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KRISLAI
Skola — ne rona . . . 
Bepročiai ar provokatoriai?
Pradeda praregėti 
Didysis kaltininkas 
Kad ne vienas neišsibrauktų

A. BIMBA
Ypač mūsų didžiojo New 

Yorko aukštosios galvos sun
kiai prakaituoja kur nors 
gauti pasiskolinti tų nelai
mingų dolerių. Jeigu joms 
pasiseks, ir kitų didmiesčių 
vadai pasiners tuose pačiuo
se šaltiniuose gelbėjimuisi 
nuo bankroto.

Betgi anais laikais Lietuvo
je protingi žmonės sakydavo: 
“Skola — ne rona — neužgis. 
Ją turėsi grąžinti . . .’’ Ir 
dar kaip! Čia pas mus Ameri
koje turėsi ne tik skolą grą
žinti, bet dar ir aukštus pro
centus pridėti, arba už ją 
mokėti, kol jos skolintojui 
atmokėsi. Jau ir dabar mūsų 
New Yorkas prasiskolinęs 
bankams “iki ausų“. Jau da
bar mes, jo gyventojai, ban
kams procentais kasmet su
mokame, rodos, daugiau ne
gu po bilijoną dolerių!

Dar daugiau paskolų? Ar 
daugiau procentų? Dar sun
kesnė mums našta!

Praeitą sekmadienį vėlai 
naktį ar paryčiu į pirmadienį 
beveik tą pačią valandą net 
trijuose miestuose sprogo ke
lios bombos — mūsų New 
Yorke penkios, Chicagoje 
trys, ir Washingtone pora. Ir 
jau beveik neprabėga nė vie
na diena, kad kur nors nebū
tų išsprogdinta bomba!

Žinoma, mūsų ČIA ir FBI 
agentai sušilę ieško kaltinin
kų, bet jokiu būdu jų nepajė
gia surasti . . . Daug ameri
kiečių, skaudžiai patyrę apie 
tų žvalgybų išdarinėjamas vi
sokias provokatoriškas ir kri- 
minališkas šunybes, nebenori 
jomis tikėti. O kur užtikrini
mas, kad jos savo prestižui 
pakelti ir prie šios nedorybės 
neprikiša savo pirštų?

Vienaip ar kitaip, tų bombų 
sprogdinimai yra bepročių ar 
provokatorių darbas. Apie 
tai negali būti jokios abejo
nės.

□
Jau ir komercinėje spaudo

je kartas nuo karto skaitome 
susirūpinimą branduolinio 
ginklavimosi lenktynėmis. 
Joms turi būti užkirstas ke
lias, ar jos pasaulį prives prie 
pražūties slenksčio.

Žinoma, puiku, susirūpini
mas geras dalykas. Jis reiš
kia žingsnį pirmyn. Tačiau 
kodėl toje spaudoje neragina
mi mūsų šalies vyriausybė ir 
Kongresas tuoj paremti so
cialistinio pasaulio siūlymą 
eiti prie pilno ir visuotino 
nusiginklavimo? Juk tai vie
nintelis praktiškas ir protin
gas kelias sulaikyti visokio 
ginklavimosi lenktynes.

□
Kalbant apie branduolinio 

ginklavimosi lenktynes, šiuo 
tarpu joms plėsti didžiausiu 
kaltininku yra mūsų šalies 
gynybos sekretorius Schle- 
singeris. Savo propagandai 
už ginklavimosi plėtimą ir 
tobūlinimą jis griebiasi melo, 
būk Tarybų Sąjunga jau be
veik esanti mus pralenkusi ir 
kad mes turime ją vytis. Kaip 
tik tuo melu jis gąsdina Kon
greso narius ir reikalauja, 
kad jie ne tik nė vienu doleriu 
ginklavimosi biudžeto nema-

Kad Portugalijoje nepasikar- 
| totų Čilės kruvinoji istorija!

Dviejų prezidentų susitikimas Prieš pavojingą represinį bilių 
susidarė plati koalicija

Lisbon. — Portugalijoje 
! pasklido gandai, kad dešinieji 
I '.reakciniai) elementai ruošia- 
j si įvykdyti fašistinį pervers
mą. Ypatingai ginkluotose jė
gose reakcinės jėgos pasida
riusios nepaprastai veiklios. 
Tuo labai susirūpinusi darbi
ninkų klasė. Vėl prasidėjo 
įvairiose vietose darbo žmo
nių demonstracijos prieš šį 
pavojų.

1 ' Spalio 23 dieną šalies sosti
nėje įvyko tos rūšies didelė 
demonstracija. Jai vadovavo 

i Komunistų Partija. Į demon- 
j straciją suplaukė tūkstančiai 
darbo žmonių iš visos Lisbo-

■ no apylinkės.
Demonstracijos tikslas — 

paveikti vyriausybę, kad 
jinai imtųsi priemonių reakci- 

i jai užkirsti kelią, nelaukti, 
kad ir jinai pradės ginklais 
versti valdžią ir imti galią į 
savo rankas. Buvo iškeltas 
šūkis, kad Portugalijoje ne
turi būti leista pasikartoti 

j Čilės istorijai.
Socialistų Partija yra koali

cinėje valdžioje vadovaujama 
i jėga. Nejaugi jos vadai šio 
nemato pavojaus?

Buffalo, N. Y. — Tyrinėji
mas parodo, kad daugiausia 
žmonių miršta per automobi
lių nelaimes nuo galvos ir 
kaklo sužeidimų.

Ir dar vienas 
kandidatas!

Bircn liayn
Jis yra senatorius iš Indiana 
valstijos. Jis save skaito di
deliu liberalu. Jis pareiškė, 
kad jis nori būti Demokratų 
partijos kandidatu į preziden
tus. Ir sušilęs darbuojasi lai
mėti nominacijas.

Šiandien visi Amerikos did
miesčiai finansinėje krizėje. 
Visi nori gauti iš Washingto- 
no pagalbą. Senatorius Bayh 
sako, kad jis yra didelis did
miesčių draugas ir darbuosis 
gauti jiems federalinę pagal- 
bą.

žintu, bet kad jį dar keliais 
bilijonais dolerių padidintų.

□
Aš žinau, nes tai nėra jokia 

paslaptis, kad dar daug mūsų 
šauniosios Lietuvių Literatū
ros Draugijos narių tebėra 
neužsimokėję duoklių už 
šiuos (1975) metus. O pagal 
Draugijos konstituciją, visos 
duoklės turėtų būti sumokė
tos su pabaiga liepos mėne
sio.

Metai eina prie pabaigos. 
Reikia susirūpinti, reikia pa
siskubinti. Nė vienas Drau
gijos narys neturėtų išsi- 
braukti dėl duoklių neužsimo- 
kėjimo!

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos spauda aštriai kritikuoja 
Prancūzijos komercinę spau
dą už neteisingą, melagingą 
apibūdinimą tarybinio gyve
nimo. Ypač ta spauda piktai 
rašė tuo laiku, kai Prancūzi
jos prezidentas lankėsi Tary
bų Sąjungoje.

Jungt. Tautų jėgos 
paliekamos Sinajuje

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba nutarė dar viene- 
riems metams palikti taikai 
palaikyti Sinajuje ginkluotas 
jėgas, kurias kaip žinia, suda
ro net kelios nedidelės val
stybės. Tarp Izraelio ir Egip
to pasirašyta sutartis nėra 
garantija, kad nepasikartos 
ginkluoto susikirtimo tarp 
arabų ir žydų.

Skaudi bausmė už 
medžių vogimų

Salt Lake City. — Čia prieš 
kelias dienas įvyko nepapras
ta byla prieš keturis vyrus. 
Jie buvo kaltinami, kad jie 
pavogė ir pardavė 276 kalėdi
nes eglaites. Jie jas, žinoma, 
nusikirto valstijos miške, ku
riame draudžiama eglaites 
kirsti. Jie, žinoma, pasidarė 
nemažai dolerių.

Bet už tai teisėjas Willis ! 
Bitter jų nepasigailėjo. Visus : 
keturis nubaudė dešimties 
metų kalėjimu. Be to, jis juos 
teisme labai pasmerkė už 
žalojimą gražaus miško. O, 
beje, dargi vieną kaltininką, 
kuris jau ir pirmiau kartą 
buvo teisme už vagystę, nu
baudė ir $10,000!

Madridas. — Čia yra atvy
kęs Jungtinių Tautų sekreto
rius Kurt Waldheim. Jis ta
riasi su ispanais dėl įvykių 
Sacharoje, į kurią tūks.tančiai 
morokiečių maršuoja užimti 
“Ispanijos Sacharą“. Sekre
torius nori išvengti ginkluoto 
konflikto tarp morokiečių ir 
ispanų.

Astronautai 
ir kosmonautai 
Jungtinėse Tautose

United Nations, N. Y. - 
Praeitą šeštadienį, spalio 25 
dieną, du tarybiniai kosmo
nautai (Alexie Leonovo ir 
Valery Kubasov) ir trys ame
rikiečiai astronautai (Thomas 
Stafford, Vance Brand ir 
Donald Slayton) lankėsi 
Jungtinėse Tautose. Juos su
tiko ir labai šiltai priėmė 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim ir kiti aukšti 
pareigūnai.

Tarp kitko, juos sveikinda
mas, sekretorius pabrėžė, 
kad praeitą liepos pastango
mis galima padaryti, ir mus 
visus inspiruoja“.

Ir kitas erdvėlaivis 
planetoje Veneroje

Maskva. — Ir kitas tarybi
nis erdvėlaivis nusileido pla
netoje Venera. Pirmiau nusi
leidęs erdvėlaivis, atsiuntęs 
planetos nuotrauką, sustojo 
veikęs. To moklsininkai tikė
josi. Taip pat ir antrasis 
veikė tiktai 65 minutes ir, 
atsiuntęs nuotraukę, sustojo 
veikęs.

Egipto prez. Sadatas ir JAV prez. Fordas susitikimo metu
Washingtonas. — Egipto prezidento Anwar el Sadat 

apsilankymas laikomas svarbiu įvykiu tarptautiniuose san
tykiuose. Jis čia buvo praeitą pirmadienį šiltai sutiktas. 
Sakoma, kad Sadato apsilankymo tikslas — gauti Amerikos 
ekonominės ir rnilitarinės ginklų formoje paramos. Neabejo
jama, kad jis tos paramos gaus, tiktai kiek ir už kiek, 
reikalingas susitarimas.

Pradedant pasitarimus abudu prezidentai kalbėjo apie 
siekimą Vidurryčiuose pastovios taikos. Savo kalbose nė 
vienas nepaminėjo Izraelio, nei kitų arabiškų kraštų. O kai 
kurie arabų kraštai, matyt, yra labai nepasitenkinę Sadato 
nuolankavimu Washingtonui ir pasirašymu atskiros sutar
ties su Izraeliu.

Šis Sadato vizitas šioje šalyje yra pirmutinis nuo to laiko, 
kai jis patapo Egipto prezidentu.

Lietuvių tauta neteko 
žymaus kalbininko

S. m. spalio 17 d. staiga 
mirė žymus kalbininkas, Lie
tuvos TSR Mokslų akademi
jos Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto Žodynų sekto
riaus vadovas Jonas Kruo
pas.

Velionis gimė 1908 m. ba
landžio 23 d. Šakalinėje, Tau
ragės rajone, valstiečių šei
moje.

J. Kruopas paliko ryškius 
pėdsakus įvairiuose lietuvių 
kalbos tyrinėjimo baruose. 
Jis vadovavo akademinio 
“Lietuvių kalbos žodyno’’ 
rengimui (už šį darbą jam 
kartu su kitais 1965 m. su
teikta Respublikinė premija), 
buvo “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyno’’ (1954 m., 
1972 m.) atsakingasis redak
torius, vadovavo instituto 
terminologijos komisijai. J. 
Kruopas paskelbė svarbių 
lietuvių kalbos istorijos tyri
nėjimų, daug rašė lietuvių 
kalbos kultūros klausimais. 
Pastaruoju metu jis rengė 
plačią lietuvių leksikografijos 
istoriją. Nemaža J. Kruopas 
nuveikė ir ugdydamas jau

Lietuvoje iškilmingai palaidoti
L. Joniko palaikai

Šilalė,X.16. [ELTA], Šian
dien Laukovos kapinėse pa
laidoti žymaus Jungtinių 
Amerikos Valstijų pažangių
jų lietuvių veikėjo, buvusio 
Čikagos “Vilnies“ dienraščio 
atsakingojo redaktoriaus 
Leono Joniko palaikai.

Palydėti į amžinojo poilsio 
vietą atvyko vadovaujantys 
respublikos darbuotojai, kul
tūros ir mokslo veikėjai, arti
mieji, žurnalistai, žemiečiai, 
aplinkinių rajonų darbo žmo
nės.

Kapinėse įvykusiame gedu
lo mitinge buvo atiduota pa

nuosius lietuvių kalbos tyri
nėtojų kadrus.

J. Kruopas buvo pirmasis 
kalbininkas Lietuvos lituanis
tas, apgynęs kandidatinę di
sertaciją (1952 m.). 1948 m. 
J. Kruopui buvo suteiktas 
docento vardas. Už nuopel
nus lietuvių kalbos mokslui 
1968 m. jam buvo suteiktas 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
mokslo veikėjo garbės var
das. Jis buvo apdovanotas 
“Garbės ženklo” ordinu ir 
medaliais.

garba žmogui, kuris visą savo 
gyvenimą paskyrė kovai už 
darbo žmonių reikalus, aštria 
publicisto plunksna demas
kuodavo pabėgusius iš Lietu
vos buržuazinius nacionalis
tus, JAV pažangiųjų lietuvių 
tarpe skleidė tiesos žodį apie 
Tarybų šalį, gimtojo krašto 
laimėjimus.

Washingtonas. — Fordo 
administracija reikalauja,.kad 
Senato komisija, kuri tyrinė
ja visokių žvalgybos organų 
veiklą, savo atradimus laiky
tų slaptybėje, nieko apie tai 
viešai neskelbtų.

Washingtonas. — Kongre
sui yra pateiktas taip vadina
mas “The Criminal Code Re
form Bill (S. L)”, kurį pažan
gioji visuomenė skaito labai 
pavojingu laisvei ir demokra
tijai. Kovai prieš jį yra jau 
susidaręs platus koalicinis 
komitetas, pavadintas “Na
tional Committee Against 
Repressive Legislation“. Jo 
direktoriumi yra žymus vei
kėjas Frank Wilkinson. Svar
bu, kad šioje koalicijoje svar
bų vaidmenį vaidina garsioji 
Civilinių Teisiu Unija.

Biliuje, tarp kitko, siekia
ma uždaryti burnas valdžios 
politikos kritikams, skau
džiausios bausmės nusako
mos tiems žurnalistams arba 
valdžios tarnautojams, kurie 
viešai atidengia taip vadina
mas valdžios “paslaptis”.

Komiteto direktorius Wil
kinson sako, kad, pavyzdžiui, 
jeigu prieš dešimti metų toks 
įstatymas būtų veikęs, tai 
nebūtų buvę galima atidengti 
ir Amerikos žmonėms paro
dyti gyvuojančią baisiausią 
korupciją Nixono valdžioje. 
Jis ragina visus amerikiečius 
kovoti, kad Kongresas šį pa
vojingą bilių pasiųstu į šiukš
lyną.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų delegacijos Jung
tinėse Tautose pirmininkas 
Daniel Moynihan sako, kad 
Generalinė Asamblėja balsų 
dauguma priims antizionisti- 
nę rezoliuciją. Tai rezoliucija, 
kurioje zionizmas gretinamas 
su kraštutiniuoju rasizmu. Iz
raelis ir Jungtinės Valstijos 
rezoliucijai labai priešinasi.

Merginos, religija 
ir lytinis klausimas

“Redbook” žurnalas plačiai 
ištyrė jaunų merginų nusista
tymą lyties klausimais. Buvo 
apklausinėta 100,000 tokių 
moterų. Devynios iš dešim
ties pasisakė, kad jos turėjo 
lytinius santykius su vyrais 
dar prieš ištekėjimą.

Kas įdomiausia, sakoma, 
kad iš tų merginų net 76 
procentai sakėsi esančios 
karštai tikinčius į dievą ir 
pomirtinį gyvenimą. Vadina
si religija nesulaikė jų nuo 
“griešijimo” pirm ištekėjimo.

FBI sąraše 1,500
"Prakeiktųjų"

Washingtonas. — Pasiro
do, kad F. B. L (Federal 
Bureau of Investigation) tu
ri sudaręs sąrašą amerikiečių 
veikėjų, kuriuos skaito “pa
vojingais Amerikos saugu
mui“. Biuro agentai juos se
kioja ir rekorduoja kiekvieną 
jų pasijudinimą.

Į tokį “prakeiktųjų“ sąrašą, 
sakoma, įeina žmonių iš visų 
profesijų bei užsiėmimų.

Šią F. B. L veiklą atidengė 
kongresmanas Robert W. 
Kastenmeier iš Wisconsino, 
kuris pirmininkauja Atstovų 
Buto Civilinių Laisvių Pako
mitečiui. Tokia F. B. L veikla 
yra nelegališka, kriminališ- 
ka, nes jinai nesuderinama su 
Amerikos žmonėms Konsti
tucijos1 garantuotomis civili
nėmis teisėmis.

Kaip galima norėti, kad 
eiliniai žmonės gerbtų įstaty
mus, kai valdžios organai 
juos laužo, su jais nesiskaito!

Vėliausios Žinios
Madridas. — Kalbama, kad 

Ispanijos socialistai ir komu
nistai rimtai tariasi dėl suda
rymo bendro fronto. Diktato
riui Franco gulint and mirties 
patalo, šalyje laukiama dide
lių įvykių. Socialistų ir komu
nistų bendram frontui sąly
gos yra labai prielankios.

•
Beirut. — Lebane siautė

jant tarp katalikų ir musmul- 
monų kruviniems susikirti
mams, įvairių užsienio amba
sadų darbuotojams gręsia 
rimtas pavojus. Ypač Ameri
kos ambasados žmonėms esą 
pavojinga eiti savo pareigas. 
Todėl gautas iš Washington© 
įsakymas amerikiečiams išsi
kraustyti. Kol kas ne vienas 
iš jų nėra nukentėjęs.

Washingtonas. — Čia buvo 
suvykę plieno darbininkų, 
dirbančių prie anglinių pečių, 
atstovai pasmerkti plieno 
pramonės trustą, kuris tole
ruoja pavojingas darbo sąly
gas, gimdančias darbininkuo
se vėžį. Jie taip pat reikala
vo, kad Jungtinė Plieno Dar
bininkų Unija pradėtų kovą 
prieš tąs sąlygas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Fordas žada New Yor
ko miestui finansinę pagalbą 
tik po to, kai jisai pasiskelbs 
subankrutavusiu, nebepajė
giančių apmokėti bankams 
procentų už paskolas.

•
Madridas. — Ispanijos Ko

munistų Partija reikalauja 
teisės pilnai legališkai daly
vauti ir veikti šalies gyveni
me. Kalbama, kad kai princas 
Juan Carlos užims diktato
riaus Franco vietą, jis sugrą
žins žmonėms demokratines 
teises.

•
Boston, Mass. — Massa

chusetts valstijos Senato pre
zidentas Harrington sako, 
kad visa ši valstija stovi prie 
bankroto slenksčio. Bet kaip 
ją išgelbėti, jis nepasiūlo.

Washingtonas. — Egipto 
prezidentas pataria Jungti
nėms Valstijoms pradėti dia
logą (pasitarimus) su palesti
niečiais. Šios šalies vyriausy
bė dar vis nepripažįsta Pales
tiniečių Išsilaisvinimo judėji
mo.

Lisbon. — Į Portugaliją 
atvyko Rumunijos preziden
tas Nicolae Ceausescu ketu
rių dienų vizitui. Jis yra 
pirmas komunistinės valsty
bės atstovas Portugalijoje su 
oficialiu vizitu. Skaitoma 
reikšmingu įvykiu.

Tokyo. — Japonijos agri
kultūros ministras persergsti 
šalį, kad jai gręsia tokia 
maisto stokos krizė, kokią ji 
pergyvena krizę su nafta. 
Derlius šiemet buvęs pras
tas.

Newark, N. J. — Teismas 
patvarkė, kad žmogus neturi 
teisės mirti, jeigu ir nori. 
New Jersey Medical Centre 
39 metų ligonė Miss Powell 
atsisako valgyti, nes nori nu
mirti. Teismas į^akė gydyto
jams ją prievarta maitinti.
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Taikingo sugyvenimo ir bendra
darbiavimo žymas laimėjimai

Bendras Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos mokslinin
kų projektas tyrinėjimui žmogaus širdies sutrikimų ir ligų, 
energingai vykdomas, esąs apsivainikavęs dideliu laimėji
mu. Esą pavykę atidengti arba susekti tam tikrą “paslaptį” 
apie širdį ir jos funkcijas. Atradimo pagalba būsią galima 
sutaupyti šimtus tūkstančių, o imant pasauliniu mastu, net 
milijonus gyvybių. Nėra jokia paslaptis, kad šioje ir visose 
kitose ypač aukštai išsivysčiusiose šalyse širdies sutrikimai 
kasmet nusineša šimtus tūkstančių gyvybių.

Prie šio naujo mokslinio bendromis pastangomis laimėji
mo žmogaus sveikatos labui juk būtinai reikia pridėti jau 
“seną” labai sėkmingą abiejų šalių bendrą žygį su erdvėlai
viais “Sojuz” ir “Apollo”. Ir tai buvo ne tik didžiulis 
mokslinis žmogaus pastangose užkariauti erdvę pasiekimas. 
Jis bene dar svarbesnis praktiškas laimėjimas abiejų šalių 
žmonių suartinimo srityje. Amerikos astronautu viešnagė 
Tarybų Sąjungoje ir paskui Tarybų Sąjungos kosmonautų 
lankymasis pas mus akyvaizdžiai įrodė, kokiu giliu ir 
nuoširdžiu entuziazmu žmonės pritaria abiejų šalių bendra
darbiavimui.

Beje, prieš keletą dienų paskelbta, kad Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos mokslinės delegacijos Marylando valstijos 
Bethesda mieste pasirašė naują mokslinio bendradarbiavi
mo sutartį. Mokslininkai susitarė bendrai studijuoti aplin
kos poveikį į žmogaus sveikatą. Tai irgi labai plati ir svarbi 
dirva. Netenka abejoti, kad ir šios bendros pastangos su 
laiku apsivainikuos gražiais laimėjimais.

Na, o jeigu dar pridėsime šiomis dienomis tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos pasirašytą grūdų ir naftos pardavimo ir 
pirkimo sutartį, tai pamatysime, kad tarpe socialistinės ir 
kapitalistinės šalies energingai vykdoma detentės politika 
— taikingo sugyvenimo ir bendradarbiavimo politika neša 
didžiausią naudą abiems šalims ir jų žmonėms. 0 reikia 
nepamiršti, kad mūsų šalyje prieš detentę veikia milžiniškos 
reakcinės jėgos. Jeigu nebūtų iš jų pusės tokio intužusio 
trukdymo, bendradarbiavimo laimėjimai būtų keleriopai 
didesni.

Iš Tarybų Sąjungos pusės energingas laikymasis detentės 
santykiuose su kitomis šalimis turi ir daugiau gražių 
laimėjimų. Prieš kelias dienas pasibaigė Prancūzijos prezi
dento d'Estaing vizitas Tarybų Sąjungoje. Jis laikomas 
labai, labai sėkmingu. Numatomas žymus tarp tų šalių 
santykių pagerėjimas. Pagyvės prekyba, kultūriniai mainai, 
mokslo pasiekimais pasidalijimas.

Taip pat šiomis dienomis Tarybų Sąjungos pasirašyta 
nauja sutartis su Vokiečių Demokratine Respublika (Rytų 
Vokietija) įeina į gražų taikingo sugyvenimo ir bendradar
biavimo politikos laimėjimų kategoriją. Aišku, kad bendra
darbiavimas tarp socialistinių kraštų daug platesnis ir 
gilesnis, negu tarp kapitalistinių ir socialistinių kraštų. 
Todėl ir sutartis su Rytų Vokietija yra daug platesnės 
apimties.

Nejaugi ir Portugalijos toks kelias?
Žinios iš Portugalijos kasdien skamba pavojingesnėmis. 

Jau ir mūsų komercinė spauda kalba apie gandus, kad 
dešiniosios, reakcinės, fašistinės jėgos nebe juokais ruošiasi 
paimti valdžios galią į savo rankas. Jau atvirai pranašauja
mas civilinis karas. Koalicinė valdžia taipgi jau esanti labai 
susirūpinusi tais “gandais” ir imasi tam tikrų priemonių 
smurto ruošėjams užkirsti kelią. Jau įsakiusi ginkluotoms 
jėgoms būti pasiruošusioms ginti demokratiją. Tačiau 
pranešimuose nekalbama apie to sukilimo ruošėjų vadų 
suėmimus. Vadinasi, jie paliekami laisvomis rankomis 
planuoti smurtą, mobilizuoti savo jėgas jo įvykdymui jiems 
parankiu laiku.

Kaip jau žinoma, stipriausia, vadovaujama jėga koalicinė
je valdžioje yra socialistai. Komunistai joje teturi vieną 
ministrą. Komunistų partija, kaip rodo pranešimai, tuos 
gandus apie dešiniųjų ruošiamą “pučą” ima labai rimtai ir 
šaukia liaudį budėti. Tuo tarpu socialistai didelio susirūpini
mo nerodo.

Viską sudėjus, argi ne Čilės istorija žodis žodin kartojama 
šiandien Portugalijoje? Ten irgi, kaip žinia, būdami koalici
joje su komunistais per porą metų • socialistai trukdė 
Allendės vyriausybei imtis greitų ir griežtų priemonių prieš 
reakcionių ir ČIA agentų ruošiamą pučą.

Nejaugi šiandien Portugalija vedama tuo pačiu pražūties 
keliu? (

Net sunku besuprasti
Iš visų arabiškų šalių nelaimingiausia tenka skaityti 

Lebanoną. Jokioje kitoje šalyje nėra tokio nepateisinamo ir 
beprotiško pasidalijimo, kokį matome tame nelaimingame 
krašte. Krikščionys ir musulmonai skerdžia vieni kitus be 
jokio pasigailėjimo. Vis vardan tojų įsivaizduoto dievo!

Kol kas mums dar neteko matyti platesnės, išsamesnės 
šio civilinio karo analyzes. Veikiausia, kaip paprastai 
tokiuose karuose, būna, yra ir tam tikri tarpe kariaujančių 
pusių ekonominiai bei klasiniai skirtiniai. Tik vienam kitam 
pranešime skaitėme neaiškią užuominą, būk krikščionys: 
arabai esą kaltinami nuolankavimu, pataikavimu Izraeliui. 
Būk todėl, be religinių skirtumų, musulmonai esą taip 
nusiteikę prieš krikščionis, kad jų naikinimą laiką patarna
vimu ne tik savo dievui, bet ir tautai. Bet nenurodoma, 
kokiais sumetimais arba pasiteisinimais krikščionys arabai 
pataikautų kitataučiams žydayns, o skerstų savo tautiečius 
musulmonus? Skamba labai nelogiškai.

LIETUVIŠKŲJŲ 
REAKCININKŲ 
FRONTE RIETESNOS

Kanadiečių “N. L.” po ant
rašte “Kilpa ant kaklo” skai
tome:

“Paskutiniais keliais metais 
tarpusavyje pradėjo kapotis 
Amerikos lietuvių vadovau
jamos organizacijos, jų val
dybos ir atskiri vadai. Taigi, 
medis pradėjo džiūti nuo vir
šūnės. ALB, ALT ir dalinai, 
VLIKas, nepasidalina repre
zentaciniu pirmumu politi
niuose reikaluose. Visi trys 
vadai nori kalbėti už visus 
lietuvius. Čikagoje suskilo 
LB organai. Jau dabar esą 
dvi LB, dvi vadovybės. Tar
pusavyje kovoja blogiau, 
kaip Don Kichotai. Svarbiau
sia, kad kovą veda ne eiliniai 
darbininkai, bet kunigai, gy
dytojai, kapitonai, pulkinin
kai”.

JŲ TOKIA PRIGIMTIS: 
JIE NEGALI NESIŽAVĖTI

Nesistebime, kad mūsų 
klerikalams labai patinka pa
staraisiais laikais labai inten- 
syvėjusi antitarybinė bei an
tikomunistinė propaganda vi
same kapitalistiniame pasau
lyje. Antai, kunigų organas 
džiaugiasi:

“Šiuo metu gausu antiko
munistinės spaudos visame 
pasaulyje, daug straipsnių 
būna išspausdintų įvairiuose 
laikraščiuose, tokių straips
nių būna ir amerikiečių ne tik 
mažesniuose, bet ir pačiuose 
didžiuosiuose dienraščiuose. 
Nors tie straipsniai daug ir 
nenulemia, bet dažną priver
čia pagalvoti, o knygos gali 
atkreipti ir Amerikos gyveni
mą formuočių asmenų dėme- 
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Sužinome, kad į tų reakci
nių propagandistų gretas yra 
įstojęs dar vienas “labai 
stambus” vyras, pavarde An
thony C. Sutton, su savo 
smarkia, klerikalų organą 
tiesiog sužavėjusia knyga 
“National Suicide, Military 
Aid To The Soviet Union”. 
Mat, tas sutvėrimas iš peties 
ir visa gerkle keikia ir nieki
na visus, kurie kada yra 
turėję arba šiandien turi ko
kius nors su Tarybų Sąjunga 
diplomatinius, prekybinius 
bei kultūrinius ar mokslinius 
ryšius. Antai, tos savo anti
tarybinės knygos pabaigoje 
ponas Sutton iš visų jėgų 
užgieda: “Prieš penkiasde
šimt metų pradėta prekyba 
su Sovietų Sąjunga buvo 
Amerikai kenksminga. Tokia 
prekyba buvo tik Amerikos 
priešo stiprinimas. Ir svar
biausia, kad apie tą kenks
mingumą mažai žino ameri
kiečių visuomenė, nes nuo jos 
ta prekyba slepiama”.

Na, o kiekvienas rimtai gal
vojantis amerikietis žino, kad 
ta prekyba kaip tik buvo ir 
yra šiam kraštui naudinga. Ji 
davė ir duoda keliems šim
tams tūkstančių amerikiečių 
darbo. Be prekybos su Tary
bų Sąjunga ir kitais socialisti
niais kraštais šiandien Ame
rikoje darbas dar plačiau ir 
giliau siautėtų.

KAD LIETUVOS VISI 
KOLŪKIAI BŪTŲ 
GRAŽŪS, PATRAUKLŪS

Vilniaus dienraštis “Tiesa” 
(spalio 17 d.) savo vedamaja
me “Socialistinio kaimo gro
žiui” kalba apie kolūkių aplin
kos grožį, švarą, rūpestingą 
priežiūrą ir t. t. Yra jau 
nemaža labai puikiai aptvar
kytų kolūkių. “Tiesa” pabrė
žia:

“Kasmet Žemės ūkio dar
buotojų šventės išvakarėse 
susumuojami ir paskelbiami 
respublikinės kaimo aplinkos 
tvarkymo apžiūros rezulta
tai. Ši apžiūra išryškina, kas 
pavyzdingiausiai prižiūri gy
venvietes, gamybinius cent
rus, poilsio vietas, vandens 

telkinius, želdinius, kas la
biausiai rūpinasi žemdirbių 
darbo, buities grožiu ir kultū
ra.

Apžiūros nugalėtojų ir pri
zininkų gretos jau gana ne
mažos.”

Bet dar esama nemaža ko
lūkių su apleistomis, nesu
tvarkytomis ir nepapuošto- 
mis aplinkomis. Ir dienraštis 
“Tiesa” nesigaili aštriausios 
kritikos rykštės tiems, kurie 
už tokį apsileidimą nepaisy
mą, už tokios padėties nema
tymą ir toleravimą yra atsa
kingi. Prašome:

“Tokios gyvenimo padik
tuotos, praktikos išryškintos 
problemos negali nejaudinti 
ūkių vadovų, kaimo komunis
tų, visų, kam rūpi žemės ūkio 
šiandiena ir ateitis. Gražių 
pavyzdžių, savotiškų orienty
rų, kurlink kreipti jėgas, kaip 
kurti tikrai šiuolaikišką kai
mą, nestokoja. Ir vis dėlto 
daugelyje kolūkių, tarybinių 
ūkių su žemės ūkiu susijusių 
organizacijų tvarka ir grožis 
dar netapo tikruoju poreikiu, 
aplinkos tvarkymui dar ne
taikomas toks pat matas, ko
kiu matuojami reikalai lau
kuose ar fermose.

Tikrai keista, kad su tokia 
padėtimi susitaiksto apylin
kių Tarybos, deputatai, kad 
netvarkos, apsileidimo tarsi 
nepastebi žemės ūkio valdy
bų specialistai, partijos rajo- ! 
nų komitetų darbuotojai, ku- | 
rie nuolat lankosi ūkiuose, 
drauge sprendžia jų reika
lus.”

Vedamasis baigiamas:
“Ūkio pripažinimas pavyz

dingiausiai tvarkančiu aplin
ką paprastai būna didelė 
šventė ne tik jo šeiminin
kams, bet ir visam rajonui. 
Kad sumanieji, darbštieji 
gražiai pagerbiami, pagirtina 
— jie to nusipelno. Tačiau 
geriausias pirmūno pagerbi- j 
mas — tai sekimas jo pavyz- j 
džiu. Yra galimybių daryti! 
šia kryptimi reikšmingus po
slinkius. Laikas nuo entuzias
tų pastangų pereiti prie orga
nizuoto darbo, kuriant socia
listiniame kaime didelį gro
žį.” i

PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTO ŽODIS 
APIE VIZITĄ IR 
PASITARIMUS

Į pabaigą savo viešnagės 
Tarybų Sąjungoje Prancūzi
jos prezidentas Valery Gis- 
card d‘Estaing suruošė Pran
cūzijos ambasadoje Maskvoje 
tarybiniams vadams pusry
čius. Tarp kitų, juose dalyva
vo Brežnevas, Podgornas ir 
Kosyginas.

Prancūzijos prezidentas 
pasakė įdomią kalbą apie sa
vo vizitą ir pasitarimus. Joje 
jis faktinai susumavo vizito 
rezultatus. Tarpkitko, jis pa
brėžė:

“Prancūzijos ir Tarybų Są
jungos bendradarbiavimas — 
istorinė būtinybė, taip pat 
gilus mūsų tautų troškimas. 
Todėl aš džiaugiuosi, kad 
šiandien vakare per Tarybų 
Sąjungos televiziją aš turėsiu 
galimybę papasakoti Jūsų tė
vynainiams, ponas Generalini 
sekretoriau, apie prancūzų 
tautos gyvenimą.

Mūsų bendradarbiavimas 
turi tą gilią prasmę, kurią 
ponas Brežnevas ir aš norėjo
me jam suteikti, ir tuo pačiu 
pabrėžti mūsų susitikimų, 
mūsų pokalbių reikšmę. Aš 
vertinu labai svarbų TSKP 
CK Generalinio sekretoriaus, 
kuris dešimt metų nuolat as
meniškai prisidėjo prie mūsų 
konsultacijų, mūsų mainų ir 
apskritai įtempimo mažinimo 
plėtimo, vaidmenį.

Nuo 1969 metų iki 1974 
metų mūsų dviejų šalių pre
kyba padidėjo daugiau kaip 2 
kartus, ir ji, mano nuomone, 
per artimiausius penkerius 
metus turi dar padidėti du ir 
net tris kartus. Tie kontrak

tai, kurie jau pasirašyti ir 
kurie ruošiami, leidžia tikė
tis, kad šis labai drąsus tiks
las atitinka mūsų galimybes, 
mūsų pasiryžimą. Siekiama 
ne tik keistis prekėmis, bet ir 
organizuoti ateityje bendrą 
dviejų mūsų šalių įvairių inži
nierių ir darbo žmonių grupių 
darbą. Du susitarimai, ku
riuos pasirašys mūsų minis
trai po kelių valandų, kaip tik 
ir atvers šias perspektyvas 
energetikos ir aviacijos pra
monės, taip pat turizmo sri
tyje.

Keičiantis apimčiai, keičia
si ir Prancūzijos ir Tarybų 
Sąjungos bendradarbiavimo 
pobūdis. Jis įpareigoja mus 
ypatingą dėmesį kreipti hu
manitarinei pusei, savitarpiš- 
kai lengvinant mūsų versli
niams sluoksniams, mūsų 
mokslininkams darbą, skati
nant rusų kalbos mokymąsi 
Prancūzijoje ir prancūzų kal
bos mokymąsi Tarybų Sąjun
goje, vystant universitetų, 
intelektualinius ir turistų 
kontaktus. Mes puikiai su
prantame naujo etapo, kurį 
mes pradedame, svarbumą. 
Mes esame pasiruošę mūsų 
dviejų šalių aukščiausiojo ly 
gio susitikimams suteikti re
guliarų pobūdį. Mums bus 
labai džiugu, Generalini sek
retoriau, pasveikinti Jus, su 
oficialiu vizitu atvykusiu iš 
Prancūzijos.

Tokia dvasia mes dirbome 
su jumis šio vizito metu.”

SMERKIA TUOS, KURIE 
MATĖ SAVO AKIMIS

Clevelando smetonininkų 
laikraščio redaktorius gieda:

“Logiškai galvojąs žmogus 
negali suprasti turistų pane
girikos sovietinei santvarkai 
kurias žaksėdamas iš 
džiaugsmo skelbia ‘Gimtasis 
Kraštas’. Tokie šnekuoliai tu
ristai mato krašte vizinę 
kompartijos agitaciją, nema
tydami kas slepiasi už propa
gandinių dekoracijų.”

Vadinasi, negalima tikėti 
tais, kurie lankėsi Lietuvoje 
ir savo akimis matė joje 
padėtį, bet reikia tikėti Cle- 
velande sėdinčiu žmogeliu, 
kuris iš Lietuvos pabėgo 
prieš virš trisdešimt metų ir 
jon nebėra įkėlęs ir kojos. Tai 
bent logika, ar ne?

Clevelando smetonininkui 
nepatinka ir pikta, kad turis
tai sugrįžę iš Lietuvos, šiltą, 
gražų žodį taria apie ją, apie 
iš jos parsivežtus įspūdžius. 
Mes tokius turistus nuošir
džiai sveikiname.

NESILIAUJA ĮŽEIDINĖJĘ 
LIETUVIUS

Mūsų lietuviški menševikai 
“Keleivio” ir “Naujienų” pa
stogėse bus bene patys atka
kliausi Tarybų Lietuvos nie
kintojai, šmeižikai ir degu- 
tuotojai. Toje savo piktoje 
profesijoje jie priemonių ne- 
besirenka. Panaudoja kiek
vieną, kad ir pačią nešvariau
sią.

Antai, aną dieną Chicagos 
menševikų organas užsimanė 
“pagerbti” Lietuvos poetus. 
Girdi, “okupantui” nepavy
kus senosios kartos poetus 
laimėti savo pusėn, visas jo, 
to “Lietuvos okupanto” (o 
menševikai ir visi “vaduoto
jai”, kaip žinia, “okupantu” 
vadina rusus), “visas dėme
sys buvo nukreiptas į jaunes
niąją kartą. Okupantas pra
mokė kelis šios kartos atsto
vus vedžioti plunksną, išdės
tė jiems pačius pagrindinius 
jų politikos ir poezijos dės
nius ir įsakė ‘kurti’. Jauni 
poetai, kūrė, rašytojai rašė, 
jų sąsiuvinius valdžios pini
gais spausdino, bet jų poezija 
niekas nesusižavėjo, pačių 
poetų neieškojo, jų darbais 
nesidomėjo. Kiekvieną metą 
komunistinė Lietuvos valdžia 
net pinigines premijas pa
skirdavo išaugintiems “poe
tams”, bet niekas net ir tuo 
atveju Lietuvoje jais nesido
mėjo.

Dabar pradėtas oficialus

Popiežius bijo jį bausti

Hans Kung
Jo pavardė Hans Kung. Jis 

yra katalikų bažnyčios kuni
gas ir žymus teologas. Jis yra 
švedas. Jis paskelbė kovą 
katalikų bažnyčios kvailai po
piežiaus neklaidingumo dog
mai.

Apie jo veiklą ir sukilimą 
spalio 12 d. “The New York 
Times Magazine” po antrašte 
“Sukilėlis ir Popiežius” pa
skelbė Xavier Rynne kelių 
puslapių straipsnį.

Praeityje panašiuose atsiti
kimuose tokius sukilėlius po
piežius prakeikdavo ir išmes
davo (ekskominikuodavo) iš 
katalikių bažnyčios. Bet ko
dėl popiežius Povilas VI Kun- 
gą toleruoja, jo nepašalina? 
Sakoma, popiežius bijo. Teo
logas Kung turi daug pasekė-

Karalius vadovauja 
žygiui į Saharą

Mareakesh. — Moroko ka
ralius Hassan vadovauja 
360,000 civilinių neginkluotų 
morokiečių žygiui į Saharą 
atimti iš ispanų ir okupuoti 
dalį Saharos, kuri vadinama 
“Ispaniška Sahara”. Morokie- 
čiai teigia, kad ši Saharos 
dalis jiems priklauso, kad 
ispanai buvo ją užgrobę ne
teisėtai ir kad dabar turi iš 
jos išsikraustyti.

Karalius Hassan užtikrino 
ten gyvenantiems ispanams, 
kad jie nebus kaip nors bau
džiami ar persekiojami. Jis 
sakė, kad morokiečiai yra 
neginkluoti ir su Ispanais 
nenori ginkluoto susikirtimo.

□ Užrašas ant vienos gim
dymo klinikos Los Angeles, 
Cal. durų: “Įeiti gali tik pa
cienčių vyrai arba jų pava
duotojai”.

poetų supažindinimas su 
“skaitytojais”. Ne skaitytojas 
ieško poeto, bet okupantas 
bando naujai aprobuotą poetą 
primesti skaitytojui”. (“N.”, 
spalio 18 d.)

Vadinasi, pagal šiuos pik
tus šio laikraščio redakto
riaus sapaliojimus, dar ir 
šiandien net ir jaunoji lietu
vių karta nemokėtų nei rašy
ti, nei skaityti nei kurti, jeigu 
“okupantas” nebūtų išmokęs 
kaip “plunksną vedžioti”! Ta
sai Lietuvoje didžiulis mo
kyklų tinklas, tos puikios Lie
tuvos mokyklos, pilnos besi
mokančio, entuziastiško jau
nimo, tie tūkstančiai aukštus 
mokslus pasiekusių lietuvių, 
pagal menševikus, nėra pačių 
lietuvių tautos pastangų, ryž
to ir talento rezultatas, bet 
kieno nors iš lauko pusės jai 
užkarta. Juk jeigu “okupan
tas” nebūtų lietuvius išmokęs 
plunksną vedžioti, argi tai 
visa mūsų gimtasis kraštas 
būtų pasiekęs ir turėjęs?

Didesnio įžeidimo lietuviui 
negalima įsivaizduoti. 

jų jaunuose kuniguose. Bijo 
jų sukilimo, jeigu jis jų vadą 
pabandytų ekskomunikuoti. 
Povilas VI, sakoma, yra gerai 
įsikalęs į galvą, kas katalikų 
bažnyčioje atsitiko, kai anais 
laikais popiežius prakeikė ku
nigą Martyną Liuterį. Bažny
čioje įvyko skilimas, gimė 
protestantizmas. Juk ta isto
rija gali pasikartoti. Popie
žius bijo.

Įdomu, kad mūsų lietuviš
koje klerikalijoje apie kunigą 
Kung yra “gražiai” tylima, 
nuo eilinių lietuvių tikinčiųjų 
slepiama. Pav., klerikalų 
laikraščiuose, nei “Drauge”, 
nei “Darbininke”, nei “Gar
se”, dar nepasirodė nė žode
lis. Ko jų redaktoriai bijo: 
Popiežiaus, ar skaitytojų?

IŠ LAIŠKŲ
Dear friend, Mr. Bimba

I should have reported to 
you long since. Mrs. Morford 
and I were guests in Lithua
nia this summer time for the 
wonderful Song and Dance 
Festival. Guests of the Lithu
anian Society for Friendship 
& Cultural Relations. Our 
first visit to Lithuania — we 
have the deepest of apprecia
tion of the country altho we 
only visited in three cities 
and the surrounding country
side. Received very good pu
blicity in Vilnius’ papers — 
Mrs. Kross sent me on copies 
from San Francisco.

Hope you have a measure 
of health that permits you 
some pleasure and comfort in 
each day and the chance to 
continue your outstanding 
writing — for which I hear so 
much credit given you every
where — including the 
friends in Vilnius who wished 
to be remembered to you.

Kindest regards,
Richard Morford

Mieliem laisviečiam!
Nuoširdžiausi sveikinimai 

Didžiosios Spalio Revoliuci
jos 58-jų metinių proga!

VFR
1975.10.20

Vytautas Rainys

Li 60 metų Storbridžo (Ang
lija) gyventojai Alisai Denkin 
vietos futbolo federacija iki 
gyvos gakos uždraudė sta
dione žiūrėti futbolo rungty
nes. Per 35 metus sirgalė 
nepraleido nė vienų varžybų, 
kuriose dalyvaudavo “jos” 
klubas. Žaidžiant “numylėti
niams” su Veimuto komanda, 
mis Denkin išbėgo į futbolo 
aikštę ir skėlė antausį teisė
jui.
U Žinomas dirigentas Her
bertas fon Karajanas kaskart 
prieš savo koncertą išdalija 
tabletes nuo kosulio.
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Vyt. Zenkevičiaus kalba
Jungtinėse Tautose

Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos XXX sesijoje 
baigėsi bendroji politinė dis
kusija. Ir dabar specialūs 
komitetai sprendžia specifi
nius klausimus, nagrinėja pa-f 
dėtį Artimuosiuose Rytuose 
ir Kipre, nusiginklavimo ir 
kitas problemas.

Generalinės Asamblėjos 
tribūna jau pasinaudojo be
veik 130 delegatų. Į Asam
blėją kreipėsi eilės valstybių 
vadovai. Vienų jų kalbos su
kėlė tik ramų susidomėjimą Į 
kitų — kaip Meksikos prezi
dento L. Ečevarijos ryžtin
gas reikalavimas pašalinti Is
paniją iš Jungtinių Tautų — 
audringą reakciją ir ilgus ko
mentarus.

Įdomus buvo Ugandos pre
zidento I. Amino vizitas į 
New Yorką. I. Aminas — 
vienas Afrikos vienybės or
ganizacijos vadovų. Apie jį 
buržuazinė spauda skleidžia 
pačius įvairiausius gandus.

Kolūkyje, 
pavadintame
A. Sniečkaus vardu
Vienam geriausių Tarybų 

Lietuvos ūkių — Kėdainių 
rajono Antano Sniečkaus ko
lūkiui suteiktas komunistinio 
darbo kolektyvo vardas.

Ypač didelių laimėjimų ko- 
lėkiečiai pasiekė per pasta
rąjį penkmetį. Čia ne vienus 
metus iš hektaro buvo prikul
ta daugiau kaip po 40 cnt 
grūdų, prikasta bemaž po 500 
cnt cukrinių runkelių ir po 
280 cnt bulvių. Ypač daug 
kolūkyje primelžiama pieno, 
išauginama gyvulių mėsai.

Ekonomistai, apskaičiavę 
ūkio galimybes dešimtajam 
penkmečiui, padarė išvadą, 
kad galima vidutiniškai gauti 
po 45-50 cnt grūdų iš hekta
ro, gaminti 100 hektarų že
mės ūkio naudmenų po 1500 
cnt o pieno ir 600 cnt mėsos. 
Koncentruojant gamybą, 
ūkyje baigiamas statyti 3000 
penimų buliukų kompleksas.

Antano Sniečkaus kolūkyje 
daug gamybinių visuomeni
nių pastatų, taip pat įvairių 
mašinų, įrengimų. Gražiai ir 
pasiturinčiai gyvena kolūkie
čių šeimos. Daugelis jų pasi
statė naujus namus Arista- 
vos gyvenvietėje.

—
[ Išsigydžiusių nuo alkoho

lizmo "Anoniminių alkoholiku 
sąjungos” narių susitikimo, 
kuris įvyko Belfaste, epilo
gas: "Viešbučio baras ištuš
tintas iki paskutinio lašo, visi 
svečiai nusigėrę . . .”

Daug kam (ypač Anglijoje) 
nepatinka L Amino ryžtingu- i 
mas ir tai, kad jis kartais: 
nesivaržo su savo krašto 
priešais kovoti jų pačių prie- I 
monėmis.

Kalbėdamas iš Jungtinių 
Tautų tribūnos, Ugandos! 
prezidentas pasmerkė Izrae
lio agresiją, su dėkingumu 
paminėjo Tarybų Sąjungos 
politiką besivystančių šalių 
atžvilgiu.

Į spaudos konferenciją 
Jungtinių Tautų rūmuose L 
Aminas vėlavo pusantros va
landos. Tačiau nė vienas iš 
maždaug 200 čia susirinkusių 
žurnalistų neišėjo iš salės: ' 
daugelis turėjo paruošę klau- i 
simus, daugelis tikėjosi sen-! 
sacijos. Jie nenusivylė: 
Ugandos prezidentas į klausi
mus, kurių nemaža dalis buvo 
aiškiai provokaciniai, atšaki-1 
nėjo ne tik su diplomatine 
nuojauta, bet ir su jumoru, 
sukėlusiu juoką anaiptol ne
draugiškoje jam auditorijoje.

L Aminui jau išvykus iš 
New Yorko, jo vardas dar 
ilgokai mirgėjo spaudoje, 
ypač po to, kai Jungtinių 
Valstijų atstovas Jungt. Tau
tose vienoje savo kalbų pasi
naudojo rasistiniu “New 
York Times’’ pasisakymu 
prieš Ugandos prezidentą. 
Amerikietis dar kartą nu- 
smukdė savo prestižą pasau
lio diplomatų akyse. Dar kar
tą ir todėl, kad jis prieš 
didžiulės daugumos Suvieny
tųjų Nacijų Organizacijos na
rių valią vetavo abiejų Viet
namo respublikų priėmimą į 
SNO.

Spalio dešimtąją specialus 
J. T. komitetas kovai su 
aparteidu paskelbė solidaru
mo su Pietų Afrikos politi
niais kaliniais dieną.

Tarybų Sąjungos atstovas 
Vytautas Zenkevičius, kalbė
damas komiteto posėdyje, 
pasakė:

— Tarybinė delegacija 
sveikina specialaus komiteto 
kovai su aparteidu kreipimąsi 
surengti solidarumo su Pietų 
Afrikos politiniais kaliniais 
dieną. Savo kreipimesi spe
cialus komitetas kviečia visą 
pasaulio visuomenę vėl pa
reikšti pritarimą pavergtos 
Pietų Afrikos liaudies teisin
gai kovai už nacionalinį išsi
vadavimą. Komitetas taip 
pat kviečia visas organizaci
jas ir vyriausybes vėl patvir
tinti savo solidarumą su Pie
tų Afrikos politiniais kali
niais.

Tarybų Sąjunga nuosekliai 
ir atkakliai pasisako tarptau

tinėje arenoje, taip pat Jung
tinėse Tautose — už neatidė
liotiną ir visišką rasistinių 
režimų likvidavimą . . .

Tarybų Sąjungoje aukštai 
vertinami bebaimiai kovoto
jai už Afrikos pietinės dalies 
laisvę. Jie šiuo metu kenčia 
fašistinio Pietų Afrikos reži
mo kalėjimuose. 0 juose yra 
tūkstančių tūkstančiai Pietų 
Afrikos patriotų . . . Tačiau 
tos aukos nėra beprasmės. 
Patriotų pasiaukojimas, jų 
gilus tikėjimas savo liaudimi, 
pergale įkvepia visą Pietų 
Afrikos liaudį tolesnei kovai 
už laimingą ir šviesią savo 
šalies ateitį . . . Šių kalinių 
likimo palengvinimas daug 
priklauso nuo tų šalių, kurios 
nuolaidžiauja, o neretai ir 
pataikauja Pietų Afrikos re
žimui. Jų atstovai Generali
nėje Asamblėjoje ir kituose 
J. T. organuose daug kalba 
apie žmogaus teises, bet jie 
nekalba apie veiksmingas 
priemones ginti kovotojų už 
Pietų Afrikos nepriklauso
mybę teisėms. Istorijos paty
rimas nenuginčijamai rodo, 
kad tautų kova už laisvę, 
nacionalinę nepriklausomy
bę, socialinę pažangą — ne
nugalima.

Galingu impulsu naujam 
pakilimui kovoje už visišką ir 
galutinį tautų išsivadavimą 
tapo įtempimo sumažėjimas, 
Tarybų Sąjungos ir kitų taiką 
mylinčių šalių pastangų dėka 
įgaunantis negrįžtamą pobū
dį.. .

Įtempimo sumažėjimas na
cionaliniam išsivadavimo ju
dėjimui atvėrė naujas gali
mybes ir perspektyvas grei
čiau įgyvendinti teisėtus tau
tų reikalavimus ir siekius. 
Visi kalbėję komiteto kovai 
su aparteidu posėdyje griež
tai pasmerkė rasistinį Pietų 
Afrikos Respublikos režimą, 
reikalavo paleisti politinius 
kalinius. J. T. Generalinės 
Asamblėjos XXX sesijai ko
mitetas pateikė didelį doku
mentų rinkinį apie aparteidą 
ir jo nusikaltimus Afrikos 
pietuose. Jonas Lukoševičius

Mirė žymusis 
istorikas

Arnold Toynbee
Iš Anglijos pranešama, kad 

ten šiomis dienomis, sulaukęs 
86 metų amžiaus, mirė istori
kas Arnold Toynbee. Velionis 
labai išgarsėjo savo veikalu 
"A Study of History”. Tai 12 
tomų ir pusketvirto milijonų 
žodžių veikalas. Jį istorikui 
parašyti ėmė keturiasdešimt 
metų!

Žinoma, Arnold Toynbee 
nebuvo marksistinis istori
kas. Jis vadovavosi tuo su
pratimu, kad istorijoje varo
moji jėga yra ne materialinė, 
bet dvasinė. Lygiai taip isto
riją interpretuoja visi bur
žuaziniai istorikai.

Tačiau istorikas Toynbee 
nebuvo reakcininkas. Antai, 
šaltojo karo laikais, kai pas 
mus Amerikoje siautėjo ma- 
kartinė reakcija, jis buvo vi
sų reakcininkų smerkiamas, 
kad jis nekovojus prieš Tary
bų Sąjungą, kad jis jai patai
kaująs ir t. t.

Reikia tikėtis, kad kas nors 
iš Lietuvos žurnalistų arba 
istorikų plačiau pastudijuos 
Toynbee ne tik kaip istoriką, 
bet taipgi ir kaip visuomeni
nį veikėją, ir pateiks apie jį 
platesnių žinių.

VIDURINIOSIOS KARTOS LIETUVIŲ POETAI

ALFONSAS BUKONTAS
Žymusis poetas atsakingose pareigose

Alfonsas Bukontas rašyti ir 
spausdinti savo kūrybą pra
dėjo anksti. Pirmieji eilėraš
čiai respublikinėje spaudoje 
pasirodė 1958 m., o pirmoji 
knyga "Slenkančios kopos” 
išėjo 1967 m. Debiutą lydėjo 
palankūs kritikų atsiliepimai.

Gražiuose pirmosios kny
gos posmuose atsispindėjo 
jaunatviškai lyriški jausmai, 
subtiliausi sielos virpesiai. 
Tačiau kartu čia jau galima 
aptikti nemaža eilių, išreiš
kiančių visuomenines temas. 
Autorių pirmiausia jaudina 
praeito karo žaizdos. Jis pri
mena žmonėms, kam turi 
būti dėkingi už šviesų, lai
mingą, nors neretai ir sudė
tingą gyvenimą.

Antikarinė tema dar ryš
kesnė antroje A. Bukanto 
knygoje “Piešiniai ant van
dens”, išėjusioje 1972 metais. 
Joje poetas dar giliau apmąs
to gyvenimo reiškinių esmę, 
jų prigimtį, filosofiškai meni
niu žodžiu bando apibendrinti 
žmogaus gyvenimo ir mirties 
prieštaringumas. Eilėraš
čiams būdingos ir sudėtinges
nės išraiškos priemonės: ne
tikėti palyginimai, simboliai, 
nelauktos metaforos. Geriau
si eilėraščiai tie, kur poetui

ANT KAUNO MARIU KRANTO:

Socialinio vystymosi planas
Ant vaizdingo Kauno marių 

kranto baigta statyti Kauno 
radijo gamyklos sanatorija. 
Siame “sveikatingumo ce
che”, į kurį taip pat įeina 
anksčiau atidarytas profilak
toriumas, vienu metu gali 
gydytis ir ilsėtis daugiau kaip 
šimtas žmonių.

"Sveikatingumo cechas,” 
kainavęs įmonei beveik pusę 
milijono rublių, atidarytas 
pagal šio kolektyvo socialinio 
vystymosi planą. Vienijantis 
į bendrą visumą gamybines, 
ekonomines ir socialines pro
blemas, toks planas skatina 
kolektyvą sparčiau kelti dar
bo našumą, panaudoti visus 
rezervus ir to dėka geriau 
tenkinti gamybininkų sociali
nius poreikius.

Socialinio vystymosi planus 
dabar turi dešimtys Tarybų 
Lietuvos pramonės įmonių. 
Privalomas tokių planų punk
tas — darbininkų ir tarnauto
jų gyvenimo sąlygų gerini
mas, išsilavinimo lygio kėli
mas, naujų vaikų įstaigų kū
rimas, medicinos aptarnavi
mo, visuomeninio maitinimo, 
poilsio organizavimo tobulini
mas.

Štai Kauno Spalio 50-mečio 
dirbtinio pluošto gamykla ne
toli įmonės pastatė labai di
delį kultūros ir sporto komp
leksą. Šis faktas įdomus dar 
ir tuo, kad kompleksu naudo
sis ne tik įmonės darbo žmo
nės, bet ir viso Dainavos 
rajono gyventojai.

Kaip gerą socialinio plana
vimo pavyzdį galima pateikti 
Jonavos azotinių trąšų gamy
klos patirtį. Teisingai derin
damas gamybos tobulinimo ir 
gamybininkų gyvenimo lygio 
kėlimo uždavinius, įmonės 
kolektyvas surado galimybių 
pastatyti nemaža gyvenamų
jų namų, profilaktoriumą, sa
vo lėšomis papildomai išlai
kyti keletą medicinos darbuo
tojų.

Įgyvendindamas socialinio 
vystymosi planą, Vilniaus 
TSRS 50-mečio kuro aparatū
ros gamyklos kolektyvas šį 
penkmetį beveik dvigubai pa
didino produkcijos gamybą ir 
darbo' našumą. To dėka su
kauptos lėšos sėkmingai pa
naudotos gyvenamųjų namų 
ir bendrabučių, didelio moky
mo centro statybai.

Sudarant socialinio vysty
mosi planą, Vilniaus Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordino 
V. Lenino skaičiavimo maši
nų gamykloje praktiškai da

pavyksta mintį sulydyti su 
stipriu lyriniu jausmu. To
kios eilės ir jaudina, ir verčia 
susimąstyti. Šiuo atžvilgiu 
būdinga “Medžioklės bala
dė”, “. . . Ir vėl birželio 22” ir 
kt.

"Piešiniuose ant vandens” 
taip pat nemaža eilių, apdai
nuojančių gamtą, poetizuo
jančių darbą, darbo žmogaus 
dvasinį grožį.

Gimtojo kaimo kalvi,
Jau įsidega saulės žaizdras.
Ir iš melsvo dienos metalo
Jau galima nukalti
Jau galima nukalti 
Vertingus daiktus.
Alfonsas Bukontas — san

tūrus poetas. Jis nemėgsta 
išorinio puošnumo, meninės 
priemonės kuklios. Ir vis tik
tai jo eilėraščiuose kaitriai 
dega ugnis. Net ir epinis 
pasakojimas jaudina įtaigia 
lyriko jėga.

Netrukus į "Vagos” leidyk
lą bus atiduota trečioji Alfon
so Bukonto lyrikos knyga. 
Dažnai poeto eilėraščiai 
spausdinami "Jaunimo gre
tų” žurnale, kur jis dirba 
skyriaus vedėju, kituose Ta
rybų Lietuvos leidiniuose.

R. Šinkūnas

lyvauja kiekvienas darbinin
kas. Tapęs kolektyvinės kū
rybos rezultatu, toks planas 
yra nuolatinio ieškojimo, to 
kas nauja ir tobula, kataliza
toriumi. Per penkmetį čia 
įgyvendinta apie šimtą svar
bių priemonių. Jų išdava — 
pagerėjęs socialinis-psicholo
ginis klimatas brigadose, ba
ruose, išaugęs darbo našu
mas. Ryšys tarp šių faktorių 
betarpiškas.

Kolektyvų socialinio vysty
mosi planai vaidina svarbų 
vaidmenį, vykdant TSKP 
XXIV suvažiavime nubrėžtą 
socialinių priemonių progra
mą. Jie įgalina kolektyvus 
moksliniu pagrindu, nuosek
liai ir kompleksiškai spręsti 
socialinius uždavinius, dėme
sį, jėgas ir lėšas koncentruoti 
svarbiausioms problemoms. 
Tai svarbus svertas, kovo
jant už materialinio ir kultū
rinio gyventojų lygio kėlimą.

R. Cėsna

Viešnios iš Alžyro 
Lietuvoje

Vilnius, X.22 [ELTA). 
Šiandien į respublikos sostinę 
atvyko pasaulinio merginų 
susitikimo Maskvoje dalyvės 
— Alžyro Liaudies Demokra
tinės Respublikos pasiunti
nės.

Viešnios iš Alžyro susipaži
no su Vilniaus miesto ir aplin
kinių rajonų įžymybėmis, pa
buvojo 21-ojoje technikos 
mokykloje, > susitiko su dir
bančiuoju jaunimu. Jos buvo 
priimtos Lietuvos LKJS 
Centro Komitete, kur CK 
sekretorius R. Baltrušaitis 
papasakojo apie respublikos 
jaunimo darbus ir užmojus.

U Vienos studentas Stefa- 
nas Kazenovas, kovodamas 
prieš rūkymą, ant plakatų, 
reklamuojančių cigaretes, už
rašydavo žodį “pragaras’’. 
Už tai pirmos instancijos teis
mas jį nubaudė dešimties 
tūkstančių šilingų pabauda. 
Tačiau aukščiausios instanci
jos teismas sumažino baudos 
dydį iki dviejų tūkstančių 
šilingų (apie $100).

LJ Grįžusi namo, standarti
nio dviejų aukštų namo Stok- 
porte (Anglija) savininkė sti
priai trenkė duris. Pasigirdo 
trenksmas, ir dalis pastato 
nugriuvo į šalia tekančią upę. 
Moteris per stebuklą išliko 
gyva.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje Prezidiumo 
pirmininko pavaduotoju naujai išrinktas liaudies poetas 
EDUARDAS MIEŽELAITIS. Mūsų karščiausi žymiajam 
poetui sveikinimai.

IŠ ŠIOS VASAROS BLOKNOTO

Taip, aš nepataikauju minkštakūnių rasei, 
Kuriai vėl lankstosi reklaminis žynys. r
Aš reikalingas ypač nailoninei dvasiai — 
Kaip duona kūnui, kraujui vynas lyg ugnis.

Poezija, žinau, jums neatstoja batų 
Ir duonos. Neatstoja buto ir alaus.
Bet ji apsaugo jus nuo juodo sielos bado, 
Tarp kitko, kaip ir kūno badas, realaus.

Todėl ir plunksnos dar nepadedu į šalį. 
Ir posmus aš dažnai juokaudamas veriu, 
Tarytum verčiau j naujus batus raištelį, 
Tarytum, sėdęs meškerioti ešerių.

Aš nerčiau ant aštraus v^iuko miklų slieką 
Tarytum lenkčiau taurę, aišku, po taurės. 
Bet posmai kuklią savo pareigą atlieka 
Ir gal atlikti ją labai ilgai turės.

Poezija, girdėjau, baigiasi, kaip Troja, 
Kurią pražudė medžio gabalas. Arklys 
(Medinis, žinoma!) Pegaso neatstoja. 
Man nebaisus falsifikuotas pagalys.

Nes aš, ir glostytas, ir praustas, ir iškeiktas, 
Ne minkštakūnių veislei priklausau. Beje, 
Kiekvienas daiktas nebe savyje man daiktas, 
Poezija man — daiktas, aišku, savyje . . .

Naujos Knygos
Antanas Venclova. Epo

chos vėjas [564 psl.]. Rašyto
jo kūrinių serijos knyga, ku
rioje nagrinėjamos įvairios 
literatūrinės problemos, ap- l 
tariama rašytojų J. Baltušio, 
A. Gudaičio-Guzevičiaus, K. i 
Korsako, T. Ševčenkos, M. I 
Tanko ir kitų kūryba. Pakar- i
totinas leidimas.

Kazys Boruta. Skambėkit 
vėtroje beržai (438 psl.). Ra
šytojo kūrinių serijos devin
toji knyga. Joje patalpinti 
straipsniai ir apybraižos vi
suomenės gyvenimo klausi
mais, straipsniai apie litera
tūrą. Čia atsiskleidžia rašyto
jo kova prieš fašistinį režimą 
ir nacionalistinę ideologiją, 
prieš klerikalizmą ir religinį 
obskurantizmą. Iliustruota 
nuotraukomis.

Elena Bukelienė, Jonas 
Avyžius (239 psl.). Šioje mo
nografijoje autorė nagrinėja 
rašytojo J. Avyžiaus kūrybą, 
ypač brandžiausius jo veika
lus: "Kaimas kryžkelėje” ir 
"Sodybų tuštėjimo metas”.

Tarybų Lietuvos rašytojai 
(131 psl.). Biografinis žody
nas, skiriamas knygos propa
guotojams, bibliotekinin
kams, mokytojams, mokslei
viams ir kitiems besidomin
tiems Tarybų Lietuvos rašy
tojais ir jų knygomis.

Vytautas Girdzijauskas. 
Laimingųjų laimė (270 psl.). 
Naujas autoriaus romanas 
apie gamyklos darbininkų ir 
inžinierių gyvenimą.

Grigorijus Kanovičius. Ak
variumas (156 psl.). Knygelė
je yra pjesė “Akvariumas” ir 
komedija "Sudie ir sveiks, 
kalėjime”. Pjesėje autorius 
parodo gydytojų šiokiadie
nius, jų tarpusavio santy
kius.

Mykolas Karčiauskas. Balti 
yra takai (68 psl.). Antras 
jauno poeto eilėraščių rinki-

Eduardas Mieželaitis 

nys. Eilėraščiuose skamba 
meilė tarybinei Tė\ ynei, jos 
žmonėms.

Jonas Mačiukevičius. Ne
matomas smuikas (86 psl.). 
Naujas eilėraščių rinkinys 
apie žmogų ir jo santykį su 
pasauliu.

Bronius Mackevičius. Čia 
ošia pušys (314 psl.). Poeto 

j kūrybos rinktinė, kurioje 
autorius apdainuoja karį ko- 

i munistą, kuris narsiai perėjo 
fronto ugnį ir energingai ima- 

į si kuriamojo darbo. Čia rasi-
■ me ir meilės lyrikos. “Mažoji 
poezijos serija”.

Mes Tėvynę mylim (40 
psl.). Dail. Edmundo Žiaube- 
rio spalvotomis iliustracijo
mis papuoštoje poezijos kny- 

; gelėje jaunasis poezijos mylė
tojas ras S. Nėries, V. Mont
vilos, K. Kubilinsko, VI. Mo
zūriūno, P. Širvio ir kitų 
poetų patriotinius eilėraš
čius.

Jonas Ragauskas. Šventos 
pasakos (118 psl.). Antireligi
nio pobūdžio knygelė jauna
jam skaitytojui. Joje sudėtos 
ištraukos iš autoriaus knygos 
“Anuo metu”, iliustruota hu
moristiniais Žano Efebo pie- 

; šiniais. Antras leidimas.
Vytautas Petkevičius. 

Sieksnis — Sprindžio vaikas 
(102 psl.). Humoristinė apy
saka — pasaka apie tinginį 
vaiką, kuris nei mokytis, nei 

I dirbti nenorėjo, ir apie juo- 
I kingai liūdnas jo tingumo 
j išdavas. Iliustravo dail. Kas- 
' Lytis Juodikaitis. Antras lei-
■ d imas .

Raimondas Kašauskas. Ar
vydas ir saulutė (24 psl.). 
Ciklas trumpų apsakymų 
apie mažo berniuko gyveni
mo nutikimus. Iliustruota 
spalvotais piešiniais. Pakar
totinas leidimas.

Stefa Butkienė
“Vagos leidyklos darbuotoja



4-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Spalio (October) 31, 1975

w

Žmogus, išgelbėjęs Radviliškį

Romualdas Petkevičius
Išdundėno paskutinieji 

traukiniai. Stotį apklėtė nyki 
tyla, baimingas laukimas.

Tą 1944-ųjų liepos 22-osios 
pavakarę apmirė visas Rad
viliškis. Tartum staigaus pa
ralyžiaus ištiktas, sustingo 
visas didysis Pabaltijo gele
žinkelio mazgas. Neliko nė 
vieno trečiojo reicho karei
vio. Toliau nuo pavojingos 
vietos pasitraukė ir civiliai 
gyventojai.

— Pakelk žariją! — sumur
mėjo Miuleris, tas visiems 
ano meto geležinkelininkams 
pažįstamas okupacinės val
džios komendantas, raginda
mas jėga priverstą mašinistą 
kuo greičiau ginti paskutinį 
sąstatą. Iš jo albaniškos pyp
kės, prikimštos su popierumi 
maišyto tabako “Brikman”, 
pakilo melsvi dūmai. Dūmi
no garvežys, dūmino ir pa
skutinis reicho vietininkas.

Sutemo. Smulkutis žmogus 
smulkučiais žingsniais įcipse- 
no sodan. Jis vilkėjo tamsiais 
marškiniais, tamsiai murzi
nos spalvos buvo ir kelnės. 
Ant vos pastebimo kauburė
lio palygino velėnas. Po jomis 
— slėptuvė. Iš pabėgių su
ręsta, tvirta, nemaža. Iš na
mų sugabenti reikalingiausi 
daiktai. O tas vienaaukštis, 
aprūkęs ir suzmekęs medinis 
namas, kuriame jis gyveno, 
stūksojo čia pat, keliasdešimt 
žingsnių nuo vandentiekio 
bokšto. Jame ir nuomojo 
kambarėlius šio mūsų pasa
kojimo didvyris mašinistas 
Romualdas Petkevičius. 
Prieš daug metų įsikūrė jis 
čia su žmona, dviem sūnum ir 
dviem dukterim.

— Tu vienas likai, nepa
klausei, — prieštaravo gyve
nimo pusamžio sulaukusio 
mašinisto pati.

— Nebijok, moč, jeigu 
bomba tiesiai nepataikys — 
gyvi liksim. Miuleris neišva
rė su paskutiniu sąstatu, 
duos dievas, ateis tarybų val
džia — pirmutinis vesiu trau
kinį.

Suūžė mašinos. Ir vėl sto
tyje okupantų kareiviai. Pa
sklido visur. Po depo dirbtu
ves, pakrovimo rampas, elek
trinę, iešmų postą, vanden
tiekio bokštą. Sugužėjo ir į 
stoties rūmus. Kareivių buvo 
nedaug. Septyni. Lyg septy
nios tos lemtingos savaitės 
dienos. Visi jie buvo išvargę. 
Net nakties vėsa neapsaugo
jo nuo prakaito glitumos. Iki 
paryčių jie tampė sunkias 
dėžes su nežinomu pasitrau
kusios kariuomenės kroviniu.

Rytą Romualdas Petkevi
čius juos atpažino iš karto. Iš 
tolo, iš sodelio. Per pirmąjį 
karą ir jis buvo toksai, paža
liavęs. Pats buvo minuotojas,

RAŠO TADAS VYTARAS 

pionierių daliny tarnavo. Ir 
jie tokie patys, apnešti žalio
mis dulkėmis. Veidai, net 
plaukai pažaliavę. Amonalo 
dulkės. Siaubas! Depas jau 
buvo uždarytas. Jie vėl atida
rė. Skubiai minuojamas visas 
geležinkelio mazgas, visi pa
statai.

Ką daryti? Susprogs stotis, 
išlėks viskas. Namai — tiek 
to, o žmonės! Ne visi juk 
pasitraukė iš miesto.

Prie vandentiekio bokšto 
priėjo puskarininkis. Pakabi
no lauko telefoną. Paskiau iš 
lėto pasirausė kišenėje. Išsi
traukė kreidos gabalą. Ant 
raudonų durų nupiešė didelį 
šauktuką ir savo kalba balto
mis raidėmis užrašė:

“Dėmesio!
Įeiti griežtai draudžiama.
Minos!“
Kiti du nuširioglino nuo 

elektros stulpo, vilkdami pas
kui save laidų ritę. Dar kiti 
du skersai bėgius kasinėjo 
grioviukus.

Stotyje nė gyvos dvasios.
Mašinisto slėptuvėje nemi

gos naktis. Žmonos maldavi
mai ir vyro užsispyrimas. 
Žado netekę keturi vaikai. O 
jis išeina. . .

Eina bėgiais su krepšiu 
rankose tiesiai prie vanden
tiekio bokšto, prie sargybi
nio. Eina, kaip visad, savo 
sena geležinkelininko unifor
ma apsirengęs, ir renka ang
liukus.

— Stok, rankas aukštyn!
— rikteli sargybinis. — Ko 
čia? Kas tu?

— Aš jūsų mašinistas. 
Renku anglis. Gal dar teks, 
sakau, pietus išsivirti, — pa
stato krepšį ir kilsteli rankas 
Petkevičius.

— Kodėl neišvažiavai?
— Inspektorius Miuleris 

man liepė be jo įsakymo 
niekur nesitraukti. Sakė, bus 
dar vienas traukinys, kurį 
man teks vesti.

— Mauk iš čia! — sušvokš
tė unteroficierius.

— Klausau, pone leitenan
te! Aš jūsų paslaugoms . . .
— dar pirmojo pasaulinio 
karo metais austrų nelaisvėje 
išmokęs vokiškai, atsipraši
nėjo mašinistas.

Pakėlęs galvą, jis vėl pa
matė kaukolę ir tą užrašą. 
Atatupstas patraukė atga
lios.

Atsiraitę rankoves, brauk
dami žliungantį prakaitą, ka
reiviai užkasinėjo grioviukus, 
išraižiusius visą geležinkelio 
mazgą. Raudoni ir juodi lai
dai tuose grioviukuose už
dengti lentomis ir paslėpti. 
Ant jų užbarstyta žemių.

Pats vidudienis. Kaitra, 
nors į žemę lįsk. Ek tu, senas 
pirmojo pasaulinio karo pio

nieriau! Taip ir nesužinojai, 
kada susprogdins stotį! Ką 
dabar darysi? Eisi ir visiems 
sakysi: “Bėkit, gelbėkitės!”

Petkevičius braunasi į kai
myno sodą, lenda po serben
tų krūmais. Iš čia matyti 
vandentiekio bokštas, šalia jo 
stypsantis sargybinis. Nepa
liks gi vokiečiai saviškio, ir 
dar unteroficieriaus. O tas 
nepaliks telefono. Nebūtų vo
kietis. O telefonas irgi iš čia 
matyt kaip ant delno.

Gula po serbentų krūmais. 
Žiūri, laukia. Kareiviai tebe- 
barsto žemes ant savo grio- 
viukų. Neatsitraukia nuo 
vandentiekio bokšto ir unter
oficierius. Daugiau stotyje nė 
gyvos dvasios. Po sodą, tarp 
serbentų krūmų, linksmai šo
kinėja į kaimą išvažiavusio 
kaimyno triušiai. Riebūs pil
kiai kramsnoja gysločius. 
Juos vaiko du bloznučiai ka
reivėliai ir lazdomis muša. 
Gal savo paskutiniams pie
tums Radviliškyje. Atliuok
sės koks pilkis čia, atsivys jį 
vokietukas, ir Petkevičiui ga
las.

Kad juos velniai tuos triu
šius! O dar skruzdėlės apsto
to. Lyg žinodamos, kad nuo 
jų nepabėgs. Nors pasiusk. 
Va vokietukas neša dar vieną 
nepribaigtą ilgaausį. Eitų žal
čiai paskerstų žmonos peni
mą bekoną. Trauk perkūnai, 
nieko, jeigu ir liksiu pats be 
kumpių. Kad tik nešdintųsi 
greičiau.

Unteroficierius kažką šau
kia į telefono ragelį. Jis nuka
bina aparatą nuo vandentie
kio bokšto durų, persimeta 
per petį, žengia skersai bė
gių. Anapus, prieš pat stoties 
rūmus, stovi sunkvežimis. 
Pasigirsta mašinos signalas. 
Subėga ir sulipa į sunkvežimį 
visi kareiviai. Mašina nudar
da. Stotį vėl apgaubė tyla. 
Aplink nė vieno žmogaus. 
Žvirbliai, ir tie, rupūžiukai, 
kažkur išsilakstė. Skruzdžių 
iškankintas mašinistas išlen
da iš po krūmų, ropščiasi per 
tvorą.

Ką daryti?
Minutė, antra, trečia. Kas 

žino, kiek tų minučių liko. Va 
šviežiai užberta žemė. Rausia 
ją rankomis kaip kurmis. At
kelia lentą. Du laidai: raudo
nas ir juodas. Rankos dreba. 
Dar, dar . . . Pagaliau . . . 
Griebiasi juodojo. Ir tas 
neatsilaiko. Trūko. Atodūsis.

O ką, jeigu grįš kareiviai? 
Gal jie čia pat, laukia sprogi
mo? Suras? . . Tada — galas. 
Ir jam, ir jo šeimai, ir visiems 
gyviems, kas dar liko mieste
lyje. Reikia vėl užpilti laidus, 
užlyginti, sutvarkyti viską, 
lyg niekur nieko. O tada — 
atgalios į slėptuvę.

Šeduvos pusėje pasigirdo 
duslus sprogimas. Ten, palei 
kapines, okupantai laikė savo 
degalų cisternas. Vėl tyla. | 
Niekur nė gyvybės ženklo. 
Nei žmogaus, nei triušio . . .

— Sakiau, reikia išvažiuo
ti. Dar pamatysi, kas bus, — 
ir bardamasi, ir džiaugdama
si vyro pasirodymu, slėptu
vėje kužda Marija Petkevi
čienė. i

Kas gi žino, kas dar bus? i 
Gal kiekvienas geležinkelio 
mazgas užminuotas atskirai? 
Gal į kiekvieną galima atski
rai pajungti elektros srovę? 
Petkevičius vėl lenda iš slėp
tuvės.

— Ar nematai, kad rankos 
kruvinos! Še peilį, imk, rep
les, — paduoda į rankas pati.

O gal dar stotyje liko koks 
fašistėlis, paskutinis? Gal jis 
turi atlikti tą paskutinį nela
bojo darbą? Gal bus kaip prie 
tų cisternų? Peilis pravers.

Depo durys užverstos.
Pirmiausia — supiaustyti 

laidus;
v Sugriaudėjo kanonada. 
Trečia valanda nakties. Su
burzgė lėktuvo motorai. Nu
mes dabar bombą, pačią men
kiausią bombelę, ir stoties 
nebėra!

Brėkšta. Tęsiamas kupinas 
pavojų darbas. Trunka jis 
nuo 3 valandos nakties iki 17 
valandos kitos dienos. Vienui 
vienas mašinistas per 38 va
landas išminuoja, padaro ne
kenksmingas 228 aviacines 
bombas, kurių kiekviena sve
ria po šmitkilogramį, 116 mi
nų po 25 kilogramus kiekvie
ną, ant savo pečių išneša 1550 
kilogramų amonalo ir kitų 
sprogstamų medžiagų, su
renka 5 dėžes kapsulių. Vė
liau kariškiai apskaičiavo: 
viskas būtų buvę sunaikinta 
200 metrų spinduliu. Visi pa
statai. Nebūtų likę ir žmonės.

. . . Graužia akis, ėda gerk
lę. Kankina troškulys.

Prievakaris. Padvelkia ma
loni vėsa, Amonalu apsinuo
dijęs, iškankintas, anaiptol 
ne galijotiškos išvaizdos, bet 
titaniškos dvasios žmogus ir 
pats nebepamena, kaip atsi
duria slėptuvėje. Žalias skys
tis veržiasi iš jo burnos.

Kaimynė girdo rūgščiu pie
nu.

— Majoras Sokolovas, — 
liepos 26-osios rytą prisistato 
tarybinės karo geležinkelio 
tarnybos karininkas. — aš 
jau viską žinau. Žmonės pa
pasakojo.

Romualdas Petkevičius ski
riamas depo viršininku. Šali
nami mirties kareivių palikti 
sprogmenys.

Naktį vėl sugaudžia kry
žiuoti lėktuvai. Pikiruoja vir
šum stoties. Krinta bombos. 
Viena jų pataiko į depo pasta
tą. Gaisras. Visi puola gesin
ti. Pavojaus nebėra, sprog
menys išgabenti. Viena kry
žiumi paženklinto lėktuvo 
bomba pataiko į kryžiumi pa
ženklintą bažnyčią. Sulieps
noja. Tik šitaip hitlerininkai 
besugebėjo atkeršyti už lie
tuvio mašinisto Romualdo 
Petkevičiaus žygdarbį.

. . . Buvo karšta pavasario 
diena, kai su senuoju Petke
vičiumi sėdėjome naujajame 
Radviliškio viešbutyje ir kal
bėjomės apie tolstančius lai
kus.

Nūnai Romualdas Petkevi
čius — į devintąją dešimtį 
įžengęs personalinis pensi
ninkas. Šeduvoje senatvei 
įsikūręs.

Geležineklio veteranas lydi 
į stotį. Atsisveikiname. Sėdu 
į vieną traukinį iš tų dvide
šimties keleivinių, kurie kas
dien pravažiuoja pro Radvi
liškį. Į tą patį vagoną sugar
ma ir po savaitgalio poilsio į 
mokyklas grįžtantys studen
tai, geležinkelininkų vaikai. 
Ir kažin, ar kuris iš jų bepa
žįsta Romualdą Petkevičių, 
ar buvo girdėjęs apie jo 38 
valandų žygdarbį, išgelbėjusį 
didįjį Pabaltijo geležinkelio 
mazgą ir daugelio jų tėvų 
gyvybes.

Sveikatos miestelis — miškų ramybėje

Siauriniame Vilniaus pa- Numatytos vietos dar in-
kraštyje, tarp Molėtų plento 
ir kelio į Žaliuosius ežerus, 
plyti apie 60 hektarų lauky
me. Čia išaugs modernių ligo
ninių miestelis. Jame vienu 
metu gydysis daugiau kaip 
du tūkstančiai žmonių.

Dabar jau gerokai ūgtelė
jęs onkologinio 450 vietų dis
panserio korpusas. Klojami 
pamatai respublikinei dau- 
giaprofiliriei 300 vietų vaikų 
ligoninei. Kitąmet numatoma 
pradėti statyti didžiausią pa
statų kompleksą — tūkstan
čio vietų respublikinę dauge
lio profilių klinikinę ligoninę.

VYRAI, NESIJUOKITE!
Vinis j vadavimo karstą

Vienoje žemaitiškų klum
pių sunešimo sueigoje teko 
įdomiai praleisti vakarą. Sve
čių palinksminimui buvo mu
zika, užkandžiai ir protą svai
ginantys gėrimai. Visko bu
vo. Tik trūko kugelio. Kad jo 
nebuvo, teko sužinoti ir prie
žastį. Mat, kugelis, senosios 
imigracijos, “bemokslių” lie
tuvių ateivių sugalvotas pa
tiekalas, šiai rafinuotai publi
kai būtų nekultūringumo pa
žymys.

Ta proga sutikau seniai 
pažįstamą tautietį. Tautietį, 
ne bent kokį, bet šimtapro
centinį tautininką, Tautinės 
Sąjungos pastovų narį, visą 
veiksnių spaudą skaitantį pa
triotą, savo patriotizmą ma
tuojantį antitarybinės propa
gandos žodžių sriautu.

Besikalbant palietėm ir 
Lietuvos “vadavimo” klausi
mą. Tuojaus pastebėjau jo 
minčių mišinyje prislėgtą 
nuotaiką.

Negailėdamas karčių žo
džių jis pradėjo išmetinėti, 
kad po Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijos Helsinkyje, prezidentas 
F ordas ir net Vatikano atsto
vas pasirašė po Deklaracija, 
garantuojančia Europos val
stybių rubežių saugumą, kas 
reiškia, kad ir dabartiniai 
Lietuvos rubežiai pasiliks to
kie, kokie buvo per 30 metų. 
Atrodo, kad būtu viskas — 
aišku, — sako tautietis, bet 
mūsų ultra-patriotinė spau
da, pav., “Naujienų” vyriau
sias redaktorius, tiesiog 
“Draugo” eiliniam redakto
riui Broniui Kvikliui plaukus 
rauna, kam tas “Drauge”, 
parašė,kad prezidentas, pasi
rašydamas po taikingo sugy
venimo Deklaracija, kaip Ju
das už 30 grašių išdavė Kris
tų, pardavė komunistams 
Lietuvą. O “Naujienose” ra
šo, kad vadavimo biznis turės 
toliau eiti, nežiūrint Helsin
kyje pasirašytos pardavys- 
tės.

—- Kaip tai pardavė? Juk 
Amerika niekados nesisavino 
Lietuvos? Lietuva nebuvo jos 
51-oji valstija. Tai negalima 
nesavą daiktą ar žemės plotą 
parduoti. Tas visai nesutinka 
su Amerikos privatinės nuo
savybės principais.

— Taigi, taigi . . . Dabar 
veiksnių spaudoje dėl to lais
vinimo biznio eina smarkiau
sios peštynės. Mane tiesiog iš 
proto varo. Nežinau nei kaip 
galvoti, nei į kurią pusę kryp
ti? Ar beverta vadavimo rei
kalui pinigus aukoti? Gal ge
riausia būtu su Smirnof vod- 
kos taurele Lietuvos vadavi
mo reikalą į užmarštį nuplau

fekcinei ir pulmonologinei li
goninei.

Visi miestelio pastatai bus 
sujungti transportiniais tune
liais. Prie ligoninių bus už
veisti parkai su alėjomis, de
koratyviniais baseinais.

Sveikatos miestelio pasta
tus suprojektavo Miestų sta
tybos projektavimo instituto 
architektai E. Chlomauskas, 
R. Plyčius-Plyčiuraitis, Z. 
Landzbergis, R. Krikštopavi- 
čienė, A. Panavas, konstruk
toriai A. Katilius, A. Vasi
liauskas.

A. Stanevičius 

ti .. .
— Taip negerai. Nereikia 

užmiršti Lietuvos. Palaikyti 
su ja gerus santykius reikia. 
Juk ten gyvena mūsų tautos 
kamienas, iš kurio atžalos 
augs per šimtmečius.

— Aš neskaitau laiko šimt
mečiais. Man svarbu dabar
tis. Mūsų veiksnių vadai skel
bė, kad Amerika išvaduos 
Lietuvą ir mes grįšime jos 
valdyti. O dabar liko viskas 
miglota. Atrodo, kad per ke
tvirtį šimtmečio Lietuvos va
davimo mitas sugriuvo.

Man tai pikta, kad mums, 
atvykus į Ameriką, mūsų 
vadai skatino glaustis prie 
respublikonų, nes jie kietesni 
antikomunistai. Nesusipaži
nus su Amerikos istorija, 
buvo žioplai pražiūrėta, jog 
visi Amerikos karai buvo 
pradėti Demokratų Partijai 
valdanti. 0 be karo, broleli, 
niekas Lietuvos neišvaduos.

— Bet ponuli . . . Jeigu 
kiltu karas, tai jis būtų bran
duolinis. Po jo, gali iš Lietu
vos likti tik nedėgulis! Arba 
branduolinės jėgos retežinė 
reakcija gali susprogdinti vi
są mūsų planetą į šipulius! Po 
to ne tik Lietuvos, bet ir 
religininkų skelbiamo dievu
lio tektų ieškoti . . .

— Nežiūrint, kas atsitiks, 
aš keisiu partiją. Eisiu pas 
demokratus, nes respubliko
nais esu nusivylęs. Ten ran
dasi keli antitarybiniai prie
šai, kaip senatorius Jackson 
ir unijų viršyla George Mea
ny.

— Partijose blaškymasis 
nieko nepadės. Abi partijos 
vienodos: ginančios didžiojo 
kapitalo ir biznio interesus. 
Tik kiti žmonės. Kiti politi
kieriai. Branduolinio amžiaus 
laikais keičiasi žmonių santy
kiai ir valstybių politinės 
nuotaikos. Nežiūrint, kuri 
partija valdys, turės eiti pra
dėtu detentės kurso keliu, 
arba žūti branduolinės ug
nies pragare.

— Velniškai prikentėjome 
Antro Pasaulinio karo laiku. 
Nepyragai buvo ir dipukų 
lageriuose Vokietijoje. Gal ir 
teisingai kalbi, Pipirai. Ge
riau su dabartinės Lietuvos 
lietuviais bendrauti, negu su 
jais kariauti. Tas prezidento 
Fordo padėtas parašas Hel
sinkyje ir bus lemtinga vinis į 
Lietuvos vadavimo biznio 
karstą.

Orkestras pradėjo groti 
valsą. Tautietis su prigesusio 
įkarščio nuotaika, pradėjo 
šokti su ilga suknia apsiren
gusia dama. Atrodė kaip 
Kaune smetoniniais laikais

Jurgis Pipiras

Plečiasi pramonės 
produktų eksportas

Panevėžys. Didelė siunta 
kineskopų su “Ekrano” ga
myklos ženklu šiomis dieno
mis iškeliavo į Graikiją. Da
bar panevėžiečių produkcija 
gerai žinoma Jugoslavijoje, 
Italijoje, Suomijoje, Vokieti
jos Federatyvinėje Respubli
koje, daugelyje kitų Europos 
šalių. Tačiau daugiausia pa
nevėžiečių produkcijos užsa
ko Vokietijos Demokratinė 
Respublika.

Šiuo metu kas antras “Ek
rane” pagamintas kineskopas 
siunčiamas į užsienį. Tokį 
platų kelią į pasaulinę rinka 
panevėžiečių produkcijai at
vėrė vietos specialistų pa
stangos ir šalies mokslinio 
tyrimo institutų darbuotojų 
parama. Įdiegtos į gamybą 
gamyklos novatorių kūrybi
nės mintys ir mokslininkų 
rekomendacijos padėjo sėk
mingai įgyvendinti komplek
sinį produkcijos kokybės ge
rinimo planą, numatytą 
penkmečio pradžioje.

ELTA

Ginčai Amerikos 
moterų gretose

Karen DeCrow
Philadelphia, Pa. — 

Praeitą savaitę čionai laikė 
suvažiavimą Nacionalinė Mo
terų Organizacija, kuri, sako
ma, jau turi 55,000 tūkstan
čius narių 50-yje valstijų. 
Suvažiavime dalyvavo 3,000 
moterų!

Organizacijos prezidente 
vėl išrinkta advokatė Miss 
Karen DeCrow, iš Syracuse, 
N. Y. Ginčai kito dėl moterų 
organizacijos politinės veik
los. Buvo ir tokių, kurios 
priešingos užgyrimui kandi
datų į valdžios vietas. Tai 
esanti ne šios organizacijos 
sritis. Bet dauguma, matyt, 
stoja už dalyvavimą politinė
je veiktoje. Organizacija jau 
užgyrė Kongreso Atstovų 
Buto narę Mrs. Bella Abzug, 
kuri planuoja ateinančiais 
metais kandidatuoti į šalies 
senatorius iš New Yorko val
stijos.

Protesto laiškas
Henry Kissingeriui

Corliss Lamont
New Yorkas. — Sužinojus, 

kad Valstybės Departament 
atsisakė duoti vizą žymiam 
Italijos Komunistų Partijos 
veikėjui Sergio Serge, norin
čiam atvykti į Jungtines Val
stijas, kilo audra protestų. 
Tuoj Emergency Civil Liber
ties Committee pirmininkas 
Corliss Lamont pasiuntė val
stybes sekretoriui Henry 
Kissingeriui aštrų protesto 
laišką. Kissingeris kaltina
mas sąmoksle su Amerikoje 
plačiai veikiančiais italais fa
šistais svečiui uždaryti šios 
šalies duris. & 
Giliai įspūdingas 
moterų susitikimas

Berlin. — Pasauliniame 
Moterų Kongrese dalyvavo ir 
Pietinio Vietnamo moterų de
legacija. Bene pats gražiau
sias ir, įspūdingas iš visų 
nepaprastų susitikimų buvo 
tas, kai susitiko Jungtinių 
Valstijų skaitlinga delegacija 
su Vietnamo moterų delega
cija. Tai buvo giliausio susi
jaudinimo vaizdas, kai šių 
abiejų šalių moterys apsika
binusios bučiavosi ir džiaugė
si šia reta proga.

Išsilaisvinusio Pietų Viet
namo moterys buvo entuzias
tiškos šio kongreso dalyvės.

Buena Park, Cal. — Čia 
kalbama, kad buvęs prezi
dentas Nixon ruošiasi viešna- 
gėn į Kiniją. Jis gavęs nuo 
paties Mao Tse-tungo laišką 
su pakvietimu į svečius.

t
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Mūsų farmeriai jų maitina, bet kiti jų melžia!

I ūksiančiai farmerių kasmet bankrūtoja. Jie skundžiasi, kad negali galo su galu suvesti, 
kad jie už savo sunkaus darbo produktus gauna mažą atlyginimą. Tuo tarpu mes, miestų 
gyventojai, dejuojame, kad maisto kainos iškilusios iki padangės, kad milijonai žmonių 
nebegali jo pakankamai įsigyti.

Maisto trustai ir pelnagrobiai sau žeriasi nesvietiškus pelnus.

Binghamton, N. Y.
Rugsėjo 12 palaidotas An

tanas Navalinskas, 16 metų, 
išgyvenęs Willy Point Nurs
ing Home. Būdamas sveikas 
velionis nekartą prisiminda
vo, kad jis nenorėtų ilgai 
sirgti. Bet turėjo sirgti labai 
ilgai. Laimė, kad galėjo sėdė
ti ir skaityti “Laisvę” ir “Vil
nį”, tai džiaugdavosi skaity
damas tų miestų naujienas ir 
žinias iš Tarybų Lietuvos, 
kurioje stebėtina pažanga da
roma gyvenimo srityse.

Antanas iš Lietuvos atvyko 
1910 metais į Pittsburgh, Pa. 
Buvo siuvėjas, tai ir čia tuo 
užsiėmimu vertėsi. Gyvenda
mas Pittsburghe priklausė 
prie pirmeiviškų organizaci
jų. Dalyvavo veikalų pastaty
muose. Buvo geras pažangie
tis ir aukotojas spaudai ir 
kitiems geriems reikalams. 
Vėliau buvo apsigyvenęs 
Forest City, Pa. Ten išgyve
no 14 metų. Paskui atvyko į 
Biųghamtonų ir išgyveno iki 
mirties. Čia turėjo savo namų 
ir siuvyklą. Bet liga privertė 
viską palikti.

Būdamas sveikas Antanas 
mylėjo paviešėti kituose 
miestuose, taipgi viešėjo Lie
tuvoje prieš smetonizmo lai
kus. Galima sakyti, kad velio
nis buvo žmogus gyvas, drau
giškas. Buvo SLA narys. Kai 
SLA seimas skilo 1930 metais 
Chicagoje ir susikūrė Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mas, Antanas iš SLA perėjo į 
LDS ir buvo nariu iki mirties. 
Ir čia Binghamtone priklausė 
prie Lietuvių Namo Bendro
vės ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos.

Atsimenu, kada Hitleris 
įsibrovė į Lietuvą, Antanas 
gailiai apsiverkė, suprato ne
laimę. Šiaip jis buvo linksmo 
būdo žmogus, mylėdavo pa
juokauti . . .

Prieš smertį Antanas iš 
savo santaupų paskyrė “Lais
vei” ir “Vilniai” po $100.

Antanas paliko liūdinčias 
žmoną Juzę Navalinskienę, 
kuri taip pat randasi Nursing 
Home, ir seserį Paulinų Bak- 
šas, kuri su dviem sūnais — 
Bill ir Andrium — gyvena 
Floridoje. Velionis čia Ameri
koje turėjo brolį, kuris mirė 
prieš keletą metų. Taipgi 
turėjo du brolius ir seserį, gal 
Lietuvoje, nežinia.

Gražiai, laisvai Antanų pa
laidojome Spring Forest ka
pinėse.

Palydovai buvo pakviesti 
pas Maldeikienę, kuri visus 
gerai pavaišino.

Ilsėkis, mielas drauge, 
Amerikos žemelėje, užbaigęs 
savo gyvenimo kelionę.

J. Vaicekauskas 
PADĖKA

Mano gyvenimo draugui 
Antanui Navalinskui mirus 
rugsėjo 10 dienų, norių padė
koti visiems, kurie lankėsi 
šermeninėje ir palydėjo į pa
skutinę jo kelionę, taipgi šer
menų direktoriui Bednarsky, 
karstanešiams ir Jonui Vaice
kauskui už pasakytų paskuti
nio atsisveikinimo.

Juzė Navalinskienė

Scranton, Pa.
Jau praslinko kiek laiko, 

kai iš Lietuvos sugrįžo Ma
rytė Cerkauskaitė, aplankiu
si savo sunegalėjusių giminai
tę. Tai jau buvo trečias kar
tas, kai ji aplankė savo tėve
lių gimtąjį kraštų.

Neatsižvelgiant į tai, kad ji 
buvo patenkinta savo kelio
ne, ji nusiskundė, kad jai 
teko gana daug pavargti. Gal 
ir dėl to, kad jau skaitlingas 
metu krūvis slegia ir jos 
pečius. Tų patį galima pasa
kyti ir apie visus pagyvenu
sius žmones, nežiūrint, ką jie 
beveikia ir kur bekeliauja.

Apie padėtį Lietuvoje daug 
rašoma mūsų spaudoje, tai 
čia ir nepakartosiu. Laiminga 
Tarybų Lietuva ir jos liaudis, 
apart ko kito, ir tuomi, kad 
jai negręsia antpuoliai buvu
sių galingesniu kaimynu, ku
rie kartodavosi prieš jos įsi
jungimų į Tarybų Sąjungų.

Koks nors veikimas musų 
mieste neįmanomas dėl su
mažėjimo pažangiečių skai
čiaus, o ir likusieji“ negali 
pasigirti savo sveikatingu
mu. Tarpe tokių nelaimingu 
galima suminėti draugę 
Gluoksnienę, Vladų Cerkaus- 
kų ir kitus.

Malonu pažymėti, kad 
draugė M. Vanagaitienė rug- 
piučio 14 d. “peržengė” 95 
metus amžiaus. Neatsižvel
giant į tai, kad ji tiek daug 
metų išgyvenus, ji su pagalba 
savo dukrelių dar skaito ir 
“Laisvę”, ir “Vilnį”. Linkime 
draugei Vanagaitienei išgy
venti dar daug metelių.

Mūsų kaimyninio miesto 
Wilkes-Barre, Pa., pažangie
tis Antanas Globičius, sune- 
galėjęs, pasidavė į Wyoming 
Valley ligoninę. Apgailestau
damas draugo padėtį, linkiu 
jam greitai susveikti.

Tarpe užsilikusių kelių se
nelių, kurie atvyko į šių šalį 
prieš Pirmąjį pasaulinį karų, 
yra ir Petras Talkevičius, 
kuris, išbuvęs ligoninėj kiek 
laiko, dabar jaučiasi geriau.

Tai tik tiek iš mūsų miesto, 
kuriame pirmiau gana plačiai 
klestėjo lietuvybė, bet dabar 
jau prie išnykimo slenks
čio. . . K. G.

San Francisco, Cal.
Spalio 11 dienų prie Ispani

jos konsulato ant kampo Ba
ker ir Jefferson gatvių įvyko 
didžiulė demonstracija. Jinai 
prasidėjo iš St. Mary Church. 
Pradėjo žygiuot tik keli šim
tai žmonių, bet kai pasiekė 
konsulatų, jau buvo 3,600. 
Žygiuotojai dainavo revoliu
cines dainas ir nešė transpa
rantus su Šukiais prieš Ispa
nijos fašizmą. Demonstrantai 
daugiausia buvo jauni žmo
nės. Demonstracija buvo su
ruošta prieš rugsėjo 27 d. 
penkių Ispanijos liaudies ko
votojų už laisvę ir demokrati
ja sušaudymų.

Demonstracija taipgi reika
lavo, kad iš Ispanijos išsi
kraustytų Amerikos ČIA ir 
kad būtų ištraukta Amerikos 
militarinė ir ekonominė pa
galba gen. Franco kruvinam 
režimui.

Demonstraciją suorganiza
vo Jungtinių Valstijų Komi
tetas už Demokratiją Ispani
joje. ***

Spalio 18 dieną įvyko masi
nis susirinkimas išreiškimui 
solidarumo Portugalijos ko
vojančiai liaudžiai. Ant Gold
en Gate Avė. prie Federali
nio pastato susirinko keli 
šimtai žmonių. Buvo keturi 
kalbėtojai. Jie nurodė Portu
galijos liaudies laimėjimams 
pavojų iš reakcininkų pusės. 
Yra pavojus, kad Portugali
joje gali pasikartoti Čilės is
torija, kur militaristai nuver
tė koalicinę demokratinę val
džių ir įvedė kruviną fašistinį 
režimą.

Mitingą surengė Portugali
jos Solidarumo Komitetas.

Ig. Kamarauskas

SAVAITGALIO IŠVYKOS
Pas Montrealiečius

Kviečiama Montrealo LLD kuopos nuvykau į jų 60-mečio 
mūsų LLD Draugijos minėjimų. Ten praleidau šeštadienį ir 
sekmadienį labai maloniai ir, man atrodė, labai naudingai.

Petrė ir Liudas Kisieliai mane priėmė pas save, sutiko 
aerodrome, o vakare sušaukė grupę draugų, su kuriais 
tikrai gražiai pasikalbėjome mūsų pažangaus judėjimo 
reikalais.

Sekmadienį vykome į LLD kuopos šaukiamų pobūvį. Ten, 
draugui Urbanavičiui pirmininkaujant, LLD Draugijos 
60-mečio minėjimas pravestas puikiai. Kalbėjo draugai 
Kvietinskas, Gudas, Kisielienė ir aš.

Paskiau sekė “Liaudies Balso” vajaus atidarymas, kurį 
pravedė J. Vilkelis ir, nors iš nedidelio būrio draugų, 
sudėjo $515.

Po to man dar teko pakalbėti “Laisvės” reikalais. Smagu 
pasakyti, kad draugai ir į šį reikalų nepašykštėjo atkreipti 
dėmesį. Trys užsiprenumeravo naujai “Laisvę”, septyni 
atsinaujino ir aukomis mūsų fondui sudėjo $115. Reiškia,
viso parsivežiau $215.

Aukojo sekami:
Montrealo Moterų Klubas..................$25.00
Montrealo LLD kuopa.......................  25.00
J. Urbanavičius................................... 11.00
E. M. Morkevičiai............................... 10.00
J. Čičinskas......................................... 10.00
J. Vilkelis .......................... :............... 10.00
K. Aržuolaitis..................................... 5.00
P. Bendzaitienė................................   . 5.00
V. Zavišienė.........................  5.00
K. Žekonis......................................... 2.00
A. Šilinis ............................................. 2.00
A. Suplevičienė................................... 2.00
J.Taruška........................................... 2.00
M. Niaurienė....................................... 1.00

Į aerouostų mane palydėjo draugai Morkevičiai, kuriems, 
taip pat kaip Kisieliams, noriu tarti širdingų padėkų.

Sugrįžau į namus pilna entuziazmo, ryžto tęsti darbų, kiek 
tik mano jėgos leidžia, ir visų tų mano ūpų sukėlė 
pasimatymas su maloniais tautiečiais, Montrealo pažangiais 
draugais. Dėkoju visiems. Ieva Mizarienė* * *

IŠ HARTFORD, CONN.
Sekmadienį redaktorius A. Bimba nuvežė pilnų mašinų 

niujorkiečių į hartfordiečių pobūvį, kuris buvo ruošiamas 
spaudos naudai. Jis parvežė aukomis ir prenumeratomis 
$185.

Ona Visockienė, kuri apmokėjo didžiųjų dalį pobūvio 
maisto išlaidų, dar įdavė d. Bimbai $130, paskirdama $30 už 
3 prenumeratas ir $100 “Laisvei” kaip aukų.

Kitos aukos per A. Bimbų:
John Vasil, žmonos Veronikos gimta

dienio, spalio 20 d. proga........$25.00
Walter Dūda............   10.00
Marytė iš Waterburio,<....................... 10.00
Bill Yokubonis, Waterbury, Ct............. 10.00

Ieva Mizarienė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Leono Joniko

MIRĖ
1969 M. LAPKRIČIO 3 D.

Ilgu, ilgu mums be Tavęs - Nors ko reikia visko yr’. . .
Alisė Jonikienė

Sūnus Leonas ir šeima 
Anūkė Kim ir šeima

POINT PLEASANT, N. J.

Mirus

Kazimierui Dzevečkai
Reiškiame giliausių užuojautų jo sūnui Kazimierui, 

marčiai Aldonai, jų dviem vaikams ir jo dukrai Jean 
Brookfield; taipgi visiems artimiesiems.

AMELIA JESKEVIČIŪTĖ-YOUNG 
ELENA N. JESKEVIČIUTĖ

Cleveland, Ohio
PRANEŠIMAS

LDS 55-tos kps. susirinki
mas įvyks lapkričio 6 d. ICA 
svet., 15901 St. Clair Ave.

Pradžia 1 vai. po pietų.
Po susirinkimo vaišės. Pra

šome narių ir draugus daly
vauti.

Kviečia
LDS 55-tos kps. Valdyba

JEIGU MOTERYS, 
KODĖL NE VYRAI?

Jersey City, N. J. — Čia 
viena kompanija išmetė iš 
darbo vienų savo raštinės 
darbininkų už tai, kad jis 
užsispyręs nešioti ilgus plau
kus. Jis samdytojus patraukė 
į federalinį teismų, nes kom
panija prieš jį panaudojusi 
lytinę diskriminacijų. Ir fede
ralinis teismas palaikė jo pu
sę, įsakydama kompanijai su
grąžinti jam darbą. Teisėjas 
pasakė: Jeigu leidžiate savo 
moterims auginti ilgus plau
kus, tai turite leisti ir vy
rams. Jiems tos teisės neduo
ti, reiškia juos lytinei diskri
minuoti.

Iš Madrido pranešama, kad 
Ispanijos fašisto diktatoriaus 
sveikatos padėtis yra kritiš
ka. Mažai vilties belikę jam 
išsigelbėti nuo mirties.

SVEIKINIMAS
Sveikinu jus, gerbiamieji draugai ir draugės, laisviečiai, 

rašytojai, rėmėjai ir skaitytojai čia Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir LTSR Didžiosios Spalio Socialistinės Revoliuci
jos 58-jų metinių proga ir linkiu, kad ramybė ir taika 
nugalėtų ir viešpatautų visame pasaulyje.

Lai laisvės meilės saulė šviečia visame pasaulyje!
Jonas Smalenskas

Miami, Florida

Norwood, Mass.

NELABAI GEROS 
NAUJIENOS

Nelė Grybienė serga. Spa
lio 23 dienų jau antrų kartų 
buvo gydytojo pasiųsta į Nor
wood ligoninę. Jos širdis blo
gai veikia.

Spalio 15 dienų A. Zaruba, 
kuris gyvena 21 West Str., 
staiga susirgo ir buvo išvež
tas į Norwood miesto ligoni
nę. Čia buvo padaryti visokie 
tyrimui ir “X-ray”, bet, taip 
sakant, nieko “baisaus nesu
rasta”. Teko sužinoti nuo jo 
žmonos Olgos, kad jos And
riui operacijos nereikės dary
ti, ir, kad gal greitai galės 
grįžti į namus.

Spalio 19 dienų taip pat 
rimtai buvo susirgęs ir išvež
tas į ligoninę J. Sadauskas. 
Jam čia buvo padaryta gana 
sunki operacija. Bet teko nu
girsti, kad operacija buvo 
sėkminga ir yra vilties ligo
niui susveikti.

Linkiu visiems trims ligo
niams laimingai pasveikti.

M. Uždavinis

Washingtonas. — Jau susi
tarta ir nustatyta, kad prezi
dentas Ford Kinijoje lankysis 
lapkričio mėnesį. Tik dar ga
lutinai nepaskirta diena. Sa
koma, kad į ten jis vyks kada 
nors apie lapkričio 28 dienų.

Egiptietis pries
Sinajaus sutarti

Washington. — Šiuo laiku 
Jungtinėse Valstijose lankosi 
pats garsiausias Egipto žur
nalistas Mr. Heykal. Jis sa
ko, kad jis griežtai priešingas 
Egipto prezidento Sadato pa
sirašytai Sinajaus sutarčiai 
su Izraeliu. Jo nuomone, ši 
sutartis yra tragiška klaida ir 
kad naujas Karas Vidurio 
Rytuose labai didelė galimy
bė. Sinaujaus sutartis padali
ja arabiškas šalis į dvi’kem
pes, ir tuo būdu susilpnina jų 
atsparumų prieš Izraelio ag
resijų.

.. ..................................... ............................................................................ .M)

BROCKTON, MASS.

Mirus

Julia Gerulskienei
Reiškiu giliausių užuojautų jos dukteriai Mildred 

Simmons; broliui Adolph Johnson Michigane; trim 
seserim Ada White Brocktone, Doris Leeman Dor- 
chesteryje, ir Anna Rosenberg Sanford, Maine; taipgi 
anūkams ir proanūkiams.

BRONĖ KIARŠIENĖ
Cambridge, Mass.

I
 IMPORTANT NOTICE TO SENDERS OF ; 

GIFTS TO RELATIVES IN USSR
I. The system of sending Gifts of ■ 

Preferential Rouble Certificates is ■ 
being discontinued by the Soviet : 
authorities as of December 22, : 

I J 975.
* <
> <

: 2. The purchase of Automobiles and :
: other items as gifts for relatives in I 

USSR will also cease after Decern- :
!. her 22, 1975.

► ’
i 3. After that date only CASH RE- : 
!• MITTANCES will be permitted, • 
: PAYABLE IN ROUBLES after a ; 

deduction of 30% tax.

: 4. The price of each Preferential j
Rouble Certificate is now $2.75. į

: 5. The prices for Automobiles are as t
! follows: j

: Zhiguli VAZ 2101 $3642.00
! Zhiguli VAZ 2102 $3995.00 ;
i Zhiguli VAZ 2103 $4147.00 ;

Zaporozhets ZAZ 968 AE $2705.00 :

!■ DO YOUR RELATIVES A FAVOR AND : 
RUSH YOUR ORDERS TO US NOW.

THIS IS YOUR LAST CHANCE. |

: Rush your orders and remittonces to: |

PODAROGIFTS, INC. I

1
 240 Fifth Avenue |

New York, N. Y. 10001 |
Tel.: (212)685-4537 I



6-tas puslapis

METINIS KONCERTAS
Įvyks lapkričio 9 d., Laisvės Salėje 

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

Pradžia: 2 vai. po pietų

Wilma Hollis, Mildred Stensler
Hartfordo Laisvės Choro Aido Choro vadovė

vadovė t
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

WMAAAAAAAAMAMAAAAMAMMWWWVVMAAMWWWVnfWWWVVVWVVVWWWVIA

Philadelphia, Pa.
GYVENIMAS IŠSKLAIDĖ 
DRAUGUS

Prieš 60 metų atvykę iš 
gimtinės Lietuvos jauni vyrai 
ir merginos apsigyvendavom 
arčiausiai vieni kitų. Kūrėme 
draugijas, statėme svetaines, 
rengėme sau ir žmonijai atei
čiai. Per laiką taip suartėjo
me su draugais-gėmis, tary-j 
turn būtume vienos šeimos 
nariai.

Dabar neskaitlingi likučiai 
darbščiųjų draugų taip išsi
sklaidę, kad juos sutikti, pa
sikalbėti veik neįmanoma.

Štai keli tokių: Draugų Tu- 
reikių šeima buvo įsikūrusi 
arti “Kovos” išleistuvės. He
lena Tureikienė pamėgo so
cialistinę idėją ir įstojo į 
darbščiųjų draugų eiles. Per 
60 metų turėta daug visokių 
parengimų, kuriuose d. Tu
reikienė darbavosi ir kitus 
skatino dirbti.

Vėlesniu laiku parengimai 
mūsų, spaudos naudai vykdo
mi vakarienių, banketų for
moje. Tai virėjos gaspadinės, 
svarbiausios darbininkės. 
Draugė Tureikienė ir Vlodė 
Paliepienė (Philips) per dau
gelį metų svečius skaniu 
maistų pavaišindavo.

Prieš metus laiko d. Turei- 
kienės sveikata sušlubavo. 
Paliko mus, išvyko gyventi 
pas dukrą į Sicklerville, N. J. 
Draugė Paliepienė apsigyve
no irgi pas dukrą West Ber
lin, N. J. Nei joms, nei 
mums, be mašinų susisiekti 
neįmanoma. Dėka Rožytės,

Brockton, Mass.
Spalio 24 dieną nuėjau pas 

John Sastavicką atnaujinti jo 
“Laisvės” prenumeratą. 
Paaiškėjo, kad jis buvo nuvy
kęs į Lietuvą. Išvažiavo rug
sėjo 18 dieną, o grįžo 27 d. 
Bet, sako, gavau laišką nuo 
sesers dukters Onos Graužy- 
tės, Vincūnų kaimo, netoli 
Druskininkų, kuriame kvie

LAIKRAŠČIO “LAISVĖS” 

man pavyko susirasti d. Tu- 
reikienės gyvenvietę ir ją 
aplankyti su veikėja pasikal
bėti. Jeigu josios kojos su
tvirtėtų, ji dalyvautų paren
gimuose. Kaltina filadelfie- 
čius už neįvykinimą spau
dos naudai parengimų. Pasa
kė: “Busiančią vasarą paren
gimas turi įvykti.” Rožytė 
pasakė: “Mes gelbėsime 
Drg. Tureikienė atsinaujino 
laikraščius ir paaukojo ne tik 
spaudai, bet ir Mildos namui 
Chicagoje penkinę. Žinau jo
sios jausmingumą ir pagalbos 
reikale. Susirgus draugei 
Elžbietai Mulokaitei, prie jo
sios buvo per ištisas dienas.

Nariais buvusi skaitlinga 
ALLD 10 kuopa, dabar skait
linga sergančiais. Broniutė 
Ramanauskienė turėjo ūkį. 
Pas ją yra įvykę keletas 
parengimų spaudos naudai. 
Svečius vaišindavo skaniais 
lietuviškais sūriais ir raugin
tu pienu. Philadelphietės vi
rėjos parengimams darbuo
davosi porą dienų. Pasekmės 
visuomet buvo geros.

Mirus vyrui Antanui, ir 
Broniutė susilpnėjo. Viską iš- 
sipardavus, apsigyveno pas 
pažįstamus kaimynus Tel
ford, Pa. Gyvena tykiai, ra
miai.

Philadelphiečių veikėjus 
spaudžia bėdos. F. Walant 
per metus laiko turėjo net dvi 
auto avarijas. Pirmoje buvo 
užmušta žmona, antroj buvo 
sudaužyta mašina ir jo svei
kata pažeista.

Adomėlį Pauli u kaiti po 

čia mane į vestuves. Na, ir jis 
vėl nuvykęs. Sugrįžo Lietu
voje labai pasitenkinęs.

Lietuvoje dar tebesanti 
tradicija, kad per vestuves 
svotas randamas kuo nors 
nusikaltęs ir nuteisiamas “pa
korimui”. Šioje nuotraukoje 
matome svotą su virve ant 
kaklo. S. R.

, sunkios ligos sūnus išsivežė į 
' Californiją.

A. Adorns buvo beprade
dąs darbuotis, pergyveno 
sunkią operaciją, yra silpno
kas.

Juozas Kazlauskas, paty
ręs ir darbštus veikėjas, am
žium seniausias (87) metų, 
kankinamas mainierių asth- 
mos. Jo žmoną ir slegia metų 

’ skaičius.
R. Merkis gyvena vienas, 

veikime pagalbos tikisi iš Ro
žytės ir Albertuko.

Gaila kad nei aplankyti, 
visų draugų neįmanoma, dėl 
jų išsisklaidymo. Spaudos rė
mėjų, parengimų lankytojų 
dar turime vidutiniškai. Tik 
sušaukime juos ... R. M.

Mirė K. Dzevečka
Spalio 24 d., sulaukęs 95 

metų amžiaus, mirė Kazys 
Dzevečka. Jo palaikai buvo 
sukremuoti. Jis paskiausiu 
laiku gyveno Brick Town, N. 
J., bet mirė Pt. Pleasant 
Nursing home.

Veikiausia kas nors iš New 
Jersey daugiau parašys apie 
draugą Dzevečką. Mes tiek 
žinome, kad jis per ilgus 
metus gyveno Cliffside, N. J. 
ir ten veikė mūsų draugijose. 
Jis buvo mūsų pobūvių New 
Yorke nuolatinis lankytojas. 
Jis kilęs iš Biržų apylinkės.

Liko nuliūdę sūnus 
Charles, jo žmona Aldona, jų 
du vaikai, ir dukra Jean 
Brookfield.

Reiškiame giminėms ir ar
timiesiems gilią užuojautą.

Ieva

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Mokslų Akademija išlei
do pareiškimą, smerkiantį fi
ziką Sakharovą už jo tarnavi
mą užsienio reakcinėms jė
goms. Jam suteikimas “Tai
kos premijos’’ Akademijos 
mokslininkų vadinamas pasi
tyčiojimu iš taikos ir tiesos.

Amerikos prestižas 
esąs nepuoląs

Tokyo. — Grįždamas iš 
Kinijos spalio 23 dieną čionai 
buvo sustojęs Jungt. Valstijų 
valstybės sekretorius Henry 
Kissingeris. Jo tikslas — už
tikrinti japonus, kad jis Kini
joje jokio (žygio* prieš juos 
nepadarė.

Savo pastabose sekretorius 
padarė užuominą, kad Kini
jos vadų akyse Amerikos 
prestižas esąs gerokai nupuo
lęs. Viena, Amerika pralai
mėjo ir turėjo pasitraukti iš 
Indokinijos, antra — ji da
ranti dideles nuolaidas Tary-. 
bų Sąjungai. Tai reiškia, ju 
supratimu, Amerikos “silp
nybę”.

LAISVĖ

Kvietimas
Lapkričio 8 dieną, šeštadie

nį, 1 vai. po pietų, Manhatta- 
ne, Town Hall salėje įvyks 
svarbus parengimas. Jį ruo
šia National Council of Ame
rican-Soviet Friendship. Tai 
bus paminėjimas 42-osios su
kakties nuo Amerikos pripa
žinimo Tarybų Sąjungos ir 
58-osios metinės sukakties 
nuo susikūrimo pirmosios so
cialistinės valstybės pasauly
je.

Apart kalbų ir dainų pro
gramos, bus ir užkandžių. 0 
įėjimo dovana tiktai $1.50 
asmeniui.

Town Hall salė randasi 123 
West 43rd Street, visai arti 
Times Square aikštės. Iš vi
sur lengva ją pasiekti.

Labai kviečiami ir lietuviai 
skaitlingai dalyvauti.

8,000 neteks darbo
New Yorkas. — Miesto 

majoras Abraham Beame 
pranašauja, kad sumažinus 
miesto biudžetą $390,000,- 
000, per ateinančius trejus 
metus konstrukcijos pramo
nėje 8,000 darbininkų turės 
prarasti darbus. Bet jis ne
mato kitos išeities.

Iš New Yorko moterų 
klubo susirinkimo

Susirinkimas įvyko spalio 
15 dieną Laisvės salėje, 1 vai. 
po pietų.

Susirinkimą atidarė Klubo 
pirmininkė Ieva Mįzarienė. 
Atsilankė nemažai narių, nes 
tai buvo pirmas susirinkimas 
po atostogų. Be to, narės 
labai patenkintos, kad susi
rinkimai prasideda anksčiau, 
negu pirmiau, nes jos gali 
anksčiau parvykti namo ir už 
pusę kainos.

Susirinkimo pirmininke iš
rinkta Skubliskienė. Eva Mi- 
zarienė raportavo iš abelnos 
veiklos. Priminė, kad Klubas 
paaukojo $100 “Laisvės” va
jui.

Klubo valdybos raportai 
pateikti ir priimti. Iš jų pasi
rodė, kad mūsų iždas nema
žas ir kad bus galima paauko
ti svarbiems reikalams.

Skaitytas laiškas nuo komi
teto, kuris rūpinasi atnaujinti 
Rosenbergų teismo byla, nes 
jų sūnūs nori įrodyti, kad jų 
tėvai buvo nekaltai nuteisti ir 
nubausti mirtimi. Klubas 
šiam tikslui paaukojo $25.

Einant prie susirinkimo pa
baigos, pirmininkė pranešė, 
kad šis susirinkimas yra ne
paprastas, nes šį mėnesį pri
puola dviejų klubiečių gimta
dieniai. Tad pakvietė prie 
vaišių stalo, kurį suruošė klu- 
bietės savo veiklioms narėms 
— Bronei Keršulienei ir Nelei 
Ventienei. Apie ir jų veiklą 
klube galima daug daug ką 
pasakyti. Tai apibūdino Ieva 
Mizarienė.

Bronė Keršulienė yra daug 
metų Klubo užrašų sekreto
rė, kuri taip įdomiai užrašė 
Klubo nutarimus.

Nelė Ventienė yra Klubo 
iždininkė ir nebūna tokio su
sirinkimo, mažo ar didelio, 
kuriame jinai sunkiai nesi- 
darbuotų. Be to, ji dainuoja 
Chore ir yra solistė.

Klubas abiem yra didžiai 
dėkingas.

Šiame susirinkime šios klu- 
bietės aukavo pinigais: A. 
Petraitienė, S. Diržuvaitienė 
$5, 0. K. $5, A. Jakštienė $5, 
A. Graunienė $5, F. $3, H. 
Feiferienė $5, ir Liepienė $5.

Su maistu prisidėjo: J. 
Šimkienė, A. Petraitienė, M. 
Šukaitienė, Augutienė, O. 
Malinauskienė. Ačiū joms vi
soms.

O Walteris Keršulis, links
mas, kad klubietės pagerbė 
jo Bronę jos gimtadienio pro- 
<ga, atnešė joms pavaišinti 
visą bonką “kanadietiškos”. 
Tikrai Jinksmai laikas buvo 
praleistas. A. R.

Penktadienis,

New Yorko piliečiai: atmeskite visus siū
lomus 10 pataisymų prie miesto čarterio
Lapkričio 4 diena' yra labai 

svarbi New Yorko miesto 
gyventojams. Bus labai svar
būs miesto čarterio (konstitu
cijos) klausimais balsavimai. 
Per pustrečių metų iš repu- 
blikonų ir demokratų sudary
ta komisija ruošė pataisymus 
prie miesto čarterio. Ji “su
valgė” beveik bilijoną dole
rių. Na, ir dabar siūlo dešimt 
pataisymų. Bet tie pataisy
mai čarterio nepagerina, dar 
gi susilpnina, piliečių teises 
apkarpo.

Pažangieji žmonės reikala
vo dviejų labai naudingų ir 
reikalingų pataisymų, bet 
juos komisija atmetė. Jie rei
kalavo, kad miesto taryba 
būtų renkama pagal propor
cinę sistemą, kad joje galėtų 
turėti atstovybę ir mažosios, 
darbininkiškos partijos bei 
politinės grupės. Jie taipgi 
reikalavo, kad miesto finan
sai būtų tvarkomi ir kontro
liuojami miesto tarybos, o ne 
bankų agentų. Bet, kaip sa
kyta, komisija šiuos pasiūly
mus griežtai atemtė. Didžio
sios kapitalistinės partijos 
(republikonai ir demokratai) 
nenori matyti taryboje darbi
ninkiškų partijų atstovų.

Todėl Komunistų Partijos 
New Yorko miesto organiza
cija išleido kreipimąsį į visus 
balsuotojus, kuriame jie ragi- 
narni balsuoti prieš visus ko
misijos peršamus pataisy
mus.

Mums irgi atrodo, kad siū
lomi pataisymai darbo žmo
nėms nenaudingi ir nereika- į 102-02 Liberty Avė 
lingi. Mums irgi atrodo, kad 
komisijos atsisakymas pasiū
lyti įvedimą proporcionalinės
reprezentacijos miesto tary
boje yra nepateisinamas.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS 
PAS AIDIEČIUS

Išgirdome, kad tarybinių 
turistų grupėje iš dvidešim
ties žmonių, kuri lankosi Ka
nadoje, yra ir trys Lietuvos 
veikėjai, būtent: Jeronimas 
Girčys — Vilniaus paukščių 
fabriko direktorius, V. Mara- 
zas — Kapsuko rajono Žels- 
velės kolūkio pirmininkas, ir 
Bernardas Dzedavičius —- 
Vilniaus Lelijos susivienijimo 
fabriko generalinis direkto
rius. Visi trys aukštų, atsa
kingų pareigų draugai. Buvo 
pranešta, kad turistai, grįž
dami į Tarybų Sąjungą, labai 
trumpam laikui sustos ir mū
sų New Yorke. Galvojome 
apie su minėtais draugais 
susitikimą. Deja, nežinojo
me, kada tikrai jie turės laiko 
su mumis susitikti. Todėl 
greitomis sugalvota pakviesti 
svečius į mūsų Aido Choro 
pamokas praeitą šeštadienį ir 
juos pavaišinti. Taip ir buvo 
padaryta.

Mūsų gerosios aidietės pa

Vincas Marazas ir Jeronimas Girčys “Laisvės” salėje.
1 Salomėjos Narkeliunaites nuotr.

Mes atsimename, kad savo 
laiku, 1937-1947 laikotarpiu 
tokia proporcionalinė sistema 
gyvavo. Ir atsimename, kad 
miesto taryboje buvo ir ma
žųjų partijų žmonių. Bet ne
patiko didžiosioms partijoms 
ir jos šią sistemą panaikino.

Žada New Yorkui 
gauti pagalbų

Washingtonas. — Atstovų 
Buto pirmininkas senatorius 
Carl Albert, demokratas, pa
žadėjo padėti New Yorko 
miestui gauti federalinės val
džios finansinę pagalbą, kad 
jis neprieitų prie bankroto. 
Jis yra įtakingas Kongrese 
žmogus ir jo balsas, aišku, 
labai svarus. Tačiau nėra jo
kio užtikrinimo, kad senato
rių dauguma padės jam New 
Yorką gelbėti.

Aido Choro nariams
Šeštadienį, lapkričio 1, d., 

2 vai. po pietų įvyks Aido 
Choro paskutinės pamokos 
prieš “Laisvės” koncertą. Vi
si būtinai susirinkime.

DĖKOJAME
Adelė Petraitienė ir Jose

phine Augutienė įteikė po $5 
— metines garbės narių už
mokestį. Dėkojame.

Choro Valdyba

LLD 185 kp. nariams
Kuopos susirinkimas įvyks 

antradienį, lapkričio 11 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje,

., Ozone
Park, N. Y.

Visi dalyvaukime. Reiks 
nominuoti narius į LLD Cent
ro Komitetą. Valdyba

[44-45]

i ruošė užkandžių ir vaišių. 
Choro pirmininkas Povilas 
Venta ir Ona Juozėnienė nu
važiavimo į Manhattaną ir 
svečius atvežė į Laisvės salę. 
Gaila, kad tiktai draugai Gir
čys ir Marazas galėjo daly
vauti, o dėl tam tikrų priežas
čių d. Dzedavičius negalėjo.

Šių dviejų svečių sutiktu
vės ir priimtuvės buvo labai 
draugiškos ir malonios. Pro
gramėlė susidėjo tiktai iš 
sveikinimuisi. Svečiai sveiki
no mus, o mes sveikinome 
juos ir prašėme, kad sugrįžę į 
gimtinę nuo mūsų pasveikin
tų Lietuvos draugus ir drau
ges. Tarpe aidiečių pasitaikė 
būti ir “Laisvės” redaktoriui. 
Jis mieluosius svečius pasvei
kino visų laisviečių vardu.

Programėlei pirmininkavo 
drg. Venta. Po visko, palin
kėję svečiams laimingos ke
lionės atgal į Tėvynę, išsi
skirstėme kuogeriausioje
nuotaikoje. Rep.

Spalio (October) 31,1975

Pramogų kalendorius

LAPKRIČIO 91).
“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 
A m e 1Ii a Jeskevičiūtė-Young, 
Irene Janulis ir Al Dupsha. 
Auka $5.
LAPKRIČIO 30 D.

Vietinės Draugijos rengia 
iškilmingą minėjimą M. K. 
Čiurlionio 100 m. gimimo su
kakčiai paminėti. Bus ir me
ninė programa, kurią išpildys 
Aido Choras vadovybėje 
Mildred Stensler. Taipgi tu
rėsime užkandžių.
GRUODŽIO 21 D.

LDS 1 ir 13 kuopos rengia 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 45 metų sukakties at- 
žymėjimą, “Laisvės” salėje. 
Bus banketas su programa. 
Pradžia 1 vai.

Jau nukenčia New 
Yorko valstijos 
mokyklos

Albany. — New Yorko val
stijos universitetas yra dide
lė įstaiga. Jis operuoja 20 
įvairių švietimo įstaigų. Jose 
mokosi tūkstančiai studentų.

Valstijos valdžia patvarkė, 
kad dėl finansinės krizės su
laikoma visokia universiteto 
ribose konstrukcija ir užšal
domas studentų priėmimas. 
Joks naujas pastatas Univer
siteto mokyklose neturi būti 
statomas ir nė viena mokykla 
neprivalo padidinti savo stu
dentų skaičiams. Tai smūgis 
švietimo reikalams.

Women in the News

Cicely Tyson
Joan Little, the 21-year-old 

black woman, who was ac
quitted of murdering her jail
er in one of this year’s most 
widely publicized trials, may 
soon become the subject of a 
motion picture. Two Holly
wood producers have ob
tained the film rights to Miss 
Little’s life story from her. 
Cicely Tyson will be in the 
leading role of Joan Little. It 
is just a question of time 
before the Joan Little story 
becomes as well known as the 
historic case of the Scottsbo
ro boys.

♦ * *
Cellist Christine Walevska 

became the first American 
artist to perform in Cuba 
since relations with the 
United States were broken 
14 years ago. Miss Walevska 
gave the first concert of her 
two-week Cuban tour in Pin- 
ar del Rio near Havana re
cently.

* * *
Bess Myerson, former New 

York city consumer affairs 
commissioner and now a col
umnist for The News, was 
named recipient of the 1975 
Clarion Award from Women 
in Communications Inc. Miss 
Myerson won the award for 
her article “How to Fight for 
the Credit that is Due You”. 
The article appeared in the 
Redbook magazine. Use




