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KRISLAI
Gerbiamas V. Zenkevičius 
Prasideda “Laisvės” vajus 
Sofija ir Jurgis Stasiukaičiai 
Lietuvių Literatūros 

Draugija
LLD nominacijos
Moterų Metai

IEVA MIZARIENĖ
Kiekvienas doras lietuvis 

gali pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti mūsų tautiečiu LTSR 
užsienio reikalų ministro pa
vaduotoju Vytautu Zenkevi
čium, kuris jau penkti metai 
iš eilės dalyvauja Jungtinių 
Tautų Generalės Asamblėjos 
sesijose, kaip TSRS delegaci
jos narys.

Šitoks žmogus kelia lietu
vių vardą, o ne kokie išsigi
mėliai, žmogžudžiai, “hijac- 
keriai”, kuriuos garbina mū
sų buržuaziniai nacionalistai, 
pasivadinę “vaduotojais”.

* ♦ ♦

Su spalio 1 d. prasideda 
“Laisvės” vajus. Džiugu, kad 
jau apsiėmė būti vajininkais 
S. Rainardas iš Brockton, 
Mass., Jurgis Jaskevičius iš 
Worcester, Mass, ir Alekas 
Mitchellis su Adomu Čepulių 
iš New Yorko apylinkės. Lau
kiame ir kitų kolonijų vajinin- 
kų pasisakymo.

New Yorke mes pradėsime 
vajų šį sekmadienį, rugsėjo 
28 d. pobūviu. Tikimės svečių 
ir iš Lietuvos, su kuriais bus ■ 
proga kiekvienam susipažin- I 
ti.

♦ * ♦

Kalbant apie New Yorko 
rugsėjo 28 d. pobūvį, reikia 
tarti širdingą ačiū Jurgiui ir 
Sofijai Stasiukaičiams, kurie 
apmokės banketo išlaidas. 
Tai didelis įnašas į mūsų 
$15,000 fondo sukėlimą. Ar 
nebūtų gražu,jeigu kitų kolo
nijų “Laisvės” rėmėjai pasek
tų Stasiukaičių pavyzdį?

* ♦ ♦

Galbūt vienas iš puikiausių 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos darbų, ryšium su 60-me- 
čio jubiliejium, tai suruoši
mas trijų grupių ekskursijos į 
Tarybų Lietuvą. Dėkojame 
Lietuvos draugams už tokį 
puikų priėmimą. Kiekvienas 
sugrįžęs džiaugiasi dar kartą 
pamatęs savo tėvynę, savo 
gimtąją vietą ir gimines bei 
draugus.

Draugijai naudos irgi ne
mažai. Gavome naujų narių, 
su mūsų veikla supažindinom 
daugiau tautiečių. O Lietuvos 
žmonėms tariam ačiū už tai, 
kad jie nori skaityti mūsų 
“Laisvę” ir jų giminės, aplan
kę juos, sugrįžę išrašo jiems 
laikraštį.

♦ ♦ ♦ v
LLD Centro Komitetas sa

vo posėdyje nutarė pravesti 
nominacijas ir balsavimus į 
Centro Komitetą ateinan
tiems ketveriems metams. 
Šią savaitę išsiuntinėjome 
nominacijų blankas ir prašo
me kuopų valdybas sušaukti 
susirinkimus spalio bei lap
kričio mėnesiais ir pravesti 
nominacijas.

* * *
Spalio 20-24 dienomis Ber

lyne įvyks Tarptautinis Pa
saulinis Moterų Kongresas. 
Būtų labai naudinga mums 
lietuviams Amerikoje, kad 
ten dalyvautų bent kelios 
lietuvės ir iš Jungtinių Val
stijų. Jau žinome, kad daly
vaus mūsų veikėja Ksavera 
Karosienė, taipgi, žinoma, 
bus gera reprezentacija iš

Pasitarimas tarp 
didžiųjų šalių

United Nations, N. Y. — 
Praeitą sekmadienį New Yor
ke buvo laikomas didelės 
svarbos pasitarimas tarp mū
sų valstybės sekretoriaus 
Kissinterio ir Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų ministro 

i Gromykos. Pasitarimas lai
komas nepaprastu dar ir tuo, 
kad jis tęsėsi net keturias 
valandas.

Kokiais klausimais ir reika
lais jie tarėsi? Kokie pasitari
mo rezultatai?

Sakoma, kad Kissingeris ir 
Gromyka dar kartą ieškojo 
bendros kalbos, bendro nusi
statymo arba susitarimo la
bai seniai diskusuojamu stra
teginių ginklų apribojimo 
klausimu ir Vidurryčiuose 
taikai pavojinga padėtimi. •

Ar surastas bendras tarp 
didžiųjų šalių klausimais ėji
mas? Kol kas viešai neskel
biama. Gal ir vėl buvo tiktai 
nuomonių pasikeitimas. De
rybos ir susitarimas pasilieka 
ateičiai.

Išbandymas tėvų 
bei patėvių teisės

Karen Ann Quinlan
Ši vargšė be sąmonės nuo 

balandžio mėnesio. Jos sme
genys beviltiškai sugadintos 
ir jai sugyti nėra jokios pro
gos. Jos gyvybė palaikoma 
tiktai dirbtinomis mokslinė
mis priemonėmis. Patėviai 
reikalauja, kad tas gelbėji
mas būtų nutrauktas ir lei
džiama 21 metų merginai pa
sitraukti iš gyvųjų tarpo.

Bet ligoninės gydytojai at
sisako tai padaryti. Tai būtų 
prieš jų priesakai. Gaudami 
gydytojo diplomą, jie prisie
kė, kad jie visais jiems žino
mais ir prieinamais būdais 
gelbės kiekvieno į jų globą 
patekusio žmogaus gyvybę.

Patėviai kreipėsi į teismą, 
kad gydytojai pildytų jų pra
šymą. Tai svarbi ir įdomi 
byla. Teismui bus nelengva 
išsisukti iš aštriausios kriti
kos, nepaisant, kaip jie nu
spręs, kurią pusę jis palai
kys.

Lietuvos. Gal atsiras ir dau
giau lietuvių dalyvių?

Lai nepasikartoja toks da
lykas kaip Meksikoje Moterų 
Konferencijoje, kur kokia tai 
“ponia” Kulber (kažin ar lie
tuvė), niekad nemačiusi Lie
tuvos, bandė atstovauti lietu
vius ir aiškint apie būklę ten 
gyvenančių lietuvių moterų. 
Ar ne juokas?

* * ♦

Sveikiname ilgametę LLD 
narę, “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytoją ir rėmėją M. Vana- 
gaitienę, gyvenančią Scran
ton, Pa. Rugpiūčio 14 d. ji 
minėjo savo 95 gimtadienį.

Vėl buvo pasikėsinta ant
Prezidento Fordo gyvybės

Sara Jane Moore

Izraelio apginklavi
mui du bil. dolerių

Washingtonas. - Valstybės 
sekretoriaus Kissingerio ir 
prezidento Fordo pažadėji
mas Izraeliui jį apginkluoti 
vėliausiais ir pavojingiausiais 
ginklais atsieis mums, ameri
kiečiams, mokesčių mokėto
jams, neapsakomai daug. Ap
skaičiuojame, kad tam pavo
jingam ėjimui ir atsidarymui 
kelio į šios šalies įsivėlimą į 
platų ginkluotą Vidurriečiuo- 
se konfliktą tarp Izraelio ir 
arabų, turėsime paaukoti ge
rokai daugiau kaip du bilijo
nus dolerių.

Dabar Kongresas šį pažadą 
svarstys. Pasiūlymas yra jį 
užgirti, nes, girdi, jo neužgy- 
rus, liktų bereikšmė pasira
šyta Sinajaus sutartis. Spėja
ma, kad Senate pasiūlymas 
bus užgirtas geroka balsų 
dauguma. Izraelio įtaka Se
nate esanti labai didelė.

Japonijos socialistų 
delegacija

Washingtonas. —Praeitą 
savaitę čionai atvyko Japoni
jos Socialistų partijos delega
cija. Jos misija esanti pasi
tarti su vyriausybe ir Kong
reso nariai Azijos saugumo 
reikalais. Ypatingai Japoni
jos socialistai esą susirūpinę 
Korėjos klausimu.

Neskelbiama, kaip ilgai de
legacija užtruks.

Chudad Obregons Meksika 
— Pilnas autobusas nusirito į 
gilų kanalą. Aštuoniolika 
žmonių prigėrė. Jų tarp buvo 
septyni vaikai.

Pagaliau 
apdovanotas

Washingtonas. - Ir vėl pla
čiai skamba vardas žymaus 
pažangaus mokslininko dr. 
Limus C. Pauling. Nixonui 
prezidentaujant net dviem 
atvejais buvo pasiūlyta jį ap
dovanoti Nacionaliniu Mokslo 
Medaliu, bet prezidentas at
metė. Dabargi šį dviejų No
belio premijų mokslininką 
prezidentas Fordas šiuo 
aukščiausio pripažinimo me
daliu apdovanojo.

Moklsininkas Pauling kartu 
su visais pažangiais ameri
kiečiais visą laiką kovojo 
prieš Vietnamo karą ir bran
duolinių ginklų bandymus. 
Aišku, kad Nixonui nepatiko.

Po pasikSsinimo ant jo gyvybės prezidentas
vedamas i automobili.< r

Praeitą pirmadienį, rugsėjo 22 dieną, San Francisco mies
te gatvėje buvo paleistas šūvis į prezidentą Fordą. Laimė, 
kad nepataikė ir prezidentas išliko nė nesužeistas. Kulka, 
atšokdama nuo cemento, pataikė į ant šaligatvio stovintį 
vyrą ir lengvai jį sužeidė.

Pasikėsintoja - tūla Sara Jane Moore, buvus F. B. L 
šnipė.

Ir vėl misterija: Ar jos vienos buvo sumanymas preziden
tą nužudyti, ar kieno nors buvo instruktuota tą atlikti? 
Kodėl ji buvo prileista prie prezidento? Pasirodo, kad jinai 
buvo slaptiosios policijos nužiūrimą ir iš vakaro sulaikyta ir 
klausinėta. Bet kodėl ją paleido, kodėl jos nesulaikė bent kol 
prezidentas išvyksta iš miesto?

Tai antras ant prezidento gyvybės pasikėsinimas šį 
mėnesį. Pirmutinis įvyko irgi Californijoje, Los Angeles 
mieste. Ir tada prezidentą nudėti kėsinosi moteriškė.

Prezidentas Fordas, žinoma, buvo pritrenktas ir išgąsdin
tas, bet atsisakąs klausyti slaptosios policijos patarimo nors 
keletui savaičių nutraukti pasirodymus viešuose susirinki
muose.

Ryšium ir su šiuo pasikėsinimu daug klausimų reikalingi 
atsakymo. Ar jų susilauksime?

i

Po dvylikos metų — nekalti ir laisvi!
Miami, Fla. — Rugsėjo 19 

dieną kalėjimo durys atsidarė 
ir po dvylikos metų vieno 
mėnesio ir devyniolikos dienų 
kalinimo šitie juodi vyrai išė
jo laisvi.

Jie buvo suareštuoti 1963 
m. rugpiūčio 1 dieną. Jiems 
buvo primetamas nužudymas 
dviejų baltų gazolino stoties 
tarnautojų. Wilbert Lee buvo 
tik 21 metų, kareivis, o Fred- 
die Pitts — 28 metų, darbi
ninkas. Jie sakė, kad jie 
nekalti, kad jie yra aukos 
baltųjų rasistų sąmokslo ir 
keršto.

Buvo sudaryta džiūrė vien 
tik iš baltųjų rasistų. Ji “su
rado” juos kaltais ir nuteisė 
mirti. Kilo protestai. Juos 
ruošė pažangus amerikiečiai 
su komunistais priešakyje. 
Susidarė komitetai jų gyni
mui. Pagaliau 1972 metais 
valdžia buvo priversta su
teikti jiems naują teismą. Bet 
ir vėl sudaroma džiūrė tiktai 
iš baltųjų. Jie vėl paskelbia
mi kaltais ir nuteisiami mirti.

Vėl protestų demonstraci

Wilbert Lee [kairėje ir Freddie Pitts

jos. Kur tik pasisuka guber
natorius Reubin Askew, susi
duria su masiniais protestais. 
Nebepakęsdamas, sudaro ko
misiją nuteistųjų reikalo išty
rimui. Komisija suranda, kad 
jie buvo kaltinami ir nuteisti 
neteisingai, kad jie iš tikrųjų 
yra nekalti.

Ir jiems bausmė dovanoja
ma. Ir dabar jie laisvi. . .

Ar žinote, kiek Floridos 
valdžia jiems už šią baisią 
skriaudą, už tas neapsako
mas ilgametes kančias davė 
atlyginimo? Ogi tik po vieną 
šimtą (100) dolerių!

Ar dabar tie, kurie prieš 
dvyliką metų prieš juos suda
rė sąmokslą ir per dvyliką 
metų, vieną mėnesį ir devy- 
nioliką dienų kankino, bus 
suimti ir nubausti? Abejoti
na.

Dabar reikia pagalvoti. O 
jeigu pažangieji žmonės ne
būtų stoję , juos ginti? Jie 
būtų buvę nužudyti, kaip bu
vo nužudyti nekalti Saco ir 
Vanzetti ir Julius ir Ethel 
Rosenbergai!

Portugalija jau turi naują
koalicinę vyriausybę

Lisbon. — Po ilgų diskusi
jų, derybų ir ginčų premjerui 
Jose Pinheiro de Azevedo 
pavyko sudaryti koalicinę vy
riausybę pagrindiniai iš trijų 
partijų — socialistų, demo
kratų ir komunistų. Naujame 
kabinete, kuris susideda iš 15 
asmenų, Socialistų Partija 
turi keturias vietas, Liaudiš
kų Demokratų partija dvi, o 
Komunistų partija tiktai vie
ną. Kiti nariai - penki kari
ninkai, trys nepriklausomi, o 
du esą gana artimi socialis
tams.

Pats premjeras Azevedo 
neturįs jokios partinės afilia- 
cijos, bet esąs “kairių” pažiū
rų viceadmirolas.

Vadinasi, naujasis kabine
tas susideda daugmaž pro- 
porcionaliai pagal praėju
siuose parlamentariniuose 
rinkimuose gautą balsų kiekį. 
Kaip žinia, Socialistų partija 
laimėjo apie 38 procentus 
balsų, Liaudiškųjų Demokra
tų partija apie 28 procentus, 
o Komunistų partija tiktai 
apie 12 procentų.

Žinoma, Komunistų partija 
nėra patenkinta tik vienu 
(Viešųjų Darbų) ministru 
naujoje vyriausybėje, bet, 
matyt, nutarė įeiti į kabinetą, 
kad galėtų iš vidaus darbuo
tis prieš dešiniuosius elemen
tus ir neleisti jiems pilnai 

j užviešpatauti.
Tik dabar ateitis parodys, 

kaip koalicinei vyriausybei 
i seksis spręsti daugybę labai 
sunkių ekonominių ir sociali
nių problemų. Nuo to pri
klausys jos pastovumas ir 
įvairių koalicijoje partijų

1 prestižas ir įtaka.

Madridas, Ispanija. — Vie
nuolika žmonių nuteisti mirti 
ir du šimtai suareštuoti. Jie 
fašistinės valdžios vadinami 

i teroristais. Daugelis suimtų
jų gausią tokią pat aukščiau
sią bausmę.

Jungtinių tautų 
narystė didėja

Jau beveik kiekviena Jung
tinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesija prasideda 
su pasaulinės organizacijos 
narių skaičiaus padidėjimu. 
Ši sesija priėmė tris naujas 
nares - Mozambique Liaudies 
Respubliką, Sao Tome De
mokratinę Respubliką ir 
Cape Verde Salų Respubliką. 
Dabar Jungtinės Tautos jau 
turi 141 nari.

Amerikiečiai prieš 
Sinajaus sutartį

New Yorkas. — Leidinys 
“National Observer” tuoj po 
pasirašymo taip vadinamos 
Sinajaus Sutarties tarp Iz
raelio ir Egipto pravedė ap
klausinėjimą. Beveik 77 pro
centai leidinio užklaustųjų 
amerikiečių pasisakė prieš 
sutartį ir tiktai 23 proc. už.

Taip pat pravedė apklausi
nėjimą firma “Gannet News 
Service”. Iš visų jos užklaus
tųjų 41 proc. pasmerkė sutar
tį, o tik 23 proc. ją užgyrė.

Ypatingai žmonės priešingi 
sutartyje pažadėjimą iš Ame
rikos pasiųsti du šimtus pri
žiūrėtojų, kad sutarties būtų 
prisilaikoma. Tai juk kelias į 
antrąjį Vietnamą, jie sako.

Jose Pinheiro de Azevedo

Vėliausios Žinios
United Nations, N. Y. — 

Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesijoje jau kal
bėjo Jungtinių Valstijų Val
stybės sekretorius Henry 
Kissingeris ir Tarybų Sąjun
gos Užsienio reikalų minist
ras Andrei Gromyka.

Kissingeris beveik visą sa
vo kalbą pašventė aiškinimui 
Vidurio Rytuose padėties ir 
teisinimui pasiektos tarp Iz
raelio ir Egipto trumpalaikės 
Sinajaus sutarties. Kritikavo 
tuos, kurie kritikuoja sutartį. 
Jis savo kalboje taipgi palietė 
Korėjų klausimą.

Gromyko savo kalboje Ta
rybų Sąjungos vardu konkre
čiai pasiūlė Asamblėjai už
drausti gaminimą, bandymą, 
tobulinimą bei vystymą bran
duolinių ginklų. Šiuo pasiūly
mu tikimasi plačių diskusijų. 
Branduolinio ginklavimosi 
klausimas šiandien yra svar
biausias klausimas, ir pasau
linė organizacija pagaliau turi 
juo aiškiai pasisakyti.

Washingtonas. — Jeigu 
Kongresas užgirs vyriausy
bės pasiūlymą suteikti Izrae
liui ir Egiptui militarinės 
(ginklais) ir ekonominės pa
galbos už tris bilijonus ir tris 
šimtus milijonų dolerių, tai 
turės būti atsisakyta visos 
eilės socialinių projektų na
mie. Daugiausia, žinoma, nu
kentės darbo liaudis. Turčiai 
ir monopolistinės korporaci
jos iš tos transakcijos pasida
rys milžiniškus pelnus. Ypa
tingai ginklų ir amunicijos 
gamintojai pasipelnys.

Maskva. — Brežnevas ir 
kiti tarybiniai vadai buvo su
sitikę su Amerikos trimis 
astronautais, kurie dabar 
lankosi Tarybų Sąjungoje, 
Astronautai Thomas P. Staf
ford, Donald K. Slayton ir 
Vance D. Brand visur šiltai 
sutinkami.

Helsinki. — Suomijoje iš
rinktas naujas parlamentas. 
Jo sąstatas beveik nepasikei
tęs. Vyriausybė tą laiko savo 
politikos laimėjimu. Gerai pa
sirodė Komunistų Partija. Ji 
surinko 19 procentų paduotų 
balsų, arba 2 proc. daugiau 
negu pirmiau turėjo. Šiek 
tiek pralaimėjo Socialdemo
kratų partija. Bet ji dar pasi
lieka vadovaujama partija ir 
jos vadui bus pavesta sudary
ti naują kabinetą.

Madridas. — Ispanijos teis
mas nubaudė mirtimi tris 
vyrus ir dvi moteris už nužu
dymą vieno policininko.
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Susikirtimas tarp prezidento ir Kongreso
Santykiai tarp prezidento Fordo ir Kongreso daugumos, 

kurią sudaro demokratai, nesitaiso. Kaip tik priešingai. Ne 
tik kad prezidentas nesiliauja vartojęs vetavimo galios prieš 
Kongreso daugumos nutarimus, šiomis dienomis pasireiškė 
naujas aštrus skirtumas tarp jo ir jos. Prezidentas atsisako 
leisti Kongreso komisijoms, kurios tyrinėja žvalgybos 
savivaliavimą ir jos slaptą kriminalinę veiklą prieš Ameri
kos žmones ir užsienio šalis, taip vadinamą “klasifikuotą 
medžiagą”. Jis sako, kad tos komisijos neatsargios, kad iš jų 
rankų slaptoji medžiaga iškyla į, viršų ir apie ją visas 
pasaulis sužino. Tuo tarpu Kongreso komisijos be tokios 
informacijos negali tinkamai, efektingai atlikti savo joms 
pavestas pareigas.

Šis nesiskaitymas su Kongresu ir siekimas diktuoti, ką jis 
turi žinoti, o ką neturi, šis nepasitikėjimas piliečių išrinkta 
aukščiausia šalies įstaiga, rodo, kad prezidentas Fordas 
pradeda žygiuoti Nixono pramintu taku. Jis — viskas, o jūs
— niekas! Juo labiau keistas ir neleistinas yra jo šis 
nusistatymas, kai jis nėra piliečių išrinktas prezidentas. Jis 
yra paskirtas buvusio prezidento, kuris buvo taip save 
diskreditavęs ir nusikaltęs prieš Konstituciją, kad turėjo iš 
prezidento vietos pasitraukti. Ir jis dabar imasi visiems 
diktuoti!

To jau per daug! Jau geroka dalis ir komercinės spaudos, 
kuri jo paskyrimą sveikino ir reiškė juo giliausią pasitikėji
mą, pradeda jo elgimosi nebepakęsti.

Tuo tarp mūsų prezidentas Washingtone beveik retai ir 
bepasirodo. Vargiai bepraeina tokia savaitė, kurioje jis 
nebūtų kelionėje su prakalbų maršūtu, geriau - su agitacija 
už savo kandidatūrą į prezidentus 1976 metų rinkimuose. 
Žinoma, už tai jį kritikuoti gal ir nereikėtų. Žmogus labai, 
labai nori dar ketverius metus paprezidentauti. Be to, jis 
nori įrodyti, kad jis gali, kad tik jis tegali išgelbėti 
republikonų partiją iš krizės ir neregėto žmonių akyse 
nusmukimo, kurį ant jos užtraukė prezidentas Richard 
Nixonas. Juk kas kitas galėtų iš tos politines bedugnės 
republikonus išgelbėti, jeigu ne jis, Mr. Fordas, tam 
panaudodamas ne tik visus savo gabumus, bet ir prezidento 
vietos prestižą. Jeigu pirmiau, kada jis buvo tik kongresma- 
nu, jo kalbų klausydavo tik šimtai piliečių, tai dabar jų 
klauso tūkstančiai ir šimtai tūkstančių. Taip pat dabar jam 
puikiai populiarintis padeda televizija ir radijas. Juk jis yra 
prezidentas, mums visiems atstovauja. Galima su juo kai 
kuriais klausimais nesutikti, galima kritikuoti jo kai kuriuos 
naminėje politikoje ėjimus, kaip vetavimas gana gerų 
Kongreso daugumos priimtų bilių, bet jis mūsų preziden
tas. . . ir nuo to iki ateinančių rinkimų niekur nebepabėgsi
me.

Ką parodo New Hampshire valstija?
Tai, kas šiomis dienomis įvyko nedidelėje New Hampshire 

valstijoje, sakoma, turi nepaprastai didelę reikšmę šios 
šalies politiniame gyvenime. Dalykas, mat, toks: Pernai 
lapkričio mėnesį šioje valstijoje buvo renkamas vienas 
senatorius. Buvo du kandidatai - republikonų Louis C. 
Wyman ir demokratų John Anthony Durkin. Suskaičius 
balsus pasirodė, kad tarp jų skirtumas yra tiktai keli 
desėtkai balsų. Tuoj buvo pareikalauta perskaityti balsus. 
Bet perskaitymas nieko nepakeitė. Tada prieita išvados, 
kad reikia iš naujo tuos pačius kandidatus perbalsuoti.

Taip šiomis dienomis ir įvyko. Abudu kandidatai ir jų 
partijos smarkiausiai darbavosi. Juk seniai žinoma,kad New 
Hampshire valstija “priklauso republikonams”, ir taip “turi 
pasilikti”. Kad užtikrinus republikonų kandidatui laimėji
mą, pats prezidentas nusidavė į New Hampshire agituoti už 
Mr. Wymano išrinkimą. Ir jau kai kam atrodė, kad Durkinui 
laimėti vilties beveik nebeliko.

Bet balsavimų rezultatai parodė visiškai ką kitą. Demo
kratų kandidatas Mr. Durkinas laimėjo net 27,000 balsų 
dauguma!

Ką tai reiškia? Tai reiškia, sakoma, kad, viena, prezidento 
Fordo vardas ir prestižas nėra jau tokie nenugalimi, antra
— kad republikonams ir Fordui 1976 metais laimėti nėra 
jokios vilties. Ne tik Fordui nebesą jokios vilties laimėti, bet 
jokiam republikonų kandidatui į prezidento vietą. Aišku, 
kad tai yra tik spėliojimas, bet jis turi rimtą pagrindą.

Beje, storai pabrėžiama, kad šiuose rinkimuose ne tik 
labai didelį, bet vadovaujamą vaidmenį suvaidinę New 
Hampshire organizuoti darbininkai. Beveik visos darbo 
unijos buvusios Mr. Durkino pusėje ir labai aktyviškai 
dalyvavusios rinkiminėje kampanijoje. Tai esąs geras 
pavyzdys, kokį vaidmenį galėtų darbo unijos suvaidinti ir 
1976 m. rinkimuose, jeigu jų vadovybės aktyviškai juose 
dalyvautų.

Tuo tarpu su Mr. Durkino laimėjimu į senatoriaus postą, 
Senate dabar demokratų partija turės 62 atstovus. Viso 
Senatas turi šimtą narių. Kaip matome, tai demokratų labai 
didelė dauguma. Bet, kaip žinia, juose nėra vieningumo. 
Ypač pietinių valstijų senatoriai labai dažnai susideda su 
republikonais. Rytinių valstijų demokratus jie laiko “per 
daug liberališkais”.

SPINDULYS NIKELIUOJA
Iki šiol akumuliatorių plokštelės 

buvo nikeliuojamos dideliuose ce
chuose su daugybe transporterių, 
vonių, šarmų ir rūgščių tirpalų, 
kurie skleisdavo kenksmingus ga
rus. Kijevo E. Patono elektros su
virinimo mokslinio tyrimo institu
to ir Kursko Politechnikos insti
tuto mokslininkai ilgai ieškojo 
būdų, kaip nikeliuoti gaminius

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

elektroniniu spinduliu. Dabar su
kurtas nedidelis {renginys, kuris 
pirmą kartą mūsų šalyje nikeliuoja 
be perstojo didelio vakuumo są
lygomis judančią plieninę juostą 
elektroninio spinduliavimo gerini
mu. Darbo našumas padidėjo ke
lis kartus. Metalinės dangos 
sluoksnis pasidarė plonesnis, bet 
tankesnis, o juostos judėjimo grei
tis padidėjo nuo 4 m/min iki 
60 m/min.

O KUR TV SPRAGŲ IR 
NESKLANDUMŲ NĖRA?

Juk šimtai, jei ne tūkstan
čiai ir Amerikos lietuvių 
reakcinės spaudos skaitytojų 
pastaraisiais keleriais metais 
yra aplankę Tarybų Lietuvą 
ir savo akimis pamatę visose 
gyvenimo srityse padarytą 
didžiulį progresą. Jie nebeti
ki tos spaudos prasimany
mas, melams ir šmeižtams 
apie savo gimtąjį kraštą, kurį 
jie giliai myli ir jam trokšta 
kuo didžiausios laimės. Kaip 
girdisi, tai kai kurie jų prade
da zurzėti prieš tuos šmeiž
tus, ir reikalauja liautis jais 
šinkavojus ir klaidinus skai
tytojus.

Štai kaip reikia suprasti 
kunigų dienraščio bendradar
bio Gedimino Galvos straips
nį “Šuoliai ir spragos” su 
parašte “Lietuvos pramonė 
padarė šuolius, bet nesklan
džiai veikia”. Ilgokas straips
nis prasideda tokiais pripaži
nimais:

‘‘Per trisdešimtmetį pra
monė padarė didelį kiekybinį 
šuolį. Gamyba padidėjo 42 
kartus, pramonės darbininkų 
skaičius pašoko 7,8 kartus. 
Miestuose jau gyvena 55 
proc. visų gyventojų. Senieji 
pramonės telkiniai žymiai 
išaugo. Iškilo ir naujieji - 
Alytuje, Jonavoje, Marijam
polėje, Kėdainiuose, Tel
šiuose ir Utenoje. Po kelerių 
metų Mažeikiai taps stambiu 
naftos perdirbimo ir paskir
stymo telkiniu. Ignalinos ra
jone, prie Visagino ežero,, 
pradėta statyti pirmoji bran
duolinė jėgainė.

Žiūrint darbininkų skai
čiaus vyrauja mašinų ir meta
lo apdirbimo pramonė, nes 
tos srities pramonėje dirba 
34.2 proc. visų darbininkų, 
lengvoje pramonėje — 23,5 
proc., maisto pramonėje — 
12,6 proc., taigi šiose šakose 
viso 70,3 proc. Pramonės 
vystymo linkmė gana teisin
ga, nes pasirinkta perdirbti 
vietos žaliavas ir plėsti pra
monės šakas, reikalaujančias 
nedaug įvežtinių medžiagų, 
bet paruoštų darbininkų. 
Elektros jėgainės parūpino 
jėgą plėsti staklių, gamybos 
priemonių elektrotechnikos, 
elektronikos ir kitą tos srities 
pramonę. Sava statybos me
džiaga, ypač cementas suda
rė sąlygas milžiniškai staty
bai.”

Bet vietoje karštai Lietu
vos vadovybę pasveikinus, 
ponas Galva griebiasi tuos 
pramonės pasiekimus ir lai
mėjimus sumenkinti, nenori, 
kad “Draugo” skaitytojai su
sidarytų sveiką, gerą nuomo
nę. Trys ketvirtadaliai 
straipsnio pašvenčiami “spra
goms” ir “nesklandumams”. 
Ta ar kita pramonės šaka 
neišpildžius gamybos plano 
visu šimtų procentų, ta ar 
kita įmonė neveikiančios ge
rai ir pilnai, nevisur pilnai 
moderniška technika išnau
dojama, esama vėlavimų į 
darbą, provaikštų ir tt.

Bet ponas Galva savo skai
tytojams nepasako, kad tie 
trūkumai ir netiksliamai pra
monėje nėra slepiami Tarybų 
Lietuvoje. Jie keliami aikš
tėn, smerkiami ir šalinami. 
Betgi tokią savikritiką 
“Draugas” ir visa reakcinė 
spauda iš Lietuvos spaudos 
pešioja ir panaudoja “įrody
mui” savo skaitytojams, kad 
Lietuvoje nieko nėra gero 
nuveikto bei pasiekto, kad 
jos žmonės ir nedavalgę, ir 
apdriskę ir 1.1.

Be to, poną Galvą ir jo 
kolegas galima paklausti, o 
kur yra tokia šiame pasaulyje 
šalis, kurios pramonėje bei 
visoje ekonomikoje nėra 
“spragų” ir “nesklandumų”? 
Paimkime mūsų Jungtines 
Valstijas, šalį, techniškai be
ne tobuliausią ir aukščiausiai 
iškilusią. Ar čia nėra “spra
gų” ir “nesklandumų”, sutri
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kimų bei prastos kokybės 
produkcijos? Jei taip, tai ko
dėl turime recesiją, dešimt 
milijonų bedarbių? Kodėl 
tūkstančiai smulkių farmerių 
subankrutuoja ir subėga į 
miestus? Kodėl šimtai tūk
stančių automobilių kasmet 
atšaukiami, nes išėję ne tik 
prastos, bet ir pavojingos ko
kybės?

Kaip ten bebūtų, visgi ge
rai, kad ir reakcinė spauda 
pradeda pripažintį mūsų gim
tojo krašto didžiulius laimėji
mus ir pasiekimus.

SU LABAI TEISINGU 
PASIDIDŽIAVIMU

Tarybų Lietuvos Ministrų 
Tarybos pirmininkas J. Ma- 
niušis dienraštyje “Tiesa” 
(rugs. 12 d.) straipsnyje “Lai
mėjimų keliu”, apibūdinęs 
Lietuvos pasirinktą socialisti
nį kelią, su pasididžiavimu 
sako:

“Kiekvieną dieną gražėja 
mūsų miestai ir kaimai, švie
sesnis ir džiugesnis tampa 
Lietuvos darbo žmonių gyve
nimas. Tik šio penkmečio 
metais respublikoje pastaty
ta 180 tūkstančių naujų butų. 
Įkurtuves juose atšventė 850 
tūkstančių žmonių. Miestuo
se ir miesto tipo gyvenvietė
se beveik keturi penktadaliai 
gyvenamųjų namų turi dujas, 
vandentiekį, kanalizaciją, 
daugiau kaip du trečdaliai — 
centrinį šildymą ir apie 60 
procentų — karštą vandenį. 
Vis platesnį užmojį įgauna 
gerai sutvarkytų kaimo gy
venviečių statyba.

Lietuvių tauta didžiuojasi 
savo laimėjimais ir liaudies 
švietimo srityje. Šiuo metu 
vidurinėse mokyklose mokosi 
apie 10 procentų respublikos 
gyventojų, tuo tarpu buržua
zijos valdymo metais progim
nazijose ir gimnazijose mokė
si 1 procentas viso gyventojų 
skaičiaus. Tarybų Lietuvoje 
šiandien yra 12 aukštųjų ir 78 
specialiosios vidurinės mo
kyklos. Tarybų Lietuvos 
aukštosiose mokyklose moko
si daugiau kaip 60 tūkstančių 
studentų ir ruošiami 130 spe
cialybių darbuotojai. Tiek pat 
specialybių yra ir specialiose 
vidurinėse mokyklose.

Didelė grupė vaikinų ir 
merginų iš Lietuvos mokosi 
Maskvos, Leningrado, Kije
vo, Lvovo, Kaliningrado, 
Krasnodaro, Gorkio, Odesos, 
Rygos, Talino, Tartu, Voro
nežo aukštosiose mokyklo- ♦ Y se.

PABĖGĖLIAI PASIRODĘ 
LABAI, LABAI PRASTAI

Menševikų “Keleivis” 
(rugs. 16 d.) sako, kad Bosto
no valdžia buvo davus pabė
gėliams iš Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos visą rugsėjo mė
nesį su savo veikla pajudinti 
visą žemę.

“Na, ir reikia pripažinti,” 
sako “K.”, kad bendromis 
pabaltiečių jėgomis savo 
“šventąjį mėnesį” suplanavo
me labai gerai: numatėme ir 
keletą koncertų, ir televizijos 
programų, ir liaudies mugę, 
ir savas putras, kugelius bei 
dešras su kopūstais. . .

Taigi, suplanavome. Bet 
kai pradėjome vykdyti, išėjo 
truputį skirtingiau, negu po
pieriuje buvome susirašę.”

Girdi:
“Apie pabaltiečių mėnesio 

atidarymą miesto rotušėje šį 
kartą nenorime nė kalbėti, 
nes jo programą nepaprastai 
gerai girdėjome, bet taip pat 
dėl nepaprastai baisaus gar
sintuvų balso rezonanso nie
ko nesupratome. Buvo vis 
tiek, ar ten kalba bei dainuo
ja lietuviškai, latviškai, estiš
kai ar — arabiškai. Bet tai 
jau ne musų rengėjų kaltė, 
nes šį priėmimą rengė pati 
burmistro kultūros įstaiga, ir 
ačiū jai už šaltus ir kietus 
sėdynių akmenis ir valdišką 
vyną."

Mažai kas geriau išėjo ir su 
televizijos programa, kurią, 
sako “K.”, “ne mes, o pati 
televizijos stotis sumontavo 
iš jos pasirinktos ar jai pa
teiktos medžiagos, o mūsų 
atstovai tebuvo tik “vaidinto
jai”. Bet vis dėlto buvo ir 
turėjo nušviesti mūsų “kultū
rinį indėlį” į šios valstybės ar 
bent jau Bostono aruodą.

Sakykime, negalima būtų 
peikti, kad adv. Zuzana Šal- 
nienė, nors ir nepaminėta, 
kad ji nepriklausomos Lietu
vos garbės konsulo žmona, 
papasakojo apie mūsų pirmų
jų ateivių įsikūrimą ar kad 
Birutėje Vaičjurgytėje atsi
skleidė čia išaugusi pavyz
dinga lietuvaitė. Bet kur dau
giau tos mūsų kultūros ir to 
“įnašo”?

O štai jums tas visas mūsų 
“lobis”!

Taigi pažiūrėkime į tą “lo
bį”. Geriau, paklausykime 
apie jį iš “K.” redaktoriaus 
lūpų:

“Televizijos kamera parodė 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos kraštą durų ir regis 
įskeltą lango stiklą, Ketvirčio 
parduotuvės iškabą, Lietuvių 
Enciklopedijos namo langą, 
dr. A. Kapočiaus iškabą, Ke
leivio iškabą ir — didžiulę bei 
patrauklią graboriaus Juozo 
Lubino “dangiškos tremties” 
rezidencijos iškabą. . . Atsi
prašom, dar kiek primiršo- 
me: priedo — tuščioje aikštė
je bažnyčios bokštą ir inž. 
Aleksandro Čapliko fotelį, 
kuriame jis pasisakė sėdėsiąs 
iki mirties. . .”

Užtenka!

BURŽUAZIJOS 
ARGUMENTAS 
PRIEŠ DARBININKUS

Mūsų komercinėje spaudo
je dažnai organizuoti darbi
ninkai kaltinami, kad jų iško
votos algos ir geresnės darbo 
sąlygos yra didžioji priežastis 
kainų nesvietiško iškilimo. 
Ta pati istorija ir su Kanada. 
Kanadiečių draugų “Liaudies 
Balso” vedamajame “Unijis- 
tai teisingi”, skaitome:

“Laikas nuo laiko pramoni
ninkai, net ir vyriausybės 
žmonės, perspėja darbinin
kus, sakydami, kad dideli 
darbininkų reikalavimai iš
kels Kanados gaminių kainą 
taip aukštai, kad jie nebega
lės konkuruotis tarptautinėse 
rinkose. Girdi, darbininkai 
turi susilaikyti nuo per dide
lių reikalavimų.

Labor dienoje, atsakydami 
pramonininkams ir valdžios 
atstovams, kurie kaltina dar
bininkus, unijų atstovai pa
brėžė, kad tuo metu, kai 
darbininkų algos pakilo 25 
procentais, tai korporacijų 
pelnai pašoko 111 procentų.

Taigi, ne darbininkai kalti, 
kad kainos taip kyla.”

IR DAR VIENAS BALSAS 
PRIEŠ HELSINKI

Ilgokai nieko nesigirdėjo 
apie pabėgėlių Pasaulinės 
Lietuvių Bendruomenės ver
tinimą Helsinkio konferenci
jos darbų. Dabar turime ir 
jos balsą.

Nelaimingas jos pirminin
kas Bronius Nainys nusivylęs 
šaukia:

“PLB valdybos nuomone, 
šis Helsinkyje 1975 m. rug- 
piūčio 1 dieną pasirašytas 
dokumentas Europos valsty
bėms yra žalingas, nes juo 
oficialiai yra įteisinta Tarybų 
Sąjungos hegemonija Rytų 
Europoje. . . Plb valdyba 
mano, kad Helsinkyje pasira
šytas aktas yra gėdos ak
tas. . .”

Bonna, Vakarų Vokietija. 
— Rugsėjo 21 dieną čionai 
įvyko milžiniška demonstra
cija už panaikinimą įstatymo, 
kuris draudžia aborcijas. 
Toks įstatymas pradėjo veik
ti nuo balandžio 25 dienos. 
Ypatingai Vakarų Vokietijos 
(Federalinės Vokiečių Res
publikos) moterys įstatymui 
priešingos.

Penktadienis, Rugsėjo (September) 26, 1975

VICTIM OF A HIT AND RUN-AWAY
Šioje darbo unijų laikraštyje “Labor” karikatūroje 
vaizduojamas nesuvaldomos infliacijos žalojimas var
totojų. Ypač skurdina dideles šeimas.

IŠ LAIŠKŲ
Mieli draugai Laisviečiai!

Rašau šį laišką pakeliui iš 
Vilniaus į Rygą. Važiuoju"ten 
su liūdna misija - dalyvauti 
Latvijos TSR Liaudies poeto, 
akademiko, buvusio TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putato, Socialistinio Darbę 
Didvyrio Janio Sudrabkalno 
laidotuvėse. Be visų šių titulų 
ir vardų, jis buvo mielas, 
paprastas, kuklus žmogus ir 
geras draugas. Jo mirtis ypa
tingai skaudi, kad vos tik 
pernai gegužės mėnesį drau
ge su kelių kitų respublikų 
rašytojų atstovais buvau nu
vykęs į Latviją jo sveikinti 
80-mečio proga. Nors ir gra
žios senatvės sulaukęs, jis 
dar atrodė tvirtas, jautėsi 
sveikas ir darbingas. O štai, 
tenka važiuoti į jo laidotuves.

S. Sudrabkalns išėjo didelį 
kelia kaipo poetas, publicis
tas, vertėjas. Pradėjęs litera
tūros darbą vos 15 metu 
sulaukęs, nes jo pirmieji eilė
raščiai spaudoje pasirodė 
1909 metais, poetas pasiekė 
savo kūryboje didelių aukštu
mų ir plataus pripažinimo bei 
populiarumo. Savo aukštu 
meniniu ir idėjiniu lygiu Su
drabkalno lyrika iėjo ne tik į 
jo tautos, bet ir visos tarybi
nės literatūros aukso fondą. 
Ir žymėtina tai, kad jis viso 
to pasiekė nebaigęs gimnazi
jos, bet išsilavinęs savamoks
lio keliu nuėjęs, įsisavinęs 
humanitarinius mokslus ir iš
mokęs eilę užsienio kalbų.

Negaliu nepažymėti, kad J. 
Sudrakalns ypatingą drau
gystę reiškė lietuviams. Tai 
atsispindi ne tik daugelyje 
laišku, kuriuos esu iš jo ga
vęs, bet ir poetiniuose kūri
niuose. Dar 1915 metais, kai 
jam, caro kariuomenėje tar
naujant, teko per mūsų kraš
tą važiuoti, sukurtas eilėraš
tis “Lietuva”. Jame poetas 
kalba apie permainingus tau
tu likimus, bučiuoja karo pa
darytas Lietuvai žaizdas, bet 
žvelgdamas į ateitį mato pro
švaistę jos likimo taurėje ir 
karo audrose mirgančią blan
kią aušrelę. Kitame eilėraš
tyje, sukurtame Tėvynės ka

PETRAS PANAVAS

Drebulė
Oški neošus, drebėk nedrebėjus —
Tavo dukras drebulėm vadins/
Bėgs iš paskos jos dievukų drožėjui, 
Patalą purtins klajūnams, vagims.

Verks jos ir juoksis, orumą pamiršusios, 
Laužys sugrubusias šalty rankas.
Stiebsis per pelinčią tankmę į viršų jos, 
Basos vasary pakriks po lankas.

Žmonės jas keiks, lyg eretikes gaudys, 
Degins lyg raganas laužo liepsnoj.
Tylūs sapnai, dar mergaitiškai graudūs, 
Plėnių drugiais amžinai išplasnos.

Liksi lyg pirštas kelmuotoj šalikelėj, 
Varstais matuodama ilgį dienos.
Gal tik keistuoliai, poetai nevykėliai 
Tavąjį skausmą supras, apdainuos.

Gal tik naktibalda rudenio vėjas 
Kartais užsuks, negrabiai apkabins.
Oški neošus, drebėk nedrebėjus — 
Tavo dukras drebulėm vadins.

rui einant, 1943 metais, pava
dintame “Lietuviams”, jis ra
šo:
Kurios jūrų gelmės, kurie gi 

kalnai
Mus gali išskirt?
Mes klausiam, kaip 

klausdavo Rainio daina. . .
Drauge mums gyventi ir 

mirt!

Vienoda bendrų mūsų upių 
dalia,

Lietuvis ir latvį supras.
Čia rožė raudona, ten rūta 

žalia
Svečių mūs puošia kasas.

Žilosios senovės karžygių 
šlovė

Lyg saulė praskleidžia rūkus. 
Kareivių durtuvai vėl gina 

tave
Ir pina šviesos vainikus.

Naktis ir pavojai, ir audros 
praeis,

Kaip ąžuolas bus Lietuva, 
Prie Gintaro jūros po saulės 

takais
Per amžius gyvuos ji laisva.

Kadaise, dar 1922 m., man 
teko išversti čia minėtąją 
Subrabkalno dainą “Broliams 
lietuviams”, tad išverčiau ir 
šį eilėraštį,* kurs taip susišau
kia su anuo, 1915 metais jo 
parašytuoju.

Drauge su latvių tauta mes 
gedime, jai netekus ištikimo 
sūnaus, didžio žodžio meist
ro, poeto humanisto, tautų 
laisvės ir brolybės dainiaus.

Justas Paleckis
Traukiny Vilnius-Ryga 
1975.IX.9

Senatas remia 
Fordo pasiūlymą

Washingtonas. - Senatas 
užgyrė prezidento Fordo pa
siūlymą pakelti kongresma- 
nams ir kitiems 3,500,000 
federalinės valdžios darbinin
kų tiktai 5 procentais. 53 
senatoriai balsavo už, o 39 
prieš. Reikalavimas buvo pa
kelti algas 8.66 procento. To
kį aukštą pakėlimą preziden
tas laiko infliaciniu.
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Vilniaus Dailės parodų rūmuose veikė sąjunginė keramikos 
paroda, kurioje buvo eksponuojama apie 600 darbų.

V. Gulevičiaus nuotrauka

KOMENTARAI

Visuotinės taikos 
stiprinimo interesai

KAZYS ANTANAITIS

Neseniai Tarybų Sąjungoje 
lankėsi Jungtinių Amerikos 
Valstijų Kongreso atstovų 
rūmų delegacija. Vizito metu 
kongresmenus priėmė TSKP 
Centro Komiteto Generalinis 
sekretorius Leonidas Brežne
vas. Dalykiškame ir atvirame 
pokalbyje buvo apsvarstyti 
TSRS—JAV santykiai, o taip 
pat kai kurios tarptautinės 
problemos.

Tarybų Sąjungoje didelė 
reikšmė teikiama TSRS — 
JAV santykių pozityviam 
vystymui. TSKP XXIV suva
žiavimo nutarimuose pabrė- i 
žiama, kad tokia politika ati
tinka tarybinių žmonių ir 
Amerikos liaudies bendrus 
interesus, tarnauja visuotinei 
taikai.

Šiandien prisimintina, kad 
abiejų valstybių bendradar
biavimas jau turi solidų fun
damentą ir duoda apčiuopia
mus rezultatus. Vis labiau 
materializuojama dokumento 
“TSRS IĘ JAV tarpusavio Į 
santykių pagrindai ' svar
biausioji idėja. Būtent, — be 
taikaus egzistavimo branduo
liniame amžiuje nėra kitokio 
pagrindo santykiams tarp 
dviejų didžiųjų valstybių pa
laikyti. Minėta idėja ir remia
si daugelis susitarimų. Prie 
svarbiausių dvišalių susitari
mų priskirtina sutartis dėl 
kelio užkirtimo branduoli
niam karui, konkretūs doku
mentai apie strateginės gink
luotės apribojimą. Šitų ir kitų 
principinių sutarčių pagrindu 
bendradarbiavimas tarp 
TSRS ir JAV vystosi gana 
vaisingai. Daug žada ir tokio 
bendradarbiavimo perspek
tyvos. Tai buvo pažymėta ir 
TSKP Centro Komiteto Ge-, 
neralinio sekretoriaus Leoni
do Brežnevo susitikime su 
JAV kongresmenais. Drauge 
buvo akcentuota, kad reikia 
prisilaikyti abipusės naudos, 
lygybės ir nesikišimo į vidaus 
reikalus principų.

Prieš kurį laiką įvykęs po
sūkis TSRS ir JAV santy
kiuose turi pozityvų charak
terį. Duodamas akivaizdžią 
naudą dviejų šalių liaudžiai, 
TSRS—JAV bendradarbiavi
mas daro palankią įtaką tarp
tautiniam gyvenimui visumo
je. Jeigu “šaltojo karo” me
tais įtempimas tarp TSRS ir 
JAV neigiamai atsiliepė pa
dėčiai pasaulyje, tai dabar 
pagerėję dvišaliai santykiai 
tapo svarbiu tarptautinio 
įtempimo mažinimo elemen
tu. Jie padeda pertvarkyti 
visą tarptautinių santykių si
stemą, mažina branduolinio 
karo pavojų. Tai buvo akcen
tuojama ir Europos pasitari
me saugumo ir bendradarbia
vimo klausimais. Sėkminga 
šio pasitarimo baigtis, priimti 
nutarimai žymiai sušvelnino 
tarptautinį klimatą. Valsty
bėms, turinčioms skirtingas 
socialines sistemas, atsivėrė 
naujos konstruktyvaus bend
radarbiavimo perspektyvos.

Pagrindinė santykių tarp 
TSRS ir JAV problema buvo 
ir yra kelio branduoliniam 
karui užkirtimas. Išspręsti

šią problemą įgalina daugelis 
susitarimų. Koordinalią 
reikšmę turi Vladivostoke 
tarp Leonido Brežnevo ir Ge- 
raldo Fordo pasiektas susita 
rimas dėl strateginės puola
mosios ginkluotės apriboji
mo. Praktiškai pirmąkart is
torijoje bus sprendžiamas 
klausimas, kaip daugeliui me
tų apriboti tokios ginkluotės 
kokybę ir kiekybę, kaip vė
liau ją žymiai sumažinti. Pas
taruoju metu TSRS ir JAV 
nuomonės vis labiau sutampa 
dėl priemonių mažinant gink
lavimosi varžybas bei kitais 
svarbiais klausimais. Antai, 
neseniai Ženevoje Nusigink
lavimo komiteto posėdyje Ta
rybų Sąjunga ir Jungtinės 
Amerikos Valstijos pateikė jo 
dalyviams svarstyti konven
cijos projektą, draudžiantį 
karinį arba bet kokį kitą 
priešišką poveikio gamtinei 
aplinkai priemonių naudoji
mą. Šis dokumentas pateik- 

Į tas, siekiant užkirsti kelią 
naujo ginklo vystymui ir val
stybių apginklavimui juo.

Be abejo, svarbus žingsnis, 
vystant TSRS ir JAV bend
radarbiavimą visuotinės tai
kos interesais taps būsimas 
TSKP Centro Komiteto Ge
neralinio sekretoriaus L. 
Brežnevo vizitas į Jungtines 
Amerikos Valstijas.

Taigi, gerų santykių tarp 
TSRS ir JAV vystymas daro 
teigiamą įtaką visai tarptau
tinei padėčiai. Jis padeda ir 
ateityje padės stiprinti taiką, 
saugumą ir tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą.

Kazys Antanaitis

Pagaliau suimta!

Miss Patricia Hearst
Po devyniolikos mėnesių pla
čiausio istorijoje medžiojimo 
FBI agentams pavyko sugau
ti ir suareštuoti Miss Patricia 
Hearst, milijonierių dukrą. Ji 
kaltinama dviemis nusikalti
mais: Ji dalyvavus vogime 
žmonių ir apiplėšime vieno 
banko. Paleista po aukštu 
užstatu. Tėvai, kurių ji buvo 
išsižadėjusi, ją sutiko išskės
tomis rankomis ir atleido jai 
visus “išdykavimus”. Bet jei
gu ji bus teismo pripažinta 
kalta, veikiausia nemažai lai
ko turės praleisti kalėjimuo
se.

LAISVE

Vasaros sezono akordai
SAULĖ ŠEMEŠKEVlClENĖ

Dar tuo metu, kai tyloje 
snūduriuojantys Baltijos jū
ros paplūdimiai, skaidriu pa
vasarišku dvelkimu persisun
kę Druskininkų, Birštono ši
lai, į gilios senovės prisimini
mus nugrimzdę Trakų pilies 
mūrai laukė vasaros, o kartu 
su ja ir užplūstančio poilsiau
tojų srauto, filharmonijos va
dovybė ruošė kurortinio se
zono koncertinį planą, 
kruopščiai apgalvodama 
kiekvienos vietovės poilsiau
tojų kultūrinius poreikius, 
ieškodama vis naujų salių 
susitikimams su žymiais res
publikos ir visos šalies atlikė
jais.

Ir štai, aidint paskutiniems 
Lietuvos sostinėje ir stam
biausiuose jos miestuose pla
čios koncertinės veiklos akor
dams, Trakų miestelyje pabi
ro afišos, kviečiančios gyven
tojus ir respublikos svečius į 
garsiąją pilies menę klausytis 
kamerinio žanro kūrinių. Dar 
gegužės mėnesyje čia tradici
nį sezoną pradėjo respublikos 
nusipelnęs kolektyvas, tarp
tautinių konkursų laureatas 
Lietuvos kvartetas.

Nepaprastai atšilęs ir visu 
savo grožiu atsiskleidęs pa
vasaris viliojo poilsiautojus į 
šį ežerais pasipuošusį kampe
lį. Jiems kas sekmadienį ži
bintais apšviestoje salėje 
koncertavo visas atlikėjų eli
tas - Lietuvos kamerinis or
kestras, liaudies instrumentų 
kvartetas, dalyvaujant są
junginio M. Glinkos konkurso 
laureatei R. Maciūtei, filhar
monijos pučiamųjų kvintetas, 
tarptautinio konkurso laurea
tas Valstybinės konservatori
jos liaudies instrumentų an
samblis “Sutartinė”. Paskuti
niosiomis birželio dienomis 
čia lankėsi ir tarptautinio 
konkurso Lježe laureatas Vil
niaus kvartetas bei Valstybi
nė liaudies muzikos teatro 
trupė.

Palangoje, didžiausiame 
pajūrio poilsiautojų mieste, 
liaudiškų vaikštynių lydimas, 
iškilmingai buvo atidarytas 
kurortinis sezonas. Čia prasi
dėjo platus koncertinis gyve
nimas. Šalia gausių daininin
kų, instrumentalistų, žodinio 
meno meistrų pasirodymų 
Didžiojoje Palangos estrado
je numatyta visa serija simfo
ninės muzikos koncertų. Juos 
pradėjo respublikos svečiai - 
Armėnijos radijo ir televizi
jos simfoninis orkestras, va
dovaujamas Armėnijos TSR 
nusipelniusio meno veikėjo 
R. Mangasariano. Dalyvau
jant žymiems pianistams - 
Armėnijos TSR nusipelniu
siam artistui profesoriui K. 
Malchasianui ir daugelio 
tarptautinių konkursų lau
reatei S. Navasardian, kolek
tyvas atliko dvi skirtingas 
programas iš Vakarų Euro
pos klasikų, šiuolaikinių ar
mėnų kompozitorių kūrinių.

J. Štrauso valsų sūkuriais 
birželio pabaigoje čia koncer
tų ciklą pradėjo respublikos 
nusipelnęs kolektyvas-Lietu- 
vos TSR Valstybinės filhar
monijos simfoninis orkestras. 
Pajūrio poilsiautojams jis pa
teiks 4 programas, .kuriose 
M. K. Čiurlionio simfoninė 
poema “Jūra”, E. Balsio, B. 
Dvariono koncertai smuikui 
su orkestru, populiari roman
tinė klasikinė muzika. Or
kestrui dirigavo abu filhar
monijos dirigentai - M. Dva
rionaitė ir respublikos liau
dies artistas J. Domarkas.

Atvykusių į Palangą liepos 
mėnesį laukė malonus siur
prizas - Leningrado valstybi
nės Darbo Raudonosios vėlia
vos ordino filharmonijos sim
foninio orkestro koncertai. 
Tai didelę kūrybinę biografi
ją turintis kolektyvas, su pa
sisekimu gastroliavęs visoje 
Tarybų Sąjungoje ir daugely
je pasaulio šalių. Didelė kū

rybinė draugystė sieja jį su 
žymiais Maskvos dirigentais - 
K. Kondrašinu, G. Roždest- 
vesnkiu, J. Svetlanovu ir 
kitais. Jam dirigavo daugelis 
garsių užsienio muzikantų - 
B. Britenas, I. Stravinskis, 
K. Mazūras, I. Markevičius, 
P. Ardžentas ir kt. Daugiau 
kaip 10 metų Leningrado 
simfoniniam orkestrui vado
vauja talentingas* muzikan
tas, RTFSR nusipelnęs artis
tas, Kabardino-Balkarijos 
ATSR liaudies artistas, 
RTFSR valstybinės premijos 
laureatas Jurijus Temirkano
vas, paruošęs visą eilę įdomių 
programų, smarkiai praplė- 
tusių orkestro repertuarą.

Palangoje gastrolių metu 
be J. Temirkanovo orkestrui 
diriguos TSRS liaudies artis
tai K. Kondrašinas, O. Dimi
triadis, RTFSR nusipelnęs 
artistas D. Kitajenka, LTSR 
liaudies artistas J. Domar
kas, dalyvaus eilė garsių so
listų, Kauno Valstybinis cho
ras.

Jau praeitą vasarą, žalia 
vėsa apsigobusioje Birutės 
kalno papėdėje buvo pradėta 
rengti literatūriniai vakarai, 
kuriuos labai pamėgo klausy
tojai. Šįmet, pačiame sezono 
įkarštyje, liepos 3-11 dieno
mis čia įvyko respublikos 
skaitovų pasirodymai, lydimi 
lietuvių liaudies instrumentų 
ansamblio akompanimento. Į 
jusiančių kalną medžių oši
mą, netoliese besisupančios 
jūros dainą įsiliejo nuostabūs 
Maronio, A. Mickevičiaus, E. 
Mieželaičio, J. Marcinkevi
čiaus, J. Degutytės, J. Vai
čiūnaitės posmai, šlovinantys 
Lietuvos grožį, meilę, parei
gą savo šaliai - Tėvynei.

Mėgsta palangiškiai ro
mantiškus vakaro kamerinės 
muzikos koncertus Gintaro 
muziejaus rozariume, pava
dintus “Nakties serenado
mis”. Tūkstantinei muzikos 
gerbėjų auditorijai kiekvieną 
liepos mėnesį čia groja res
publikos nusipelnęs kolekty
vas Lietuvos kamerinis or
kestras. Šiemet jose dalyva
vo ir svečiai - tarptautinių 
konkursų laureatai, smuiki
ninkai R. Katilius, G. Kreme- 
ris, O. Koganas, violančelis- 
tės N. Gutman, K. Georgian.

Intensyvaus sezono sūku
ryje daug malonių akimirkų 
patiria ir mažieji klausytojai - 
jie susitinka su savo pamėgtų 
pasakų herojais, klauso dai
nelių apie lietų, saulės zuiku
tį, spalvų vaivorykštę. . . 
Kas savaitę Nidoje, Švento
joje ir Palangoje į margą 
pasakų ratelį vaikučius kvie
čia aktorė E. Jankutė ir jos 
talkininkai - filharmonijos in
strumentalistai žymūs res
publikos dainininkai.

Baigiant sezoną Palangoje, 
rugpjūčio mėnesį, vyko dar 
vienas reikšmingas įvykis - 
IV estradinės muzikos festi
valis, kuriame buvo perteik - 
ta savotiška lietuvių estradi
nės muzikos panorama. Nuo 
praeitų jis skirėsi dalyvau
jančių kolektyvų gausumu - 
šalia filharmonijos vokalinių- 
instrumentinių ansamblių 
“Nerija”, “Estradinės melo
dijos” čia dalyvavo eilė Lietu
vos saviveiklinių estradinių 
kolektyvų, svečiai iš Latvijos 
(ansamblis “Via Eolika”) ir 
Maskvos (ansamblis “Kalei
doskopas” bei jo solistas - 
tarptautinio konkurso laurea
tas V. Budilinas). Festivalio 
metu buvo pateikiami dviejų 
populiariausių dainininkų - 
respublikos nusipelniusios 
artistės N. Ščiukaitės ir S. 
Povilaičio kūrybiniai portre
tai.

Artėjant didžiuliam jubilie
jui - M. K. Čiurlionio 100- 
sioms gimimo metinėms - dar 
ir dar kartą žavimės jo muzi
kos pasauliu. Nuostabios 
čiurlionianos motyvu skamba

K a pasakoja Lituanistikos kursu, 
Vilniuje lankytojai užsieniečiai?

RŪTA KVIKLYTĖ-KULI- 
KAUSKIENĖ, bibliotekinin
kė [JAV, Los Angeles):

— Kas čia man patiko daugiau
sia, tai aš sakyčiau; man kursai pa
tiko ir buvo naudingi, bet, labai no
rėdamas, gali visa tai iš knygų iš
mokti. O visų įspūdžių, pergyveni
mų, kelionių po Lietuvą niekas ne
gali atstoti. Kolūkiečiai mus nuve
dė į pirtį, ir aš pirmą kartą gyve
nime išsimaudžiau pirtyje. Nuvažia
vom į Palangą, ir pamačiau, koks 
čia Švarus smėlis, koks švarus ir gra
žus miestas. Nors Vilnius yra labai 
šaunus miestas, bet Palanga — tik
ras kurortasl
VYTAUTAS KRUČAS, vi
durinės mokyklos mokytojas 
iš Kanados:

— Susitikime su „Gimtojo kraš
to" darbuotojais esate pasakęs: 
„Visa Lietuva man patinka." Gal 
plačiau pasidalintumėte Įspūdžiais!

— Lietuvoje aš antrą kartą — 
prieš dvejus metus lankiausi kaip 
turistas. Tada pabuvojau Vilniuje, 
Trakuose, Kaune. Tą dieną, kai bu
vome Kaune, įsimylėjau M. K. Čiur
lionį. Nežinojau jo iki tol. Fantazija 
sudomino. Čiurlionis man atstojo 
viską.

Nuo to laiko galvojau atvykti ir 
plačiau susipažinti su Lietuva. Grį
žęs į Kanadą, skaičiau apie ją, tė
vai pasakojo. Lituanistiniai kursai- ir 
buvo proga apsilankyti.

Kiek mačiau Lietuvos — buvo 
įdomu. Aš esu iš šiaurinės Kanados. 
Medžioti mėgstu, žuvauti. Mėgstu 
stebėti gamtą. Be to, esu dirbęs 
miške. Tai, kaip jūj vertinat mišką, 
man patinka.

Lietuvoje daug gražumo. Ir ang
lų kalba negalėčiau paaiškinti to 
širdyje esančio jausmo. Kanada — 
mano pirmas kraštas, Lietuva — 
antrasis. Mes labai daug čia ma
tėm, vertinam. Daug gerų įspūdžių 
turiu. Be to, geriau išiYĮokau kalbą.

— Atrodytų, kad kursai pateisi
no Jūsų viltis!

— Daug jie davė man. Pastebė
jau, kiek daug aš nemoku. Dabar 
žinosiu, ko mokytis, kad galėčiau 
susikalbėti su tėvais, pažįstamais.

Klausėmės įvairių paskaitų — 
apie Lietuvos gamtą, jos apsaugą, 
paminklus, Lietuvos ekonomiką, 
geografiją, istoriją. Buvo pratybų.

Palietėm viską. Aš dabar supran
tu, kas čia vyksta, kas yra Lietuva. 
Sugrįšiu — bus lengviau kalbėti 
apie įą.

Manau, ir tėvai pastebės, kad 
lietuviškai geriau kalbu, Žinoma, iki 
gero žinojimo dar ilgas kelias. 
Stengsiuosi pagilinti čia įsigytas ži
nias.

— Kiek naudos Jums davė ke
lionės!

— Įdomu buvo vėl pamatyti Lie
tuvos gamtą, pasižiūrėti, kaip lietu
viai gyvena. Keliaujant regėjom ir 
senos Lietuvos. Tačiau kaimas pa
sikeitė. Matom, koks dabar jis yra, 
— kolūkiai, didžiulės fermos.

— Ir beveik tradicinis klausimas: 
ką pasakytumėte apie užsienio lie
tuvių ryšius su tėvų kraštui

— Ryšiai reikalingi. Apie litua
nistinius kursus aš sužinojau iŠ 
„Gimtojo krašto”. Be to, jei aš to
liau nepalaikysiu ryšių, viską pa
miršiu, ką žinau, ko išmokau. Liks 
tik be naudos praleistas laikas. Aš 
to nenoriu. Dabar kuo daugiau 
skaitysiu žurnalų, knygų. Skaitysiu 
ir įsivaizduosiu, kas pas jus vyks
ta.

ciklas fortepijoninės muzikos 
koncertų Druskininkuose 
esančiame memorialiniame 
muziejuje - namelyje, kuria
me gyveno ir kūrė lietuvių 
tautos pažiba, pasaulinio 
mąsto menininkas. Iki pat 
rugpiūčio pabaigos, kiekvie
ną šeštadienį ir sekmadienį 
čia koncertavo pajėgiausi 
respublikos pianistai (beveik 
visi - tarprespublikinių M. K. 
Čiurlionio konkursų laurea
tai), atlikdami autoriaus kūri
nius, šiuolaikinių kompozito
rių, muziką, skirtą jo atmini
mui.

ALGIS ŠEŠKUS, statybos 
inžinerijos studentas iš Kana
dos:

— Aš irgi norėčiau dėkoti vi
siem*, kas ruošė kursus.

Visi čia sakė: gražius įspūdžius 
pasisėmė Ir mokslo pasisėmė. Nie
kas neminėjo, kad čia buvo ir labai 
linksma, daug gavome pasijuokti, 
pasidžiaugtil Aš norėjau dar pa
dėkoti, kad mes galėjom čia ne tik 
rimtai praleisti šešias savaites^ bet 
Ir linksmai.

MARIJA DAMBRIŪNAITĖ, 
studentė, šeštadieninės mo
kyklos mokytoja [JAV, Wa-
shingtonas,

— Kai brolis pernai grįžo iš li
tuanistinių kursų, turėjau daug įspū
džių. Ir laukiau progos, kai tik ga
lėsiu, atvažiuoti. Dabar aš turėsiu 
daug ką papasakoti, palyginti savo 
įspūdžius.

Mokykloje kai vaikams pasakoju, 
pati neįsivaizduoju, kaip ta vieta 
atrodo. O. dabar jau būsiu buvusi.

KĘSTUTIS SLOTKUS, ag
ronomas iš Kolumbijos:

— Tėvų žemėje pabuvojote pir
mą kartą. Manau, jos ryškesni ar 
blankesnį vaizdą turėjote Ir anks
čiau. Kokia iš tikrųjų Lietuva pa
sirodė!

— Visų pirma, buvo didelis no
ras pažinti Lietuvą. Aš apie ją ne
labai daug žinojau, nors kai ką bu
vau skaitęs „Gimtajame krašte” ir 
kituose laikraščiuose, nors tėvai 
buvo pasakoję.

Lietuvos teko pamatyti nemažai. 
Kursų metu organizuotos ekskursi
jos buvo labai įdomios. Lankėmės 
Anykščiuose, Trakuose, Druskinin
kuose, Ignalinoje, falangoje, du 
kartus Kaune.

Pirmas dalykas, kuris bent man 
krito į akis, — Lietuvos grožis. 
Stengiamasi jį palaikyti — išsaugo
ti nuo užteršimo. Labai įvairi gam
ta. Buvo įdomu susipažinti tiek su 
gamtos, tiek su istoriniais pamink
lais. Lietuva turi labai gerus ka
lius.

Dainų Šventė taip pat paliko di
delį ir gilų įspūdį. Tiek žmonių su
plaukė. Dainų dieną dainavo cho
rai iš visos Lietuvos. Nepamiršta
ma* ansamblių vakaras ir šokių die
na. Kiek darbo ir pasiruošimo, kad 
būtų galima tokius renginius pra
vesti. Labai malonu buvo matyti 
gatvėse dainuojančius žmones, — 
taip įsijausta į šventę.

Visa tai gerokai praturtino ma
nąjį Lietuvos pažinimą. Davė daug 
pilnesnį vaizdą, kokia iŠ tikrųjų yra 
Lietuva, Be to, pamačius savo aki
mis, viskas kitaip atrodo.

— Svarbiausias viešnagės tikslas 
— lituanistiniai kursai. Ką apie juos 
galėtumėte pasakyti!

— Mano manymu, kursai niurni 
labai daug davė visapusiškai. Vien 
aplinkybės, kad esi priverstas kal
bėti lietuviškai, jau daro savo. Pa
skaitų metu taip pat galima labai 
daug išmokti. Jos buvo labai orien
tuotos — apie istoriją, kultūrą. Tu
rėjome pratybų — morfologijos, 
sintaksės.

Manyčiau, tiems, kurie nori pa
gilinti lietuvių kalbos pažinimą, 
tokie kursai labai verti. Nesigailiu 
atvažiavęs. Išvažiuoju pilnas naujų 
pažinčių.

Ekskursijos, susitikimai su moks
lo ir kultūros žmonėmis taip pat 
svarbu. Buvo ekskursijų lyg ir pa
skaitų. Tai gal dar geriau: akivaiz
džiai viską pamatai, ir dar papa
sakojama.

— Su kokiomis mintimis palieka
te Lietuvą!

— Prisiminimai apie viešnagę 
liks labai malonūs. Ir tuo labiau 
skatins vėl čia sugrįžti: artimiau su
sipažinti su Lietuvos jaunimu (dabar 
dauguma atostogavo, stovyklavo),I 
geriau pažinti kraštą.

3-ias puslapis

VIOLETA JONAITĖ, lietu
viškos mokyklos mokytoja iš 
VFR:

— Ne tik patys kursai davė nau
dos. Įdomūs buvo popiečių susiti
kimai, kelionės, Lietuvos kultūrinis 
gyvenimas. Labai įspūdinga Vilniu
je buvo Dainų šventė. Visos fryį 
dienos įdomios, bet gal labiausiai 
man patiko pirmoji — ansamblių 
vakaras ir paskutinė — šokių die
na. Tokių didelių ir gražių švenčių 
niekad nebuvau mačiusi.

MINDAUGAS BIELSKUS, 
konservatorijos studentas 
[JAV, Chicagoje]:

Norėčiau padėkoti Universitetui 
ir visiems, prisidėjusiems prie šių 
kursų.

Kai keliavau po Europą, susitik
davau su įvairių tautybių žmonėmis. 
Sakydavau jiems, kad mano tauty
bė lietuviška. Mano pasas ameri
kietiškas, ir jie klausdavo: kaip tu 
gali būti lietuvis? Amerikiečių tar
pe, nors jie labai mėgsta sakyti, 
kad aš toks ir toks, praktiškai nėra 
nei škotų, nei prancūzų, nei olan
dų, bet tik amerikiečiai.

Šitie kursai duoda progą realiau 
susipažinti su Lietuva ir gal šiek 
tiek paaiškinti, ar aš iš tikrųjų esu 
lietuvis. Gal lietuvis, o gal ameri
kietis?. . Nežinau. Po kiek laiko gal 
dar kartą atvažiuosiu ir, gal būt, 
galutinai sužinosiu.

Pokalbius bei įspūdžių nuo
trupas užrašė

VILIUS BALTRŪNAS
Ir JUOZAS KUCKAJLIS

įvairenybės
° “Senovėje, kai žmogus val

gė kietą maistą, jam buvo 
reikalingi 32 dantys, — sako 
anglų stomatologas Teitas. 
— Dabar, išsivysčius civili
zacijai, žmonės vartoja kur 
kas minkštesnį maistą, todėl 
toks didelis dantų skaičius 
nereikalingas.” Teitas tvirti
na, kad užtenka 24 dantų 
arba tik 20, o kitus reikia 
ištraukti dar vaikystėje, kad 
jie netrukdytų paliktiems 
dantims laisvai augti. Prieki
nių dantų Teitas siūlo nelies
ti, “nes jie turi estetinę funk
ciją”.

° Joan Cousens anglė, namų 
šeimininkė, nustebo, kai poli
cija įsiveržė į jos namus, 
ieškodama iš vieno Londono 
muziejaus pavogto Vermeje- 
rio “Gitaristės” paveikslo, 
kainuojančio du milijonus 
svarų sterlingų.

Džoana turėjo tik šio pa
veikslo kopiją, kurią nutapė 
pati. Nusivylusiems polici
ninkams ji pareiškė: “Jeigu 
morite, aš jums nutapysiu 
dar vieną”.

° Japonijoje tapo labai ma
dingas europietiško tipo vei
das. Mados pasekėjai ryžtasi 
skausmingoms operacijoms, 
kurių specialistu tapo vienos 
Tokijo ligoninės direktorius 
profesorius Tadao Jagi. Nors 
operacija sudėtinga ir trunka 
maždaug 4 valandas, pacien
tų netrūksta.

° Viena Chicagos dirbtuvės 
vitrina skelbia: “Namų šeimi
ninkės! Čia galima atnešti 
įvairius elektros prietaisus, 
kuriuos jūsų vyrai, norėdami 
pataisyti, išardė ir nebemo
kėjo sumontuoti". Dirbtuvė 
užsakymų nestokoja.
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Nepaprastai įspūdingai Lietuvoje palaidoti ĮVAIRIOS ŽINIOS
daktaro Antano Petrikos palaikai

Paežerių mokyklos salėje prie urnos su A. Petrikos palaikais. Dešinėje sėdi našlė 
Margaret Petrikienė.

Rugsėjo 11 d. Vilkaviškio rajono Paežerių kaimo kapinėse iškilmingai buvo palaidoti 
pažangaus užsienio lietuvių visuomenės veikėjo daktaro Antano Petrikos palaikai.

M. 0 gajau s nuotr.
Ir toki<} nuostabiai gražia 

dieną mes vakar palydėjome 
įžymiojo Amerikos lietuvių 
veikėjo daktaro Antano Pe
trikos palaikus į jo amžino 
poilsio vietų.

Prie Lietuvos Kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsienyje 
komiteto patalpų, iš ryto su
važiavo daug mašinų ir 10 
vai. gedulingas kortedšas iš
važiavo iš senojo Vilniaus, 
priekinėje — juodoje mašino
je vežama urna su A. Petri
kos pelenais.

12 valandą mašinų virtinė 
atvyko i Petrikos gimtuosius 
Paežerius, Vilkaviškio rajo
ne.

Prie mokyklos patalpų, ku
riose prieš daugelį metų sė
mėsi pirmąsias mokslo žinias 
Antanas Petriką pasitiko Vil
kaviškio rajono partijos ko
miteto pirmasis sekretorius 
drg. A. Bakutis, rajono vyk
domojo komiteto pirmininkas 
drg. J. Godliauskas, rajono 
partijos bei kitų organizacijų 
darbuotojai, vietos bei aplin
kinių kolūkių gyventojai.

Gegulingą meliodiją gro
jant, urna su A. Petrikos 
palaikais iš mašinos, žaliu 
klevo lapų vainikų girlando) 
mis papuošta gatve, perneša
ma į mokyklos salę.

Prie urnos, kuri skęsta gra
žiausiose gėlėse stovi A. Pet
rikos žmona Margaret, gimi
nės, draugai. Kas kelios mi
nutės keičiasi garbės sargy
ba. Čia stovi darbininkas ir 
mokslo darbuotojas, jauni
mas ir moksleiviai, partiniai 
ir tarybiniai darbuotojai, 
draugai ir buvę kaimynai. 
Antanas Petriką visiems 
jiems buvo pažįstamas ne 
vien iš jo parašytų knygų, 
bei straipsnių, bet ir iš asme- 
neišku^ susitikimų, tėvyškėje 
jo viešnagės metais.

Atiduoti paskutinę pagarbą 
atvyko Lietuvos kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsienyje 

komiteto pirmininkas gene
rolas V. Karvelis, Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis draugi
jos pirmininkas R. Petraus
kas, “Gimtojo krašto” redak
torius, poetas V. Reimeris, 
LKP. CK atsakingas darbuo
tojas A. Sinkevičius, Vilniaus 
Universiteto rektorius profe
sorius J. Kubilius, docentai 
— L. Kapočius ir R. Žiugžda, 
Užsienio turizmo valdybos 
prie LTSR Ministrų Tarybos 
viršininkas A. Petraitis, ra
šytojas J. Butėnas, akademi
kas J. Jurginis ir daug kitų, 
atsakingų respublikos ir rajo
no darbuotojų.

15 vai. prasidėjo laidotu
vės, gedulingos eisenos prie
kyje neša A. Petrikos didelį 
portretą jo buvę vaikystėje 
mokyklos draugai. Ilgai nusi
tęsė gėlių krepšelių ir vaini
ku kolona. Urną su palaikais 
neša ant specialio padėklo 
jaunuoliai apsirengę gedulin
gais tautiniais rūbais.

Paežerių kapinėse jau stovi 
pastatytas rudo marmuro pa
minklas prie jo A. Petrikos 
atvaizda bronzinis bareljefas, 
kuris savo švelniu akių 
žvilgsniu ir čia kapinėse, ro
dos, visus lankytojus pasitin
ka.

Prie kapo atsisveikinimo 
kalbas pasakė Lietuvos Kul
tūrinių ryšių su tautiečiais 
užsienyje komiteto pirminin
ko pavaduotojos V. Kazake
vičius, docentas L. Kapočius, 
akademikas, profesorius J. 
Jurginis, rašytojas J. Butė
nas, Vilkaviškio rajono vyk
domojo k-to pirmininkas J. 
Gadliauskas ir V. Kudirkos 
muziejaus Paežeriuose vedė
jas.

Taip su didele meile ir 
pagarba daktaro Antano Pet
rikos palaikai buvo palydėti į 
jo gimtojo krašto Paežerių 
kapines. Jonas Jurgaitis

[Iš laiško Ventams. Red.]

Karinė mokslinė 
konferencija

Vilnius, IX.13.[ELTA]. Čia 
įvyko respublikos civilinės 
gynybos vadovaujančių dar
buotojų karinė-mokslinė kon
ferencija. Pranešimą apie ra
joninių pratybų organizavi
mą, jų paruošimą ir pravedi- 
mą padarė Lietuvos TSR ci
vilinės gynybos štabo virši
ninko pavaduotojas, pulki
ninkas J. Cerauskas.

Pranešėjas pažymėjo, ko
kią didelę reikšmę turi naujo 
formuočių kovinės parengties 
metodo kompleksinių objektų 
pratybų įdiegimas. Jis ypač 
pabrėžė, kaip svarbu šių pra
tybų metu įgyvendinti prak
tines priemones, kuriomis 
siekiama užtikrinti gyventojų 
saugumą, liaudies ūkio objek
tų normalų darbą. Pranešė
jas taip pat kalbėjo apie me
dicininį inžinerinį, materialinį 
pratybų aprūpinimą, apie 
partinio politinio darbo užda
vinius.

Konferencijoje kalbėję civi
linės gynybos rajonų štabų 
viršininkai, rajonų vykdomų
jų komitetų, ministerijų ir 
žinybų atstovai pateikė kon
krečių pasiūlymų pratybų 
metodikai tobulinti.

Priimtos rekomendacijos 
rajoninėms pratyboms pa
ruošti ir surengti, kuriomis 
siekiama padėti miestų ir 
rajonų civilinės gynybos šta
bams ir jų viršininkams.

Maskva. — Rugsėjo 19 die
ną tris dienas viešėjęs Bang- 
ledešo Respublikos specialus 
pasiuntinys sugrįžo į gimtinę. 
Čionai jis turėjo su Tarybų 
vyriausybės žmonėmis įvai
riais klausimais pasitarimus. 
Apie kokius nors susitarimus 
ar nutarimus nieko nesako
ma.

IZRAELIS ATIDĖLIOJA 
VYKDYMĄ SUTARTIES.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia nevykdo su Egiptu pada
rytos sutarties, kuri yra va
dinama Sinajaus sutartimi. 
Jinai laukia, ką “pagiedos” 
Amerikos Kongresas. Jeigu 
Kongresas atsisakytų sutartį 
užgirti, Izraelis jos atsisaky
tų.

Tuo tarpu Jungtinių Valsti
jų Kongrese yra didelis nuo
monių pasidalijimas. Dauge
lis kongresmanų bijo, kad 
Sinajaus sutartis duos mums 
naują Vietnamą, tai yra, šią 
šalį įtrauks Vidurryčiuose į 
ginkluotą konfliktą tarp iz
raeliečių ir arabų.

VANDUO IŠ ALPIU
Daugelyje Vakarų Europos 

šalių trūksta geriamojo van
dens. Jo suvartojama žymiai 
daugiau, negu gali apdoroti 
vandens valymo įrengimai. 
Laukiama, kad vien tik VFR 
2000-aisiais metais vandens 
bus suvartojama 2—3 kartus 
daugiau.

Specialistai siūlo sudaryti 
bendrą kelioms šalims van
dens tiekimo sistemą, panau
dojant didelių Alpių ežerų ir 
šaltinių vandenį.

Busimojo vandentiekio ilgis 
— 1000 kilometrų. Jis nusitęs 
per Austrijos, VFR, Šveica
rijos, Lichtenšteino teritori
ją. Naujosios sistemos galin
gumas — 2,5 milijardo kubi
nių metrų vandens per me
tus.

AMERIKOS MOTERYS 
SMERKIA SUTARTI

Washingtonas. — Labai 
veikli moterų organizacija 
Moterų Tarptautinė Lyga už 
Taiką ir Laisvę viešai pa
smerkė Vidurio Rytuose su
tartį tarp Izraelio ir Egipto. 
Šios moterys taipgi ragina 
Kongresą sutarties neužgirti.

Moterys nurodo, kad šitoje 
sutartyje Izraelis ir Egiptas 
remsis Amerikos ginklais ir 
gali privesti prie pražūties. 
Moterys remia tą idėją, kad 
Vidurio Rytuose būtų siekia
ma pilnos ir pastovios taikos 
tarp visų toje srityje gyvuo
jančių tautų ir valstybių, o ne 
tik tarp Izraelio ir Egipto.

MOTERYS VALDYS
ANGLIJĄ

Margaret Thatcher
Mrs. Margaret Thatcher šio
mis dienomis vieši Jungtinė
se Valstijose ir tariasi su šios 
šalies biznieriais ir industria- 
listais. Jinai yra Anglijos to
rių [konservatorių] partijos 
pirmininkė. Jeigu ateinan
čiais parlamento rinkimais 
toriai supliektų darbiečius, 
jinai automatiškai būtų kara
lienės Elzbietos paskirta 
premjere. Ir tada Anglijos 
visa vadovybė jau būtų mote
rų rankose. O kad darbiečiai 
ateinančiais rinkimais gali 
pralaimėti, tai kai kas net 
neabejoja. Anglijoje labai 
sunkūs laikai. Darbiečių vy
riausybė nepajėgia užkirsti 
kelią infliacijai ir kainų kili
mui. Jų įtaka nekyla.

TAIPGI ŽYMUS VEIKĖJAS

RAUL CASTRO

Kubos premjero Fidel Cas
tro brolis Paul taip pat yra 
energijos veikėjas. Jis vado
vavo Kubos delegacijai, kuri 
dalyvavo Meksikos nepri
klausomybės 165-sios meti
nės sukakties minėjime. 
Jisai, tarp kitko, sakė, kad 
Kubos vyriausybė planuoja ir 
galvoja leisti į gimtąjį kraštą 
sugrįžti visiems ištremtiems 
bei pabėgusiems kubiečiams, 
kurių, kaip žinia, yra daug ir 
Jungtinėse Valstijose.

Washingtonas. —ČIA agen
tas Samuel Adams įrodo, kad 
Amerikos žmonės buvome 
planuotai apgaudinėjami 
Vietnamo karo reikalais. 
Vietkongo (Pietų Vietnamo 
liaudies ginkluotos jėgos bu
vo tiksliai žemai vertinamos, 
kad Amerikos žmonės tikėtų, 
kad su jomis bus lengva 
susidoroti ir nereikalautų ka
rą nutraukti.

LAIMĖTOJAS

Sen. J. A. Durkin
Jo išrinkimas senatoriumi to
kioje “republikoniškoje” val
stijoje kaip New Hampshire, 
laikomas labai skaudžiu smū
giu prezidentui Fordui ir vi
sai republikonų partijai. O 
Mr. Durkin, demokratas, lai
mėjo su aktyviška darbo uni
jų pagalba.

Naples, Italija. — Šio di
džiulio miesto majoru išrink
tas Komunistų Partijos vei
kėjas Maurizio Valenzi. Tai 
dar vienas revoliucinės parti
jos laimėjimas.

Belfast. - Siaurinės Airijos 
protestantai atmetė pasiūly
mus sudaryti su katalikais 
koalicinę vyriausybę. Tai 
reiškia, kad skerdynės tarp 
šių krikščioniškų sektų bus 
tęsiamos.

Lisbon. — Praeitą sekma
dienį prie naujojo premjero 
Azevedo sprogo bomba ir 
pridarė daug žalos. Premje
ras smarkiai išsigando. Vadi
nasi, kas nors kėsinasi ant jo 
gyvybės.

KIEK GYVENA
MEDŽIAI?
Latvijos gamtininkai suskaitė ir 

paskelbė globotinais 600 senų ir 
įdomių medžių. Tai šimtamečiai 
ąžuolai, 300—500 metų senumo 
liepos, eglė, išaugusi ąžuolo dre
vėje... Ludzenės miškų ūkio teri
torijoje yra kelmas, kuris vis dar 
auga. Tai unikalus egzempliorius: 
kelmo šaknys suaugo su šalimais 
augančių medžių šaknimis ir min
ia iš. jų.

DIDŽIAUSIAME 
TECHNIKUME

Pastarosiomis dienomis - 
pagyvėjimas Vilniaus poli
technikume. Čia laikė stoja
muosius egzaminus 766 buvę 
aštuntokai ir 256 abiturien
tai. Šiemet į politechnikumą 
atėjo daug norinčių mokytis 
techniškų specialybių.

Politechnikume buvo suor
ganizuoti parengiamieji kur
sai, kuriuos lankė daugiau 
kaip trys šimtai stojančiųjų.

Šiemet didžiausioje mūsų 
respublikos specialiojoje vi
durinėje mokykloje - Vilniaus 
politechnikume - moksleiviai 
mokysis panašiai kaip aukš
tųjų mokyklų studentai. Čia 
įvedama nauja vyresniojo

Masiniai platinamas leidinys

THE CRISIS OF
U.S. CAPITALISM

and
THE FIGHT-BACK
Report to the 21st Convention 
of the Communist Party U.S.A.

GUS HALL

Tai anglų kalba šimto puslapių pusknygė. Joje plačiai nu
šviečiama dabartinė šioje šalyje padėtis ir nurodomas ke
lias, kuriuo šalis galėtų išeiti iš dabartinės labai gilios ne tik 
ekonominės, bet ir politinės krizės. Jos autorius - Amerikos 
Komunistų Partijos sekretorius.

Pranešama, kad knygos “The Crisis of U. S. Capitalism 
and the Fight-Back” buvo atspausdinta 100,000 kopijų ir 
tuojau visos išplatintos. Dabar vėl atspausdinta 50,000.

PODAROGIFTS, INC

Also clothes, fabrics, furs, watches and foods products.

Big Selection of Automobiles, 
for example

MOSKVICH 412 IE
MOSKVICH 427 IE - Station Wagon
ZHIGULI VAZ 2101
ZHIGULI VAZ 2102 — Station Wagon
ZHIGULI VAZ 2103
ZAPOROZHETS 968 AE

Now is the Appropriate Time to Send 
GIRS for RELATIVES 

to USSR for Christmas Holidays

MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING MACHINES, 
TELEVISION SETS, CAMERAS, FURNITURE, SEWING 
MACHINES

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in the USA which ] 
sends GIFT CERTIFICATES through VNESHPOSYLTORG 
without any intermediates, banks, etc. ;

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in the USA that 
produces evidence of delivery in accordance with its ! 
agreement with VNESHPOSYLTORG. ;

For our customers convenience orders can be placed I 
with any of our affiliates.

Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 ’ 
Cosmos Parcele Express Corp. 488 Madison Ave., N. Y„ N. Y. 10022 

Package Express & Travel Agy, 1776 B'vray, New York, N. Y. 10019 į

or directly with our Main Office:

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Avenue (Between 27 and 28 Sts.) 

Telephone: 212-685-4537 
Open Saturday Until 5 P.M.

dėstytojo pareigybė. Penki 
geriausi dėstytojai, patyrę 
pedagogai keletui grupių 

• moksleivių skaitys tik teori
nes paskaitas. Praktiniams 
užsiėmimams ir seminarams 
mažesnėms moksleivių gru
pėms vadovaus kiti dėstyto
jai - įgudę praktikai.

• ASTRONOMINIS 
SKAIČIUS

Labai dideli skaičiai dažnai va
dinami astronominiais. Tačiau re
tas įsivaizduoja, ką reiškia šis žo
džių derinys. VFR žurnalas „Noje 
iliustrirte" rašo, kad turimas gal
voje atstumas nuo mūsų iki And
romedos ūko. Naujausiais matavi
mais nustatyta, kad šis atstumas 
sudaro 2,2 mln. šviesmečių. Žurna
le šis atstumas išreikštas kilomet
rais: 20 000 000 000 000 000 000 km 
(20 kvintilijonųl).
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Mažas priemiesčio kaimelis savo gražų vardą atidavė naujam Šiaulių mikrorajonui. 
Netrukus ir Dainuose surįąumos statybininkų buldozeriai, išdygs kranai, persikėlę iš 
kaimyninio Lieporių mikrorajono, kuris jau baigiamas statyti. Lieporiai ir Dainai - tai 
Šiaulių naujoji dalis, kurioje su laiku apsigyvens apie 65 tūkstančiai žmonių.

r i

J. Kacenbergo nuotraukose: Lieporių mikrorajonas; Miestų statybos projektavimo 
instituto Šiaulių skyriaus darbuotojai (iš kairės į dešinę) inžinierius šiluminininkas 
Vytautas Kurliauskas, projekto vyr. architektas Algirdas Kuosa, inžinierė elektrike 
Irena Šimkienė, architektė Vanda Valiukonienė ir inžinierius konstruktorius Romualdas 
Volbekas.

Paminklas draugystei
Pranas Kartonas

Pasiteiravome architekto 
Arūno.

— Arūnas Minske. Dirba 
ten.

Nesuradome ir skulptorių 
Kazimiero Kisieliaus bei Ro
mano Kazlausko. Šie irgi, 
pasirodo, išvykę į Minską.

Nesužinojome, traukiniu ar 
autobusu išvyko. Tačiau įsiti
kinimas daro savo - norėjosi 
tikėti, kad šiems žmonėms 
kur kas malonesnė kelionė 
autobusu. Pravažiavus Medi
ninkus - jau greit ir baltaru
sių žemė. 0 netoli jos, pamiš
kėje, iškilusi kalvelė, atrodo, 
jiems turėtų sapnuotis.

Sapnuotis?
Jeigu žmogus myli savo 

darbą, jeigu supranta, kaip 
labai tai atsakinga, tai kodėl - 
ne?

f)abar sunku pasakyti, kas 
pirmas ištarė: reikia įamžinti 
bendrą baltarusių ir lietuvių 
partizanų kovą. Tikriausiai, 
tai buvo pasakyta dar rūs
čiais kovų metais. Pasakyta, 
gal būt, traukiant machorkos 
suktinę, gal būt, prisiminus 
kritusius draugus, ar apta
riant eilinius kovinės operaci
jos planas. . . Ne žodžiai čia 
svarbu,svarbu idėja.

— Įsimink, Algirdai, ką sa
kau: neužmiršk mūsų liau
dis. . . Daug paminklų pasta
tys.

— Argi dėl paminklų mes, 
Fiodorai? Brangi savo žemė.

— Žinoma, - sutinka balta
rusis. - Ir vis dėlto patikėk, 
Algirdai, kad liaudis neuž
mirš. Čia jau nieko nepadary
si. Turėsime ir laisvę, ir 
duoną, ir paminklas bus. Pri
siminsi kada nors. . .

— Argi aš, Fiodorai, abe
joju? Kaip mes jai, taip ji 
mums. Kaip sakoma: už gerą 
geru apmokama. . .

Gal būt, po valandėlės, po 
kitos jie abu nuėjo į mūšį 
ir. . . krito. 0 gal apie tai 
kalbėjo visai ne jie - ne 
baltarusis partizanas Fiodo
ras su lietuviu Algirdu? Gal 
kiti - Vasilijus su Vincu, ar 
Genadijus su Juozu, ar dar 
kas nors. . .

Praėjo nemaža metų. Jau 
karo žaizdas užgydė žemė, 
užgydė jas miestai ir kaimai. 
Ir štai viename iš savo susiti
kimu buvę Baltarusijos ir 
Lietuvos partizanai prisimi
nė:

— Ar ne laikas, vyrai? Ar 
ne laikas kovinei draugystei 
paminklą pastatyti?

Nusprendė, kad laikas.
Šiai buvusių partizanų nuo

monei pritarė Baltarusijos ir 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komitetai.

Dabar ši idėja įsikūnija ak
meny, betone, geležy. . . 
Ant tos kalvelės, esančios 
miško pakrašty už kbkių po
ros šimtų metrų nuo Baltaru
sijos žemės. Tačiau kaip pa

daryti, kad šis kūrinys, šis 
naujas paminklas, būtų kuo 
geresnis, kad tas šventas 
tautų draugystės jausmas, 
kuris padėjo kovoje ir šildė 
partizanų širdis, dabar sušil
dytų ir paminklinius akme
nis? Tų, kas pabuvojo Pirčiu
pyje, kas lankėsi Chatynėje, 
jokiu būdu neįtikinsi, kad 
akmuo šaltas, kad jis neby
lus. Jis gali kalbėti, gali. . .

Ir štai šį kartą akmenis 
prakalbinti ėmėsi dviejų res
publikų menininkai - Baltaru
sijos ir Lietuvos. Kaip ka- 
dais, eidami į mūšį, savo 
gretas glaudė baltarusių ir 
lietuvių tautų partizanai, taip 
dabar daro mūsų menininkai, 
kurdami bendros partizani
nės kovos paminklą.

Ne už kalnų diena, kai, 
priskynę iš savo darželių pa
čių gražiausių gėlių, ateis čia 
daug žmonių, ateis čia moti
nos - daugiausia baltarusės ir 
lietuvės. Visiems nelengva, 
kai šėlsta karo audra. Visi, 
ant kieno pečių ji buvo už
griuvusi, neužmirš jos, kol 
gyvens. Bet motinos - ypač. 
Jos pirmosios paragino sūnus 
ir dukras: eikite, eikite, vai
kai. Eikite ginti savo že
mės. . : O po žinios, kad kai 
kurie jų niekuomet nesugrįš - 
pražildavo taip pat greičiau
siai.

Dar nėra paminklo, bet jas, 
motinas, nesunku įsivaizduo
ti bestovinčias prie jo.

Aukštai virš jų galvų - į 
aukštį, į dangų, viena į kitą 
pasvirusios - kyla dvi pa
minklinės vėliavos. Vėliavos - 
tai ženklas, kad po šiuo dan
gumi gyvena nenugalėtos 
tautos, tautos, kurios nesi- 
klaupė ant kelių, neprašė 
priešo pasigailėjimo. Jos ko
voje ir matė jo gėdingą galą. 
Šios dvi vėliavos - tai pripaži
nimas: mes ir šiandieną kar
tu, ir šiandieną mums reika
linga stiprybė. Mes ją turi
me. Mes sėmėmės jos iš 
gaivaus draugystės šaltinio.

Mintyse, kol kas tik minty
se, prieinu prie motinos-lie- 
tuvės ir klausiu:

— Ką pergyvenai, mama, 
ant šito kalnelio, prie naujo 
paminklo?

Ir girdžiu, kaip ji atsako:
— Kažką panašaus, kaip ir 

Pirčiupy. Ten, kai stoviu prie 
paminklo, prie gedinčios mo
tinos, vis atrodo, kad jaučiu 
kaimo degėsių kvapą. O kar
tais staiga išgirstu, kaip degi
nami ugnyje šaukia vaikai: 
“Mama, motule! . .”

Mintyse prakalbinu kitą 
motiną, baltarusę. Si sako:

— Apie Cbatynę galvoju. 
Ten taip pat kaimų degėsiais 
dvelkia. Panašiai, kaip Pir
čiupy. O kai stoviu prie Liū
desio sienos, juntu dar nesu
grąžintą skolą tiems milijo
nams, kurie atsisveikino su 

gyvenimu mūšio lauke.
Ne, mūsų motinos nemoka 

meluoti. Paminkliniai ko
voms atminti akmenys, - ne
svarbu, kokie jie bebūtų, 
kaip beatrodytų, - pirmiau
siai joms primena vaikus, 
kurių tada neteko. Ir mes 
kartu su jomis sakome: “Mes 
mokame prisiminti, mokame 
liūdėti. Ir nei skausmo, nei 
širdgėlos neslepiame. Su to
kia atmintimi ir su tokiu 
turtu - gyvename ir augina
me vaikus. Ir todėl vis griež
čiau reikalaujama: “Žemei - 
taiką!”

Kartu kovoje! O kova, kaip 
žinia, neapsieina be aukų - 
štai viena busimojo paminklo 
mintis, kurią baltarusių ir 
lietuvių menininkai stengiasi 
dabar išreikšti paminklo ak
menyse.

Tačiau ji ne vienintelė. Ko
va vyksta dėl gyvenimo, ki
taip jinai neturėtų prasmės. 
Ir menininkai, pavaizdavę at
skirus partizaninio gyveni
mo, jų kovų epizodus, sugrįž
ta vis arčiau ir arčiau prie to, 
už ką buvo kovota.

Kartu darbe! Štai toji kita 
mintis, kurią sakys prakal
binti akmenys ant aukštumė
lės, netoli Baltarusijos sie
nos, prie kelio, jungiančio 
dviejų respublikų širdis - Vil
nių ir Minską. Ir jeigu pir
moji mintis - kartu kovoje - 
daugiau atminties reikalas, 
žmogiškosios pagarbos bend
ram didvyriškumui ir bend
rai dviejų tautų partizaninei 
kovai, tai kita mintis - kartu 
darbe - yra mūsų nūdienos 
gyvenimas bei mūsų ateities 
reikalas. Galima, vadinasi, 
sakyti, kad paminklai statomi 
ne tik praeičiai įamžinti, jai 
pagerbti, bet taip pat jie 
statomi ir ateičiai. Baltarusių 
ir lietuvių partizaninės kovos 
draugystė perdavė savo esta
fetę geresniems laikams ir jų 
vaikams. Grūdinta kovos ug
ny, dabar ji stiprėja darbuo
se. Pavyzdžiui, kad ir pas 
mus, Lietuvos žemėje, sta
tant šviesos miestą Elektrė
nus, Naująją Akmenę, Kė
dainių ir Jonavos chemijos 
kombinatus. Visko neišvar
dysi: prisiglaudi prie didesnio 
daikto ir jauti tą šilumą, kuri 
neretai atnešta iš broliškos 
Baltarusijos.

Bet štai aš girdžiu prie
kaištus: paminklo tokio dar 
nėra, dar jis kuriamas, o štai, 
pasirodo, kad prie jo jau ir 
liūdėti, ir džiaugtis galima.

Ką gi. Juk akmuo ir geležis 
ne pagrindinė, o tik pagalbi
nė medžiaga. Pirmiausiai pa
minklai, pasakysime, iškala
mai iš realaus gyvenimo, iš 
tokio, kokį jį turėjome ar 
turime. Ir šia prasme šis 
paminklas seniai pastatytas 
Tarybų Lietuvos žmonių šir
dyse.

LAISVĖ

DETROIT, MICH.

; SPAUDOS PIKNIKAS PO STUGU IR BANKETAS

ĮVYKS

! SEKMADIENI, RUGSĖJO 28 d., 2 vai.

! Vieta: 4114 W. Vernor Highway

i Auka — $4.00
i Kviečiame visus

Cleveland, Ohio
ĮVAIRIOS naujienos

Miesto Mokyklų Tarybos 
prezidentas Arnold Pinkney, 
negras, kandidatuoja į Cleve- 
lando majorus. O kandidatų 
yra net aštuoni - šeši demo
kratai, vienas socialistas ir 
vienas iš American Partijos. 
Perrinkimas (primary) įvyks 
rugsėjo 30 dieną. Asmuo, 
gavęs daugumą balsų, eis 
prieš dabartinį majorą Ralph 
Perk, republikoną.

Kaip ir visuomet, prieš rin
kimus kandidatai giriasi, ką 
ir kiek gero padarys pilie
čiams.

James Dickerson atsistatė 
nuo loterijos pareigūno parei
gų. Jis turėjo direktoriaus 
pagalbininko darbą su 
$26,000 metine alga. Buvo 
smarkiai “Cleveland Press” 
redakcijos kritikuotas. Jam 
buvo primestas nešvarus 
darbas bei eikvojimas pinigų.

Arnold Pinkney sako, kad 
jis yra prieš “school busing”, 
nes, girdi, priverstinas moki
nių važinėjimas nepakels mo
kinių ūpo, nei atsiekimo 
moksle, tiktai drums vande
nį. Čia reikalinga geresnių 
sąlygų, mokytojų, ir patys 
studentai lai atidžiau mokosi.

Kiti kandidatai perša tik 
savo ideologinius įsitikini
mus, kaip pagerinti dalykus.

***
Linda L. Sharpe, 27 metų, 

A. Mooney Junior High mo
kytoja, iškėlė teisme bylą 
prieš moksleivę Virginia Ver
ži, 15 metų, ir jos motiną 
Barbara Tatarovicz. Reika
lauja $50,000 iš jaunuolės ir 
$2,000 iš jos motinos. Mat, be 
leidimo mergaitė atėjo iš ki
tos mokyklos ir sukėlė lermą. 
Miss Sharpe klasėje - užpuolė 
mokytoją ir sulaužė jos petį. 
Tai įvyko birželio 9 dieną. 
Mokytoja vos gali dabar savo 
petį vartoti.

Praeitais metais 270 moky
tojų buvo mokinių sužeisti, 
bet tėveliai gina ir teisina 
savo vaikelius. . . Miss 
Sharpe turi mokytojų unijos 
pritarimą ir pagalbą.

***
Praeitą savaitę įvyko 

NASA pašalpose nedarbo 
klausimu seminaras, daly
vaujant septyniems vietos 
kongresmanams. Nedarbas 
mieste didėja. Dabar jau sie
kia 8.4 procento visų darbo 
jėgų. Tautinių mažumų tarpe 
nedarbas jau yra pasiekęs 20 
procentų. Dabar viso yra virš 
150,000 bedarbių. Seminarą 
mažai pavienių žmonių telan
kė, daugumoje buvo tik orga
nizacijų bei unijų atstovai.

Buvo diskusuojama, kad 
kriminalystės pakilo 17 pro
centų, o prezidentas Fordas 
mažai skaitosi su šalies eko
nomine padėtimi.

Buvo pakeltas klausimas, 
kaip pagerinti dalykus, bū
tent, įvesti trumpesnę darbo

Sveikinimas
Sveikinu Jus, mielas broli Kazimierai su Jūsų 

80-toju gimtadieniu, rugsėjo 25 d., ir linkiu Jums 
stiprios sveikatos, laimės ir sulaukti dar daug gimta
dienių sveikam ir linksmam, tarp savo šeimynos. 
Taipgi linkiu Jums darbuotis, kiek galimybės leidžia, 
dėl žmonių gerovės Jūsų gimtinėje, Tarybų Lietuvoje.

Jūsų brolis — Vincas Kirvela
Detroit, Mich. W. B. Keršuliai

5-tas puslapis

savaitę, vietoje viršlaikių be
darbiams duoti progą dirbti. 
Pranašaudama, kad šią žiemą 
bus stoka dujų dirbtuvėms, 
tas padidins bedarbių eiles. O 
tuo tarpu kainos tebekyla.

***
Clevelando apylinkėje buvo 

naikinami uodai tam tikrais 
nuodais. Tiesa, daug uodų 
prašalino, bet daug ir bičių 
nužudė. Bitininkai dabar rei
kalauja iš valdžios atlygini
mo. ' JoePetraus

Verdančioji jura — 
neissemiamas 
energijos šaltinis

Vakarų Sibire, po amžinojo 
pašalo sluoksniu, pietų kryp
timi tęsiasi beveik verdančio 
vandens horizontai. Vien tik 
trečiojoje lygumos dalyje, 
netiksliais išankstiniais pa
skaičiavimais, tyvuliuoja 65 
tūkstančiai milijardų kubinių 
metrų vandens. Volga, kuria 
per metus nuteka 250 milijar
dų kubinių metrų, galėtų už
pildyti tokią “jūrą” tik per 
250 metų.

Netoli paviršiaus — ledas; 
giliau - uolienų porose ir 
tuštumuose — šaltas vanduo, 
po to — šiltas, karštas, ir, 
pagaliau, 4 — 5 tūkstančių 
metrų gilumoje vandens tem
peratūra — beveik 150 laips
nių (tik spaudimas trukdo 
jam pavirsti garais).

Palyginę hidrotermų ener- 
gentinį potencialą su tuo, 
kurį turi mūsų naftos,- dujų, 
anglies, skalūnų klodai, tary
biniai mokslininkai priėjo ne
tikėtą išvadą: požeminė šilu
ma turi daugiau energijos, 
negu nafta, dujos, anglis, 
skalūnai, kartu paėmus.

Be to, hidrotermos — tai, 
iš esmės, amžinas variklis, 
nes atidavusį šilumą vandenį 
vėl galima grąžinti į gelmes, 
kad jis ten vėl sušiltų. Tuo 
pat metu hidrotermos turi 
daug vertingų cheminių me
džiagų, kurias pakeliui gali
ma išgauti. Jau dabar daugelį 
miestų ir darbininkų gyven
viečių manoma pradėti šildyti 
požemine šiluma. Bet tai tik 
pradžia. Gali būti, kad ateity
je “verdančioji šiaurės jūra” 
taps didžiausiu energetiniu 
šalies centru.

Tai kiek mums 
kaštuotų?

Washingtonas. - Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
Joseph Sisco sako, kad vien 
tik pasiuntimas ir apgy vendi- 

[ nimas 200 amerikiečių į Sina
jų “saugoti” taiką tarp Izrae
lio ir Egipto mums atsieitų 
nuo 7 iki 10 milijonų dolerių. 
O jų ten laikymas gal net 
keletą metų pareikalautų 
daugelio desėtkų milijonų do
lerių!

VAJUS
GAVIMUI "LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGI ŠIŲ PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS SPALIO 1 DIENĄ IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ 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 25Č. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50C.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
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:
Amerikoje $9.00 metams, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metanu, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $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:

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

LANTANA, FLORIDA

Mirus

Freid Eicke
Reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą žmonai Onai 

Stelmokaitei-Eicke šioje liūdesio valandoje. Linkime 
stiprybės pergyventi šias skaudžias valandas.

Mes kartu liūdime
ALMA BRUWER

MYLDA ir WALTER ŽUKAI
Gulfport-St. Petersburg, Fla.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Mirus

Mariutei Auštrienei
Reiškiame giliausią užuojautą dukrai Helen ir žentui 

Robertui Feiferiams, sūnui Algiui jų šeimoms ir

Olga Margos
Anne Yakstis
Joseph Weiss
Walter Yuskovic

visiems artimiesiems.
Elena Jeskevičiūtė 
Amelia Young 
John Siurba 
Amelia Yuskovic

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Antanui Navalinskui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Josephine 

ir visiems artimiesiems bei draugams
A. Kumpan 
V. Kumpan 
O. Kiralis 
J. Kiralis
M. Burt 
A.Burt
N. Yudikaitis
L. Mainionienė 
J. Vaicekauskas
A. Maldaikis
N. Noisky
S. O. Baka
O. Baka
N. Mačiukienė
B. Ostapuk
M. Semcho
T. Bagdonas

P. Yasilionienė 
A. Žolinas 
H. Žakienė 
H. Vėžienė 
A. Žemaitis
J. Žemaitis 
E. Žemaitis 
H. Pagiegala 
S. Vaineikis
U. Šimoliūnienė
N. Strole
K. Juozaitis 
P. Juozaitis
O. Wellus 
M. Lynn 
J. Lynn 
G. Slesse
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Ir popiežius susirūpinęs
mūsų New Yorku!

Nuotrauka daryta Vatika
ne 15 dieną per niujorkietės 
Elizabeth Ann Setn šventąją 
paskelbimo ceremonijas. Su 
Povilu VI nujorkietis kardi
nolas Cooke (dešinėje).

Povilas VI, žinoma, susirū
pinęs ne mūsų didmiesčio 
labai sunkia padėtimi bei 
ateitimi, ale katalikų bažny
čia ir jos mokyklomis. Kardi
nolas, pasirodo, nuvyko ne 
tik padėti popiežiui Šėtoną 
paskelbti šventąja, bet ir pa
prašyti jo pagalbos. Kardino
las Cooke su New Yorko 
mokyklomis turįs nenugali- j 
mų būdų. Viena, katalikų 
parapijinės mokyklos nebe
gali išsiversti ekonominiai, 
antra - pasauliniai mokytojai į 
sukilo — sustreikavo.

Vienuoliai bei vienuolės 
mokytojos gal gyventi ir gali 
“dvasia šventa”, bet pasauli
niai mokytojai atsisako. Jie 
pamatė, kad jų algos, bendrai 

IŠ TARYBŲ SĄJUNGOS KLASIKINIŲ TAPYBOS 
KŪRINIŲ PARODA N. YORKE

Paroda atidaryta rugsėjo 17 dieną ir labai gausiai žmonių 
lankoma. Visi kūriniai iš Leningrado dviejų garsiųjų 
muziejų — Hermitažo Muziejaus ir Valstybinio Muziejaus. 
Išstatyta 43 kūriniai.

Paroda vyksta M. Knoedler & Co. galerijoje, 21 East 70th 
Street Manhattane. Paroda New Yorke tęsis iki spalio 29 
dienos. Ji jau įvyko šalies sostinėje Washingtone. Iš New 
Yorko bus perkelta į Detroitą, paskui į Los Angeles, o iš 
ten į Houston, Tex.

Į parodą įėjimas $2. Parodoje galima gauti ir kūrinių 
katalogą. Jo kaina $9.

Paroda vyksta pagal kultūrinių mainų tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos programą.

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiu gilią užuojautą žmonai Uršulei, dukrai ir 

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

MARCELĖ ŠUKAITIENĖ

BROOKLYN, N. Y.

Agota Grybaitė 
Rapkevičienė

mirė

1975 m. rugpiūčio 21 d.
Reiškiu giliausią užuojautą Agotėlės dviem sūnums 

ir marčioms, penkiems anūkams, vienam proanūkiui ir 
visiems kitiems artimiesiems.

JULIA ANSKIENĖ
Brooklyn, N. Y.

paėmus, daugiau kaip dviem 
tūkstančiais dolerių mažes
nės už viešosiose mokyklose 
tokio pat laipsnio mokytojų. 
Jie nusitarė tokios padėties 
toliau nebetoleruoti ir su
streikavo. Ir gerai, solidariš- 
kai laikosi. Jie organizuoti į 
uniją. Kardinolas nebežino ką 
daryti.

Popiežius kardinolo balsą 
nesunkiai suprato ir tuojau 
vardan visos katalikų bažny
čios atsikreipė į mūsų New 
Yorko katalikus, karštai juos 
ragindamas plačiau atidaryti 
savo kišenes ir gelbėti mo
kyklas nuo bankroto.

Aną dieną skaičiau straips
nį apie parapijinų mokyklų 
krizę. Pasirodo, kad daug, 
labai daug tėvų, net ir karštai 
tebetikinčių, atsisako savo 
vaikus leisti į tas mokyklas 
bei mokėti specialius mokes
čius mokyklų finansavimui. 
Jie tose mokyklose pamatė

Si sekmadienį kviečiame visus dalyvauti 
“Laisves” vajaus atidaryme. Pietus bus 
duodami 1 vai. Turėsime svečių iš Tarybų 
Lietuvos. Vieta: Laisves saleje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Įėjimo 
auka: $5.00.

savo vaikams baisią skriau
dą. Jose jų, vaikai negauna 
tokio aukščio lygio apmoky
mo, kokį gauna vaikai viešo
siose mokyklose. Iš jų išėję 
vaikai žinojimu negali susily
ginti su anų mokyklų vaikais 
ir rūgoja prieš savo tėvus. 
Daugelis tėvų, pradėdami sa
vo vaikus leisti į mokyklą, 
pradeda galvoti: Kam vaikus 
taip nesvietiškai skriausti, 
kai yra viešosios mokyklos, 
kuriose mokslas ir pigesnis, 
ir geresnis. . . Laisvamanis

Hartford, Conn.
DĖMESIO!

Hartfordo Namo Bendrovė 
visus kviečia atsilankyti pie
tums, kurie rengiami šį sek
madienį, rugsėjo 28 dieną, 1 
vai. Laisvės salėje. Bus duo
dami skanūs pietūs ir žaidi
mai arba “Tea Cup Auction”.

Kviečia komisija
KITOS NAUJIENOS

Labai susirgo Zenonas Pa
kalniškis. Guli Hartfordo li
goninėje. Lankymo valandos 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Laisvės Choras linki Zeniui 
greitai sugyti ir vėl būti 
mūsų tarpe.

Pažįstame jo gerą širdį bei 
dosnumą. Kada kas ko papra
šydavo, jis niekados neatsisa
kydavo ateiti su pagalba.

Malonu girdėti, kad Rose 
Chernauskas sugrįžo iš ligo
ninės, gydosi namie, yra pri
žiūrima savo vyro ir dukters. 
Tikimės, kad ji jau galės 
dalyvauti būsimame Moterų 
Klubo ruošiamame parengi
me “Laisvės” paramai spalio 
26 d. Parengime bus graži ir 
įvairi meninė programa. Da
lyvaus mums visiems gerai 
žinoma solistė Irena Janulis 
ir vietinis choras su solo ir 
duetu. Kaip ir visada, duetą 
dainuos Wilma ir Elena, 
taipgi dainuos gražias solo 
dainas.

Lauksime visų. E. B.

Miami, Fla.
Pasirodo, kad jau po vasa

ros poilsio ir mes miamiečiai 
pradedam judėti. Jau lietu
vių socialis klubas rengia pie
tus kas sekmadienį — svetai
nėj: 2610 N. W. 119 St., 
Miami.

Ir L. L. D. 75 kp. kultūri
nės veiklos komisija nutarė 
suruošti parengimą spaudos 
naudai L. S. K. svetainėje 
lapkričio 2 d.

Prie minėto parengimo už
kvietė ir Aido Chorą prisidėt. 
Tad sekmadienį, rugs. 14 d. 
po pietų choro nariai turėjo 
posėdį. Nutarė prisidėt su 
dainomis, ir kadangi pelnas 
bus skiriamas spaudai, tai 
choristai nutarė užsimokėt už 
pietus.

Mokytojas draugas J. 
Krasnickas pranešė, kad šio
mis dienomis pasiduoda į li
gonine dėl “physical check
up”. Choristai vėlina jam viso 
gero, kad gydytojai rastų jį 
sveiką.

Girdėjau, kad choro narys - 
draugas J. Thomson pasida
vė į ligonine akies operacijai. 
Velinam greit pasveikti.

Nutarta pradėt sezono pa
mokas penktadienį, rugsėjo 
26 d., 11 vai. ryte. Po pamo
kų turėsim ir užkandžių. Ma
rytė Nevins apsiėmė užkan
džius pagaminti.

Tad prašom visų, kurie 
myli dainas, ateikit į chorą 
dainuoti. M. N.

Niujorko Lietuvių Moterų Klubo pirmas 
šio sezono susirinkimas

pondentė Elena Feiferienė. O 
mes kaip tik ruošėmės po 
susirinkimo išreikšti jai pa
garbą už jos darbą , mūsų 
klube, kurį ji taip gabiai 
atliko. Bet, nelaimei, Eleną 
suėmė gripas, ir ji negalėjo 
dalyvauti. Dėkojame daili
ninkui Robertui Feiferiui, 
kad jis atvyko pas mus, mūsų 
kviečiamas, vietoje žmonos.

Pirmiausia, atlikus susirin
kimą, sėdome prie skoningai 
ir gražiai priruoštų stalų. 
Julytė Lazauskienė su Adele 
Rainiene atvyko į svetainę 
prieš 11 vai. ryto ir pradėjo 
ruošti puotą. O vėliau Julytė 
pranešė, kad visą maistą ji 
aukojo (kuris buvo ne užkan
džių, bet tikrai pietų formo
je), pagerbdama E. Feiferie- 
nę ir prisimindama klubiečių 
užuojautą jos Joneliui mirus. 
Prie stalų daug pagelbėjo 
Bronė Keršulienė ir Nelė 
Ventienė.

Pareiškėme d. Fieferienei 
giliausią užuojautą, netekus 
jos mamytės, kuri šį mėnesį 
mirė tolimam Buenos Aires 
mieste, Argentinoje. Pakėlė
me tostą už Elenos ir Roberto 
laimingą gyvenimą naujai pa
sirinktoje gyvenvietėje St. 
Petersburg, Florida, ir pa
reiškėme, kad išlydime abu 
su didžiausiu apgailestavimu.

Nuo Klubo Anne Yakstis 
įteikė kuklią dovanėlę Elenai 
su “bon voyage” atviruku.

Klubui aukojo
Siame susirinkime, kaip ir 

visuomet, gavome aukų nuo 
sekamų narių: Bronė Keršu
lienė, prisiminimui savo mie
los sesutės Viktorijos įteikė -

I $10; O. K. taipgi $10; po $5 - 
M. Sukaitienė, A.' Vaznienė 
ir J. Anskienė, po $2: V.; 
Urbonienė, Mary Adams | 
(Great Neck) ir Tessie Stoč- 
kienė.

Maistu, gėrimu ir dovano
mis prisidėjo: A. Vaznienė, 
O. Dobilienė, M. Sukaitienė, 
S.Narbutienė, E.Danilevičie
nė, Ona Adams ir V. Balkus.

Dėkojame visoms už aukas.
Dėkojame Feliksui Lupše- 

vičiui, kad jis nepatingėjo ir 
atvežė mūsų Newarko klu- 
bietes į šį taip svarbų susirin
kimą — Adele Lupševičienę, 
Tessie Stočkienę ir Bronę 
Ostopuk. Ieva Mizarienė

Adelė Lupševičienę ir jos 
mama Bronė Ostopak.

Po trijų mėnesnių vasaros 
atostogų, rugsėjo 17 d. susi
rinko gražus būrys klubiečių į 
pirmąjį šio sezono susirinki
mą.

Puikoje nuotaikoje mote
rys nutarė sekamus susirin
kimus laikyti 1 vai., vietoje,2 
vai. Tai geras tarimas, nes su 
rudens ir žiemos trumpesnė
mis dienomis, narėms bus 
proga grįžti į namus dar 
šviesoje. Plačiai kalbėjome | 
“Laisvės” vajaus reikalais, i 
Nutarėme pasveikinti “Lais- j 
vę” su $75 ateinančiame rug
sėjo 28 d. vajaus atidaryme. 
Taipgi nutarta, kaip ir kiek- 
vieneriais metais, atnaujinti 
šešias prenumeratas į Lietu
vą. Palikta Klubo valdybai 
pasistengti surengti filmų po
būvį spalio mėnesyje, kur, 
manome, bus galima matyti 
filmą iš šių metų įvykusių 
Dainų ir Šokių švenčių Vil
niuje.

Iš mūsų Klubo kiekvienoje 
Lietuvių Literatūros Draugi-1 
jos ruošiamoje ekskursijoje į 
Lietuvą ryšium su 60-mečio 
jubiliejum dalyvavo apie 20 
klubiečių. Iš kiekvienos gru
pės išklausėme bent po vieną 
ekskursantę. Pirmiausia la
bai jautriai kalbėjo Johanna 
Bold, kuri vyko su pirmąja 
grupe. Antroji kalbėjo Bronė 
Ostopuk iš antros ekskursi
jos. Ji kalbėjo labai entuzias
tiškai. Beje, Bronei jau suka
ko 85 metai amžiaus, bet ji 
pralenkia daug jaunesnių mo
terų savo žvalumu ir greitu
mu. Trečiosios grupės ek
skursantės O. Dobilienė ir M. 
Sukaitienė taipgi pakalbėjo.

Džiugu, kad iš visų kalbų 
spindėjo didelis pasitenkini
mas. Kiekviena kalbėtoją 
džiaugėsi gavusi progą nu
vykti kelioms dienoms į savo 
gimtinę, pasimatyti su gimi
nėmis ir, dar geriau, plačiai 
pavažinėti po Tėvynės lau
kus, kaimus, įpiestus.

Su dideliu liūdesiu išklau
sėme Pirmininkės praneši
mo, kad per vasaros atosto
gas netekome trijų veiklių 
klubiečių, kurias mirtis išplė
šė iš mūsų tarpo, mirė: Ona 
Cibulskienė, Ona Cernevičie- 
nė - Chernik ir Elzbieta Lau
rinkus. Taipgi tarėme gilią 
užuojautą mūsų darbščiajai 
Pobūvių gaspadinei ir laimė
jimų komisijos narei Julytei 
Lazauskienei, kurios myli
mas vyras Jonas amžinai at
siskyrė liepos mėnesyje.

Šiame susirinkime pasige
dome Onutės Čepulienės, ku
ri pergyveno sunkią operaci
ją, bet jau gydosi namie. 
Linkini jai greit sustiprėti.

Atsisveikiname su mūsų 
mieląja korespondente

Su liūdesiu sužinojome, 
kad šiame susirinkime neda
lyvaus mūsų ilgametė korės-

147 Haitians seeking asylum 
ordered deported

Federal Judge William 0. 
Mehrtens, in Miami on Sep
tember 8, 1975, upheld the 
deportation of 147 Haitians 
who fled torture and death 
by the Duvalier regime’s 
terrorist band, the Tontons 
Macoutes. The order su
stained the Immigration 
authorities’ denial of asylum 
on 20-minute “interviews” on 
their arrival in Florida after a 
hazardous 800-mile voyage in 
flimsy sailboats. The Hai
tians’ suit to review the asy
lum denial was based on the 
United Nations Protocol Re
lating to the Status of Refu
gees - acceded to by the 
United States in 1968 - which 
prohibits the return of per
sons having a “well-founded 
fear” of political persecution 
and guarantees them “due 
process of law”.

Commenting on the deci
sion, Dr. Paul Lehmann, 
Chairman of the American 
Committee for Protection of 
Foreign Born, declared:

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Miesto majoras Beame su

šaukė pas save muzikantų 
unijos ir teatrų direktorių 
susirinkimą ir ragino susitai
kyti. Muzikantų streikas lai
ko teatrus uždaręs. Nukenčia 
visas miesto muzikinis gyve
nimas, susirinkimo daly
viams sakė majoras.

□
Praeitą savaitę rezignavo 

miesto sanitacijos komisio- 
nierius, o pradžioje šios sa- ’ 
vaitės pasitraukė iš vietos 
Parkų, Reakriacijos ir Kultū
ros reikalų administratorius 
Edwin Weisl. Manoma, kad 
iš aukštų pareigūnų pasi
trauks arba bus pašalinti ir 
dar daugiau.

Sakoma, kad majoras 
Beame nori daugiau discipli
nos visuose departamentuose, 
ir daugiau, taip pat geresnės 
produkcijos.

Naujasis Sanitacijos Komi- 
sionierius Martin Lang tuo
jau pareikalavo, kad šiame 
departamente darbas būtų 
geriau disciplinuojamas. Ja
me yra perdaug žmonių, ku
rie laiką praleidžia be užsiė
mimo.

Pastaruoju laiku beveik 
nieko negirdėti apie projektą 
iš miesto nutiesti geležinkelį į 
Kennedy lėktuvų stotį. Netgi 
eina gandai, kad visas pro
jektas gali būti likviduotas. 
Paduodamos dvi priežastys: 
Viena, kad tokio geležinkelio 
nutiesimas šiandien atsieitų 
dešimt kartų daugiau, negu 
buvo numatyta 1968 metais, 
kai buvo pradėta planuoti 
tokį projektą; antra - skaičius 
numatomų keleivių, kurie ge
ležinkeliu pasinaudotų, yra 
gerokai sumažėjęs.

□
Kalbos apie miesto paskel

bimą subankrutavus - dar 
vis nesustoja. Manoma, kad 
su pradžia spalio mėnesio 
toks žygis iš valdžios pusės 
bus padarytas.

□
Niujorkietis senatorius Ja

cob Javitz viešai pasmerkė 
prezidentą Fordą už nesirūpi
nimą New Yorko finansiniu 
likimu. Senatorius nori, kad 
federalinė valdžia ateitų į 
pagalbą, tuo tapu prez. For- 
dar priešinasi.

Abudu vyrai yra dideli Re- 
publikonų partijos šulai. Rep.

New Yorkas. — Tebestrei- 
kuoja muzikantai ir visa eilė 
teatrų tebėra uždaryti. Taip 
pat nutarė tęsti streiką kata
likų bažnyčios devynių vidu
rinių mokyklų pasauliečiai 
mokytojai. Bažnyčios vadai 
atsisakė patenkinti mokytojų 
reikalavimą pakelti algas ir 
pagerinti darbo sąlygas.

“Haitians, like all those 
seeking asylum, are entitled 
to have their applications 
considered fairly. Cursory in
terviews of asylum appli
cants, with no attorney per
mitted, make a mockery of 
our government’s acceptance 
of the U. N. Protocol. The 
hostile treatment of 600 Hai
tians who risked their lives 
coming here contrasts with 
the hospitality shown 700,000 
Cubans and over 130,000 
Vietnamese flown here or 
brought in U. S. vessels. 
Selective asylum cannot be 
squared with equal justice 
under law!”

Protests against the dis
criminatory treatment of 
Haitians can be sent to Sena
tors and Congressmen, as 
well as to Secretary of State 
Henry A. Kissinger and At
torney General Edward Levi, 
Washington, D. C.

American Committee for 
Protection of Foreign Born

Pramogą kalendorius

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 

KJ ubas, su pagalba Laisvės 
Choro, rengia “Laisvės” nau
dai pietus su menine progra
ma, 1 vai., 157 Hungerford

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 
choru solistai. Pradžia 2 vai. 
po pietų, Laisvės salėje.

ČIA galėjo nužudyti 
tūkstančius 
niujorkiečių

Šiomis dienomis iškilo aikš
tėn, kad Centrinės Žvalgybos 
Agentūros agentai slaptai 
New Yorko požeminių trauki
nių sistemoje (subvėse) ban
dė kokius ten labai pavojin
gus nuodingus cheminius (du
jų formoje) ginklus.

Jau tik pagalvojus apie tai, 
žmogų supurto šalti šiurpu
liai. Požeminiais traukiniais 
važinėja milijonai žmonių. 
Juk galėjo tais cheminiais 
nuodais, cheminėmis dujomis 
užteršti traukinius ir urvus. 
Galėjo žūti nesuskaitomi 
tūkstančiai žmonių!

Iš kokių kriminalistų ČIA 
susideda, kad šitaip lošia 
žmonių sveikata ir gyvybė
mis?

Meadsville, Miss. —Rugsė
jo 17 dieną trys automobiliai 
nukrito į upę užvažiavę ant 
potvynio sugadinto tilto. Ke
turi žmonės žuvo.

A man with a mind 
of his own

There is a fruit store at 
1188 Madison Avenue, New 
York city, owned by a man 
who certainly seems to have 
a mind of his own. I enjoyed 
reading about him. Peaches, 
pears and plums are part of 
the business, and for him, so 
is politics. His political con
victions are as unyielding as 
his standards for the quality 
of fruits and vegetables he 
stocks. And he lets his custo
mers know it.

“We boycott the produce of 
the Union of south Africa 
because of their cruel racial 
laws,” is painted across the 
back of his delivery truck in 
bold green letters. That’s not 
all. The statement goes on to 
reprimand the United States 
for its conduct in Southeast 
Asia.

He has worked hard in this 
business, he said, and when 
he bought this store in 1965, 
he decided to use it to project 
what he believes in.

In the past he has been 
among the supporters of the 
United Farm Workers’ grape 
and lettuce boycotts.

His customers, for the 
most part,..he said, support 
his method of doing business.

Use




