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A. BIMBA
Abiejų Kongreso butų di

delės daugumos užgynimas 
siuntimo amerikiečių “techni
kų” į Sinajų plačiai atkėlė 
vartus šios šalies ginkluotam 
įsitraukimui į Vidurio Rytuo
se nerimo ir ginčų sūkurį. 
Jau tas vienas faktas, kad 
buvo atmestas pasiūlymas 
pridėti prie užgynimo, kad 
technikų apsaugai arba apgy
nimui nebus siunčiamos jo
kios Amerikos ginkluotos jė
gos, parodo, jog pavojus yra 
didelis. Kas nors galvoja apie 
tokių jėgų pasiuntimą. Kas 
nors žiūrės, kad tokios jėgos 
būtų pasiųstos.

Amerikos žmonėms tenka 
budėti.

Niekur nebuvo paminėta, 
kad prieš kelias dienas New 
Yorką užklupę potvyniai pri
darė nemažai žalos ir “Lais
vei”. Vieną dieną staiga visa 
namo rūsis prisipildė van
dens, kuris apžalojo dujinę 
apšildymo sistemą. Reikėjo 
šauktis pagalbos. 0 šiais lai
kais bet kokia panaši pagalba 
yra iškaštinga. Ji mums nusi
nešė visus penkis šimtus do
lerių.

Kartais lietuviškuosius de- 
tentės politikos priešus sun
ku ir besuprasti, ko jie nori. 
Jie save vadina “Lietuvos va
duotojais”. Nejaugi nors vie
nas lietuvis, kad ir tarybinės- 
socialistinės santvarkos prie
šas, su protu dar visai neatsi
sveikinęs, šiandien gali ma
nyti, kad ginkluotame kon
flikte tarp didžiųjų valstybių 
mūsų Lietuva išliktų nepa
liesta ir kad joje sugrįžtų 
smetoniniai laikai.

Atominis karas reikštų 
pražūtį ir sunaikinimą vi
siems. Kurie aktyviškai prie
šingi taikingam tautų ir val
stybių sugyvenimui, tie linki 
Lietuvai ir visai žmonijai su
naikinimo. Gal eiliniai “va
duotojai”, lietuviškos reakci
nės spaudos skaitytojai, to 
nenumato ir nesupranta. Bet 
“vadavimo” raketo vadai tai 
puikiai supranta.

Viešųjų mokyklų mokytojų 
burzdėjimas dar vis nesusto
ja. Kai kur tas bruzdėjimas 
pasireiškia ir streikų formo
je.

Tas tik parodo, kad daugu
mos mokytojų kantrybė yra 
išsisėmusi. Jie nebegali pa
kęsti darbo sąlygų ir nepa
kankamo atlyginimo. Miestų 
bei kaimų valdžios nekreipė 
dėmesio į apšvietos sistemoje 
tylinčių ir likimui atsidavusių 
žmonių pasiaukojimą.

Reikia tikėtis, kad dabarti
nis mokytojų sąjūdis atidarys 
visiems akis. Mūsų mokyklų 
ir mokytojų reikalams bus 
skiriama daugiau dėmesio ir 
susirūpinimo.

Aukščiausiojo Teismo vie
ną vėliausią nuosprendį gali
ma tiktai pasveikinti. Jis pa
tvarkė, kad valstijų teismai 
turi teisę pakeisti priemies
čių ir apylinkių užsitvėrimą 
nuo žmonių, nepajėgiančių 
aukštas nuomas mokėti bei 
aukštos kainos namus įsigyti.

Pav., yra priemiesčių, ku-

Ir Senatas užgyrė 
siuntimą techniku 
į vidurryčius

Washingtonas. — Septy
niomis dešimtimi balsų prieš 
aštuonioliką Kongreso SEna- 
tas užgyrė taip vadinamą 
Sinajaus sutartį tarp Izraelio 
ir Egipto, kurioje yra pažadė
ta pasiųsti 200 amerikiečių 
“technikų” prižiūrėti, kad abi 
pusės laikytųsi sutarties są
lygų. Buvo duotas pataisy
mas prie užgyrimo rezoliuci
jos, kad būtų vyriausybei 
draudžiama siųsti Amerikos 
ginkluotas jėgas šių “techni
kų” apsaugai arba apgyni
mui. Bet be jokių platesnių 
diskusijų pataisymas daugu
mos buvo atmestas.

Vadinasi, durys šios šalies 
ginkluotam įsivėlimui Vidur- 
ryčiuose jau plačiai atidary
tos.

Šalyje viešpataujančios 
plačiausios nuotaikos prieš 
tokį įsivėlimą nepaveikė se
natorių daugumos. Preziden
tas Fordas ir sekretorius 
Kissingeris laimėjo. Sinajaus 
sutartis yra jų padaras.

Washingtonas. — Spalio 16 
dieną prezidentas Fordas tu
rėjo vykti į Louisville, Ky., ir 
ten republikonams pasakyti 
kalbą. Bet dėl ten esančios 
nesantaikos tarp juodųjų ir 
baltųjų žmonių, žvalgybos 
patarimu, prezidentas kelio
nę atšaukė.

Neišsemiamos 
energijos žmogus

Wm. Douglas
Šalies sostinėje prasidėjo 

Aukščiausiojo Teismo rude
ninė sesija, kuri turės iš
spręsti daugybę klausimų. 
Buvo manyta ir kalbama, kad 
teismo narys William Doug
las iš teismo pasitrauks, ir jo 
vieton prez. Fordas paskirs 
kitą narį. Teisėjas Douglas 
jau eina 76 metus ir su labai 
pašlijusia sveikata. Jis yra 
pusiau suparalyžuotas. Bet 
jis suvylė visus pranašus. Jis 
sako, kad jis yra pasiryžęs ir 
pajėgs atlikti visas jam pri
klausomas pareigas.

Beje, teisėjas Douglas yra 
laikomas vienu liberališkiau
sių teismo narių.

rie yra pasitvarkę, kad tiktai 
tiek ir tiek kaštuojančius na
mus galima statyti. Nepasi
turintis žmogus, ypač su ne
maža šeima, negali nė pagal
voti apie apsigyvenimą tokio
je apylinkėje. Ir taip tame 
priemiestyje gyventojai susi
deda iš tiktai su aukštomis 
pajamomis žmonių.

Pagal Aukščiausiojo Teis
mo nutarimą, kam nors pasi
skundus, valstijos teismas 
turi galią ir teisę tokį to 
priemiesčio užsitvėrimą pa
naikinti.

Jie už kitą JA V ir TSRS bendrą žygį erdvėje Dar viena prezidento F ordo 
spaudos konferencija

Washingtonas. — Po labai įspūdingos ir entuziastiškos viešnagės Tarybų Sąjungoje 
šios šalies erdvėlaivio “Apollo” astronautams grįžtant namo, atvyko Tarybų Sąjungos 
erdvėlaivio “Sojuz” kosmonautai į viešnagę čionai. Ir štai jie visi Baltuosiuose Rūmuose 
svečiuose pas prezidentą Fordą.

Svarbu pabrėžti, kad kosmonautai ir astronautai vieningai ragina Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų vyriausybes ruošti kitą bendrą žygį erdvėje. Neabejojama, kad abi 
vyriausybės su jų sumanymu sutiks.

Nuotraukoje: Iš kairės į dešiną — kosmonautai Valery N. Kubasov, Vladimir Šalatov, 
Aleksey A. Leonov, o jų užpakalyje ambasadorius Anatoly Dobrynin, astronautas 
Vance D. Brand, prezidentas Fordas, astronautas Donald K. Slayton, o jų užpakalyje 
kiti trys amerikiečiai.

Prieš Japonijos ir Tarybų 
Sąjungos teises bei intersus

Washingtonas. — Jau ir 
Atstovų Butas užgyrė bilių, 
kuriame draudžiama užsienio 
šalims žvejoti arčiau kaip du 
šimtus mylių nuo Jungtinių 
Valstijų krantų. Seniau būda
vo tik trys mylios, paskui 
dvylika mylių, o dabar jau 
net du šimtai!

Šis sumanymas atkreiptas 
beveik išimtinai prieš Japoni
jos ir Tarybų Sąjungos inte
resus, nes daugiausia jų žve- 
jiniai laivai, pasinaudodami 
tarptautinių vandenų teisė
mis, ir žvejodavo netoli šios 
šalies krantų.

Įdomu, kad vyriausybė 
šiam Kongreso ėjimui nepri
tarė. Jinai siūlė palikti Jung
tinėms Tautoms nustatyti 
tarptautiniu mastu žvejojimo 
teises. Kaip žinoma, kaip tik 
šis klausimas jau gerokas 
laikas diskutuojamas Jungti
nėse Tautose ir ieškoma susi
tarimo. Kodėl nepalaukti to 
susitarimo? Vyriausybės po
zicija šiuo reikalu teisinga.

Ir vėl kruvini 
susikirtimai

Beirut. — Spalio 8 dieną 
vėl įvyko kruvini susikirtimai 
tarp krikščionių ir musulmo
nų. Juose 25 žmonės užmušti, 
daug sužeistų. Vieni kitus 
kaltina už sulaužymą paliau
bų.

Peronienė sugrįžta 
į prezidento vietą

Buenos Aires. — Kai rug
sėjo 13 dieną Peronienė dėl 
pašlijusios sveikatos prezi
dentės pareigas laikinai tvar
kyti pavedė vidaus reikalų 
ministrui Angel Robnot, bu
vo manoma, kad jinai iš tos 
vietos bus visai pasitraukusi. 
Bet dabar jos sveikatos esan
ti taip pasitaisiusi, kad bet 
kurią dieną ji gali į Preziden
tės vietą vėl užimti. Per jos 
nebuvimą niekas šalyje nepa
sikeitė.

Kaip buvo 
suplanuotas jo 
nužudymas

Washingtonas. — Senato 
komitete, kuris tyrinėja 
Amerikos žvalgybos agentū
rų veiklą, liudijo buvęs ČIA 
paslapčių skyriaus vedėjas 
Dr. Gottlieb. Jis komitetui 
paaiškino, kaip buvo supla
nuotas nužudymas Afrikos 
Kongo respublikos premjero 
Patrice Lumumbos. Komite
tas to plano smulkmenų ne
skelbia.

Patrice Lumumba buvo 
įžymus kovotojas už Kongo 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Amerikos vyriausybė nu
sprendė jį nužudyti ir pavedė 
ČIA tą kruviną darbą atlikti.

Madridas. — Generolo 
Franco fašistiniu režimu esa
mas jaučiamas Ispanijos gin
kluotose jėgose nepasitenki
nimas. Šiomis dienomis tapo 
suareštuoti ir įkalinti dar 
trys aukšti karininkai. Dabar 
iš viso jau 13 karinininkų tupi 
kalėjime.

Pierre Elliott Trudeau
Ottawa. — Kanados prem

jeras Trudeau pareiškė, kad 
vyriausybė neleis algoms ir 
kainoms pakilti aukščiau kaip 
10 procentų.

Anglijos Toriai dar 
labiau su dešinė jo!

Londonas. — Anglijos 
Konservatorių (Torių) partija 
atlaikė suvažiavimą. Jam 
pranešimą padarė partijos 
pirmininkė Mrs. Tatcher, ku
ri buvo tiktai sugrįžusi iš 
Amerikos. Suvažiavime buvo 
aštriai pasmerkiama darbie- 
čių vyriausybė ir jos politika. 
Visi šalies ekonominiai nega
lavimai suversti ant darbie- 
čių pečių.

Torių partijos veiklos ste
bėtojai yra tos nuomonės, 
kad konservatoriai yra dar 
labiau sudešinėję. Su tokia 
savo politika jie tikisi būsi
muose parlamento rinkimuo
se laimėti sunkia padėtimi 
nusivylusių anglų daugumą. 
Tokiame atsitikime Mrs. Ta
tcher automatiškai karalie
nės Elzbietos būtų paskirta 
sudaryti naują vyriausybę.

Amerikos biednuo- 
menė skaudžiai 
nukentėtų

“The New York Times” 
specialė korespondentė 
Eileen Shanahan Washingto
ne savo pranešime spalio 8 
dieną labai teisingai teigia, 
kad nuo prezidento Fordo 
siūlomos mokesčių progra
mos šios šalies biednuomenė 
skaudžiai nukentėtų. Ji sako:

“Milijonai šios šalies bied- 
niausių šeimų — tos, kurios 
turi vaikus metinių pajamų 
tik $5,000 — įvykdžius prezi
dento Fordo programą, atsi
duriu dar didesniame skur
de, negu randasi šiandien. 
Taip pat pabiednėtų ir tos 
didelės šeimos, kurių metinės 
įplaukos yra tarp $7,000 ir 
$8,000.”

Bostonas. — Spalio 8 d. du 
pilni busai juodųjų mokslei
vių išreiškimui savo nepasi
tenkinimo, atsisakė eiti į 
South Boston High School. 
Jie sako, kad mokykloje 
trūksta juodųjų mokytojų ir 
policijos jų apsaugai prieš 
baltuosius rasistus.

Washingtonas. — Praeitą 
ketvirtadienį, spalio 9 dieną, 
Baltuosiuose Rūmuose prezi
dentas Fordas vėl turėjo 
spaudos konferenciją. Ji susi
dėjo vien iš reporterių klausi
mų ir atsakymų. Prezidentas 
nedavė jokio iš anksto pa
ruošto pareiškimo, kaip pa
prastai būdavo daroma, to
kias konferencijas prade
dant. Prezidentas skundėsi, 
kad nesijaučiąs — susirgęs 
sloga.

Klausimuose ir atskymuose 
buvo paliesta penkiolika te
mų arba klausimų. Būtent: 
Sinajaus sutartis, federalinė 
pagalba New Yorkui, mokes
čiai (taksai) ir biudžetas, 
energijos planas, nutrauki
mas prezidento kelionės į 
Louisville, jo sudaryta rinki
minės kampanijos organizaci
ja, prezidento vieši pasirody
mai, derybos su Tarybų Są
junga, narkotikų vartojimas, 
New Yorko miesto padėtis, 
kongresmenų algos, vetavi- 
mas šiltų pietų moksleiviams 
biliaus, rinkimų kampanijos 
strategija, taksų numušimas 
ir prezidento pasiūlymas dėl 
maisto ženklelių.

Reikia pasakyti, kad nė 
vienu klausimu nieko naujo 
nepateikta.

Jis įrodysiąs, kad 
jis pajėgus

George Wallace
Montgomery, Ala. — Ala- 

bamos gubernatorius George 
Wallace išvyko į Europą apsi
dairyti ir paviešėti. Aplanky
siąs Angliją, Prancūziją, Ita
liją, V. Vokietiją ir Belgiją.

Koks šios kelionės tikslas? 
Ogi, girdi, jis nori Amerikos 
žmonėms ir pasauliui įrodyti, 
kad jis, nepaisant suparaly
žiuotų jo kojų, yra pilnai 
pajėgus atlikti visas Jungti
nių Valstijų prezidento parei
gas.

Kodėl Amerikos 
pareigūnai tyli?

Maskva. — Į šį klausimą 
atsako dienraštis “Izvesti- 
jos”. Laikraštis teigia, kad 
Washingtonas tyli apie siau- 
tėjaniį Ispanijoje terorą to
dėl, kad Ispanijoje Amerika 
palaiko dideles militarines 
bazes. Jisai nenori Ispanijos 
fašistinio režimo užrūstinti. 
Tokios šalys, kaip Rytų Vo
kietija, Vakarų Vokietija, 
Britanija, Danija, Norvegija 
bei Holandija, protestuoda
mos prieš terorą net savo 
ambasadorius iš Ispanijos at
šaukė. Gi Amerikos vyriau
sybės žmones nė žodelio . . .

Vėliausios Žinios
Hartford, Conn. — Praeitą 

antradienį [spalio 14 d.] čia 
lankėsi prezidentas Fordas ir 
pasakė kalbą republikonų su
sirinkime. Vėlai vakare grįž
tant į aerodromą į jo lumaži
ną, jai lekiant per raudoną 
šviesą, kitas automobilis 
trenkė. Prezidentas, žinoma, 
išgąsdintas, bet nesužeistas 
laimingai sugrįžo į Washing- 
toną. Toje kitoje mašinoje 
buvo penki jauni žmonės. Tai 
laikoma paprasta avarija, o 
ne pasikėsinimu prieš prezi
dentą.

New Yorkas. — Amerikos 
Komunistų Partija išleido pa
reiškimą, kuriame reikalau
jama vyriausybės atšaukti 
Daniel P. Moynihan kaipo 
Jungtinių Valstijų ambasado
rių Jungtinėse Tautose už 
tai, kad jis įžeidė Ugandos 
prezidentą Amin, išvadinda
mas jį “rasistiniu žudiku”. 
Jisai tai vietai netinkamas.

Washingtonas. — Gynybos 
sekretorius Schlesingeris ra
gina Senatą nemažinti lėšų 
militariniams reikalams. ,

•
Dacca. — Bangladešo res

publikoje siautėja cholera. Ji 
jau sunaikino tūkstančius 
žmonių.

Vatikanas. — Popiežius pa
skelbė šventuoju katalikų 
bažnyčios airį Oliver Plun- 
ket, kurį anglai nužudė 1681 
metais. Tai pirmas airis pa
keltas į šventuosius bėgyje 
paskutinių 700 metų.

Manila. — Čia atvyko Kini
jos delegacija pasitarimui su 
Filipinų vyriausybe dėl at- 
steigimo diplomatinių ir pre
kybinių santykių.

•
Ankara. — Prieš kelias 

dienas Turkijoje įvykusiuose 
rinkimuose niekas nepasikei
tė. Visos partijos parlamen
te pasiliko beveik su tokia pat 
atstovybe kaip ir pirmiau.

Paryžius. — Gruodžio 16 
dieną šaukiamas taip vadina
mų turtingų ir biednų šalių 
ministrų pasitarimas. Pasita
rimas tęsis tris dienas. Pasi
tarimo dienotvarkė dar nepa
skelbta.

Washingtonas. — Pradžio
je savaitės valstybės sekreto
rius Kissingeris išvyko į Ka
nadą pasitarimui su vyriau
sybe bendrais abiejų šalių 
reikalais.

Bonna. — Vokiečių laikraš
tis “Die Tat” smerkia Nobelio 
Komitetą už paskyrimą Sa- 
kharovui “Taikos Premijos”. 
Laikraštis sako: “Nobelio 
premija ir vėl tapo panaudota 
kaipo šaltojo karo priemonė 
kišimuisi į Tarybų Sąjungos 
vidaus reikalus”.

Washingtonas. — Demo
kratų partijos moterys susi
tarė kovoti, kad į viceprezi
dentus šį kartą būtų nomi
nuota moteris.

Newport, R. I. — Jungti
nių Valstijų laivynas čionai 
minėjo savo gyvavimo 200 
metų sukaktį.
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Durys plačiai atidarytos
Visos pastangos užkirsti kelią buvo veltui. Kongresas 

užgyrė Sirtajaus sutartį tarp Izraelio ir Egipto. Ir užgyrė 
didele balsų dauguma abiejuose butuose. Tokios daugumos, 
sakoma, nesitikėjo nė karščiausi sutarties šalininkai. Prezi
dentas ir valstybės sekretorius džiaugiasi laimėję svarbų 
mūšį.

Amerikos ginkluotam įsivėlimui Vidurryčiuose į ginčus 
tarp žydų ir arabų durys plačiausiai atidarytos. Klysta tie, 
kurie sako, kad jokio pavojaus nėra. Jei taip, jei tokio 
pavojaus nėra, tai kaip išaiškinti bei suprasti, kad Senate 
buvo dar didesne balsų dauguma atmestas pateiktas 
pataisymas, kad būtų pabrėžta, jog Jungtinės Valstijos 
nesiųs ginkluotų jėgų tų mūsų “technikų” apsaugai ar 
apgynimui? Vadinasi, aiškiai suprantama, kad gali šiai 
amerikiečių grupei Sinajuje susidaryti pavojus ir kad 
Amerikos ginkluotos jėgos bus pilnai paruoštos skubintis 
juos gelbėti. O pradėjus juos gelbėti, reikės vis daugiau ir 
daugiau jėgų siųsti taip pat gelbėjimui jau pasiųstųjų jėgų, 
nes juk puolami arabai ginsis. Ir visa Indokinijos istorija 
kartojasi. . .

Kaip tik šis pavojus buvo iškeltas ir Senate laike 
diskusijų. Demokratų frakcijos lyderis senatorius Mansfield 
ir kiti priminė 1964 metais Kongreso taip pat didelės 
daugumos priimtą taip vadinamą Tonkin rezoliuciją, kurioje 
buvo suteikta pilna galia prezidentui Johnsonui panaudoti 
visas šios šalies ginkluotas jėgas gynimui ir gelbėjimui į 
Indokiniją pasiųstųjų taip vadinamų amerikiečių “supervai- 
zerių” ir “patarėjų”. Taip ir prasidėjo ta kruvinoji avantiū
ra. Bet dabar siuntimo į Sinajų Amerikos “technikų” 
šalininkai tiktai numojo ranka į tokį pavojų ir aklai balsavo 
už siuntimą.

Įsidėmėtina, kad ypatingai vadinami Senato “liberalai” su 
senatoriumi Humphrey priešakyje kovojo už technikų 
siuntimą. Ypač “liberalas” Humphrey pasmerkė Mansfieldą 
ir kitus senatorius už priešinimąsi. Jis pripažino, kad 1964 
metų Tonkin rezoliucija, už kurią, beje, kalbėjo ir balsavo 
sen. Humphrey, buvo baisiausia klaida ir kad jis darė 
klaidą, ją remdamas. Bet, girdi, čia visiškai kas kita, čia 
jokio pavojaus nesimato ir nėra.

Reikia atsiminti, kad 1964 metais, kaip vėliau paaiškėjo, ši 
šalis buvo į ginkluotą avantiūrą Indokinijoje įtraukta, 
pasiremiant melu apie amerikiečiams “patarėjams” pavojų. 
Dabar kas nors lengvai galės iškepti melą apie amerikie
čiams technikams pavojų. Karo šalininkams ir ginklų 
gamintojams bus nesunku, jei matys reikalą, tam panaudoti 
“garsiąją” Centrinės Žvalgybos Agentūrą (ČIA).

Kaip beimtume, nuo dabar Amerikos ginkluotam įsivėli
mui Vidurryčiuose pavojus didelis.

Ir kas liečia Amerikos žmones, tai neužtenka mums tiktai 
trokšti ir linkėti, kad tokio įsivėlimo būtų išvengta. Nuo 
dabar mums reikia kiekvieną valandą budėti ir darbuotis, 
kad toks įsivėlimas neįvyktų. Tame didelė atsakomybė 
krenta ant pečių kongresmanų, ypač senatorių, kurie 
teisingai ir energingai priešinosi “technikų” siuntimui į 
Sinajų. Tegu vyriausybė ir Pentagonas žino liaudies 
nusistatymą šiuo reikalu, tai yra — kad mes priešingi 
siuntimui Amerikos ginkluotų jėgų į Vidurio Rytus bet 
kokioje formoje po bet kokia maska.

Nobelio premijos — antitarybinis raketas
Norvegijos Parlamento Nobelio Komitetas nutarė “1975 

metų taikos premija” apdovanoti Tarybų Sąjungos fiziką 
Andrei D. Sakharov. Reikia nepamiršti, kad su šia dovana, 
eina ne tik apdovanotojo prestižo ir vardo pakilimas 
kapitalistinio pasaulio valdančiuosiuose rateliuose, bet ir 
graži sumelė dolerių, rodos, apie 200,000! Todėl Sakharovas 
negali nesidžiaugti ir širdingai nepadėkoti jo prieteliams 
norvegiečiams.
. Tai kuo jau taip taikos reikalui Sakharovas pasitarnavo, 

kad užsipelnė šią “taikos premiją”? Ogi tuo, kad jis 
priešingas tarybinei socialistinei santvarkai ir Tarybų 
Sąjungos politikai. Tam jis panaudoja savo vardą kaip 
mokslininkas. Karo kurstytojai, detentės priešai, viso 
pasaulio reakcininkai jame mato puikiausią įrankį savo 
piktiems tikslams siekti. Štai kodėl jis, Sakharovas, taip 
šiandien populiarinamas ir garbinamas šios šalies komerci
nėje spaudoje ir karštai sveikinimas. Štai kodėl norvegų 
Nobelio Komitetas jį “taikos premija” apdovanojo.

Ir tai jau nebe pirmas šio komiteto toks antitarybinis 
ėjimas. Iš eilės jau trečias. Juk dar neseniai šis komitetas 
lygiai tokiais pat antitarybiniais sumetimais apdovanojo 
Splženiciną “Nobelio literatūros premija”. Jis dabar sušilęs 
tarnauja reakcininkams ir šaltojo karo šalininkams. Taip pat 
komercinės spaudos garbinamas ir keliamas į padanges. O 
prieš keletą metų toks šio komiteto ėjimas buvo padarytas 
su Boris Pasternak, kuris irgi už prieštarybinę veiklą buvo 
apdovanotas “Nobelio literatūros premija”.

Taigi, negalima sakyti, kad su Sakharovu yra tiktai 
pripuolamas dalykas, tiktai išimtis, kažin kaip tų norvegie- 
čių rimtai neapgalvotas žestas. Šie trys pavyzdžiai akyvaiz- 
džiausiai įrodo, kad “Nobelio Komitetas” yra paverstas 
antitarybiniu raketų, šaltojo karo ir reakcijos šalininkų 
įrankiu. Nesistebėsime, jeigu už kiek laiko išgirsime vėl 
panašų Nobelio Komiteto šposą. Kaip tik Sakharovo vardas 
pradės nusinešioti, kaip nusinešiojo Pasternako ir jau 
pradeda nublukti Solženicino, reikės toms pačioms reakcijos 
ir Šaltojo karo jėgoms susirasti kitą panašų “didvyrį” pačioje 
Tarybų Sąjungoje.

Nobelio Komitetas turtingas. Tarpe tūkstančių ir tūkstan
čių tarybinių mokslininkų ir rašytojų atsiras vienas kitas 
susižavėti jo riebia dovana, premija vadinama.

SU LABAI TEISINGU 
PASIDIDŽIAVIMU APIE 
LIETUVOS DARBININKUS

Vilniaus “Tiesoje” (spalio 2 
d.) skaitome kauniečio A. 
Kadžiulio tokį pranešimą:

“Pradedant naujus partinio 
švietimo mokslo metus, Kau
no Politinio švietimo namuo
se įvyko miesto propagandis
tų seminaras. Pranešimą pa
darė partijos miesto komiteto 
pirmasis sekretorius V. Mi- 
kučiauskas.

Kauno partinė organizacija 
nemaža padirbėjo, keliant 
idėjinį ir teorinį kadrų lygį. 
Šiemet vien partinio švietimo 
sistemoje žinias gilins 22,3 
tūkstančio žmonių. Komjau
nimo ir ekonominio mokymo 
sistemų grandyse mokysis 
daugiau kaip 50 tūkstančių 
kauniečių — ketvirtadaliu 
daugiau, negu penkmečio 
pradžioje. Taigi du iš penkių 
Kauno dirbančiųjų mokysis 
įvairiose politinio švietimo 
grandyse. Kai kuriose įmonė
se mokysis pusė kolektyvo 
narių”.
O KURIOJE PUSĖJE 
BUVO AUKŠTOJI 
DVASININKIJA?

Kunigų “Drauge” (spalio 3 
d.) tūlas Jonas Miškinis rašo 
apie istorinius įvykius Lietu
voje 1905 metais. Daugelis 
senosios kartos lietuvių dar 
labai gerai prisimena tuos 
įvykius. Kaip Rusijoje, taip 
Lietuvoje ir visose carizmo 
pavergtose tautose vyko ga
lingas liaudies sukilimas 
prieš caro valdžią. Miškinis 
teisingai pabrėžia, kad ir Lie
tuvos “kaimuose atsirado lie
tuviškai spausdintų lapelių, 
kuriais valstiečiai buvo ragi
nami sukilti prieš caro val
džią”. Taip pat teisingai nu
rodo, kad revoliucijai nepa
vykus, “lietuviai sukilėliai 
buvo labai persekiojami, žu
domi ir tremiami Sibiran. 
Vieni buvo ištremti, kiti su
kišti į kalėjimus. Apdaires
niems pavyko pabėgti į Ame
riką”.

Baigdamas savo straipsnį 
“1905 metai Lietuvoje”, auto
rius sako:

“Anuomet tūkstančiai lais
vės kovotojų kentėjo ir dau
gelis žuvo už tautos skaidrią
ją ateitį, kurie negailėjo nei 
vargo, nei gyvybės, kad tik 
Lietuva prisikeltų. O gausin
goji pasišventėlių, knygnešių 
minia, nebijodami Sibiro ir 
kalėjimo, ryžtingai skleidė 
lietuvišką raštą po visą Lie
tuvos kraštą. Jų darbas ir 
aukos nenuėjo veltui”.

Švenčiausia tiesa: tasai su
kilėlių pasiaukojimas nenuėjo 
veltui. Tik pažvelkime i mūsų 
gimtąjį kraštą šiandien. Jisai 
yra vienas pažangiausių kraš
tų visoje planetoje.

Bet kodėl straipsnio auto
rius Jonas Miškinis, rašyda
mas kunigų laikraštyje, nė 
žodeliu neprisimena apie 
1905 metais revoliucijoje Lie

Jie laukia Fordo laimėjimo

Mitchell Haldeman Ehrlichman
Sakoma, kad jeigu prezidentas Fordas 1976 metais laimės 
rinkimus, jis tuoj dovanos bausmę šitiems trims Watergate 
“didvyriams” ir juos paleis iš kalėjimo. Dabar jiems bausmę 
dovanoti būtų nepopuliaru ir smarkiai pakenktų jo kandida
tūrai.

tuvos dvasininkijos užsilaiky
mą? Kurioje pusėje barikadų 
jinai buvo?

Tą irgi daugelis senosios 
kartos lietuvių puikiai prisi
mena.

Tiesa, buvo viena kita išim
tis, buvo vienas kitas eilinis 
kunigas, kuris simpatizavo 
revoliucijai ir net aktyviškai 
parėmė ’sukilėlius. Bet tai 
buvo reta, labai reta išimtis. 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
dvasininkija, kaip tokia, o 
ypač aukštoji dvasininkija, 
daugiau negu šimtu procentų 
palaikė caro valdžią ir jos 
baisų terorą prieš sukilėlius. 
Jinai skelbė, kad sukilimas 
prieš dievo mums duotą caro 
valdžią yra sukilimas prieš 
patį dievą. Juk kiekviena 
valdžia, girdi, pareina nuo 
dievo. Kas pakelia ranką 
prieš ją, pakelia ir prieš patį 
dievą.

Ir ne tik plikais žodžiais 
dvasininkija palaikė valdžią 
ir jos terorą. Daugelis sukilė
lių buvo suimti, pasodinti į 
kalėjimus, ištremti į Sibirą, 
arba net nužudyti, kad kuni
gai juos caro valdžiai išdavė, 
arba per išpažintis privertė 
karštai tikinčiuosius, kurie 
kunigo žodį laikė dievo žo
džiu, išdavinėti jiems žino
mus sukilėlius.

Kodėl apie tai nė žodelio?
O gal jis apie tai ką nors ir 

pasakė, bet sutanuotas 
“Draugo” redaktorius neįdė
jo. . .

“VARGŠAI” VOKIEČIAI 
ESĄ SKRIAUDŽIAMI
IR MULKINAMI

Žinoma, ne visi vokiečiai, o 
tiktai kapitalistinės Vakarų 
Vokietijos. Socialistinės Rytų 
Vokietijos vokiečiai, girdi, 
dar gi padeda rusams ir ko
munistams juos skriausti ir 
mulkinti.

Taip išeina pagal klerikali
nių “Tėviškės Žiburių” kores
pondentą J. Kairį, kuris savo 
“Pranešime iš V. Vokietijos” 
giliai atsidusęs verkšlena:

“Nieko gero Helsinkis ne
davė Vakarų Vokietijai ir jos 
ryšiams plėsti su Rytų Vokie
tija bei kitais komunistiniais 
kraštais. . .

Po Helsinkio konferencijos 
padidėjo šnipinėjimas krašte, 
komunistinė propaganda žo
džiu, per spaudą ir pan. Pas
kutiniu metu sugautas vienas 
augštas pareigūnas, kuris, 
spėjama, yra perdavęs R. 
Berlynui svarbiausias žinias, 
liečiančias karinius reikalus. 
Be to, Maskva atgabeno ke
liolika vagonų propagandinęs 
medžiagos į Muencheną. Ji 
mulkina vokiečius, ypač jau
nimą. Ji rodo gintaro ir kt. 
dirbinius (pagal vietos spau
dą, pagamintus Lietuvoje).

Pagal parodą ir jos propa
gandą, nežinia ar kur nors 
gali žmonės taip gerai gyven
ti, kaip šiuo metu bolševiki
nėje Rusijoje.

Kaiptyčia, ir_futbolo rung

tynėse Kievo komanda Nuga
lėjo bavarus. Tai irgi pakėlė 
rusų vertę vokiečių akyse”.

Ir toks tų rusų ir komunis
tų nesvietiškas gudrumas ir 
apsukrumas, kad jie pajėgia 
tuos “vargšus” vokiečius Va
karų Vokietijoje tiesiog už 
nosies vedžioti. Dabar tiktai 
vieno dalyko mes jokiu būdu 
negalime suprasti, būtent: 0 
ką ten veikia “T. Ž.” kores
pondentas, kad nepamoko tų 
vargšų vokiečių nesiduoti bū
ti taip negražiai “mulkina
miems”?

KODĖL ITALIJOS 
ŽMONĖS BALSUOJA 
UŽ KOMUNISTUS?

“New York Times” kolum- 
nistas Tom Wicker, matyt, 
lankosi Italijoje ir savo ko- 
lumnai uždėjo antraštę “Ko
dėl Jie balsuoja už komunis
tus?” Jis bandęs į šį klausimą 
surasti atsakymą. Plačiai iš
sikalbėjęs su vienu italu žur
nalistu.

Wicker rašo:
“Italijos Komunistų Partija 

praeito birželio regioniniuose 
rinkimuose pasiekė didelių 
laimėjimų, ir šiandien daly
vauja penkių regionų ir 36 
provincijų valdžiose, o aktua
liai toms valdžioms jinai va
dovauja trijuose regionuose 
ir 15 provincijų. Visi didmies
čiai, išskyrus Romą, turi ko- 
munistų-socialistų valdžias.

Netenka abejoti, kad italai 
balsuoja už komunistus dėl 
visos eilės priežasčių, jų tar
pe ir ideologiniais sumeti
mais, bet minėtas žurnalistas 
bus teisus, sakydamas, kad 
vyriausių vėliausių komunis
tų laimėjimų priežastis yra 
nuolat žmonėse augantis ne
pasitenkinimas valdžios ir il
gą laiką Krikščionių Demo
kratų nepasisekimais”.

Italijoje, kaip ir visame 
kapitalistiniame pasaulyje, 
siautėja giliausia krizė. 
Krikščionių Demokratų va
dovaujama valdžia nepajėgia 
jos nugalėti. Žmonėms pra
deda kantrybė išsisemti. Jie 
ieško išeities. Vis daugiau ir 
daugiau jų pradeda įsitikinti, 
kad tiktai Italijos Komunistų 
Partija teturi realistinę, 
praktišką programą jiems iš
sigelbėti iš nepakeliamos pa
dėties.

APIE APGAILĖTINĄ 
ARGENTINOS LIETUVIU 
PADĖTI
“Argentinos Lietuvių Balse” 
(spalio 2 d.) vedamajame 
“Sunki lietuvio išeivio dalia” 
skaitome:

“Pairus Argentinos ekono
mikai labiausiai nukentėjo že
mesnieji gyventojų sluogs- 
niai, kitaip tariant, viduri
nioji klasė. Stambūs kapita
listai tokius dalykus numato 
iš anksto ir nuo jų apsidrau
džia. Jie,turi tam tyčia pata
rėjus ir visas kitas priemo
nes. Jų kapitalai yra inves
tuoti į visokias materiales 
vertybes. Devaluacijos atve
ju, nauji milijonieriai kaip 
grybai iš po lietaus išdygsta.
•• Labiausiai nukentėjo ma
žieji taupytojai, kurie kar
tais net save nusiskriausdami 
taupė pinigą juodai dienai, 
arba kokios nors nedidelės 
nuosavybės įsigyjimui, kad 
senatvėje būtų lengvesnis 
gyvenimas. Nuvertinus va
liutą jie nustojo visko, net ir 
viltį kada nors pamatytį švie
sesnį rytojų.

Tokiai padėčiai esant atei
vių gyvenimas pasidarė žy
miai sunkesnis. Ateiviai dau
gumoje maži taupytojai. Ne
didelių nuosavybių savinin
kai. Ant jų gula didelė mo
kesčių našta. Ir tie kurie gau-, 
na pensijas sunkiai verčiasi, 
nes labai subrangos pragyve
nimui jiems nebeužtenka 
žmoniškam pragyvenimui. 
Kas liūdniausia,, kad tokioje 
padėtyje atsidūrė daugumas 
mūsų ateivių, kurie atidavė' 
savo sveikatą dažniausiai 
sunkiai dirbdami, kad dau
giau uždirbus”.

AR BUS DIRBTINĖ ŠIRDIS?
Nekuriose pasaulio šalyse mokslininkai bando sukurti 

organą, galintį visiškai pakeisti širdį. Tarybinėje spaudoje 
paskelbtas Tarybų Sąjungos medicinos mokslų darbuotojo, 
akademiko V. Kavanovo straipsnis, kurio pavadinimą mes 
čia palikę. Manome, kad “Laisvės” skaitytojams bus įdomu 
sužinoti, ką apie dirbtinę širdį galvoja žymus Tarybų 
Sąjungos medikas. Tai tuo labiau, kad, kaip žinia, pernai 
TSRS ir JAV pasirašė bendradarbiavimo sutartį būtent 
šioje medicinos srityje. Redakcija

Tarybinių tyrinėtojų užda
vinys, rašo V. Kavanovas, 
sukurti dirbtinį organą, kuris 
pilnai atliktų žmogaus širdies 
funkcijas. Čia kalbama ne tik 
apie laikiną ligonio širdies 
pakeitimą laikotarpiui, kol 
bus surastas donoras ir per
sodinta jųpširdis; čia taip pat 
kalba apie visišką “nusidėvė- 
sio motoro” pakeitimą dirbti
niu mechaniniu organu. Abu 
uždaviniai labai sunkūs, gi 
ypatingai — pastarasis.

— Kas padaryta ar daroma 
Tarybų Sąjungoje 

šioje srityje?
Kaip mūsų šalyje, taip ir 

užsienyje, — rašo tarybinis 
akademikas, — per pastaruo
sius 6-8 metus pateikta daug 
įvairių konstrukcijų ir plasti
nių medžiagų. Pavyzdžiui, 
širdies vožtuvų dabar patik
rintas, panaudojus daugiau 
140 veršelių (klinikinės ir 
eksperimentinės chirurgijos 
institutas), beje, kai kurie iš 
jų su dirbtine širdimi išgyve
nę 1-3 dienas. Dabar išbando
mas dviejų vožtuvų aparatas, 
imituojantis širdies skilve
lius.

Vadinasi, problemą sudaro 
širdies vožtuvų modelio 

sukūrimas?
Sukurti priimtiną širdies 

vožtuvų modelį, ir netgi su
rasti jo darbui energijos šalti
nį — dar nereiškia sėkmingai 
išspręsti žmogaus širdies pa
keitimą mechaniniu aparatu. 
Dar būtina išmokti valdyti 
dirbtinę širdį.

Kiek gi yra šio darbo 
išmokta?

Yra sukurtas originalus 
matematinis modelis, į kurį 
patenka impulsai iš organiz
mo. Padedant elektroninei 
skaičiavimo mašinai jie anali
zuojami. Į dirbtinę širdį pate
kę signalai keičia vožtuvų 
darbo dažnumą. Kol kas ši 
sistema sudėtinga, griomoz- 
diška, ir ne visiškai tobula.

• Toliau autorius pažymi, 
kad kuriant dirbtinę širdį, 
kuri taip gerai ir ilgai tarnau
tų kaip tikroji, Tarybų Sąjun
goje darbuojasi nemažos jė
gos: konstruktorių biurai, 
pramonės įmonės, daug 
mokslininkų. . .

Pradžia dirbtinio “motoro” 
panaudojimo klinikose, jo se
rijinė gamyba, rašo V. Kova- 
novas, duos visiškai naujas 
galimybes ir širdies persodi
nimui. Ligoniai galės ilgiau 
laukti tinkamo donoro, suma
žės operacijos rizika ir net
gi. . . galimą bus padaryti 
pakartotiną operaciją. Nevel
tui amerikiečių statistikai pa
skaičiavo, kad jeigu dabar 
yra galimybė per metus per
sodinti 100 širdžių, tai sukū
rus dirbtinę širdį šis skaičius 
išaugs iki 22,000.

Problemą sudaro ne tik 
klausimai, rašo V. Kovano- 
vas, sietini su laikinu arba 
nuolatiniu žmogaus širdies 
pakeitimu mechaniniu apara 
tu; problemą sudaro ir meto

Būsenos Jonas KALINAUSKAS
| auksinę spindulių liūtį
lėtai |kopiu ir, nejausdamas kūno,
tarsi paukštis erdvėj ištirpstu,
nuskrieju per mėlyną dangų...
...Kaip žalia, šviežia;
upių krantai, kvepiantys žuvim,
lyg karšti kraujo tvinksniai — žiburiuojantys miestai 
po manimi praskrieja, kapinių aerodromai, 
iškėlę kryžius lyg sraigtus...
Geltonos, ūžiančios upių žiotys, 
pašiurpusios atkakliu neršto siutuliu, 
kas valandą tirštėjantis gyvybe vanduo...
Vieną sekundę pasaulį valdau,
suprantu ir matau — gyvenu jo geismų ir troškimų (katarsiu, 
jo pergale, jo pralaimėjimu...

dų paruošimas, palengvinan
tis natūralios širdies darbą 
jos gydymo metu. Čia didelę 
svarbą turi dvi naujos opera
cijos, kurias 1974 m. gruodžio 
mėnesį atliko žinomas chirur
gas K. Bernardas, “pasodi
nęs” ligonį po antrą donorų 
širdį.

Kokia čia antrosios širdies 
reikšmė?

Čia sveikoji donoro širdis 
praktiškai yra savotiškas “ra
mentas”. Pasiremdamas ant 
jo organizmas, pagal chirur
go idėją, pagelbės nuosavai 
ligonio širdžiai. Gal būt, taip 
ir bus: tuo momentu, kai 
išsivystys priešinga donoro 
širdžiai reakcija, pailsėjusi 
paciento širdis bus pajėgi vėl 
pasiimti visą krūvį. Galimas, 
ir ilgas dviejų širdžių gyvavi
mas — persodinimo chirurgi
ja tobulėja.

Eksperimentas, bet. . . 
ant žmogaus.

Ir taip, tęsiasi eksperimen
tas — eksperimentas ant 
žmogaus. Ar teisėtas? Galvo
ju, kad mokslo požiūriu — 
taip. Vienok čia yra kita 
“pusė” — donoras, iš kurio 
paimama jo vienintelė širdis. 
Tai pasmerktas, mirštantis 
žmogus. Bet argi numiręs? 
Juk lig šiol operacijos buvo 
sėkmingos, kai persodindavo 
gyvą, beplakančią širdį.

Kadangi donorų, tinkančių 
organų ir ypatingai širdies 
persodinimui neužtenka, Va
karuose ši problema pasida
riusi šaltiniu sandėrių, pirki
mo-pardavimo šaltiniu. Kan
didatais širdies persodinimui, 
kaip taisyklė, parenkami 
žmonės tik iš turtingų, privi
legijuotų visuomenės sluoks
nių.

Toliau V. Kovanovas pažy
mi, kad JAV yra netgi įkurta 
komisija, kuri rekomenduoja 
širdies persodinimui kandida
tus, atsižvelgdama į pacientų 
protinį išsivystymą, į jų vi
suomeninę ir tarnybinę padė
tį, odos spalvą, patikimumą, 
pajamas ir kapitalą.

Paskutinis faktorius ypa
tingai svarbus, rašo V. Kova
novas, kadangi širdies perso
dinimas atsieina apie 20,000 
dolerių, jau neįskaitant išlai
dų, galimų komplikacijų at
vejais, kai gydymas užsitę
sia.

Dabar pasaulyje padaryta 
apie 300 širdies persodinimų. 
Pastebimų rezultatų — ligo
nio gyvybės pratęsimo me
tams — pasisekė pasiekti 
nedaugeliui chirurgų. Pavie
niais, retais atvejais.

Gi pasodinus antrąją, tai 
yra donoro širdį, pasilieka 
eilė tų pačių sunkumų, kaip ir 
panaudojant pagalbinius 
dirbtinius aparatus. Atsiran
da donoro problema, dviejų 
organų konkurencija, galimy
bė persodintame organe atsi
rasti tai ligai, kurią turi ligo
nio širdis. Visa tai liudija, 
kad sunkumai chirurgijos ke
lyje, gydant širdies ligonius, 
dar dideli. . . “L. Ž.”
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GUS HALL

Jis yra Amerikos Komunistų Partijos generalinis sekreto
rius. Jis spalio 8 dieną atšventė savo 65-ąjį gimtadienį. Jam 
prisiuntė nuoširdžiausius sveikinimus beveik visos komunis
tinės partijos iš visi\pasaulio kampų.

Gus Hali tas aukštas savo partijoj pareigas einą jau 
penkiolikti metai. Jis yra suomių šeimos sūnus. Gimęs Iron, 
Minnesotos valstijoje. Sulaukęs 15 metų įstojo į revoliucinį 
judėjimą. Makartinės reakcijos siautėjimo laikais su kitais 
Komunistų Partijos vadais buvo nuteistas aštuonerius 
metus kalėti. Atlikęs tą ilgą bausmę, vėl stojo į partijos 
veiklą, iškildamas į jos vadovybę.

IŠ TARYBŲ LIETUVOS STUDENTIJOS GYVENIMO

ŠVENTĖ, KURIOS ILGAI 
NEUŽMIRŠIME

Menu saulėtas liepos die
nas Vilniuje, kada į Lietuvos 
sostinę suplūdo iš įvairiausių 
kampelių dainingiausi ir mik
liausi Lietuvos sūnūs ir duk
ros skambiomis dainomis ir 
spalvingu šokio sūkuriu pa
puošti garsiąją Nemuno že
mę, švenčiančią savo jubilie
jų. Trisdešimt trys tūkstan
čiai Dainų šventės dalyvių 
pasklido senelio Vilniaus gat
vėmis; miestas pagyvėjo, dar 
labiau pasipuošė linksmų vei
dų šypsenomis.

Pati šventė truko tik tris 
dienas, tačiau drąsiai galima 
pasakyti, kad ji prasidėjo vos 
tik svečiams suvažiavus į so
stinę, nes tuoj buvo organi
zuojami konkursai goriau
siems kolektyvams išaiškinti, 
o ir pačios repeticijos praei
davo pakiliai, nuotaikingai. 
Vakarais Vilniuje tai vienur, 
tai kitur neiškentę uždainuo
davo choristai, pamiklindavo 
savo triūbas muzikantai, o 
šokėjai — patys neramiausi 
pasirodė. Nepaisant repetici
jų nuovargio, jie šoko bet 
kur, jei tik atsirasdavo kas 
nors, sugebąs truputį pagro
ti.

Kaip žinome, mūsų akade
mijos šokių kolektyvas taip 
pat dalyvavo respublikinėje 
Dainų šventėje. Sumanaus ir 
veiklaus ratelio vadovo Z. 
Rimdeikos dėka šokėjai suge
bėjo gerai paruošti šokių die
nos repertuarą ir patekti į 
geriausiųjų tarpą. Malonu 
vadovui, didžiausia dovana 
šokėjams už išlietą prakaitą 
— pakvietimas į tokį nepa
kartojamai didingą renginį, 
paliekantį įspūdžių visam gy
venimui. Tada tarp daugybės 
kitų šventės dalyvių jautė
mės ir mes bent labai maža 
dalele galį prisidėti prie gim 
tojo krašto kultūros, gražiau
sių ir spalvingiausių jubilieji
nės lietuviškos vasaros žiedų.

Iš tiesų, kas buvo tas die
nas Vilniuje, galėjo pasigėrė
ti puikiais šventės renginiais. 
Skambiu akordu liepos 18 d. 
nuskambėjo liaudies ansam
blių vakaras Kalnų parke. 
Tai buvo aukšto meninio ly
gio renginys, sužavėjęs savo 
spalvomis, choreografija bei 
repertuaro įvairumu.

Sekančią dieną vyko iškil
minga Dainų šventės eisena 
Vilniaus gatvėmis, o vakare 
visi patraukė į senąjį Vingio 

parką pasiklausyti galingos 
daugiatūkstantinės daininin
kų “armijos” atliekamų kūri
nių.

Liepos 20 d. buvo mūsų, 
šokėjų, diena. Atšokome du 
koncertus. Šiltai sutiko Žal
girio stadione susirinkę žiū
rovai grakščius ir spalvingus 
lietuvaičių ir jų svečių iš 
Moldavijos Baltarusijos, Lat
vijos, Rusijos Federacijos šo
kių raštus, ilgai ir nuoširdžiai 
plojo masinei “Suktinio” 
kompozicijai, kurią šoko visi 
8 tūkstančiai šokėjų.

. . . Sidabriniais lapais puo
šiasi šalnų pakąsti medžiai. 
Vėl atėjo ruduo. O dar taip 
neseniai, atrodo, buvo vasa
ra, Vilniuje žydėjo liepos, ir 
visa Lietuva šventė savo 
šventę. Bet laikas nestovi 
vietoje. Grįžtant į Kauną pro 
autobuso langą mačiau, kaip 
pakelėmis brendo sunkios ja
vų varpos, kviesdamos žem
dirbį ruošti aruodus jubilieji
niam derliui. Reikėjo skubė
ti, kad nežūtų šventa žemės 
dovana — duona. Reiškia, 
šventė pasibaigė. Ir tada pa
galvojau, kad visi šventės 
dalyviai grįžę palinks prie 
savo darbų (mašinų, kombai
nų, staklių, knygų), kad vėl 
po penkerių metų, pasidžiau
gę savo laimėjimais, dar kar
tą galėtų susirinkti į gražiąją 
Lietuvos sostinę Vilnių, į aš
tuntąją iš eilės Dainų šventę 
1980 metais.

Br. Bakutis
(Iš taryb. spaudos)

Klaidos atitaisymas
Spalio 10 d. “Laisvėje” Ę. 

N. Jeskevičiutės straipsnyje 
“Fragmentas iš praeities” 
įvyko nemaloni klaida. Ket
virtasis paragrafas turi baig
tis sakiniu:

“Be to, dargi po to virš 
valandos praeidavo, iki su
žeistasis pasiekdavo ligoni- Mnę.

Paskui penktasis paragra
fas prasideda:

“Mano brolis Juozas (15 
metų) buvo sužeistas kasyk
loje — jam buvo nulaužta 
koja. Jis buvo išvežtas į 
ligoninę” ir 1.1.

Rinkėjas padarė klaidą, o 
korektorius, matyt, jos nepa
stebėjo. Taip kartais pasitai
ko. Labai atsiprašome 
straipsnio autorę.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Pabėgėliai ne savo noru
S.Kulikauskas

Pasaulį apskriejo Londono 
laikraščių paskelbti sensacin
gi demaskavimai, parodan
tys, kaip Diego Garsijos salo
je buvo steigiamos Amerikos 
karinės bazės.

Visiems žinoma, kad Angli
jos ir Amerikos sandėris dėl 
šio Indijos vandenyno centre 
esančio sausumos sklypelio 
pavertimo nepaskandinamu 
JAV lėktuvnešiu sukėlė ir 
tebekelia protestus visanąe 
pasaulyje. Tik žvilgterėjus į 
žemėlapį, galima suprasti, ko 
siekia tie sluoksniai, kurie 
brandina Diego Garsijos mili
tarizavimo planus: ši bazė 
kontroliuos naftingos Persų 
įlankos prieigas ir bus nutai
kyta į Azijos ir Afrikos kran
tus. Iš to kyla reali grėsmė ir 
Indijos vandenyno baseino 
tautų saugumui. Juk ne kartą 
Amerikos karinės bazės už
sienyje buvo panaudotos 
ginkluotam įsikišimui į suve
renių valstybių reikalus.

Tačiau mažai kam iki šiol 
buvo žinoma, kokius vargus 
atnešė Diego Garsijos bazės 
steigimas vietiniams šios sa
los gyventojams. Pasirodo, 
dar 1966 metais Anglijos val
džia pusvelčiui “nupirko” šią 
salą iš Mauricijaus, kuris 
pats tada buvo Britanijos 
kolonija. Nuo to laiko ją 
įjungė į vėl sukurtos koloniji
nės valdos — “Britanijos teri
torijos Indijos vandenyne” — 
sudėtį. Brandinant Amerikos 
karinės bazės steigimo pla
nus, iš salos buvo išvaryta 
apie pusantro tūkstančio 
žmonių, kurie rinko Diego 
Garsijoje kokoso palmių rie
šutų branduolius - koprą. 
Dauguma iš jų buvo prievar
ta perkeldinti į Mauricijų.

Kaip rašo Londono laikraš
tis “Gardian”, dabar daugu
ma Diego Garsijos “pabėgė
lių” šeimų labai skursta. Pen
tagonas, ketinąs išleisti kari
nių objektų statybai saloje 
daugiau kaip 20 milijonų do
lerių, nerado nė šimtosios 
dalies šių lėšų, kad išmokėtų

RESPUBLIKINĖS PREMIJOS LAUREATAS

Apie didelių ir mažų rūpesčius
[Vaikų laikraštyje “Lietuvos Pionierius” apie žymųjį poetą]

Poetas Vacys Reimeris pri
klauso tai mūsų rašytojų kar
tai, kuri su ginklu rankose 
ėjo Didžiojo Tėvynės karo 
keliais. Taigi karą jis pažįsta 
ne iš knygų. Vacys Reimeris 
tarnavo Tarybinės Armijos 
16 Lietuviškojoje divizijoje, 
dirbo divizijos laikraščio “Tė
vynė šaukia” redakcijoje. 
Šiame laikraštyje jis ir iš
spausdino pirmuosius savo 
eilėraščius apie karių gyveni
mą. Čia brendo jo poetinis 
žodis, kaupėsi patirtis. Po 
karo poetas išleido pirmąją 
eilėraščių knygą “Tėvų že
mei”. Nuo to. laiko Vacys 
Reimeris darosi vis populia
resnis poetas darbo žmonių ir 
ypač jaunimo tarpe. Jo eilė
raščiuose apdainuojama Tė
vynės meilė, sunki, bet did
vyriška tarybinio kareivio 
dalia, pirmieji jaunystės sie
kiai, gražūs jausmai ir troški
mai. Išeina vis naujos ir 
naujos poeto knygos: “Su 
pavasariu”, “Ir skrenda dai
na”, “Delnai” ir kt. Kartas 
nuo karto poetas bando 
plunksną ir vaikų literatūro
je. 1948 metais išeina jo 
pirmasis eilėraščių rinkinys 
vaikams “Geras vyras”. Va
cys Reimeris tampa populia
rus ir vaikų tarpe, ypač jo 
eiliuotus kūrinius pamėgsta 
mažieji skaitytojai — pionie
riai ir spaliukai. O mėgsta
mas vaikų Vacys Reimeris 
pirmiausia dėl to, kad jo 
poezija yra labai paprasta,

LAISVE

persikėlėliams pažadėtą kom
pensaciją. Vakarykščiai val
stiečiai, netekę žemės, pavir
to samdiniais ir pusveldčiui 
prakaituoja cukranendrių 
plantacijose, kurios priklauso 
Anglijos kompanijoms.’

Žemės ūkio darbininkų liki
mas sunkus, tačiau laikraštis 
juos vadina “laimingaisiais”, 
nes kas trečios pabėgėlių šei
mos galva iš viso neturi dar
bo. Žmonės kenčia visišką 
skurdą, daugelis mirė nuo 
bado ir nuo ligų.

Tokia baisi kaina Diego 
Garsijos gyventojų sumokėta 
už nusikalstamą planą pasta
tyti jų saloje Amerikos kari
nę bazę, kuri sudaro grėsmę 
taikai ir Indijos vandenyno 
baseino šalių saugumui.

Naujos Knygos
Vytautas Mikalauskas. 

“Aušra virš baikalo” (110 
psl.). Autorius knygoje pasa
koja apie Buriatijos Autono
minę Tarybų Socialistinę 
Respubliką. Skaitytojai supa
žindinami su šio krašto istori
ja, gamta, nuoširdžiais buria
tais ir jų darbu. Be to, čia 
kalba apie lietuvius - pirmuo
sius Baikalo tyrinėtojus. 
Knyga gausiai iliustruota 
nuotraukomis.

Juozas Maniušis. “Tarybų 
Lietuva: laimėjimai ir per
spektyvos”. (128 psl.). Kny
gos autorius — Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Pirminin
kas ekonomikos mokslų dak
taras J. Maniušis, parašęs 
nemaža darbų iš įvairių Lie
tuvos TSR ekonomikos, 
mokslo ir kultūros sričių, su
pažindina skaitytojus su Lie
tuvos TSR laimėjimais Tary
bų valdžios,metais. Čia pla
čiai nušviečiama respublikos 
pramonės, žemės ūkio, trans
porto ir ryšių, kapitalinės 
statybos ir statybinės in
dustrijos raida, liaudies ma
terialinio ir kultūrinio gyve
nimo lygio kilimas. Atskiri

daininga, joje daug minčių 
apie Tėvynę, darbą, didelių ir 
mažų žmonių rūpesčius. 1969 
metais pasirodo jo eiliuotas 
pasakojimas vaikams “Drau
gystė”, 1969 metais “Ciksi- 
tiksi”, o 1974 m. eilėraščių 
rinktinė “Šarkos švarkas”. 
Šioje knygoje surinkta vis
kas, ką poetas geriausio pa
rašė vaikams.

Apie ką gi šneka savo eilė
raščiuose poetas su mažuoju 
skaitytoju? Ogi apie tai, kas 
brangu ir dideliems, apie tai, 
kuo gyvena tarybinė šalis, 
jos žmonės, kas skatina žyg
darbiams. Pagaliau neliko 
poeto užmiršta ir tai, kas 

skyriai skirti Lietuvos ekono
miniams ir kultūriniams ry
šiams, jų vystymosi perspek
tyvoms. Knyga gausiai ilius
truota nuotraukomis.

Banguolis Balaševičius. 
“Sojuz - “Apolonas” (30 psl.). 
Nuo 1961 metų balandžio 
12-osios prasidėjo kosminė 
era. Tą dieną pradėjo pildytis 
sena žmonijos svajonė nuga
lėti Žemės trauką, pabuvoti 
kitose planetose, kituose pa
sauliuose. Šioje brošiūroje 
pasakojama apie bendradar
biavimą kosmose, nurodomi 
pagrindiniai “Sojuz” ir “Apo
lono” skirtumai, apibūdinami 
moksliniai skridimo tikslai.

Birutė Rutkauskienė. “Mū
sų valgiai” (249 psl.). Šeimi
ninkėms pateikiama nemaža 
užkandžių, sriubų, antrųjų 
patiekalų, gėrimų bei kepinių 
receptų, būdingų lietuvių vir
tuvei. Antrasis leidimas.

Justas Paleckis. “Įvairiuo
se meridianuose” (79 psl.). J. 
Paleckiui, kaip valstybės par
lamento - TSRS Aukščiausio
sios Tarybos — deputatui ir 
taikos gynimo organizacijų 
veikėjui, teko aplankyti dau
gelį šalių įvairiuose kontinen
tuose. Daugiausia tai buvo 
kelionės, susijusios su daly
vavimu Tarpparlementinės 
Sąjungos konferencijose ir 
sesijose arba taikos bei drau
gystės delegacijose. Savo įs
pūdžius iš užsienio kelionių 
autorius yra aprašęs periodi
nėje spaudoje bei knygose. 
Šioje nuotraukomis iliustruo
toje knygoje J. Paleckis pa
teikia eilę ištraukų iš apy
braižų su ryškesniais epizo
dais ir pastabomis.

Romas Batūra. “Lietuva 
tautų kovoje prieš aukso or
dą” (383 psl.). Remiantis 
metraščių, kronikų, istorinių 
aktų ir kitų šaltinių žiniomis, 
tarptautinės istoriografijos 
patirtimi, marksistinio moks
lo išvadomis, knygoje pirmą 
kartą stengiamasi apibend
rintai parodyti lietuvių kovą 
prieš Aukso Ordą, nustatyti 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės reikšmę Europos 
šalių ,ir tautų kovoje prieš 
totorius-mongolus.

L. Dockienė “Minties” 
leidyklos darbuotoja

jaudina tik pačius mažuosius, 
apie tą pasaulį, kurį regim 
vieną kartą gyvenime — vai
kystėje.

Vacio Reimerio poezija vai
kų yra suprantama ir mielai 
skaitoma. Ne kartą teko gir
dėti jo dainingus posmus dek
lamuojant pionierių sueigose, 
stovyklose prie laužo. O 
mėgstamas poetas dėl to, kad 
savo poezija pataiko tiesiai į 
širdį, kad ta poezija tokia 
daininga ir paprasta:

Gražioj mūsų žemėj 
saulutė šviesi.
Ir žemę, ir saulę 
mes mylim visi.

Poetui nesvetimas ir humo
ro jausmas, jis mėgsta tėviš
kai pamokyti ar net pabarti 
tuos, kurie neklauso tėvų, 
mokytojų ar šiaip yra apsilei
dę — nevalaikos.

Kas yra brangesnio poetui 
už tai, kad jį supranta ir myli 
skaitytojas? O ypač — vaikai. 
Juk vaikas — pats griežčiau
sias teisėjas, poeziją jis verti
na tokią, kuri artima jo švie
siam pasauliui, 'kuri nieko 
nemeluoja. Tokia laimė teko 
ir Vaciui Keimeriui. O už tai, 
kad jis gerbiamas ne tik 
mažųjų, bet ir suaugusiųjų, 
kad jo vaikams skirtus pos
mus mielai skaitome mes visi 
— 1975 metais už poezijos 
knygą “Šarkos švarkas” jam 
paskirta Respublikinė premi
ja.

Vytautas Skripka
V. Kapočiaus nuotrauka

EDUARDAS MIEŽELAITIS

Sielos užtemimas
Kada čia budelio žingsniu ateina užtemimas 
Ir vėl į sceną išslenka žudikas ir vagis, — 
Vienintelis tiktai poetas, šitas girtas mimas, 
Blaiviau likimui moka pažiūrėti į akis.

Apgaubia šaltos sutemos platoniškąją Sielą —• 
Ir pasijunta ji lyg priešistoriniam urve.
Pamiršta proto atsargas, širdies nelengvą gėlą 
Ir maudosi lyg šernas saule žėrinčiam purve,

PASAKOJAME APIE PAŽANGIEČIUS

Detroitietis Alfonsas Rugienis

Ir maudos auksu žėrinčiam purve kalnų balandžio 
Baltumo fenomenas. Ir išpurvintais sparnais 
I nepasiekiamą pigios reklamos saulę sklendžia, 
Kad susitiktų čia su jos reklaminiais tarnais.

Archaiškais tarnais, vadinamais Klastos, Apgaulės, 
Suktumo, Melo ir kt. vardais. Labai,
Deja, senais — kaip nepasotinamas šis pasaulis, — 
Kurie tamsoj atkunta lyg neoniniai žaibai.

O išsimaudžius auksu žėrinčiam purve — ir žodis 
Aplimpa nenuplaunamu reklaminiu purvu.
Ir niekas, niekas, niekas man pasauly neįrodys, 
Jog purvas baltas, — sakoma poeto interviu.

Aš pritariu jo žodžiams: jie konkretūs — tarsi raudės 
Miegalio Ochrido suplotam vandeny. Be to, 
Ji, išsimaudžiusi purve, krauju j dar išsimaudys 
Dėsningo užtemimo ir apatijos metu.

O realybė, pasirodo, panaši į veršį —• 
Ją galima paversti aukso purvinu stabu, 
Poezijos ir auksu, pasirodo, nesuterši. 
Nebijo ji griaustinio ir reklaminių žaibų.

Todėl vienintelis poetas, šitas girtas mimas, 
Blaiviau likimui žvelgia į pamišusias akis. 
Čia budelio žingsniu klajoja sielos užtemimas, 
Norėtų pąsakyti jis.. Bet kam gi pasakys?.*

Kas nežino Amerikoje ir 
net visame pasaulyje Detroi
to miesto — garsiojo automo
bilių pramonės centro! Mies
te apie du milijonus gyvento
jų, jų tarpe nemaža ir lietu
vių. Jie čia turi savo organi
zacijas, klubus, aktyviai da
lyvauja miesto gyvenime, 
daug turi visuomenės veikė
jų-

Plačiai čia lietuviams žino
mas Alfonsas Rey-Rugienis. 
Detroitiečiai Alfonsą labiau
siai atsimena, kaip aktyvų 
darbuotoją buvusiame pažan
gių lietuvių “Aido” chore. 
Daug Alfonsas Rey-Rugienis 
yra veikęs Lietuvių darbinin
kų susivienijimo 208 kuopoje. 
Nemaža yra kovojęs už auto
mobilių pramonės darbininkų 
profsąjungos reikalus.

Alfonsas Rey-Rugienis gi
męs 1917 m. rugpiūčio 17 d. 
Kanadoje. Montrealyje, lie
tuvių darbininkų šeimoje. Jo 
tėvai iš Kanados persikėlė 
gyventi į Detroitą. Čia Alfon
sas augo, vakarais ėjo moks
lą, dirbdamas Chryslerio 
automobilių korporacijoje, 
kurioje išdirbo net 28 metus.

Alfonso vaikystės dienos 
buvo nepavydėtinos. Šeimoje 
augo penki broliai. Kai 1930 
m. prasidėjo didžioji ekono
minė depresija, Rugienių šei
mai teko persikelti netoli De
troito į fermą žemdirbiauti, 
kad šiaip taip pragyventų. 
Kaip pats Alfonsas pasakoja, 
daug kartų būdavo, kad moti
na siųsdavo pas kaimyną pa
siskolinti dviejų centų pašto 
ženklui. Duonos pakakdavo, 
bet pinigų nebūdavo nė sudi
lusio grašio. Fermeriai netu
rėdavo kur parduoti savo 
produktų. Tūkstančiai alkanų 
bedarbių miestuose neturė
davo iš ko nusipirkti svaro 
bulvių.

— Paūgėję su broliu pradė
jom eiti į mokyklą, — atsimi
nęs tuos laikus, pasakoja Al
fonsas. — Reikia knygų, są
siuvinių, pieštukų. Tėvai ne
turi iš ko pirkti. Vos dvejus 
metus paėjęs į gimnaziją, 
turėjau ją mesti ir trintis 
fermoje apie namus.

Pasibaigus depresijai, Ru
gieniai vėl persikėlė į Detroi
tą. Nuo 17 metų jaunuoliui 
prasidėjo proletaro gyveni
mas. Nelengvi buvo žingsniai 
jaunam juodadarbiui, o ypač, 
kai už fabriko vartų dar vis 
būdavo pulkai bedarbių.

Ryžtas išmokti kokio nors 
amato atkėlė jaunuoliui var
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tus į žmoniškesni gyvenimą. 
Lankydamas Chryslerio kor
poracijos vakarinę mokyklą, 
jis pasiekė inžinieriaus me
chaniko specialybės. Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse 
korporacija dar nukreipė spe
cializuotis aviacijos mechani
ku inžinieriumi.

Grįžęs iš kariuomenės, Al
fonsas vėl įsijungė į pažangių 
lietuvių judėjimą. Nelengva 
buvo pergyventi pokario me
tais iškilusią antikomunistinę 
makartizmo isteriją. Nemaža 
teko pasinervinti ir būti at
sargiam, kad nepraradus ge
rai apmokamo inžinieriaus 
darbo ir stažo fabrike. Alfon
sas buvo laimingesnis už ki
tus savo darbo ir idėjos drau
gus. Už visuomeninę veiklą 
nebuvo atleistas iš darbo.

Šiandien Alfonsas, po 28 
metų darbo Chrysleryje, išė
jęs į pensiją korporacijos ir 
profsąjungos pensijų fondo 
sąlygomis. Laiko turi pakan
kamai ir beveik visą atlieka
mą skiria Detroito lietuvių 
klubui ir LDS jaunosios kar
tos bowlininku (keglininkų) 
reikalui. Aktyviai reiškiasi ir 
kitose pažangių lietuvių orga
nizacijose, sambūriuose. De
troitiečiai jį laiko vienu savo 
vadovų. Dažnai Alfonsas pa
rašo į “Vilnies” anglišką sky
rių, dalyvauja laikraščio skai
tytojų sąjūdyje, kad kuo dau
giau detroitiečių skaitytų 
“Vilnį”.

Alfonsas Rey-Rugienis, jo 
žmona ir dukros nėra matę 
Lietuvos. Apie savo tėvų že
mę težino iš tėvų bei kitų 
žmonių pasakojimų, iš spau
dos ir knygų. Tačiau Tarybų 
Lietuva ir iš viso socialistine 
santvarka žavisi: kad jauni
mui veltui mokslas, sveikatos 
apdrauda, kad žmogui darbas 
yra užtikrintas.

— Kokia laimė būtų pama
tyti Lietuvą savo akimis.

< — Nuvažiuokite. “G. K.”
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Bendras iškilmingo susirinkimo Lietuvos Mokslų Akademijoje vaizdas, priimant Tautų 
Draugystės ordiną.

LIETUVA PLAČIUOJU 
MOKSLO VIEŠKELIU

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos vėliavoje sužėrėjo 
Tautų draugystės ordinas. 
Rugsėjo 25 dieną, dalyvau
jant įžymiausiems respubli
kos mokslininkams, jį įteikė 
Lietuvos KP CK pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius.

Tautų draugystės ordinais 
apdovanotos visų sąjunginių 
respublikų Mokslų akademi
jos, pažymint TSRS Mokslų 
akademijos 250-ąsias meti
nes. Partija ir vyriausybė, 
aukštai įvertinusios moksli
ninkų darbą, dar kartą pa
brėžė, kad tarybinio mokslo 
laimėjimai pasiekti visų res
publikų, visų tarybinių tautų 
mokslininkų dėka.

250 metų atkarpoje Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
biografijai tenka tiktai pas
kutinieji trisdešimt penkeri. 
Prieš 35-rius metus, 1941 
metų sausio 16 dieną, Lietu
vos TSR Liaudies Komisarų 
Tarybos Pirmininkas pasira
šė aktą dėl Akademijos įstei
gimo.

Tačiau moksle amžius ma
tuojamas ne nugyventais me
tais, o padarytais darbais. 
Šia prasme Lietuvos Mokslų 
akademija seniai išaugo kūdi
kio rūbus, atsisveikino su 
paauglyste ir pasiekė vaisin
gos brandos metą.

Šiandieną respublikoje tu
rime daugiau kaip 80 moksli
nio tyrimo įstaigų ir apie 10 
tūkstančių mokslininkų. 
Prieš trisdešimt penkerius 
metus ir viena, ir kita skai
čiavome vienetais, arba, ge
riausiu atveju, dešimtimis. 
Turime beveik tris tūkstan
čius mokslo daktarų ir kandi
datų. Daugelio jų vardai ir 
darbai žinomi visose moksli
niu atžvilgiu išsivysčiusiose 
šalyse.

Respublikos Mokslų akade
mijos prezidentas J. Matulis 
(beje, jis antrasis prezidentas 
per visą Akademijos istoriją, 
pirmuoju buvo V. Krėvė-Mic
kevičius), kalbėdamas susi
rinkime, įteikiant ordiną, pri
minė, kad Akademijos moks
lininkai sprendžia 16 funda
mentalių problemų, turinčių 
didelę reikšmę šalies ir res
publikos liaudies ūkiui bei 
kultūrai. Tačiau savo svoriu 
jų tarpe pirmiausia išsiskiria 
darbai šiluminės ir puslaidi
ninkių fizikos, cheminės tech
nologijos bei matematikos 
srityse.

Visos šalies ir kai kurios 
užsienio automobilių gamyk
los naudoja lietuviškąjį meto
dą blizgančioms dangoms 
gauti. Jį sukūrė vilniečiai, 
Chemijos ir cheminės techno- 

. logijos instituto mokslinin
kai. Ekonominis efektas skai
čiuojamas šimtais milijonų 
rublių. Lygiai taip pat visos 
šalies energetikai naudojasi 
mūsiškių darbais šiluminės 
fizikos srityje. Jie ypač pra
verčia, konstruojant naujas 
jėgaines, galinčias šiluminę 

energiją betarpiškai paversti 
elektrine. Puslaidininkių fizi
kos institute, pačiame. jau- 
niausiame iš visų dešimties 
Akademijos institutų, pirmą 
kartą pasaulinėje praktikoje 
aptikti ir išaiškinti nauji fizi-- 
kiniai reiškiniai, įgalinantys 
sukurti unikalius prietaisus, 
be kurių šiandieną neįmano
ma radioelektronikos ir ra
diotechnikos pažanga. O Lie
tuvos matematikų darbai, 
ypač tikimybių teorijoje ir 
matematinėje statistikoje, 
taikomi praktiškai visose 
mokslo ir technikos srityse — 
pradedant kosminių laivų kū
rimu bei valdymu ir baigiant, 
pavyzdžiui, žemdirbyste.

Sparčiai besivystantis res
publikos liaudies ūkis susilau
kė labai svarios ekonomistų 
paramos. Vien pastaraisiais 
metais sudarytos perspekty
vinės gamybinių jėgų išvys
tymo ir išdėstymo respubli
koje schemos, atliktas ekono
minis žemių įvertinimas, da
bar tokiu, pat būdu “įkainoja
mi” miškai, vandenys. Jau 
šiandieną galime iš anksto 
pasakyti, kuriuos miestus 
plėsime, kur statysime nau
jus, kokias pramonės šakas 
vystysime ir kaip bei iš kur

Daugiavaikių motinų 
apdovanojimas

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo 1975 m. rugsėjo 
24 d. Įsaku, TSRS ordinais ir 
medaliais apdovanotos 69 
daugiavaikes motinos.

“Motinos šlovės” I laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos:

Vilniaus miesto — Marijo
na Daraškevičienė, Vilniaus 
rajono — Raisa .Maculevič, 
Šilutės rajono — Salomėja 
Petrikauskienė, Tauragės ra
jono — Birutė Ramanauskie
nė ir Plungės rajono — Stefa
nija Sausdravienė.

“Motinos šlovės” II laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos:

Plungės rajono — Danutė 
Stefanija Grigulienė, Virgini
ja Mišeikienė, Tauragės rajo
no — Jadvyga Kežienė, Regi
na Optienė, Zita Šeputienė ir 
Anykščių rajono — Ona Žvi- 
kienė.

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos:

Vilniaus rajono — Stefanija 
Salmanovič, Plungės rajono 
— Stanislava Ukrinienė, Jad
vyga Zinaida Stupelienė ir 
Šilutės rajono — Elena Pauli- 
kienė.

I laipsnio “Motinystės me
daliu” apdovanotos 22 dau
giavaikės motinos ir II laips
nio “Motinystės medaliu” — 
32 daugiavaikės motinos.

ELTA 

aprūpinsime jas darbo jėga. 
Tai labai svarbūs klausimai, 
ir atsakymas į juos turi būti 
aiškus ir tikslus.

Šimtai mokslinių veikalų 
priklauso respublikos huma
nitarinių mokslų atstovams. 
Žymiausią vietą jų tarpe, be 
abejo, užima istorikų ir ling
vistų darbai. Pirmą kartą 
susilaukėme išsamios Lietu
vos TSR istorijos. Ji iš mark
sistinių pozicijų nušviečia 
mūsų tautos nueitą kelią. 
Pernai išėjo iš spaudos aka
deminio lietuvių kalbos žody
no devintasis tomas, šiuo me
tu spausdinamas dešimtasis, 
o iš viso jų bus šešiolika. 
Turime akademinę lietuvių 
kalbos gramatiką. Dabar štai 
laukiame pirmojo iš būsimų 
dvylikos lietuviškosios uni
versaliosios enciklopedijos 
tomo.

Mokslas, savaime aišku, 
negali užsisklęsti vienos tau
tos ar vienos valstybės rė
muose. Tarybų Lietuvos 
mokslininkai palaiko ryšius 
beveik su 300 šalies mokslo 
įstaigų, su dešimtimis užsie
nio mokslinių centrų. Tai ro
do ne tiktai platų bendradar
biavimą, bet ir didelį Tarybų 
Lietuvos mokslo autoritetą. 
Prieš trisdešimt penkerius 
metus pradėję pirmuosius 
žingsnius, mūsų respublikos 
mokslininkai išėjo į platų 
vieškelį. . .

Balys Budelis

Čiurlionis
kino ekrane

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos miestų ir rajonų kino 
teatruose žiūrovai susipažįs
ta su įdomia dokumentinių 
filmų programa “Čiurlionis 
Tarybų Lietuvos kinemato
grafe”.

Pirmąjį dviejų dalių spalvo
tą kino filmą apie Čiurlionį 
(“M. K. Čiurlionis. Mintys, 
Paveikslai, Muzika”) režisie
rius A. Dausa pagal muziko
logo V. Landsbergio scenari
jų sukūrė 1965 m. Po dvejų 
metų šios temos ėmėsi A. 
Žebriūnas, sukurdamas spal
votą^ plačiaekranį filmą “Miš
ke” pagal to paties pavadini
mo Čiurlionio simfoninę poe
mą. O 1973 m. pasirodęs 
ekranuose kino dokumenta
listo R. Verbos spalvotas pla
čiaekranis filmas “Seserys” 
supažindino žiūrovus su 
dviem Mikalojaus Konstanti
no seserimis — muzikologe 
profesore J. Čiurlionyte ir 
dailėtyrininke V. Ciurliony- 
te-Karužiene. Šiemet Lietu
vos Draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugijos užsakymu R. Ver
ba sukūrė vienos dalies doku- 
mentinį-pažintinį filmą “Čiur
lionis”. Šio filmo kopijos iš
siuntinėtos Čiurlionio bičiulių 
klubams, kurių įvairiose val
stybėse veikia apie keturias
dešimt.

Šiuo metu Lietuvos kino 
studijoje kuriamas pilno met- 
ražo dokumentinis filmas 
apie M. K. Čiurlionį ir jo 
kūrybą.

LAISVĖ

NUO MUSŲ KORESPONDENTO LIETUVOJE

Su bėruku per Lietuvą
F. KAUZONAS

Senuoju Vilniaus grindiniu 
kaukši gerai kaustyto arklio 
kanopos. Atpratusi nuo tokio 
garso ausis suka akį Gedimi
no aikštės link, kur minios 
smalsių žvilgsnių lydima gat
ve rieda “lineika” — Įengvutė 
bričkelė, išdabinta išmargin
ta gražiausiais lietuviškais 
raštais. Joje jaunas vaikinas 
su akinukais ant nosies, iš po 
kurių gali įžiūrėti sunkiai nu
slepiamą šypseną, ir gerokai 
pagyvenęs vyriškis, auliniais 
valstietiškais batais, daug 
vėjų ir saulės mačiusiu veidu.

Šis visiškai abejingas smal
suoliams — tarsi “lineika” 
lėktų kažkur tolimiausio kai
melio keliuku, o ne Vilniaus 
centrinėmis gatvėmis. Ran
kose vadelės ir gražiausias 
botagas — ne tai pintas, ne 
tai suktas. Bet jis čia tik 
praeiviui žavėtis — lineikos 
priekyje tursena bėrukas — 
it iš paveiksliuko kirptas — 
nors į stiklo kalną jok. Aukš
tai iškėlęs Dovydo žvaigždę, 
kitokiais gražumynais puoštą 
galvą, bėrukas su panieka 
mėto žvilgsnius čia į kairę, 
čia į dešinę, kur pristabdę 
greitį vos juda ar ir visai iš 
nustebimo sustoja dešimtys 
lengvų mašinų.

Tik — tak, tik — tak 
išdidžiai muša ritmą pasagos. 
Ne tie laikai, kai bėruko 
proseneliai, išvydę dulkių 
stulpus keliantį automobilį, 
skuosdavo iš baimės laukais 
kilometrus, palikę griovin iš
verstą iš vežėčių gaspadorių, 
ar jomarko nepasiekusius 
kiaušinių desėtkus. Ne tie 
laikai! Dabar lai jie, naujutė
laičiai “Žiguliai”, “Moskvi- 
čiai”, “Volgos” pastovi pros
pekto, kol bėrukas ritmingai 
muš taktą: tik — tak, tik — 
tak.

Ir taip jau apie pusantro 
tūkstančio kilometrų asfalto, 
miestų gatvių gatvelių ir nuo
šaliausių kaimo keliukų.

Jeigu bėrukas mokėtų kal
bėti, jis, tikriausiai, prisipa
žintų, kad visai ne savo noru 
iš gimtojo tvarto iškeliavo, 
kad čia išmislas to, kuris sėdi 
“lineikoje”, botagą laiko ir 
kurį jaunesnysis bendrakelei
vis profesorium vadina. Ge
ras tas išmislas ar blogas — 
tai jau ne jo, bėruko, reika
las; bet jei jau profesorius 
išmislijo — tai gal ir rimtas 
reikalas.

Tiesa, bėrukas kurį laiką 
reiškė nepasitenkinimą, o 
vieną kartą ir visai užprotes
tavo — naktį perplaukė ežerą 
ir pabėgo. Tik neilgam — 
ryto tas antras “lineikoje”, 
jaunesnysis, profesoriaus 
Vladu vadinamas, automobi
liu pasivijo ir grąžino į “marš
rutą”.

Profesorius užuot griebęs 
botagą, draugiškai patapšno
jo per kaklą, parišo po snukiu 
maišelį su avižomis, ir Bėru
kui pasidarė gėda. Ir daugiau 
jis neprotestavo — tegu ne
galvoja, kad arklys širdies 
neturi. Be to, atvirai pasa
kius, ne taip jau ir sunku 
pačiam jėgų žydėjime tempti 
“lineiką”, kurią 70 — metis 
profesorius, esant reikalui, 
lengvai atkelia nuo žemės.

Ir vėl tik —• tak, tik — tak 
per Lietuvą. Pro derlingus 
javų laukus, gražiausias so
dybas, ūksmingas girias ir 
pievas su ramiai kramsnojan- 
čiom žalmargėm. Karvė yra 
karvė — ir nieko nuostabaus, 
kad jokio dėmesio nekreipia į 
bėruko tempiamą “bričką”. 
Bet va, abejingų žmonių bė
rukas per visą savo kelionę 
dar nesutiko. Žiūri, spokso, 
čiupinėja, dyvinasi. O kai 
kurios senos moterėlės net 
žegnodavosi — mat, profeso
riui ir jo bendrakeleiviui Vla
dui net senoviškas valstietiš
kas sermėgas kaimo kriaučiai 

kelionei pasiuvo, kurios labai 
užneša iš tolo į sutanas.

Tik pagalvok, nei kalėdoji
mo laikas, nei ką, o du klebo
nai per sodžių lekia. Ir dar su 
“lineika”. Matyt, neeiliniai. 
Juk ne kiekvienas klebonas ir 
anksčiau “lineiką” turėdavo. 
Va, Salų ar Svėdasų klebonai 
iš dvarininkų skolindavo, va
žiuodami “kalendravoti”.

Tik — tak, tik — tak nuo 
ryto iki vakaro. Bet nuovar
gio — nei per nago juodymą. 
Profesorius su Vladu dažnai 
sustoja, pasišnekučiuoja, 
kartais net pasiginčija su 
valstiečiais, duoda patarimų. 
Ir kiekviename kaime, kiek
vienoje gryčioje — pilna pro
fesoriaus pažįstamų, draugų, 
bendradarbių ir bendramin
čių.

O kai pradeda temti, profe
sorius bėruką suka kur nors į 
sodybą. Tik ta sodyba turi 
būti eglaitėmis apsodinta. Ki
tokioje profesorius nenakvos. 
Jo nuomone, tik eglaitėmis 
apsodintoje sodyboje gyvena 
tikrai tvarkingi valstiečiai, su 
kuriais yra apie ką pakalbėti, 
pasvarstyti, pasiginčyti. Ir 
bėrukas jau žino, kad tokioje 
sodyboje jo laukia ramus 
poilsis, avižos ir kiti skanės
tai.

O dabar tik — tak, tik — 
tak senojo Vilniaus gatvėmis. 
Ogi pasekime, mielas skaity
tojau, drauge su smalsuolių 
būriu Gorkio gatve paskui 
bėruką, gal sužinosime ką 
nors daugiau apie šiuos keis
tus keliautojus. Ak, tiesa, 
pas jus, Amerikoje, taip toli 
pėsti nevaikšto. Nieko, kaip 
nors nueisime. Vilniuje vis
kas juk taip arti. Be to, dabar 
visos mašinos stovi. Dabar 
važiuoja tik bėrukas.

Na, matote, ir atėjome. Ir 
visai nepavargote. Tik į svei
katą.

Aikštėje priešais parodų 
rūmus, kur stovi “lineika”, 
pilna žmonių. Daugiausiai, 
smalsuoliai. Tačiau tarp jų 
sukinėjasi žmonės su kino 
kameromis, fotoaparatais, 
reporterių magnetofonais ir 
bloknotais. Tai Vilniaus žur
nalistai, kuriems keistieji ke
liauninkai sutiko surengti 
preskonferenciją. Čia pat, 
aikštėje. Tiesiog iš “linei
kos”.

[Pabaiga sekamam num.]

□ Viename Anglijos laik
raštyje pasirodė skelbimas 
“Ieškau savo busimojo kūdi
kio motinos. Ji turi būti svei
ka, inteligentiška ir neturėti 
busimojo kūdikio tėvui jokių 
pretenzijų. Atsiliepusioji į šį 
skelbimą gaus 10 tūkstančių 
dolerių. Nenoriu apgaudinėti 
savo žmonos, kuri negali tu-, 
rėti vaikų”.

LIETUVOS PRIEŠAI PATYS PANEIGIA SAVO MELUS
Tarybų Lietuvos priešai užseniuose ir žodžiu ir raštu kasdien savo propagandoje 
sapalioja, kad Lietuvoje tikėjimas esąs žiauriai persekiojamas, kad Žmonėms net melstis 
esą draudžiama, kad ypač baudžiami tie, kurie savo vaikus drįsta vesti į bažnyčią ir leisti 
prie komunijos ir 1.1. Bet ši nuotrauka yra perspausdinama iš Kanados klerikalų organo 
“Tėviškės Žiburiai” [spalio 2d.], po kuria sakoma, kad tai vaizdas vienoje Lietuvos 
bažnyčioje laike vaikučiams suteikimo pirmosios komunijos! Argi ši nuotrauka 
nepaneigia Lietuvos priešų melo apie perskiojimą tikėjimo Tarybų Lietuvoje? Taip, 
kuoakyvaizdžiausiai paneigia.

Penktadienis, Spalio (October) 17,1975

ĮVAIRUMAI
° Karvė, laikanti uodegą pa

vėjui, arba besiknisanti kiau
lė numato artėjantį blogą orą 
geriau, negu meteorologiniai 
prietaisai. Taip pareiškė 
Hamstvilo miestelio gyvento
jas John McAdams. Irvinas 
Bolbrechtas iš Houstono nu
sprendė įrodyti atvirkščiai. 
Tris kartus per savaitę 
McAdams vedžiojo savo kar
vę į nurodytą vietą ir tris 
kartus per savaitę Bolbrech
tas atgabendavo ten meteo
rologinius prietaisus. Kelis 
kartus karvė įspėjo orą ge
riau, bet sykį ja teko nusivilti 
— galvijas neįspėjo artėjan
čios audros.

° Prie Stokholmo radinių 
biuro langelio, kur išduodami 
pamesti daiktai, galima per
skaityti tokį užrašą: “Nors 
kartą susipažinęs su tuo, kas 
yra moteriškame rankinuke, 
žmogus padaro išvadą, kad 
laimė slypi ne piniguose. . .”

° Viename Londono laikraš
tyje neseniai buvo išspaus
dintas toks pranešimas: 
“Prekiaujantis metalo laužu 
S. M. Kerneris armijos gink
lų sandėlyje, nupirko partiją 
senų kartečės gilzių. Norėda
mas įsitikinti, ar jos neužtai
sytos, vieną įmetė į židinį. 
Laidotuvės pirmadienį”.

□ Amerikietis Džoelis Ke- 
loujis užėjo į banką ir kasinin
kui parodė raštelį: “Duok 
pinigus, tai užpuolimas”, — 
pačiupo tris tūkstančius dole
rių ir dingo. Atšvęsti laimikio 
jis nuėjo į barą ir ten stipriai 
išgėrė. Išėjo svyruodamas. 
Policininkas sulaikė girtuoklį 
ir kišenėse rado ne tik tris 
tūkstančius dolerių, bet ir 
nelemtąjį raštelį.

□ Įžymaus prancūzų kino 
aktoriaus Liuji de Fiuneso 
hobis — linksmi išradimai. 
Susižavėję gerbėjai savo nu
mylėtinį vadina “technokomi- 
ku”. Paskutinė aktoriaus 
keistenybė vadinasi “plauk- 
važiuok” —- katerio ir auto
mobilio kombinacija.

□ Vienos Stokholmo (Šve
dija) įstaigos tarnautojai su
nerimo, kad jau kuris laikas 
negauna atsakymų į savo tar
nybinę korespondenciją. Visų 
apmaudui nebuvo ribų, kai 
galiausiai paaiškėjo, kad kal
ta naujoji sekretorė, kuri ilgą 
laiką šiūkšlių konteinerį laikė 
pašto dėže.

□ “Grokite piemens birby
ne ir rytą, ir. dieną, ir vaka
re”, - sako pacientams, ser
gantiems astma, du Sidnė
jaus gydytojai. Šis daugiau 
negu originalus gydymo bū
das davė teikiančių vilties 
rezultatų. Normaliai jaučiasi, 
atlikę tokią terapiją, apie 100 
ligonių, kuriems nepadėjo 
įprastiniai gydymo būdai. 
Grojimas birbyne kasdien, 
sako specialistai, kvėpavimo 
ritmą pagerina daug labiau 
už kitus fizinius pratimus.

□ Losandželese buvo teisia
ma vengrų emigrantė Siuza- 
na Budapešt, apkaltinta būri
mu, kuris Kalifornijoje lei
džiamas tik dvasininkams. 
Siuzana pareiškė, kad ji yra 
ragana, o raganų JAV nelei
džia jau 300 metų; be to, ji 
priklauso dvasininkų luomui. 
Teismas būrėją nubaudė 300 
dolerių bauda arba 15 dienų 
kalėjimo, neišsigandęs jos 
grasinimų “prasmegti skra
džiai žemės”.
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“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

M. K. ČIURLIONIO
DIENOS KAPSUKE

Gražus ir saulėtas rugsėjis 
atnešė į Sūduvą dar didesnę 
šventę — mūsų didžiojo me
nininko M. K. Čiurlionio 100- 
sias gimimo metines. Jubilie
jus buvo paminėtas mokyklo
se, spaudoje. Tačiau pati kul
minacija buvo mūsų meno 
meistrų koncertai Kapsuke. 
Charakteringa, kad startą 
Čiurlionio dienoms Kapsuke 
davė ne muzikantai ir daili
ninkai, bet mūsų “Sūduvos” 
fotoklubo nariai, surengdami 
tikrai įdomią fotoekspoziciją 
šios šventės garbei. Paroda 
susideda iŠ dviejų dalių. Pir
moje muziejaus salėje — pu
siau meninė dokumentinė iš 
tų vietų Lietuvoj, Rusijoj, 
Lenkijoj, Vokietijoje, su ku
riomis Čiurlionis buvo glau
džiai susijęs. Matome taip 
pat jo kūrybos tyrinėtojų, 
propaguotojų prof. P. Galau
nės, V. Ciurlionytės-Karužie- 
nės, D. Ciurlionytės-Žubo - 
vienės, V. Landsbergio ir kt. 
portretus.

Antroji salė skirta grynai 
dailininko reprodukcijoms, 
trečiojoje — du klubo nariai 
R. Linionis ir B. Krakauskas 
parodė savo originalius foto-1

darbus čiurlioniška tematika.
MENO MEISTRŲ 
KONCERTAI

Jubiliejaus dienomis Kap
suke įvyko keturi dėmesio 
verti koncertai, skirti šiai 
datai. Pirmieji pasirodė Vil
niaus M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos auklėtiniai su savo 
populiariu “šerniukų” ansam
bliu. Taip yra vadinamas 
LTSR nūs. mokytojo Tado 
Šerno vadovaujamas jaunųjų 
smuikininkų ansamblis. Tik
rai gerą ir gražų įspūdį paliko 
smuikininkai solistai Paukš
tė, Talimaa (estukė), pianis
tai. Tačiau viso pasirodymo 
kulminacija buvo jaunųjų 
smuikininkų pasirodymas. 
Savo vaikiškumu, betarpišku 
muzikavimu jaunieji muzi
kantai iš karto susilaukė vi
suotinio pasisekimo.

Po “čiurlioniukų” pasirody
mo, praslinkus kelioms die
noms koncertavo mūsų popu
liari pianistė, M. K. Čiurlio
nio pianistų konkurso laurea
tė A. Juozapėnaitė ir Vil
niaus styginis kvartetas. Jei 
Juozapėnaitė mus supažindi
no su įvairaus laikotarpio

Štai jie, “šerniukai!”

M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivė V. Talimaa 
[estietė] atlieka H. Velianavskio palonezą.

Visos nuotraukos V. Gulmano

Vilniaus styginis kvartetas groja naujai surastus M. K.
Čiurlionio kamerinius kurinius

HARTFORD, CONN.

Mirus

Zenonui Pakalniškiui
1975 m. rugsėjo 22 d.

Mes, Laisvės Choro nariai, reiškiame giliausią 
užuojautą jojo giminėms ir artimiesiems Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Zenonas per ilgus metus buvo Laisvės Choro garbės
narys.

M. Barnett
L. Klimas
O. Silks
V. Kazlau
C. Miller
T. R. Skardžius
J. Kazlauskas

Čiurlionio preliudais, tai 
kvartetas parodė kitą kompo
zitoriaus pusę — kamerinę 
muziką. Labai džiugu, kad 
kvartetistai vis ieško naujų 
Čiurlionio kamerinės muzikos 
kūrinių, apie kuriuos yra už
simenama kompozitoriaus 
laiškuose. Todėl ir šis koncer
tas buvo tuo įdomus, kad 
gavome progą pasigėrėti 
naujai atrastais Čiurlionio ka
merinės muzikos kūriniais: 4 
fugom, trim kanonais ir tema 
su 13 varijacijų kvartetui. 
Žinoma, kūriniai yra dar jau
nystės laikotarpio, parašyti 
Varšuvoje.

Visų renginių kulminacija 
buvo grupės kompozitorių ir 
atlikėjų susitikimas su Kap
suko visuomene.

Pas mus svečiavosi kompo
zitoriai V. Laurušas, V. Bar
kauskas, V. Jurgutis, O. Ba
lakauskas, dainininkė R. Ma
ciūtė, smuikininkas R. Kati
lius, buvęs kapsukietis ir 
“Vyturėlio” berniukų choro 
solistas, dabar rimtas pianis
tas V. Siaustas, populiarūs 
dainininkai E. Kuodis su J. 
Girijotu ir eilė kitų. Tikrai 
verti dėmesio kūriniai, kaip 
V. Jurgučio 4 dalių vokalinis 
ciklas “Čiurlionio užrašai”, 
kurį atliko dainininkė, kom
jaunimo premijos laureatė R. 
Maciūtė, V. Barkausko “Ele
gija” ir “Fantastiška tokata”, 
dedikuoti M. K. Čiurlioniui. 
Gerai klausėsi ir O. Balakaus
ko siuita birbynei ir fortepijo
nui “Gaublys”.

Žinoma, kalbėti apie kiek
vieną muzikos kūrinį, jį anali
zuoti reikštų be galo išsiplėsti 
ir varginti skaitytojus.

Taip, reikalinga tikrai pasi
džiaugti, kad mūsų mielas 
Čiurlionis susilaukė tokio vi
suotinio susidomėjimo ne tik 
pas mus, bet ir visame pasau
lyje, o mūsų mieliems muzi
kantams palinkėti sėkmės 
darbuose, kad jų kūryboje 
būtų taip pat tokia nerami, 
čiurlioniška dvasia.

Reikia pasakyti, kad kap- 
sukiečiai svečius sutiko šilto
kai, todėl ir susitikimai praė
jo gražiai. V. Gulmanas

Tarybų Sąjungos 
ir Amerikos 

bendradarbiavimas
Maskva. — Spalio pradžio

je čia įvyko Tarybų Sąjungos 
ir Amerikos mišrios moksli
nio-techninio bendradar
biavimo komisijos ketvirtoji 
sesija.

Jos dalyvius sveikino dele
gacijų vadovai — TSRS Mi
nistrų Tarybos Pirmininko 
pavaduotojas, TSRS Minis
trų Tarybos Valstybinio 
mokslo ir technikos komiteto 
pirmininkas, akademikas V. 
Kirilinas ir JAV prezidento 
patarėjas mokslo klausi
mams, nacionalinio mokslinio 
fondo direktorius, daktaras 
H. Stiveris.

Jie pažymėjo tolesnę Tary
bų Sąjungos ir JAV moksli
nio-techninio bendradarbia
vimo pažangą, padarytą lai
kotarpiu po trečiosios sesijos, 
įvykusios Vašingtone prieš 
metus.

C. Brazauskas
E. Brazauskas
A. Friend
A. Žalis
L. Butkevich
J. Chernauskas
W. Hollis

Mišri komisija apsvarstė 
klausimus, susijusius su to
lesniu Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos bendradarbiavimu 
mokslo ir technikos srityje 
pagal vyriausybių 1972 metų 
gegužės 22 dienos susitari
mą, taip pat apsvarstė, kaip 
vykdomi kiti susitarimai, ku
riuos sudarė TSRS ir JAV 
1972 — 1974 metų laikotar
piu. Šalys patvirtino ketinan
čios ir ateityje prisidėti prie 
esamų ryšių plėtimo.

Penktoji mišrios komisijos 
sesija bus surengta Jungtinė
se Amerikos Valstijose 1976 
metų rudenį.

Sesijos darbe dalyvavo 
JAV ambasadorius Tarybų 
Sąjungoje V. D. Steselas.-

TASS-ELTA

Waterbury, Conn.
Parengimas, kuris buvo 

ruošiamas rugsėjo 21 d. spau
dos naudai, gerai pavyko. 
Žmonių atsilankė nemažai — 
buvo pilna svetainė. Iš New 
Yorko buvo atvažiavę Anta
nas Bimba su savo žmona 
Ilse. Bimba pasakė kalbą apie 
šių dienų “Laisvės” padėtį. 
Edward Lusas parodė filmą 
iš Lietuvos.

Kai kurie draugai negalėjo 
dalyvauti ant pietų su mu
mis, bet užsimokėjo už bilie
tus. Barbutė Kiudulienė užsi
mokėjo už du bilietus. S. 
Kutelis už vieną bilietą. 
Draugė Katherine Yenkelun 
dar pilnai nepasveiko po ope
racijos ir negalėjo dalyvauti 
tai prisiuntė $5, kad paremtų 
mūsų spaudą. Juozas Vaito
nis paaukavo daržovių iš savo 
daržo dėl pietų.

Draugės Amelija Yuškovič 
ir Helen Brazauskienė daug 
dirbo pardavinėdamos laimė
jimo tikietus. Alice Morris, 
jos giminaite Mary ir Vera 
Barr pagelbėjo M. Svinkūnie- 
nei maistą pagaminti virtuvė
je ir patarnavo prie stalų.

Komisija taria širdingą ačiū 
visoms ir visiems, kurie 
aukavote ir dirbote dėl to 
parengimo.

Rugsėjo 9 dieną, po labai 
ilgos ir sunkios ligos, savo 
namuose mirė Mary Zelena- 
kas (Klinaitis). Buvo 73 me
tų. Gyveno 29 Wyman St. 
Buvo gimusi ir augusi Water- 
burio mieste. Ji buvo mūsų 
“Laisvės” skaitytojo Juozo 
Zelenako žmona.

Liko nuliūdę jos vyras Juo
zas Zelenakas, sūnus Joseph 
A. Zelenakas kuris .gyvena 
Yonkers, N. Y.; sesuo Nellie 
Alulis, gyvena Waterbury; 
du broliai — Joseph Klinaitis 
ir Adam Alulis, abudu gyve
na Waterbury. Taipgi du 
anūkai ir trys proanūkai ir 
keli brolių vaikai.

Buvo pašarvota Stokes Fu
neral Home ir palaidota rug
sėjo 11 dieną Calvary Ceme
tery, Waterbury. Po šerme
nų visi palydovai buvo už
kviesti į restauraną ant pietų 
ir gerai pavaišinti.

Gili užuojauta jos vyrui, 
sūnui, seserei, broliams, 
anūkams ir proanūkiams ir 
kitiems jos artimiem gimi
nėm jų liūdnoje valandoje, o 
Jums, Mary, amžina ramybė.

M. Svinkūnienė

San Francisco, Cai.
Įvairios naujienos

Rugsėjo 29 dieną čionai 
prie Ispanijos konsultato įvy
ko kovinga protesto demon
stracija prieš žudymą kovoto
jų už savo liaudį. Demonstra
cija susidėjo beveik vien iš 
jaunų žmonių — vyrų ir 
moterų. Šukiais ir trenspa- 
rantais demonstrantai reika
lavo, kad Francisco Franco 
fašistinis režimas sulaikytų 
žudymą Ispanijos kovojan
čios liaudies už savo laisvę ir 
kad atsteigtų demokratines 
laisves. Taipgi reikalauta, 
kad būtų nutraukti militari- 
niai teįsmai.

Ispanijos generalinis kon
sulas Jose Antonio de Urbina 
buvo į savo raštinę įsileidęs 
10 demonstrantų. Jam buvo 
įteikti demonstracijos reika
lavimai.

Kas sako, kad nacizmas— 
fašizmas yra sutriuškintas? 
Rugsėjo 27 dieną einu pasi
vaikščioti San Francisco gat
vėmis. Žiūriu, kad ant Mar
ket ir Powell gatvių kampo 
pulkas žmonių. Na, ir prie jų 
prisiartinu. Žiūriu, nagi, bū
rys uniformuotų nacių su 
svastikomis ant rankovių ru
dų marškinių ir baltomis kie
tomis kepurėmis, dalina lape
lius ir 8 puslapių laikraštuką. 
Šitie sutvėrimai pasivadinę 
“National Socialist White 
People’s Party”. Vienas vilko 
balsu šaukia prieš žydus, 

prieš juodus žmones, prieš 
komunistus.

Žmonės baubia ir šaukia 
prieš nacius, bet koks tuzinas 
policijos vežimų, išsirikiavu
sių ant Market gatvės, nacis
tus saugo!

Rugsėjo 13 dieną “San 
Francisco Chronicle” patalpi
no policijos departamento 
pranešimą, kad mieste labai 
padidėjo kriminalystės. Nuo 
1974 metų rugpiūčio iki šių 
metų to paties mėnesio kri
minalystės paaugo virš 24 
proc. Policijos kapitonas Wil
liam 0‘Connor sako, kad sep
tynių kategorijų kriminalys
tės sudaro miesto visuomenei 
pavojingas sąlygas.

Sudėjus visų kategorijų 
kriminalystės, 1974 metais jų 
buvo 3,704, o 1975 metais jau 
4,598, tai yra, kaip sakyta, 24 
procentais daugiau.

Ig. Kamarauskas

Oakland, Cal.
Rugsėjo 25 dieną Berkeley 

įvyko entuziastiškas susirin
kimas solidarumui su Portu
galijos ir Angolos liaudimi 
išreikšti. Jį surengė Komu
nistų Partija. Programa susi
dėjo iš kalbų. Pirmininkavo 
tūla moteriškė. Ji perstatė 
antiimperializmo ir bendro 
fronto už Afrikos tautų išsi
laisvinimą iš kolonijizmo ly
gos pirmininką Mark Allan. 
Jis pasakė ugningą kalbą, 
nurodydamas Angolos liau
dies kovą už savo šalies laisvę 
ir nepriklausomybę. Jis nuro
dė, kaip užsienio žvalgybos 
visais būdais stengiasi su
griauti liaudies vienybę. Bet 
nepaisant sunkumų, liaudies 
jėgos žengia pirmyn su dide
liais laimėjimais, ir nėra to
kių jėgų, kurios galėtų joms 
pastoti kelią.

Paskui kalbėjo Archie 
Brown, Longshoremen’s 
Union Nacionalinės Tarybos 
narys. Jis buvo tik sugrįžęs iš 
Portugalijos, kur jam teko 
savo akimis matyti tenykš
čius įvykius. Jam teko matyti 
Portugalijos liaudies sunkią 
kovą už išlaikymą socializmo 
principų. Jis pažymėjo, kad 
Romos Katalikų bažnyčia tei
kia visokią pagalbą reakcijai, 
ir kad smarkiai darbuojasi 
Amerikos ČIA agentai. Pub
lika kalbėtoją palydėjo ilgu 
rankų plojimu.

Taip pat kalbėjo jauna mo
teris (kurios pavardę pamir
šau). Ji irgi buvo tik sugrįžu
si iš Portugalijos. Ji taipgi 
buvo publikos šiltai sutikta.

Šį mitingą reikia skaityti 
gerai pavykusiu.

Ig. Kamarauskas

United Nations. — Kubos 
delegacija Jungtinėse Tauto
se pareiškė, kad Kuba remia 
ir rems portorikiečius, kurie 
kovoja už savo šalies nepri
klausomybę. Amerika daro 
spaudimą Kubai, kad jinai 
savo nusistatymą pakeistų.

Concord, N. H. - Čia 
Ronald Reagan pasekėjai 
suorganizavo “Reagan for 
Prezident” komitetą ir pradė
jo kampaniją už jo nominavi- 
mą. Komiteto pirmininku pa
skirtas buvęs New Hamp
shire gubernatorius Gregg. j

□ Paryžiuje sukurtas už
maršių vyrų klubas. Klubo 
vadovybė įsipareigojo pri
minti savo nariams apie artė
jančias gimimo dienas jų 
žmonų, uošvių, vestuvių su
kaktuves ir kitas atmintinas 
datas.

□ Didžiosios Britanijos pa
plūdimių ir baseinų direkcija 
paskelbė duomenis apie savo 
darbą praėjusiais metais. 55 
žmonės iš visuomeninių ba
seinų personalo apibūdinami 
kaip žemos moralės, 27 klau
simus spręsdavo kumščiais, 
12 buvo girti arba darbo 
metu vardojo narkotikus, o 
50. . . nemokėjo plaukti.

HARTFORD, CONN.

L. M. KLUBAS 

rengia
Pietus su menine programa

SPAUDOS NAUDAI

Spalio 26 d., sekmadienį 

157 Hungerford St. 
pradžia 1 vai.

Dainuos Irene Janulis iš Mass., Wilma Hollis, E. 
Brazauskienė ir Laisvės Choras.

Kviečiame visus atvykti laiku, nes pietūs bus 
duodami punktualiai. *

įžanga prieinama, 
v

Miami Florida
SPAUDOS PARENGIMAS 

LAPKRIČIO 2
Jau kaip tradicija, LLD 75 kuopa, su LSK ir Aido choro 

parama, rengia metinį parengimą “Laisvės”, “Vilnies” ir 
“Liaudies balso” paramai. Tai didžiulis parengimas — pietūs 
ir koncertas. Mes kviečiame į lapkričio 2 d. parengimą ne tik 
visus organizacijų narius, bet ir visus lietuvius dalyvauti 
iškilmingoje sueigoje, taip pat prisidėti prie mūsų pažangio
sios spaudos išlaikymo.

Koncerto programoje dalyvaus mūsų dainos žvaigždės — 
Mae Garbėnienė, A. Iešmantas dainuos solo, duetus. Jie 
naujas dainas mokosi su muzike Birute Ramoškaite. 
Dalyvaus vietinis Aido choras. Tikimės, kad programoje 
bus ir tas spalvingas ukrainiečių choras. Tik dar nežinome, 
kaip bus su mūsų solistu ir choro mokytoju Julium 
Krasnicku. Šiuo metu jam ligoninėje tikrina sveikatą.

LLD 75 kuopos susirinkime rugsėjo 24 d. išrinkti spaudos 
vajininkai: “Laisvės” prenumeratų ir finansinės paramos 
reikalu darbuojasi N. lešmantienė, A. Švėgžda, taip pat ir 
V. Bovinas. “Vilnies” vajininkas J. Daugirdas jau aktyviai 
veikia. Jis dirba ir “Liaudies balso” reikalu. LLD 75 Kuopa

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums, 

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI - DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGA SENA PASITIKIMA FIRMA 

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose \

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klijentų, mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 

kreipkitės įr>

Globe Parcel Service, Ine.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone [215] 935-3455

— New York Central Office: 
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE 
ir RR Busais Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone [212] 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave.

BE 5-7788
CLEVELAND, OHIO 44119 
877 East 185th Street 

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N.J. 07201 
956 A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 

365-6350
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: [612] 788-2545 
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224-0829
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
MIAMI, FLA. 33138 
7622 N. E. 2 Ave. 

757-6704
VINELAND, N. J. 08360 
West Landis Ave.
Parish Hall 

609-696-9796
BROOKLYN, N. Y. 11222
72 Nassau Ave.

|212] 389-6747

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

WA 5-8878
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR1-3712
ROCHESTER, N. Y.
683 Hudson Ave.

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 * 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place, N. E.

EM 3-5556 ■
SOUTH BOSTON, MASS. 02127
390 West Broadway

AN 8-8764
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
TRENTON, N.J. 08611
730 Liberty Street

LY 9-9163

LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.

[213] 413-0177
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LLD 185 kuopa ir Niujorko Lietuvių Moterų Klubas 
rengia rodymą

Šių Metų Dainų ir Šokių Šventės 
filmų iš Vilniaus

Rodys
Salomėja Narkėliūnaitė

Sekmadienį, spalio 19d., 2 vai. po pietų

Laisvės salėje
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Vaizdas iš šių metų vasarą Vilniuje įvykusios Dainų 
šventės. Dainuoja liaudies chorai Kalnų parke.

Madridas. — Ispanijos did
miestyje Barcelona spalio 8 
dieną prie policijos stoties 
įvyko apsišaudymas. Penki 
žmonės nudėti. Užpuolikai 
nesuimti, nežinomi.
PENTAGONAS PRIEŠ 
DETENTČS POLITIKĄ

Washingtonas. — Apsigy
nimo Departamentas, kuriam 
vadovauja James Schlesinge- 
ris, platina žvalgybos pareiš
kimą, kuriame griežtai smer
kiama detentės politika. 
Žvalgyba suradusi, kad de
tente pasinaudoja tiktai Ta
rybų Sąjunga ir kitos socialis
tinės šalys.

Platinamas žvalgybos do
kumentas susideda iš 10 ma
šinėlė rašytų puslapių.
LENKIJOS IR V.
VOKIETIJOS SUTARTIS
Varšuva. — Čia tapo pasira
šyta nauja tarp Lenkijos ir 
Vakarų Vokietijos sutartis. 
Joje Vakarų Vokietija pasiža
da suteikti Lenkijai už $38,- 
000,000 kreditų ir $400,000,- 
000 padengimui pensijų tiems 
lenkams, kurie buvo senosios 
vokiečių vyriausybės išvie- 
tinti.

Iš savo pusės, Lenkijos 
vyriausybė pažadėjusi išduo
ti vizas 120,000 vokiečių, ku
rie norės grįžti į Vokietiją.

San Francisco, Cal. — Miss 
Patricia Hearst advokatas 
skundžiasi, kad jo klijentė 
gauna daugybę neapykantos 
prieš ją laiškų. Jis sako, kad 
spauda yra užnuodijus dau
gelio žmonių opiniją.

Washingtonas. — Prezi
dentas teigia, kad ateinan
čiais metais prezidentiniuose 
rinkimuose vyriausias klausi
mas bus taksai (mokesčiai) ir 
biudžetas. Jis mano, kad tuos 
reikalus pabrėždamas, jis lai- 

i mės prieš bet kokį demokra
tų kandidatą.

ABI ŠALYS VIENINGO 
NUSISTATYMO

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga ir Sirija išleido bendrą 
pareiškiamą, kuriame storai 
pabrėžiama, kad abi šalys 
laikosi vieningo nusistatymo 
Vidurryčių klausimu. Pareiš
kime, tarp kitko, sakoma:

“Abi pusės pabrėžė savo 
pasiryžimą daryti viską jų 
galioje, kad būtų atsteigtos ir 
garantuotos arabų valstybių 
ir arabų žmonių, jų tarpe ir 
palestiniečių arabų teisingos 
teisės.”

Pareiškimas tapo išleistas 
baigiant tarybinės vyriausy
bės ir Sirijos delegacijos su 
jos prezidentu Assadu prie
šakyje pasitarimą.

DISKUSIJOS BAIGĖSI, 
BUS SVARSTOMI 
PASIŪLYMAI

United Nations, N. Y. — 
Beveik visų šalių delegacijų 
vadai bei specialiai atvykę jų 
aukšti pareigūnai (net Norve
gijos ir Japonijos karaliai) 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesijoje pasakė 
ilgas kalbas, išdėstė savo 
nuomones įvairiomis proble
momis. Dabar prasideda 
svarstymai konkrečių klausi

Ar i vyk s visuotinas streikas?

Visi miesto majoro Beame bandymai įpiršti New Yorko įvai
rių rūšių municipalinių darbininkų bei tarnautojų vadams 
savo naują planą — nedavė teigiamų rezultatų. Jie pareiš
kė, kad jeigu majoras vykdys savo planą, kuriame numato
mas algų užšaldymas ir tūkstančių darbininkų atleidimas, 
jų vadovaujamosios unijos paskelbs visuotiną streiką.

Šioje nuotraukoje [iŠ kairės į dešinę]: Mokytojų unijos

prezidentas Albert Shanker, sunkvežių vairuotojų unijos 
prezidentas Barry Feinstein, policininkų unijos prezidentas 
Ken McFeeley ir sanitarijos darbininkų unijos prezidentas 
Victor Gothbaum.

Toks streikas kaip bematant suparalyžiuotų visus miesto 
departamentus.

mų arba pasiūlymų. 0 jų yra 
labai daug, rodos, daugiau 
kaip šimtas. Tuose svarsty
muose galutinai išryškės 
įvairių šalių nusistatymas. 
Aišku, kad bus aštrių pasida
lijimų. Pav., kils klausimas 
apie Izraelio pašalinimą iš 
Jungtinių Tautų ir fašistinio 
teroro siautėjimas Ispanijoje.
PORTUGALIJAI 
AŠTUONIASDEŠIMT 
PENKI MILIJONAI 
DOLERIŲ

Washingtonas. — Fordo 
Administracija turinti pa
ruoštą planą, greitoje ateity 
je Portugalijos valdžiai su
teikti skubius pagalbos už 
$85,000,000! Nutarimas tokią 
didelę skubią pagalbą suteik
ti buvęs padarytas tuoj po to, 
kai buvo pašalintas arba pasi
traukė iš Portugalijos prem
jero vietos “komunistų sim- 
patikas” Vasco Goncalves.

Tuomi parodoma, kad šios 
šalie's vyriausybė esanti pil
nai patenkinta dabartine Por
tugalijoje politinę padėtimi. 
Tačiau nesakoma, kiek mili
jonų dolerių mūsų vyriausy
bė per ČIA išleido Goncalves 
pašalinimui.

Vientiane, Laosas. — Pra
nešta, kad Prancūzija pabai
goj šių metų ištrauks savo 
militarinę misiją iš Laoso. 
Jinai ten buvo pasiųsta padė
ti Laoso vyriausybei tvarkyti 
savo militarinius reikalus.
SIEKIAMA MOKSLINIO 
SUSITARIMO

Maskva. — Šiuo tarpu ta
rybinėje sostinėje lankosi 
amerikietis Dr. James C. 
Fletcher, Nacionalinės Aero
nautikų ir Erdvės Adminis
tracijos pirmininkas. Jis 
spaudos korespondentams 
pranešė, kad Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos mokslinin
kai tariasi bendrai panaudoti 
abiejų šalių satelitus, pranešti 
žinioms apie oro padėtį bei 
mokslinių erdvėje tyrinėjimų 
atradimus. Manoma, kad bus 
susitarta, ir kad iš jo bus 
gražios naudos abiems ša
lims. Bus sutaupyta nemažai 
ir lėšų.

Visi gerų tarptautinių san
tykių šalininkai patenkinti 
sėkmingu Amerikos ir Tary
bų Sąjungos moksliniu bend
radarbiavimu.

Valo Times aikštę
Praeitą savaitę N. Y. poli

cija užpuolė pornografinių 
knygų, filmų (daugiausia 
nuogų moterų nuotraukų) 
parduotuves Times aikštėje. 
Penki krautuvių savininkai 
suareštuoti ir bus teisiami. 
Jie gali gauti po keletą metų 
kalėjimo.

Miesto valdžia sako, kad 
jinai pildo pažadą Times 
Square apvalyti nuo pros
titučių ir kitokių nedorybių 
prieš demokratų Partijos su
važiavimą, kuris čia įvyks 
ateinančiais metais.
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LAIKRAŠČIO “LAISVĖS”

METINIS KONCERTAS
Įvyks lapkričio 9 d., Laisvės Salėje 

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

Pradžia: 2 vai. po pietų

Hartfordo Laisvės Choras
Sėdi: Wilma Hollis, Choro mokytoja

Laura Holleran, akompanistė ir tvarkytoja
Koncertas bus įvairius ir puikus. Po koncerto bus duodami geri pietūs.
Koncerto dalyviai: Hartfordo Laisvės Choras su solistais ir duetais, New Yorko Aido 

Choras su solistais ir duetais; taipgi solistės Irene Janulis ir Amelia Jeskevičiūtė-Young, 
ir solistas Al Dupsha. Auka (su pietumis) $5.

MRRAMAAAAAMIMAAMIAAAAMVWIRAAIWWMIWWWWWMMWWMWWIMWMWWm

Brockton, Mass.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6 kuopos susirinkimas 
įvyko spalio 5 dieną pas Ch. 
Ustupą. Pirmininkas atidarė 
susirinkimą 2 vai. Susirinki
me dalyvavo tiktai 8 nariai. 
Sekretorius perskaitė proto
kolą iš praeito susirinkimo 
kuris buvo priimtas kaip 
skaitytas.

Buvo aptarti spaudos vajai. 
Nutarta iš kuopos iždo aukoti 
$100.— “Laisvei”, “Vilniai” 
po $45, ir “Liaudies Balsui” 
$10.

Draugė Ada White atnauji
no dvi “Laisvės” prenumera
tas į Lietuvą ir savo prenu
meratą atsinaujino, taipgi 
paaukojo $6. John Stoškus, 
kuris buvo ligoninėje, kuriam 
sveikata šiek tiek pasitaisė, 
dabar jau namie, kur jį pri
žiūri jo žmona. Aukojo į 
“Laisvės” 15 tūkstančių dole
rių fondą $10.

Po susirinkimo turėjome 
užkandžius. Praeitame susi
rinkime narius pavaišino deš
romis ir kopūstėliais Ch. Us- 
tupas. O šiame susirinkime 
užkandžius pagamino Lena 
Smith. Rožė Wallen ir Ada 
White. Visiems širdingai 
ačiū.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 2 dieną, 2 
vai. po pietų. Visi nariai 
raginami dalyvauti.

Sekr. S. Rainard

Washingtonas. — Norvegi
jos karalius Olav lankėsi Bal
tuosiuose rūmuose ir turėjo 
pasitarimą su prezidentu
Fordu. Neskelbiama, apie ką 
jiedu tarėsi.

TARP LIETUVIŲ
Praėjusią savaitę užėjo į 

mūsų pastogę Walteris Grau- 
nas ir pridavė $15 auką į 
“Laisvės” fondą, taip pat $5 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubui nuo žmonos Ievos.

Sužinojome, kad Ieva 
Graunienė jau ketvirtu kartu 
išvežta greitąja pagalba į Ja
maica ligoninę dėlei širdies 
negalavimo. Apart to, Ieva 
veik nemato, laukia katarak
tų operacijos. Jos kambario 
numeris 359.

Linkime mūsų mieląjai 
draugei greit sustiprėti.

* * *
Šį šeštadienį išvyksta drau

gai Robertas ir Helen Feife- 
riai nuolatiniam gyvenimui į 
St. Petersburg, Florida.

Praėjusį sekmadienį susi
rinko grupė Keršulių ir Feife- 
rių draugų pas Bronę ir Wal
ter! Keršulius, dar kartą at
sisveikinti su Robertu ir He
lena. Prie ypatingai skaniai 
suruoštų pietų kiekvienas ap
gailėjome, kad Feiferiai mus 
paliks, bet tuo pačiu sykiu 
palinkėjome jiems sėkmės jų 
naujai pasirinktoje gyvenvie
tėje ir prašėme nepamiršti 
mūsų.

Trečiadienį dar sykų teko 
susitikti su Robertu ir Hele
na, kai jie atvyko į “Laisvės” 
ir LDS raštines ir paliko 
“Laisvės” fondui $20. Dėko
jame jiems už apsilankymą 
pas mus ir už auką.

* * *
Spalio 26 d. Montrealio, 

Kanados, LLD kuopa ruošia 
iškilmingą minėjimą mūsų 
Draugijos 60-mečio. Teks ten 
ir man dalyvauti. O tą pačią 
dieną hartfordiečiai rengia 
“Laisvės” naudai pobūvį. Ti
kiu ten nuvyks bent kelios 
mašinos iš New Yorko.

Ieva Mizarienė

Binghamton, N. Y.
LDS 6 KUOPOS NARIAMS

Kas liečia LDS 6 kuopos 
susirinkimus, tai buvo suma
nymas susirinkimus laikyti 
dienos metu, nes vakarais 
nėra taip gerai.

Prašome visus LDS 6 kuo
pos narius ateiti į sekantį 
susirinkimą ir tuo klausimu 
išreikšti savo mintis.

Metiniame kuopos susirin
kime turėsime rinkti kuopos 
valdybą. Taipgi yra daug 
svarbių reikalų, kuriuos turė
sime aptarti.

Prašome visus kuopos na
rius susirinkime dalyvauti.. 
Taipgi nepamirškite atsivesti 
ir naujų narių. M. Lynn

Iš federalinės 
valdžios gautas 

pažadas
Miesto valdžia skelbia, kad 

jai pavykę gauti iš federali
nės valdžios užtenkamai pini
gų, kad galėtų sugrąžinti į 
darbą 2,000 miesto atleistų 
darbininkų. Pažadas esąs 
duotas tiktai žodžiu. Tikima
si, kad jis bus ištesėtas.

Stadiono nupirkimo 
ir remonto išlaidos

Kai 1971 metais garsusis 
Yankee stadionas Manhatta- 
ne^buvo miesto valdžios už
pirktas ir pradėtas gerinti ir 
remontuoti, buvo apskaičiuo
ta, kad viskas kaštuos apie 
$24,000,000. Remonto dar
bams jau išleista $10,000,000. 
Bet dabar paaiški, kad viskas 
atsieis net $66,400,000! Tuo 
tarpu miestas giliausioje fi
nansinėje krizėje.

Penkios moterys 
išprievartautos

Aną dieną Manhattane 
70-ojoje gatvėje apartmenti- 
niame name tapo išžagintos 
penkios moterys. Policija ieš
ko keturių jaunuolių, kurie tą 
kriminališką nusikaltimą yra 
papildę. Išprievartautos mo
terys dar irgi jaunos — tarp 
20 ir 28 metų amžiaus. Nu
kentėjusių pavardės neskel
biamos.

UNITED NATIONS 
SINGERS CELEBRATE 
INTERNATIONAL 
MUSIC DAY

Jazz and folk songs, classic
al and contemporary compo
sitions, Middle Eastern and 
Brazilian tempos are joined 
in One World of Music at 
Carnegie Hall on Wednes
day, October 15, at 8 p. m. 
The featured artists include 
David Amr am, Elvin Jones, 
Tashi (featuring Peter Ser
kin, Ida Kavafian, Fred Sher
ry and Richard Stoltzman], 
and George Mgrdichian and 
his middle eastern ensemble. 
The United Nations Singers 
are sponsoring this benefit 
concert for First Internatio
nal Music Day. Proceeds will 
be contributed to the Musi
cians International Mutual 
Aid Fund in the form of 
scholarships for young musi
cians throughout the world.

This — and more — will be 
presented at the One World 
of Music concert. Tickets — 
$7.50, $6.50, $5 and $3.50 — 
may be purchased at the 
Carnegie Hall Box Office.

Pramogų kalendoriu s

SPALIO 26 D.
Hartfordo Lietuvių Moterų 

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

LAPKRIČIO 9 D.
“Laisvės” Bendrovės meti

nis koncertas ir banketas. 
Pradžia 2 vai. Vieta: Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Programą pildys Laisvės 
Choras iš Hartford, Aido 
Choras ir abiejų chorų solis
tai. Taipgi dalyvaus solistai 
Amelia Jeskevičiūtė-Young, 
Irene Janulis ir Al Dupsha. 
Auka $5.

Nuteisti ir 
bus nubausti

Praeitą savaitę Brooklyn© 
federaliniame teisme rasti 
kaltais aštuoni narkotikų 
grupės nariai. Pirmiau buvo 
pripažinti kaltais tos pačios 
grupės penki nariai. Jie buvo 
kaltinami ir teisiami už par
davinėjimą narkotikų dau
giausia juodiesiems žmo
nėms. Jų laukia 15 metų ir 
daugiau kalėjimas.

Teismas tęsėsi ištisus du 
mėnesius. Buvo apklausinėta 
daugiau kaip 40 liudininkų 
prieš kaltinamuosius.

Valdžia mano, kad su šia 
byla jai pavyko likviduoti 
visoje šalyje stambiausią nar
kotikų šinkorių grupę. Gru
pei vadovavęs koks ten 
Frank Matthews.

Women in the News

Catherine T. Fitzgerald
Catherine T. Fitzgerald of 

Manhasset, general manager 
of the home office of Avon 
Products in Manhattan, has 
become the first woman to be 
named a director of the New 
York Board of Trade in its 
100/year history.

* * *
According to the news ma

gazine “Le Point” reporting 
on a poll, French women 
treasure a chauffeur-driven 
car above all else.

* * *
Despite an increase in the 

number of legal abortions 
performed following the Su
preme Court decision of Ja
nuary 1973, that overturned 
restrictive abortion laws, last 
year between 30 and 50 per 
cent of women believed to 
need an abortion were unable 
to get one, according to the 
findings of a nationwide stu
dy released recently.

* * *
American actress Barbara 

Streisand is the only per
former who has won every 
major award: the Oscar, the 
Tony, the Emmy and the 
Grammy.

* * *
A cause that has managed 

to unite women from femin
ists to members of the Right 
to Life movement is the right 
to disability benefits for time 
lost due to pregnancy. And 
on the ground that denial of 
such benefits to women is sex 
discrimination, women have 
been going to court and win
ning decisions all over the 
country. Rse




