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Nejaugi fašizmas laimės?
Pergalės, kuriomis

didžiuotis gėda 
Vilniečių vajus
Priešingai pažadams 
Džiugu girdėti

A. BIMBA
Šie žodžiai rašomi praeitos 

.savaitės pabaigoje. Pagal 
šios šalies komercinę spaudą, 
Portugalijoje su revoliucija 

' jau baigta, tik gal valandų 
klausimas, kuomet reakcija 
paims valdžios galią į savo 
rankas. O tai reikštų fašizmą 
- nuogą, kruviną fašizmą, 
bene vienoje iš žiauriausių jo 
formų.

Portugalijos liaudies padė
tis sunki, kritiška, pavojinga. 
Tuo netenka nė valandėlei 
abejoti.

Nėra jokia paslaptis, kad 
reakcinės jėgos Portugalijoje 
yra šeriamos ir diriguojamos 
kapitalistinių NATO šalių su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stijomis priešakyje. Juk mū
sų prezidentas atvirai pagrū
mojo, kad jeigu susikurs liau
dies valdžia, Portugalija bus 
išmesta iš NATO.

Gaila, kad Portugalijos So- 
‘■cialistų Partija pasirodė sti
priausia reakcijos jėgų talki
ninkė. Jeigu fašizmas laimės, 
tai bus dėka jos paslaugų.

Ar laimėjęs fašizmas pasi
galės socialistų vado Soarės? 
Jis Čilėje nepasigailėjo Allen
des.

Mūsų vyriausybė didžiuo
jasi laimėjusi didelį mūšį 
Jungtinių Tautų Dekoloniza
cijos Komitete. Aštuoniais 
balsais prieš septynius Komi
tetas nutarė puertorikiečių 
reikalavimo nepriklausomy
bės svarstymą atidėti iki 
1977 metų.

Bet tai laimėjimas, kuriuo 
. kiekvienam laisvę mylinčiam 
amerikiečiui tenka gėdytis.

Puerto Rico yra šios šalies 
kolonija. Jos pustrečio milijo
no žmonių turi teisę į tautinę 
ir valstybinę nepriklausomy
bę. Anksčiau ar vėliau ji 
turės būti paleista iš imperia
lizmo rankų.

Panašią gėdą ant šios šalies 
užtraukė aną dieną Amerikos 
vetavimas Saugumo Tarybos 
daugumos nutarimo abudu 
Vietnamus priimti į Jungti
nes Tautas.

Mūsų draugai vilniečiai nu
tarė be delsimo pradėti vajų 
už 20 tūkstančių dolerių fon
dą “Vilnies” išlaikymui.

Aš tikiu, kad, kaip ir vi
suomet, “Laisvės” skaitytojai 
ir visi pažangiečiai energin- 

' gai ateis vilniečiams talkon jų 
šiose garbingose pastangose. <

Jau seniai nebepraeina to
kia dienelė, kurioje negirdė- 
tumėme mūsų prezidento 
Fordo pasigyrimo, kad mūsų 
bėdos jau baigiasi, kad rece
sija ir infliacija eina velniop ir 
t. t.

Bet štai jo paties vyriausy
bės Darbo Departamentas 
praneša, kad tik per vieną 
liepos mėnesį kainos pašoko 
net 1.2 procento. Taigi, mes 
einame atgal, o ne pirmyn, 
kad brendame į krizę giliau.

Nejaugi mūsų prezidentas 
nepasistengia sužinoti tikros 
tiesos apie ekonominę padėtį 
šalyje pirma, negu išstoja su 
tokiais pasigyrimais?

Turime žinių, kad ir Tary-
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Darbo unijų suvažiavimas 
šaukiamas spalio 2 dieną

Washingtonas. - Amerikos 
Darbo Federacijos-Industri- 
nių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) vadovybė paskel
bė, kad šios darbo unijų 
organizacijos, kuri atstovau
ja apie 14 milijonų narių, 
vienuoliktasis konstitucinis 
suvažiavimas įvyks spalio 2 
dieną. Ir, sakoma suvažiavi
mo šaukime, “jis tęsis taip 
ilgai, kol atliks visus numaty
tus darbus”. Paprastai, AFL- 
CIO konvencijos tęsiasi apie 
savaitę.

Konvencija įvyks San 
Francisco, Cal.

Atsišaukime pabrėžiama: 
“AFL-CIO susirinko tuo me
tu kai šalyje siautėja aštri 
ekonominė recesija, kurią 
daugumoje pagimdė valdžios 
klaidinga politika ir kuri tę
siasi dėka stokos efektingos 
vadovybės Kongrese ir Bal
tuosiuose Rūmuose”.

Konvencijos šaukime taip 
pat puolama detentė (tautų ir 
valstybių taikaus sugyveni
mo politika). Girdi: “Aplink

Kuba visuomet 
pasirengus dery
boms su JAV

Fidel Castro
Washingtonas. - Amerikos 

vyriausybė pagaliau šiek tiek 
suminkštino embargo prieš 
socialistinę Kubą. Ji nutarė 
leisti Amerikos korporacijų 
užsieniuose operuojantiems 
skyriams prekiauti su Kuba.

Kubos premjeras Fidel 
Castro šį patvarkymą pavadi
no “pozityviu žingsniu”. Bet 
tai tik pradžia. Kuba laukia, 
kada Jungtinės Valstijos vi
siškai panaikins per dvyliką 
metų vedantį embargo prieš 
Kubą.

Fidel Castro sako, kad Ku
ba visuomet pasirengusi de
ryboms atnaujinti santykius 
su Jungtinėmis Valstijomis. 
Bet Kuba niekados nepriim- 
sianti jokių pažeminančių są
lygų. Ji sutiks tartis tik kaip 
lygus su lygiu.

Kitos Amerikos šalys jau 
panaikino boikotą prieš Ku
bą. Laikas ir Jungtinėms Val
stijos eiti prie to be delsimo.

bų Lietuvoje šiemet bus iškil
mingai atžymėtas, mūsų di
džiosios Lietuvių Literatūros 
Draugijos 60-asis gimtadie
nis. Taip pat, kaip žinia, dar 
šiemet pasirodys Draugijos 
ilgametei veiklai nušviesti 
specialus leidinys - “Almana- 
kas”.

Tos labai džiugios žinios 
turėtų mus visus čionai pa
skatinti padidinta energija 
ruoštis kokioje nors formoje, 
orams atvejus, Draugijos ju
biliejui atžymėti.

visą pasaulį demokratija ir 
laisvė randasi pavojuje arba 
pasitraukime. Laisvasis pa
saulis siaurinasi ir jo nariai 
padaryti bešališkais arba bai
mės, arba detentės iliuzijų”.

Vadinasi, nebuvimas karo, 
taikus sugyvenimas, šiai 
AFL-CIO vadovybei nepatin
ka. Netenka abejoti, kad kon
vencija nepamirš, reakcinių 
vadų reikalaujama, detentės 
politika tarptautiniuose san-. 
tykiuose pasmerkti ir atmes
ti.

Geras bendras JAV 
ir T. S. pasiūlymas

Geneva. - Čionai nusigink
lavimo konferencijai Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Są
junga pateikė bendrą pasiū
lymą, kad būtų uždrausta 
kaip nors manipuliuoti (pa
keisti) orą bei aplinką milita- 
riniais sumetimais, kariniams 
reikalams. Pasiūlymą nuošir
džiausiai sveikina visi taikos 
salininkai.

Toks bendras pasiūlymas 
buvo galimas tiktai dėka de
tentės politikos.

Buenos Aires. - Argentinos 
didmiestyje Cordoba “gori
los” užpuolė policijos stotį ir 
užmušė penkis policininkus.

Reakcinių 
siautėjimas 
nesiliauna

Ant Portugalijos salos Fai
sal sekmadienį gauja reakci
nių teroristų užpuolė ir sude
gino Komunistų Partijos bu
veinę. 0 pačioje Portugalijo
je mieste Leiria teroristai 
apiplėšė ir sudegino Liaudies 
Demokratinio Judėjimo raš
tinę. Jie šią partiją kaltina 
simpatizavimu komunistams.

Teisėjos įsakymas 
valdžiai

Washingtonas. - Distrikto 
teisėja June Green įsakė val
džios advokatams, kad iki 
lapkričio 15 dienos atidengtų 
Rosenbergų sūnams visus do
kumentus, liečiančiuosius tė
vų apkaltinimus, nuteisimą ir 
nužudymą elektros kėdėje. 
Valdžia reikalavo mažiausia 
šešių mėnesių laiko. Teisėja 
jos reikalavimą atmetė.

METAI 64-IE JI

Trys nuteistieji mirti graikai

Iš kairės ji dešinę: George Papadopoulos, Nicholas Makrezos 
ir Sylianos Patakos. Jie tikisi, kad mirties bausmė bus 
pakeista kalėjimu.

Geras patarimas iš Italijos
Roma. - Italijos Komunistų 

Partijos vadas Enrico Berlin- 
guer ir Italijos Socialistų Par
tijos vadas Francesco de 
Martino išleido bendrą pa
reiškimą Portugalijos klausi
mu. Pareiškime Italijos ko
munistai ir socialistai vienu 
balsu nurodo, kad kairiųjų 
pajėgų vienybė Portugalijoje 
yra būtenybė, kad tai trage
dija, jog Portugalijos socialis
tai ir komunistai negali veikti 
vieningai revoliucijos labui, 
kaip jie veikė revoliucijos 
pačioje pradžioje.

Kadangi pareiškimą išleido 
abi partijos, jame negvilde
nama, kurios partijos kaltė 
Portugalijoje, kad vienybė 
sulūžo. Aišku, kad tuo klausi
mu yra nuomonių skirtumas 
tarp Berlinguerio ir De Mar
tino. Bet svarbu, kad abi 
Italijos darbininkų partijos 
pajėgė bent iš principo susi
vienyti ir duoti gerą patarimą 
savo ideologiniams draugams 
Portugalijoje.

Varšuva. - Lenkijos vyriau
sybė paskelbė, kad jinai atei
nančiais keleriais metais su
teiks vizas apie 125,000 vo
kiškos kilmės Lenkijos pilie
čių, kurie nori išvažiuoti pa
stoviam apsigyvenimui į už
sienį. Girdi, kurie nepasiten
kinę socialistine santvarka, 
tegu paragauna kapitalisti
nės.

Tie amerikiečiai teisingi, oII

prezidentas apgaudinėja

Radford, Fa. - Sąlyginiai 
paleistas iš kalėjimo Petler, 
kuris 1967 metais nužudė 
Amerikos nacių partijos vadą 
George Lincoln Rockwell. Jis 
nubaustas 20 metų kalėjimu. 
Atsėdėjo 8 metus.

Nixonas, vienintelis 
sprendėjas

Washingtonas. - Buvęs 
prezidentas Richard Nixonas 
ir vėl pasirodė nepataisomu 
arogantu. Jis pareiškė sutik
siąs valdžiai atiduoti jo “pre
zidentinius popierius” (doku
mentus) bei juosteles, bet 
tiktai tuos, kurie jam ir jo 
šeimai atrodys neprivatiški ir 
nepavojingi “šalies saugu
mui”.

Juk niekas nereikalauja, 
kad jis atsisakytų grynai jo 
asmeniškų ir šeimos susiraši
nėjimų per tuos keletą metų, 
kai jis prezidentavo. Reika
laujama tokių dokumentų, 
kurie siejasi su prezidentavi
mu. Tegu tai sprendžia visuo
menės atstovai.

INDĖNŲ PROTESTO MARSAS
K

Portland, Ore. - Rugpiūčio 19 dieną baigėsi 120 mylių ilgio indėnų (indijonų) taip 
vadinamas portesto maršas. Jame dalyvavo skaitlinga grupė tų nuskriaustų žmonių. Jie 
protestavo prieš “vyriausybės vedamą prieš indėnus karą”. Protestantų vardu jų vadas Sid 
Mills įteikė Indėnų Reikalų Biuro direktoriui Francis Briscoe visą eilę reikalavimų.

v Peoria, Ill., rugp. 19 d. - 
Čia prezidentas Fordas kal
bėjo Amerikos Legiono kon
vencijoje. Visa kalba siejosi 
su ginklavimosi klausimais, 
pasmerkiant visus, kurie tais 
klausimais su juo nesutinka, 
kurie norėtų, kad ginklavi
muisi lėšos būtų sumažintos, 
o padidintos socialiniams, 
žmonių gerovės reikalams. 
Girdi:

“Dabar, kai amerikiečiai 
nebekariauja nė viename 
fronte, yra daug nuoširdžių, 
bet, mano supratimu, trum
paregių amerikiečių, kurie ti
ki, kad būtų geriau gynybai 
skiriamus bilijonus dolerių iš
leisti socialinėms progra
moms, pagelbėti biednie- 
siems ir nuskriaustiems. Bet 
aš esu įsitikinęs, kad pralei
džiami doleriai nacionaliniam 
apsigynimui yra užtikrinimas 
taikos, be kurios negalima 
apsieiti. . .”

Na, ir prezidentas pareiš
kė, kad jis kreipsis į Kongre
są su reikalavimu, kad jis 
leistų vyriausybei prie jau jo 
Kongresui pateikto gynybai 
1976 metų biudžeto dar pri
dėti nuo dviejų iki trijų bilijo
nų dolerių! O kaip žinia, tas jo 
pateiktas biudžetetas suside
da iš beveik šimto bilijonų 
dolerių.

Tai jis esąs priverstas da
ryti, nes “mūsų potencialės 
priešai nesirengia mažinti sa
vo gynybai išlaidų”. Jis, žino
ma, “priešais” laiko Tarybų 
Sąjungą ir visus socialistinius 
kraštus.

Bet tai yra Amerikos žmo
nių apgaudinėjimas. Socialis
tinės šalys seniai yra pasiū
liusios mažinti ginklavimąsi 
ir eiti prie visuotinio nusigin
klavimo. Šį pasiūlymą kaip 
tik šiomis dienomis Tarybų 
Sąjunga pakartojo.

Teisūs yra tie amerikiečiai, 
prezidento žodžiais, labai 
daug jų, kurie reikalauja su
mažinti lėšas ginklavimuisi ir 
militarizmui, o tuos bilijonus 
Iškirti socialiniams porei
kiams, kurių turime tiek 
daug ir taip greitų.

Smerkia, kad naciai 
kriminalistai yra 
netyrinėjami

Kongreso narė niujorkietė 
Elizabeth Holtzman laiške 
valstybės sekretoriui Kissin- 
geriui kelia labai svarbų klau
simą. Jinai kritikuoja Valsty
bės Departamentą, kurio gal
va yra Kissingeris, kad jis 
vilkina ištyrimą šioje šaly
je gyvenančių naciškų karo 
kriminalistų. Kaip žinoma, 
jie net yra tapę šios šalies 
piliečiais. Prieš juos skundai 
yra seniai pateikti. Jų kaltė 
aiškiai įrodyta. Bet Valstybės 
Departamentas prieš juos ne
siima jokių žygių.

Kaip žinia, tarpe tų karo 
kriminalistų yra įvardytas ir 
vyskupas Vincas Brizgys ir 
keli kiti lietuviai. Karo metu 
jie talkavo naciams.

San Francisco, Cal. - Žydų 
organizacijos “Hadassah” su
važiavime pranešta, jos vajus 
už paramą Izraeliui ir šiemet 
puikiausiai pavyko. Jau su
kelta 28 milijonai dolerių - 
lygiai tiek pat, kaip ir pernai.

Vėliausios Žinios
New Yorkas. - Miesto ma

joras Beame jau sutinka, kad 
valstijos valdžiai butų leidžia
ma dalyvauti miesto reikalų 
tvarkyme. Iki šiol jis tam 
griežtai priešinosi. Iš savo 
pusės, gubernatorius Carey 
žada kaip nors “sukrapštyti” 
bilijoną dolerių miesto val
džios paramai, kad išgelbėtų 
ją iš finansinės krizės, 

o

Trentonas. - New Jersey 
valstijos gubernatorius 
Byrne siūlo padengimui val
stijos valdžioje deficito išleis
ti $883,000,000 bondsus, tai 
yra - užtraukti paskolą. 
Bondsai būsią pardavinėjami 
ir paprastiems žmonėms.

o

Washingtonas. - Jau be
veik užtikrinta, kad paprasto 
laiško ženklelis bus pakeltas 
iki 13 centų. Dabar mokame 
tiktai 10 centų. Paštas nebe
galįs išsiversti. Ir bendrai 
paštu siuntinėjimas bus pa
brangintas.

o

Lisbon. - Portugalijos reak-' 
cinės jėgos tebeveda didžiau-: 
šią kampaniją prieš premjerą 
Vasco Goncalves. Spaudžia 
prezidentą Gomes premjerą 
pašalinti. Premjeras nežada 
rezignuoti. Tuo tarpu aštuo- 
nios įvairios politinės grupės 
(partijos) sudarė bendrą 
frontą kovoti prieš reakcijos 
išpuolius. Padėtis tebėra la
bai kritiška.

o

Lima, Peru. - Čionai eina 
taip pavadinamo trečiojo pa
saulio, arba “nepriklausomų” 
šalių užsienio reikalų suvažia
vimas. Dalyvauja apie 80 ša
lių atstovai - daugiausia iš 
Afrikos, Azijos ir Pietų Ame
rikos. Į nepriklausomų šalių 
sąjungą suvažiavimas nutarė 
priimti ir Palestiniečių Išsi
laisvinimo Organizaciją. Dau
guma šių šalių stoja už Izrae
lio pašalinimą iš Jungtinių 
Tautų.

o

Athenai. - Kaip ir buvo 
tikėtasi, Graikijos valdžia 
trims nuteistiems mirti va
dams pakeitė bausmę amžinu 
kalėjimu. Nuteistųjų tarpe 
yra buvęs diktatorius Papa
dopoulos, 

o

New Yorkas. - New Yorko 
Blue Cross ir Blue Shield 
reikalauja Valstijos Apdrau- 
dos Departamentą leisti pa
kelti premijas 23 procentais. 
Veikiausia departamentas iš-‘ 
pildys jų reikalavimą. Bus 
paliesta šimtai tūkstančių 
žmonių.

o

Seoul. - Jungtinių Valstijų 
gynybos sekretorius Schle- 
singeris sutiko su Pietų Ko
rėjos fašistine valdžia aprū-' 
pinti ją vėliausiais karo lėktu
vais. Taipgi sekretorius paža-- 
dėjo, kad Amerikos didžiulė 
armija Pietų Korėjoje pasi
liks neribotam laikui.

Etiopijos radijas praneša, 
mirė buvęs karalius Hail Se
lassie, kuris kraštą valdė per 
57 metus ir buvo laikomas ne 
tik karaliumi, bet ir “dievu”. • 
Jis buvo nuverstas praeitų 
metų rugsėjo mėnesį. Mirė ( 
sulaukęs 83 metų amžiaus. j
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Negarbingas bendras frontas
Prieš keletą dienų posėdžiavo Amerikos Darbo Federaci

jos-Industrinių Organizacijų Kongreso (AFL-CIO) Vykdo
moji Taryba ir priėmė keletą rezoliucijų. Dvi rezoliucijos 
vertos specialaus dėmesio, nes jos siejasi su šiandienine 
tarptautine situacija. Vienoje rezoliucijos mūsų darbo unijų 
judėjimo aukštoji vadovybė dar kartą išstoja prieš Jungti
nes Tautas ir reikalauja, kad Jungtinės Valstijos pasitrauk
tų iš Jungtinių Tautų Tarptautinės Darbo Organizacijos, 
kurioje turi atstovybę ir įvairių šalių organizuoti darbinin
kai. Kadaise joje buvo ir mūsų AFL-CIO. Bet George 
Meany ir jo šalininkai padarė išvadą, kad Tarptautinės 
Darbo Organizacijos vadovybė eina “kairiuoju keliu” ir iš jos 
savo atstovybę ištraukė. Dabar reikalauja, kad ir šios šalies 
vyriausybė nieko bendro nebeturėtų su šia organizacija.

Kita rezoliucija nukreipta prieš detentę tarptautiniuose 
santykiuose. Kaip žinia, šiuo klausimu mūsų darbo unijų 
judėjimo vadovybė yra paėmusi patį reakcingiausią kursą, 
pėda pėdon ir ranka rankon eina su pačiais kraštutiniausiais 
reakcininkais. Jos įtūžimą dar labai padidino Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos paskutinės 
sesijos Helsinkyje nutarimai ir priimtoji Deklaracija, kurią 
pasirašė ir prezidentas Fordas. Dabar AFL-CIO vadovybė 
kreipiasi į Kongresą ir reikalauja, kad jisai tą prezidento 
pasirašytą Deklaraciją atmestų.

Bet bene įdomiausia tas, kad šį AFL-CIO vadovybės 
reakcinį nusistatymą prieš detentę pilnai remianti Ameri
kos katalikų bažnyčios aukštoji hierarchija. Tai parodo 
Katalikų Gerovės Konferencijos Darbo Reikalais vado kun. 
George G. Higgins pasisakymai. Jis pilnai užgiria darbo 
unijų vadovybės nusistatymą ir pareiškimus prieš detentę, 
prieš Jungtines Tautas. Jis taipgi užgiria AFL-CIO vadovy
bės ištraukimą atstovybės iš Tarptautinės Darbo Organiza
cijos.

Čia turime bendrą frontą - negarbingą ir žalingą bendrą 
frontą. Darbo unjių ir katalikų bažnyčios įtaka ir jėgos 
panaudojamos kovai prieš valstybių ir tautų taikų sugyveni
mą.

Pavojingas sumanymas kongrese
Šiuo tarpu Senate yra pateiktas sumanymas arba bilius, 

kurį laiko labai pavojingu ne tik pažangiečių dienraštis 
“Daily World”, bet ir toks konservatyvus darbo unijų 
leidinys, kaip Jungtinės Plieno Darbininkų Unijos mėnesi
nis žurnalas “Steel Labor”. Savo paskutinėje laidoje 
žurnalas ne tik tą sumanymą griežčiausiai pasmerkia, bet 
šaukia visus amerikiečius jam griežčiausiai priešintis, spirti 
Senatą, kad jį atmestų. O kitos gana skaitlingos mėsos 
piaustytojų unijos organas “The Butcher Workman” sako, 
kad šis sumanymas “yra pirmas žingsnis link fašizmo”. 
Virtęs įstatymu, jis bus panaudojamas represijoms prieš 
darbininkų judėjimą.

Sumanymo pavadinimas - “Criminal Justice Codification, 
Revision and Reform Act”, bet trumpai vadinamas “S. L” 
Jame ypatingai didelės bausmės numatomos tiems, “kurie 
atidengia oficialius sekretus”, taip vadinamas “oficialias 
slaptybes”. Pav., pagal šį bilių, turėtų būti skaudžiausiai 
nubausti visi tie, kurie iškėlė aikštėn prezidento Nixono ir jo 
klapčiukų kriminališkus darbus, nes jie irgi buvo laikomi 
“oficialiais sekretais”. Tapęs įstatymu, jis būtų geriausia 
protekcija visiems valdiškiems nusikaltėliams.

Jeigu plačiausia visuomenė neužkirs kelio, bilius “S. L” 
bus Senato priimtas. Jį remia abiejų didžiųjų kapitalistinių 
partijų vadovybės. Už jį yra pasisakęs prezidentas Fordas. 
Jam pritarimą yra pareiškę Senate demokratų frakcijos 
lyderis Mike Mansfield ir republikonų frakcijos lyderis 
senatorius Hugh Scott.

Puerto Rico ir jos nepriklausomybė
Jungtinės Tautos. - Puerto-Rico Socialistų Partijos 

generalinis sekretorius Juan Mari Bras turėjo progą liudyti 
Jungtinių Tautų Dekolonizacijos komisijai. Jis nurodė 
sekamą:

1. Puerto-Rico nėra Jungtinių Amerikos Valstijų dalis, o 
Jų kolonija. Visais atžvilgiais jankiai elgiasi Puerto-Ricoje 
kaip kolonialistai - Puerto-Rico verčiama importuoti beveik 
visus gaminius iš Amerikos, jai neleidžiama vystyti 
pramonę, o žalia medžiaga iš P. R. eksportuojama į JAV.

2. Puerto-Rico kalbiniai, kultūriniai ir istoriniai yra 
Lotynų Amerikos dalis. Puerto Rico yra perdėm ispaniškai 
kalbantis kraštas, vienok oficiali kalba valdžios įstaigose - 
anglų. Anglų kalba dėstoma mokyklose ne kaip svetima 
kalba, o kaip viena dviejų pagrindinių kalbų, nors tik 
mažytis procentas gyventojų kalba angliškai.

3. Kaip Alžyrijos žmonės buvo skurdo verčiami emigruoti 
ir dirbti Prancūzijoje, kai Alžyrija dar buvo kolonija, 
puertorikiečiai verčiami emigruoti į JAV,kur jie sudaro 
pigių darbo jėgų atsargą.

4. Puerto Rico viena paskutinių kolonijų Pietų Amerikos, 
Centralinės Amerikos ir Karibų sąstate. JAV demagogiškai 
teigia, kad P. R. yra beveik viena JAV valstijų. Iš vienos 
pusės Washingtonas sako, kad P. R. turi pilną teisę eiti savo 
keliu, jeigu ji taip norėtų, iš kitos pusės - ČIA, FBI ir kitų 
priespaudos organų veikimas T”’s aštrėja Puerto-Ricoje.

5. Amerikos kapitalistai mažiukėje Puerto-Ricoje su- 
graibsto daugiau pelno, negu visoje Vakarų Europos 
“Bendroje Rinkoje”.

LENKIJOS DIENRAŠTYJE 
GRAŽIAI APIE
LIETUVĄ

“Eltos” pranešime skaito
me:

“Lenkijos JDP CK organas 
laikraštis “Tribūna Hudu” šio
mis dienomis išspausdino sa
vo Maskvos korespondento 
K. Grušeckio straipsnį “Lie
tuvių metodas”, kuriame pa
teikti pokalbiai su Lietuvos 
KP CK sekretoriumi A. Fe- 
rensu ir respublikos Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduo
toju, Valstybinės plano komi
sijos pirmininku A. Drobniu.

Autorius rašo, kad “Lietu
vos miškai ir gražūs ežerai 
išsaugojo savo žavumą, bet 
jau iš lėktuvo matyti, kaip 
išraižė peizažą dūmtraukiai, 
dideli fabrikų korpusai, dau
giaaukščiai namai. Buvusioje 
agrarinėje Lietuvoje pokario 
metais išaugo daugiau kaip 
200 vien stambių pramonės 
įmonių. Tarybų Lietuvos pra
moninį peizažą paįvairina mo
dernios, plačios autostrados, 
nauji miestai, laikomi vieni iš 
gražiausių Tarybų Sąjungoj*

Lenkijos skaitytojai .supa
žindinami su smarkiai išaugu
sia Tarybų valdžios metais 
mūsų respublikos pramone, 
pramoninių kompleksu staty
bos metodais, kadrų ruoši
mu, su liaudies ūkio ir kultū
ros augimo perspektyvomis 
dešimtajame penkmetyje. Be 
kita ko, čia pateikiama pa
vyzdžių apie ekonominį bend
radarbiavimą su liaudies 
Lenkija. Antai naftotiekį į 
Mažeikiuose statomą naftos 
perdirbimo įmonę Lenkija 
tiesia už kreditus, kuriuos 
TSRS atlygins nafta ir dujo
mis.”

TADA KEIKTŲ 
KOMUNISTUS

Chicagos menševikų “Nau
jienų” štabas per visą pirmąjį 
savo laikraščio puslapį (rugp. 
13 d.) džiaugiasi: “Supleškino 
Bragos komunistų centrą. 
Kareiviai nepajėgė apginti 
Kompartijos centro”.

Bet jeigu Portugalijos ko
munistai laimėtų, paimtų ša
lies vairą į savo rankas ir 
pradėtų tuos pleškintojus 
pleškinti^ Pamatytumėte, 
menševikų laikraščio redak
torius keiktų ir visaip bjauro
tų komunistus, vadintų juos 
teroristais, chuliganais, 
žmogžudžiais ir taip toliau. 
Žmogus, kuris gina ir teisina 
tokį chuliganizmą ir terorą, 
kokius prieš komunistų įstai
gas vartoja Portugalijos fa
šistinis elementas, širdyje 
yra pats chuliganas, šiame 
atsitikime, žinoma, žurnalis
tinis chuliganas. Kaip tik to
kie chuliganai buvo Vokieti
jos hitlerininkai, ir mūsų Lie
tuvos Smetonos ir impulevi- 
čiai. Mes tik galime karščiau
siai sveikinti Lietuvos komu
nistus, kad jie, laimėję, neuž
siėmė pleškinti smetoninius 
pleškintojus.

TIESA APIE KAMBODIJĄ
Žurnalas “Newsweek” 

(rugp. 18) atspausdino įdomų 
straipsnį apie padėtį Kambo- 
dijoje. Kaip mes visi žinome, 
tuojau po Kambodijos išsi
laisvinimo Amerikos spauda 
buvo pilna “žinių” apie viso
kias baisenybes toje šalyje. 
Esą, komunistai jėga evaka
vo visus sostinės Phnom 
Penh gyventojus; esą, vaikai, 
moterys ir seneliai buvo pri
versti pėsti maršuoti į džiun
gles; esą, tūkstančiai mirė 
tuose žygiuose nuo bado ir 
epidemijų, ir taip toliau ir 
taip toliau.

“Newseek” dabar iškelia 
visai kitokius faktus - mums 
jie ne naujiena, bet “News
week”, kaip žinia, konserva
tyvus žurnalas. Pasirodo, 
kad Phnom Penh nebuvo jėga 
evakuotas, bet gyventojai 
buvo raginti išsikelti iš mies

LAISVĖ

tą, kur nebuvo pakankamai 
maisto, ir įsikurti kaime. Ko 
daugiau, didelė dauguma tų, 
kurie paliko miestą, buvo ne 
miesčionys, o valstiečiai, ku
rie gyveno sostinėje kaip bė
gliai nuo karo lauko. Pasiro
do, kad sostinė turėjo per 
paskutinius senojo režimo 
mėnesius bent trigubai dau
giau gyventojų, negu norma
liai.

Dabar, kuomet naujoji val
džia dalinai atstatė maisto 
tiekimą miestui, kai kurie 
žmonės pradėjo grįžti į sosti
nę, gyvenimas normalėja.

Kitas dalykas: Amerikos 
spaudoje, buvo skelbiama 
kad kambodiečiai masiniai 
bėga į Thailandą. “News
week” dabar pripažįsta, kad 
apie masinį bėgimą negali 
būti kalbos. Ilgas džiunglėse 
ir kalnuose Kambodijos-Thai- 
lando rubežius esąs beveik 
nesaugomas ir per jį lengva 
pereiti. Vienok, iš viso rube- 
žių perėjo tik apie 10,000 
žmonių, arba tik vienas iš 600 
gyventojų, kas reiškia labai 
mažą procentą. Tai senojo 
režimo patys aktyviausi rė
mėjai.
NESUSIPRATĘ 
“PASPAUSTI”, TODĖL 
PRALAIMĖJĘ

Chicagos kunigų “Draugas” 
(rugp. 13 d.) žada niekados 
neatleisti vargšams “vakarie
čiams, pirmoje vietoje, žino
ma, mūsų Amerikai, kad jie 
Helsinkyje taip skaudžiai bu
vo “supliekti”. Redaktorius 
sako:

“Didžioji dalis pasaulinės 
spaudos, vis dar analizuoda
ma Helsinkio dokumentą, pa
žymi, kad ši deklaracija yra 
Sovietų arba padiktuota, ar
ba surašyta pagal jų norus ir 
todėl iš esmės yra ne kas 
kitas, kaip didžiulis Sovietų 
suktos diplomatijos laimėji
mas.’ Sovietai tokio susitari
mo laukę jau 21 metus, tačiau 
ligi šiol Vakarų kraštai su jų 
sąlygomis nesutikdavę, nes 
nelaikę savęs silpnesniais už' 
rusus.

Maskva per tą laiką turėjo 
keletą labai sunkių momentų, 
bet vakariečiai neišnaudojo 
jų reikiamu būdu paspausti.”
LABAI, LABAI TEISINGOS 
PASTABOS

Komercinis dienraštis 
“Long Island Press’ savo ve
damajame rugpiūčio 17 dieną 
pateikė labai sveikų minčių 
apie nūdienę Amerikos jauni
mo nesveiką padėtį. Laikraš
tis teisingai nurodo, kad jau
nuoliai nori dirbti, bet nėra 
darbų. Ypač desperatiškoje 
padėtyje yra atsidūrę jau
nuoliai tų šeimų, kurios pri
klauso skurdžių kategorijai.

Tiesa, veikia federaliniai 
apmokami projektai, kurie 
skiriami aprūpinimui jaunuo
lių darbais per vasarą. Bet jie 
toli nepakankamai aprūpinti 
darbais visus jaunus žmones. 
Pav., Detroite ieško darbo 
100,000 jaunuolių, tuo tarpu 
federalinis projektas gali ap
rūpinti darbu tiktai 25,000. 
Ką turi daryti 75,000? Arba 
paimkime New Yorko mies

Ignalinos rajone, prie Visagino ežero, rugpiūčio 12 d. buvo 
iškilmingai atidengtas kertinis akmuo. Prie jo pritvirtintoje 
plokštelėje įrašyta:

k ffČia bus pastatytas atominės
.soelektrinės energetikų miestas”.

•Jį , ‘ V. Gulevičiaus nuotrauka

tą. Federalinis projektas gali 
suteikti darbo tiktai 40,000 
jaunuolių, tuo tarpu reikalau
jančių ir ieškančių darbo yra 
keturis kartus daugiau. At
lanta mieste iš kiekvienos 
dešimties ieškančių darbo tik 
vienas jaunuolis buvo laimin
gas jį gauti. O Phoenix mies
te darbą gavo tik vienas iš 
dvidešimties ieškančių dar
bo. Panaši padėtis visuose 
miestuose.

“Long Island Press” teisin
gai pabrėžia, kad nedarbas 
jaunuose žmonėse gimdo be
viltiškumą, nusiminimą ir 
kriminalizmą.

Bet, žinoma, komercinis 
dienraštis nepasako savo 
skaitytojams, kur yra šios 
nelaimės šaknys. Jis taipgi 
nenurodo, kaip reikia kovoti 
su šia socialine nelaime. Ap
verkęs liūdną ir pavojingą 
mūsų jaunimo likimą, laikraš
tis palieka jaunuolius auko
mis beviltiškumo, nusivyli
mo, desperacijos ir krimina- 
lizmo.
VARGŠĖS NESVIETIŠKAS 
ĮTŪŽIMAS

Kunigų “Draugo” kores
pondentė Jungtinėse Tautose 
Ona Labanauskaitė esanti 
baisiai nusivylusi Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Konferencijos darbais. 
Helsinkyje, jos supratimu, 
tapo papildyta didžiausia “iš
davystė”. Savo koresponden
ciją savo laikraščiui ji tiesiog 
ir pavadino “Helsinkio išda
vystė”. Panašios nuomonės, 
matyt, laikosi ir kunigų orga
no redaktoriai, nes jos kores
pondenciją uždėjo ant pirmo
jo puslapio.

Vargšė Ona skundžiasi:
“Ją ruošiant niekur ir nie

kas entuziazmo neparodė; jai 
susirinkus, nebuvo jokių žie
žirbų; ją užbaigus įsitikinta, 
kad ir šį kartą vienintelis 
laimėtojas buvo tik Maskvos 
imperialistai, šį kartą parodę 
daug kantrybės ir suktumo.

Ir šitas kantrybės lydimas 
santūrumas atnešė jiems di
delį laimėjimą - juk Helsinkio 
konferencija paskelbė nelie
čiamomis visas dabartines 
sienas. Bent jau Europoje.

Dabar jau niekas nebegalės 
Maskvai priminti, kad ji tuos 
kraštus yra okupavusi, nes 
toji okupacija Helsinky buvo 
įteisinta.

Ir prezidentas Fordas, ži
noma, tapo išdaviku. “Tik
riausiai prez. Fordo ranka 
nedrebėjo tą gėdingą parašą 
dedant”, sako Ona Labanaus
kaitė.

“Nenuplaus Fordo padary
tos nuodėmės nė jo kelionės į 
Lenkiją, Rumuniją ir Jugo
slaviją. . .

[“Draugas” rugp. 14 d.]

PAKLAUSĖ TEISMO 
ĮSAKYMO

Houston, Texas. - Šio uosto 
organizuoti laivakroviai išpil
dė teismo įsakymą ir vėl 
pradėjo pakrauti laivus, ku
rie gabena grūdus Tarybų 
Sąjungai. Tai laikoma pasi
priešinimu aukštajai unijos 
vadovybei, kuri, kaip žinia, 
yra įsakius nariams nekrauti 
į laivus grūdų, kuriuos Tary
bų Sąjunga yra šioje šalyje 
nupirkus.
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Mūsų, prezidentas dažnai giriasi, kad jis politikoje, veikloje 
ir ideologijoje yra “vidurkelio konservatas”. Čia jis parodo
mas tokiame vidurkelyje, iš abiejų pusių lydimas stambiojo 
kapitalo interesų ir militarizmo.

Helsinkio konferencija ir 
nusiginklavimas 

«

Helsinkio Konferencija, ku
rioje dalyvavo 35 Europos ir 
Siaurės Atlanto šalių galvos, 
buvo svarbi pradžia ilgos ke
lionės linkui sumažinimo Tre
čiojo Pasaulinio karo grėsmės 
Europoje.

Vien tik 1973 metais NATO 
jėgos praleido 121 bilijoną 
dolerių, ir Varšuvos Pakto 
šalys 100 bilijonų dėl apsigin
klavimo. Šis sueikvojimas 
221 bilijono dolerių, dar pri
dėjus gamtinius šaltinius tų 
industrializuotų šalių žaliavos 
galėjo privesti prie šių mirti
nų galimybių: (1) Ilgai prana
šaujamo Trečiojo Pasaulinio 
karo, arba (2) visiško nuskur
dinimo industrializuotų pa
saulio šalių. Šios abi galimy
bės buvo pražūtinga gal imy- 
bė vienam bilijonui NATO ir 
Varšuvos Pakto žmonių, ir 
maždaug dviem bilijonam 
Trečiojo Pasaulio.

Žmonija nebegali pakelti 
ginklavimosi varžybų naštos. 
Juk bilijonai dolerių reikalin
gi naminiams ir tarptauti
niams projektams pakėlimui 
mokslo, sveikatos apsaugos, 
parūpinimui tinkamų* gyveni
mui namų ir 1.1.

Tie 35 šalių pasiekti susita
rimai, žinoma, nėra įpareigo
jantys. Juos gali bile šalis 
sutrikdyti, su jais nesiskai- 
tyt. Bet padidėjusiame bend
radarbiavime tarpe Rytų ir 
Vakarų ir kitų pasaulio sri
čių, ypatingai prasiplėtus 
prekybai, Helsinkio susitari
mai yra svarbus žingsnis pir
myn.

Pasirašiusieji, įskaitant 
Kanadą, Jungtines Valstijas 
ir Tarybų Sąjungą ir visas 
Europos šalis, išskyrus Alba
niją, garantavo dabartinių 
sienų neliečiamybę, taikingą 
išsprendimą tarptautinių gin
čų, nesikišimą į viena kitos 
vidinius reikalus ir visiems 
apsisprendimo teisę. Kita su
sitarimų dalis liečia ekonomi
nius bei mokslinius reikalus, 
informacijos laisvę ir teisę 
keliauti. Taipgi susitarta, 
kad 1977 metais tų šalių 
vyriausybės ir vėl susirinks 
apsvarstyti progresą, pada
rytą įgyvendinime tų sutar
čių.

Aišku, kad mes neturime 
iliuzijų. Helsinkio dokumen
tuose nėra garantijos, kad 
neįvyks kitas Vietnamas; nė
ra pasakyta, kad Jungtinės 
Valstijos turi ištraukti savo 
kariuomenę iš Europos, bei 
daryti tolesnį progresą linkui 
nusiginklavimo. Šias proble
mas turės išspręsti ateityje 
kitais pasitarimais. Reikia 
dar daug darbo pridėti prie 
dabartinės Strateginių Gink

lų Apribojimo Sutarties, kuri 
baigsis 1977 metais.

Tai ką gi ši konferencija 
i reiškia?

Norint suprasti Helsinkio 
sutarties prasmę, reikia pa
žvelgti į praeitį, mažiausia 
prieš 30 metų, kuomet An
trasis Pasaulinis Karas buvo 
baigtas. Rytų ir Vakarų 

j Europa buvo nualinta. Tary
bų Sąjunga nustojo 20 milijo
nų gyvybių. Fabrikai, gele
žinkeliai, miestai ir kaimai 
sunaikinti.

Kitoje pusėje pasaulio, tai 
yra J. V. karas fiziškai visai • 
nepalietė. Žinoma, šimtai ir 
tūkstančiai jaunų gyvybių 
buvo paklota Europoje, bet 
palyginus su Anglija, Pran
cūzija, Vokietija ir Tarybų 
Sąjunga, mes karo beveik 
nejutome. Amerikos ekono- 

l rnija buvo galinga, ir mes 
į turėjome monopoliją ant 
branduolinių ginklų. Tokioje 
atmosferoje tuometinis prezi
dentas Harry Trumanas ir jo1 
patarėjai nusprendė, kad J.
V. gali pasaulį vadovauti.

Po to mes pergyvenome 
maždaug 20 metų laikotarpį 
kovos - ideologinės, ekonomi
nės, politinės ir militarinės. 
Tik laimė, kad jinai neišsi
vystė į Trečią pasaulinį karą.

Ksavera

J. STRIELKŪNAS

Pražilę akmenys

Čia naktis budėjom, 
Čia dienas aukojom. 
Čia keliai kentėjo 
Po grobikų kojom.

Čia vanduo dejavo, 
šuliny užgriautas. 
Tyliai mirė javas, 
Usnių užkariautas.

Ir prie žalio šilo 
Amžiams prisiglaudę, 
Akmenys pražilo, 
Kai medžius sušaudė.

Sugrįžimas, 1945
Lietus, visą priešpietę lijęs, 
Nuplovė dulkėtus stiklus. 
Paveiksle žydėjo lelijos, 
Už jo — voras audė tinklus.

Spindėjo dangus nusiblaivęs
Lyg pirmą pavasarį ten.
Įėjo sulytas kareivis
Ir lazdą pastatė kertėn.

O ašarų pilnos alyvos, J
Priglaudę prie lango šakas, 
Įsiminė Šauksmą „Dar gyvas!" 
Ir ištiestas moters rankas. . .

f
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Visasąjunginė Fizkultūrininkų diena pagrįstai 
vadinama milijonų šventė. Malonu rungtyniauti 
bėgimo take, išbandyti jėgas dviragių trasoje. 
Gražu, kai žygiuoja darnios fizkultūrininkų gre

tos. Kūno kultūra ir sportas tampa patikimu žmo
gaus pagalbininku, grūdinant sveikatą, stiprinant 
fizines ir kūrybines jėgas.

LIETUVOJE JAUNIMAS, SPORTAS 
IR FIZINĖ KULTŪRA

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Plėtojami TSRS ir VFR 
santykiai

Daugiau įspūdžių iš 
dainų šventės
Liepos 25 d.

. Mielas Drauge:
Jau penkta diena kaip Lie

tuvoje. Dar penkios liko. 
Maniau pasiliksiu ant ilgiau. 
Su pratęsimu vizos nėra pro
blemos. Vilniečiai net ir ska
tino mane pasilikt ilgiau. Ta
čiau finansų klausimas. Su 
grupe vykstant yra tam tikri 
apribojimai. Orlaivių kompa
nija reikalauja dar pridėt dar 
$600. Jau tuomet kitas klau
simas. Nutariau grįžti su gru
pe.

Be to, juk 10 dienų turi ir 
užtekti. Giminės dirba. Ne
reikia trukdyt ir jų. Per 
laikotarpį, kiek ir man pa
čiam laikas leidžia, nebe ką 
daugiau pamatysiu. Visų da
bartinę Lietuvą pažinti reikė
tų daug daugiau laiko. O 
pamatyt yra labai daug ko. 
Ačiū Vladui Karveliui, Vy
tautui Kazakevičiui ir visam 
Kultūrinių Ryšių Komitetui, 
ir taip jau labai daug pama
tėm. Jonas Stasilionis, Ferdi
nandas Kauzonas, Bronius 
Laurikėnas, na, ir mūsų gidė 
Eimutė taip gerai, taip sklan
džiai mūsų maršrutus tvarko, 
kad mes labai daug ką pama
tom. Dar ir daugiau pamaty- 
tumėm, jei mes visuomet jų 
klausytumėm.

Na, kągi? Rašiau aš jums 
apie Dainų Šventę, apie kolū
kį, apie susitikimus su žy
mesniais vilniečiais. Dabar 
reikėtų žodelį tarti apie tuos, 
dar palyginti jaunus, žmones, 
kurie dirba ir kuria Tarybinę 
Lietuvą. Jie yra inžinieriai, 
gydytojai, advokatai ir aukš
tai išlavinti specialistai įvai
rių pramonės šakų. Mano 
sūnėnas, Antanas Gabrėnas, 
mechanikos inžinierius, dirba 
Buities aptarnavimo ministe
rijoje, po ministro Kazimiero 
Plekavičiaus vadovybe. Jis 
tvarko Auto Serveso (auto
mobilių aptarnavimo) reika
lus. O automobilių Lietuvoje 
vis daugėja ir daugėja.

Stasys Mikalauskas, dar 
tik 33 metų, irgi inžinierius. 
Jis dirba prie surūšiavimo ir 
paskirstymo pramonei reika
lingų medžiagų.

Vakar vakare pas sūnėną 
ant pietų atvyko dar vienas 
vyras, kuris Lietuvą stato. 
Tai Silikato fabriką, kuris 
gamina namų insuliacijos 
reikmenis, dekoratyvines 
plyteles ir kitokius silikato 
gaminius, direktorius Vais- 
čys su žmona Vladze, gydyto
ja. Daug išsikalbėjome su 
šiais palyginti jaunais žmonė
mis.

Aš esu įsitikinęs, kad Lie
tuvos ūkis randasi gerose, 
darbščiose rankose.

Vakar mane sūnėnas pava
žinėjo po Vilnių. Matėme Vil
niaus garsųjį teatrą, operos 
ir baleto pastatą. Šiandien 
vyksįu pas savo brolį į Radvi
liškį.

Liepos 29
Praeitos 3 dienos tuščias 

lapas mano reportaže. Bu
vom pas gimines, važinėjom 
po Lietuvą kas kur norėjom. 
Vakar 6 vai. po pietų, pali
kom Vilnių. Lijo. Už valandos
— ir Maskvoje.

Daugiamilijoninė Maskva 
tvarkosi stebėtinai gražiai. Iš 
orlaukio važiuojant Lenin
grado plačiuoju bulivaru, vai- 
dintuvę krečia milžiniški pa
statai - ne tik prie bulvaro, 
bet ir toli-toli laukai matosi 
jais nusagstyti. Raudona, 
skaidri saulutė kąbo vakarų 
horizonte.. Miškas kranu 
(plieno bokštai vartojami sta
tybai, kėlimui medžiagų į 
daugiaaukštį pastatą), ke
liančių Maskvą į padanges.

Daugiaaukštis 21-aukšto 
Inturisto viešbutis mus pa
vargusius priglaudė. Čia tik
ras palocius - viskas moder
niška, viskas patogu, viskas 
žiba ir tviska. Moderniškiausi 
keltuvai tykiai šliaužia aukš
tyn ir žemyn, visai nejaučiant 
jų judesio.

Mudu su Švėgžda 1307 
kambaryje, 13-tam aukšte. 
Kad ir iš čia matosi miesto 
panorama - ten ryčiuose stie
biasi į Maskvos padange di
džiulis Maskvos universite
tas.

Mūsų kambarys ne per di
delis, bet dėl dviejų, ganėti
nai erdvus. Jis turi visus 
įrengimus, reikalingus žmo
gaus sveikatai ir patogumui.

Be šimtų kambarių, viešbu
tyje randasi daug svietainių 
ir valgyklų. Valgyklose stalai 
nukrauti valgiais ir gėrimais. 
Iš vazų su puokštėmis gėlių 
daimantais žiba elektros švie
sa. Orkestras groja valcus, 
jaunimas brūžina parketą, 
svečiai valgo ir ramiai šneku
čiuojasi.

Kaip kas sakę, kad tai vis 
užsieniečiai. Bet kur tik klau
saisi - rusų kalba. Aš manau, 
kad didžiuma yra darbo žmo
nės - tarybiniai piliečiai.

Mintis skverbiasi, kam tie 
milžiniški pastatai ir tas tur
tas priklauso? Ne Rokefelle- 
riui, ne Fordui, ne Nixono 
bičiuliui Rebozo, bet liaudžiai
— tarybiniam žmogui.

Po pusryčių važiuojam pa
žiūrėt Maskvos.

Jau baigiasi mūsų viešnagė 
nuo liepos 16 iki 30 d. Dabar 
Maskvoje jau 7 vai. ryto. 
Eisime pusryčiauti į aerodro
mą ir paskui pasikelsime į 
New Yorką. Vakar pamatė
me šiek tiek Maskvos. Negi 
per vieną dieną Maskvą pa
žinsi.

Buvome Kremliuje - Caro 
muziejuje ir Katedros aikštė
je. Caro muziejuje, be ikonų, 
sidabro ir aukso lėkščių, ma
tėme galybę popų kumžų (ap
siaustų), perlais - deimantais 
nusagstytų, kardų ir kitokių 
žudymo pabūklų. Matėme ir 
jo karietas - visokių visokiau
sių risunkų, ant karietų durų 
garsiausių dailininkų piešinių 
ir Anglijos karalienės carui 
labai brangią dovaną - išrisa- 
votą, auksu-sidabru nusag
stytą 6 arklių traukiamą ka
rietą.

Katedros aikštėje matėme 
mišką kryžių, galybę paauk
suotų, pilvotų (Bizantijos sti
liaus) bonių ir cerkvių. Po 
mūsų dešinei katedra, kur 
yra 48 carų karstai, prieš 
mus - Nekalto prasidėjimo 
katedra, o mūsų kairėje - 
Apsireiškimo katedra. . .

Gana. Jau reikia pusryčiau
ti ir į kelionę. Žydri saulutė 
šypsosi virš Maskvos univer
siteto, kur mokosi 50,000 stu
dentų, skelbdama naują rytą 
ir gražią dieną Maskvai ir 
visai Tarybų Sąjungai.

Jūsų,
A. P. Gabrėnas

Bus didžiausias 
visame pabaltijyje

Panevėžys. - Panevėžio ra
jono Krekenavos tarybinio 
ūkio teritorijoje pradėtas sta
tyti valstybinis kiaulininkys
tės kompleksas.

Kompleksas, kurio staty
bos aikštelė užima 63 hekta
rų plotą, neturės sau lygių ne 
tik mūsų respublikoje, bet ir 
Pabaltijyje. Dešimtyje dide
lių (19 metrų pločio ir 270 me
trų ilgio) paviljoninio tipo fer
mų per metus bus nupenima 
54 tūkstančiai bekonų ir pa
gaminama 56.5 tūkstančio 
centnerių kiaulienos - maž
daug tiek, kiek dabar jos 
pagamina visas rajonas.

Šiame “kiaulienos fabrike” 
beveik visi darbai bus mecha
nizuoti ir automatizuoti.

Ryšium su komplekso sta
tyba žymiai pasikeis ir Kre
kenavos vaizdas. Miestelyje 
bus nutiestos penkios naujos 
gatvės, pastatyta po keliolika 
8 ir 18 butų gyvenamųjų 
namų, bendrabutis, vaikų 
lopšelis-darželis, daug kitų 
statinių. ELTA

LAISVE

Liepos pradžioje Tarybų 
Sąjungoje viešėjo Vokietijos 
socialdemokratų partijos pir
mininkas, buvęs VFR federa
linis kancleris Vilis Brantas, 
kurį pakvietė į Tarybų Sąjun
gą TSKP CK Generalinis sek
retorius L. Brežnevas. V. 
Brantas žinomas visame pa
saulyje kaip politinis veikė
jas, susiejęs savo vardą su 
politika, kuria siekiama ma
žinti įtempimą VFR santy
kiuose su Tarybų Sąjunga, 
taip pat kitomis socialistinė
mis šalimis. Branto vyriau
sybė padarė tą posūkį į rea
lizmą Bonos politikoje, kuris 
įgalino normalizuoti Tarybų 
Sąjungos ir Vakarų Vokieti
jos santykius, ko ilgus metus 
siekė Tarybų Sąjunga ir kam 
atkakliai priešinosi ankstes
nės Vakarų Vokietijos vy
riausybės.

Kaip tik Brantas prieš pen
kerius metus, 1970 metų rug- 
piūčio 12 dieną, pasirašė isto
rinę TSRS ir VFR sutartį. Ši 
sutartis, pabrėžė L. Brežne
vas, kalbėdamas šių metų 
liepos 3 dieną per pietus V. 
Branto garbei, “tikrai padarė 
pradžią ryžtingam posūkiui į 
geresnius Tarybų Sąjungos ir 
VFR santykius. Kartu ji tapo 
svarbia gaire visame dabarti
nių santykių gerinimo proce
se”.

Abi šias išvadas diktuoja 
visa įvykių raida per penke
rius metus, praėjusius po 
sutarties pasirašymo. Tary
bų Sąjungos ir Vakarų Vokie
tijos santykiai buvo vaisingai 
plėtojami, remiantis skirtin
gos visuomeninės santvarkos 
valstybių taikaus sambūvio 
principais. Vokietijos Fede
ratyvinė Respublika, šalis, 
kurios pramoninis potencia
las galingiausias Vakarų 
Europoje, tapo stambiausia 
Tarybų Sąjungos prekybos 
partnere išsivysčiusių kapita
listinių valstybių tarpe. Praė
jusiais metais dviejų šalių 
prekių apyvarta prašoko 2 
milijardus rublių. Su Tarybų 
Sąjunga dabar prekiauja 
1500 Vakarų Vokietijos fir
mų. Jų vis daugėja.

Tvirtą vietą VFR ir TSRS 
ekonominiuose santykiuose 
užima stambaus masto ilga
laikiai sandėriai, sudaryti 
kompensaciniu pagrindu. Jų 
esmė ta, kad Vakarų Vokieti
jos firmos teikia Tarybų Są
jungai įrengimus stambioms 
pramonės įmonėms statyti, o 
jų kaina bus vėliau išmokama 
šių įmonių produkcijos dali
mi. Tokio savitarpiškai nau
dingo bendradarbiavimo pa
vyzdys gali būti VFR firmų 
dalyvavimas, statant Kursko 
metalurgijos kombinatą, ku
ris dirbs naudodamas nau
jausią technologiją, tiesiogi
nio geležies išgavimo iš rūdos 
metodu. Tai bus didžiausia 
pasaulyje tokios rūšies įmo
nė.

Vakarų Vokietijos firmos 
taip pat dalyvauja, statant 
kitą stambų pramonės objek
tą - Karnos automobilių ga
myklą, sėkmingai įgyvendi
namas ir “šimtmečio kon
traktas” -» stambaus mąsto, 
daugeliui metų numatytas 
susitarimas tiekti Tarybų Są
jungai didelio skersmens Va
karų Vokietijoje pagamintus 
vamzdžius mainais už Tarybų 
Sąjungos gamtines dujas.

Prieš penkerius metus pa
sirašytos sutarties reikšmė 
toli pramoksta Tarybų Sąjun
gos ir Vakarų Vokitijos san
tykių ribas. Teisiniu požiūriu 
įtvirtinusi dabartinių sienų 
Europoje nepažeidžiamumą, 
ji labai paskatino politinio 
klimato gerinimą žemyne, at
vėrė kelią į saugumo ir bend
radarbiavimo Europoje pasi
tarimą, kuris artėja prie sėk
mingos pabaigos.

Suprantama, įtempimo ma

žinimo priešai Vakarų Euro
poje ir už jos ribų anaiptol 
nesudėjo ginklų. Jie - jei tik 
galėtų - pasistengtų pasukti 
atgal istorijos ratą, vėl 
įtraukti Europą ir pasaulį į 
“šaltąjį karą”. Kaip ir galima 
buvo tikėtis, karinių-pramo- 
ninių koncernų statytinis 
Strausas, reakcinis laikraščių 
“karalius”Špringeris grubiai 
puolė V. Brantą, kad jis 
Maskvoje pareiškė sutinkąs 
tęsti įtempimo mažinimo poli
tiką, kad jis paragino padary
ti nebegalimą “šaltojo karo” 
grįžimą. Neapsieita ir be “pa
tą r i m ų ” . Opozicinio 
KDS/SKS bloko lyderiai re
komendavo V. Brantui pa
naudoti Vakarų Berlyno klau
simą spaudimui Tarybų Są
jungai daryti, įtempimui di
dinti ir galiausiam tam, kad 
būtų atsisakyta įtempimo 
mažinimo kurso.

Tačiau V. Branto vizitas į 
Tarybų šalį, jo susitikimas su 
L. Brežnevu, praėjęs savitar
pio supratimo aplinkoje, be 
abejo, padės toliau plėtoti 
vaisingą Tarybų Sąjungos ir 
Vakarų Vokietijos bendra
darbiavimą abiejų šalių tautų 
interesais, taikos Europoje ir 
visame pasaulyje interesais.
sais. v. SEREIKA

Iš laiškų
“Laisvės” redaktoriui
Didžiai Gerbiamas Drauge,

Seniai mus bepasiekė 
“Laisvės” paketėliai, taip rū
pestingai supakuoti, taip iš 
toli atkeliavę. Atvertus, iš 
laikraščio puslapių padvelkia 
tų širdžių šiluma, kurios dėka 
vis reguliariai išeina laikraš
tis, kupinas mielos paprastai 
parašytos, aktualios publicis
tinės medžiagos. Kol kas ne
besulaukėme ir antrojo 
“Šviesos” numerio.

Mes čia džiaugiamės Hel
sinkio konferencijos rezulta
tais, žadančiais politinio kli
mato sušvelnėjimą, bendra
darbiavimo tarp JAV ir Ta
rybų Sąjungos išplitimą.

Atleiskite, kad aš neišpil- 
dau ankstesnių jūsų prašymų 
bendradarbiauti “Laisvėje”. 
Matau, kad daug įdomios po
puliarios medžiagos pateikia 
Lietuvos žurnalistai, supažin
dindami laikraščio skaityto
jus su Tarybų Lietuvos lai
mėjimais. Man, dirbančiam 
kitoje srityje, sunkiau priei
nama toji medžiaga.

Užtat aš, kaip poezijos mė
gėjas, vis pasiunčiu po keletą 
eilėraščių. Prisimenu, kai 
jūs, lankydamasis Vilniuje, 
kalbėjote, kad mėgstate pa
prastą, nerafinuotą poeziją. 
Tokia kaip tik yra, man ro
dos, mėgėjų rašoma poezija. 
Pas mus mėgėjų skulptorių 
arba liaudies meistrų droži
niai plačiai eksponuojami pa
rodose, apie juos leidžiami 
iliustruoti albumai. Nors mė
gėjai skulptoriai nėra išėję 
dailės institutų kurso, bet jų 
kūryba pasižymi tuo ypatin
gu gaivumu, kuris žavi žiūro
vus.

Panašiai, man rodos, yra ir 
su poetų mėgėjų kūryba. At
skirų mėgėjų poetų kūryboje 
pasireiškia dažnai įdomi min
tis.

Tikiuosi, jūs esate paten
kintas nors šitokiu man “ben
dradarbiavimu”.

Nuoširdžiai linkiu jums 
sveikatos ir ištvermės pa
siaukojamame ir kilniame jū
sų darbe.

Spaudžius jums dešinę jūsų
J. S.

Egiptas. - Manoma, kad šį 
kartą sekretoriui Kissinge- 
riui pavyks privesti Egiptą ir 
Izraelį prie kokio nors trum
palaikio susitarimo. Laukia
ma susitarimo paskelbimo.

3-ias puslapis

PRIEŠ VISOKIUS MĖSIŠKUS IR PIENIŠKUS VALGIUS

Orono, Me. - Siame mažame miestelyje Maine valstijos 
universiteto patalpose įvyko Tarptautinės Vėgetarijonų 
Unijos suvažiavimas. Jame dalyviai buvo net iš 30 šalių 
mėsos ir visokių pieniškų valgių priešai. Dalyvavo 1,500 
atstovų. Vienas dalykas visiems reporteriams krito į akį: 
delegatų tarpe nesimato labai riebių ir dideliais pilvais 
žmonių.

Nuotraukoje parodoma dalelė dalyvių. Jie prelegento 
rimtai ir įtemptai klausosi.

Tarptautinės Vegetarijonų Unijos prezidentu yra niujor
kietis dr. Gordon Lotto.

Didžiojo muzikanto netekus
V. GULMANAS

Viso pasaulio spauda, radi
jas ir televizija pranešė skau
džią žinią, kad š. m. rugpiūčio 
9 d. staiga mirė vienas žy
miausiu mūsų epochos muzi
kantų, TSRS liaudies artis
tas, kompozitorius, prof. D. 
Šostakovičius.

Žinia buvo netikėta, tuo 
labiau, kad velionis dar nebu
vo visiškai senas, ėjo 69 
metus, pilnas įvairių planų, 
sumanymų. Deja,’’įnirtis to 
neklausia.

Gimęs Petrograde inžinie
riaus šeimoje D. Šostakovi
čius 1923 - baigė Peterburgo 
konservatoriją kaip pianis
tas, o 1925 m. - kaip kompo
zitorius.

Jau pirmas stambus jo kū
rinys pirmoji simfonija savo 
stiliaus ir mąstysenos nauju
mu atkreipė į save visu, dė
mesį. Simfonija greit išpopu
liarėjo, iškeliauja į V. Euro
pą, tame tarpe ir į Lietuvą, 
kur susilaukė pelnyto pripa
žinimo. Tai buvo neabejoti
nas tarybinės muzikos laimė
jimas.

D. Sostakovičiaus, kaip ir 
jo artimų draugų kompozito
rių A. Chačaturiano ir S. 
Prokofjevo, nebuvo rožėmis 
klotas, teko išgyventi karčių 
nusivylimo valandėlių, kar
tais neteisingų užsipuolimų, 
ypač asmenybės kulto laiko
tarpiu, bet jis nepalūžo, ėjo 
savitu keliu, duodamas pa
sauliui tokius nuostabius kū
rinius, kaip styginiai kvarte
tai, oratorija “Apie miškus”, 
vokalinį ciklą. Iš žydų liau
dies poezijos”, 24 preliudų ir 
fugų ciklą, chorinių poemų 
revoliuciniais tekstais ciklą ir 
t. t.

Kas gi nežino tokių puikių 
kūrinių, kaip daina. Tėviškė 
girdi, septintoji Leningrado 
simfonija, 11-ji simfonija 
“1905 Inetai”, muziko kino 
filmui “Gylys” (pagal Voinic- 
romaną), opera “Katerina Iz
mailova” ir kt.

Ypač puiki “Leningrado” 
simfonija, parašyta sunkiose 
blokados sąlygose. Kompozi
torius pats aktyviaidalyvavo 
priešlėktuvinėje apsaugoje, 
todėl ir visa partitūra yra 
išmarginta ženklais OP (oro 
pavojus). Tai reiškia, kad 
kūryba laikinai nutraukiama, 
reikalinga dėtis šalmą ir eiti į 
savo postą. Todėl nieko nuo
stabaus, kad šis kūrinys, be
veik vienu metu nuskambė
jęs visose antihitlerinės koa

licijos sostinėj tapo galingu 
antifašistiniu lozungu. Kom
pozitorius čia parodė viską ir 
miestą divyrį Leningradą ir 
savo išgyvenimus ir visą fa
šizmo esmę. Todėl šis kūri
nys nėra pasenęs, yra aktua-. 
lūs ir dabar.

D. Šostakovičius nebuvo 
kompozitorius siaurąją pras
me, bet sykiu ir tribūnas, 
aktyvus kovotojas dėl taikos.

Kaip aukštai vertinama jo 
muzika pas mus, rodo ir tai, 
kad D. Šostakovičius buvo 
penkis sykius apdovanotas 
TSRS Valst. premijom, Leni
no premija, dviem Lenino 
ordinais ir t. t.

Visa eilė mokslo ir meno 
akademijų, t. sk. ir JAV, jį 
išsirinko garbės nariu, o Oks
fordo universitetas suteikė 
muzikos daktaro laipsnį.

Tad nieko nuostabaus, kad 
D. Šostakovičiaus muzika su
daro ištisą epocha ne tik 
mūsų, bet ir pasaulinėje mu
zikoje.

D. Šostakovičiaus mintis 
sunkus smūgis ne tik tarybi
nei, bet ir viso pasaulio muzi
kai.

Panevėžio rajono “Aušros” 
kolūkio agronome Genutė 
Stasevičienė jau kelinti metai 
specializuojasi linų auginime. 
Ji daug skaito literatūros 
apie linus, dažnai lankosi res
publikos linininkystės mokslo 
centre - Upytės bandymų 
stotyje. Agronomės žinios, 
nuoširdus darbas atneša gerų 
rezultatų: kolūkis iš hektaro 
linų tikisi šiemet gauti viduti
niškai po 7 cnt pluošto ir 6 cnt' 
sėmenų. O iš viso kolūkyje 
linų -100 hektarų.

G. Svitojaus nuotrauka
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Rodyklinė kompozicija “Šiauliai”, papuošusi pietinį miesto 
naujųjų statybų rajoną.

Auga ir puošiasi Šiauliai
Vėjas pelenus pustė ir dūmus 
ant griuvėsių karo pilkų.
Mes atėję pastatėme rūmus 
ir pasėjome gėlių. . .

Sis posmelis - iš kompozito
riaus Jono Švedo dainos, ku
rią jis sukūrė pagal šiauliečio 
literato Evaldo Skerstono žo
džius.

Nesigilinant į tolimą šio 
darbininkų miesto praeitį, is
toriją, jo turtingas revoliuci
nes tradicijas, norisi primin
ti, kad Šiauliai dėl savo geo
grafinės padėties bene la
biausiai kentėdavo nuo karo 
audrų. Ypatingai skaudžiai 
atsiliepė miestui antrojo pa
saulinio karo metai: besitrau
kiantys hitleriniai okupantai 
jį beveik sulygino su žeme. 80 
procentų gyvenamųjų namų 
pavirto degėsių ir pelenų 
krūvomis.

Darbštūs šiauliečiai, drau
giškai padedant broliškoms 
tarybinėms tautoms, prikėlė 
miestą naujam gyvenimui. 
Jau 1950 metais - vadinasi, 
per penkerius metus - mies
tas buvo atstatytas. Toliau 
jis augo, plėtėsi ne metais ir 
mėnesiais, o tiesiog savaitė
mis ir dienomis. Pernai gele
žinkelio stoties aikštėje mane 
užkalbino senutė:

— Sūneli, ar nepadėtum 
surasti gimines? Atvykau iš 

'Kauno. Šiauliuose nebuvau 
nuo 1938 metų. Išlipau iš 
traukinio ir visiškai pasime
čiau - nebežinau, nė į kurią 
.pusę eiti. Nebepažįstu Šiau
lių.

Nėra ko stebėtis: kai nuo 
Kelmės pusės atvykstančiuo
sius Lenino gatvėje pasitinka 
naujojo miesto pietiniame mi
krorajone nauji kvartalai su 
dvylikaaukščiais gyvenamai
siais namais, net prieš keletą 
metų buvojusieji mieste sua
bejoja, ar tikrai čia Šiau
liai? . .

Auga ir klesti mūsų mies
tas, jau turintis daugiau kaip 
100,000 gyventojų. Žymią jų 
dalį sudaro darbininkai. Bū
dami ištikimi savo tradici
joms, jie kaskart dirba na
šiau, geriau, nes žino, kad 
dirba ne ponams, fabrikan
tams, kitokio plauko išnaudo
tojams, kai lenkė nugaras ir 
liejo prakaitą anksčiau priva
čiose įmonėse, o dirba sau, 
savo gimtojo miesto gerovei 
ir grožiui, savo Tėvynės la
bui. Užsukime kad ir į vieną 
jauniausių, bet spėjusių tapti 
viena didžiausių įmonių mies
te - televizorių gamyklą. Jai - 
šiek tiek per 10 metų. Nese
niai pažymėtas dešimtmetis 
nuo pirmojo lietuviško televi
zoriaus išleidimo. Per tą laiką 
pagaminta ir šalies pirkėjams 

pateikta su viršum 1,000,000 
net šešių modelių televizorių. 
Dabar pradėtas gaminti vėl 
naujas aparatas - “Tauras- 
206”, kuris, kaip ir jo pirmta
kas - “Tauras - 204”, yra 
pažymėtas valstybiniu koky
bės ženklu. Kartu gaminama 
studijinė aparatūra spalvota- 
jai televizijai, kuri ekspor
tuojama ir į užsienio šalis.

Ir žydruosius ekranus, ir 
studijinę aparatūrą spalvotai 
televizijai šiauliečiams pade
da gaminti daugiau nei 50 
giminingo profilio įmonių, 
mokslinio tyrimo institutų iš 
visų broliškųjų tarybinių res
publikų. O štai lietuviškieji 
televizoriai keliauja į 1500 
Tarybų šalies vietovių.

Mieste aktyvėja kultūrinis 
meninis gyvenimas. Čia daž
nai organizuojama ir respu
blikinių renginių - įvairių 
švenčių ir kitokių priemonių, 
paliekančių ryškius pėdsa
kus. Gražiu akordu nuskam
bėjo Pegeluvyje (kurortinė 
vietovė Šiaulių rajone netoli 
Geluvos ežero) vykęs respu
blikos liaudies meistrų semi
naras - stovykla. Vietiniai ir 
iš toliau suvažiavę liaudies 
meistrai (įdomu pažymėti, 
kad tarp jų buvo ir Ablingos 
memorialio kūrėjų -1. Užkur
nys, A. Domarkienė, A. 
Pamparas) daugiau kaip sa
vaitę įtemptai darbavosi, 
kurdami skulptūrines kompo
zicijas iš ąžuolo. Taip mieste 
atsirado rodyklinė kompozi
cija “Šiauliai”, sukurta F. 
Vargono, Z. Lukošaičio, S. 
Kinčiaus ir kitų liaudies meis
trų, dekoratyvinių medžio 
skulptūrų grupė “Saulės mū
šis” (autoriai - I. Užkurnys, 
Z. Vaišvila) V. Lukošaitis ir 
kiti), o taip pat skulptūros 
“Darbas”, “Pramonė”, “Kul
tūra” (kūrėjai - A. Domarkie
nė, A. Pamparas, L Užkur
nys ir kiti). Šie kūriniai pa
puošė miestą, prakalbo apie 
naujus liaudies meno poslin
kius. Tiesa, jie - pirmieji 
mieste (mes nekalbame apie 
dailininkų kūrinius, kuriais 
kaskart labiau praturtėja 
miesto aplinka, visuomeninių 
pastatų interjerai), tačiau, 
reikia tikėtis, - ne paskuti
niai. Nėra abejonės, kad šiau
liečiai ateity drąsiau ir pla
čiau naudęsis naujomis liau
dies meno pritaikymo gali
mybėmis, kad miestas pasi
puoš dar brandesniais kūri
niais. Jonas Šėgžda

SIENINIS TELEVIZORIUS
Japonijos firma „Chitachi" pa

demonstravo spalvotą plokščią 
televizorių, kurį galima pakabinti 
ant sienos. Apie televizoriaus 
konstrukciją kol kas mažai kas 
skelbiama.

Trečiasis ordinas - klebonas ir 
“dangaus karalystė”

[Remiantis faktais iš Daugėliškiu parapijos.]

Mortai Stundžienei beliko 
pomirtiniu gyvenimu pasirū
pinti, nes ji čia, žemėje, šioje 
ašarų pakalnėje, kaip dera 
rimtai moteriškei, viską susi
tvarkė. Viską iki smulkmenų. 
Kuo puikiausią namą lyg kle
boniją su savo vyru Anupru, 
rūpestingu ir doru žmogumi, 
surentė gyvenvietėje. O po 
namu garažą įtaisė, ir mašiną 
naujutėlaitę atsivarė. Ir bui
tinių rakandų tų pačių netgi 
po du vėl viso pikto įsigijo, 
kad kas iš kur, neduok die
ve. . . Ir visas tris dukras 
ištekino. Ir ne šiaip sau, o 
kaip pridera, už mokytų vy
rų. Dabar buvo galima Mor
tai ir Anuprui tik gyvenimu 
džiaugtis.

Bet, Mortos nelaimei, kiek 
gi to gyvenimo beliko. Tai ir 
rūpėjo jai amžinasis pomirti
nis. Ir kaip nerūpės? Ne 
kartą bažnyčioje iš ambonos 
parapijos klebonas Pranas 
Jurgaitis įtikinančiu balsu 
skelbė:

— Dangaus karalystėje vi
si rūpesčiai baigsis. Nebebus 
liūdesio, nei aimanos, nei 
sielvarto, nei mirties. Dan
gaus miestai iš gryno aukso, 
o miestų aikštėse - gyvybės 
medžiai auga. Bus sugabenta 
tautų lobiai ir brangeny
bės. . .

Siems žodžiams, kaip ir 
pridera tikinčiajai, Morta 
šventai tikėjo. Ir, prisigreti
nusi prie dvasiško vadovo, ji 
paklausė:

— Pasakykite, klebone, 
kaip gyventi čia ant žemės, 
kad pelnyčiau dangaus kara
lystę? . .

Klebonas Jurgaitis pažvel
gė į Mortą kiek supykęs ir 
atrėžė:

— Argi jau pati nežinai?! 
Kiekvieną sekmadienį mo
kau. Ir štai tau boba devinti
nės. . .

— Žinot tai žinau, klebonė
li, kaip nežinosi, bet kas 
garantuotų dangiškąjį gyve
nimą?

— Dabar, Stundžiene, jau 
kita kalba. O garantuoti - 
gali. Pagal tavo esamą padėtį 
— esi vedusi, bet pasenusi - 
trečiasis ordinas. Tretinin
kai. Mūsų parapijoje jų yra.

— Trečiasis? . .
— O kaip gi! . . Status re- 

ligiosus! . . Šventojo tėvo 
Leono XII 1883 metais pa
šventintas. Ir jam pasaulyje 
priklauso keletas milijonų na
rių. Didelės garbės pasaulie
tiškas ordinas.

— Status religiosus. . . - 
palingavo galvą Stundžienė, 
nes ne ką suvokė. - O ar mane 
priimtų? . . Aš su šeima gy
venu.

— Kviečiam! . .
Ir ilgai nelaukdama, kad 

kokie negandai, kaip nedera, 
užpultų, Morta užpildė anke
tą į trečiąjį ordiną. Bažnyčio
je už grotelių priešais didįjį 
altorių, degant žvakėms ir 
sietynams, dalyvaujant kelio
likai tamsiai apsirengusių 
moterų, klebonas Jurgaitis 
ant kaklo Mortai užmovė 
švento Pranciškaus, ordino 
įkūrėjo, škaplėrius. Juodą, 
neperseniai pasiūtą, sukriią, 
aprišo balta virve, kurios 
galuose kadaravo trys maz
gai. Jie reiškė ordino įstatus: 
paklusnumą motinai bažny
čiai, skaistybę ir neturtą. 
Pagal juos ordininke privalė
jo žemiškąjį gyvenimą iš pa
grindų pakeisti.

Išbučiuota moterėlių, Mor
ta namo parėjo švytėdama. 
Net jos vyras, pamatęs ją, 
kaip nedera, nužvelgė šnairo
mis stebėdamasis.

— Ar kas iš mūsiškių į aną 
pasaulį nukeliavo, kad gedu
linga esi? Ar saviveikloje vai
dini? . .

LAISVE

— Daug tu išmanai, - su
niekino vyrą. - Amžinajam 
gyvenimui pradėjau ruoštis. 
Ir tau dangaus karalystėje 
padėsiu vietelę susirasti.

Ir Morta Stundžienė pradė
jo vykdyti ordino įstatus.

Iš miegamojo į kamaraitę 
išnešė savo lovą, kad vyras 
jos nepapikdytų. Kamaraitė
je įsirengė švenčiausios Mari
jos nekalto prasidėjimo alto
rių. Nuo ankstyvo ryto mels
davosi prieš dievo motiną. 
Paskui bėgdavo į bažnyčią 
psalmių giedoti. Gavusi pen
sijos čekį, klebonėliui Jurgai-: 
čiui dvasiškiems reikalams 
atiduodavo. Nebelankė kino, 
nežiūrėjo televizoriaus. Ati
trūko nuo šeimos reikalų.

Kartą duktė Asta, ta, kuri 
su savo šeima gyveno kartu 
su tėvais, priminė motinai:

— Kai išsinešei savo lovą į 
kamarą, tėtis pradėjo na
muos nenakvoti. Negeros 
kalbos pasklis.

Kad Anupras pas gyvanaš
lę Jadvygą lankosi, Morta iš 
tretininkių girdėjo, bet neno
rėjo tikėti, nes jos, kaip 
nedera luomui, apkalba kas 
reikia ir ko nereikia. Matyt, 
tikra tiesa būsianti. Ir kartą 
vakare, vietoj ėjusi rožan
čiaus giedoti, sulaužydama 
antrąjį mazgą - paklusnumo 
įžadą, pasiliko namuose, sau
godama vyrą. O Anupras, 
kaip jam dera, naujuoju kos
tiumu apsirengė, tuo, kurį 
nupirko amžinam gyvenimui 
dangaus karalystėje. Rožių 
aliejais skruostus pasikvėpi
no ir. . . ir išėjo. Norėjo

NE PAGAL TURTĄ 
GERBIAMAS ŽMOGUS

A. PETRAUSKAS
Birželio viduryje Tarybų Lietuvoje buvo renkami respubli
kos ir vietiniai valdžios organai. Šios žinutės pasakoja apie 
keletą tarybinių deputatų.

Darbštumu pelnyta
Dotnuvos apylinkių darbo 

žmonės Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputatu 
išrinko Žemdirbystės moksli
nio tyrimo instituto eksperi
mentinio ūkio traktorininką 
Vidūną Salūgą. Jam - trisde
šimt metų. Bet jau senokai 
minimas prie geriausių res
publikos artojų.

Vidūnas taip dailiai suver
čia vagas, kad jam pavedama 
ir užsienyje atstovauti Tary
bų Sąjungai. Rinkimų išvaka
rėse jis su sidabro medaliu 
grįžo iš Vokietijos Demokra
tinės Respublikos, kur fašiz
mo sutriuškinimo 30-mečio 
proga Halės mieste buvo su
rengtas jaunimo festivalis ir 
artojų varžybos. O netrukus 
po rinkimų V. Šalūga išvyko į 
Tūlos sritį pasitreniruoti kar
tu su kitais TSRS artojų 
rinktinės nariais. Liepos mė
nesį ten vyks aštuonių socia
listinių šalių - Ekonominės 
savitarpio pagalbos tarybos 
dalyvių - artojų varžybos. 
Pirmosiose tokiose varžybose 
jis pelnė čempiono vardą.

Čempione tapo jauniausia
Kai iš visų Skuodo rajono 

ūkių susirinko parungtyniau
ti geriausi mechanizuoto kar
vių melžimo meistrai, mažai 
kas kreipė akį į jauną mote
riškę, Lyksūdės kolūkio at
stovę. Kitos jau buvo žino
mos, pagarbą kėlė jų solidus 
darbo stažas, o Eugenija 
Bagdonienė pasižymėjo ne
bent tuo, kad ji buvo jauniau
sia finalinių varžybų dalyvė. 
Ir kur imti didelį stažą, gra
žius pasiekimus, jeigu Euge
nijai dar tik 22 metai, o ant 
jos rankų jau du vaikai.

Užtat miklumu darbe nie
kas neprilygo. Eugenija Bag- 

Morta paskui jį pas gyvanaš
lę Jadvygą nulėkti, bet, pa
žvelgusi į juodą savo suknią, 
susilaikė: ordininkei nedera. 
Vienok, saugodama vyro 
klystkelius lovą atgal į mie
gamąjį persinešė. Ir tylėjo, 
klaidą supratusi.

— Ką> ar jau iš amžinojo 
gyvenimo sugrįžai? - nusišai
pė Anupras, parsiradęs mie
gamajame paryčiais.

— Tretininkės atsiuntė ta
ve apsaugoti, - atsikirto Mor
ta.

Tačiau Anuprui įpratimas 
virto reikme. Jis ir toliau 
vakarais dingdavo iš namų. 
Morta prisiruošė, kaip ir dera 
ištikimai žmonai, persergėti 
jį. Vieną vakarą nusekė Anu
prui iš paskos. Bet jis praėjo 
pro Jadvygos namų vartelius 
ir dingo tamsoje. O čia pasi
rodė klebonas. Atsargiai ap
sižvalgė, kad kas iš kur, kaip 
nedera, greit atidarė gyvana
šlės apartamentų duris ir 
įsmuko į vidų.

Mortai iš nustebimo net 
akys ant kaktos iššoko. Treti
ninkių patronas, kaip gi ši
taip! Ir nesusigaudė, kas čia, 
šioje ašarų pakalnėje darosi. 
Neišlaikė jos širdis. Nė nepa
sibeldusi, puolė į Jadvygos 
būstą. O čia ant stalo bonkose 
puikavosi “brendė”, tarsi 
rožės žydėjo kindziuko skri
tulėliai, aštrų kvapą skleidė 
svogūnai.

Dabar Morta, kaip ir dera 
pagyvenusiai moteriškei iš 
karto viską suprato.

— Šventasis kabaretas! - 
delnais tekštelėjo per šlau
nis. - Tai ar ne čia mūsų 
pensijos suplaukia! Štai tau ir 
amžinasis gyvenimas! . . Čia 
tau ir dangaus karalystė. . .

Ir trenkė švento Pranciš
kaus škaplėrius ant stalo.

Br. Jauniškis

donienė gavo teisę atstovauti 
Skuodo rajonui geriausių res
publikos melžėjų varžybose, 
kurios buvo surengtos Rau
dondvaryje, Žemės ūkio me- 
chanizavimo ir elektrifikavi
mo institute ir Panevėžio ra
jono Ėriškių kolūkyje. Į šias 
varžybas komjaunuolė Bag
donienė atvyko jau būdama 
Skuodo rajono Tarybos depu
tate.

Jaunoji moteriškė iš ato
kaus Lietuvos pakraščio pasi
rodė esanti neįveikiama ir 
labiausiai prityrusioms res
publikos melžėjoms, daugelio 
stambių varžybų dalyvėms. 
Rugpiūčio pradžioje Eugenija 
Bagdonienė vyks į Ukrainą 
kovoti dėl geriausios Tarybų 
šalies karvių melžėjos vardo.

“Dirbu ir tiek ...”
Dvidešimtieji darbo metai 

Rietavo vidurinėje mokyklo
je lituanistei Adelei Meš
kauskienei atnešė didelį 
džiaugsmą - ji išrinkta Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos deputate. Mokytoja sa
kosi pati nežinanti, kodėl jai 
parodyta tokia garbė: dirban
ti savo darbą ir tiek. . .

Geras darbas ir yra šios 
garbės “paslaptis”. Tik treje
tą metų padirbėjusi Rietave, 
ji pagarsėjo, kaip puiki peda
gogė, ir tapo vidurinės mo
kyklos direktoriaus pavaduo
toja, o dabar jau dešimtus 
metus vadovauja šiai mokyk
lai. Tose klasėse, kur dėstė 
Meškauskienė, ne vienas 
moksleivis pasirinko pedago
go profesiją ir dažniausiai - 
lituanisto. A. Meškauskienės 
vadovaujama Rietavo viduri
nė mokykla žinoma respubli
koje moksleivių pažangumu, 
plačia užklasine veikla. Jinai 
pavadinta atramine, Čia atva-
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Žvilgsnis į Salduvę, netoli kurios iškilo “Saulės mūšio” gru
pė. Ant šio ąžuolo kamieno išpiaustyta: “1236 m. ties Saule 
[Šiauliais] buvo sutriuškinta Kalavijuočių ordino kariuome
nė, kryžiumi ir kalaviju niokojusi Lietuvos žemę”.

žiuoja pasisemti patyrimo 
įvairių mokyklų mokytojai. 
Todėl Rietave niekas nesiste
bi, kad prieš keletą metų 
Adelei Meškauskienei buvo 
suteiktas LTSR nusipelniu
sios mokytojos vardas, o da
bar ji išrinkta respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putate.

Tačiau būti valdžios atsto
vu - ne vien garbė. Adelė 
Meškauskienė, kaip deputa
tė, pirmiausia pasiryžusi pa
kovoti dėl mokyklos reikalų. 
Paruoštas neblogas mokyklos 
praplėtimo projektas: pasta
tyti papildomą korpusą su 18 
modernių klasių kabinetų, 
erdvesnę moksleivių valgyk
lą, sporto salę. Reikia šį 
projektą greičiau įgyvendin
ti. O mokytojams, pasak 
Adelės Meškauskienės, pra
verstų pastatyti Rietave iš 
valstybės lėšų dar vieną gy
venamąjį namą.

Profesija - Tarybų darbas
Kiekvienas iš vietinių gy

ventojų kelia kepurę, o daž
nas ir užšnekina žilagalvį at
viro veido žmogų, neskubiai 
žingsniuojantį Kudirkos Nau
miesčio gatvėmis, viską ap
žiūrintį reikliu šeimininko 
žvilgsniu. Į Valentiną Baukų 
neretai tebesikreipiama žo
džiu "pirmininke”, nors kuris 
laikas jis pensijoje. Kaipgi 
nesikreips, jei V. Baukus 
daugiau kaip dešimtį pasta
rųjų metų vadovayo K. Nau
miesčio miesto vykdomajam 
komitetui, o ir dabar - neeta
tinis šio komiteto pirmininko 
pavaduotojas.

Ką ten dešimtį metų. Kiek 
prisimena vidurinė naumies- 
tiečių karta, V. Baukus visa
da dirbo Tarybų darbą, visa
da buvo rūpestingas, atidus 
jų reikalams. Su Tarybinės 
Armijos Lietuviškąja divizija 
grįžęs į hitlerininkų nusiaub
tą Suvalkiją, 1941-ųjų metų 
tarybinis aktyvistas ėmė va
dovauti Būblelių valsčiui, ku
rio vykdomasis komitetas įsi
kūrė K. Naumiestyje. Pirmą 
kartą V. Baukus vietinės Ta
rybos deputatu čia buvo iš
rinktas 1948 metais, juo tebė
ra ir dabar. Valentinas Bau
kus, buržuaziniais laikais bu
vęs samdiniu, yra atstovavęs 
naumiestiečiams ir Lietuvos 
TSR Aukščiausiojoje Tarybo
je.

Geros permainos kurorte
Maždaug 25 tūkstančius 

poilsiautojų vienu metu gali 
priimti Palangos sanatorijos, 
poilsio namai, pensionatai, ži
nybinės poilsinės. Per sezoną 
Palangoje pailsi daugiau kaip 
350 tūkstančių žmonių, o vie
nu metu poilsiautojų skaičius 
siekia 100 tūkstančių. Jų ge
ru poilsiu uoliai rūpinasi 
miesto kurorto vykdomasis 
komitetas. Užtat šio komite
to pirmininkas D. Puodžius 
išrinktas Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatu. “Tarybinėje Klaipė
doje” jis rašo, kad Vanagupė- 
je ir Šventojoje statomi nauji 
poilsio rajonai, o apskritai, 
nuo penkmečio pradžios nau
joms statyboms kurorte iš
leista apie 20*i'nilijonų rublių. 
Pastatyta per pusšimtį svar

bių objektų, jų tarpe polikli
nika, vasaros estrada, preky
bos centras, aerouosto kelei
vių paviljonas, automatinė 
telefono stotis, “Gintaro” 
poilsio namų kompleksas ir 
kt.

Šimto bilijonų 
dolerių korporacijai

Washingtonas. - Kongrese 
yra sumanymas, kad valdžia 
suorganizuotų pusiau valdiš
ką ir pusiau privatišką korpo
raciją, kurios kapitalas siektų 
net šimtą bilijonų dolerių ir 
kuri finansuotų projektus, 
kurių tikslas būtų padaryti 
Jungtines Valstijas energijos 
reikalais nepriklausoma šali
mi. Sakoma, kad šiam suma
nymui nesipriešins nė prezi
dentas Fordas.

Kadangi tie taip vadinami 
projektai būtų privatiški, tai 
iš jų savininkai darytų sau 
milžiniškus pelnus. Jie būtų 
finansuojami, jeigu ne pilnai, 
tai dalinai, iš valdžios iždo. 
Sumanyme nesakoma, kad 
jie turi būti visuomeninio 
pobūdžio ir visuomeniniai 
operuojami.

Argentinos 
prezidentė laimėjo

Buenos Aires. - Argentinos 
Peronistų Partijoje eina aš
trus pasidalijimas. Tai pasi
reiškė ir praeitą sekmadienį 
įvykusiame partijos suvažia
vime. Prezidentės Peronie- 
nės politiniai oponentai buvo 
susimobilizavo ją išmesti iš 
partijos vadovybės. Bet 
jiems nepavyko. Po labai aš
trių ginčų dauguma delegatų 
nubalsavo toliau palikti ją 
partijos vadove.

Be to, jos šalininkai taipgi 
pasiliko įvairiuose partijos 
vadovaujančiuose postuose. 
Tai laikoma labai dideliu pre
zidentės politiniu laimėjimu. 
Jos prestižas dar aukščiau 
iškilo.

Parduota mažiau 
automobilių

Detroit, Mich. - Šiemet per 
rugpiūčio mėnesį naujų auto
mobilių parduota visais 9 pro
centais mažiau, negu per tą 
patį mėnesį pernai. Tai vie
nas ryškiausių įrodymų, kad 
bent jau automobilių gamini
mo pramonėje nesimato rece
sijos mažėjimo.

Damascus. - Prieš keletą 
dienų čionai įvyko baisi Čeko
slovakijos lėktuvo nelaimė. 
Joje žuvo 126 žmonės. Tyri
nėjimas parodė, kad nelaimė 
įvyko dėl lėktuvo vairuotojo 
padarytos klaidos nusilei
džiant.

Buenos Aires. - Argentinos 
darbo unijų vadovybė išleido 
atsišaukimą į visas unijas su 
karštu raginimu būti pasiren-' 
gusioms apginti Peronienės 
vadovaujamą vyriausybę, 
jeigu militaristai prieš ją su
kiltų. Krizė labai aštri.
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Didžiuojasi ir visa Lietuva Laiškas iš Urugvajaus, 
Montevideo

Gražūs, tarsi iš bronzos nulieti, ristūnai - Dusetų tarybinio 
žirgyno pasididžiavimas. Šis žirgynas Įsteigtas tik 1967 
metais, pats jauniausias Lietuvoje. Čia auginami grynaveis
liai ristūnai, skirti žirgų lenktynėms. Nors žirgynas, 
palydinti, dar jaunutis, bet “jau ir dabar’’, su teisingu 
pasididžiavimu žirgyno direktorius Jurgis Apanavičius, 
sako “šio žirgyno ristūnai pasižymi, su jais nugalima 
Lietuvos žirgų lenktynėse, iškovojamos prizinės vietos”.

KARIU MOTINA
H. VENCEVICIUS

Didžiojo Tėvynės karo pir
momis dienomis hitlerininkai 
per Lietuvą veržėsi gana sėk
mingai. Jie naudojosi užpuo
limo netikėtumu, keleriopu 
pranašumu ir pavyko apsupti 
ir sunaikinti eilę Raudonosios 
Armijos dalinių. Likę gyvi ir 
nepatekę į nelaisvę kovotojai 
gelbėjosi įvairiais keliais. 
Jiems aktyviai padėjo Lietu
vos gyventojai, nebodami 
griežtų okupantų įspėjimų ir 
žiaurių represijų.

Nuo seno Ukmergėje gyve
no Blinstrubų šeima. Boleslo- 

'vas su arkliu uždarbiavo, 
žmona Jadvyga mažame Ba
sanavičiaus gatvės namelyje 
šeimininkavo.

Atkūrus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, palengvėjo Blinstru
bų gyvenimas. Sūnus Rai
mondas gavo pastovų darbą, 
o duktė Jadvyga baigė kur
sus ir tapo telefonų stoties 
darbuotoja. Seimą susidrau
gavo su trimis Raudonosios 
Armijos tankų dalinio jaunes
niais vadais, kurie nuomavo 
kambarį.

Pirmąją karo dieną gyven
tojai skubiai atsisveikino. 
Ryžosi į rytus trauktis ir 
sūnus. 0 po dviejų dienų 
Ukmergėje šeimininkavo hit
lerininkai.

Vieną vakarą pas Blinstru- 
bus užsuko nepažįstamas, vi
dutinio ūgio vyriškis. Po pus
valandžio pasisakė esąs Rau
donosios Armijos seržantas. 
Pavyko pasitraukti iš apsupi
mo, dabar traukia fronto link 

■ir prašąs paslėpti jo doku
mentus. Blinstrubienę sura
do bonkutę, sudėjo dokumen
tus, apliojo vašku ir užkasė 
po palangės klevu.

Po kelių dienų vakaro tam
sa atvedė naują svečią. Mū
šyje ties Jonava viršila Gri
gorijus Kuzenkovas liko gy
vas, gavo civilius drabužius ir 
atėjo pas Blinstrubus. Mat, 
taikos metais keletą kartų čia 
lankėsi pas buvusius nuomi
ninkus. Kitą dieną Kuzenko
vas sunkiai susirgo. Blinstru- 

*bienė pakvietė žinomą gydy
toją Labutį. Senas gydytojas 
be aiškinimų suprato, kas yra 
ligonis. Parūpino vaistų, atsi
sakė mokesčio ir prisakė ke
letą mėnesių ramiai dirbti, 
būti gryname ore ir gerai 
maitintis.

Salia miesto buvo teisėjo 
Leono Kontrimavičiaus ūkis. 
Pas Kontrimavičių Blinstru
bienė ir ryžosi kreiptis.

Teisėjas mandagiai sutiko 
pažįstamą moteriškę. Taip, 
jam reikalingas ūkio darbi
ninkas. Jis neturi jokių doku
mentų? Kontrimavičius ilgai 
galvojo. Davė žodį šį žmogų 
globoti. Ir reikia pasakyti, 
kad Kontrimavičius savo žodį 
išlaikė. Susidėjus aplinky
bėms Kuzenkovas Kontrima
vičiaus ūkyje gyveno ilgesnį 
laiką. Jis Blinstrubienę skai
tė savo antra motina, patikė
jo jai visas paslaptis ir su 
Blinstrubų šeimos pagalba 

padėjo daugeliui savo drau
gų.

Rudeniop Ukmergės apy
linkėse pas ūkininkus raudo- 

, narmietis Leonidas Beliajo- 
i vas su draugu ryžosi siekti 
i fronto linijos. Jadvyga Blin- 
strubaitė parūpino žemėlapį, 
o motina apvilko savo vyro 
drabužiais ir palaimino į neži
nomą kelionę.

Šiandien Ukmergėje, Leni
no gatvės 52 name yra “Tul
pės" suvenyrų gamyklos ce
chas. Čia 1942 m. buvo be
laisvių stovykla. Kuzenkovas 
surado du pajėgesnius vyrus, 
norinčius bėgti. Naktį jie atė
jo pas Blinstrubienę. Toji 
davė drabužius, o Kuzenko
vas savo šeimininko arkliais 
juos nuveze toli uz miesto.

Paramą šiame namelyje ra
do leitenantas Michailas Za- 
budckis ir daug kitų. Blin
strubienė išdalė visus savo 
vyro drabužius, kauptus išti
sais metais. Šeima, sunkiai 
mito, tačiau geresnį kąsnį 
visuomet palikdavo okupantų 
persekiojamiems žmonėms.

1944 m. vasarą, grįžus Ta
rybinei Armijai, senoji Blin
strubienė sulaukė sūnaus. 
Raimondas kovojo frontuose, 
baigė partizanų mokyklą. 
Ten jam pakeitė pavardę ir į 
Lietuvą grįžo Edvardu Svet- 
likausku.

Savo gelbėtoją aplankė vir
šila Grigorijus Kuzenkovas, 
mūšiuose spėjęs pelnyti ordi
ną ir du medalius. Į Basana
vičiaus gatvės keturioliktą 
namelį, dažnai ateidavo lei
tenanto Zabudckio laiškai. 
Atsišaukė ir po klovų užkastų 
dokumentų savininkas, kuris 
nuoširdžiai dėkojo už pagal
bą. 0 vėliau Voronožo miesto' 
gyventojas Aleksandras So
movas apsilankė Ukmergėje. 
1941 m. jam pavyko pereiti 
fronto liniją. Mūšiuose ser
žantas pelnė kapitono laips
nį.

Okupacijos metais mirė Bo
leslovas Blinstrubas. Keletą 
metų atgal ukmergiečiai pa
laidojo gerąją karių gelbėtoją 
Jadvygą Blinstrubienę. Jos 
duktė - aktyvi tų laikų talki
ninkė Jadvyga Leonavičienė 
daugelį metų darbuojasi Uk
mergės rajoninės ligoninės 
vaistinėje, brolis - buvęs ta
rybinės Armijos karininkas 
sėkmingai vadovauja Vil
niaus rajono Paberžės kolū
kiui.

Pasikeitė gatvė Ukmergė
je, kur kadaise gyveno Blin
strubų šeima. Mažų namukų 
vietoje išaugo daugiaaukščiai 
pastatai. H. Vencevičius

□ Garsus akrobatas Erikas 
Džarvizas pažadėjo pralįsti 
pro 11 colių diametro vamzdį. 
Tačiau žiūrovai veltui laukė 
stebuklo. Artistas įstrigo 
vamzdyje. Pusantros valan
dos kankinosi medikai, mė
gindami jį ištraukti. Galiau
siai teko supilti į vamzdį 
kibirą alyvos ir iškratyti ak
robatą.

Draugas rašo:
“Klubai mieste ir priemies

tyje uždaryti. Radijo valanda 
nebeveikia, uždaryta. Žino
ma, “Darbas” irgi uždarytas. 
Stanulis, Subačius nuteisti 
nuo 6 mėnesių iki 18 mėnesių 
kalėti. B. Morkevičius ir P. 
Sacikauskas nuteisti nuo 
dviejų metų iki šešių metų 
kalėti. Dabar sėdi Punta Ka- 
reta-Karetoji kalėjime. Ir tik 
po keturių mėnesių įstatymas 
leidžia turėti advokatą, kuris 
reikalaus tuos draugus ištei- 
sinti-paleisti. Be to, už kiek
vieną tuos draugus, yra nu
matoma, reikės sumokėti po 
penkis šimtus pezų. Urugva
jaus pinigais. . .”

Beje, draugas rašo, kad 
visi žmonės nusigandę ir bijo 
kur pasirodyti, sėdi namuo
se, niekur neišeina.

Aš tikiu, nes Urugvajaus 
žmonės tokiose sąlygose nie
kados negyveno.

Taip. Urugvajaus padangė
je niekuomet to nebuvo. At
simenu, 1927 metais viešpa
tavo šventa ramybė, pilnutė
lė laisvė. Daugelis sakė, kad 
tai yra antroji Šveicarija. 
Nesvarbu ką tu sakysi ar 
rašysi, ar demonstruosi prieš 
šalies vadovybę, niekas neį
vyks. Tik 1933 metais buvo 
suareštavę deputatus Gomez 
ir Lesaragą, kuriuos darbi
ninkai buvo išrinkę į parla
mentą. Taip pat tą dieną 
policija išvaikė demonstran- 

i tus. Nepamenu, koks buvo 
suruoštas protestas. Demon
stravo keli tūkstančiai.

Daugiausia sveturgimių į 
Urugvajų suvažiavo 1926- 
1928 metais. 1930 metais įva
žiavimą uždarė, nes šalyje 
siautėjo kapitalizmo krizė, 
darbo nė už pinigus nebuvo 
galima gauti. Bet 1928 metais 
lietuviai pradėjo eiti į viso
kius biznius?*Dauguma ^siuvė
jų pradėjo dirbti “ant savęs”, 
atsidarė maisto krautuves, 
veikė lietuvių restoranai ir 
baldų išdirbystės. Cerro ir 
Marijo Casabo buvo lietuvių 
centras, kur skambėjo lietu
viškos dainos ir muzika.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SMARKIAUSIAS BĖGIKAS

Iš Maskvos pranešta, kad 
šiomis mirė Vladimir Kuts. 
Tai buvo įžymus sportinin
kas, 1956 metais laimėjęs 
pirmą dovaną Olympijos bė
gikų lenktynėse. O 1956 ir 
1957 metais Europos sporto 
rašytojai jį laikė žymiausiu 
pasauliniu sportininku.

Kuts mirė nuo širdies smū
gio, tesulaukęs 48 metų am
žiaus.
NUOGŲJŲ PROTESTAS 
PRIES ĮSTATYMĄ

Truro, Mass. - Praeitą šeš
tadienį (rugp. 23 d.) susirinko 
ir maudėsi apie 2,000 daugu
moje jaunų žmonių. Beveik 
visi jie buvo nuogi. Tai buvo 
jų demonstracija pries Mass, 
valstijos neseniai įleistą įsta
tymą, draudžiantį viešose 
vietose nuogiems maudytis.

Demonstracija praėjo labai 
ramiai, nes policija jų nepuo
lė įr neareštavo. Ji gal pabi
jojo nuogųjų rūstybės. Pasi
rodo, kad įstatymas bus sun
kiai įvykdomas, kuomet 
Mass, tiek daug žmonių no
rinčių šavo kūnus viešai vi
siems parodyti.

Vėliau pradėjo Vaidinti vei
kalus. Ir mes niekur nematė
me policijos. Niekas tavęs 
neužkabindavo.

Nors sunku buvo pirmais 
gyvenimo metais nemokant 
kalbos, bet už metų kitų 
lietuviai pradėjo veikti su 
vietiniais gyventojais ir kitų 
tautybių progresyviais, daly
vauti darbo unijose ir kultūri
nėje veikloje. Be to, lietuviai 
1935 m. spalio 20 dieną pra
dėjo leisti laikraštį “Darbas”. 
Jis rišo Urugvajaus lietuvius 
į vieną draugų ir bičiulių 
šeimą.

O vėliau lietuviai Montevi
deo centre ir priemiestyje 
Cerro įsisteigė klubus, turėjo 
bibliotekas, kur kiekvienas 
tautietis galėjo pasiskaityti, 
šviestis. Be to, turėjo ir 
gėrimų barą, ir didžiulę salę 
parengimams bei šokiams, ir 
niekas netrukdė. Dar vėliau 
buvo įsteigta radijo valandė
lė, oro bangomis skambėjo 
lietuviškas žodis, lietuviška 
muzika ir lietuviškos liaudies 
dainos . . .

Bet po Antrojo pasaulinio 
karo iš Europos suvažiavo 
daug pabėgėlių. Jie bėgo nuo 
savo šalies liaudies, kuriai 
padarė daug skriaudos, ir 
bijojo, kad toji liaudis jiems 
neatkeršytų.

Praėjo 30 metų nuo perga
lės prieš fašizmą. Mūsų tėvy
nė Lietuva atsistatė, pakilo iš 
karo griuvėsių, užgydė karo 
padarytas žaizdas, suklestė
jo, ir didžiausiais žingsniais, 
su kitomis tarybinėmis tauto
mis, žengia į šviesų, laimin
gą, užtikrintą rytojų.

O Tarybų Lietuvos priešai 
Urugvajuje skundžia, išdavi- 
nėja reakcijai mūsų tautie
čius, nieko neprasižengusius 
prieš tos šalies įstatymus. Jie 
.nori, kad nęskąjnbėtų lietu
viškas. teisingas žodisc apie 
tėvynę Tarybų Lietuvą, lie
tuviška muzika, lietuviškos 
dainos Urugvajaus padangė
je.

Žiūrėsime, kaip ilgai tie 
pikti sutvėrimai džiaugsis. . .

Ig. Kamarauskas

TEISINA SAVO POLITIKA 
IR AREŠTAVIMA 
OPONENTŲ

New Delhi. - Praeitą sek
madienį Indijos premjerė In
dira Gandhi per televiziją 
teisino dabartinę Indijos poli
tiką, paskelbimą šalyje nepa
prastos padėties ir areštavi
mą politinių oponentų. Bet ji 
sakė, kad suareštuotų yra 
mažiau negu dešimt tūkstan
čių. Ji kritikavo teismus, kad 
jie nesiskubina suareštuotus 
tuoj nubausti arba išteisinti.

Jos padaryti ir daromi žy
giai esą reikalingi išgelbėji
mui Indijos demokratijos nuo 
reakcinių jėgų.

VIENA IŠ LAIMINGŲJŲ

Irma Vidai Santaella

New Yorko valstijos guber
natorius ją paskyrė Žmogaus 
Teisių Apeliacijų Tarybos 
pirmininke. Tai garbinga ir 
atsakinga valdžioje vieta. Ji 
yra portorikietė, 50 metų 
amžiaus. Jos tnetinė alga 
$39,650. ljb

ROCHESTER, N. Y.
ŠIRDINGA PADĖKA

Gegužės 9 dieną mirus ma
no mielam gyvenimo draugui 
Petrui Malinauskui, teko per
gyventi didelę širdgėlą. Šir
dingai dėkavoju kaimynkoms 
Mrs. Sam Sozio, Mrs. Peter 
Divonis, Mrs. Grace Kier, 
kurios pirmutinės ištiesė pa
galbos ranką.

O labiausiai ačiū Grace 
Kier, kuri manęs neapleido, 
mane prižiūrėjo, man gelbė
jo. Aš buvau bejėgė. Ji nepa
liko manęs nei minutei, kol 
atvažiavo mano duktė Thel
ma ir žentas Al. Makstienai iš 
Cranford, N. J.

Grace, aš tavęs niekuomet 
nepamiršiu.

Ačiū mano pusbroliui Liud
vikui ir jo žmonai Viktorijai 
Kuchinskams už atvažiavimą 
iš Worcester, Mass.

Labiausiai ačiū draugui 
Juozui Šinkūnui iš Toronto, 
Canada, už pasakymą trum
pos, bet malonios prakalbos 
apie Petrą. Širdingai ačiū už 
gėles, pinigus ir užuojautos 
atvirukus. Taipgi dėkoju 
grabnešiams, palydovams ir 
graboriui George Savage už 
malonų patarnavimą; taipgi 
šeimininkėms Dorotai Wal
ton, Amilijai Usevičienei ir 
Keidei Žemaitienei, už paruo
šimą maisto.

Atsiprašau visų už tokį už
vilkimą su šia padėka. Mat, 
buvau susižeidus ranką, tai 
negalėjau rašyti. O laikas 
nestovi ant vietos, bėga kaip 
sraunus upelis.

Dar sykį - ačiū visiems.
Ona Malinauskienė

(Barauskaitė)

WATERBURY,CONN.
Mūsų waterburieciai, kurie 

buvo nuvykę su dviem gru
pėm, jau sugrįžo iš Lietuvos 
gyvi ir sveiki. Man teko 
kalbėtis su Edward Lusas 
apie viešnagę Lietuvoje. Jis 
man sakė, kad turi nufoto-, 
grafavęs savo gimines, kurie 
gyvena kolūkyje ir Vilniuje. 
Taipgi jis dar turi daugiau 
gražių filmų iš kitų šalių. 
Edwardas sakė, kad jis paro
dys tas visus filmus svetainė
je, kada bus pietus dėl spau
dos naudos, sekmadienį, rug
sėjo 21 d. svetainėje, 48 
Green St. Pietūs bus duoda
mi 1 v. dieną. Po pietų, tie, 
kurie dabar viešėjo Lietuvo
je, papasakos mums, ką jie 
matė ir girdėjo. Po kalbų 
Edward Lusas parodys savo 
filmus.

Parengimo tikietus jau pra
dedame platinti. Kurie norė
tume įsigyti tikietus iš anks
to, galite gauti pas M. Svin- 
kūnienę, J. ir M. Ulozus, J. 
Vaitonį ir W. Yokubonį. Ti- 
kietai dėl pietų nebrangūs 
pagal šios dienos maisto 
brangumą, tik $3.50 ypatai.

Mes aplankėme Idą Abla- 
žienę, kuri dabar randasi 
Oakcliff Nursing Home, 71 
Plaza Ave., Waterbury. Ra
dome sėdinčią “wheel chair”. 
Jos sveikata ne per geriau
sia. Jau du kartus sulaužė 
koją, dabar negali vaikščioti. 
Paeina tik su ramsčiu arba 
važinėja su ratukais.

Ida yra sena “Laisvės” 
skaitytoja ir jos rėmėja ir 
Literatūros Draugijos narė. 
Draugai, kurie galite, aplan
kykite ją, tai jai nebus taip 
nuobodų. Aš linkiu jai geros 
sveikatos, kad ji galėtų vėl 
dalyvauti su mumis.

M. Svinkūnienė

GAMTA JUOS TIKRAI 
APDOVANOJO!

Montreal, Canada. - Ralph 
ir Olive Botosanai turėjo ir 
gražiai augino tris sūnus. Bet 
labai, labai pasigedo nors 
vienos dukters. Na, ir gamta 
patenkino jų troškimą su di
deliu kaupu: susyk davė duk
relę ir pridėjo dar tris sūne
lius! Ir sakoma, kad visi 
keturi naujagimiai gražiai 
auga.

Pranešimas
LDS 74 kuopa, Bridgeport, Conn., kviečia visus apylinkės 

lietuvius dalyvauti su jais jų išvažiavime (outing). Tai bus 
sekmadienį, rugsėjo 7 d., Sherwood Island, Conn., vakarų 
pusėje nuo pavilijono.

Tradicija LDS 74 kuopos tokia - kiekvienas atsiveža savo 
maistą ir vaišių, o paskiau gali bendrai valgyti. Tai visos 
dienos išvyka, tad atvykite kada jums parankiausia. A. Y.

Miami, Fla.
VEIKLA UŽ TAIKA

Didelis žingsnis į pasaulinę 
taiką buvo padarytas Helsin
kio konferencijoje. Bet Euro
pos valstybių vyriausybių ge
ri taikos pažadai turi būti 
paremti milijonų žmonių dar
bais. Kiekvienoje šalyje ma
sinis taikos judėjimas turi 
pastoti kelią karo ir ginklo 
garbintojams.

Taikos judėjimas, kad ir 
lėtai, kyla ir mūsų mieste 
Miamyje. Žinoma, gera ir 
gražu, kad taikos judėjimas 
stiprėja tarpe Amerikos jau
nų žmonių. Kol kas Miamyje 
taikos judėjimas yra propa
gandos stadijoje. Priešakyje 
šio judėjimo stovi organizaci
jos: “American Friends Serv
ice Committee”, taip pat 
“Women’s International 
League For Peace and Free
dom”. Jų programoje: kova 
už taiką, prieš militarizmą, 
rasizmą, už moters teises 
darbe ir visuomenėje. Ypač 
AFSC išleidžia mėnesinį biu
letenį, informuoja savo skai
tytojus apie savo veiklą, suei
gas, visuomenei žalingus lei
džiamus įstatymus Washing
tone. ‘

Kaip atsakymą į Europos 
šalių taikos deklaraciją, rug- 
piūčio 6 dieną minėtos orga
nizacijos Miamyje surengė 
taikos eiseną. Tame darbe 
dalyvavo ir mūsų veikėja Mil
dred Friberg-Savukaitė. 
Eisenos tikslas - kuo plačiau 
populiarizuoti taikos reikalą. 
Grupės demonstrantų rinkosi 
įvairios^ miesto Vietovėse, o 
iš ten su iškeltais taikos ir 
kitais obalsiais žygiavo į Pea
cock Parką, kuris yra Coco
nut Grove sekcijoje. Čia vyko 
baigiamoji sueiga, prakalbos, 
kurias atliko daugiausia jauni 
vyrai ir moterys. Visi kalbė
tojai ragino protestuoti, rei
kalauti, kad JAV Kongresas 
neskirtų milžiniškų lėšų 
branduolinio ginklo didini
mui. Pasakyta, kad Ameri
kos liaudis turi būti sargybo
je ir neleistų pasikartoti Hi
roshima ir Nagasaki tragedi
jai. Žinoma, šioje demon
stracijoje dalyvavo dar tik 
šimtai žmonių, o ateityje - jų 
bus tūkstančiai.

Mūsų Ligoniai Sveiksta
Taip, nuo ligų negalima 

apsidrausti. Daugiausia žmo
gų ir jo artimuosius vargina, 
tai ilgos, nepagydomos ligos. 
Gaila, kad tokių yra ir mūsų 
organizacijų narių: Juozas 
Sliekas , ir Walteris Lackas 
yra nepagydomi ligoniai. 
Taip pat jau ilgokas laikas 
bando atgauti sveikatą So
phie ir Antanas Masonai. Ja- 
ronimas Šukaitis po sunkios 
operacijos gerokai sustiprė
jo, bet į organizacinę veiklą 
dar negali grįžti. Taip ir S. 
Thomsonienė jau grįžo iš li
goninės ir pamažu sveiksta 
namuose.

Draugas P. Gudelis, apie 
i i i. '.ii 0" ■ ' ..........

PINELLAS PARK, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Williamo Vilkausko
Rugsėjo 4 d. sueis dveji metai, kai negailestingoji 

mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo mano mylimą gyvenimo 
draugą Williamą.

Jo mirtis buvo didžiai skaudus smūgis ne man 
vienai, bet ir vaikams, giminėms ir organizacijų 
nariams. Jis daug laiko pašventė, darbuodamasis 
organizacijose.
Sūnus: Jonas su šeima Marijona - žmona

Dukterys: Ardella Jutis ,
Marge su šeima

Sūnus: Jonas su šeima

tris mėnesius pagulėjęs ligo
ninėse, dabar gyvenantis li
gonių priežiūroje, pereitą 
sekmadienį (rugpiūčio 17) 
mus nudžiugino, dalyvauda
mas LLD kuopos sueigoje. 
Draugo P. Gudelio susirgi
mas buvo nuostolis visam 
mūsų pažangiam judėjimui. 
Jis gausiai remia aukomis ne 
tik “Laisvę”, “Vilnį”, “Liau
dies balsą”, bet ir “Daily 
World”. Tikimės, kad mūsų 
Petras greitu laiku bus toks 
pat sueigų lankytojas kaip ir 
pirmiau. Visiems linkime ge
riausios sveikatos.

Mūsų Turistai Grįžo 
Iš Lietuvos

Šiais metais iškilmingoje 
Tarybų Lietuvos Dainų 
Šventėje mūsų koloniją re
prezentavo gražus būrelis tu
ristų. Jie vyko kaip LLD 
nariai ir dalyvavo Dainų 
Šventėj, kuri taip pat buvo 
skirta Tarybų Lietuvos atkū
rimo 35-siomis metinėmis pa
minėti. Štai tie LLD 75 kuo
pos atstovai: J. Smalenskas, 
N. lešmantienė, A. Švėgžda, 
A. P. Gabrėnas, Ch. ir A. 
Aimontai ir A. Balčiūnienė. 
Jie visi grįžo patenkinti, svei
ki ir pilni gražių įspūdžių.

Jų pasitikimui LLD kuopa 
surengė LSK salėje pobūvį 
rugpiūčio 17 d. Kuopos narių 
ir svečių suėjo gausus skai
čius. Marytė ir Juozas Ne
vins svečius pavaišino ska
niais pietumis. Paskiau sekė 
turistų kalbos. Bet pirminin
kas pasakė, kad grįžusius iš 
Dainų Šventės, reikėtų iri 
pasitikti su daina. Tačiau mū
sų choras nebuvo tam pasi
ruošęs. Kaip, ir netikėtai, sa
lėje buvo muzikos mokytojas, 
chorvedis, pianistas B. Ne
krašas. Ir jis, pakviestas, 
puikiai padainavo solo, pats 
sau pianu akompanuodamas. 
Didelis jam ačiū!

Visi turistai (tik A. P. 
Gabrėnas ir A. Balčiūnienė 
nedalyvavo) papasakojo įspū
džius iš savo kelionės ir di
džiojo dainų ir šokių festiva- 
lo. Sueiga baigėsi jaukioje 
nuotaikoje.

Dainų Šventės Atgarsiai 
Floridoje

Džiugiai galime žymėti, 
kad Dainų Šventė aidės ir 
Miamyje. Tik šiomis dieno
mis iš Tarybų Lietuvos, dėka 
Kultūrinių Ryšių su Užsienio 
Lietuviais Komiteto darbuo
tojo Vytauto Kazakevičiaus, 
mus pasiekė gausus siuntinys 
plokštelių, kuriose dainuoja 
geriausi Tarybų Lietuvos so
listai, solistės chorai, groja, 
orkestrai. Viso jų - net 12 
plokštelių, o kiekvienoje įra
šyta po keletą muzikos kūri
nių. Kai kurios plokštelės 
įdainuotos šių metų Daįnų 
Šventėje. Vadinasi, mes ir 
Miamyje girdėsime savo 
sueigose tą iškilmingą Dainų 
Šventę. V. Bovinas

1



6-tas puslapis

“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas, gautas nuo rugpiūčio 7 d. iki 

rugpiūčio 26 d.:
Per S. Rainard, Brockton, Mass., brocktoniečių bau

da už nedalyvavimą vvorcesteriečių piknike.

St. Petersburg, Fla.

aukotojų vardai tilpo korespondencijoje........... $55.00
Anna Quater, New York City, N.Y.............................. 50.00
Vincas Kartonas, Jensen Beach, Fla............................. 41.00
J.M.Kupčinskai, Great Neck.N.Y., per N.Ventienę . . 20.00 
Veronika ir Kazimieras Milinkevičiai,Brooklyn,N.Y. 20.00 

prisiminimui brolio-švogerio Petro Bieliausko 20.00
J. P. ir M. Milleriai, Seminole, Fla. ........................ 20.00
Elena N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y....................  17.00
V. Marozienė, Miami, Florida, per P. Kisielienę . . . 10.00

(Montreal)............................................................. 10.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y.......................................................10.00
John Yorke, Hasbrouck Heights, N.J........................ 10.00
Pranas Varaška, Woodhaven, N. Y., bauda už neda

lyvavimą worcesterieciu piknike....................... 10.00
Antanas ir Elzbieta Sakalauskai, Kailua, Hawaii .... 6.00 
Frank Naginė, Keene, N.H...................................   5.00
K. Meškėnas, So. Ozone Park, N. Y.............................  5.00
Louis Tvaska, St. Petersburg, Fla., per V. Bunkienę. 5.00 
S. Kutelis, Waterbury, Conn......................................... 5.00
Pauline Bakshas, Pompano Beach, Fla......................... 2.00
Po $1.00: J. Ziulys, Toronto, Canada; Albertina Jen

kins, Chicago, Ill.; J. Weiss, Brooklyn, N. Y. . 3.00 
Dėkojame. ADMINISTRACIJA

Rugpiūčio 9 d. LSC salėje 
Įvyko Klubo mėnesinis susi
rinkimas. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus. Pirmiausia 
buvo pagerbtas tylos minute 
miręs klubo narys Balys Pu
trimas.

Klubo valdyba pateikė ra
portą. V. Bunkaus raportas: 
Liepos 28 d. klubas turėjo 
pasekmingą koncertą. Pro
gramą išpildė solistė Gertru
da Raškauskienė, Larry 
Strack ir Dainos Mylėtojų 
(Toras. Vadovavo Adelė Pa
kalniškienė, pijaninu akom- 
ponavo Walteris Žukas. Taip 
pat V. Bunkus priminė, kad 
klubo nariams vieni pietūs į 
metus būtų nemokamai. 
Taipgi, kad žiemos sezonas 
būtu atidarytas menine pro 
grama.

. Susirinkimas šiuos pasiūly
mus priėmė ir užgyrė. Nuta
rė, kad sezono atidarymas 
įvyks rugsėjo 27 d., o pietūs 
klubo nariams nemokamai 
spalio 11 dieną.

Bunkus dar priminė, kad 
liepos mėnesį salė buvo iš
nuomota vidutiniškai.

Viceprezidentas W. Du- 
bendris sakė, kad prez. V. 
Bunkaus raportas geras ir 
kad jis nieko neturi pridėti. 
Direktoriai taip pat užgyrė 
V. Bunkausraportą.

Finansų Sekr. Tillė Lukie- 
nė pateikė išsamų mėnesinį 
raportą. Iždininkas Jonas 
Rūbas sutiko su skaitline.

Iš parengimų komisijos ra
portą pateikė - J. Bakšys ir 

(Pranas Mockapetris. Visi ra
portai buvo priimti.

Bo susirinkimo šeimininkės 
pateikė pietus. Po pietų V. 
Bunkus pasveikino svečius, 
dėkojo už skaitlingą atsilan
kymą. Taipgi jis pranešė, kad 
šį rytą į mūsų salę buvo užėję 
svečiai iš Worcester, Mass. 
Tai Frimont Šeima - motina, 
sūnus ir marti. Sakė, kad jie 
atostogauja Floridoje. Jie už
suko pamatyti mūsų klubą. 
Ta proga paliko klubo valdy
ba lauktuvių. Širdingas jiems 
ačiū.

V. Bunkus pranešė, kad 
Jonas Stančikas sugrįžo iš 
Tarybų Lietuvos. Paprašė, 

’kad jis papasakotų, kaip pati- 
.ko viešnagė.

' Povilas ir Aldona Aleknos su “Gimtojo krašto” vyr. red. 
Vaciu Keimeriu fr rašytoju Juozu Baltušiu savo viešnagės 

f metu Lietuvoje. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotr.

Jonas Stančikas T. Lietu
voje lankėsi pirmą kartą. Lie
tuvą jis paliko prieš daug 
metų, dar būdamas jaunas. 
Labai patenkintas, kad turė
jo progą aplankyti savo gim
tąjį kraštą. Sakė, kad jų 
grupė plačiai pavažinėjo po 
Lietuvos įdomias vietas, ir 
pirmą kartą jam matytas. 
Sakė, kad Lietuva labai pa
gražėjusi, pasikeitusi, visai 
kitokia, kokią jis prieš dauge
lį metų paliko. Mieste ir 
kaime žmonės gražiai gyve
na. Visi išsimokslinę. Taip 
pat sakė: - Ilgai prisiminsiu 
įspūdingą Dainų ir Šokių 
Šventės vaizdą.

Iš atostogų sugrįžo Juozas 
ir Tillė Lukai. Jie praleido 
tris savaites pas Juozo brolį 
Washington, D. C. Tillė sakė, 
kad oras buvo gražus. Jie 
gerai pailsėjo.

Malonu matyti juos gerai 
nusiteikusius ir vėl stojančius 
prie organizacinės veiklos.

Šeštadienis - rugpiūčio 16 d.
LSC salėje įvyko klubo po

būvis. Sis pobūvis buvo gana 
skaitlingas nes jau visi mūsų 
turistai sugrįžo iš Tarybų 
Lietuvos.

Birmiausia, kaip jau įpras
ta, mūsų šeimininkės pobūvio 
dalyvius pavaišino. Po pietų 
klubo prez. V. Bunkus sve
čius pasveikino, dėkojo už 
skaitlingą atsilankymą šei
mininkėms už pagaminimą 
skanių pietų.

Po to pranešė, kad jau 
sugrįžo paskutiniai turistai iš 
Tarybų Lietuvos. Tai Povilas 
ir Aldona Aleknai. Pirmiau- 
šia paprašė Povilą, kad mums 
papasakotų įspūdžių iš savo 
kelionės. Povilas dėkojo V. 
Bunkui už pristatymą. Jis 
pasveikino pobūvio dalyvius. 
Sakė, kad kelionė jiems sekė
si gerai, buvo įdomi. Sakė, 
malonu vėl būti kartu su 
jumis.

Apie T. Lietuvą, sakė, - 
galėčiau kalbėti ilgai, mes 
yra daug kas pasakyti. Ta
čiau nenoriu jus varginti. Šį 
kartą teko mums ilgiau pa
viešėti ir daugiau pakeliauti 
po T. Lietuvą. Aš atmenu, 
kokią Lietuvą palikau prieš 
daug metų. Dabartinę Lietu-

vą pavadinsiu Mažąja Ameri
ka. Mačiau Lietuvoje didelį 
progresą. Žemė apdirbama 
mašinomis. Valgyklose mais
to didelis pasirinkimas. Žmo
nės gražiai apsirengę, jauni
mas išsimokslinęs, žodžiu ta
riant, Lietuva graži!

Aldona pirmiausia pasvei
kino visus, perdavė linkėji
mus nuo daugelio pažįstamų. 
Aldona sakė: - Aš Lietuvą 
aplankiau jau ne pirmą kartą. 
Tačiau, kad jeigu ir po trum
po laiko aplankytum T. Lie
tuvą, visuomet pamatytum 
ka nors naujo.

Lietuvoje sparčiai eina di
delė pažanga visose gyveni
mo srityse. Įvairūs techniku
mai išauklėja įvairius specia
listus. Šį kartą mes plačiai 
pakeliavom po Lietuvą, pa- 
viešėjom pas savuosius. Ypa
tingai malonų įspūdį paliko 
mumyse Dainų ir Šokių Fes
tivalis, kuomet darbo žmonės 
pažymėjo pergalės prieš fa
šistinę Vokietiją 30-metį ir 
Tarybų Lietuvos 35 metų 
sukaktį. Mes labai patenkin
ti, kad turėjomę progą daly
vauti šiose iškilmėse.

Pabaigai, 30-mečio proga 
Aldona paskaitė poemą.

V. Bunkienė

PRANEŠIMAI
Rugpiūčio 30 d. klubo po

būvis. Pietūs 12 vai.
Rugsėjo 6 d. 45 kp. susirin

kimas. Pradžia 10:30 vai. ry
to, pietūs 12 vai.

Rugsėjo 13 d. LSC klubo 
susirinkimas 10:30 vai. ryto, 
pietūs 12 vai.

Vieta: 314 15th Avė. 
South. Prašome visus įsitė- 
myti.

Aplankant draugus 
šiaurėje

Vasara jau eina prie užbai
gos. Atostogautojai jau pra
deda rimtai galvoti apie grįži
mą į namučius. O tarp taip 
galvojančių randamės ir mes 
— Jonas ir Margareta Mile- 
riai.

Floridą palikome rugpiūčio 
15 dieną ir leidomės plačiais 
keliais Ohio ir Michigano val
stijų link. Čia aplankėm mūsų 
vaikučius, anūkėlius ir daug 
senų pažįstamų, bičiulių. . .

Deja, mes neturime drąsos 
važiuoti į didmiesčius, tenki- 
namės mažesniais miestais 
bei priemiesčiais. Taigi, ne 
visus galime aplankyti. Būtų 
labai malonu užsukti į Chica- 
gą, į Detroitą, bet nėra drą
sos. Tie miestai labai išaugo, 
pasikeitė, pražūtum juose, jų 
eisme-važiuotėje.

Važiuodami per daug val
stijų stebėjome derlingus 
laukus: kukurūzai, soja pupe
lės, tabakas gerai atrodo. Jei 
pavyks sėkmingai sudoroti, 
derlius bus geras. Kviečiai 
jau buvo nupiauti ir iškulti, ir 
sakoma, kad derlius yra dide
lis. Kainos ne aukštesnės už 
praeitų metų.

Michigane aplankėme Kos
tą ir Amiliją Damalakus 
Steevensvillėje ir Tarną ir jo 
žmonelę Milerius New Buffa
lo. Sustojome pas Petrą ir 
Marytę Smalsčius Ludingto- 
ne. Radome Marytę susižei
dusią koją. Koja pažeista per 
kelį ir tvirtai suspausta į 
gipsą. Teko pabūti ligoninėje 
virš pora savaičių. Dabar 
ilsisi namie. Marytė yra 
darbšti pažangietė. Linkiu jai 
susveikti ir vėl darbuotis.

Aplankėme pažangios 
spaudos ir organizacijų rėmė
jus Raymondą ir Marytę Sta- 
kėnus, kurie kiekvieną žiemą 
atvyksta į Floridą. Jie yra 
didžiulės LLD 45 kp., St. 
Petersburg, Fla., nariais ir 
prisideda prie veiklos ir fon
dų sukėlimo. Taipgi yra Lie
tuvių Pagyvenusių Piliečių 
Klubo nariais-dalinininkais 
namo-salės, kurią Klubas yra 
įsigijęs.

Su pradžia rugsėjo mano
me tais pačiais keliais grįžti į 
Floridą ir imtis darbų, kurie 
nebaigti. Jonas P. M.

LAISVĖ

TARP LIETUVIŲ
Kazys Meškėnas su žmona 

užėjo į “Laisvės” raštinę pir
madienį ir paliko “Laisvės” 
fondui $5 ir “Vilnies” vajui 
$5. Ačiū jiems.

Draugas Meškėnas skundė
si sveikata. Praėjusią savaitę 
jam užėjo koks nors silpnu
mas, kad reikėjo šaukti grei
tąją pagalbą ir vežti į ligoni
nę, bet už kelių dienų grįžo į 
namus, nors sveikatos nekiek 
be atgavo. * * *

Praėjusią savaitę į Lietuvą 
išvyko graži, linksma iš 32 
žmonių grupė.

Gal būt iš toliausiai su šia 
grupe vykti atvažiavo, tai 
James ir Magdalena Mozūrai- 
čiai iš Oakland, Californija. 
Jie seniau gyveno Brooklyne, 
yra uolūs “Laisvės” rėmėjai 
ir skaitytojai.

Jiems skrendant į New 
Yorką United Airlines linija, 
įvyko gana malonus surpri- 
zas. Stiuardesė paklausė, ar 
randasi bent viena pora ve
dusių lėktuve, kurie išgyvenę 
kartu bent 45 metus. Magda
lena pakėlė ranką ir sako: 
“Mes išgyvenome 57 metus”. 
Tuojau stiuardesės pribėgo 
prie jų, atnešė korsažą Mag
dalenai, prisegė abiem prie 
krūtinės po gėlę ir United 
Airlines emblemą “Wings”, 
kuri duodama tik keliauto
jams, kurie daug mylių jų 
linija skrenda. Taipgi įteikė 
jiems bonką šampano ir mai
šą vaisių.

Draugus Mozūraičius svei
kiname ir mes, visi laisvie- 
čiai. * * *

Vincas Baltrušaitis vėl tu
rėjo pergyventi operaciją li
goninėje. Bet šiuos žodžius 
rašant sūnus Arthur prane
šė, kad tėvas mano grįžti 
namo ketvirtadienį, rugpiū
čio 28 d. Operacija buvusi 
sėkminga.

Linkime mūsų mielam 
draugui greit sustiprėti.

Ieva Mizarienė

Jinai apgynė darbo 
žmonių reikalus

JUDY GALLO

Jinai yra New Yorko miesto 
Komunistų Partijos veikėja. 
Aną dieną per televiziją, at
sakydama į taip vadinamus 
“NBC editorialus, jinai pa
smerkė propagandą už atlei
dimą iš darbo miesto darbi
ninkų kovai su miesto finansi
ne krize. Už krizę jinai kalti
no turčius, bankus, korpora
cijas.

Wilkes Barre, Pa.
Antanas Globičius, ilgame

tis Wilkes-Barre gyventojas 
ir mūsų judėjimo veikėjas, 
šiomis dienomis susirgo ir 
tapo išvežtas į Wyoming Val
ley Hospital, Dana Street, 
Wilkes Barre, Pa., 18702.

Kol kas dar nežinome, kaip 
ilgai jam teks ten išbūti.M. S.

Seoul. - Pietinės Korėjos 
diktatorius Park sako, kad 
Jungtinių Valstijų militarinės 
jėgos jo šalyje turės pasilikti 
iki 1980 metų. Jis tikisi, kad 
tada fašistinis režimas jau 
pasilaikys ir be Amerikos 
ginkluotų jėgų pagalbos.

Parsivežiau iš Lietuvos 
nepamirštamus įspūdžius 

TESSIE STOCKIENĖ

Penktadienis, Rugpiūčio (August) 29,1975

Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 21 D.
Waterbury LLD 28 kuopa 

ruošia pietus spaudos naudai, 
1 vai., 48 Green Street sve
tainėje.

Ekskursantų grupė prie buvusio “Laisvės” redaktoriaus 
Rojaus Mizaros kapo ir paminklo Savilionyse.

Salomėjos Narkėliūnaitės nuotr.
Trečią kartą man teko lan

kytis Lietuvoje, ir džiaugiuo
si, kad kiekvienu apsilanky
mu turėjau progą pabuvoti 
Dainų šventėje, kur progra
mą atlieka visos Lietuvos 
rinktiniąusi dainininkai, šo
kėjai ir muzikantai.

1965 metais, pirmu kartu 
pamačius taip gražiai išlavin
tą jaunimą dainoje, muzikoje 
ir šokiuose, buvau taip sujau
dinta tokio nepaprasto įspū
džio, kad braukiau džiaugsmo 
ašaras. . .

1970 metais, nuvažiavus 
antru kartu į Lietuvą, jau 
ramesnė sekiau tą visą Dainų 
šventės grožį, nes visa tai jau 
buvo artimiau prie sielos, jau 
buvau pergyvenusi per pir
mąjį apsilankymą. Bet kuo
met mūsų turistų grupė buvo 
pakviesta pasiklausyti Fil
harmonijos salėje chorų kon
kurso, teko sėdėti šalia Ame
rikoje gimusio ir augusio vy
riškio, kuris šluostė ašaras 
nuo susijaudinimo, sakyda
mas man, kad jis niekuomet 
netikėjo, kad ta mažytė Lie
tuva turi tiek meninių jėgų 
taip išlavinti. savo jaunimą. 
Jo kalba ir vėl mane sugrau
dino. . .

Šiemet liaudies dainų ir 
šokių ansamblių šventėje, 
kuri įvyko Kalnų parke, nete
ko dalyvauti. Susirinko di
džiausia minia žmonių ir mū
sų gidas niekaip negalėjo mū
sų ten nuvesti. Lipom, lipom 
į tą kalną, visi pailsom, nes 
daugelis iš mūsų buvo vyres
nio amžiaus. Pavargom belip
dami ir buvome priversti 
grįžti atgal. Ne mes vieni 
grįžome, grižo šimtai nusimi
nusių žmonių. Atrodo, kad 
Kalnų parkas buvo šiam ren
giniui per mažas. Bet visa tai 
pamiršome, būdami sekan
čiomis dienomis Vingio parke 
ir Žalgirio stadione.

Antrą dieną Vingio parke 
jau buvo visai kas kita. Sėdė
jome priekyje ir visiems šir
dys atsileido, pamiršome va
karykščią širdgėlą ir gėrėjo
mės 30,000 dainininkų masi
niu dainavimu. Kuomet už
dainavo A. Bražinsko specia
liai šiai šventei sukurtą kūri
nį “Brolių milžinų šaly”, tai 
prisiminiau mūsų New Yorke 
Aido Choro pavasarinį kon
certą, kai mes aidiečiai su 
pasididžiavimu dainavome šį 
puikų kūrinį. Programa užsi
baigė su daina “Ant Nemuno 
kranto”. Nušvito dangus nuo 
spalvingų raketų (“fire
works”), kai choristai ir žiū
rovai pradėjo dainuoti. Publi
ka dabino vyriausius Dainų 
šventės vadovus su ąžuolų 
vainikais, kėlė juos į viršų, 
nešiojo ant rankų. . .

Trečiąją šventės dieną ste
bėjome Žalgirio stadįone įvai
rius šokius, kuomet kiekvie
na grupė buvo pasipuošusi 
skirtingų raštų ir spalvų kos
tiumais. Spalvų margumas 
žavėjo akį. Visi šoko kaip 
profesionalai. Regis, netikė
tina, kad čia šoka darbo žmo

nės. Diena buvo saulėta ir 
karšta, o užsibaigus šokiams, 
pradėjo lyti. Tarytum ir gam
ta palaukė, pakol užsibaigs 
programa. . .

Aplankius “Rytų Aušra” 
kolūkį

Sį kartą apsilankius Lietu
voje, man didžiausią įspūdį 
paliko “Rytų Aušra” kolūkis, 
kuris randasi Kėdainių rajo
ne.

Kėdainiuose mus pasitiko 
miesto meras su pavaduoto
ju, ir visi nuvažiavome į 
kolūkį. Ten mus jau laukė 
kolūkio pirmininkas Kretavi- 
čius ir jaunuolės, pasipuošu
sios tautiniais rūbais. Pasiti
ko mus su vaišėmis - duona, 
sūriu ir gira.

Pirmiausia buvome pa
kviesti pas kolūkio agrono
mą, kuris gyvena dviejų 
aukštų mūriniame name. Ki
tame name aplankėme lietuvį 
iš Amerikos, kur pasivaišino
me įvairiais lietuviškais val
giais ir gėrimais, kuriuos ga
lima gauti kolūkyje. Trumpai 
sustojome pas vieną kolūkie- 
tę, kuri yra atsižymėjusi gė
lių auginimu. Jos stubelė pa
skendusi gėlėse ir jų aroma
te. Visose gyvenvietėse kam
bariai dideli, o baldai žiba 
kaip vedrodis.

Sis kolūkis ypatingai atsi
žymi karvių ferma, kurią ap
žiūrėdami stebėjomės, kaip 
puikiai viskas sutvarkyta. 
Viskas labai švaru ir moder
niška. Karvidėse atradome 
melžėjas valant melžimo apa
ratus. Jos apsirengusios bal
tais drabužiais, ir mes turėjo
me užsivilkti baltus chalatus. 
Gėrėjomės ta pavyzdinga 
tvarka.

Vakare kolūkio kultūros 
namų salėje baliavojome. Va
karas buvo labai linksmas - 
buvo daug kalbų ir dainų. 
Dainavome prie armonikos, 
taip, kaip savo jaunose dieno
se.

Aplankėme R. Mizaros ir 
V. Andriulio kapus

Ne vienas Amerikos pažan
gus visuomenininkas ilsisi po 
gimtuoju dangumi. Jie sugrį
žo į tėvynę - pas motiną.

Važiuojant į Alytų, Savilio
nyse aplankėme buvusio 
“Laisvės” redaktoriaus Ro
jaus Mizaros kapą ir Stakliš
kėse, Prienų rajone, buvusio 
“Vilnies” redaktoriaus Vinco 
Andriulio kapą. Palikome ant 
kapų gėlių šiems Lietuvos 
sūnums, kurie norėjo sugrįžti 
į gimtinę amžino poilsio. . .

•v . . ~

Nepamirštami įspūdžiai
Alytuje mus priėmė labai 

gražiai, pietavome miesto 
kultūros namuose. Matėme 
Alytaus fabrikus ir nepapras
tai išaugusį miestą.

Paskutinės dienos Lietuvo
je praėjo labai greitai. Nepa
jutome, kaip mūsų 10 dienų 
viešnagė baigėsi, bet pasiliko 
nepamirštami įspūdžiai, ku
riuos saugosiu iki kitos Dainų 
Šventės -1980 metais! •

RUGSĖJO 28 D.
“Laisvės” vajaus atidary

mas New Yorke. Laisvės 
Bendrovės direktoriai ruošia 
pietus su programa 1 vai., 
Laisvės salėje. Auka $5.00.

Atsiprašome
Liepos 4 d. laidoje užuojau

tos sąraše mirusio draugo 
Jurgio Bernotos šeimai nėra 
Prano Varaškos vardo, o jis 
sako turėjo būti. Taigi, atsi
prašome Praną. Adm.

Praeitos savaitės šeštaja
me puslapyje po nuotrauka 
“Visi jie gimę rugpiūčio mė
nesį’’ nepaminėta jubiliatė 
Marytė Račkauskienė.- 0 
jinai nuotraukoje (iš kairės) 
ketvirtoji. Redakcija

Detentė jau veikia!
Praėjusį sekmadienį New 

Yorko radijušninkas Romas 
Kezys jau “pripažino”, kad 
Lietuva esanti Tarybų Sąjun
gos dalis. Pristatydamas Lie
tuvos aklųjų choro plokštelę 
pasakė, kad “tai vienintelis 
aklųjų choras Tarybų Sąjun
goje”. Rep.

Women in News

M
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Rep. Bella Abzug picketing 
in front of the White House

Among the 50 most in
fluential women in the 
United States were listed 
Bella Abzug, Congresswo
man; Gloria Šteinam, journa
list; Coretta Scott King, civil 
rights leader; Shirley Chis
holm, Congresswoman. 

* * *
First-year female medical 

students at the Albert Ein
stein College of Medicine are 
helping victims of rape cope 
with the emotional problems 
caused by the trauma of the 
crime. The program is the v 
first of its kind in the New, 
York city. 

* * *
Margrethe Koppen cele

brated her 90th birthday in 
Copenhagen in the same 
dress that she wore during 
her honeymoon 70 years ago. 
“I have kept a slim figure all 
my life by putting on this į 
gown once a month, 
said, 
ness told me that I was 
getting stout, I went on a 
diet”. Mrs. Koppen is having 
the ^opposite trouble now. 
“These days the gown keeps 
telling me that I’m shrin-’ 
king.”

* ♦ ♦
The White House has ad

ded another woman to its* 
staff in a high-level job. She* 
is Bobbie Greene Kilberg, 
formerly of Forest Hills, who 
has been named associate^ 
counsel to the President, the! 
first woman to serve on the' 
counsel staff. She is one of* 
the top five or six women on! 
the White House staff. Use*

she
Whenever its tight-




