą. Per dvejus darbo 
metus Ženevoje šalių - pasi
tarimo dalyvių diplomatai ap
svarstė apie 4700 projektų ir 
pasiūlymų, kuriuos pateikė 
atskiros šalys.

Baigiamasis pasitarimo ak
tas - labai konkretus doku
mentas. Dešimt principų, ku
riuos paskelbė susitikimo 
Helsinkyje dalyviai, pama
tuotai pasaulio spaudoje va
dinami “valstybių elgesio ko
deksu”. Tai suvereni teisė ir 
teisių, būdingų suverenumui, 
gerbimas, nenaudojimas jė
gos ir arba negrasinimas jė
ga, sienų nepažeidžiamumas, 
valstybių teritorinis vientisu
mas, taikus ginčų suregulia
vimas, nesikišimas į vidaus 
reikalus, žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių gerbimas, 
lygiateisiškumas ir tautų tei
sė tvarkyti savo likimą, val
stybių bendradarbiavimas ir, 
galiausiai, sąžiningas įsipa
reigojimų pagal tarptautinę 
teisę vykdymas. ’>

Su dideliu susidomėjimu 
pasaulyje sutiktas į baigia
mąjį pasitarimo aktą įtrauk
tas dokumentas dėl priemo
nių, stiprinant pasitikėjimą, 
ir kai kurių saugumo ir nusi
ginklavimo aspektų. Juo sie
kiama politinį įtempimo maži
nimą papildyti kariniu įtem
pimo mažinimu. Pasaulio vi
suomenė labai vertina tą fak
tą, kad baigiamajame pasita
rimo akte numatomos kon
krečios bendradarbiavimo 
sritys (pavyzdžiui, vystant 
transportą ir turizmą, ruo
šiant kadrus ir saugant aplin
ką), taip pat rekomenduoja
mos konkrečios tokio bendra
darbiavimo formos.

Taigi, Europa - žemynas, 

kur prasidėjo du pasauliniai 
karai, šiandien visai žmonijai 
duoda pavyzdį, kaip reikia 
tvarkyti santykius tarp val
stybių, ir šis pavyzdys įrodo 
skirtingos socialinės san
tvarkos valstybių taikaus 
sambūvio principo gyvybin
gumą ir istorinį teisingumą.

METAI, KAIP JUOSTOS
Reto grožio darbais pra

džiugino dviejų liaudies meis
trų - Elenos Nainytės ir An
gelės Aleliūnienės - audinių 
paroda. Šios audėjų dienos 
Aukso verpsčių laimėtojos 
savo darbais išgarsinusios 
aukštaičių kraštą, įaudė gra
žiausius jo raštus ir spalvas 
savo juostose, lovatiesėse,

MONTREAL, CANADA

Mirus

V erutei Kvietinskienei- 
Me skaitei

Reiškiame gilią užuojautą jos gyvenimo draugui 
Bernardui, dukrai su šeima ir visiems artimiesiems, o 
mes liūdime netekę ramios tautietės.

A. E. MORKEVIČIAI
L. P. KISIELIAI

Montreal, Canada

MONTREAL, CANADA

Mirus

Verutei Kvietinskienei- 
Meškaitei

Reiškiame gilią užuojautą vyrui, šeimai ir visiems 
artimiesiems netekus ilgametės LLD narės.

MONTREALO L. L. DRAUGIJA

MONTREAL, CANADA

Mirus

V erutei Kvietinskienei-
Me skaitei

Lietuvių Moterų Klubo narei
Giliai užjaučiame velionės vyrą, dukrą su šeima ir 

visus artimuosius.

MONTREALO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

MONTREAL, CANADA

Mirus

V erutei Kvietinskienei-
Me skaitei

MV

Nuoširdžiai užjaučiame velionės gyvenimo draugą,
dukrą su šeima ir visus artimuosius, o mes apgailes
taujame netekę ramaus būdo tautietės.

V. O. Verbylai K.O.Kielai
A. A. Mikuliai J. J. Vilkeliai
J. V. Knistautai S. E. Virbalai
0. Strėlienė J. P. Skripkai
S. Petronienė A. A. Einikiai
M. Tamkevičienė B. Therrien
J. Vogonienė R. Therrien
V. Vekterienė B. M. Balčiūnai
M. Čekaitienė J. A. Brakniai
N. Venskaitienė E. Vilkis
E. Juraitienė J. V. Verbylai
K. Žekonis J. A. Les^vičiai
O. Mikaliunienė P. Bendž. enė

K. A. Juškai
Montreal, Canada

5-tas puslapis

I takuose, staltiesėse. . . E. 
Nainytės juostos apkeliavo 
33 respublikas, šalies ir tarp
tautines perodas, o A. Aleliū
nienės audiniai - penkiolika.

Panevėžio parodų rūmuose 
šį kartą E. Nainytė ekspo
nuoja 137 juostas ir kakla
raiščius, o A. Aleliūnienė - 
215 įvairių audinių. Paroda 

Isurengta Tarptautinių mote
rų metu proga.

Japonijos antarktinės stoties 
„Siova" žiemotoj a i rado 82 me
teoritus, ii kurių 17 buvo išsi
barstę maždaug tik 2 km1 
plote. Meteoritų skersmuo nuo 
10 iki 20 cm. Didžiausias sveria 
4 kg.

Antarktidoje meteoritų ir anks
čiau yra radusios TSRS, JAV, 
Prancūzijos ekspedicijos, tačiau 
ne taip daug.
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E. N. JESKEVlClUTĖ

(VAIRIOS PASTABOS
ŽVALGYBOS 

TYRINĖJIMAS
Jau skaitėme apie Rocke- 

fellerio vadovaujamos komi
sijos raportą reikale Centrali- 
nės Žvalgybos agentūros 
veiklos, kad ji nesurado nieko 
tokio baisaus toje veikloje.

Dabargi eina Žvalgybos 
veiklos tyrinėjimas Senate. 
Štai senatorius Proxmire, 
kuris skaitomas labai libera
liškų pažvalgų, teigia, kad 
nieko baisaus Žvalgybos 
veikloje nesą.nes nelegalės 
veiklos esą tiktai 10 ar 20 
procentų jų viso darbo, o 
svarbu, kad 80 ar 90 procentų 
jų veiklos eina mūsų laisvo
sios demokratijos apgynimui.

Daleiskime, kad tas penk
tadalis nelegalės veiklos, su
sijusios su persekiojimu savo 
piliečių yra pateisinamas. Bet 
kaip pateisinti Žvalgybos 
veiklą nuvertime Irano prem
jero Mossadegh, arba nuver
time Guatemalos prezidento 
Arbenz ir neseniai Čilės pre
zidento Allendės?

Kaipgi visa tai galima 
priimti senatoriui Proxmire? 
Sveikai protaujantis žmogus 
niekaip negali tikėti, jog visa 
tai buvo mūsų apsigynimui 
nuo tų šalių agresijos.

Išrodo, kad ne ką geresnio 
sulauksime ir iš Senato tyri
nėjimų.

ITALIJA
Nežiūrint J. V. Centralinės 

Žvalgybos veiklos ir paties 
popiežiaus grasinimų - Itali
jos Komunistų Partija rinki
muose laimėje- daug vietų. 
Komunistai ir kairioji srovė 
praėjusiuose birž. mėnesio 
rinkimuose gavo 47 procen
tus visų balsų. Jų kontrolėje 
vadovyje yra Bologna, Flo
rence, Naples, Roma, Milan, 
Genoa, Venice ir Turin.

Krikščionių Demokratų va
das A. Fanfani priverstas 
skaitytis su komunistais su
darymui naujos valdžios.

Italiją, kaip ir kitas kapita
listines šalis, spaudžia ekono
minė krizė ir infliacija. Tiktai 
pagrindinis pakeitimas galės 
pagerinti darbininkų klasės 
padėtį. Biednuomenė negali 
laukti stebuklų iš krikdemų, 
susijusių su išnaudotojais.

MŪSŲ SOCIALINĖ 
APDRAUDA

Pas mus ši apdrauda įvesta 
1935 m., kuomet prezidentu 
buvo F. Rooseveltas. Tai bu
vo pasėka didelės bedarbės ir 
ekonominės krizės šalyje ir 
dėka tų laikų darbininkų pa- 
siryžusios kovos už teikimą 
bedarbiams ir senuoliams pa
ramos. Originaliai buvo ban
dyta įvesti sistemą, kad į 
pensijų fondą mokėtų lygiai 
po trečdalį (nustatyto pro
cento) darbininkas iš algos, 
darbdavis ir iš valdžios bend
rų įplaukų iždo. Tačiau prez. 
Rooseveltas nusprendė, kad 
vieni lai darbininkai ir jų 
samdytojai sudaro fondą be 
valdžios paramos.

Delei to šiandien kyla klau
simas, kad neužteks tame 
fonde įplaukų pensijų išmo
kėjimams - žodžiu, nesusida
ro rezervo, priešingai - trum
poje ateityje gali būti taip, 
kad fondas mažės, nes išmo
kėjimai didėja, o įplaukos 
mažėja. Ypatingai taip vyks
ta šiuo laiku, kada bedarbė 
didėja - reiškia, nedirbantis 
darbininkas negauna algos ir 
tuo būdu nemoka į tą fondą, 
neigi jo samdytojas. O tuo 
pačiu sykiu pensionierių eilės 
auga.

Šio plano organizatoriai da
bar aiškinasi, kad socialinė 
apdrauda nebuvo planuota 
būti pilna darbininko pensija. 
Esą, tai tik priedas kitoms 
privatinėms kompanijų tei
kiamoms pensijoms. O kad 80 
procentų darbininkų dirba 

ten, kur nėra jokių pensijoms 
planų, tai jiems nei į galvą 
neateina. Dargi ir iš tų 20 
procentų turinčių pensijų pla
nus daugelis apdraudą pra
randa, kuomet netenka darbo 
toje įstaigoje arba kuomet ta 
kompanija išeina iš biznio.

INFLIACIJA IR PENSIJOS
Plačiai mums išgarsinta, 

kad nuo įsteigimo socialinės 
apdraudos ir iki 1972 metų 
pensijos pakilo 40 procentų. 
Bet užmirštama, kad tuo pa
čiu laiku kainos kilo nesvie
tiškai. Pavyzdžiui, ryžiai pa
kilo 24%, gatava mėsa 
(“lunch meat”) 50%, pupos 
(“beans”) 40%, margarinas 
63% ir 1.1.

Nors J. V. skaitomos tur
tingiausia ir stipriausia šalimi 
pasaulyje, jos neprilygsta ki
toms šalims, kas liečia darbi
ninkų labui apdraudas. Pa
vyzdžiui, į senuolių pensijų 
fondus iš valdžios iždo moka: 
Anglija 25 procentus, Vakarų 
Vokietija 15 proc., Švedija 
net 70 proc. (bet čion įeina ir 
dalis darbdavių įmokėjimų). 
Aišku, negalime nė pradėti 
lygintis su socialistinių šalių 
rūpinimusi savo gyventojais. 
Kaip mums žinoma , ten ne
baisu susirgti ar pasenti ar 
darbo netekti. Ten visi pla
ningai aprūpinti nuo gimimo 
iki mirties.

V
Norint tikrai būti aprūpin

tu senatvėje ar ligoje, mūsų 
šalyje, būtinai reikėtų pa
keisti visą socialinės apdrau
dos sistemą, apie ką mūsų 
dabartiniai valdininkai nė ne
svajoja. Neigi matosi unijose 
didelio sąjūdžio šiuo klausi
mu. O ką jau bekalbėti apie 
neorganizuotus darbininkus.

Atrodo, kad kol kas dabar
tinės tvarkos senuoliai page
rinimo negaus - anot vienos 
reporterės: “Jie turės mažiau 
valgyti, rengtis, mažiau sirg
ti ir gal net trumpiau gyven
ti”!

Tebenuodija žmones 
ir šiandien

Washingtonas. - Prieš kelis 
metus buvo pranešama iš 
Vietnamo, kad ten Amerikos 
armija naudoja chemikalus 
naikinimui miškuose medžių 
ir laukuose javų. Pasirodo, 
kad tie nuodingi chemikalai ir 
šiandien tebeveikia ir sudaro 
didelį pavojų Vietnamo žmo
nių sveikatai ir gyvybei.

Kodėl jie nusižudė

Dar vis tebėra nesurastas 
atsakymas į klausimą, kodėl 
dvynukai broliai, abu gydyto
jai, Stewart L. Marcus ir 
Curil C. Marcus, 45 metų, 
nusižudė? Jiedu rasti negyvi 
jų apartamente liepos 17 die
ną. Visą laiką abudu kartu

GREAT NECK, N. Y.

Mirus

Dildai Hacinkevičienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Mečisla- 

vui, jos mamytei ir visiems giminėms bei draugams.

J. Kupčinskas F. Klaston
M. Kupčinskienė M. Adomonis

..... * ...........      n n......—

Bernotų šeima 
padidėjo

Uršulės ir Jurgio Bernotų 
anūkė Cynthia Lipsky susi
laukė pirmo naujagimio ir 
davė jam vardą Adam. Cyn
thia ir William Lipsky tikrai 
džiaugiasi. Taip pat linksmi ir 
Cynthia tėvai, Aldana ir John 
Katinis.

Gaila, kad mūsų mielas 
Jurgis Bernotas nesulaukė 
pamatyti savo proanūkio.

Ieva
Sveikinimai 
Indonezijai

New Yorkas. - “New York 
Times” rugpiūčio 15 išleido 
12 puslapių specialų priedą 
Indonezijos nepriklausomy
bės 30 metų sukaktuvių pro
ga. Pirmame to priedo pusla
pyje telpa prezidento Suhar
to ir užsienio reikalų ministro 
Maliko oficiališki pareiški
mai. Toliau seka vienas kitas 
straipsnelis apie “didžią pa
žangą” visose gyvenimo sri
tyse Indonezijoje, bet di
džiausią priedo dalį užima 
sveikinimai.

Kasgi sveikina Indoneziją? 
Štai sąrašas:

Mobil, Bankers Trust Com
pany, American Overseas 
Petroleum, Manufacturers 
Hanover, Marine Midland 
Bank, Morgan Guaranty 
Trust Company, American 
President Lines, Allied Che
mical ir dar apie tuzinas - 
stambių korporacijų. Tai 
daugiausia aliejaus naftos 
kompanijos.

Kai Indonezijai vadovavo 
pažangi Sukamo valdžia, kai 
toje skaitlingojo šalyje buvo 
vystomos socialinės refor
mos, kai Indonezija buvo 
tvirtai prieš kolonializmą nu
sistačiusi šalis, tos Amerikos 
kompanijos, žinoma, jos ne
sveikino.

Įdomu, kad sveikinimuose 
vis kartojasi frazė “Mūsų bi
čiuliams Indonezijoje”.

New Yorkas. - Formaliai 
apkaltinti aštuoni buvę 
Franklin National Bank virši
ninkai. Apkaltinti išeikvoji
me 30 milijonų dolerių. Per
nai metų pabaigoje bankas 
buvo paskelbtas subankruta
vusiu.

JAU PAKELIA KAINAS
Detroitas. - Didžioji Gene

ral Motors korporacija jau 
paskelbė, kad jos 1976 metų 
laidos automobiliai pabrangs 
4.4 procento. Tai reiškia, kad 
tą patį greitai padarys ir 
kitos automobilių gaminimo 
korporacijos.

gyveno. Dabar paaiški, kad 
abudu smarkiai naudojo nar
kotikus. Spėjama, kad tas ir 
privedė juos, dar palyginti 
jaunus ir talentingus vyrus, 
prie saužudybės. Tebeveda
mas tyrinėjimas.

Sveikiname su 87-uoju

Banga Lukoševičienė jubiliatą Walter j Keršulj apjuosia 
lietuviška juosta. Jo kairėje Bronė Keršulienė ir Povilas 
Venta.

Jie visi gimę rugpiūčio mėnesi. Iš kairės: Pranas Varaška, 
Mildred Stensler, Walter Keršulis ir Frances Mažylienė.

Jau kelintas metas iš eilės 
draugų Keršulių sode atšven- 
čiami Walterio gimtadieniai, 
kuris su žmona Brone nenuil
stamai veikia pažangiųjų lie
tuvių organizacijose.

Praeitą sekmadienį, rugp. 
17 d. tarp žydinčių rožių ir 
raudonuojančių šermukšnių, 
prie gausių vaišių atšventė
me Walterio 87-ąjį gimtadie
nį, palinkėdami jam geriau
sios sveikatos ir ilgiausių me
tų. Gražu, kad Walterį pa
sveikino su jo gimtadieniu 
žurnalistas Apolinaras Sinke
vičius su žmona Zinaida iš 
Vilniaus, perduodami per Sa
lomėją Narkėliūnaitę dovaną.

Svečių tarpe buvo net aš
tuoni asmenys viešėję šią 
vasarą Lietuvoje, kurie dar 
tebejaučia Dainų Šventės 
aidus ir tebegyvena patirtais 
tėvynėje įspūdžiais.

Po vaišių buvo ir kalbų. 
Povilas Venta pakvietė tarti 
žodį: Juozą Babarską, Salo
mėją Narkėliūnaitę, Antaną 
Bimbą, Ievą Mizarienę, Bro
nę Ostapukienę, Anne Yakš- 
tis, žurnalistą Joną Lukoševi
čių ir jo žmoną Bangą, kuri 
apjuosė solenizantą plačia lie
tuviška juosta.

Pasiklausėme turistų pasa
kojimų iš apsilankymo Lietu
voje. Kiekvieno turisto patir
ti įspūdžiai ir nuotykiai įdo
mūs ir gal kai kurie pasida
lins jais per spaudą. Svarbu 
yra pažymėti tai, kad žurna
listė Salomėja Narkėliūnaitę 
pasisekusiai susuko spalvotą 
filmą iš Dainų Šventės ir kitų 
vietovių, kurį su nekantrumu 
laukiame pamatyti. Gal ir 
kitos kolonijos susidomėtų 
šio filmo demonstravimu?!

Apart Walterio Keršulio 
gimtadienio, svečių tarpe 
buvo ir daugiau rugpiūčio 
mėnesyje gimusiųjų. Šia pro
ga pasveikinome Mildred 
Stensler, Ievą Mizarienę, 
Frances Mažilienę, Marytę 
Račkauskienę ir Frank Va- 
rašką, sudainuodami jiems 
“Happy Birthday”.

Walterio ir Bronės Keršu
lių vardai siejasi su visa 
pažangiųjų lietuvių veikla. 
Juodu nenuilstamai darbuo
jasi, nepaisant amžiaus ar 
sveikatos stovio. Walteris 
yra ilgametis aidietis ir Aido 
Choro iždininkas, Lietuvių 
Namo Bendrovės pirminin
kas ir Spaudos Bendrovės 
iždininkas. Jis ne tik darbuo
jasi veikloje, bet taip pat 
remia ir pažangią spaudą fi
nansiniai. Ir dabar savo gim
tadienio proga jis paaukojo 
“Laisvei” $87.

Šiomis dienomis Walterį

S. Narkeliūnaitės nuotraukos 
nuteikė maloni žinia iš Lietu
vos apie jo brolį Joną Dagį, 
kuriam šiemet sukako 86 me
tai. Jo brolis gyvena Rokiškio 
rajone, Jurkupių kaime ir 
dirba “Šetekšnos” kolūkyje 
prie sodininkystės ir bitinin
kystės. Už jo darbštumą, 
gerą pareigingumą ir pasi
šventimą jam suteiktas “Gar
bės kolūkiečio” vardas. Šiuo 
atveju jis nemokamai gauna

Walterio Keršulio brolis Jo
nas Dagys, “Šetekšnos” kolū
kio pirmūnas, apjuostas su 
“Garbės kolūkiečio” juosta.

kurą, elektrą ir transportaci- 
ją. Aišku, kad tokie žmonės 
kolūkyje yra labai brangūs. 
Šia proga Walteris Keršulis 
užprenumeravo savo broliui 
Jonui “Laisvę”. Mes sveiki
name šaunųjį “Šešekšnos” 
kolūkio pirmūną Joną Dagį!

Bronė padėkojo sveteliams 
už atsilankymą, o mes dėko
jame už vaišingumą ir linki
me abiem Keršuliams geriau
sios sveikatos ir daug, daug 
šviesių dienų! H. Feiferienė

Sveikina W. Keršulį 
gimtadienio proga
Mielas Walteri,

Nuoširdžiai sveikiname su 
gimimo diena. Iš visos širdies 
linkime Jums geriausios svei
katos, didžiausios laimės gy
venime ir kilnioje Jūsų veik
loje.

Karštai bučiuojame!
Perduokite geriausius lin

kėjimus visiems mūsų drau
gams laisviečiams.

ZINA ir APOLINARAS 
SINKEVIČIAI

Vilnius

TARP LIETUVIŲ
Praeitą sekmadienį susiti

kau seną laisvietį Praną Va- 
rašką. Jis įteikia man $10 ir 
sako: Tai mano bausmė už 
nedalyvavimą Worcesterio 
piknike. Žinau, kad “Laisvei” 
parama visuomet labai reika
linga. Todėl paimkite ir per
duokite Administracijai.

Pranui didelis ačiū
☆

Kalbėjausi su taip pat sena 
pažangiete Frances Mažylie- 
ne. Ji pranešė, kad šiomis 
dienomis Putnam, Conn., 
Prieglaudos Namuose pasi
mirė New Yorko lietuviams 
plačiai žinomas buvęs foto
grafas Rapolas Kručas. Ka
daise velionis gyveno Maspe- 
the ir turėjo foto įstaigą. Per 
visą laiką, kai Rapolas išvyko 
apsigyventi Putname, Fran
ces su juo susirašinėjusi.

Tai supiltas dar vienas nau
jas lietuviškas kapas.

☆
Džiugu girdėti, kad mūsų 

labai veiklaus draugo Baltru
šaičio sveikata esanti žymiai 
pasitaisiusi. Tikimės greitoje 
ateityje jį vėl matyti mūsų 
parengimuose. Rep.

Išvyko paskutinė LLD 
ekskursantų grupė

Trečiadienį išvyko į Lietu
vą paskutinė LLD ekskur
santų grupė, kuri, taip kaip ir 
pirmosios dvi, susidaro iš 32 
žmonių iš plačios Amerikos. 
Jie išvyko Finnair linija į 
Leningradą, o iš ten vyks 
dešimčiai dienų į Lietuvą. 
Grįždami pabus Maskvoje dvi 
dienas ir grįš į namus Aero
flot linija rugsėjo 3 d.

Ieva Mizarienė

7th Annual Daily 
World Picnic

The Daily World will hold 
its 7th annual picnic on Sun
day, September 21. It will be 
held, once again, at beautiful 
Arrow Park, in Monroe,N.Y.

This picnic has become an 
institution and one of the 
most waited-for events in the 
New York area. Each year 
hundreds of weary workers 
are drawn to this picnic for a 
day of relaxation, exercise 
and entertainment. This year 
promises to be even bigger 
and better than last.

Featured at the picnic will 
be numerous national dishes, 
from Hungarian and Ukrai
nian to Puerto Rican and 
Greek foods, in addition to 
the “American” hamburgs, 
hot dogs, fried chicken and 
corn.

Despite the continued rise 
in the cost of living, the cost 
of enjoyment at this year’s 
picnic will remain at the same 
low rates as last year. Food 
prices will remain the same, 
as will admission prices. 
Tickets are still $3 if you go 
by car, or $6 by bus (which 
includes Park admission). 
Everybody welcome!

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Bieliauskas
mirė

1973 m. rugpiūčio 21 d.

Niekados nepamiršime mūsų mielo brolio ir švoge- 
rio. Jo geri darbai visi pasiliks. Jis mylėjo savo šeimą, 
draugus ir visą darbininkišką judėjimą. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų “Laisvės” skaitytojų ir rėmėjų ir 
skaitė “Laisvę” iki pat mirties.

Lai jam būna lengva šios šalies žemelė.

Sesuo ir švogeris -
VERONIKA ir KAZIMIERAS MILINKEVIŪIAI 

Milinkevičių duktė ir žentas -
ELDANA ir ZBIGNIEW IMILKOWSKI

ir jų dukros - LINDA ir CAROL IMILKOWSKI

Brooklyn, N. Y.

"Laisvės" 
direktoriams

“Laisvės” Bendrovės direk
torių posėdis įvyks antradie
nį, rugpiūčio 26 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje.

A. Rainienė, sekr.

"Laisvės” Reikalai
Praėjusiame “Laisvės” nu

meryje, administracijos 
skelbtose aukose, įvyko se
kančios klaidos:

Louise Butkevičienė, Hart
ford, Conn., aukojo $20, o jos 
vardas įrašytas dviejose vie
tose. Neturėjo tilpti eilutė 
“Louise Butkevičienė 
$150.00”.

Praleistas vardas Ada 
White, Worcester, Mass., 
kuri aukojo $10 per S. Rai- 
nard.

Atsiprašome.
Administracija

Women in news
Courts and legislatures 

have dramatically changed 
the legal status of women in 
recent years, bringing it far 
closer to that of men. But a 
substantial gap remains, 
with women around the coun
try sometimes denied rights 
that men have, other times 
given different rights.

* * ♦
More women are applying 

for and being admitted to 
veterinary schools through
out the country and larger 
numbers of women are gra
duating and becoming doc
tors of veterinary medicine.

* * *
At Yale Law School in the 

nineteen-forties one profes
sor held an annual “ladies’ 
day” at which he’d call on all 
the women in his class - the 
only day all year he’d call on 
any of them. At Harvard 
Law, there were no women 
at all.

Now Harvard has women 
and so do law schools across 
the country.

* * *
Sarah Caldwell, founder 

and director of the Opera 
Company of Boston, will be
come the first woman to 
conduct at the Metropolitan 
Opera.

♦ * ♦
An attorney for actress 

Jane Fonda had said that he 
has been informed by the 
Justice Dept, that the CIA is 
ready to admit in a paper to 
be filed in U. S. District 
Court in Los Angeles that it 
opened mail arriving for Miss 
Fonda from abroad.

* * *
A college professor in San 

Diego, Cal. had said that 
Hollywood hasn’t been able 
to deal with the Women’s 
Movement and that’s the rea
son there is an overabun
dance of police movies, detec
tive films, science fiction, all 
revolving around male stars.
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