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KRISLAI
Gražios progos 
Kur tas jų dievas? 
Natūralūs pasidalijimas 
Bet žemai nutūpė 
Kur tik galima
Jų mes pasigendame

A. BIMBA
Šį sekmadienį, rugsėjo 21 

dienų, vvaterburiečiai rengia 
mūsų spaudos naudai skanius 
pietus. Graži proga ne tik 
Connecticut valstijos, bet ir 
tolimesnių apylinkių lietu
viams būti jų svečiais ir pa
remti labai garbingų reikalų.

O kitų sekmadienį, rugsėjo 
28 dienų, kaip žinia, mes 
niujorkiečiai turėsime didelį 
parengimų “Laisvės” vajaus 
atidarymui. Čionai irgi kvie
čiami visos plačios apylinkės 
lietuviai.

Tokiuose renginiuose visi 
turime gražių progų ne tik 
smagiai laikų praleisti, bet ir 
paremti savo spaudų, kuri 
šiais nesvietiškai aukštų kai
nų laikais paramos taip labai 
reikalinga. Ypač “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai stenki
mės rengėjų nesuvilti.

Iš Šiaurinės Airijos vėl pra
dėjo į pasaulį plaukti šiurpu
lingos žinios apie skerdynes 
tarpe protestantų ir katalikų. 
Protestantai šiomis dienomis 
pareiškė, kad už kiekvienų 
nužudytų jų veikėjų, jie atsi
mokės nužudymu net septy
nių katalikų.

Ir taip jokio galo nesimato. 
Abi sektos yra krikščioniš
kos. Abidvi garbina tų patį 
“sutvertojų”, abidvi tų patį 
Kristų skaito savo išganyto
ju. Kur jų protas?

Jau jeigu jų fanatizmas dar 
ir nėra jų proto visiškai atė
męs, tai kuo tikriausiai jį yra 
sumaišęs, beviltiškai sužalo
jęs.

Helsinkio konferencijos 
klausimu visur pasidalijimas 
aiškus ir natūralūs. Prieš jos 
nutarimus visur visi šaltojo 
karo šalininkai, kraštutiniai 
reakcininkai, taikaus sugyve
nimo tarp tautų ir valstybių 
nepermaldaujami priešai, o 
juos sveikina ir jais džiaugia
si visi visur šaltojo karo 
priešai ir detentės šalininkai.

Amerikos lietuviai nėra 
išimtis. Jie irgi ne vieningai 
Helsinkio konferencijos Dek
laracijų sutiko. Pažangioji vi
suomenė jų laiko labai svar
biu ir dideliu žingsniu pirmyn 
į geresnį ir ramesnį rytojų, iš 
karų ir skerdynių gadynės į 
taikaus sugyvenimo erų. Tuo 
tarpu buržuaziniai nacionalis
tai, visokie reakcininkai, tie
siog iš kailio neriasi plūsda- 
mi konferencijos darbus.

Ne tik Richard Nixonas 
buvo labai aukštai iškilęs, bet 
nutūpė neapsakomai žemai. 
Turime dar du pavyzdžius.

Didžiulės angliakasių uni
jos buvęs prezidentas. W. A. 
Boyle nubaustas viso amžiaus 
kalėjimu, o buvęs skaitlin
giausios šalyje darbo unijos - 
sunkvežimių vairuotojų broli
jos prezidentas James Hoffa 
ne tik už šunybes ir suktybes 
keletu metų patupėjo kalėji
me, bet šiomis dienomis din
go kaip ugnyje. Spėjama, kad 
jo nebėra gyvųjų tarpe. Jį 
bus nužudę tie patys gengs- 
teriai, kurių pagalba jis sėdė
jo unijos vadovybėje ir tero-
rizavo visus, kurie išdrįso jo pasigendame.

į Jungtinių Tautų 
sekretoriaus 

į persergėjimas
United Nations, N. Y. - 

j Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim pataria nepa
daryti klaidos ir neįsivaizduo- 

Į t i, kad sutartis tarp Izraelio 
ir Egipto jau reiškia pastovių 
taikų Vidurio Rytuose. Jis 
sako, kad Vidurio Rytuose 
negalės būti taikos, kol nebus 
išspręstas Palestinos ir pales
tiniečių klausimas.

Sekretoriaus paminėjimas 
i palestiniečių teisių kai ku
riems diplomatams, sakoma, 
labai nepatiko. Jie jį kaltina 
pataikavimu arabams.

Sirija griežtai 
smerkia sutarti

United Nations, N. Y. - 
Sirijos atstovas Generalinės 
Asamblėjos specialiojoje se
sijoje Mowaffak Allaf griežtai 
atmetė ir pasmerkė sutartį 
tarp Izraelio ir Egipto. Jo 

į pareiškimas ypač persunktas 
nepasitenkinimu Egipto nusi- 

i statymu.
Sirijos atstovas sako, kad 

ši sutartis garantuoja Izraelio 
pasilikimų okupuotose arabų 

I žemėse. Į pasmerkimų Izrae- 
I lio ir Egipto Mowaffak Allaf 
įjungė ir Jungtines Valstijas, 
kurių pastangomis ši sutartis 

Įtapo pasiekta. Diplomatai 
mano, kad santykiai tarp Si
rijos ir Jungtinių Valstijų

I žymiai paaštrės.

Sveikiname!

Vytautas Zenkevičius, Lie
tuvos TSR užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas, šie
met, jau penkti metai iš eilės, 
dalyvauja 30-osios Jungtinių 
Tautų Gen. Asamblėjos sesi
jos darbuose kaip TSRS dele
gacijos narys. Tai lietuviams 
maloni žinia!

diktatūrai ir žulikystėms pa
sipriešinti.

Taip, visi trys šitie žmonės 
buvo iškilę labai aukštai ir 
nutūpė labai žemai - žemiau 

' jau nė nebegalima nutūpti.
I L)

Vasarinės atostogos jau pa
sibaigė. Svarbu, kad visos 
mūsų organizacijos pradėtų 
judėti. Labai svarbu kuo
poms laikyti susirinkimus. 
Kad ir kartais susirinkimas 
būna mažas, neskaitlingas, 
bet vis tiek naudingas. Net ir 
keleto draugų bei draugių 
pasitarimas apie veiklų yra 
labai geras dalykas.

D
Kaip atrodo, tai šiemet mes 

nebūsime tokie laimingi, ko
kiais buvome praeitais me
tais. Pernai, kaip žinoma, 
turėjome gana daug svečių iš 
mūsų gimtojo krašto. Malonu 
buvo su jais susitikti ir pa
draugauti.

Šiemet, bent kol kas, jų

Senatoriai ir ČIA įrankis nuodų vartojimui Indijos turtuoliai labai 
susirūpinę ir pasipiktinę

Senatorius Frank Church [kairėjeįSenatinio Komiteto žvalgybos reikalais pirmininkas, 
ir komiteto narys senatorius John G. Tower. Jie rodo Centrinės Žvalgybos Agentūros 
baisiesiems nuodams vartoti įrankį. Kaip žinia, šie nuodai turėjo būti sunaikinti, bet ČIA 
to nepadarė ir juos slaptai laikė. Tik dabar tas iškelta aikštėn.

Sis įrankis panašus į toli nešantį šautuvą [šautuvu ir vadinamas] su teleskopu, per kurį 
galima nutaikyti į toli esantį daiktą.

Įsitikinęs, kad jo 
tėvas nužudytas

Detroit, Mich. - James Hof- 
fos sūnus James sako, kad jis 
nebeabejoja, kad jo tėvas yra 
nužudytas. Jeigu jis būtų 
gyvas, kaip nors būtų su 
šeima susisiekęs.

James Hoffa buvo sunkve
žimių Vairuotojų Unijos (In
ternational Brotherhood of 
Teamsters) prezidentas. At
sėdėjęs keletu metų kalėjime 
ir buvusio prezidento Nixono 
iš kalėjimo paleistas, pradėjo 
viešai planuoti sugrįžimų į 
unijos vadovybę. Kam nors, 
matyt, tai nepatinka. Ir štai 
staiga Hoffa dingsta. Kas 
nors jį pagrobė. Buvo many
ta, kad pagrobimas įvykdy
tas su tikslu pasipinigauti - už 
gerų sumų jį paleidžiant. De
ja, nieko apie tai nesigirdi. 
Jis buvo pagrobtas su tikslu 
jam neleisti sugrįžti prie uni
jos vairo.

Reikalauja, kad 
valstijos įrodytų

Washingtonas. - Praeitų 
savaitę federalinis Transpor- 
tacijos Departamentas pa
siuntė valstijų valdžioms rei
kalavimų, kad jos parodytų ir 
įrodytų, kaip jose yra vykdo
mas važiuotės greičio apribo
jimo įstatymas. Nėra jokia 
paslaptis, kad beveik visose 
valstijose nėra griežtos kon
trolės, kad automobiliai bei 
sunkvežimiai prisilaikytų nu
statyto greičio. Tas įstatymo 
nepaisymas ir per greitas 
važiavimas yra šaltinis tra
giškų nelaimių. Gerai, kad 
federalinė valdžia tuo susirū
pino ir pradėjo reikalauti iš 
valstijų valdžių atsakomy
bės.

Gamyba vėl padidėjo
Washingtonas. - Paprastai 

Darbo Departamentas pra
nešdavo apie ekonominį ša
lies stovį, bet šį kartų tai 
padarė Federalinė Rezervų 
Taryba. Ji sako, kad per 
rugpiūčio mėnesį gamyba pa
kilo 1.3 procento. Tokio mė
nesinio gamybos pakilimo ne
buvo buvę nuo 1972 metų, 
spalio mėnesio. Tai valdžia 
skaito įrodymu, kad mūsų 
ekonomika atkunta ir kad 
mes recesijų pradedame 
įveikti.

Unijų judėjimo lyderiai 
pasidaliję politikoje

Pittsburgh, Pa. - Rugsėjo 
11 dienų čionai įvyko Ameri
kos Darbo Federacijos-In- 
dustrinių Organizacijų Kong
reso (AFL-CIO) Industrinio 
Departamento konferencija. 
Dalyvavo 400 įvairių unijų 
atstovų. Daug buvo kalbama 
apie politiką, tai yra - apie 
unijų judėjimo atsinešimų 
linkui dabartinės vyriausy
bės ir 1976 metų prezidenti
nių rinkimų.

George Meany yra Federa
cijos prezidentas, o Abel In
dustrinio Departamento pir
mininkas. Brolis Abel taipgi 
yra Jungtinės Plieno Darbi
ninku Unijos prezidentas.

Čia tarp jų pasireiškė dide
lis pasidalijimas. Abel savo 
kalboje kuo aštriausiai smer
kė ir kritikavo dabartinę vy
riausybę ir jos naminę politi
kų. Tuo tarpu Meany savo 
ilgoje kalboje puolė demokra
tus, nė žodeliu nepasmerkda
mas dabartinės vyriausybės 
ir jos politikos. Jis. dargi 
pažadėjo prezidentui Fordui 
bendradarbiauti jo pastango
se nugalėti krizę ir infliacijų.

Pasidalijimas labai reikš
mingas. Reiškia, kad ir 1976 
metų rinkimuose nebus vie
ningo darbo unijų fronto. 
Kaip praėjusiais rinkimais 
Meany su savo nusistatymu 
padėjo Nixonui laimėti rinki
mus, taip, kaip atrodo, jis 
1976 metais panaudos savo 
aukštų vietų darbo unijų ju
dėjime Fordui laimėti.

Antras erdvėlaivis 
kelionėje į /Marsą

Prieš kiek laiko iš Cape 
Canaveral stoties paleistas 
erdvėlaivis sėkmingai skrieja 
linkui planetos Marso su mi
sija patirti, ar ten randasi 
kokia nors gyvybė, gal netgi 
panaši į žmogų. Bet moksli
ninkai, matyt, “nepasitiki” 
tuo erdvėlaiviu. Prieš keletu 
dienų jie paleido antrų. Jo 
irgi panaši misija.

Jiems pasiekti Marsų 
paims ilgų laikų. Taigi, dar 
negreitai iš jų mokslininkai 
pradės gauti žinias apie pla
netos paviršį ar atmosferų.

New Delhi. - Indija yra 
viena iš didžiausių ir bied- 
niausių pasaulio šalių. Milijo
nai jos žmonių nuolatos ba
dauja. Atsilikimas labai dide
lis. Bet tai nereiškia, kad joje 
nėra labai, labai didelių tur
čių. Jų yra. Jie gyvena pui
kiausiuose palociuose. Jie tu
ri prisislėpę visokių brange
nybių, net gryno aukso.

Tai puikiai žino dabartinė 
Indijos vadovybė. Jinai nese
niai pradėjo vajų prieš per 
didelius turtus. Valdžios 
agentai eina ir krato palocius, 
ieškodami paslėptų turtų, ir, 
juos radę, konfiskuoja.

Tokia valdžios veikla jie, 
žinoma, yra labai susirūpinę 
ir nemažiau pasipiktinę. Štai 
ir susidaro ta reakcinė politi
nė opozicija, kuri siekia viso
kiais būdais Mrs. Indira Gan
dhi pašalinti iš vadovybės.

Tokių labai turtingų žmo
nių esama ir Kongreso Parti
joje, kuriai Mrs. Gandhi va
dovauja. Jų įtaka nemaža. 
Jie, kol kas be pasisekimo, 
siekia partijos vadovybę 
paimti į savo rankas.

Vėliausios Žinios
Washingtonas. - Pagaliau 

pripažįstama, kad prez. For
do ir valstybės sekretoriaus 
buvo pažadėtas Izraeliui ato
minis apginklavimas. Kitaip 
Izraelis būtų nesutikęs susi
tarti su Egiptu. Pažadėjimas, 
žinoma, padaryta slaptai ir 
iki šiol nuo Amerikos ir pa
saulio slepiamas. Dar gi buvo 
teigiama, kad jokių slaptų 
pažadų Izraeliui nebuvo pa
daryta.

•
United Nations, N. Y. - 

Generalinės Asamblėjos spe
cialioji sesija baigėsi antra
dienį ir prasidėjo reguliarioji 
30-oji sesija. Specialioji sesija 
priėmė tam tikrų programų 
pagalbėjimui besivysian
tiems kraštams finansiniai ir 
prekybiniai.

New Yorkas. - Iš antradie
nio į trečiadienį naktį Man- 
hattane nušauti du policinin
kai, kai jie sulaikė nužiūrimų 
važiuojanti automobilį. Vie
nas policininkas baltas, kitas 
juodas.

•
Maskva. - Kinija tebelaiko 

tris Tarybų Sąjungos heli
kopterio lakūnus, kurie buvo 
paimti pernai.

•
United Nations, N. Y. - 

Generalinės Asamblėjos 30- 
sios sesijos prezidentu išrink
tas Luksemburgo premjeras 
Gaston Thorn. Taipgi priim
tos trys naujos narės.

Palaidotas daktaras 
Antanas Petriką 
gimtajam krašte

Margaret Cesnavičiūtė-Pe- 
trikienė grįžo iš Lietuvos 
praėjusį sekmadienį palai
dojusi daktaro Antano Petri- 
kos palaikus jojo gimtinėje. 
Margaret sako, kad savo gy
venime nemačiusi tokių iškil
mingų laidotuvių, kokias bu
vo suruošęs Vilkaviškio rajo
nas.

Aišku, apie daktaro laido
tuves bus plačiai aprašyta 
vėlesniuose “Laisvės” nume
riuose. , .

Portugaliįoje 
siekiama koalicijos

Premjeras 
Jose Pinheiro de Azevado
Lisbon. - Pradžioje savai

tės Portugalija dar vis netu
rėjo naujos vyriausybės. 
Naujasis premjeras dar te
belaiko pasitarimus su įvai
riomis partijomis tikslu suda
ryti koalicinį kabinetų. Jau 
aišku, kad naujoje vyriausy
bėje socialistai ir liaudiškieji 
demokratai bus vadovauja
mos jėgos. Bet, sako praneši
mai, yra siekiama įtraukti ir 
komunistus. Komunistų Par
tija oficialiai nesanti pasisa
kius nei už, nei prieš įėjimų į 
koalicijų, bet leidžianti parti
jos nariams jon įeiti.

Senate nepavyko 
Fordo veto atmesti

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas jaučiasi laimėjęs 
prieš demokratus labai svar
bų mūšį. Senate nesusidarė 
dviejų trečiadalių dauguma 
atmetimui jo vetavimo Kon
greso piriimto prieš panaiki
nimų aliejaus kontrolę bi- 
liaus. Jisai buvo griežčiausiai 
priešingas pratęsimui kon
trolės nors kokius metus.

Senate įvyko toks pasidali
jimas: Už panaikinimų veto 
buvo 61 balsas, o prieš 39. 
Vadinasi, šešių balsų truko 
dėl sudarymo dviejų trečda
lių.

Dabar laukiama didelio ga
zolino kainos pakilimo. Taip 
pat pakils ir kuro apšildymui 
namų kaina.

Prezidento pareigas 
pavedė kitam

Buenos Aires. - Argentinos 
prezidentė Peronienė yra 
smarkiai susirgus. Laikinai 
jinai prezidento pareigas pa
vedė parlamento prezidentui 
Italo Luder.

Ji jau senokai nesveikuoja. 
Taip sublogus, kad besve- 
rianti 90 svarų, o dar tik 44 
metų moteriškė. Žada ilsėtis 
45 dienas.

Italo Luder yra 58 metų. Jo 
nusistatymas įvairiais klausi
mais pasauliui mažai težino
mas. Nežinoma, ar jis vairuos 
šalį pagal Peronienės nusta
tytas gaires, ar pasuks kitu 
keliu.

Londonas. - Du laiškai, atė
ję iš Airijos sostinės Dublino, 
turėjo bombas, kurios sprogo 
ir sužeidė du anglus. Laiškų 
siuntėjai nenustatyti.



2-ras puslapis LAISVĖ

LAISVE LITHUANIAN 
WEEKLY Kas ką rašo Ir sako

PUBLIBfflCI) B F TUK LITHUANIAN UOOPERATIV1 
PUBLISHING SOCIETY, INO.

Published Fridays, except in case Of Hollidays *
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417

Entered els second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year -..... $9-00
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year _____  >10.00
Queens Co., per six months >5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, >12.00 
Foreign countries, 6 months, >6.50

"ši pabaisa turi būti sunaikintai"
Rugsėjo 10 dieną pažangiečių dienraštis “Daily World” 

savo vedamajame iškėlė reikalavimą, kad Centrinė Žvalgy
bos Agentūra (Central Intelligence Agency - CIA) būtų 
likviduota, uždaryta. Ji pavojinga ne tik Amerikai, bet 
visam pasauliui. Tas akivaizdžiausiai paaiškėjo šiomis 
dienomis, kai tapo atidengta, kad Agentūra prezidento 
įsakymo nepakluso ir nesunaikino baisiausiai pavojingų 
nuodų. Ji juos slaptai laikė savo sandėlyje.

0 žymus daugelio laikraščių kolumnistas Tom Wicker 
savo kolumnai “The N. Y. Times” rugsėjo 12 dieną uždėjo 
antraštę “Destroy the Monster” (“Sunaikinti pabaisą”). 
Savo argumentu prieš Agentūrą taip pat ir šis kolumnistas 
vartoja paaiškėjimą, kad jinai neįvykdė prezidento įsakymo 
ir paslėpus nuo Amerikos ir viso pasaulio šiuos nuodus laikė 
savo sandėlyje.

Pridėjus dar ir tai, kad (T A užsiiminėja nuvertimu valdžių 
užsieniuose ir žudymu kitų šalių vadų, turėtų būti daugiau 
negu aišku kiekvienam padoriam ir rimtai galvojančiam 
amerikiečiui, kad, štai, mes turime pabaisą, kokią matyda
vome filmuose, bet nė į galvą neateidavo, kad toks padaras 
iš tikrųjų gyvuoja formoje valstybės įstaigos.

Juk Kongrese yra gana pažangių žmonių. Argi jie tylės ir 
neiškeis reikalavimo ČIA paleisti-uždaryti? Ypač Bella 
Abzug turėtų be delsimo prabilti.

Svarbu pats žygis, o ne jo teisinimas
Svarbu, kad mūsų aukštoji darbo unijų vadovybė prasi

blaivė ir pamatė, kaip kvailas ir klaidingas buvo jos 
paskelbimas boikoto išvežimui iš šios šalies Tarybų Sąjun
gos nupirktų grūdų. Pagaliau pamatė ar įsitikino, jog jos 
toks ėjimas nesuderinamas su šios šalies geriausiais 
interesais. 0 gal ją paveikė arba “įtikino” farmerių 
sukilimas prieš boikotą? ;

Pagaliau tai dabar ir nesvarbu. Taipgi nebesvarbu George 
Meany teisinimasis, kad jis ir jo kolegos laivakrovių unijoje 
su Gleasonu priešakyje pakeitė savo nusistatymą, kai 
prezidentas Fordas jiems pažadėjo, kad jis tuoj pradės 
kokias ten naujas derybas su Tarybų Sąjunga šiuo reikalu. 
Nebelikę pagrindo boikotą tęsti. Taipgi vyriausybės vadai 
garantavę, kad pardavimas grūdų žymiai nepakels maisto 
kainos.

Tegu ir taip. Tegu tai visa paveikė. Tegu mynai ir 
glysonai teisinasi, kaip beišmano, kodėl jie pakeitė nusista
tymą ir atšaukė boikotą. Juk ne galima jų barti už tai, kad 
jie desperatiškai nori palaikyti savo prestižą žmonių, ypač 
unijų narių akyse. Jeigu jie būtų, žinoma, ne bailiai, tai 
tiesiog būtų prisipažinę prie klaidos.

Prezidentas laimėjo ir pralaimėjo
Beveik tomis pačiomis dienomis prezidentas Fordas su 

savo vetavimo galia vieną mūšį skaudžiai pralaimėjo, o kitą 
laimėjo. Jo atsisakymą užgirti paskyrimą apšvietos reika
lams $7,900,000,000 Kongresas atmetė daugiau negu dviem 
trečdaliais balsų. Tai jam ir jo politikai buvo skaudus smūgis 
ir jis savo didelį nusivylimą nė nebandė paslėpti.

Bet į jo rankas ateina Kongreso priimtas bilius pratęsti 
aliejaus kainos kontrolę ir prezidentas ji taip pat vetuoja, tai 
yra - atsisako pasirašyti. Čia jau kita istorija. Kongrese jo 
oponentai nebepajėgia sudaryti dviejų trečidalių balsų 
daugumos jo., vetavimui atmesti ir bilių padaryti įstatymu 
be jo pasirašymo. Čia taip pat prezidentas neslepia savo 
didelio pasitenkinimo.

Kaip atrodo, tai mūsų dabartinis prezidentas jau bene bus 
supliekęs visus visų pirmesnių prezidentų rekordus vetavi
mo galios panaudojime.

Štai vėl svarbus pasiūlymas
Praeitą antradienį prasidėjo reguliarioji 30-oji Jungtinių 

Tautų Generalinės Asamblėjos sesija. Ji žada būti įdomi ir 
audringa. Ji turi Tarybų Sąjungos pasiūlymą, kuriuo įvyks 
aštrus pasidalijimas tarp kapitalistinio ir socialistinio 
pasaulių.

Tarybų Sąjunga siūlo, kad Asamblėja griežtai uždraustų 
visus ir visokius branduolinius bandymus. Turi būti galas 
tobulinimui ir baisinimui atominių ginklų. Tas reikalinga 
visos žmonijos gerovei ir ateičiai. Deja, galima užtikrinti, 
kad kapitalistinis pasaulis^ mūsų šalies vadovaujamas, 
pamatysite, nepasiskubins su pasiūlymo pasveikinimu ir 
užgyrimu. Kaip tik priešingai. Pamatysime, kaip didžiosios 
kapitalistinės valstybės per savo atstovus Asamblėjos 
sesijoje prie pasiūlymų priekabiaus ir diplomatiniai išsisuki
nės nuo balsavimo už jį. Bus panaudotos visos propagandos 
ir informacijos masinės priemonės pasiūlymo sumenkini
mui. Veikiausia vėl bus iš numirusių prikeltas inspekcijų 
stokos argumentas. Girdi, nėra garantijos, kad socialistinės 
šalys susitarimo arba uždraudimo laikysis.

Bet taipgi nėra garantijos, kad kapitalistinės šalys 
uždraudimo šventai laikysis. Tačiau mokslas jau yra 
suradęs būdus viską sužinoti. Niekas negali paslėpti 
gaminimo ir išbandymo branduolinių pabūklų.

Reikia, kad viso pasaulio liaudis tarybiniu pasiūlymu 
susidomėtų ir verstų savo vyriausybes jį šioje Asamblėjos 
sesijoje užgirti ir padaryti pasauliniu visiems lygiai verstinu

KOVA TARP GUDELIO
IR KVIKLIO

Chicagos “Vilnies” redakto
rius S. J. Jokubka kolumnoje 
“kasdien” rašo:

“Naujienų redaktorius ne
randa žodžių sukoneveikti 
“Draugo” redaktorių Br. 
Kviklį. Naujieniečiui redak
toriui baisiai nepatiko, kad 
Br. Kviklys parašė, jog Va
šingtonas su Helsinkio konfe
rencija reakcinių nacionalistų 
Lietuvos “vadavimo” politiką 
pastūmė į šalį.

“Naujienų” redaktorius su 
savo ALTo pirmininku dr. K. 
Bobeliu stačiai įpuolę despe- 
racijon, ką dabar reikės dary
ti be “vadavimo”. Vasario 16 
minėjimuose “vadavimas” 
gali nebelipti žmonėms ir, 
žinoma, dolerėlių gali su
plaukti daug mažiau, negu 
būdavo anksčiau.”

“VADUOTOJAI” DAR 
KILPOS ANT KAKLŲ 
NESINERSIĄ

Kanadiškių klerikalų laik
raščio “Tėviškės Žiburiai” re
daktorius kunigas Pr. Gaida 
pasmerkė tuos pabėgėlius, 
kurie keičia savo nusistatymą 
Tarybų Lietuvos klausimu ir 
jau simpatizuoja su Lietuva 
bendradarbiavimo idėjai. To
kiems žmonėms kun. Gaida 
primetė siekimą paveikti “va
duotojus”, kad jie kilpą ant 
kaklo užsinertų ir, žinoma, 
patys pasikartų.

Chicagos menševikų laik
raščio redaktorius sutinka su 
kun. Gaidos “filosofija” ir 
šaukia:

“Juk ne visi ir mūsų gene
rolai savo karius pražudė ir 
kovos draugus prarado. Mū
sų tarpe galvas iškėlė toliau 
matantieji ir daugiau kompli
kuotą tarptautinę padėtį su- 
prantantieji. Klaidas pada
riusieji turės trauktis, o iš
mintingesnieji ir padoresnieji 
stos priešakin. Taip lietuviai 
darė sunkiausiais laikais, pa
našiai jiems reiks elgtis ir 
šiandien. Kilpos mes sau tik
rai nesinersime.”

TELEVIZIJOS IR RADIJO 
VAIDMUO TARYBŲ 
LIETUVOJE

. Vilniaus “Tiesa” (rugsėjo 6 
d.) savo vedamajame “Tele
vizija ir radijas - komunisti
niam auklėjimui” pabrėžia:

“Dažnas žmogus naują die
ną pradeda, išklausydamas 
radijo paskutiniųjų žinių lai
dą. Svarstydami, kaip pra
leisti vakarą, peržvelgiame 
televizijos programas - ieško
me, ką vertėtų pasižiūrėti. 
Paskaičiuota, kad dabar apie 
85 procentus mūsų respubli
kos gyventojų televizijos lai
das žiūri sistemingai.

Darbo žmonių laisvalaikio 
balanse televizijąi ir radijui 
tenka svarbi dalis. Laidos 
turi tarnauti ne tik pramogai, 
bet ir plėsti akiratį, ugdyti 
aktyvius komunistinės visuo
menės kūrėjus, karštus tary
binius patriotus, skatinti kil
nius siekius ir taurius jaus
mus.

Nemaža daroma, kad svar
biausios vidaus ir užsienio

naujienos būtų perteikiamos 
operatyviai, kad laidos būtų 
įtaigios.

Bet programose dar nema
ža ir laidų, kurios neprabyla 
nei į klausytojo širdį, nei į jo 
protą. Pasitaiko, kad televizi
jos ir radijo tribūną atskirų 
žinybų darbuotojai panaudo
ja ne savikritiškai analizei, o 
pasigyrimams, gvildena siau
rus, didesnio visuomeninio 
skambesio neturinčius klausi
mus. Neretai užmirštama, 

į kad televizijos žiūrovų ir ra
dijo klausytojų bendras išsi
lavinimo ir kultūros lygis pa
staraisiais metais gerokai 
išaugo, ir jų nepatenkina lai
dos, parengtos paskubomis.

Vietinio radijo redakcijoms 
rajonuose, įmonėse ir ūkiuo
se reikia teikti daugiau para
mos, plačiau skleisti gerą 
patyrimą, skatinti ieškoji
mus, paremti atradimus. Tai 
svarbi tema ir rajonų laikraš
čiams. Juose kur kas dažniau 
turėtų pasirodyti tokių laidų 
apžvalgos ir recenzijos. Masi
nės informacijos ir propagan
dos priemonės komunisti
niam darbo žmonių auklėji
mui turi būti panaudojamos

i kuo geriau.”

MUSŲ NELAIMINGI 
VADUOTOJAI NUSIVYLĘ 
KANADIEČIAIS

Koks ten Liudas Damulis 
pabėgėlių laikraštyje “Nepri
klausoma Lietuva” savo ap
dūmojimuose “Helsinki Dek
laracijos šešėlyje” skundžia- 

i si:
“Liepos mėn. 28 d. vakare 

I buvau paprašytas prisidėti 
prie budėjimo ir protesto ak
cijos prieš Helsinki deklaraci- 

; jos pasirašymą. Kitos dienos 
i rytą, nuėjęs prie mūsų mies
to kritusiems karuose daly
viams stovinčio paminklo, ra
dau kelis pabaltiečių išeivius, 
kurie bandė praeiviams aiš
kinti savo akcijos priežastis ir 
prašė jų pasirašyti protesto 
peticiją Kanados valdžiai.

Helsinki šešėlyje pabaltie
čių nuotaika prislėgta. Rimtis 
lygiai tokia pat, kaip laidotu
vėse. Praeiviai - miesto gy
ventojai, veik nekreipia į mus 
dėmesio. Mūsų užkalbintiems 
tenka ilgai aiškinti, ko mes 
siekiame.”

O KURI ŠALIS 
KITAIP ELGIASI?

Savo ilgame vedamajame 
“Laimėjo Sovietų Sąjungos 
politika” Chicagos kunigų 
laikraščio “Draugas” (rugs. 8 
d.) redaktorius giriasi pada
ręs naują atradimą apie Ta
rybų Sąjungą. Jis sako:

“Baigiant reikia pastebėti 
seną patyrimą, kad, jeigu 
Maskva pasirašo kokią nors 
sutartį, ši visada turi būti 
Sovietų Sąjungai naudin- 
ga. . .

Švenčiausia tiesa. Bet kur 
yra tokia šalis, kurios vado
vybė pasirašo kokią nors su
tartį, manydama, kad ji tai 
šaliai yra nenaudinga? Ar 
prezidentas Fordas padėjo 
parašą po Helsinkio Deklara
cija, nemanydamas, kad ji 
yra Jungtinėms Valstijoms 

Joniškio rajono 
bityne.

“Taikos” kolūkio bitininkai Bučiai ūkioįstatymu. Branduolinio ginklavimosi ir karo grėsmė yra 
pasaulinė. Nėra tokios šalies bei valstybės, kuriai jinai
nebūtų pavojinga. Ir juo ilgiau branduolinių ginklų bandy
mams nebus užkirstas kelias, tuo pasidarys didesnė ir 
pavojingesnė grėsmė.

Joniškio rajono “Taikos” kolūkio bitynas - vienas didžiau
sių Lietuvoje. Šiemet iš kiekvieno avilio bitininkai čia gavo 
daugiau kaip po 21 kg. medaus. G. Svitojaus nuotrauka

naudinga? Čia ponas “D.” 
redaktorius su tokia filosofija 
naujos Amerikos neatrado. 
Šalis kuri pasirašo sutartis, 
vadovybė, žinodama, kad tos 
sutartys jos šaliai yra pražū
tingos, yra vadinama savo 
šalies ir jos žmonių išdavike. 
Ar ne? Jeigu klerikalų dien
raščio redaktorius dar nei to 
nežino, jis yra pirmos klasės 
ignorantas.

PIETŲ AMERIKOS 
JAUNIMAS JŲ 
NEBEKLAUSO

Menševikiškos “N.” po di
dele antrašte “Komunistai 
paveikė Pietų Amerikos lie

tuvių jaunimą” idėjo iš “žy
maus lietuvių veikėjo Argen
tinoje laišką”, kuriame, girdi, 
“tarp kitko”, sakoma:

“III-jo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso ruošimas 
eina sunkokai, nevieningai. 
Jaunimas yra labai išdidus, 
daug reikalaująs iš senesnių 
veikėjų.

Manau žinote, kad pas mus 
veikia ALOST (Argentinos 
Lietuvių Organizacijų ir 
spaudos Taryba), į kurią nuo 
kiekvienos organizacijos, ne
žiūrint jos dydžio, įeina po du 
atstovus. Spauda beturi tik 
vieną atstovą - “Laiko”. Ar
gentinos Lietuvių Balso lei
dėjas, už tarnavimą Lietuvos 
okupantui, prieš 4 ar 5 metus 
buvo iš ALOST pašalintas. 
Tačiau jam pasisekė savo 
pusėn patraukti jaunimą, ku
rio dauguma dabar yra palan
ki Lietuvos okupantui.

Iš Čikagos LB buvo atsiun
tusi R. Šoliūnaitę, kuri nieko 
gera nepadarė, nes ir ją 
Ožinskas paveikė savo pusėn. 
Jaunimas pasiuntė PLB 
pirm. Nainiui prieš ALOST 
nukreiptą laišką. ALOST val
dybai teko aiškintis, kaip da
lykai tikrumoje yra.”

Ožinskas,“Argentinos Lie
tuvių Balso” leidėjas, žinoma, 
nebuvo ir nėra joks komunis- 

I tas. Jis pritaria užsienio lie
tuvių bendradarbiavimui su 
Tarybų Lietuva. Tokio jo 
nusistatymo buržuaziniai na
cionalistai ir negali pakęsti.

Mes norime Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimą karštai 
pasveikinti už atsisakymą 
šokti pagal reakcininkų muzi
ką.

JIE NESIDŽIAUGIA 
TARYBŲ LIETUVOS 
IŠGARSĖJIMU

Didelio nepasitenkinimo to
nu, be žodelio užgyrimo ir 
pasididžiavimo, po smulkute 
antrašte “Vaišina užsienie
čius” smetoninė “Elta” pasa
koja:

“Į Lietuvą vienu kartu rug- 
piūčio 20-22 d. buvo nuvykęs 
daug užsieniečių, diplomatų, 
politikų, visuomenės veikėjų, 
žurnalistų, mokslo ir kultūros 
darbuotojų. Tarp jų buvo 
Tanzanijos, Indonezijos Jor
danijos, Peru, Kuwaito, Por
tugalijos, Sufano, Bolivijos, 
Siera Leone, Lenkijos, Rytų 
Vokietijos, Čekoslovakijos, 
Rumunijos, Bulgarijos, Aus
trijos Singapūro ambasado
riai, Sirijos, Brazilijos, Ar
gentinos ambasadų reikalų 
patikėtiniai. JAV, Rytų Vo
kietijos, Bulgarijos, Prancū
zijos generaliniai konsulai iš 
Leningrado, Lenkijos gene
ralinis konsulas iš Minsko ir. 
kiti.

Pirmą dieną svečiai apžiū
rėjo Vilnių, jo universitetą ir 
kitas vietas bei įstaigas. Va
kare sovietinės Lietuvos val
džia suruošė svečiams iškil
mingą priėmimą. Tos sovietų 
pastatytos valdžios galva J. 
Maniušis ir Indonezijos am
basadorius pasikeitė tostais.

Rugpiūčio 21-22 d. svečiam 
buvo rodomas Kaunas, Tra
kai ir Rumšiškėse liaudies 
muziejus.”

Tai iš tikrųjų puikus Tary
bų Lietuvos išgarsėjimas. 
Juo didžiuojasi ir džiaugiasi 
kiekvienas susipratęs lietu
vis. Aišku, kad jos priešams 
tas labai nepatinka.
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Washingtonas. - Tai FBI (Federal Bureau of Investiga
tion) naujutėlės patalpos. Jos buvo pradėtos statyti 1962 
metais. Biuro vadu dar tebebuvo Edgar Hoover. Buvo 
apskaičiuota, kad šių milžiniškų patalpų pastatymas mums 
taksų (mokesčių) mokėtojams atsieis tik 60 milijonų dolerių, 
betgi atsiėjo net 126 milijonai. Tai ar tik nebus pats 
brangiausias pastatas visoje sostinėje.

“UŽATLANTĖS LAIŠKAI”
Žymiojo Tarybų Lietuvos 

poeto Vacio Reimerio knygą 
“Užatlantės Laiškai” perskai
čius, susižavėjau, ir tikiu, 
kad ir visi kiti, kuriems teko 
proga knyga perskaityti, jau
čiasi taip pat. Ir, man atrodo, 
kiekvienas jos skaitytojas tu
rėtumėme mieląjį poetą nuo
širdžiai pasveikinti.

Skaitant “Užatlantės Laiš
kai” kažkaip stebiesi auto
riaus nepaprastu sumanumu, 
nepaprastu gyvenimo pažini
mu ir tokiu plačiu apibūdini
mu Amerikos ir jos lietuvių 
gyvenimo. Man norisi poetą 
ne tik pasveikinti, bet ir 
palinkėti jam tvirtos sveika
tos ir kad jis ne po ilgo vėl 
aplankytų Ameriką ir jos lie
tuvius.

Čia noriu nors vieną kitą 
šios įdomios knygos punktą 
paminėti. Va, pavyzdžiui, 
kaip autorius apibūdina Kali
fornijos raudonmedžių karali
ją .

“Žinai, Džonai, maloniai 
nustebau, be okeano sutikęs 
dar ir kitus nematytus žemės 
milžinus. Garsiosios sekvo- 
jos, arba raudonmežiai, kaip 
juos čia vadina, tiesiog ap
stulbina. Pamatęs šiuos ža
liuosius gigantus, negali atsi
kratyti minties, kad jie prieš 
tave stovi lyg atgimę priešis
toriniai gyvūnai nors čia tik 
medžiai. Tai, tur būt, dėl to, 
jog žinai, kad sekvojos lyg 
kokie mamutai - išmirštantis, 
išnykstantis reiškinys”.

Taipgi autorius prisimena 
Indėnų sunkų ir skurdų gyve
nimą. Jis sako: “Indėnų gy
venimo vidurkis tėra 44 me
tai, o kai tuo tarpu bendrai 
JAV žmogaus gyvenimo 
trukmė siekia 70 metų”.

Taipgi autorius pažymi: 
“Šioje šalyje kasdieninis skai
tytojo maistas skaityti apie 
sukrečiančias žmogžudystes, 
apie bankų, biznio įstaigų ir 
krautuvių apiplėšimus, apie 
gyventojų užpuldinėjimą, 
smurto aktus namuose, gat
vėse, traukiniuose, parduo
tuvėse” ir 1.1.

“Užatlantės Laiškai” auto
rius rašo apie pasauliniai iš
garsėjusį Disneyland:

“Peržengęs slenkstį į Dis
neilendą, atsiduri nuostabia
me fantazijos pasaulyje. Bu
vau nemažai girdėjęs ir gera, 
ir bloga apie šį didelį ir gražų 
žmogaus išmonės kūrinį. Aš 
čia pirmiausia pamačiau švie
sios, geros jo minties polėkį 
ir didelę meilę gyvenimui, 
grožiui. V. Disnėjus, sukūręs 
visą pasaulį pavergusį pe
liūkštį Miki Mauzą ir Bembį, 
žinoma, uždirbo didžiulius pi
nigus, tapo milijonieriumi, 
bet ar yra planetoje tokia 
valiuta, kuria būtų galima 
įvertinti gėrį ir taurumą, pa
sėtą jaunose (ir ne tik jauno
se!) širdyse?”

Toliau:
“Bet klaidinga, žinoma, bū

tų manyti, kad pasakiškasis 
Disneilendas - tik vaikams 
skirtas pasaulis. Tie, kas 
tvarko šį žaismingąjį įrengi
nį, čia sumaniai propaguoja ir 
naujuosius tos šalies techni
kos bei mokslo pasiekimus, 

ir, kas be ko, - tarp dirbtinių 
giedančių ir kalbančių Poline
zijos papūgų ar skraidančio 
delfino subtiliai iškiša ameri
koniškojo gyvenimo būdo re
klaminį blizgesį”.

Baigdamas apie Disneilen
dą, autorius sako: “Kaip be
būtų, o Disneilende norisi 
žemai nusilenkti aukštam 
žmogaus minties polėkiui, jo 
žaismingai išmonei, grožiui”.

Lankantis Massachusetts 
valstijoje, poetas sutiko savo 
giminaitę. Ir ten, matyt, am
žinai ilsisi kai kurie jo sene
liai. Čia poetą užliejo susijau
dinimo banga. Užbaigoje laiš
ko jis sako:

“Ar lengva ši tolimo šalto 
kranto žemė, seneliai?

Diena jau merkėsi. Petro- 
nelės-Beatričės galva man at
rodė dar baltesnė, ir dar 
brangesnis buvo jos balsas”.

L-ma
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Dear Friends,

I am enclosing a check for 
$36 to cover my subscription 
for 1 year and a new sub
scription for a fine woman in 
Lithuania who helped us 
much in Lithuania, and the 
rest ($15) is a donation to 
“Laisve”.

I might in passing write 
that I enjoy your newspaper 
very much as do many other 
people here in Chicago and in 
Lithuania. I understand now 
how good both of our papers 
(Vilnis and Laisve) are.

I hope to complete an arti
cle on my impressions of my 
first trip to Lithuania. To me 
it was monumental and one 
that I will never forget’, 
there is so much to be writ
ten.

It was good to see Eva 
Mizara there - too bad we did 
not get much chance to socia
lize.

Hello to all.
Roger Žilis

Harvey, Ill.

TOKYO. - Jungtinių Val
stijų ambasadorius Japonijo
je Mr. James D. Hodgson 
sako, kad būtinai reikalingi 
kuo tvirčiausi santykiai tarp 
Japonijos ir Amerikos. Abie
jų šalių interesai ir siekimai 
esą tie patys, bendri.

J. MAČIUKEVIČIUS

Žalieji ežerai
Sūpuoja žalią bangą 
Žalieji ežerai,
I aukštą, žydrą dangų 
Pakilo ajerai. . .

Plasnoja paukščiai, kyla 
Iš vakaro dausų, 
Pripylė mėnuo šilą 
Žalių žalių šviesų.

Jžkūrė mėnuo ugnį, 
Užsiplieskė žara 
Ir, rodosi, kad dugno 
Tuos ežeruos nėra. . .

Ramiai sūpuoja bangą 
Žalieji ežerai, 
į aukštą žalią krantą 
Palinko ajerai.
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Mirtis atskyrė mano motiną LIETUVOS GARDUMYNŲ 
INDUSTRIJA

Mariutė ir Petras Auštrai
Šių metų rugsėjo 1 dieną, 

Buenos Aires mieste, Argen
tinoje, išsirgusi metus laiko, 
mirė mano motina Mariutė 
Petruškevičiūtė-Auštrienė, 
sulaukusi 82 metų amžiaus.

Mano motina gimė vargin
goje šeimoje, Aleksote - Kau
ne. Skurdžios gyvenimo sąly
gos privertė ją dar labai 
jaunutę atsiskirti nuo tėvų. 
Būdama 12 metų, ji jau turė
jo palikti namus ir išvykti pas 
vyresniąją seserį į Angliją. 
Pagyvenus ten kelis metus, 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstijas.

Apsigyvenusi Brooklyne, 
apsivedė su Petru Auštra ir 
susilaukė manęs. Vėliau per
sikėlė gyventi į Shelton, 
Connecticut, ir ten veikė su 
pažangiaisiais lietuviais. Mo
tina priklausė prie tuomet 
buvusio Lietuvių Moterų 
Progresyvinio Susivienijimo, 
o mano tėtis buvo vienas iš

Lietuva švenčių atspindyje
ALDONA ALEKNIENE

Didingi, reikšmingi šie me
tai Lietuvai, minint pergalės 
prieš fašistinę nVokietiją 30- 
metį ir Tarybų Lietuvos 35 
metų šlovingą jubiliejų. Šios 
sukaktys turi labai didelės 
istorinės reikšmes. Jos atei
nančioms kartoms primena 
reikšmingus pokeičius tame 
istoriniame laikotarpyje.

Laimingi esame tie, kurie 
šiemet parvykome į Lietuvą 
viešnagėn ir galėjome daly
vauti tokių svarbių, istorinių 
įvykių sukaktuvėse. Iškil
mingai, reikšmingai atžymė
jo šiuos jubiliejinius metus 
Lietuvos liaudis su Respubli
kine Dainų Švente, į kurią 
susibūrė 33,000 pačių geriau
sių dainininkų, šokėjų ir mu
zikantų. Atrodė, kad dainuo
ja visa Lietuva. Ne veltui iš 
senų laikų Lietuvą vadinama 
Dainavos šalimi. Senojoje so
stinėje Vilniuje suėjo 300,000 
žiūrovų. Iškilminga Dainų 
Šventės dalyvių ir svečių 
eisena užpildė sostinės gat
ves.

Vingio Parke prasideda 
programa. Komiteto pirmi
ninkė, TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotoja, L. 
Diržinskaitė kalba: “Mes 
reiškiame gilią pagarbą 
tiems, kas nepagailėjo laisva
laiko bei kruopštaus darbo, 
kad savo kūryba šlovintų Ta
rybinę Tėvynę, apdainuotų 
didžias liaudies pergales”.

Skamba TSRS ir Lietuvos 
TSR himnai. Pavirsta di
džiausiu triumfu, kuomet su
skamba daina “Dainuoja dar
bo Lietuva” - muzika V. 
Laurušo, žodžiai J. Nekra- 
šiaus. Baigiantis dainos žo
džiams, visa milžiniško dy
džio estrada pavirsta TSR 
valstybine vėliava. Daininkai 
iškėlė į viršų raudonas, bal
tas, žalias skareles, iš kurių 
susiformavo vėliava.

Pasigirdę “Trimito” garsai 
reiškė kvietimą mažiesiems 
dainininkams išstoti. Estrada 
prispildė tūkstančiais vaiku
čių su geltonomis kepuraitė
mis, kaip anksti pavasarį lau

pirmųjų “Laisvės” dalininkų 
bei skaitytojų. Kartais jie 
gaudavo “Laisvę” ir Lietuvo
je, o Argentinoje “Laisvę” 
skaitė iki šių dienų.

Išsiilgę tėvynės, 1920 me
tais mūsų šeima grįžom į 
“Nepriklausomą” Lietuvą. 
Tačiau ir ten nebuvo ramus 
gyvenimas. Fašistiniais Sme
tonos režimo laikais mano 
tėvelis buvo persekiojamas, 
ir kai negalėjo daugiau to 
pakęsti, 1929 metais išvyko
me į Argentiną, kur tuojau 
tėvai susirado pažangiąsias 
lietuvių organizacijas.

Prieš 18 metų Argentinoje 
mirė mano tėvelis, o dabar 
mirtis atskyrė ir mano moti
ną. Lai ilsisi juodu po mėly
nuoju Argentinos dangumi, 
kur nė vieno imigranto dalia 
nebuvo rožėmis klota. . .

Liūdinti dukra
Helena Auštraitė-Feiferienė 

ir žentas Robertas Feiferis

kuose žydinčių purienų. Vai
kų chorai programą pradėjo 
su E. Balsio “Skambėk pioni- 
rių dainelė”. O kuomet ma
žieji uždainavo A. Ostrauskio 
“Te visad šviečia saulė”, iški
lo geltonos kepuraitės aukš
tyn, reprezentuojančios dai
nos turinį - didžiulę saulę. Su 
paskutiniais dainos žodžiais 
“ir dangus būna giedras” vėl 
staigmena: kepuraitės apsu
kamos į kitą pusę, kas sudaro 
nepaprastą reginį - sužydusių 
gėlių reginį. Vaikučiai sutin
kami labai šiltai, didelėmis 
ovacijomis.

Vyrų chorai dainuoja karo 
laikotarpio partizanų dainas, 
primenančias šventės daly
viams sunkias Tėvynės die
nas, kada sunkios okupanto 
letenos slėgė šalį, naikino, 
degino miestus.

Kiek meno, energijos ir 
sunkaus darbo įdėta, suruo- 
šiant šią didžią neapsakomo 
grožio šventę! Sakoma, kad 
per penkerius metus ruošėsi, 
lavinosi miestų ir rajonų savi
veiklininkai. Į Dainų Šventės 
repertuarą galėjo patekti tik
tai patys geriausieji. Viršijo 
Vilnius skaičiumi saviveikli
ninkų, davęs 5,784, likusieji 
buvo iš visos Lietuvos.

Pasirodė profesionalų ko
lektyvai. Grojo simfoninis or
kestras. Repertuaras buvo 
sudėtingas, ypatingai šokių 
choreografė E. Markūnienė 
pasidarbavo, sukūrisi net 
septynius sudėtingus naujus 
šokius ansamblių vakarui, 
kuriuos šokėjai atliko meist
riškai. Šūkiai: “Himnas dar
bui”, “Tautų Draugystė”, 
“Tau, Tėvyne” puošė ir teikė 
iškilmingumą šventės nuotai
kai.

Šokių diena “Žalgirio” sta
dione. Čia savo meną parodė 
tūkstančiai šokėjų. Meistriš
kai, grakščiai demonstravo 
darželinukai, pionieriai, 
moksleiviai, jaunimo ir pagy
venusių žmonių kolektyvai. 
Pastarieji labai pasižymėjo 
su kadrilium.

Daug puošnumo šventei su
teikė šokėjų rūbai. Koks gra-

Tarybų Lietuvos konservų 
pramonės įmonėse prasidėjo 
naujas gamybos sezonas. Į 
prekybos bazes išsiųsta tūk
stančiai indelių su perdirbto
mis šių metų sodų ir daržų 
gėrybėmis -' uogomis, vai
siais, daržovėmis.

Šiais metais Lietuvos mais
to pramonės įmonės paga
mins daugiau kaip 105 milijo
nus indelių konservų - 12 
procentų daugiau, negu 
penkmečio pradžioje. Paįvai- 
rėjo ir šių gaminių asortimen
tas. Vartotojai gaus gardes
nių, daugiau vitaminų turin
čių konservų. Medikams re
komendavus, didelė dalis 
konservuotų gaminių daromi 
su vertingais vaisių, uogų, 
morkų, raudonųjų burokėlių 
sirupais. Vaikams konser
vuojamas erkšėtrožių, šalta
lankio, aronijos “plantacijų” 
derlius, turintis labai daug 
vitaminų. Plačiau imta taiky
ti uogų ir daržovių konserva
vimą šalčiu, kai jie staigiai 
sušaldomi iki 30-35 laipsnių, o 
prieš vartojimą atšildomi. 
Taip užkonservuoti vaisiai ir 
daržovės nepraranda vitami
nų* ir yra skanūs, kaip ką tik 
iš sodo atnešti. Užsiėmu- 
sioms šeimininkėms gamybi
ninkai pasiūlė sausus rinki
nius, iš kurių pietų stalas 
paruošiamas per keliolika mi
nučių.

Didindamos gamybą ir ge
rindamos produktų kokybę, 
platų šuolį pirmyn šį penkme
tį žengė ir kitos maisto pra
monės šakos. Pavyzdžiui, 
nuo 1970 metų konditerijos 
įmonės gamybą padidino 
maždaug penktadaliu, cuk
raus gamyba iš cukrinių run
kelių padidėjo beveik 1,7 kar
to. Tai pasiekta, modernizuo
jant veikiančius fabrikus ir 
kombinatus, statant naujus. 
Per nepilnus pastaruosius 
penkerius metus atiduota 
naudoti apie 100 mechanizuo
tų ir automatizuotų linijų, 
kurios darbo našumą padidi
no beveik dvigubai. Rikiuo- 
tėn stojo galingas cukraus 
fabrikas Kėdainiuose, našus 
marmeladinių saldainių ce
chas Kaune, žalių žirnelių 
konservavimo linijos Panevė
žyje ir Vilkaviškyje, kondite
rijos cechas Kaune. Baigiama 
statyti labai didelė kepykla 
Vilniuje. Ji kasdien iškeps po 
135 tonas duonos ir pyrago 
gaminių. Numalšinti troškulį 
karštą vasaros dieną padės 
rekonstruotos Panevėžio 
“Kalnapilio”, Klaipėdos 
“Švyturio” ir Šiaulių “Guber
nijos” alaus daryklos. Jų pa
jėgumai padidinti 30 milijonų 
litrų per metus. Nepaisant 
tokio alaus gamybos ūgtelėji- 
mo, jo vis dar trūksta. Todėl 
Utenoje statoma alaus daryk
la, kuri per metus gamins 72 
milijonus litrų alaus ir 25 

žus tautinių drabužių raštų ir 
spalvų iš skirtingų vietovių - 
aukštaičnųžemaičių, dziūkų - 
suderinimas! Žygiavo, šoko 
liaudies šokėjoj, pasipuošu
sios elegantiškomis vėliau
sios mados ilgomis suknelė
mis.

Dalyvavo daugybė profesi
nių^ saviveiklinių bei karinių 
orkestrų. Trenkia vario dū
dos, būgnai muša ritmą! Or
kestrų labai puošnios, spal
vingos uniformos sudaro didų 
šventės vaizdą.

Kuomet šokėjai išrašo žo
džius “Pergalė” ir “LTSR”, 
tai reiškia, kad ši šventė yra 
skirta paminėjimui Pergalės 
30-mečio ir Tarybų Lietuvos 
35-meČio sukaktuvių, Aplo
dismentai pripildo stadioną.

Ąžuolų vainikais apvaini
kuoti Šventės dirigentai, me
no vadovai, dailininkai. 
Skambėjo žirgų varpeliai, o 
žiūrovų “Valio”!

Dainų Šventė paliko mums 
neišdildomą įspūdį.

milijonus litrų vaisvandenių. 
Beje, įrengimais šią įmonę 
aprūpins garsios aludariais 
Čekoslovakijos įmonės.

Lietuvos maisto pramonė 
dabar tiekia pirkėjams be
veik 700 gaminių. Gaminių 
assortimento įvairinimas, jų 
kokybės gerinimas yra vie
nas svarbiausių punktų, ku
riuos įrašo maisto pramonės 
įmonių kolektyvai savo socia
listiniuose įsipareigojimuose 
TSKP XXV suvažiavimo gar
bei. Daugiau kaip pusšimtis 
jų gaminių susilaukė aukš
čiausio įvertinimo - jie pažy
mėti Valstybiniu kokybės 
ženklu. Bet nepaisant to, turi 
gaminys kokybės ženklą, ar 
ne, jis gaminamas tik iš aukš
tos kokybės natūralių pro
duktų, pagal griežtai nusta
tytus standartus. Kiekvieno 
naujo gaminio receptai ke
liauja į TSRS sveikatos ap
saugos ministeriją patikrini
mui. R. Čėsna

Prieš prezidentą 
iir gubernatorių

GOV. WILLIAM MILLIKEN

Detroit, Mich. - Prieš kele
tą dienų įvyko svarbi konfe
rencija, kurioje buvo pa
smerkta prezidento Fordo ir 
Michigano valstijos guberna
toriaus Millikeno politika. 
Konferencijoje dalyvavo 40 
organizacijų atstovai.

Konferencijoje pareikšta, 
kad jų abiejų - prezidento ir 
gubernatoriaus politika veda 
dar į didesnį darbo žmonių 
skurdą ir nusivylimą. Ypatin
gai aštriai konferencija pasi
sakė prieš mažinimą lėšų tei
kimui ekonominės paramos 
varguomenei. Michigano val
stija yra viena iš skaudžiau
siai nedarbo paliestų valstijų.

Madridas, Ispanija. - Gru
pė palestiniečių čionai pagro
bė Jungtinių Valstijų amba
sadorių ir kur nors su juo 
pabėgo. Palestinos Išsilaisvi
nimo Organizacija pareiškė, 
kad jinai nieko bendro neturi 
su tokiu teroristiniu veiksmu 
ir smerkia teroristus.

Šiame labai gražiame pastate 
per vienuoliką metų veikė 
New Yorko Kultūrinis Cent
ras. Bet dabar užsidaro. Turi 
užsidaryti, nes nebeturi pini
gų. Jis buvo įsteigtas ir palai
komas kelių turtingų šeimų.

Centro užlaikymas per me
tus “suėda” $700,000!

Vilniaus antrojo statybos tresto dažytojų brigadininkas 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas Petras Šileikis 
[centre] kalbasi su darbininku Jonu Jasiulavičium.

Tarybų Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos deputato pareigos

PASIKALBĖJIMAS SU DEPUTATU PETRU ŠILEIKA
Gal papasakotumėte, ko

kios yra deputato pareigos ir 
kokius klausimus jam tenka 
spręsti?

— Deputato vardas, - sako 
Petras Šileika, - labai garbin
gas, bet kartu ir įpareigojan
tis. Man jau teko dalyvauti 
septyniose Aukščiausiosios 
Tarybos sesijose. Be to, esu 
išrinktas Sumanymų komisi
jos nariu, todėl taip neretai 
tenka lankytis šalies sostinė
je Maskvoje, dalyvauti komi
sijos posėdžiuose, ruošiant 
klausimus sesijoms, įvairių 
nutarimų projektus.

Tačiau, žinoma, ne mažiau 
svarbi mūsų, deputatų, pa
reiga - vykdyti rinkėjų prie
sakus, stengtis tenkinti jų 
pageidavimus, pareiškimus, 
analizuoti skundus. O rinkėjų 
kreipiasi gana nemažai su 
pačiais įvairiausiais klausi
mais.

Dalis rinkėjų kreipiasi be
tarpiškai į darbo vietą arba 
raštiškai. Bet daugiausia jų 
ateina priėmimo metu. Mat, 
kiekvieno mėnesio pirmąjį 
trečiadienį budžiu Deputatų 
kambaryje. Žmonės prašo 
padėti pagerinti butų sąly
gas, pasirūpinti, kad jų ma
žyliai pateiktų į lopšelius ar
ba darželius, kad būtų su
tvarkyta aplinka, apželdinta 
teritorija ir daugeliu kitų 
klausimų. Kiekvieną prašy
mą ar pareiškimą stengiuosi 
atidžiai išnagrinėti, išsiaiš
kinti padėtį, o vėliau raštu 
atsakau, kas jau padaryta 
arba bus daroma.

Kartais tenka spręsti ir 
sudėtingesnes problemas. 
Štai kartą, prisimenu, pas 
mane atėjo grupė Vilniaus 
ketvirtosios gelžbetoninių

NAUJOS KNYGOS
Jonas Kabelka. “Latvių 

kalba” (350 psL). Žinomo kal
bininko knygoje yra platus 
įvadas, kur apžvelgiama lat
vių ir Latvijos vardai, pati 
latvių kalba, pirmieji raštai, 
įvairūs kalbiniai darbai, žy
mesnieji latvių kalbos tyrinė
tojai. Toliau aprašoma latvių 
kalbos fonetika ir morfologi
ja, pateikiama tekstų iš tau
tosakos, grožinės ir moksli
nės literatūros. Pabaigoje 
yra žodynėlis.

“Europos taurė” (318 psl.). 
Knygoje pateikiamos 136 
šachmatų partijos iš 144, ku
rias Lietuvos komanda sužai
dė Europos taurės (Eber- 
hardto Vilhelmo) turnyre. 
Knygos autoriai V. Mikėnas, 
I. Vistaneckis, J. Krimeris, 
D. Lapienis, A. Uogelė, G. 
Plungė, G. Lakūnas, J. But
kus, _L. Kalvelis, V. Milvy
das.

“Vilnius” (nuotr. L. Ver- 
bliugevičiaus). 13 spalvotų 
atvirukų aplankas.

Iš vertinių pažymėtina:
Karlas Marksas. “Prideda

mosios vertės teorijos (“Ka
pitalo” IV tomas) II dalis” 
(606 psl.).

Vladimiras Leninas. “Val
stybė ir revoliucija”. Mark

M. Kuraičio nuotr.

konstrukcijų gamyklos dar
bininkų. Jie skundėsi, kad 
gamykloje nelabai geros dar
bo ir buities sąlygos. Nors 
apie tai buvo ne kartą kalbė
ta, padėtis nepagerėjo. Iš
siaiškinus visą padėtį, prisiė
jo važiuoti į Maskvą, į TSRS 
Statybos ministeriją. Ten pa
vyko išsirūpinti lėšų gamyk-' 
los buitinių patalpų statybai. 
Į jas darbininkai jau persikė
lė; čia yra puiki valgykla, 
dušai, persirengimo kamba
riai ir kt.

—- Būtų įdomu išgirsti apie 
Jūsų asmeninį gyvenimą, 
apie Jūsų mėgiamiausią už
siėmimą laisvalaikiu.

— Gyvenu Kuprioniškėse, 
gražioje vietoje miesto pa
kraštyje. Turiu nuosavą ke
turių kambarių namą, mašiną 
“Moskvič”, garažą. Žmona 
Antanina dirba “Ramunės” 
siuvimo fabrike sukirpėja- 
brigadininke. Vyriausioji 
duktė Birutė studijuoja lietu
vių kalbą Vilniaus universite
te, o Regina ir Rita dar 
mokosi vidurinėje mokyklo
je.

Mėgiamiausias užsiėmi
mas? Tur būt, sportas. Be to, 
esu aistringas žvejys, gry
bautojas. Todėl nedarbo die
nomis su šeima vykstame į 
gamtą, kur nors prie ežero. 
Na, ir pasigirsiu, kad di
džiausias mano, kaip žvejo, 
laimikis - penkių kilogramų 
lydeka, kurią spiningu ištrau
kiau žmonos tėviškėje Dau- 
norių kaime, nedideliame 
miškais apaugusiame ežerė
lyje. Žinoma, teko gerokai 
paprakaituoti. . .

K. Bagarauskas
Žurnalistas

sizmo mokymas apie valstybę 
ir proletariato uždaviniai re
voliucijoje” (179 psl.).

Vladimiras Leninas. “Apie 
nacijų apsisprendimo teisę” 
(80 psl.).

Piotras Burda. Žemė ir 
žmonės” (55 psl.). Šioje bro
šiūroje pasakojama apie tai, 
kas daroma Dotnuvoje, kad 
žemdirbio darbas būtų arti
mas širdžiai bei patrauklus, 
apie šio ūkio žmones, jų dar
bą, poilsį, pramogas, dvasios 
lobius bei grožį, jų interesų 
įvairovę.

Lietuvos TSR Žemės ūkio 
ministerija. “Prof. Adomo 
Hrebnickio muziejus rojuje” 
(46 psl.). Sodininko pomologo 
A. Hrebnickio atminimui 
įamžinti Rojuje, name, kuria
me nuo 1922 metų gyveno 
profesorius su šeima, 1961 m. 
atidarytas memorialinis mu
ziejus. Apie jį pasakojama 
šiame gausiai nuotraukomis 
iliustruotame leidinyje. 
Tekstas spausdinamas lietu
vių, rusų ir lenkų kalbomis.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demija. Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas. “Kal
bos kultūra, 28” (87 psl.). 
Eilinis šio periodinio leidinio 
numeris pradedamas s t rai ps- 

niais, kuriuose svarstomi lie
tuvių kalbos rašybos ir sky
rybos klausimai. Spausdina
mi J. Karaciejaus straipsnis 
“K. Būga ir lietuvių rašyba”, 
A. Vanago - “Vietovardžių 
norminimas” ir kiti.

Petras Griškevičius. “Leni
no keliu didžiuoju” (118 psl.). 
Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius 
šioje gausiai nuotraukomis 
iliustruotoje knygoje pasako
ja apie didžiulius laimėjimus, 
kurių pasiekė Tarybų Lietu
va, žengdama petys į petį su 
visomis daugianacionalinės 
Tarybų šalies tautomis. Ta
rybinių tautų draugystė, jos 
vaisiai įtikinamiausiai liudija, 
jog kelias, į kurį prieš 
35-erius metus stojo lietuvių 
tauta, yra vienintelis teisin
gas kelias pažangos, klestėji
mo, komunizmo visuomenės 
kūrimo kelias.

Henrikas Paulauskas. 
“Svetimų varpų pasiklau
sius” (111 psl.). Autorius, 
daug keliavęs po Kanadą, 
akis į akį susidūrė su religijos 
įtaka lietuviams emigran
tams. Savo knygos pratarmė
je jis rašo: “Kada aš nuvažia
vau į tolimą šalį, kur nuo 
seno, negandų išvyti ar gyve
nimo keliuose pasiklydę, emi
gracijoje gyvena mūsų dėdės 
ir tetos, broliai ir seserys, 
manęs nestebino triukšmingi 
miestai ir pasitaikantis pra
bangus gyvenimas. Ne pini
gais ar daiktais ir žmogaus 
laimę išmatuosi, jo tobulumą 
ir pažangumą įvertinsi. Mane 
labiausiai domino žmonių pa
saulėjauta, jų mąstysena, jų 
požiūris į istoriją ir šiandieni
nius gyvenimo reiškinius”.

Grįžęs į Lietuvą, H. Pau
lauskas kaupė faktus, gilinosi 
į istoriją, įvairius dokumen
tus. Šioje knygoje jis pasako
ja apie lietuvių išeivijos ke
lius ir klystkelius, supažindi
na su tolimų draugų laiškais, 
kalba apie susitikimus su 
tais, kurie visokiais būdais 
stengiasi juodinti gyvenimą 
Lietuvoje.

“Tvirtieji nepalūžta” [36 
psl.). “Neseniai Kandrėnėlių 
kaime, “Žalgirio” kolūkyje, 
iškilmingai atidengtas pa
minklinis akmuo 16-osios Lie
tuviškosios divizijos artileris
tui, Tarybų Sąjungos Didvy
riui Stasiui Šeinauskui. Že
miečio Didvyrio vardu pava
dinta viena iš gražiausių Ku
piškio gatvių, pionierių drau
govė Skapiškio vidurinėje 
mokykloje” - rašo Kupiškio 
rajono laikraščio “Komuniz
mo keliu” redaktorius A. 
Orintas straipsnelyje “O ka
rys liko gyvas”. Kituose kny
gos straipsneliuose taip pat 
pasakojama apie tarybinių 
karių, partizanų, žvalgų žyg
darbius karo frontuose ir gi
liame priešo užnugaryje, apie 
tarybinių žmonių didvyrišku
mą prieš nepakenčiamą prie
šą - fašizmą.

L. Dockienė
“Minties”

leidyklos darbuotoja

RIMGAUDAS GRAIBUS

ŽODŽIAI

Kaip oazė gaivi,
Kaip šaltinio vėsa, 
Kaip gegužio žiedai, 
Kaip birželio š\ lesa

Tavo žodžiai. Žinau, 
Kaip čiobreliai sudžius. 
Ant gėlėtos skaros 
Obuoliai Ir medus.

Nežinau, kas ateis, 
Ir kas šoks, kas raudos. 
O kur tu? Tv luina 
Tupi paukščių lizduos.

BAIME

Kam reikia šokauti, 
kai pas,mils toks mažas ■— 
nuo anų durų iki šito lango, 
nuo televizoriaus iki 

minkštasuolio.
Tu šalia, ir \ is vien tavęs 

nerandu.
Tu kažkur už durų 
arba už lango. Pievoje. 
Bijau. Tik labai bijau •*' 
Pati ateisi Ir pasakysi:
— Aft čia.. .



4-tas puslapis

Kauno Kalniečių mikrorajono moksleiviai prie savo naujosios mokyklos.
Rugsėjo 1 d. prasidėjo naujieji mokslo metai. Į Tarybų Lietuvos bendrojo laivinimo 

mokyklas šiemet atėjo daugiau kaip pusė milijono vaikų. Daugelis jų įžengė į naujas 
klases, mokymo kabinetus. Vien šį rudenį Lietuvos kaimuose ir miestuose pastatyta 30 
naujų mokyklų ir priestatų. M. Ogajaus nuotrauka 1

LAISVE

gerai paruošta.
Iš Kėdainių mes atvykome 

į Rytų Aušros kolūkį. Salia 
kelio prie jau baigiant prinok
ti banguojančio rugių lauko, 
pamatėm gražią iškabą - Ry
tu Aušros Kolūkis. Ten mus 
pasitiko to kolūkio pirminin
kas, jo bendradarbiai ir koltu 
kio gražuolės su dideliu sū
riu, kvepiančia duona ir puto
jančia gira.

Atėjus prie kolūkio admi
nistracijos pastato, šaunūs 
kolūkio uniformuoti jaunuo
liai grojo maršą, tautiniais 
rūbais pasipuošusios mergai
tės prisegė po ženklelį. Ad
ministracijos kompleksas uži
ma gan didelį plotą; šalia 
raštinės erdvios ir gražios 
svetainės pramogoms. Ten

Kanados pietų Ontario provincija, 
kur nemažai lietuvių gyvena

Rytinės Canados, Ontario 
provincijos pietinė dalis, ne 
tik derlingų laukų, upių ir 
ežerų kraštas: Čia išaugo to
kie dideli industriniai mies
tai, kaip Toronto, Hamilton, 
London, Windsor ir kiti. 
Taipgi yra tirščiausia žmonė
mis apgyventa Kanados teri
torijos dalis. Kaip dideliuose, 
taip ir mažesniuose miestuo
se rasi gyvenančių lietuvių.

Grįždami iš Toronto užsu
kome į Londoną aplankyti 
mūsų senus draugus Antaną 
ir Emą Byrus, Povilą ir Sofiją 
Pajuodžius ir kitus tautie
čius.

Kanadoje Londonas - tai 
anglų įkurtas miestas ant 
Thames upės krantų, turbūt 
iš Anglijos Londono atvyku
sių anglų. Net ir miesto gat
vės angliškais vardais pava
dintos.

Londonas, kaipo miestas, 
buvo inkorporuotas 1848 me
tais. Prieš 35 metus turėjo 
78,000 gyventojų. Dabar gy
ventojų skaičius pasiekė iki 
ketvirtadalio milijono. Taip 
sparčiai auga ir kiti Kanados 
miestai.

Čia gyvena būrelis įsikūru
sių laisvų minčių tautiečių. 
Dipukai turi įsigiję nedidelę 
bažnytėlę, dievuliui garbinti 
ir papolitikuoti.

Netoli nuo Londono, apie 
Delhį, Tilsonburgą ir Rodney 
miestelius, keturi tūkstančiai 
farmerių augina tabaką. Jų 
tarpe apie 300 lietuvių kulti
vuoja ir tręšia smėlėtą žemę, 
kad augtų ta nikotiną gami
nanti ir karčius dūmus duo-1 
danti, rūkamoji žolė.

Aplankėm netoli Rodney 
gyvenančius draugus Stasį ir 
Pranutę Repšius. Jie jau ta
bako auginimo specialistai, 
su virš 30 metų patyrimo 
praktika. Nors pats S. Rep
šys visai nerūko, bet augina 
tabaka tiems, kurie nepaiso 
save nuodinti, turėdami iš 
rūkymo malonumą. O augin
tojas iš to turi materialę 
naudą.

Kad ir tą dieną lietus lijo, 
šeimininkas aprodė tabaku 
apsodintą didelį lauką. Jis su 
pusininku (groveriu) dalijosi 
derliaus pelną. Parode maši
nas, kuriomis atliekamas so
dinimo ir nuėmimo darbas. Ir 
kitus įrenginius, kuriais atlie
kamas išrauginimas tabako 
currying, priruošiantis pro
duktą tabako supirkėjų rin
kai.-

Tabaką auginti nėra leng
vas darbas. Kartais koki neti
kėta gamtos rykštė, šalna ar 
ledų kruša sužaloja augantį 
tabaką. Bet vistiek tie, kurie 
ilgiau išsilaikė augindami ta
baką, gerai ekonominiai ant 
kojų atsistojo. Vieni tebedir
ba, kiti išėjo į poilsį ir apylin
kės miestuose gyvena.

Įdomiai praleidome tris 
dienas Londone. Draugai ap
rodė r lesto gražesnes vietas 
ir parkus. O lietuviai, kur jie 
begyventų, Lietuvoje ar Ka
nadoje, pasižymi vaišingu
mu, ko ir čia netrūko.

Prisiminė seni jaunystes 
laikai, kada Palanta mane

VL DAILA
mokė kaip eilešaščius rašyti. 
Poeziją mėgstu. Bet poetų 
netapau. Dabar, atsisveiki
nanti su londoniečiais, drau
gas Palanta įteikė man auto
grafuotą savo eilėraščių kny
gutę “Minčių Trupiniai’’.

Palanta, buvęs Lietuvoje 
politinis kalinys, prisiminda
mas kalėjime pergyventas 
žvalgybininkų terorizavimo 
kančias, parašė triveiksmi 
scenos reikalą “Inkvizicija”. 
Turėdamas poetinių gabumų 
apipynė jį dainomis. Veikale 
kovų herojaus mylimoji dai
nuoja:
Iš purienų geltonų
Ir žibučių mėlynų
Aš vainiko einu pinti — 
Joki, mielas, krašto ginti 
Nuo fašistų kruvinų. . .

Eik, mielasis, tverki kardą, 
Mūs tėvynės ginki vardą, 
Naikink skriaudas, muški 

priešą, —
Tegyvuoja laisvė, tiesa
Ir nušvinta saulės šviesa. . .

Taip prieš ketvertą dešim
čių metų, kada fašizmas siau
tėjo Lietuvoje, šis veikalas 
buvo vaidinamas pažangių 
lietuvių Kanadoje ir J. A. V.

Aplankėme ir pernakvojo
me pas Windsore gyvenan
čius draugus Leoną ir Julę 
Svirplius. Windsoras lyg bū
tų Detroito priemiestis. 
Skersai kanalą matosi gra^i 
Detroito dangoraižių panora
ma. Windsoro miestas pasidi
džiuojančiai save vadina ro

IŠ LLD 60 METŲ
JUBILIEJINES EKSKURSIJOS

Dabartinis Lietuvos vaizdas
K. PETRIKIENĖ

Iškilmingai Lietuva atšven
tė 35-ją sukaktį, tarybinio 
gyvenimo sukaktį. Nedidelis 
metų skaičius - tik keli de- 
sėtkai, o kokie skirtumai įvy
ko žmonių gyvenime. Prieš 
dešimtmečius iškeliavusiems 
iš Lietuvos, ypač dar pirmu 
kartu vykstant į Tarybų Lie
tuvą, vis dar vaizduojasi ten 
pamatyti bakūžę samanotą, 
šulinį su aukšta svirtim, bei 
kitus senovinius pastatus. 
Pamatyt tokią Lietuvą, kokia 
mes palikome, dabar reik 
nuvykt, asfoltuotu keliu, ne 
per toli nuo Vilniaus, į Rum
šiškes, kur glūdi praeities 
Lietuva: Žemaičių, Aukštai
čių, Dzūkų, Suvalkiečių bu
vusieji pastatai. Rumšiškėse, 
labai gražioje aplinkoje, yra 
suvežta iš visų keturių Lietu
vos dalių autentiški buvusieji 
gyventojų pastatai su šiau
dais dengtu stogu, su visais 
kasdieniniais būtinais reik
menimis ir ribota kiemo ap
linka.

Man, kaip daugumai mūsų 
išeivių, užaugusiai ūkyje, 
žemdirbių gyvenimas yra gi
liai įstrigęs, todėl norėjau 
arčiau pamatyt, kaip dabar 
Lietuvoje žemdirbiai augina 
duoną. Paprašiau mūs globė
jų iš Kultūrinių Ryšių Komi

yra vaikams ir paaugliams 
mokykla, ligoninė, parduotu
vė, biblioteka. Vaikams dar
želis ir lopšelis. Mums įėjus į 
vaikų darželį, daug linksmų 
akučių sužiuro į nepažįsta
mus. Vaikučiai susėdę ant 
minkšto divono žaidė, kiti ant 
žemų staliukų statė ką tokio, 
kai kurie piešė vaizduotėje 
sukurtus jiems įdomius ob
jektus. Lentynose sudėta vi
sokių žaislų, kožnas pasiren
ka sulyg savo skonio. Vaiku
čius tenai ir pavalgydina.

Atskiram kambaryje lopše
lis. Jauna moteris nešiojo 
mažą mergytę. Paklausiau 
jos, ką veikia mergytės ma
ma? “Aš esu jos mama”. 
Esant kvalifikuotai, neturint 
kam prižiūrėt savo mažąjį, 
motina pagloboja ir kitų ma
žylius, kol anų mamos sugrįž
ta iš užsiėmimo.

Rytų Aušros žemdirbiai jau 
visi persikėlę į naujus pasta- 

' tus. Plati, asfaltuota gatvė, 
abiejose pusėse pastatyti 
žemdirbių mūriniai dviejų 
aukštų namai. Viduje erdvi 
virtuvė su patogumais: duji
nis pečius, šaldytuvas, šiltas- 
šaltas vanduo, spintelės, 
centralinis apšildymas, išklo
tos grindys. Salionėlyje sofa, 
minkštos kėdės, telivizorius, 
radijas, knygomis spinta, par
keto grindys, divonas. An
trame aukšte du miegamieji, 
prausykla, spintos drabu
žiams. Naujuose namuose - 
nauji rakandai. Aplink stubą 
takai plytelėmis nukloti. At
skiras sandėliukas, lysvės 
daržovių ir gėlių - gėlių lauke 
ir viduje.

Negalėjom praeit pro kar
vidę. Įėjus į pastatą visus 
apvilko baltais chalatais. Prie 
durų chemikaluose išmirky
tas matracas, kad bakterijų 
neįneštum. Melžimo meistrės 
jau buvo užbaigusios darbą 
su pienu, plovė agregatus, 
indus, grindis. Visos baltuose 
chalatuose, su guminiais ba
tais. Sulyg soties gėrėm se
niai ragauto šilto, nenugrieb
to pienelio. Skanus buvo. . .

Apžiurėjus moderniškai 
įrengtą karvidę, buvom pa
kviesti į kolūkio erdvią gra- 

! žiai išpuoštą svetainę, kur 
radom ilgą stalą, pakrautą 
visokiais skanumynais ir gė
rimais. Po linksmų vaišių ir 
įdomių įspūdžių, vėlai sugrį
žome į Vilnių.

Rytų Aušros kolūkis nėra 
išimtis. Taip įsikūrusių ūkių 
Tarybų Lietuvoje yra daug. 
Kiek atsilikusieji nuolat tobu
lėja. Daug žemdirbių turi 
nuosavas mašinas. Vaikai jų 
mokosi.

Ginklais malšina 
frakcijų riaušes

Beirut, Lebanon. - Praeitą 
savaitę labai paaštrėjo frakci
nės kovos visoje šalyje. Val
džia nusprendė griebtis gink
lo frakcijų riaušėms numal
šinti. Ginkluoti ir kruvini su
sikirtimai vyksta tarp krikš
čionių ir mozlemų. Visur kun
kuliuoja religinė neapykanta.

žių miestu. Tiesa, Leonas pa
rodė labai gražų parką, kuris 
tūkstančiais įvairaspalvių ro
žių gojeliais apsodintas, duo
da labai gražų vaizdą.

Jule Svirplienė su dukra 
ruošėsi vykti į Lietuvą į 
dainų šventę. Kanadoje gi
musiai dukrai ir jau prasisie
kusiai muzikoje buvo naudin
ga ir įdomu pamatyti dainin
gą tėvų gimtinę Lietuvą.

Kaip atrodo, tai tarpe Ka
nados ir J. A. V. lietuvių 
gyvenimo standardas, papro
čiai ir pomėgiai ne daug kuo 
skiriasi. Visi esame suaugę 
susigyvenę su šiais Šiaurės 
Amerikos kontinento kraš
tais. Mažiau ar daugiau esa
me įsijungę į ekonominį, poli
tinį ir kultūrinį šalių gyveni
mą.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Rugsėjo 5 dienos “Laisvė

je” drg. V. Railos straipsnyje 
“Aplankius kaimyninę šalį - 
Kanadą”, kalbant apie Lietu
vių Namų Toronte direktorių 
Jurgį Strazdą, sakoma:

“Namų direktorius pasako
jo, kad jis tris sykius lankėsi 
Lietuvoje ir atsikvietė žmoną 
į Lietuvą”.

Bet turėjo būti:
’’Namų direktorius Straz

das pasakojo, kad jis tris 
sykius lankėsi Lietuvoje ir 
atsikvietė žmoną iš Lietuvos. 
Šiemet ruošiasi ilgesniam lai
kui vykti apsilankyti į Lietu
vą”.

Atsiprašome autorių už 
klaidą. Redakcija 

teto, kad jeigu bus proga, 
noriu iš arti pamatyt, kaip 
dirba ir gyvena kolūkiečiai.

Liepos 22 d. visa mūsų 
turistų grupė išvykome į 
Rumšiškes pamatyt Lietuvos 
praeitį. Važiuojant asfaltuo
tais keliais, iškyla neužmato
mi plotai banguojančių rugių, 
kviečių ir kitų grūdo kultūros 
pasėlių. Pieskuotose dirvose 
aukso spalva šviečia grikių 
pasėliai. Bulvės, svarbiau
sioji daržovė, užima plačius 
žemės ruožtus. Vėl iškyla 
kukurūzų, cukrinių ir pašari
nių runkelių vėšlės barai, 
kopūstai ir kitokie žmogaus 
gerovei augmenys. Kolūkiai 
ir Tarybiniai ūkiai užima 
tūkstančius hektarų žemės 
plotų. Laukai išvalyti, kaip 
kur pakraštyje dar matosi 
suversti kelmai, akmenų krū
vos ir laukia eilės pašalinimo. 
Sėkmingai vesti tokius dide
lius ūkius yra reikalinga daug 
visokių specialistų. Duome
nys parodė, jog šių metų 
pradžioje Tarybų Lietuvoje 
liaudies ūkyje dirbo 268 tūk
stančiai dipliomuotų specia
listų 107 tūkstančiai jų su 
aukštojo mokslo diplomais. 
Ūkiuose darbas mechanizuo
tas. Šių metų derlius geras, 
tai reiškia, jog žemė buvo

Tai jis — 
"stebukladaris"

Carl Kalin *
Tai jis davė katalikų bažny

čiai naują šventąją. Popiežius 
Povilas VI tik atliko formalų 
Elizabeth Ann Bayley Seton, 
amerikietės, paskelbimą 
šventąją ir įsakė visiems ka
talikams prie jos nuo dabar 
melstis.

Buvo šitaip: Prieš 12 metų 
Carl Kalin sunkiai susirgo, 
neteko sąmonės ir tapo pa
guldytas į St. Joseph, katali
kų, ligoninę. Labdarybės Se
sučių (vienuolių) operuojamą 
ir vedamą. Ten, girdi, gydy
tojų pastangos Kaliną atgai
vinti nieko nepadėjo. Tada 
“sesutės” atsiminė Mother 
Seton, Sesučių Labdarybės 
įkūrėją ir suskato jos melsti 
ir prašyti ligoniui pagalbos. 
Na, ir po smarkaus prašymo 
Motina Seton jų pakluso ir 
Carl Kalin sugydė. Jis ir 
šiandien tebėra gyvas ir svei
kas, jau 72 metų amžiaus.

Davatkos tą įvykį paskaitė 
tikru stebuklu, o Motiną Se
ton stebukladare, ir reko
mendavo Vatikanui ją pripa
žinti ir paskelbti šventąją. 
Taip dabar popiežius ir pada
rė.

Žinoma, čia Motinai Seton 
laimėti padėjo ir politika. Net 
pats popiežius savo kalboje, 
paskelbdamas Seton šventą
ją, storai pabrėžė, kad jinai 
yra pirmoji Amerikos šven
toji.

Iki šiol Jungtinių Valstijų 
katalikų bažnyčios neturėjo 
nei šventosios, nei šventojo. 
Tai negražu, tai netoleruoja
ma. Toks didelis, svarbus, ir 
turtingas kraštas su kokiais 
40-milijonų katalikų, o neturi 
nei vienos šventosios, nei 
vieno šventojo! Buvo laikas 
Vatikanui apie tai pagalvoti 
ir tą “klaidą” atitaisyti. Taip 
ir padaryta.

O viso to “kaltininkas”, 
kaip matome, yra šis Carl 
Kalin.

Aną dieną kalbėjausi su 
vienu pažangiu lietuviu. Jis 
man išpasakojo savo “stebuk
lingą” istoriją. Prieš daug, 
daug metų, dar, rodos, prieš 
Antrąjį karą, jis buvo Cali- 
fornijoje ir susirgo. Baisiai 
sunkiai susirgo. Irgi kelias 
dienas buvo be sąmonės. Gy
dytojai pakratė rankas. Ne
bėra vilties jį išgelbėti. Su
siėjo. giminės ir budėjo prie 
lovos, laukdami, kada jo šir
dis sustos plakti. Bet staiga 
jis atveria akis! Ir tuoj prade
da sveikti. Ir sugijo. Ir dar 
kaip sugijo! Šiomis dienomis, 
rodos, jis jau atšventė savo 
86-ąjį gimtadienį.

Kas nors apie tai turėtų 
pranešti Vatikanui. Štai vėl 
proga duoti mūsų galingai 
Amerikai dar vieną šventąjį. 
Dviejų juk nebūtų perdaug. 
Tokia daug mažesnė Italija 
turi net kelis.

Nėra jokia paslaptis, kad 
visur būna tokių atsitikimų, 
kai labai sunkiai susirgę žmo
nės staiga atkunta ir sugyja.

Laisvamanis

DU ĮVYKIAI

Bruselis. - Kinijos valdžia 
užmezgė ryšius su Bendrąją 
Rinka. Pirmas toks iš jos 
pusės ėjimas.

— Tą pačią dieną, kai mirė 
Gėtė, aš atėjau j pasaulį, — pasa
kė vienas garbėtroška rašytojas.

Kažkas taikliai pastebėjo:
— Abu šie įvykiai nebuvo nau

dingi vokiečių literatūrai.

Penktadienis, Rugsėjo (September) 19, 1975

ĮVAIRIOS žinios
- Čia yra]Washingtonas.

atvykusi Anglijos konserva
torių (torių) partijos vadovė 
Mrs. Margaret Thatcher. Ji 
tikisi pasimatyti su preziden
tu Fordu. Susitikime su spau
dos atstovais viešnia aštriai 
kritikavo Anglijos valdžios 
politiką. Mat, dabar Anglijos 
vyriausybei vadovauja dar- 
biečiai su premjeru Wilsonu 
priešakyje.

KAS ANTRAS 
BUHALTERIS

Kas antras viduriniosios 
grandies buhalteris ir ekono
mistas, dirbąs respublikos 
kolūkiuose, tarybiniuose 
ūkiuose ir kitose žemės ūkio 
įmonėse, yra Vilniaus žemės 
ūkio buhalterinės apskaitos 
technikumo auklėtinis. Pa
staraisiais metais šį techniku
mą sėkmingai baigė apie trys 
šimtai jaunųjų specialistų.

Specialybės žinių ir įgūdžių 
technikumo moksleiviai įgyja 
per nepilnus dvejus metus, 
jeigu jie į technikumą stoja, 
baigę vidurinę mokyklą, ir 
per nepilnus trejus metus, 
jeigu įstoja, baigę aštuonias 
klases. Technikumo auditori
jose, klasėse, taip pat techni
kos auditorijose dabar gausu 
jaunuolių; čia susirinko aš
tuonmečių ir vidurinių moky
klų auklėtiniai, apsisprendę 
būti žemės ūkio buhalterinės 
apskaitos specialistais ir 
technikais planuotojais. 
Jiems - pats darbo įkarštis: 
prasidėjo stojamieji egzami
nai.

Technikume ypač laukiami 
moksleiviai su viduriniu išsi
lavinimu, nes ateities buhal
teriams prireiks kur kas dau
giau ekonominių, matemati
nių žinių. Z. Siulienė

SENIAUSIA PASAULYJE

Ethel Griffies
Jinai mirė Londone rugsėjo 

10 dieną. Mirė sulaukus 97 
metų amžiaus. Ji buvo se
niausia aktorka angliškajame 
pasaulyje. Filmuose ir estra
dose ji vaidino Jungtinėse 
Valstijose ir Anglijoje. Pa
skutinį kartą New Yorke 
Broadway Ethel Griffies pa
sirodė 1967 metais komedijo
je “The Natural Look”.

LANTANA, FLORIDA

Mirus

Frederick Eicke
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Ann Stel- 

mokaitei-Eicke ir visiems jų artimiesiems.
Mildred Stensler Tessie Stočkienė
Victor Becker Adele Lupsevich
Anna Jamison Felix Lupsevich

Bronė Ostopuk
Newark-Livingston, N. J.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Aidai Judy tai Ruseckienei
Reiškiame gilią užuojautą vyrui Antanui Ruseckui, 

x sūnui Albertui Vestardui ir jo žmonai Chicago, Ill., 
dukrai Aldonai Kass ir jos vyrui Theodorui Seminole 
Floridoj, bei kitiems giminėms ir artimiesiems Ameri
koje ir Lietuvoje.

LLD 45 KP. VALDYBA IR NARIAI
St. Petersburg, Fla.

Grand Rapids, Mich. - Kon 
gregacinės sektos nebeprak
tikuojantis kunigas užvedė 
federaliniame teisme bylą, 
kurios tikslas sulaikyti daliji
mą biblijos viešosiose viduri
nėse mokyklose. Kunigas 
Wabeke įdomus žmogus. Jis 
griežtas šalininkas bažnyčios 
atskyrimo nuo valstybės.

Paryžius. - Prancūzijos val
džia šaukia 27 šalių konferen
ciją spalio 15 dieną aptarimui 
energijos ir kitų pasaulinio 
masto problemų. Kviečiamos 
dalyvauti išsivysčiusios ir be
sivystančios didžiosios šalys. 
Jungtinės Valstijos jau suti
ko dalyvauti.

NUBAUSTAS VISĄ 
AMŽIŲ KALĖTI

W. A. Boyle, 
Buvęs angliakasių unijos 

prezidentas
Media, Pa. - Rugsėjo 11 

dieną čionai teismas nubaudė 
jį viso amžiaus kalėjimu. 
Teismas surado, kad 1969 
metais jo pasamdyti žmogžu
džiai nužudė unijos veikėją 
Yablonski ir jo žmoną su 
dukra.

Boyle buvo ne tik šios 
didžiulės unijos prezidentas, 
bet ir diktatorius. Jis negalė
jo pakęsti jokios jam opozici
jos.

Joseph Yablonskis buvo 
eilinių narių nominuotas į 
unijos prezidento postą. 
Boyle pabijojo netekti tos 
aukštos vietos ir nusprendė jį 
nužudyti.

KIPRIECIŲ DERYBOS 
NUTRAUKTOS

United Nations, N. Y. - 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Waldheimas pranešė, kad jo 
pastangos sutaikyti Kipro sa
los turkus ir graikus buvo 
veltui. Derybos tarpe jų tapo 
oficialiai nutrauktos. Padėtis 
saloje paaštrės.

Beirut, Lebanonas. - Iš 
Ethiopijos pranešama, kad 
ten šiaurėje teroristai yra 
pagrobę keturis amerikie
čius, laiko urve ir ketina juos 
nužudyti, jeigu Jungtinės 
Valstijos neišpildys jų reika
lavimų. Bet reikalavimai pra
nešime nepaduodami.
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Prašo pagalbos Čilės žmonėms nustebino savo didžiulėmis

LAURA ALLENDE

New Yorkas. - Rugsėjo 12 dieną didžiulėje Town Hall 
Manhattane įvyko skaitlingas mitingas išreiškimui solidaru
mo Čilės kovojančiai prieš fašizmą darbo liaudžiai. Susirin
kime dalyvavo ir ugningą kalbą pasakė fašistų nužudyto 
Čilės prezidento Salvador Allendės sesuo Laura Allende. Ji 
yra žymi veikėja, buvusi Čilės parlamento narė. Savo 
kalboje jinai prašė visus amerikiečius padėti Čilės žmonėms 
nusikratyti fašistinio militaristų režimo. Vietoje tam reika
lui sudėta nemažai aukų.

Dainuok mano gimtasis 
krašte!

JONAS SMALENSKAS
(Pabaiga iš praeito num.)

Nepaprastas vaizdas 
“Žalgirio” stadione

Sekmadienį, liepos 20 d. 
rinkomės “Žalgirio” stadione, 
kur vyko paskutinė šventės 
diena - šokių šventė. Čia savo 
meną demonstravo visų kar
tų šokėjai - darželinukai ir i 
pionieriai, moksleiviai, jauni- i 
mas ir pagyvenusieji senes
nės kartos šokėjai. Jie žalioje 
stadiono vejoje keičia vieni 
kitus. Štai darniomis greto
mis aikštę užpildo spaliukai. 
Jų vėjyje besiplaikstančius 
kaspinus pakeičia spalvingais 
kostiumais pramoginių šokių 
šokėjai. Po jų veją savo sudė
tingomis figūromis išrašo 
moksleiviai raudonais pionie
rių kaklaraiščiais.

Ypač pakiliai žiūrovai su
tinka pagyvenusių žmonių šo
kėjus, atvykusius iš kaimų ir 
miestelių. Daug džiugios nuo
taikos žiūrovams suteikia ju
moristinis vaizdelis “Kviečia
me į vardynas”. Čia atplasno
ja ir raudonsnapiai gandrai, 
skambindami varpeliais, iš
dabinti žirgai tempia puoš
nias karietas, jas lydi raite
liai. Šokant šokėjams, virš 
stadiono kyla spalvoti bato
nai, vainikais išdabintos var- 
dynininkų karietos, apsuku
sios stadiono takais ratą, iš
rieda pro vartus. Dar dides
nis aplodismentų gaudesys 
sudrebina stadioną, kai aikš
tėje šokėjai išrašo žodžius 
“Pergalė”, “LTSR 35”.

Dar neišblėsus susižavėji
mui ir nenutilus plojimų aud
rai, darniomis gretomis aikš
tę užplūsta moksleivių, savi
veikliniai ir kariniai pučiamų
jų orkestrai. Saulėje tviška 
vario dūdos, virš stadiono 
sklinda žavios ir darnios me
lodijos, o šį nepaprastą vaiz
dą papildo ir išryškina spal
vingi ir puošnūs orkestrantų 
rūbai.

Pabaigai į bendrą draugys
tės šokį pakviečiami ir svečiai 
iš broliškų respublikų: iš Lat
vijos, Baltarusijos, Moldavi
jos, Rusijos Federacijos. Il
gais plojimais žiūrovai sveiki
na tuos, kurie savo dalyvavi
mu išreiškė gilius tarybinių 
tautų draugystės jausmus, 
kurie savo dainomis ir nuotai
kingais šokiais praturtino ir 
papuošė šią šventę. Šventė 
baigiama tradiciniu lietuvių 
liaudies šokiu “Suktinis”. Šio 
šokio ritme sukasi visa aikš
tė, o žiūrovų aplodismentams 
gaudžiant, karietos suka gar

bės ratą, veža ąžuolo vaini
kais apdovanotus šventės 
rengėjus.

Didelis meno suklestėjimas
Apibendrinant šios didin

gos šventės įspūdžius, man 
norisi pasakyti vieną. Užten
ka vieną kartą visa tai pama
tyti ir kiekvienas supras ko 
vertos buržuazinių naciona
listų (dipukų) paskatos ir pra
našystės apie meno merdėji
mą Lietuvoje, apie lietuviškų 
papročių ir tradicijų slopini
mą, apie lietuvių tautos nu
tautinimą. Apie šią šventę 
galima daug kalbėti ir be galo 
daug gražaus pasakyti. Ge
riau negu ankstesnėse šven
tėse skambėjo dainos, nepa
mirštamą įspūdį paliko vaka
ras Kalnų parke ir šokių 
diena “Žalgirio” stadione. 
Dainų šventė savo mastu ir 
meniniu lygiu akivaizdžiai pa
rodė, kad taip suklestėti me
nas ir kultūra mano gimtaja
me krašte galėjo tik socialis
tinės santvarkos sąlygomis.

Apgailestauju, kad ši mano 
viešnagė tėvų žemėje buvo 
trumpa, vos dešimt dienų. 
Dar norėjosi daug kur pabu
voti, aplankyti miestus ir 
kaimus, kuriuose anksčiau 
man teko lankytis, pamatyti 
jų pasiekimus ir pažangą. 
Vos /spėjau aplankyti savo 
seserį Agnę Greblikienę, gy
venančią Kazlų Rūdoje, pas 
savo sūnų Petrą. Ir tai tik 
sūnėno Petro dėka man pavy
ko tai padaryti; jis pats su 
savo darbovietės automobi
lius atvažiavo į Vilnių manęs 
parsivežti. Buvom susitarę, 
jam padedant, dar aplankyti 
mano tėviškę Krosnoje ir 
atlikti kai kuriuos kitus mano 
draugų įpareigojimus Kaune, 
Kapsuke ir Šeštokuose. Apy- 
linkybės susiklostė taip, kad 
apsilankiau tik Kapsuke ir 
Kaune.

Labai žymūs pasikeitimai
Turiu pasakyti, kad šių 

miestų pasikeitimas, pasiek
tas dviejų metų laikotarpyje, 
mane tikrai nustebino. Štai 
kad ir Kazlų Rūdoje; pastaty
ta puiki moderni lygoninė, 
nauja didelė gražiai apipavi
dalinta vidurinė mokykla, t 
baigiamas jau antras didžiulis 
medžio apdirbimo kombina
tas ir keletas daugiabučių 
gyvenamųjų namų. O man čia 
lankantis 1973 metais viso to 
čia nebuvo. Kazlų Rūda 
bendrai yra jaukus, švarus, 
žalumynuose skendintis, gra
žiai tvarkomas miestelis.

naujomis statybomis. Tačiau 
tvarkos ir švaros atžvilgiu 
Kapsukas nuo Kazlų Rūdos 
gerokai atsilieka, nors Kazlų 
Rūda jam yra pavaldi. Reikia 
manyti, kad Kapsuko trūku
mai yra laikinas dalykas ir 
pateisinami didžiulėmis sta
tybomis. Apie Kauną nėra ką 
ir kalbėti. Sis miestas poka
rio metais savo plotu ir gy
ventoju skaičiumi išaugo tri
gubai.

Iš Kazlų Rūdos į Vilnių 
sūnėnas Petras mane atvežė 
liepos 16 dieną. Už šią išvyką 
aš nuoširdžiai esu jam dėkin
gas, kadangi ji paliko man 
daug naujų įspūdžių ir malo
nių prisiminimų.

Visas mėnuo prabėgo kaip 
aš vėl Floridoje. O kelionės 

! vaizdai ir įspūdžiai ligi šiol vis 
dar gyvi mano vaizduotėje. 
Aš jaučiu didelį pasitenkini
mą tuo, kad neveltui praleis
tas laikas, neveltui patirtas 
nuovargis ir padarytos kelio
nės išlaidos. Pukūs vaizdai, 
grąžus tėviškės laukai, ža
dantys gausų šiųmetinį der
lių, augantys miestai, naujos, 
akį džiuginančios kolūkių gy
venvietės ir Vilnius, gau
džiantis dainų šventės akor- 
dais - tai miražas, vis dar j

■ slenkantis mano sąmonėje.
Užtat ir norisi iš širdies 

, palinkėti: Dainuok, mano 
gimtasis krašte, tvirtai žen-

j giantis broliškų respublikų i 
į gretose, kuriantis sau užtik- 
! rintą ir laimingą ateitį - sočia- .
i lizmą.

TARYBŲ SĄJUNGOS
DELEGACIJOS
JUNGTINĖSE TAUTOSE
PIRMININKAS

YAKOV A. MAUK

Savo kalboje Generalinės 
Asamblėjos specialiojoje se
sijoje jis pasiūlė, kad visos 
išsivysčiusios šalys savo gin
klavimosi biudžetus sumažin
tų 10 procentų ir tomis lėšo
mis padėtų besivysiantiems 
kraštams.

Phnom Penh. - Pagaliau 
princas Sihanouk sugrįžo į 
Kambodiją. Per paskutinius 
keletą metų jis gyveno Kini
joje. Čia sostinėje jis buvo 
šiltai sutiktas.

Dar viena ČIA 
kriminalyste

Washingtonas. - Senatinis 
Žvalgybos Reikalais Komi
tetas patyrė, kad Centrinė 
Žvalgybos Agentūra 1961 
metais pasiuntė nuodų nužu
dymui Kongo premjero Pa
trie Lumumba. Bet nuodai 
nebuvę panaudoti ir Lumum- 
bą nužudę “patys kongolie- 
čiai”.

KAIMO GYDYTOJA

Dešimt metų Šiaulių rajono Meškuičių apylinkėje dirba 
gydytoja Milda Gerdaitytė. Ligoninė čia išaugo ir jos tėvo, 
vadovavusio kolūkiui, rūpesčiu. Kolūkis skyrė lėšas ligoni
nės statybai. Baigusi mokslus į gimtinę sugrįžo ir M. 
Gerdaitytė. Dabar ji - apylinkės ligoninės vyriausioji 
gydytoja. V. Šaknio nuotr.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 KUOPOS GRAŽUS ! 
IR ĮSPŪDINGAS 
“AUTINGAS”

Rugsėjo 7 d. įvyko LDS 74 
kuopos surengtas pavyzdin
gas “autingas” Sherwood Is
land, Westport, Conn, valsti
jos parke, jurų pakraštyje. 
Tai vieta - viena iš gražiausių 
Connecticut valstijoje.

Rengimo tikslas buvo atžy-! 
mėti LDS LDS 45 metų gyva
vimo sukaktį.

Per tą beveik pusšimtį me
tų daug kas pasikeitė pasau
lyje. Nemažai tų, kurie prisi
dėjo sukurti tą garbingą or
ganizaciją, jau ilsisi šaltoje 
žemelėje. Tačiau jų atlikti 
šviesus darbai klesti ir gar
bingai juos prisimena. Dabar 
jau tų pirmatakūny vietas 
užima jaunoji karta: antra, 
trečia, ir net ketvirta karta 
jau priklauso šioje organiza
cijoje. Kaip ir šitoje išvykoje 
— “autinge”, žiūriu.dar užsi
likęs LDS ąžuolinis pilioris, 
92 metelių. Tai ąžuolas, kuris 
daug darbavosi, rūpinosi, 
kad ta organizacija gyvuotų, 
augtų ir klestėtų. Gi jauniau
sias šiame “autinge” ėmė da- 
lyvumą - 5 mėnesių ąžuolėlis, 
kuris auga būti tos organiza
cijos ateities pilioriumi.

Buvo svečių bei viešnių iš 
Long Island ir New Yorko. 
Tarp jų buvo miela LDS 
centro sekretorė Anne Yaks- 
tis, įžymus veikėjas P. Venta 
ir žymi dainininkė N. Ventiė- 
nė. Buvo ir daugiau svečių ir 
viešnių iš kitur; visų jų var
dus neįmanome čia suminėti.

Visi dalyviai buvo malonio
je nuotaikoje. Pasidalino gra
žiomis mintimis organizacijos 
reikalais bei kitais klausi
mais.

Per 45 metų gyvavimo lai
kotarpį LDS patyrė malonių 
įvykių, taipgi sunkių, ir rū
pestingų. Kaip jau žinoma, 
generalinis prokororas 
Brownell buvo įtraukęs LDS 
į taip vadinamą “subversy- 
vių organizacijų sąrašą. Ta 
padėtis Susivienijimui kaina
vo tūkstančius dolerių, bet 
LDS laimėjo. LDS buvo 
nuimtas nuo to sąrašo. Bet 
ryšyje su tuo LDS neteko 
daug jaunesnės kartos narių. 
Mat, jaunuoliai, bijodami 
prarasti savo darbus, pasi
traukė iš organizacijos. Ta
čiau LDS nesuklupo, ir iki 
šios dienos gerai gyvuoja ir 
eina garbingu keliu. LDS, 
kaip tas medis, išdygęs uolo
je, suleidęs savo šaknis į 
uolos plyšius, atlaiko pavo
jingiausias audras bei štur
mus. '

Jaunuoliai, kurie dar nesa
te LDS nariai, kviečiami įsi
rašyti į šią garbingą organi

zaciją, kuri atliko tiek daug 
gražių darbų pašalpos ir ap- 
draudos srityse.

LDS 45 metų sukakties 
proga linkiu LDS susilaukti 
dar kitus 45 savo gyvavimo 
metus ir dar daugiau naudin
gų ir gražių darbų atlikti sa
višalpos srityje.

Antra dalis šio “autingo”, 
tai buvo pagerbimas LDS 74 
kuopos užrašų raštininko, ku
ris ištarnavo šioje kuopoje 40 
metų. Taipgi jo gimtadienio 
proga. Juo yra LDS narys M. 
Arisonas. Jam buvo staigme
na. Vadovaujant V. Ventie- 
nei, buvo jam sudainuota 
“Happy Birthday”. Taigi bu
vo perskaityta sveikinimai 
nuo buvusio LDS centro sek
retoriaus J. Siurbos ir nuo 
dabartinės sekretorės Anne 
Yakstis, kuri apdovanojo ju
biliatą gražia tradicine lietu
viška juosta.

Taipgi gimtadienio proga 
buvo pagerbtas Mr. J. Rige- 
ly. Jis yra nuoširdus LDS 
darbuotojas. Jis pasakė gra
žią įspūdingą kalbą LDS rei
kalais, priminant ir sekamą 
LDS seimą. Priminė, kad ir 
kitos LDS kuopos turėtų 
rengtis busimam seimui.

Šio autingo rengėjai buvo: 
Jean Mureikiutė-Rigely, 74 
kuopos sekretorė Amelia 
Yuskovic, W. Yuskovic, M. 
Valatkienė, John Gresh ir 
Clem Strauss.

Rengėjams ir visiems sve
čiams, kurie dalyvavo ir su
darė tokią puikią ir malonią 
sueigą noriu pareikšti: Būki
te sveiki ir veiklus iki vėl 
turėsime progą susitikti.

LDS 74 kuopos ir jubiliato 
M. Arisono vardu - didelė ir 
nuoširdi lietuviška padėka.

Šidlavos Žemaitis

Brockton, Mass.
SERGANTIEJI '‘LAISVĖS” 
SKAITYTOJAI

Julia Gerulskienė, gyve
nanti 80 Havindon Avė., nu
vežta į Brockton City Ligoni
nę, kur tyrinėjama jos svei
kata.

Jonas Stackus, kuris gyve
na 67 Blendell St., jau seniai 
serga. Jo žmona Vera jį pri
žiūrėjo namie, bet rugsėjo 9 
d. tapo nuvežtas į Brockton 
City Ligoninę, nes labiau su
sirgo.

Linkiu ligoniams greitai su
stiprėti. S. Rainard

Cairo. - Egipto prezidentas 
Sadatas smerkia palestinie
čius ir kritikuoja Tarybų Są
jungos. Palestiniečiai ir Ta
rybų Sąjunga siekią atskirti 
Egiptą nuo kitų arabiškų 
kraštų.

Brockton, Mass.
MIRE LIETUVIAI

Rugpiūčio 27 d. mirė Eva 
Adomaitis, 79 metų, gyvenus 
82 Upland Rd. Buvo gimus 
Lietuvoje. Palaidota Melrose 
kapinėse. Liūdi jos vaikai: J. 
Adomaitis, Falmouth, Mass.; 
Virginia Marey, Brockton, 
Mass., ir penki anūkai.

Rugpiūčio 28 d. mirė Ste
phen Uždavinis, 67 metų, 
gyvenęs 185 Sawtell Ave. 
Palaidotas Calvary kapinėse. 
Liūdi jo žmona Amelia, 3 
seserys: Catherine LaPrude, 
Bridgewater, Mass.; Helen 
Tinkham, Brockton, Mass., ir 
Lottie Mami, Phoeniz, Arizo
na.

Rugpiūčio 30 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Josephine 
Bankus, 59 metų, gimus Ha
verhill, Mass. Šermeninėje 
jos karstą puošė daug gyvų 
gėlių. S. Rainardas pasakė 
atsisveikinimo kalbą šerme
ninėje ir kapinėse, nupiešda- 
mas jos nueitą gyvenimo ke
lią. Sakė, kad velionė buvo 
pažangi, apsišvietus moteris, 
mylėjo dailę, tik gaila, kad ją 
gamta jauną nuskriaudė, 
kankino artraitis, negalėjo 
pavaikščioti. Jos motina An
na Kaini ją užlaikė, kol gyva 
buvo. Paskutines dienas gy
veno pas dukterį Joanną Ca- 
rimier. Liūdi jos tėvas Jo
seph Kainis, 2 sūnus - Do
nato, Pembrake, Mass.; Ri
chard, Bellingham, Wash., ir 
dvi dukterys - Leo Joanne 
Carmier, Brockton, Mass.; 
Richard Janice Buccella, Hal- 
brook, Mass. Taipgi liūdi se
suo Anna Roczko, Canton, 
Mass.

Velionė palaidota Melrose 
kapinėse, netoli jos motinos. 
Visi palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į šermeninės įstaigą, 
kur buvo skaniai pavaišinti.

Tebūna mirusiems amžina 
ramybė, o užuojauta jų arti
miesiems. S. Rainard

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Mirus

Mariutei Auštrienei
Reiškiame giliausią užuojautą dukrai Helen ir žentui 

Robertui Feiferiams, sūnui Algiui, jų šeimoms ir 
visiems artimiesiems.

AIDO CHORAS
Ozone Park, N.Y.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Mirus

Mariutei Auštrienei
Reiškiame gilią užuojautą dukrai Helen ir žentui 

Robertui Feiferiams, sūnui Algiui, jų šeimoms ir 
visiems artimiesiems.

POVILAS ir NELĖ VENTAI
Jamaica, N. Y.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Mirus

Mariutei Auštrienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Helen ir 

žentui Robertui Feiferiams, sūnui Algiui, jų šeimoms 
ir visiems artimiesiems.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

BUENOS AIRES, ARGENTINA '

Mirus

Mariutei Auštrienei
Reiškiame giliausią užuojautą dukrai Helen ir žentui 

Robertui Feiferiams, sūnui Algiui jų šeimoms ir 
visiems artimiesiems.

ANTANAS ir ILSĖ BIMBAI
Richmond Hill, N. Y.

St. Petersburg, Fla.
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 27 d., šeštadienį, 
L. S. C. Salėje įvyks Klubo 
koncertas.

Pietūs 12 vai. Po pietų būs 
įvairi programa. Iš Miami 
atvyksta pagarsėję solistai - 
duetistai - May Gabrėnienė ir 
Augustinas Iešmantas, ir 
daugiau svečių.

Taip pat dainuos vietiniai 
solistai ir Dainos Mylėtojų 
Choras. Vadovaus Adelė Pa
kalniškienė.

Vieta: 314 15th Avenue 
Prašome visus skaitlingai da
lyvauti. V. B-nė

Binghamton, N. Y.
Rugsėjo 10 dieną Nursing 

Home, Valley Point, mirė 
Antanas Navalinskas.

Tai ir vėl netekome vieno 
pažangiečio. Velionis sirgo la
bai ilgai, per 12 metų buvo 
suparaližuotas, tik sėdėjo ir 
gulėjo.

Palaidotas rugsėjo 12 d. 
Spring Forest kapinėse.

Apie velionį bus parašyta 
vėliau.

Jonas Vaicekauskas

Rochester, N. Y.
Neseniai rašiau apie mūsų 

ligonis, bet nežinojau, kad 
labai pavojingai serga Gėdis 
Voltas, dar nesenas žmogus. 
Voltų šeima visuomet daly
vauja su progresyviais ir ne
gaili paaukoti spaudos reika
lams. Dorothy Voltienė jau 
kelinti metai eina LDS 11 kp. 
sekretorės pareigas. Voltienė 
neseniai palydėjo į kapus sa
vo sesutę, o dabar jos Gėdis 
taip sunkiai susirgo. Gėdis 
randasi namuose, tai jam rei
kalinga daug priežiūros.

Mes, jūsų draugai, linkime 
jums ištvermės jūsų varguo
se. K. Žemaitienė
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“Laisvės” vajaus 
atidarymas 

įvyks .
sekmadienį, rugsėjo28 d., 1 vai. 

LAISVĖS SALĖJE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 

Įėjimo auka $5.00
Pietūs bus duodami lygiai 1 vai.

PAGERBSIME SOFIJĄ IR JURGĮ STASIUKAIČIUS 
kurie šiuos pietus užsako.

Meninę programą pildys Aido Chorai su solistais 
vadovybėje Mildred Stensler.

Kviečiame visus New Yorko ir plačios apylinkės 
"Laisvės” skaitytojus, rėmėjus ir draugus.

RENGĖJAI

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR

A T N A L JIM MI I 1 Ž SIB AIG t SIĘ P R E N V M E R A T Ų

VAJUS PRASIDĖS SPALIO 1 DIENĄ IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI SIĘ METU GRUODŽIO 31 DIENOS.

Kviečiame į Talką
Kviečiame j talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 250. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 500.
KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIIMS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$15,000 FONDAS
Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė" gyvuotų. Per ši vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoj© $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metama, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.f 11417

Miesto mokytoįų 
streikas baigtas

Porą savaičių nusitęsęs 
miesto mokytojų streikas pa
galiau baigtas praeitą antra
dienį. Dauguma mokytojų 
unijos narių nubalsavo priim
ti vadovybės padarytą sutar
tį su miesto Apšvietos Tary
ba ir sugrįžo į darbą. Tiesa, 
nemažai narių balsavo prieš j 
naują sutartį arba kontraktą.. 
Jie nepatenkinti vadovybės! 
padarytomis nuolaidomis ir' 
smarkiai ją kritikavo susirin-Į 
kime, kuriame buvo balsuoja
ma sutartį užgirti. 10,651! 
balsavo už sutartį, o 6,693! 
prieš.

Tai buvo pirmas toks orga 
nizuotų mokytojų istorijoje 
atsitikimas, kad streikas bu
vo vedamas ne už kažin ko 
kius naujus laimėjimus, bet 
prieš valdžios pasikėsinimą 
ant jau iškovotų laimėjimų. 
Naujasis kontraktas nėra 
toks mokytojams palankus, 
koks buvo senasis. Vardan 
stokos lėšų mokytojams dar
bo sąlygos pablogintos, žy
miai padidinant klases ir 
prailginant darbo valandas. 
Bet prezidentas Shanker sa
ko, kad tie pralaimėjimai ma
ži ir kad dabartinėse mieštoj 
finansinės padėties sąlygose, 
to nebuvę galima išvengti.
'Kaip ten nebūtų, bet orga 

nizuoti mokytojai ir šiame 
streike parodė didelį solida
rumą, kova buvo vieninga. 
Tuo atžvilgiu ir šį streiką 
reikia laikyti nemenku laimė
jimu.

Kaip su tūkstančiais moky
tojų, kurie buvo atleisti iš 
darbo dar prieš streiką? Iš 
valdžios pusės nusileista ir i 
sutikta sugražinti į darbą 
2,400 mokytojų.

Beje, katalikų bažnyčios 
mokyklų mokytojai tebe- 
streikuoja. Bažnyčios vado
vybė atsisako daryti kokias 
nors nuolaidas.

Dar viena rimta 
konferencija

Las Vegas, Nevada. - Gio 
nai yra laikoma konferencija 
aptarimui pasaulyje gamtos 
aplinkos saugojimo reikalų. 
Dalyvauja 800 mokslininkų, 
inžinierių ir šiaip veikėjų. Jie 
atstovauja 40 kraštų. Kai 
kurie mokslininkai teigia, 
kad šiandieninis gamtos ter
šimas veda žmoniją į saužu- 
dybę.

“LAISVĖS” REIKALAI

R. Mizaros kapas Savilionyse. Prie kapo LLD antros
ekskursijos dalyviai, kanadiečiai, venezueliečiai ir Alytaus 
rajono vykdomojo Komiteto nariai.

Žemiau skelbiame aukas, gautas nuo rugpiūčio 27 d. iki 
rugsėjo 10 d.:

J. P. Stanley iš St. Petersburg, Fla., grįždamas iš 
Lietuvos sustojo New Yorke ir pridavė kaip auką “Laisvei” 
du Laisvės šėrus vertės $10 ir du Namo Bendrovės Šerus 
vertės $50.

* * *

L UF F F-F F F FvFk'FF'FR^F'F'F'F
-įn “F
t • LIŪDNAS PRISIMINIMAS f-F

MANO MYLIMO VYRO į.

l ROJAUS MIZAROS f 
£ AŠTUNTŲJŲ MIRTIES METINIŲ į 
į 4* 4* į

4, MIRĖ: 1967 m. rugsėjo 23 d. 4
t Ieva t
•♦•W -f -W -f 4 -f 4 T 44 4-4 4^4 4‘4,4,4’4,4,454,4',4

“Laisvės” vajaus fondą atidarė sekami draugai:
Jonas Smalenskas, Miami, Fla..................................... $ 50.00
G. V. Kvetkas, Dorchester, Mass................................. 30.00
M. Arison, Fairfield, Conn., per N. Ventienę.............. 20.00
J. M.Strižauskai,Bridgeport,Conn.,per N.Ventienę . . 10.00

Viso vajaus fondo pradžiai............................................$110.00
* * *

Kitos aukos:
Juozas S. Deltuva, Baltimore, Md............................... $100.00
Stefanija Masytė ir Teofilė Masienė,St.Clair Shores,

Mich.,pagerbimui mirusio Juozo Vąliuko ... 100.00
Walteris Keršulis, Brooklyn, N. Y., proga savo87-to 

gimtadienio.... ................. •.................. 87.00
Valė Sutkienė, San Francisco, Cal., proga savo gim
tadienio ir laimingos viešnagės Tarybų Lietuvoje . . 50.00

B. Kirstukas, Chicago, Illinois................................... 23.00
Roger Žilis, Harvey, Illinois....................................... 15.00
Paul Bukis, Vancouver, B. C., Canada . . ................  . 10.00
Augustas-Natalie Iešmantai, Ft. Lauderdale, Fla. . 10.00 
Jonas-Mikasė Ruliai, Rockford, Ill............................. 10.00
Viktoras Preikšą, Delavan, Wisconsin ..................... 8.00
Mary Sienkiewicz, Wilkes-Barre, Pennsylvania .... 5.00
K. Žemaitienė, Rochester, New York....................... 5.00
OnaKlimienė, Stoughton, Mass., nusibaudė save už

nedalyvavimą Worcesterio spaudos piknike, 
per S. Rainardą............................................... 5.00

One Yesulaitienė, Seymour, Connecticut................. 5.00
E. Kasmočienė, Huntington, New York ................. 5.00
Po $1.00: P. Indrulienė, Scranton, Pa.; Anna Wasi-

lus, Pottsville, Pa.; Mary Gober, Walling
ford, Connecticut.

Dėkojame visiems. ADMINISTRACIJA

LAISVE

Aidiečiai ir jų svečiai. S. Narkeliūnaitės nuotr.

IŠ AIDO CHORO PAMOKŲ
Šio mėnesio 13 dieną įvyko 

pirmosios šio sezono Aido 
Choro pamokos, kuriose per
dainuota pasirinktos dainos 
"Laisvės” vajaus atidarymo 
programai. Atrodo, kad cho
ristai nepamiršo dainų, tary
tum nebūtų buvę vasaros 
atostogų.

Susirinko beveik visi aidie 
čiai, apart Onos Čepulienės, 
kuri pergyveno sėkmingą 
operaciją ir jau ilsisi namuo
se. Deja, tenorų tarpe pasi
gedome Jono Lazausko, kurį 
negailestinga mirtis išplėšė iš 
ai d iečių tarpo. . .

Pranešta, kad gauta penkių 
dol. auka nuo J. ir E. Kasmo- 
čių, už kurią Aidas dėkoja.

Po pamokų, ryšium su mū
sų išvykimu iš New Yorko 
nuolatiniam apsigyvenimui 
Floridoje, aidiečiai ir keletas 
svečių prie vaišių stalo pa
reiškė daug gražių minčių ir 
šiltų žodžių apie mudviejų su 
Robertu meninę ir žurnalisti
nę darbuotę, susijusią su 
Aido Choru ir “Laisve”. Paju
tome šiame draugų būrelyje 
draugų šilumą, jų artimumą 
ir nuoširdumą.

Nuoširdžiai dėkojame Aido 
Chorui už surengtas išleistu
ves ir prisidėjusioms maistu 
aidietėms: A. Lupševičienei, 
B. Keršulienei ir J. Lazaus
kienei. Širdingai dėkojame 
N. Ventienei, J. Lazauskie
nei ir B. Keršulienei už vaišių 
pagaminimą.

Karštai dėkoju Aido Chorui 
už įteiktą man dovaną, kurią 

globosiu su prisiminimais. 0 
prisiminimų iš 30 metų laiko
tarpio, dainuojant Aido Cho
re ir aprašant jo veiklą, turiu 
labai brangių. Kiek daug kul
tūrinio darbo atliko Aido 
Choras, dainuodamas ne tik 
New Yorke, bet ir kituose 
miestuose! Kiek daug suvai
dinta operečių, surengta kon
certų! Atžymėti - Aido Choro 
50 ir 60 metų jubiliejai! 0 tie 
šaunieji tradiciniai Naujųjų 
Metų sutikimų baliai buvo 
labai visų mėgiami.

Aido Choro istorija graži ir 
svarbi. Ji susijusi su mūsų 
pažangiąja veikla. Esu įsitiki
nus, kad jis dar ilgai gyvuos, 
praturtindamas organizacijų

. Mideast Truce Shakey
TheEgyptian-Israeli ag

reement under Secretary of 
State Kissinger’s recent ini
tiative is evidently aimed at 
the dissolution of the Arab 
front which came into exis
tence during the 1973 war.

We should have some se
rious misgivings about this 
interim agreement between 
Egypt and Israel. Based upon 
our long-held belief that per
manent piecemeal diplomacy 
— the playing of one Arab 
State against the other in 
negotiation with Israel will 
not lead to a meaningful 
settlement of this festering 
cancer which can trigger 
World War III.

To take Egypt out of the 
front is to weaken solidarity 
and make it easier for Zion
ism and the U.S. imperialism 
to infiltrate the Mideast eco
nomically and politically. The 
strength of the Arab masses 
comes from the solidarity, 
and loss of Egypt is the loss 
for all Arab states.

Israel is the creation of the 
United Nations. Kissinger’s 
initiatives operate outside of 
the United Nations.

The placing of 200 volunt
eer U. S. technicians in the 
Sinai is very serious action. 
Despite denials by administ
rative spokesmen, the les
sons of Vietnam have been 
ignored. Remember, our first 
Americans aiding Diem in 
South Vietnam were volunt
eer advisers and technicians.

If only U. S. technical 
personnel can operate the 
sophisticated equipment re
quired, these U. S. volunt
eers should be made part of 
the UN peace keeping forces.

Israel was created by the 
United Nations, and it must 
be its responsibility, despite 
the fact that Israel is the U. 

BRIDGEPORT, CONN. 
LIŪDNAS PRISMINIMAS 

Jono Marozo
Rugsėjo 21 d. sueis vieneri metai kaip negailestin

goji mirtis iš gyvųjų tarpo išskyrė mano brolį Joną.
Jo žmonai Veronikai reiškiu nuoširdžią užuojautą.

A. MAROZAS

renginių programas. Gaila, 
kad gyvenimo aplinkybių dė
ka, tenka palikti Aido Chorą, 
bet aš didžiuojuosi išbuvusi 
tiek metų Aido choriste ir jo 
korespondente.

Sekantį mėnesį išvykstame 
apsigyventi į St. Petersburg, 
Floridą, kur lietuvių kolonija 
kasmet vis didėja. Ten yra 
lietuvių klubų, jų tarpe ir 
“Senior Citizens” klubas, kur 
LLD 45 kuopa gražiai klesti 
ir Dainos Mylėtojų Choras 
vis auga. Ten sutiksime drau
gų, ten bendrausime, prisidė
dami prie jų veiklos.

Linkiu Aido Chorui kuo 
geriausių sėkmių savo veiklo
je ir dainuoti tas gražias 
Tarybų Lietuvos kompozito
rių sukurtas melodijas!

Aido Choro koresp.
H. Feiferienė

S. surrogate in the Middle 
East. The U. S. must stop 
seizing every new opportuni
ty to engage in a unilateral 
action outside of the United 
Nations, which can only 
further weaken this necessa
ry world organization. While 
the economic and military 
contributions that Kissinger 
has committed to both Egypt 
and Israel are not fully clear 
at this writing, it is reliably 
estimated that this accord 
may cost U. S. taxpayers 
more than $5-billion. This is 
held out by Kissinger to get 
the small concession in this 
second accord. More than 
$2.5-billion will be allocated 
to Israel for new weapons 
and to increase her arsenal.

The security of Israel can
not be safeguarded by arm
ing her to the teeth, but by 
taking care that she obeys U. 
N. directives, which require 
that she give up territory, 
acquired by sword, while, at 
the same time, the U. N. and 
the great powers must guar
antee Israel statehood within 
safe borders.

The world’s armament 
race which totalled more 
than $270-billion in 1975, is 
rapidly reducing even the 
richer nations to the state of 
paupers. $2.5-billion was giv
en to Israel during Yom Kip
pur War. With millions of 
Americans unemployed and 
estimated upwards 30-mil- 
lion citizens suffering from 
hunger, how can Ford, Kis
singer and Schlesinger even 
ask the -American taxpayer 
to contribute one dime as a 
form of extortion, of black
mail (call it what you may) to 
either Israel or Egypt? How 
American people will view 
this matter the future will 
tell. Ksavera

Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 21 D.
Waterbury LLD 28 kuopa 

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

RUGSĖJO 28 D.
“Laisvės” vajaus atidary

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

RUGSĖJO 28 D.
Hartfordo Laisvės Namo 

Bendrovė rengia pietus Lais
vės salėje, 157 Hungerford 
St., 1 vai. Pietūs - $4.50.

SPALIO 26 D.
Hartfordo Lietuvių Moterų 

Klubas, su pagalba Laisvės 
Choro, rengia “Laisvės” nau
dai pietus su menine progra
ma, 1 vai., 157 Hungerford 
St.
LAPKRIČIO 9 D.

“Laisvės” Bendrovės meti
nis koncertas. Dalyvaus 
Hartfordo Laisvės Choras va
dovybėje Wilma Hollis ir vie
tinis Aido Choras vadovybėje 
Mildred Stensler. Dainuos ir 
chorų solistai. Pradžia 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėje.

"Laisvės"
direktoriams

Sį mėnesį Direktorių posė
dis šaukiamas pirmadienį, 
rugsėjo 22 d., 2 vai. po pietų, 
vietoje rugsėjo 29 d. Tai 
darome, tikslu prisiruošti 
mūsų vajaus atidarymui, ku
ris įvyks rugsėjo 28 d.

A. Rainienė, Sekretorė

Bostonas. - Bostono gyven
tojų 20 procentus sudaro juo
dieji žmonės. Tačiau miesto 
valdžioje jų atstovybė yra 
visiškai menka. Jie jaučiasi 
diskriminuojami.

BRIEFS
The State of New York 

plans to celebrate the 200th 
anniversary of the birth of 
this nation and of the signing 
of the Declaration of Inde
pendence by evicting some 
11,500 families from their 
homes in Co-op City.

* * *
Despite warning after 

warning we go on poisoning 
our food because it is cheaper 
to produce that way. The 
Environmental Protection 
Agency ordered 20 million 
Mississippi broiler chickens 
destroyed because they con
tained high levels of the 
pesticide dieldrin suspected 
cause of cancer in human 
beings.

* * *
In what may be a sign of 

the times, the free lunch has 
ended for more than 2,000 
Westchester County em
ployees working in the hospi
tals and jail of the 520-acre 
Grassland.

* * *
The sharp cutback in the 

manning and maintenance of 
the New York city’s parks 
because of the fiscal crisis is 
leading officials of the Parks, 
Recreation and Cultural Af
fairs Administration to wor
ry that a cycle of deteriora
tion may have begun that will 
be impossible to reverse.

♦ ♦ ♦
A well-cultivated and boo

bytrapped “marijuana farm” 
on what might be school 
property led to the arrest of a 
22-year-old Lond Island man. 
The field contained 400 
healthy marijuana plants 
from 4 to 7 feet tall. Its 
estimated that the plants 
were worth $100,000 on the 
illicit drug market. Ilse




