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KRISLAI
Pasipiktinimo audra
Jau apšmeižė ir išniekino 
Dvokia rasizmu
Bet jūs juos globojate!
Kaip galima sutaupyti

100 bilijonų!
A. BIMBA

Iš Italijos sostinės Romos į 
pasaulį plinta žinios, kad vi
soje šalyje šiuo tarpu siautėja 
didžiausias pasipiktinimas. 
Žmonės giliausiai sujaudinti 
prieš kelias dienas Washing
tone Vakarų Vokietijos 
premjero Helmut Schmidto 
padarytu pareiškimu, kad V. 
Vokietija, Jungtinės Valsti
jos, Anglija ir Prancūzija yra 
susitarusios nutraukti viso
kių pagalbų Italijai, jei būtų 
leista jos vyriausybėn komu
nistams įkelti nors vienų ko
ją.

Juk tai piktas kišimasis į 
grynai vidinius Italijos reika
lus. Tai ne tik nepriimtinas, 
bet ir neleistinas ėjimas!

Kokių teisę jie turi diktuoti 
Italijai, kas gali, o kas negali 
įeiti į jos vyriausybę? Neturi 
jokios.

Pranešimai sako, kad šitas 
Schmidto pareiškimas tik 
meškiškai tepatarnauja ir 
Italijos krikščionims demo
kratams, kurie šiandien val
do Italijų. Juose irgi kunku
liuoju nepasitenkinimas.

Iš Lietuvos pranešama, 
kad ten jau labai energingai 
pradėta ruoštis prie plataus 
ir iškilmingo atžymėjimo Vil
niaus Universiteto 400 metų 
jubiliejaus. Kaip žinia, ta is
torinė sukaktis įvyks tiktai 
1979 metais, bet prie jos jau 
ruošiamasi! Tas tik parodo, 
kaip aukštai Tarybų Lietuvos 
vyriausybė ir žmonės tų jubi
liejų vertina. Jam suruošti 
net treji metai!

Mes, visi geros valios lietu
viai išeivijoje, galime/tiktai 
nuošridžiausiai Lietuvos va
dovybę pasveikinti.

Bet kitaip į tai žiūri mūsų 
lietuviškieji reakcininkai. 
Antai, Chicagos .kunigų 
“Draugas” tų visų garbingų 
užmojį apšmeižė ir išniekino. 
Savo vedamajame liepos 19 
d. “Draugo” redaktorius 
šaukia: “. . . jau dabar gali
me nujausti, kad tas minėji
mas nebus teisingas ir beša
liškas ir jis, be abejo, bus 
pravestas ‘didžiajai rusų tau
tai’ pagarbinti . . .” Ir vėl: 
“. . . pagrindinė mūsų aukš
toji mokykla nebėra lietuviš
ka . . .”

Juk tai begėdiškas šmeiž
tas ir melas. Sutanuotų tėve
lių iš “Draugo” pastogės tiks
las dar labiau savo pasekėjų 
galvas ir širdis užnuodyti 
propaganda prieš jų arba jų 
tėvų gimtąjį kraštų, jų akyse 
sumenkinti lietuvių tautos 
pasiektus puikius laimėji
mus apšvietos ir mokslo ba
ruose.

Pastebėjau, kad mūsų lie
tuviškieji menševikai šios ša
lies juoduosius žmones vadi
na “juodžiais” įr “juodukais”. 
“Naujienoms” jie tik “juo
džiai”, o “Keleiviui” — “juo; 
dūkai”. Toks žmonių pravar- 
džiojimas dvokia rasizmu.

Kų tų laikraščių redakto
riai pasakytų, jeigu kas nors 
pradėtų šios šalies baltuosius 
žmones vadinti “balčiais”- ir 
“baltukais”?

Rasizmas bet jokioje for
moje, net ir žmonių pravar-

[Pabaiga5 pusi.]

Pagaliau Portugalija jau turi 
naują vyriausybę

Ta pati jau sena istorija: 
kainos vėl pašoko aukštyn!

Lisbon. — Praeitų savaitę 
Socialistų Partijos vadui Ma
rio Soares pavyko sudaryti 
vyriausybę. Kaip ilgai jinai 
išsilaikys, kitas-klausimas. Ji 
susideda beveik išimtinai iš 
socialistų veikėjų. Tiesa, iš 
17 ministrų, trys yra “nepri
klausomi”, bet, aišku, ir jie 
yra socialistų šalininkai.

Tiesa, parlamento rinki
muose Socialistų Partija išėjo

Kas bus Jungtinių 
Tautų sekretoriumi

United Nations, N. Y. — 
Jau paskelbta busimosios 
Generalinės Asamblėjos 31- 
sios sesijos dienotvarkė . Iš 
119 siūlomų svarstymui 
punktų, vienas liečia išrinki
mų pasaulinei organizacijai 
sekretoriaus. Dabartinio se
kretoriaus Kurt Waldheim 
penkerių metų terminas pasi
baigs šių metų pabaigoj. Pa
gal organizacijos nuostatus, 
Saugumo Taryba, kuri susi
deda iš 15 narių, turi kandi
datų į sekretorius rekomen
duoti, o Generalinė Asamblė
ja — rekomendacijų užgirti, 
ar atmesti.

Nereikia nė kalbėti, kad 
Jungtinėse Tautose tai aukš
tai vietai kandidatų netrūks
ta. Bet manoma, kad gana 
populiarus dabartinis sekre
torius bus paliktas toje vieto
je dar penkerius metus. Jis 
dar tik 57 metų amžiaus, aus- 
trijietis, labai energingas vy
ras.

Juk tai kraštutinė 
beprotybė

Dublin, Airija. — Airijos 
Respublikos sostinės prie
miestyje po Anglijos ambasa
doriaus Christopher T. E. 
Ewart-Biggs automobiliumi 
didelio pajėgumo žeminė mi
na liepos 21 dienų sprogo, 
iškasda»ma žemėje 10 pėdų 
gilumo duobę ir užmušdama 
ne tik ambasarorių, bet ir jo 
sekretorę, 26 metų amžiaus 
Judith Cooke, ir sunkiai su- 
žeisdama kitus du žmones, 
buvusius automobilyje. Pik
tadariai esu kraštutiniai airiai

C. T. E. Ewart-Biggs
nacionalistai, kurie Anglijai 
keršija už jos iš rankų Šiauri
nės Airijos nepaleidimų.

Toks teroras nepateisina
mas. Jisai yra kraštutinė be
protybė. Jo pagalba nieko 
nepasiekiama. Jis tik paken
kia politinio tikslo siekėjų 
reikalui. Žudymas atskirų 
anglų diplomatų tik pakenks 
Šiaurinę Airijų išsilaisvinti.

Newfane, Vt. — Su neaiš
kia misija čia praeitą savaitę 
buvo atvykęs valstybės sek
retorius Henry Kissingeris. 
Jis buvo sutiktas protesto 
demonstracijos. Demon
strantai šaukė: “Kissingeris 
— imperializmo sekretorius”. 

skaitlingiausia partija, nes ji 
surinko 35 procentus paduo
tų balsų, bet parlamente ne
turi daugumos. Iškilus ko
kiam nors svarbiam klausi
mui, kuriuo kitos politinės 
partijos nesutiks su socialis
tų nusistatymu, vyriausybė 
turės pasitraukti.

Beje, Soares kabinete yra 
trys karininkai. Jie įtraukti 
tikslu laimėti militarinių jėgų 
vyriausybei pritarimų. Rei
kia atsiminti, kad naujasis 
Portugalijos prezidentas Ro- 
malho Eanes yra -generolas. 
Socialistai turi jam pataikau
ti, nes juk jis pavedė Soares 
sudaryti vyriausybę.

Komunistų Partija siūlė 
Socialistų Partijai sudaryti 
kairiųjų jėgų koalicinę vy
riausybę, kuri parlamente tu
rėtų užtikrintų daugumų, bet 
premjeras Soares pasiūlymų 
atmetė. Jis pareiškė, kad bet 
kokia koalicinė vyriausybė 
negali būti tvirta ir pastovi.

Socialistų vadas, matyt, 
siekia savo pusėn patraukti 
labai galingą katalikų bažny
čią, nes tuoj pasitarė su kar
dinolu Antonio Ribeiro.

Apie pasitarimo rezultatus 
nieko neskelbiama.

Eiliniu angliakasių 
sukilimas plečiasi

Prieš keliąs dienas West 
Virginijoje prasidėjęs neau
torizuotas streikas prieš ne
pakenčiamas darbo sąlygas, 
isiplėtė į Pennsylvanijos val
stiją, Jau streikuoja apie 
30,000 angliakasių.

Tokie neautorizuoti strei
kai “Wildcat strikes”. Tai 
eilinių unijos narių sukilimas 
ne tik prieš samdytojus, bet 
ir prieš unijos vadovybę, kuri 
nepriverčia samdytojų darbo 
sąlygų pagerinti.

Kalėjimuose 
nebesutelpa kaliniai

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos kalėjimai gi
lioje krizėje, — sako komi- 
sionierius Benjamin C. Ward. 
Daugiausia girdime apie kali
nių nepasitenkinimą esamo
mis sąlygomis Attica kalėji
me, kuriame 1971 metais 
įvyko sukilimas, kurį guber
natoriaus Rockefellerio įsa
kymu, malšinant, žuvo 43 
žmonės. Bet sąlygos nebepa
kenčiamos ir visuose kituose 
šios valstijos kalėjimuose.

Komisionierius Ward sako, 
kad visi kalėjimai perpildyti. 
Jie turi dauą daugiau įna
mių, negu gali aprūpinti. Ji
sai sako, kad per pastaruo
sius 15 mėnesių kalinių skai
čius pakilo 2,000! Ir, kaip 
atrodo, jis kils dar aukščiau, 
nes, viešpataujant krizei ir 
didėjant masėse skurdui, di
dėja ir kriminalystės.

Ir arkivyskupas 
reikalauja 
amnestijos

Madridas. — Katalikų baž
nyčios arkivyskupas Suqula 
Goicoechea kreipėsi į karalių 
Carlos ragindamas, kad būtų 
amnestuoti visi politiniai kali
niai. Judėjimas už visuotinę 
amnestiją nesulaikomai plin
ta po visą šalį ir apima visų 
luomų žmones.

Naujasis Portugalijos premjeras Socialistų Partijos vadas 
Mario Soares [kairėje] tiksliu laimėti katalikų bažnyčios 
pritarimą savo vyriausybei, pasitarimu su kardinolu 'Anto
nio Ribeiro.

Buvęs žymus 
diplomatas

Maskvoje 4hirė buvęs žy
mus tarybinis diplomatas Mi
khail Menšikov. Jis ketverius 
metus Kennedy ir Eishenho- 
wer prezidentavimo laikais 
buvo Tarybų Sąjungos amba
sadoriumi Washingtone. Sa
koma, kad jis buvo labai 
gero, draugiško būdo žmogus 
ir tarp diplomatų bei šios 
šalies vadų labai populiarus. 
Jis kredituojamas už pagerė
jimą santykių tarp Tarybų

Mikhail Menšikov
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų.

Velionis tarp 1962 ir 1963 
metų buvo Tarybų Sąjungos 
delegacijos Jungtinėse Tau
tose nariu. Sulaukęs 65 metų, 
1968 metais iš diplomatinės 
veiklos pasitraukė ir tapo 
pensininku. Mirė sulaukęs 73 
metų amžiaus.

Ir vėl dideli Italijos 
komunistu 
laimėjimai

Roma. — Jau visam pasau
liui žinoma, kad Italijos Sena
to pirmininku tapo išrinktas 
Italijos, Komunistų Partijos 
veikėjas. Bet dar didesniu jų 
laimėjimu laikomas Atstovų 
Rūmų didele balsų dauguma 
išrinkimas komunistų net ke
turių svarbių komitetų pirmi
ninkais. Už juos į tas labai 
aukštas vietas balsavo ne tik 
socialistai, bet ir krikščionys 
demokratai. Komunistai pir
mininkais išrinkti šių komi
tetų: finansų ir iždo, viešųjų 
darbų, konstitucinių reikalų 
ir transporto.

Be to, numatoma, kad ir 
Senate kitos partijos užleis 
komunistams pirmininkų 
vietas keliuose svarbiuose 
komitetuose.

New Delhi, — Pagaliau 
tarp Indijos ir Pakistano dip
lomatiniai ryšiai tapo atsteig- 
+i.

j. Korėja pasiulyma 
griežtai atmetė

United Nations, N. Y. — 
Šiaiį-ės Korėjos Jungtinėse 
Tautose atstovas (tik stebė
tojo teisėmis) Hyong Ik Kim 
atmetė ir pasmerkė JAV sek
retoriaus Kissingerio pasiū
lymą laikyti keturių šalių 
konferenciją aptarimui arba 
nusprendimui Korėjos pusia
salio likimo. Tos keturios ša
lys, pagal Kissingerio planą, 
turėtų būti Jungtinės Valsti
jos, Kinija ir abi Korėjos.

Kim sako, kad tai yra Ame
rikos imperialistų planas šia
me pusiasalyje pastoviai įsi
viešpatauti palaikant savo 
militarines jėgas Pietinėje 
Korėjoje. Korėjų ateiti turi 
išspręsti jų žmonės, o ne 
užsienio didžiosios jėgos, 
kaip Kinija ir Jungtinės Val
stijos.

Kongreso atstovų 
rūmų svarbus 
nutarimas

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmai priėmė ir Senatui įtei
kė užgyrimui bilių pastovios, 
nedarbo apdraudos klausimu.: 
Biliuje siūloma nedarbo ap-1 
draudą praplėsti, kad jinai 
taipgi apimtų 600,000 įvairių 
valstijų darbininkus, 
7,700,000 municipalinių dar
bininkų, 300,000 žemės ūkio 
darbininkų ir 300,000 namų 
tarnautojų. Už bilių balsavo 
237 nariai, o prieš — 157.

Piliečiai raginami daryti 
spaudimą, kad jų senatoriai 
šį svarbų bilių užgirtų. Jie 
taipgi turi reikalauti, kad 
prezidentas jį pasirašytų ir 
padarytų visos šalies įstaty
mu.

Darbininkai sutiko 
karalių protestu

Madridas. — Ispanijos ka 
ralius Juan Carlos ir jo žmona 
Sofia to nelaukė ir nesitikėjo, 
kad jie atsilankė šiaurinėje 
šalies dalyje į didžiulį auto
mobilių gamybos Citreen fa
briką. Mat, juos ten sutiko 
fabriko 3,000 darbininkų su 
audringa protesto demon
stracija. Darbininkų reikala
vimas: “Amnestija visiems 
politiniams kaliniams!” ' '

Monarchas turės apie tai 
rimtai pagalvoti. Jis pamatė, 
kad jo žadama tik dalina 
amnestija, tik kai kuriems 
politiniams kaliniams darbo 
žmonių nepatenkina, ir reika
lavimai pilnos amnestijos vi
siems politiniams kaliniams 
nesiliaus, kol nors vienas 
toks kalinys bus laikomas už 
grotų.

Washingtonas. — Mūsų 
Federalinis Darbo Departa
mentas paskelbė savo rapor
tą apie pragyvenimo reikme
nų kainas už birželio mėnesį. 
Jame absoliutiškai nieko nau
jo: tik pakartojimas jau labai 
senos, jau keleto desėtkų 
mėneseių istorijos. Jis tiktai 
patvirtinta tai, ką mes mato
me ir jaučiame kasdien, bū
tent, kad kainos vėl pašoko 
aukštyn .5 procento. Bet, 
žinoma, ši valdžios įstaiga 
visuomet suranda išeitį naus 
suraminti ir “pradžiuginti”, 
kad per praėjusį mėnesį kai
nos pakilo viena procento 
dalele mažiau, negu per ge
gužės mėnesį. Kaip žinia, per 
gegužę visų pragyvenimo 
reikmenų kainos pakilo .6 
procento. •:

Šiame raporte nieko naujo 
nerandame ir ta prasme, kad 
vėl pakilo ne tik maisto pro
duktų kainos. Ir visų kitų 
mūsų kasdieninio gyvenimo 
reikmenų, kaip nuomos, svei
katos apsauga, gydymasis, 
nafta ir t. t., kainos vėl 
pakilo.,

Ką daro federalinė valdžia 
bei valstijų ir miestų vai-

Reagano 
pasirinkimas 
daug ką nustebino

Sen. Richard Schweiker
Paskelbimas, kad preziden

to Fordo oponentas Ronald 
Reagan savo partneriu (kan
didatu į vicepresidentus) pa
sirinko mažai težinomą “libe
ralą” senatorių Richard 
Schweiker iš Pennsylvanijos. 
Daugeliui republikonų yra 
i‘perkūnas iš giedro dan
gaus”. Juk Reagan žinomas, 
kad kaip konservatorius ir 
reakcininkas, o už partnerį 
pasirinko “liberalą”?!

Bet, žinoma, čia politikos ir 
išrokavimo klausimas. Rea
gan mano, kad Schweiker 
padės jam nugalėti Fordą 
republikonų suvažiavime.

Ir vėl paliaubos 
sulaužytos

Beirut. — Nė vienos pilnos 
dienos neišsilaikiusios dar 
vienos tarp kariaujančių 
frakcijų padarytos palaubos 
sulaužytos. Skerdynė vėl at
sinaujino.

Palestiniečiai kaltina 
krikščionis, kad jiems užpuo
limus ant palestiniečių stovy
klos tapo užmušai — sunai
kinti penki šimtai žmonių. Jų 
tarpe daug moterų ir vaikų. 

džios, šiam procesui užkirsti 
kelią. Absoliutiškai nieko.

Neigi pastebimas koks nors 
rimtas ėjimas iš organizuotų 
darbininkų vadovybės pusės. 
Tiesa, vienoje kitoje pramo
nėje reikalaujama algų pakė
limo ir net streikuojama. Bet 
iš mūsų darbo unijų pusės 
vieningo, sutartino, kovingo 
pasipriešinimo kainų kilimui, 
gaila sakyti, nematyt ir ne
girdėt.

"Viking J" vėl 
atlieka pareigas

Pasadena, Cal. — Mūsų 
mokslininkai prieš kelias die
nas buvo labai susirūpinę, kai 
erdvėlaivis arba robotas “Vi
king 1” laikinai buvo nustojęs 
klausyti iš Žemės direktyvų. 
Bet jis buvo pataisytas ir 
dabar vėl sėkmingai praveda 
visas “instrukcijas”. j

Erdvėlaiviui “įsakyta* 
paimti nuo Marso žiupsnelį 
“žemių”, iš kurių mokslinin
kai galėtų nuodugniau susi
pažinti su tos planetos sudėti
mi.’

Iš to, kas jau patirta per 
“Viking 1” pranešimų (nuo
traukų formoje) vis daugiau 
susidaro pamato manyti, kad 
Marse dabar randasi arba 
kada nors praeityje rasdavosi 
tam tikros formos gyvybė. 
Gal tas pilnai išryškės, kai 
“Viking 1” misija bus užbaig
ta.

Streikuoja 30,000 
darbininkų

Californijoje sustreikavo 
daugiau kaip 30,000 daržovių 
ir fruktų pakavimo pramonės 
darbininkų. Jie gerai organi
zuoti į California Council of 
Cannery Workers unijos. Jų 
kontraktas su samdytojais 
pasibaigė su birželio 30 die
na. Derybos dėl naujos sutar
ties nieko nedavė, nes sam
dytojai atsisakė išpildyti dar
bininkų gana kuklius reikala
vimus.

Japonijoje politinis 
skandalas

Kakuei Tanaka
Tokyo. — Pradžioje savai

tės tapo suareštuotas buvęs 
Japonijos premjeras Kakuei 
Tanaka. Jis kaltinamas ėmi
me riebių kyšių nuo ameriki
nės Lockheed Aircraft korpo
racijos už suteikimą jai val
diškų kontraktų. Iš tų kon
traktų korporacija pasidarė 
šimtus milijonų dolerių pel
no.

Šis Japonijoje politinis ko
rupcinis skandalas labai pa
našus į Amerikoje Watergate 
skandalą. Jis taipgi purto tos 
šalies politinę struktūrą.

f
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Ne religijos klausimas
Amerikos komercinė spauda labai daug rašo apie Libaną. 

Ten vykstantis pilietinis karas smulkmeniškai gvildenamas, 
kasdien kartojama, kad kovos vyksta “tarp musulmonų ir 
krikščionių’’. Tiesa, viena pusė dažnai apibūdinama kaip 
“musulmonų ir kairiečių santarvė”, o kartais “musulmonų, 
kairiečių ir palestiniečių santarvė”. Kita pusė beveik 
visuomet apibūdinama kaip “dešinieji krikščionys”.

Tas apibūdinimas neatitinka faktams. Tiesa, kad daugu
ma Libano darbo žmonių yra musulmonų tikybos, o 
dauguma biznierių ir bendrai turtingesnės klasės krikščio
nys, taip vadinami maronitai — faktinai rytinių apeigų 
katalikai.

Bet kovos ten pagrindiniai vyksta klasių, o ne tikybų, 
pagrindu. Nemenka dalis Libano intelektualų ir universite
tinis jaunimas yra krikščionys, bet jie yra įsijungę į taip 
vadinamą musulmonų-kairiečių frontą. Taipgi klaida many
ti, kad visi palestiniečiai yra musulmonai, — kaip tik atbulai 
— nemenka dalis palestiniečių išsilaisvinimo judėjimo 
vadovų, Al Fatah vadovų, yra krikščionys, o ne musulmo
nai.

Faktinai Libane yra net kelios palestiniečių bėglių 
stovyklos, kur krikščionys sudaro daugumą. (Atsiminkime, 
kad didžiausiame arabų apgyventame Izraelyje Nazareto 
mieste arabai-krikščionys, o ne musulmonai-arabai, sudaro 
daugumą).

Taigi, svarbu atsiminti, kad liaudiečių jėgos Libane savo 
eilėse turi abiejų tikybų žmonių, jau nekalbant apie 
netikinčiuosius.

0 kaip antroje pusėje?
Sakyti “dešiniųjų krikščionių frontas” yra klaida. Tiesa, 

reakcinių pajėgų nugarkaulį sudaro taip vadinamos Falan
gos krikščioniškosios partijos smogikai. Bet šalia jų kaunasi 
ir ultra-reakciniai musulmonai. Atsiminkime, kad sirijiečiai, 
kurie remia dešiniuosius, daugumoje patys yra musulmonai.

Kissingeris tebetvarko...
Prieš pusmetį Valstybės sekretorius Kissingeris paskelbė 

kad jeigu Italijos krikščionys demokratai bent drįstų tartis 
su komunistais, Amerika tai laikytu išdavyste, ir ekonominė 
pagalba Italijai būtų apkarpyta. Prieš pat Italijos parlamen
tinius rinkimus Kissingeris sakė, kad tartis gal galima, bet 
svarbu neįsileisti komunistų į valstybės aparatą. Kaip 
valstybės aparatu jis laikė “ministrų kabinetą, aukštąją 
karinę komandatūrą ir sprendžiamuosius administracinius 
organus parlamente”.

Rinkimai atėjo ir praėjo. Komunistai savo pozicijas 
smarkiai sustiprino, nors nepasiekė daugumos, tai yra, 
netapo didžiausia partija šalyje.

Ašsižvelgiant į taip sustiprėjusias komunistų pozicijas, 
krikdemai buvo priversti daryti tam tikras koncesijas: 
parlamento atstovų rūmų pirmininku išrinktas komunistas.

Ką sako Kissingeris? Faktas yra faktas ir nieko negalima 
daryti. Jis šiek kiek pakeitė savo formulavimą. Dabar jis 
sako, kad pagalba Italijai būtų nutraukta, jeigu ji įjungtų 
komunistus į ministrų kabinetą. Kitaip sakant, tik kabinetas 
dabar reiškia valstybės aparatą. ”

Mums atrodo, kad ponas Valstybės sekretorius bando 
tvarkyti, bet niekas jo neklauso. Tą pripažinti, aišku, 
nelengva. Jokiu būdu neįleisti jų į kabinetą! — jis sako. O 
jeigu tas įvyktų, jeigu Italijos žmonės sudarytų plačią 
koalicinę valdžią, ką jis sakytų? Keli “raudonieji” nariai 
kabinete, tai dar ne tragedija, — sakytų jis. Tik nepaskirki- 
te komunisto premjeru ! . . .

Nkrumah reabilituotcfs
Prieš apie dešimtmetį metų grupė Ghanos karininkų 

nuvertė proliaudišką šalies valdžią. Kwame Nkrumah, kuris 
perversmo metu buvo užsienyje ir negalėjo grįžti į savo 
kraštą, ir praleidęs kelerius metus tremtyje Gumoje, mirė.

Nkrumah, kaip žinia, buvo Ghanos kūrėjas, pirmas jos 
prezidentas ir žymus Afrikos nacionalinio išsilaisvinimo 
teoretikas. Jis buvo žinomas net kaip “Osagyefo”, kas 
reiškia — “išganytoją”.

Ghanos konservatyviai valdovai uždraudė net minėti 
Nkrumah vardą. Jis buvo išbrauktas iš istorijos vadovėlių, 
visos jo atsiminimo žymės buvo sunaikintos. Dabar iš 
Ghanos pranešama, kad valdžia jį reabilitavo. Jam statomas 
naujas paminklas, apie jį rašoma spaudoje, greitkelis 
pavadintas jo vardu ir 1.1.

Matyti, kad Ghanos valdovai priėjo išvados, kad jie negali 
ištrinti Nkrumah atminimo iš liaudies širdies. Tad jie nutarė 
jį reabilituoti — jį, bet ne jo idėjas. Politiniai Ghana lieka 
tokia pat konservatyviška, kokia ji buvo tuoj po reakcinio 
perversmo.

JUOZAS MACEVICIUS

Mes Atėjom

Ir būsime čia, 
Nežinia kuo — A 
džiaugsmu ar kančia 
su tavim 
teks dalintis perpus. — 
Visko buvo.
Ir visko dar bus.
Tik nebus už mus tvirtesnių,
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mūsų amžiau audringas, 
žmonių,
žemę laikančių savo delnais, 
viltį nešančių savo planais, 
pasiryžusių viską, 
kas bus,
su tavim dalintis perpus.
Dar daugiau — 
paaukosim save, 
bet apginsime, amžiau, tave. 
Mes atėjom.
Ir būsim kartu,
mūsų amžiau —
tu — mes,
mes — tai tu. \

DAR VIENAS DIDŽIAI 
GARBINGAS PROJEKTAS

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (liepos 15 d.) Docen
to Aldono Pupkio straipsne
lyje “Pirmoji vardyno konfe
rencija” sakoma:

“Pastaraisiais metais se
nieji Lietuvos kaimai sparčiai 
keliasi iš vienkiemių į gyven
vietes. Ryšium su tuo daugu
ma buvusių kaimų stambes
niųjų ir smulkesniųjų vietų 
vardų traukiasi iš aktyvios 
vartosenos ir lieka tik senųjų 
gyventojų atmintyje. Tuos 
vardus surinkti — mūsų kar
tos pareiga.

Šiandien baigiasi pirmoji 
respublikinė vardyno rinki
mo ekspedicija Širvintų rajo
ne. Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos Kalbos 
komisija, kartu su Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros institutu ir Vil
niaus aukštosiomis humanita
rinėmis mokyklomis, talkina
ma visos Lietuvos kraštotyri
ninkų ir vietos lituanistų, 
baigė rinkti Širvintų rajono 
vietų, žmonių, gyvulių var
dus. Ekspedicjjos rezultatai 
leidžia manyti, kad moksli
ninkai ir kraštotyrininkai 
ateityje surinks visus mūsų 
respublikos tikrinius žodžius; 
juk Širvintų rajone iš viso 
užrašėme daugiau kaip 
11,000 vardų, iš jų beveik 
4,000 vietovardžių.

Baigdami pirmąją vardyno 
rinkimo ekspediciją, susu
muojame savo darbo rezulta
tus, apdovanojame geriau
sius rinkėjus. Tariame nuo
širdų ačiū Širvintų rajono 
mokytojams, partijos rajono 
komiteto sekretorei Jadvygai 
Kisieliauskienei, komiteto 
skyriaus vedėjui Pranciškui 
Kolesnykui, visiems kolūkių 
vadovams ir ypač, žinoma, 
mūsų informantams”.

Mes tiktai šiam nepapras
tai garbingam ir svarbiam 
projektui galime palinkėti 
pilniausio pasisekimo. Širvin
tų rajonas davė puikų pavyz
dį kitiems Tarybų Lietuvos 
rajonams. Visi lietuviai ir 
išeivijoje lauks ir jų pasirody
mo su rezultatais.

TEISINGAI SKUNDŽIASI 
PRIEŠ NEPAKENČIAMĄ 
SKRIAUDĄ

Žymus Amerikos juodųjų 
žmonių veikėjas, buvęs ilga
metis Susivienijimo už Spal
votų Žmonių Pažangą direk
torius ir komercinės spaudos 
kolumnistas Roy Wilkins vėl 
ir vėl sugrįžta prie nepaken
čiamos skriaudos juodiesiems 
amerikiečiams. Šį kartą savo 
kolumnoje “Bedarbiai jau
nuoliai turi gyventi, taipgi” 
(“Long Island Press, liepos 
18 d.) jis diskutuoja juodųjų 
jaunų žmonių skaudų likimą. 
Wilkins nelošia skambiomis 
frazėmis. Jis kalba arba įro
dinėja grynais faktais.

Štai jų keletas. Palyginus 
juoduosius to paties amžiaus 
jaunus žmones su baltaisiais, 
šių metų birželio mėnesyje 
pirmųjų net 40.3 procento 
buvo bedarbiai, tuo tarpu 
antrųjų tiktai 16.1 procento. 
1965 metais juodųjų jaunuo
lių bedarbiai sudarė 26.2 
proc., o 1973 m. 30.2 procen
to. Tuo tarpu baltųjų jaunuo
lių bedarbiai 1965 m. sudarė 
13.4 procento, o 1973 m. 12.6 
procento.

Šie procentai nėra Wilkins 
ar kurio kito juodojo veikėjo 
išlaužti ir piršto. Jie yra 
paimti iš Washingtono vy
riausybės Darbo departa
mento pranešimų. Todėl jie 
yra oficialūs.

Wilkins paduoda keleto 
juodųjų jaunuolių nusiskun
dimus prieš baltųjų firmų 
savininkų praktikuojamą ra
sinę diskriminaciją. Pav., 
vienas jaunuolis Kalifornijo
je, kuris aplankęs apie 110 
firmų ieškodamas darbo, sa

ko: “Samdytojai šiandien la
bai bijo samdyti juodąjį žmo
gų. Net jeigu tu ateisi ir gerai 
apsiskutęs ir trumpais plau
kais, atrodantis kuo geriau
siai, jie mano, kad tu jų firmą 
apiplėši ar padarysi šiaip kokį 
nuostolį. Tu gali būti tikras 
genijus, bet jie tau neduos 
progos pasirodyti, duodami 
tau darbą...”

Teisingai Mr. Roy Wilkins 
šaukia: Kas nors šiuo reikalu 
turi būti daroma! Juk ir juo
das jaunas žmogus turi gy
venti! Turi teisę gyventi.

ŽYMIOJO LIETUVOS 
MENININKO KUKLUMAS 
IR DARBINGUMAS

Aną dieną Vilniaus “Tieso
je” buvo paskelbtas dienraš
čio korespondentės Irenos 
Litvinaitės pasikalbėjimas su 
visiems lietuviams gerai žino- ' 
mu įžymiuoju daininku ir me
no veikėju Virgilijum Norei
ka. Jam apibūdinus praėjusio 
sezono LTSR Valstybinio 
akademinio operos ir baleto 
teatro veiklą ir pasiekimus, 
korespondentė jo paklausė, 
ką jis numato arba planuoja 
savo veiklai ateinančiame se-

Virgilijus Noreika

zone. Virgilijus Noreika su 
jam įprastu kuklumu trumpai 
atsakė: ♦

“Apie save sunku kalbėti. 
Nemėgstu pažadų, jei nesu 
tikras, kad juos būtinai tesė
siu. O tikrovė kartais toli 
atsilieka nuo svajonių.

Dėl ligos kurį laiką nedai
navau. Rugpiūčio 27 dieną 
įvyks naujojo sezono atidary
mas. Jį pradėsime Dž. Ver
džio opera “Traviata”, kurio
je ketinu atlikti Alfredo vaid
menį. Rudeniop manęs laukia 
spektakliai Italijoje TSRS 
kultūros dienų šioje šalyje 
proga ir koncertai su orkest
ru Anglijoje. Taip pat solisti- 
nius koncertus suruošiu 
Maskvoje ir Leningrade bei 
mūsų teatro Mažojoje salė
je.”

IR DAR VIENAS 
GRABORIUS

Pastebėjome, kad į komu
nizmo laidotojo gretas iškil
mingai įsirašė ir lietuviškieji 
smetonininkai. Jų žymusis 
orakulas Vytautas Meškaus
kas Clevelando “Dirvoje“ 
(liepos 15 d.) užgiedojo: “Bai
sėdamiesi Vakarų nuosmu
kiu, mes neapsižiūrėjome,z 
kad ir komunizmas, bent 
toks, kokį reprezentuoja 
Maskva, artinasi prie liepto 
galo”. Jam tai kuo ryškiau
siai įrodę du pasaulinės reikš
mės įvykiai — Helsinkio ak
tas ir R. Berlyne įvykusi 
Europos komunistų konfe
rencija.

Jis nesutinka su tais, kurie 
sako, kad Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konfe
rencija Helsinkyje buvusi 
Maskvos sugalvota ir praves
ta puolimo tikslais. Priešin
gai, “Helsinkio aktas tarptau
tinėje šachmatų lentoje buvo 
gynimosi ėjimas”, Vytautas 
sako.

Ta pati istorija esanti ir su 
R. Berlyne įvykusia komunis

tų konferencija. Ji kuo ryš
kiausiai Meškauskui paro
džiusi “komunizmui liepto ga
lą”.

Kaip žinia, patys komunis
tai Berlyno konferenciją laiko 
dideliu, gražiu komunizmo 
laimėjimu, bet ji Meškauskui 
parodžiusi didelį komunizmo 
nuosmukį.

Mes jokiu būdu nenorime 
smetonininkų gelbėti iš jų 
kvailų iliuzijų apie komuniz
mo smukimą liepto galą. 
Mums įdomu tik tas, kad ir 
šiuo komunizmo laidojimo 
klausimu nebeliko jokio skir
tumo reakciniame fronte. Tą 
patį “himną” sutartinai trau
kia menševikai, klerikalai ir 
smetonininkai. Ir už tai jų 
barti neapsimoka. Nebepa
jėgdami kuo nors kitu savo 
troškimo patenkinti, griebia
si kvailų iliuzijų. Tuo tarpu, 
kaip gyvenimas, kaip tikrovė 
rodo, komunistų įtaka net 
visoje eilėje kapitalistinių 
kraštų yra smarkiai padidė
jusi.

NEPASAKO, KAD JIE
DAR IR
ŽMOGŽUDŽIAI

Chicagos menševikų laik
raščio redakcija savo veda
majame apie Bražinskus lie
pos 14 d. piktai puola ne tik 
Jungtines Valstijas, bet visus 
kitus “laisvojo pasaulio“ 
kraštus, kurie nepriima pas 
save tėvo ir sūnaus Bražins
kų. Tuos piktus kriminalistus 
savo skaitytojams perstato 
visiškai nekaltais avinėliais. 
Jie net lėktuvo grobikais ne
vadinami.

Tik paklausykime:
“Laisvojo pasaulio valsty

bės nenorėjo leisti jiems apsi
gyventi, nes jų pabėgimas 
buvo surištas su sovietų lėk
tuvo, skridusio iš Baltumo į 
Suchumą, nukreipimu į Tur
kiją. Bražinskai ginklais pa- 
grąsino drąsiems ir labai ge
rai ištreniruotiems sovietų 
lakūnams ir įsakė skristi į 
Turkiją, tai šie paklausė ir 
nuleido Bražinskus Tarpe- 
zundo aerodrome. Aerodro
mo sargai pasveikino Bra
žinskus už drąsą . . .”

Matote, kaip viskas sklan
džiai ir gražiai praėjo. Tai 
kuogi ir kam čia tie Martino 
Gudelio didvyriai taip nusidė
jo, jog mūsų Washingtonas jų 
nepriėmė pastoviam apsigy
venimui?

“Naujienų” redaktorius nu
slepia nuo savo nelaimingų 
skaitytojų baisią Bražinskų 
papildytą žmogžudystę. 
Jiems nepasako, kad Bražins
kai nušovė nekaltą jaunutę 
lėktuvo stiuardę ir sunkiai 
sužeidė lakūną.

Bražinskai ne tik pikti lėk
tuvo grobikai, kurių aktas 
šiandien viso civilizuoto pa
saulio yra laikomas labai sun
kiu nusikaltimu, bet ir šalta- 
kraujai žmogžudžiai! Tik įsi
vaizduokite, kas galėjo atsi
tikti, kai Bražinskai lėktuve 
pradėjo šaudyti! Juk galėjo 
įvykti lėktuvo avarija. Galėjo 
žūti ne tik lėktuvo įgula, bet 
ir visi keleiviai!

NEI JO ŠYPSENA; BET 
TURČIŲ DOLERIAI
JĮ NOMINAVO

Aną dieną Amerikos Ko
munistų Partijos kandidatas į 
prezidentus Gus Hali kalbė
damas Chicagoje smarkiai 
kritikavo tuos, kurie sako, 
kad Jimmy Carter demokra
tus sužavėjo savo gražia 
šypsena ir laimėjo nominaci
jas. Reikia žinoti, sako Hali, 
kad Carterio kampanija jam 
kaštavo keletą desėtkų mili
jonų dolerių. Iš kur jis juos 
paėmė? Juos jam sudėjo mo
nopolistinės korporacijos, 
stambieji turčiai. “O turčiai 
politinėje rinkoje dolerių ne
moka už gražią šypseną,” 
sako komunistų kandidatas. 
“Jie turi žinoti, kad Carter 
yra jų žmogus, kad jis nieko 
nedarys jų interesams pa
kenkti ir kad jis ištikimai 
pildys jų įsakymus.”

VIENAME DIDŽIAUSIŲ LIETUVOJE KAIŠIADORIŲ 
PAUKŠTYNE. A. Palionio nuotr.
Daugiau kaip 432 milijonų kiaušinių ir apie 2250 tonų 
paukštienos kasmet patiekia gyventojams Tarybų Lietuvos 
paukštynai. Vien Kaišiadorių paukštininkai šiemet numato 
parduoti 1100 tonų vištienos ir apie 4,500,000 kiaušinių.

GARBINGAS JUBILIEJUS
Prisimindami Amerikos 

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos garbingąjį 
60-čio jubiliejų, norėtume at
žymėti, kad Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Centrinė
je bibliotekoje, Senų retų 
spaudinių ir kortografinių lei
dinių skyriuje yra sutelkta ir 
šios Lietuvos išeivių draugi
jos nemažai leidinių, knygų, 
kaip L. Prūseikos Karų ir 
revoliucijų gadynė. N. Y.,

IŠ LAIŠKŲ
Dear Eva, .

Puikiausiai leidžiu atosto
gas Colorado Springs. Buvau 
Cannon City, Arkansas Ri
ver, o dabar vyksiu į Denver. 
Tai gražiausios dvi su puse 
savaites mano gyvenime. 
Neišpasakytai gražūs vaizdai 
Rocky Mountains, Grand Ca
nyon. Kaip gerai būtų, jeigu 
pati galėtume čia būti su 
manim. Karščio turime tarp 
90 ir 64. Geriame skanų mi
neralinį vandenį.

Linkėjimus prašau perduo
ti visiems mano draugams.

Su meile,
Helen Siauris 

e
Gerbiama drauge Mizariene:

Čia rasite $50 vertės čekį, 
kurį Andrius ir aš skiriame 
“Laisvei” atžymėjimui mūsų 
abiejų 50 metų vedybinio gy
venimo sukakties.

Mes manėme, kad vykstant 
su šių metų LLD ekskursija į 
Lietuvą užteks mūsų sukak
čiai atšvęsti, bet mūsų šeima 
nutarė kitaip.

Duktė Olga, žentas Wilbur 
ir anūkai Richard, Bonnie ir 
Nancy Cartwright mums su
rengė pietus liepos 11 d. King 
Pillip restaurane, Wrent- 
ham, Mass. Dalyvavo apie 80 
žmonių.

Mes esame labai laimingi, 
kad turime tiek daug gerų 
draugų, giminių' ir šeimos 
narių. Tariame visiems ačiū 
už dalyvavimą su mumis toje 
dienoje. Mes niekad jūsų ne
pamiršime.

Andrew ir Olga Zaruba
Norwood, Mass.

“Laisvės” administracijai:
Čia rasite čekį vertės $100. 

Tai bus už “Laisvės” prenu
meratą $10, o $90 skiriu į 
“Laisvės” fondą.

Nors pavėluotai, mano 
gimtadienis buvo vasario 27 
d., o aš gimtadienio proga 
norėjau paaukoti nors po $1 
už kiekvienus mano pragy
ventus metus, tai dabar pri- 
siunčiu.

Labai mėgstu skaityti is
torinius aprašymus. Gerbiu 
draugą Bimbą už jo gabumus, 
kad vis dar pajėgia daug 
darbo atlikti prie “Laisvės” 
išleidimo.

Linkiu visiems laikraščio 
darbuotojams geriausios 
sveikatos. Mano sveikata ne
labai kokia, sirguliuoju per 
metus ir nieko gero nenuma- 
tau.

J. Bubliauskas
Dearborn, Mich.

1928 m. ir Karolius Marksas. 
N. Y., 1918 m. ir kt. A. 
Bimbos Istorija klasių kovos 
Amerikoje. N. Y., 1925 m., 
Kelias į naują gyvenimą — 
komunizmą. N. Y., 1937 m., 
Amerikos darbininkė. N. Y., 
1923 m. ir daugel kt. M. 
Jaroslavskio Leninas. Jo gy
venimas ir darbai. N. Y., 
1927 m., St. Jasilionio, J. 
Kaškaičio, Ks. Karosienės, 
R. Mizaros, A. Petriko ir kitų 
.periodinių ir neperiodinių lei
dinių.

Iš periodinių leidinių sky
riuje saugoma “Nauja gady
nė” savaitraštis (1894-1896 
m.), “Dirva-Žinynas” Chica
goje leista (1894-1896 m., 
1903-1904 m.)', “Moterų bal
sas” (1918-1919 m.), “Darbi
ninkių balsas“ (1926-1932 
m.). Taip pat satyrinių žurna
lų “Dilgėlės” (1907-1913 m.), 
“Dagis” (1910 m. ir kt. “Lais
vės“, “Šviesos“, “Tiesos“, 
“Vilnies” komplektus biblio
teka turi ir komplektuoja iki 
dabartinio laiko.

Turime pažangios lietuvių 
literatūros ir iš kitų pasaulio 
kraštų, kaip Paryžiuje ir 
Londone leistas “Darbininkų 
balsas” (1901-1906 m.), “Dar
bininkas” leistas Genevoje- 
Londone (1905-1906 m.), 
“Rankpelnis” Škotijoje (1907- 
1921 m.), Argentinoje išleista 
“Dabartis“, Urugvajuje 
“Darbas”, Kanadoje “Liau
dies balsas” ir kt.

Gaila, kad paminėtų leidi
nių ne visi komplektai pilnai 
sukomplektuoti (trūksta nu
merių), Skyriaus darbuoto
jai, žinodami, kokią didelę 
mokslinę reikšmę turi ši lite
ratūra mokslininkams tyrinė
jant ir studentams studijuo
jantiems Lietuvos išeivijos 
praeities kultūrinį palikimą, 
rūpestingai renka, papildo 
komplektus originalais ir 
eros kopijomis.

Šalia spausdinto žodžio yra 
komplektuojamas ir fotogra
fijų fondas, kuriame turime 
taip pat sukaupę ne mažą 
kiekį įžymių išeivijos pažan
gių kultūros veikėjų nuotrau
kų, kaip Demokratinio Ame
rikos lietuvių suvažiavimo 
Pittsburgh, Pa. 1945 m. (gru
pinė nuotr.), A. Bimbos, Ali- 
sės ir Leono Jonikų, Verutės 
ir Valiaus Bunkų, Ks. Karo
sienės, Margaritos Kava
liauskaitės, Ievos ir Rojaus 
Mizarų, Kotr. Petrikienės, J. 
Marazienės, Antano ir M. 
Petrikų. Kanados lietuvių 
ekskursijos 1957 m., Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo ir 
kitos nuotraukos.

Esame didžiai dėkingi vi
siems draugams ir bičiuliams 
už atsiųstas ir dabar siunčia
mas knygas, laikraščius ir 
fotografijas.

Ona Eidukaitytė
Lietuvos TSR MA Centrinės 
bibliotekos vyr. redaktorius.

Vilnius, 1976.

Addis Ababa. — Du Ethio- 
pijos karininkai tapo nubaus
ti mirtimi. Jie buvo kaltinami 
ruošimu sukilimo prieš val
džią.

ų '**

GANOSI V II-
’Karybų Liel 

paprastai jruo: 
įsėtos derlingi

N at virai uju 
numatoma suk 
metų.

KOMENIAKA

Nors Norveg 
Osle vykusi N J 
pavasario sesija 
pasibaigė, taria 
suomenė tebekc 
eigą ir rezultat 
suotinis susalo 
pran tanias ir na 
Šiaurės Atlante 
bos sesija aki vai 
kai kuriu J A V. 
NATO valstyl 
sluoksniu vykdc 
nerealumą , t n 
mą ir pagaliau 
mą. Šie siuoksn 
na “šaltojo karo 
mis ir n (‘gal i pa 
m o mažėjimo ir i 
darbia v i m o po 
mūsų dienomis 
tarpt aut i n j klim

Jau kuris laik. 
vyksta tnukšn 
gandinę kampan 
kiama beat odai: 
pyti Tarybų Są. 
nio politiką, skh 
rūs prasimanyt 
tikslus ir k et in i n

Norint pat (‘i 
psichoze pagrįst 
kai kuriuose J 
valstybių šl uok s 
narna, kad ne v; 
potencialu santy 
“rusų naudai , o 
mo mažėjimas 
naudingas tik s 
valstybėms. > 
kad NATO Tary 
kurioje dalyvav 
valstybių už si c 
mini st ra i. vy ra 
sakytume, k ar 
persunkta, ai n 
veik kiekviena 
kalbėjęs iš sesi; 
neapsiėjo be p; 
dėl “prarasi ų po; 
keitusiu jėgų b a 
vaizdaus Kylu 
kitų demagogiš 

Jiių. Savo ruožu 
neralinis sek re 11 
JAV, VFR ir k
užsienio zin ylių \
ges i pateisi nu s a
milžiniškus kari
tus.

Vienok, kari
užsikrėtę >. A T(
nebegali vi siška
su laiko dvasia, 
naujus Vakarų ir 
kius. Tarpt aut ir 
mažėjimas kai t 
veikėjų nuomom 
tinkamus teigia 
tus". Savo ruožt 
st y bes sekreto 
Kissinger pan 
tarptautinio įicrr 
jimas neturi alte 
NA 1 O sesijos !■ 
pažymima, kad 
mažėjimas lapo 
tarptaul inio gyv 
m o ne”.

Su šiais žodžia
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LAIKO PATIKRINTA
SUTARTIS

GANOSI VILNIAUS RAJONO VOKĖS EKSPERIMENTINIO ŪKIO BANDA.
Tarybų ^Lietuvoje jau įrengta apie 600 tūkstančių hektarų kultūrinių ganyklų. Jos 

paprastai įruošiamos drenuotose lankose, o dalis ganyklų turi ir drėkinimo sistemas. Čia 
0 įsėtos derlingos žolės, ganyklos sudalytos aptvarais.

Natūralųjų pievų ir ganyklų respublikoje beliko apie pusę milijono hektarų. Jas 
numatoma sukultūrinti per artimiausius dešimt metų. Pusė šio darbo bus atlikta iki 1980 
metų. A. Palionio nuotr.

KOMENTARAI

Vakarykštės dienos 
pavojingi balsai

Kazys Antanaitis

jonas Šimkus

ikingi vi- 
bičiuliams 
r siunčia- 
aščius ir

dukaitytė 
Centrinės 
(aktorius.

)u Ethio- 
> nubaus- 
kaltinami 
irieš val-

Nors Norvegijos sostinėje 
Osle vykusi NATO Tarybos 
pavasario sesija jau senokai 
pasibaigė, tačiau pasaulio vi
suomenė- tebekomentuoja jos 
eigą ir rezultatus. Toks vi
suotinis susidomėjimas su
prantamas ir natūralus. Mat, 
Šiaurės Atlanto bloko Tary
bos sesija akivaizdžiai parodė 
kai kurių JAV, VFR bei kitų 
NATO valstybių politinių 
sluoksnių vykdomos politikos 
nerealumą, trumparegišku
mą ir pagaliau — pavojingu
mą. Šie sluoksniai tebegyve
na “šaltojo karo” laikų idėjo
mis ir negali pakęsti įtempi
mo mažėjimo ir tautų bendra
darbiavimo politikos, kuri 
mūsų dienomis apsprendžia 
tarptautinį klimatą,

, Jau kuris.laikas Vakaruose 
vyksta triukšminga propa
gandinė kampanija, kuria sie
kiama beatodairiškai iškrai
pyti Tarybų Sąjungos užsie
nio politiką, skleidžiami įvai
rūs prasimanymai apie jos 
tikslus ir ketinimus.

Norint pateisinti karine 
psichoze pagrįstą kampaniją, 
kai kuriuose JAV, NATO 
valstybių sluoksniuose tvirti
nama, kad neva tai karinių 
potencialų santykis pažeistas 
“rusų naudai”, o pats įtempi
mo mažėjimas tariamai yra 
naudingas tik socialistinėms 
valstybėms. Nenuostabu, 
kad NATO Tarybos sesijoje, 
kurioje dalyvavo šio bloko 
valstybių užsienio reikalų 
ministrai, vyravo įtempta, 
sakytume, karine isteriką 
persunkta, atmosfera. Be
veik kiekvienas oratorius, 
kalbėjęs iš sesijos tribūnos, 
neapsiėjo be pagraudenimų 
dėl “prarastų pozicijų”, “pasi
keitusio jėgų balanso”, “aki
vaizdaus Rytų pavojaus” ir 
kitų demagogiškų pareiški
mų. Savo ruožtu, NATO Ge
neralinis sekretorius Lunsas, 
JAV,.VFR ir kitų valstybių 
užsienio žinybų vadovai sten
gėsi pateisinti savo valstybių 
milžiniškus karinius biudže
tus.

Vienok, karine psichoze 
užsikrėtę NATO vadovai jau 
nebegali visiškai nesiskaityti 
su laiko dvasia. Ji diktuoja 
naujus Vakarų ir Rytų santy
kius. Tarptautinis įtempimo 
mažėjimas kai kurių NATO 
veikėjų nuomone, turįs “ati
tinkamus teigiamus aspek
tus”. Savo ruožtu, JAV val
stybės sekretorius Henry 
Kissinger pareiškė, kad 
tarptautinio įtempimo mažė
jimas neturi alternatyvos, o 
NATO sesijos koihunikate 
pažymima, kad ‘‘įtempimo 
mažėjimas tapo veiksminga 
tarptautinio gyvenimo prie
mone”.

Su šiais žodžiais nesutikti

negalima. Juos savotiškai 
patvirtina neseniai pasirašy
tas Susitarimas tarp Tarybų 
Sąjungos ir JAV apie pože
minius branduolinius sprog
dinimus taikiais tikslais. Jis 
visam pasauliui pademon
stravo, jog, esant gerai va
liai, vyriausybės, atsakingi 
valstybių veikėjai gali sėk
mingai žengti pirmyn visuoti
nio ir pilno nusiginklavimo 
keliu.

Taigi, vykstant pasaulyje 
tokiems pozityviems poslin
kiams, taikingosioms jėgoms 
pasiekiant naujus ir naujus 
laimėjimus, Šiaurės Atlanto 
bloko valstybių veikėjai, ku
rie su socialistinėmis valsty
bėmis norėtų bendrauti kari
nės jėgos pagalba, yra nebe
populiarūs. Vienok, jie neat
sisakė savo pozicijų ir atkak
liai tvirtina, jog karinis pra
našumas, ginklavimosi var
žybos “padeda pasiekti tai
ką”. Jie griebiasi demagogi
jos, organizuoja įvairias kom
panijas irgi . . . taikos var
dan. Tačiau ar dar seniai 
reakcingi JAV sluoksniai, 
prisidengdami senovės ro
mėnų teiginiu: “Nori taikos, 
— ruoškis karui”, — vedė 
grobimo ir pavergimo politi
ką. Šiandieniniai pareiški
mai irgi yra 
laikų dvasia, 
dienomis šie 
yra nerealūs, 
tampa aišku,
įtempimo mažėjimo, be vi
suotinio nusiginklavimo, neį
manoma tvirta taika. Antra 
vertus, vis daugiau šalininkų 
įgyja kitas principas: “Nori 
taikos, — grumkis už taiką, 
kovok už ją”. Kaip tik tokio 
politinio kurso laikosi Tarybų 
šalis. Jos vyriausybė savo 
pareiškime nurodė: “Tarybų 
Sąjunga — taikinga valsty
bė, ir ji neketina nieko užpul
ti. TSKP ir Tarybinė vyriau
sybė orientuoja tarybinius 
žmones į kuriamąjį darbą, į 
taiką ir draugystę su kitomis 
tautomis ir valstybėjnis”.

Šį geros valios pareiškimą 
išgirdo, patikėjo, jam pritarė 
milijonai visos mūsų planetos 
žmonių. Tuo tarpu NATO, 
bloko valstybių kai kurių po
litinių ir valstybinių veikėjų 
demagogiški pareiškimai, 
sklindantys iš įvairaus lygio 
pasitarimų, sesijų tribūnų, 
iššaukia viso pasaulio pažan
giosios žmonijos pasipiktini
mą, nes tai nepageidaujami 
vakarykštės dienos balsai.'

persunkti anų 
Tačiau mūsų 

postringavimai 
nes vis labiau 
jog be karinio

Washingtonas. — Gautas iš 
Vietnamo Socialistinės Res
publikos pranešimas, kad jos 
vyriausybė leidžia laisvai vi
siems amerikiečiams palikti 
tą šalį. Bet nežinia, kiek tokių 
amerikiečių ten dar randasi.

Rugpjūčio 27-ąją sukanka 
70 metų, kai Rygoje gimė 
(1906) Jonas Šimkus, lietuvių 
rašytojas, Lietuvos TSR nusi
pelnęs kultūros veikėjas. 1925 
m. J. Šimkus baigė Palangos 
progimnazijų. 1927 m. išleido 
eilėraščių rinkinį „Už durų". 
Nuo 1927 m. gyveno Kaune, 
dalyvavo antifašistinės kryp
ties rašytojų veikloje, buvo 
vienas iš pažangaus literatū
ros žurnalo „Trečiasis frontas" 
organizatorių ir bendradarbių. 

į... Nuo 1940 m; .birželio•• mė
nesio J. Šimkus „Lietuvos ai
do", vėliau „Darbo Lietuvos", 
„Tarybų Lietuvos" redakto- 

k rius-
Karo metu jis dirbo Mask

vos radijo komiteto lietuvių 
laidų redakcijoje. Nuo 1942 
m. _ TSKP narys. 1942 m. 
Maskvoje pradėjo redaguoti 
laikraščius „Tiesa", „Tarybų 
Lietuva". Jonas Šimkus reda
gavo ir „Tarybų Lietuvos" 
priedus „Literatūra ir 
ir „Pionierius".

1944 m. grįžęs į 
J. Šimkus iki 1946 m. 
vo „Tarybų Lietuvą", 
1948 metais — jis 

. redaktoriaus pavaduotojas 
kartu savaitraščio „Literatūra 
ir menas" redaktorius. 1948— 
1954 metais Jonas Šimkus bu
vo Rašytojų sąjungos valdy
bos pirmininkas, 1954-7*1958
metais redagavo literatūros 
žurnalą „Pergalė".

J. Šimkus išleido prozos rin
kinius „Apsakymai", „Ryt bus 
gražu", apžvalginę apybraižą 
„Tarybinė lietuvių literatūra", 
straipsnių rinkinį „Apie litera
tūrą". Geriausieji' rašytojo kū
riniai surinkti jo raštų trilo-

Prieš 15 metų Maskvoje 
buvo pasirašyta Tarybų So
cialistinių Respublikų Sąjun
gos ir Korėjos Liaudies De
mokratinės Respublikos 
Draugystės, bendradarbiavi
mo ir savitarpio pagalbos 
sutartis. Ši sutartis, pagrįsta 
visiškos lygybės, valstybinio 
suverenumo savitarpio gerbi
mo ir nesikišimo vieni į kitų 
vidaus reikalus principais, 
teisiškai sutvirtino brolišką 
Tarybų Sąjungos ir Korėjos 
tautų sąjungą.

Sutartis atvėrė naujas gali
mybes vystyti plačius dviejų 
šalių politinius, ekonominius 
ir kultūrinius ryšius bei kon
taktus. Sutarties galiojimo 
laikotarpiu beveik 3,5 karto 
padidėjo TSRS ir KLDR pre
kių apyvarta, o Tarybų Są
junga užėmė vieną iš pirmųjų 
vietų KLDR užsienio preky
boje. Neseniai Maskvoje bu
vo pasirašytas susitarimas 
dėl 1976-1980 metų savitar
pio tiekimo ir mokėjimų, ku
ris numato toliau plėsti abie
jų šalių prekybinius ir ekono
minius ryšius.

Sėkmingai buvo plečiamas 
mokslinis ir techninis bendra
darbiavimas. Tarybų Sąjun
ga perdavė Korėjos Liaudies 
Demokratinei Respublikai 
techninę dokumentaciją, su
sijusią su įvairiomis turinčio- 
mi|S svarbią reikšmę liaudies 
ūkiui problemomis, jų tarpe 
su automašin\ų, traktorių, 
transformatonų ir chemijos 
įrengimų g rfiyba. KLDR sa-

ruožfjL/ perdavė Tarybų 

 

Sąjun'gai dokumentaciją, su
sijusią su chemijos produkci-

jos, pavyzdžiui, sintetinio 
pluošto vinalono, gamyba.

KLDR šiandien — tai val
stybė, turinti išvystytą in
dustriją. Salyje sukurta sun
kioji pramonė, mašinų gamy
ba, pastatytos didelės elek
trinės, metalurgijos ir chemi
jos įmonės. Didelių laimėjimų 
pasiekė demokratinė Korėja, 
ugdydama žemės ūkį, švieti
mą, sveikatos apsaugą. Gy
venimas čia nepalyginti ge
resnis, šviesesnis, negu Pietų 
Korėjoje, kurią valdo reak
cionieriai, užsienio kapitalui 
paklusnios marionetės.

Prie KLDR darbo žmonių 
laimėjimų savo darbu ir žinio
mis plačiai prisidėjo tarybi
niai žmonės, kurie ’'suteikė 
demokratinei Koręjai jieųfažą 
materialinę ir ^hžinę)pagal- 
bą. Tarybų Sąjungar teikiant 
techninę paramą, pastatyta 
ir rekonstruota daugiau kaip 
60 svarbių pramonės objek
tų. Šiuo metu Korėjos respu
blikoje, Tarybų Sąjungai pa
dedant, statoma daugiau kaip 
30 pramonės įmonių.

“Praėję penkiolika metų, 
— rašoma Tarybų Sąjungos 
vadovų sveikinimo telegra
moje demokratinės Korėjos 
vadovams šios reikšmingos 
datos proga, “visiškai įtikina
mai parodė, kad sutartis yra' 
patikimas taikos palaikymo ir 
saugumo užtikrinimo 
muosiuose Rytuose aukis, 
kad ji gerai tarnauja visapu
siško Tarybų Sąjungos ir Ko
rėjos Liaudies Demokratinės 
Respublikos bendradarbiavi
mo plėtimui”.

M. Jakutis

3-ias puslapis

7-.-)

taip trūksta lėšų, bomberiui — 100 bilijonųKai visur 
dolerių!

Tarybų Lietuvos sportininkai 
Montrealyje

XXI Olimpinėse žaidynėse TSRS rinktinių sudėtyse daly
vauja ir astuoni Tarybų Lietuvos sportininkai — akademi
nio irklavimo, plaukimo ir moterų krepšinio bei rankinio 
atstovai.

' 'JETG&LIKO valgio
KĄ SU JUO DARYTI

Vytautas Butkus (akademi
nis irklavimas) — tarptauti
nės klasės TSRS sporto meis
tras, Kauno žalgirietis, turi 
aukštąjį išsilavinimą, peda
gogas. Gruodžio mėnesį jam 
sukaks 27 metai.

Eleonora Kaminskaitė 
(akademinis irklavimas) — 
tarptautinės klasės TSRS 
sporto meistrė, Kauno žalgi
rietė. Turi aukštąjį išsilavini
mą, pedagogė. Sportininkei 
25 metai.

menas

Lietuvą, 
redaga- 

, 1946— 
„Tiesos" 

>r

myje.
Mirė Jonas Šimkus Vilniuje 

1965 metų spalio 28 dienų.

Nušautas žmogus 
prie baltojo namo

I ■:

i

Chester M. Plummer Jr.
Washingtonas. — Policija 

praneša, kad liepos 25 d. prie 
Baltojo Namo tapo nušautas 
žmogus. Sargai pastebėję, 
kad Chester Plummer, 30 
metų, lipa per tvorą su ilgoku 
vamzdžio gabalu. Jie įsakę 
jam sustoti, bet jis nepaklau
sęs. Tada jie jį nušovė.

Įvairių valgių, žinoma, ge
riausia gaminti tiek, kiek su- 
vartojame tą pačią dieną. 
Rytdieną jie bus jau ne tokie 
skanūs ir, svarbiausia, ma
žiau maistingi. Vakarykštėse 
sriubose ir patiekaluose iš 
daržovių smarkiai sumažėja 
vitaminų. O šildant mėsą ir 
žuvį, pakinta baltymų sudė
tis, jie blogiau virškinami.

Ir vis dėlto dauguma šeimi
ninkių maistą gamina dviem, 
netgi trims dienoms. Ne 
kiekviena gali kasdien su
gaišti 2-3 valandas prie viry
klės.

Tokiu atveju pasirūpinki
me, kad valgis kuo mažiau 
prarastų vertingų ypatybių, 
kuo daugiau išsaugotų mais
tingųjų medžiagų. Jūs ruo
šiatės pasigaminti salotų^ 
Nevalykite visų išvirtų dar
žovių. Taip jos geriau išsilai-' 
kys. Kitą dieną jums teks tik 
nuvalyti ir supiaustyti — su
gaišite nedaug. Ilgiau kaip 
parą netgi nevalytas daržo
ves laikyti nereikėtų — jų 
vertė smarkiai sumažės.

Sriubai rytdienai daržoves 
geriau paruošti kdip pusfab
rikačius. Šaldytuve puikiai 
“pernakvos” sultinys, neva
lyti virti burokėliai, pakepin
tos daržovės: svogūnai, mor
kos. Jums reiks tik sudėti į 
verdantį sultinį daržoves — 
laiko sugaišite nedaug, ir 

, sriuba bus maistingesnė.
Išvirtą mėsą, išėmus iš sul

tinio, galima laikyti uždara
me inde šaldytuve. 0 žlėgtai
nius, piausnius, kotletus ge
riau vartoti tik šviežiai paga
mintus. Juos reikėtų laikyti 
šaldytuve nekeptus ir pa
ruošti tik prieš vartojimą.

Patogu rytdienai palikti 
garnyrą — makaronus, vir
tus ryžius ar grikių košę. Jie 
gerai išsilaikys šaldytuve ir 
nepraras savo maistingų sa
vybių šildant. Į grikių košę,

jei ji labai sausa, šildydami 
įpilkite truputį virinto van
dens arba sultinio.

Virdami dviem dienoms 
kompotą arba kisielių, citrinų 
rūgšties dėkite tik į tokį kie
kį, kurį suvartosite tą pačią 
dieną.

Elena Gailiuvienė
Namų šeimininkė 

Iš “Žemės Ūkis”

Įvairenybės
• Vienas Londono moterų 

žurnalų paskelbė tradicinės 
gyventojų apklausos “Drą
siausi 1975 metų anglai” re
zultatus. Pirmąįą vietą pelnė 
9 metų Dominikas Počas ir 6 
metų Bendžamenas Počas. 
Tėvai patikėjo broliukus 
stiuardesėms lėktuvo, skren
dančio iš Afrikos į Didžiąją 
Britaniją. Tačiau įvyko avari
ja, laineris nukrito į džiun
gles. Iš visų keleivių per 
stebuklą gyvi liko broliai Po- 
čai. . .

Abu berniukai savaitę bro
vėsi per džiungles, rodydami 
neįtikėtiną ištvermę ir drąsą. 
Maitinosi žole, lapais ir . . . 
kramtomąja guma. Aštuntą 
dieną Dominikas ir Benas 
buvo surasti ir išgelbėti.
• Daug Italijos moterų tiki 

prietaru, kad, pabučiavus 
Ravenos muziejuje ekspo
nuojamo “Mirštančio gladia
toriaus” veidą, pradės sektis 
meilėje. Meną mylintys eks
pertai tvirtina, kad, nesiė
mus reikiamų priemonių, 
marmurinis skulptūros vei
das greitai meilės vardan bus 
“suvalgytas”.
• Iš vienos Stokholmo mo

kyklos auklėtinės fizikos kon
trolinio darbo: “Kad visi šil
domi daiktai plečiasi, ypač 
lengva įsitikinti vasarą. Die
nos vasarą žymiai ilgesnės, 
negu žiema”.

Aldona Ceskaitytė (ranki
nis) — tarptautinės klasės 
TSRS sporto meistrė, Kauno 
“Žalgirio” moterų rankinio 
komandos kapitonė. A. Ce- 
saitytei 26 metai.

Antanas Cikotas (akademi
nis irklavimas( — tarptauti
nės klasės TSRS sporto meis
tras. Kaunietis, priklauso 
“Dinamo” draugijai. Jam 25 
metai.

Arvydas Juozaitis (plauki
mas) — tarptautinės klasės 
TSRS sporto meistras, Vil
niaus žalgirietis. Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto antro kurso studen
tas, būsimas pramonės eko
nomikos specialistas. A. Juo
zaičiui — dvidešimt metų.

Klava Koženkova (akade
minis irklavimas( — tarptau
tinės klasės TSRS sporto 
meistrė, Vilniaus žalgirietė. 
Jai 27 metai.

Genovaitė Rajno^kienė 
(akademinį irklavimas) — 
TSRS nusipelniusi sporto 
meistrė, Vilniaus žalgirietė. 
G. Ramoškienė — vyriausia 
iš mūsų olimpiečių; jai 31 
metai.

/

Angelė Rupšienė — TSRS 
nusipelniusi sporto meistrė, 
Vilniaus žalgirietė, “Kibirkš
ties” komandos žaidėja, Vil
niaus Pedagoginio instituto 
studentė. Sportininkei 24 
metai.

i
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4-tas puslapis LAISVE

Kodėl ir kaip priei 200 metų 
gimė Jungtinės Valstijos?

BENJAMIN FRANKLIN
1706—1790

Norėdamas pinigų sutaupyti knygoms pirkti, Fran
klinas nustojo mėsą valgęs, tapo vegetarijonu.

Geriau prasilavinęs, jis pradėjo bendradarbiaut savo 
brolio laikraščiui N. E. Courant’ui; rašė kritikos ir pa
šaipos straipsnius, pasirašydamas slaptvardžiu “Mrs. 
Silence Dogood” (Ponia Tyla Geradarė).

Franklino brolis James buvo areštuotas ir mėnesį iš
laikytas kalėjime už išspausdinimą keno tai “laiško,” šie
piančiai kritikuojančio vietinę valdžią. Jis atsiprašė vy
riausybę tiek, kad buvo paleistas iš kalėjimo. Bet jo laik
raštis ir vėl smerkė religinius veidmainius valdininkus pa
našiais žodžiais, kaip Franklino “Mistress Silence Do
good, ” ir sakė, jog “religinis veidmainys,’’ ypač valdžioje, 
“yra keliais atžvilgiais pavojingesnis visuomenei’’ už at
virą bedievį.

Massachusetts provincijos valdžia dėl to uždraudė 
Jamesui Franklinui spausdint ar- leist New England 
Courant’ą ar bet kokį kitą lapelį, brošiūrą ar laikraštį ki
taip, kaip tik iš anksto peržiūrėjus jį provincijos sekre
toriui.

Tada suėjo Courant’o draugai ir nusprendė leist tą laik
raštį Benjamino Franklino vardu. Apeit valdžiai buvo pa
daryta tam tikros dokumentalės gudrybės—nors leidėju 
bus oficialiai vadinamas Benjaminas Franklinas, bet jis 
dirbs Jamesui Franklinui, kuris ir toliau bus laikraščio 
savininkas, tik slaptai nuo valdžios.

x Benjaminas tada buvo 17 metų amžiaus ir elgėsi kaip 
j tikrasis leidėjas ir redaktorius. Laikraščio turinį jis pa- 

[ gerino. Daugumai skaitytojų ypač patiko jo straipsniai 
vrašomi slaptvardžiu “Dr. Janus.” Bet jie dažnai buvo 
laisvamaniški. Kai kurie religiniai žmonės su pasibaisė
jimu pradėjo pirštu rodyt į Benjaminą Frankliną kaip 
bedievį. Aikštėn iškilo, kad jis yra autorius ir pirmesnių 
“Mrs. Silence Dogood” prieštikybinių straipsnių.

Laikraščiui vėl gręsė pavojus iš valdžios pusės. James 
vis labiau pykosi su’ Benjaminu, iki jųdviejų santikiai 
pasidarė galutinai nepakenčiami. Benjaminas norėjo ap-
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Telšių penktosios vidurinės mokyklos absolventų išleistuvių aktas. Viso tą mokyklą 
baigė 116 mokinių.

LAIŠKAS IŠ DRUSKININKŲ

Kur Ne unas teka

V. TAURAS

Erlpuit coelo fulmen sceptrurnque tyrannis. 
(Iš dangaus ištraukė jis žaibą, o iš tironų ga
lybę.)—Tokį posakį lotyniškai parašė apie Ben
jaminą Frankliną garsus francūzų valstybės 
vyras Turgot.

Benjaminas Franklinas buvo Amerikos visuomenės vei
kėjas, politikas, diplomatas, taip pat mokslininkas, laik
raštininkas, rašytojas ir revoliucijonierius, vienas iš ame
rikiečių kovos didvyrių dėlei nepriklausomybės nuo Bri
tanijos (Anglijos).

O Franklino gyvenimas prasidėjo ankštose sąlygose.
Jis gimė Bostone, Mass., 1706 m. sausio 17 d. ir buvo 

penkioliktas kūdikis, o dešimtas sūnus iš septyniolikos 
Josiah’o Franklino vaikų.

Benjamino Franklino tėvas Josiah, protestonas amat- 
ninkas, išeivis iš Anglijos, uždarbiavo Bostone, liedamas 
lajines žvakes ir virdamas muilą.

Benjaminas neatsiminė laiko, kada jis būtų nemokėjęs 
skaityt—toks mažytis kūdikis būdamas, jis namie išmoko 
skaitymo. Sulaukęs aštuonių metų amžiaus, jis buvo pa
siųstas į pradžios mokyklą, bet neturėjo progos ją baigti. 
Jis viso tegavo tik porą metų pradinio mokslo. Taigi fak- 
tinai jis buvo savamokslis.

Dešimties metų vaiką Benjaminą tėvas paėmė iš mo
kyklos ir įstatė darban padėt tėvui žvakes lieti ir muilą 
dirbti.

“Kartais tėvas mane vedžiodavo si,’’ rašo Franklinas sa
vo atsiminimuose, “pamatyt, kaip dirba dailidės, mūrinin
kai, vario darbininkai ir kt., kad galėtą patirt mano pa
linkimą kokiam amatui. Man visada buvo ir tebėra malo
nu žiūrėti, kaip geri darbininkai veikia savo įrankiais; ir 
tai buvo man naudinga, nes iš tą stebėjimą aš tiek išmo
kau, kad pats galėjau atlikt įvairius mažus darbus namie, 
kuomet negalima buvo ant greitąją gaut darbininko; iš 
to aš išmokau ir pasistatyt mažiukes mašinėles savo ban
dymams ir tyrinėjimams . ..’’

Beinant JBenjaminui tryliktus metus amžiaus, tėvas 
pristatė jį pas brolį Jamesą mokintis spaustuvininko ama
to ir “tarnauti, kaip mokinys privalo,” kol Benjaminui 
sukaks 21 metai amžiaus.

James 1721 metais pradėjo leist laisvoką savaitinį laik
raštį New England Courant, vieną ankstyviausių laikraš
čių Amerikoje.

Benjaminas Franklinas, 15 metų jaunuolis, buvo jau 
įsigilinęs į savišvietą, ir tarp raštų, su kuriais jis gerai 
susipažino, besimokindamas spaustuvėje, buvo šie: Plu- 
tarcho Gyvenimai (garsiųjų graikų ir romėnų), Dafoe 
Apie Projektus, Cottono Matherio Rašiniai apie Gero 
Darymą, filosofo Locke’o knyga Apie žmogišką Suprati
mą, senovės graikų istoriko ir karo vado Ksenofono Minė
tini Dalykai. Be to, jis skaitė raštus savo bendraląikių 
laisvamanių, Collinso, Shaftesbury’o ir kitų.

Tuo laiku Benjaminas dar pats per save mokinosi arit
metikos, gramatikos, logikos ir laivininkystės.

Pradžioj jis rašinėdavo eilėraščių. Nors jie buvo menka 
poezija, bet jo brolis James juos, spausdindavo, o Benja
minas pardavinėdavo gatvėse. Tėvas pašiepdavo tuos jo 
poezijos bandymus ir patardavo verčiau rašyt proza, be 
eiliavimo. Benjaminas, pagaliaus, paklausė tėvo, metė po
eziją ir pasiryžo pagerint paprastą, prozaišką savo ra
šymą.

Besimokindamas geriau rašyti,\ j is stengėsi ir savo būdą 
pagerinti. Iš pagarbos graikų filosofui Sokratui, jis nusi
tarė nugalėt savo įpratimą į karštus, aštrius ginčus. Vie
toj ta, sako: “Aš stojau į tokią padėtį, kur be puikybės 
stgciau klausimus, teiravausi ir abejojimą reiškiau. O ka
dangi tada iš Shaftesbury’o ir Collinso raštą skaitymo 
aŠ jau buvau tikras abejotojas apie daugelį punktą reli
gijos mokymą, tai atradau, jog šitoks ginčą vedimas yra 
saugiausias man pačiam ir labai keblus tiem, su kuriais 
teko ginčytis . .. Tuo būdu aš palenkdavau net daugiau ži
nančius žmones padaryt ginče tokią nuolaidą, kurią pa
sėką jie nenumatydavo, ir įveldavau juos į keblumus, iš 
kurią jie nepajėgdavo iŠsiraityti. .. Bet palaipsniui aš 
apleidau ir šitokį ginčo vedimą, o tik pasilaikiau įprotį 
kalbėt ginče su mandagiu nepasitikėjimu.’’

leist brolio Jameso spaustuvę su jos laikraščiu ir jieškot 
darbo kitose vietinėse spaustuvėse. Bet jis žinojo, kad 
jokios kitos spaustuvės savininkas Bostone neduos jam 
darbo. Nes pagal mokinio sutartį, jis turėjo dirbt bro
liui dar trejetą metų. Tėvas taip pat stojo už Jamesą 
prieš Benjaminą.

Benjaminas Franklinas nerado kitos išeities, kaip tik 
apleisti Bostoną, bet viešai jis negalėjo to padaryti, nes 
būtų buvęs suimtas; todėl slaptai iškeliavo į Philadelphiją.

Philadelphijon jis atvyko 1725 m. spalių mėnesį, dar
biniuose drabužiuose, suvargęs, apskretęs ir labai alkanas.' 
Pinigų jis atsivežė tik dolerį ir nusipirko duonos, kurią 
valgė, vaikščiodamas gatvėmis.

Philadelphijoj jis gavo darbą spaustuvėje “pranašiško” 
religinio fanatiko S. Keimerio. Tuo tarpu pasitaikė 
Franklinui susipažint su Pennsylvanijos provincijos gu
bernatorium Sir Williamu Keithu. Gubernatorius žadėjo 
padėt Franklinui įsitaisyt nuosavą spaustuvę; ragino jį 
plaukt Londonan užsisakyt spaustuvės įrankių; ketino pa
siųst laišką, pagal kurį Franklinas gausiąs bargan tuos 
įrankius.

Franklinas nuvyko Anglijon ir pamatė, kad guberna
torius Keith jį apgavo. Londone Franklinui teko eit dirbt 
į spaustuves. Bedirbdamas ten, jis parašė ir išleido kny
gelę, kurioj tvirtino, jog nėra tokio daikto kaip religija.

Iš Londono Franklinas sugrįžo 1726 m., parkviestas 
Philadelphijoj verslininko Denhamo veikt su juom bizny
je. Bet po kelių mėnesių Denham mirė ir Franklinas vėl 
nuėjo į Keimerio spaustuvę dirbti, šiai spaustuvei jis ir 
raides liejo ir metalan braižė-graviravo paveikslėlius 
spausdinimui; jis išgraviravo ir klišes, kuriomis Keimeris 
spausdino popierinius pinigus New Jersey provincijai. 
Tuo būdu Franklinas buvo pirmasis Amerikoj raidžių lie
jikas ir graviruotojas.

Franklinas nebuvo užsidaręs savyje atsiskyrėlis. Jis 
tikėjo, kad tik per sutartiną žmonių darbą tegalima nu
veikti didesnius visuomeniškus darbus. Tokia minčia jis 
vadovavosi ir įsteigdamas Junto (Sąjungą) 1727 m. ru
denį. Tiesa, Junto buvo siaura nariais organizacija, bet 
ji plačiai siekė.

Pirmieji Juntos nariai buvo tik Frahklino draugai, 
spaustuvių darbininkai. Junto pradžioje buvo žinoma var
du Odos žiursto, nes jinai daugiausiai susidėjo iš jaunų 
amatninkų, kurie prie darbo nešiojo tokį žiurstą. Bendrai 
Junto įsigyveno kaip kliubas neturtingų, gabių, veiklių 
jaunuolių. Tai buvo dalinai slapta brolija, pradiniai tik 
su dvylika narių iš viso.

Netrukus ta brolija išgarsėjo visoj Philadelphijoj ir 
tiek jaunų vyrų pradėjo prašytis į Junto, kad buvo pa
platinti jos rėmai. Tada kiekvienas Juntos narys galėjo 
sudaryt naują jos kuopą iš dvylikos narių, neatidengiant 
ryšių su pradine Junto. Bet kiekviena kuopa turėjo laiky
tis Juntos taisyklių ir programos. O Juntos programa 
bus suprantama iš klausimų, kuriuos svarstydavo jos na
riai, susirinkdami kas penktadienio vakarą.

Čia seka kai kurie tų klausimų:
Ar jūs paskutiniu laiku pastebėjote kokius trūkumus 

savo šalies įstatymuose, kuriuos reikštą pataisyt per tin
kamus sumanymus seimui? Ar jūs žinote, kokį naudingą 
įstatymą reikštą turėti, o jo dar nėra? Jeigu valdžia sten
giasi atimt iš savo valdinio teises (arba ką jis laiko savo 
teisėmis'), ar jam tinka priešintis, jeigu jis gali? Ar leis
tina valdžiai nužudyt žmogą, kad palaikius visuomenėje' 
saugumą ir ramybę, nors tas žmogus nebūtą kriminaliai 
nusikaltęs,—kaip lead norint sulaikyt maro ligos siautimą 
arba panašiame atsitikime, kaip buvo nužudyti tie Wales 
žmonės? Ar yra skirtumo tarp žinojimo ir išminties? ir tt.

g
ntos taisyklės taip pat reikalavo, kad “kiekvienas na- 
paeiliui parūpintą po vieną ar daugiau klausimą apie 
bę, politiką bei mokslinę filosofiją” ir tt. visiems na- 
s diskusuoti.

Bendrai Junto buvo savišvietos kliubas, bet ji turėjo ir 
tokių tikslų, kaip tarpusavio pagalba ir pagerinimai poli
tikoj ir visuomenėj.

Toliau Franklinas planavo įkurt “Jungtinę Doros Par
tiją, įtraukiant padorius ir gerus žmones iš visą tautą į 
pastovią organizaciją.” Permažai jis terado rėmėjų šiam 
planui, tačiau, būdamas ir 82-jų metų amžiaus, Frankli-

Šiemet jau teko kelis kar
tus būti prie Nemuno. Pirmą 
kartą kai dalyvavau Alytuje 
įvykusiame Lietuvos Žurna
listų sąjungos plenume, o 
pernakvoti nuvažiavau į 
Druskininkus. Antrą kartą 
Nemuną mačiau ties Biršto
nu, kur buvau nuvažiavęs 
pasikalbėti ir praeitį prisi
minti pas turistinėje bazėje 
simpoziuman susirinkusius 
poligrafijos darbuotojus. Čia 
sutikau keletą draugų, su 
kuriais teko bendradarbiauti 
kaip su jaunučiais raidžių rin
kėjais ar linotipininkais, o 
dabar, po 40-45 metų, jie 
iškilę į spaustuvių vedėjus ar 
žymius poligrafijos darbuoto
jus. O ir aš, nors ir įvairiose 
pareigose teko būti, bet su 
spauda ir spaustuvėmis bei 
spaustuvininkais niekada ry
šio nenutraukiau. Ne veltui 
viename eilėraštyje rašiau: 
Štai spaustuvė. Spaudos 
Nebesiskirsiu, kaip matau, 

su juo lig kapo.
Gi šį kartą atsidūriau prie 

Nemuno-Druskininkuose —-

atvykęs su savo šeimos dali
mi kelioms dienoms poilsiau
ti. Visada malonu pabūti šia
me garsiame ir puikiame 
sveikatos šaltinių kampelyje.

Jau girdėjote apie liaudies 
meistrų gražų ir jau įvykdy
tą sumanymą papuošti me
niškai išraižytais ir išdailin
tais stogastulpiais Čiurlionio 
kelią nuo jo gimtosios Varė
nos ligi Druskininkų, kur jis 
augo ir brendo. Prie pernai 
pastatytų šiemet dar prisidė
jo keletas. Tad priskaičiavau 
net 20 tokių stogastulpių (se
niau panašius vadino “koplyt
stulpiais”), kiekvienas skir
tingas ir reikšmingas.

Čiurlionio pernykščio šimt
mečio proga Druskininkai pa
sipuošė net dviem jo pamink
lais. Vienas naujoviškas, mo
derniškas, skulptoriaus Vil
džiūno darbo, stovi gražiam 
skvere netoli Nemuno ir Rat- 
nytėles santakos. Antras, 
marmurinis, realistiškai at
kuriąs Čiurlionio galvą 
(skulptoriaus Švažo darbo), 
stovi jo muziejaus sodelyje.

Lietuvos poligrafijos darbuotojai, susirinkę į simpoziumą 
Birštono turistinėje bazėje.

Vinco Andrulio kapas Stakliškėse, Prienų rajone, Lietuvo
je. Prie kapo Justas Paleckis.

BRONĖ JUŠKIENĖ

Rudenio šarma
Atmįnty paliko senas vyšnių sodas 
Ir gegutės balsas vai ku- ku- kū-kū. 
Žalia lygi pieva ant upelio kranto 
Ir maži lašeliai rytmečio rasų.

Basomis kojelėms, drobės marškinėliais 
Braidėme po pievą,braukdami rasas. 
Savo laimę būrėm žiedais ramunėlių, 
O vėjelis draikė geltonas kasas.

Greitai nulingavo ta grandinė metų, 
Galvas jau aptraukė rudenio šarma, 
Tik gegutės balsas dar ausyse skamba, 
Ir ramunių pieva tokia artima.

nas sakydavo: “Aš vis dar laikausi tos nuomones, jog tai 
buvo praktiškas sumanymus. ir būtą buvęs labai naudin
gas, sutelkus didelį skaičią gerą žmonią.”

Apie šį Franklino planą galima bent tiek pasakyt, kad 
jis buvo tarptautinis.

Tame muziejuje buvau net du 
kartus. Pirmą kartą, jo vedė
jo rietaviškio žemaičio Adal
berto Nedzielskio lydimas, 
nuodugniai apžiūrėjau tą gra
žų ir brangų Druskininkų 
kampelį. Muziejus padidėjęs, 
nes be dviejų senų namukų, 
susijusių su gyvenusia čia 
apie 30 metų Čiurlionio tėvų 
šeima, pastatytas dar vienas 
namas su sale. Šiame pastate 
išstatyta eilė M. K. Čiurlionio 
ir jo tėvų bei šeimos nuotrau
kų, dar kitokių portretinių 
eksponatų, o salėje gidai pa
sakoja apie didįjį dailininką- 
muziką ir jo kūrybą.

Viename Čiurlioniu gyven
tame namelyje dabar mato
me atstatytą vidaus įrengimą 
su tipiškais anų laikų baldais, 
dailininko darbo kambarį su 
molbertu ir žinomojo pa
veikslo “Tyla” antriniu origi
nalu. Viename kambaryje se
noji fisharmonija bei du for- 
tapijonai, kurių vienas tų, 
kuriuos skambindavo Čiurlio
nis. Antrame namelyje ma
tome įdomiai parodytus Čiur
lionio paveikslus, grafikos ir 
muzikos kurinius.

Kitą dieną atėjau į tradicinį 
koncertą. Tą koncertų tradi
ciją įžiebė kompozitorius Ba
lys Dvarionas, 1965 m. spalio 
24 d. paskambinęs keletą M. 
K. Ciulionio fortepijonių kū
rinių. Šiemet tie koncertai, 
įvykstą vasaros metu kas 
šeštadieni ir sekmadienį, kar
tojasi vienuoliktą sezoną. Ka- \ 
dangi pačiame namelyje vie
tos mažai koncertų metu di
džioji dalis publikos susiren
ka sodelyje, kur pro atviras 
duris skambinimas gerai gir
dėti. Kad pravažiuojančios 
mašinos netrukdytų, koncer
tų metu milicija nutraukia ju
dėjimą ta Čiurlionio gatvės 
dalimi, kuri eina pro muziejų.

Liepos 11d. koncertą,kurioj 
man teko klausytis, atliko 
jauna pianistė, Vilniaus Čiur
lionio vidurinės meno mokyk
los 10-sios klasės mokinė 
Audronė Kudabaitė. Ji pati 
jauniausia šių metų koncertu 
dalyvė, gimusi 1959 metaihj, 
Zarasuose, tačiau pasirodė 
kaip visiškai subrendusi atli
kėja. Pagal tradiciją, ji pra
džioje ir užbaigoje atliko ke
letą M. K. Čiurlionio kūrinių, 
o tarp jų skambėjo J. S. 
Bacho, J. Haidno, S. Vainiū
no, V. Šopeno, S. Rachmani 
novo ir R. Šumano kūriniai. 
Publika, kurios buvo apie 200 
žmonių, atydžiai ir susikau
pusi išklausė koncertą, nors 
ir užėjo lietutis, kurio taip 
gausu buvo šią užgaidingą 
vasarą.

Kaip matyti iš programos, 
šios vasaros koncertų atlikė
jai dar šie žinomi pianistai, 
kurių tarpe keletas Čiurlionio 
vardo respublikinių ir tarp
respublikinių konkursų lau
reatai: Augustinas Maceina, 
Aldona Dvarionaitė, Aldona 
Radvilaitė, Robertas Bekio- 
nis, Halina Radvilaitė, Jurgis 
Bialobžeskis, Birutė Vainiū- 
naitė ir Aleksandra Juozapė- 
naitė.

Čiurlionio muziejus gausiai 
kasdien lankomas. Pernai jį 
aplankė 55,000 žmonių. Ne 
mažiau jų laukiama ir šiemet.

Norėjau dar daugiau apie 
Druskininkus parašyti, bet 
laiškas išėjo ilgas. Tad para
šysiu daugiau sekančiame 
laiške.

Justas Paleckis

Penktadienis, Liepos |

Draugyst
Ka|

veteranų choras.

Gražią tradiciją turi 
Rūdos muzikos ir me B 
lėtojai. Pirmą birželio B 
dienį iškilmingai praįl 
saviveiklininkų draiB 
šventė. Toks rengin® 
tintas iš eilės ir )\yk|| 
birželio 6 d.

Privažiavo, prigug 
Kazlų Rūda tikrai ifl

KRISLAI
(Pabaiga iš 1 pusi j 

džiojimo formoje, n 
vieną rasę prieš kitą ir j 
visų rasių sugyvenimo 1 
dradarbiavimo reikalu®

Kanados klerikalų ojg 
“Tėviškės žiburiai" ve<| 
Čus su žydų vadais,H 
kaltiną visą lietuvių j 
Antrojo pasaulinio karffl 
persekiojimu ir žudyiB 
dų. Toks kaltinimas e;! 
darytas, be kitų, Dovi 
straipsniuose.

“T. ž.” redakcija sktS 
si: I

“Taigi, žydų nuomorB 
me žudikų tauta, aktyB 
pasyviai dalyvavusi žyB 
kinime. Tai didelis ir 
kaltinimas, skaudžiai 1 
čiąs visus lietuvius, gy £ 
čius tiek Lietuvoje, ti<p 
vijoje. Turbūt istorijefi 
nėra buvę atvejo, kai 
tauta būtų kaltinama d| 
jelės tautiečių piki adai! 
Juk Lietuvoje žydų 
joje dalyvavo tiktai ne 
lietuvių būreliai 
okupacijos metu,
lietuvių valdžia nega® 
sudrausti, nes jos nebul

Kiekvienas geros | 
žmogus sutiks, kad už g 
liūs žmogžudžių ir krinfi 
tų negalima kaltinti viii 
tą. Milžiniška lietuvių i 
dauguma nepadėjo ir 
no naciams masiniame® 
me Lietuvos ar kurio:! 
šalies žydų.

Bet kai)) su “lietuviifl 
liais”, kurie iš tikrųjų® 
žydus skerdė ir padėj 
ciams juos skerst i?

“Tėviškės žiburiam:® 
jie yra puikiai pažįsti 
žinomi. Juk visi jie rg 
“vaduotojų” gretose. 1

Kodėl jų “T. ž.” ne<| 
kuoja, neiškelia aikštėj 
šai nepasmerkia?

vol

Šios Šalies vyriaus 
militaristai yra suplan; 
minti “Bomber 1”. \
programa pareikalaus j 
lijonų dolerių. Bet šis 1:1 
ris visiškai nereikalinj
šios šalies gerovių, ne 
gynimui.

“Daily World” sveiki 
nato komisijos dangun: 
balsais prieš 14) nu’ 
bomberio konstrukciją 
ti. Bet, sako dienrašl 
neužtenka. Reikia reik
kad Kongresas šią prol 
likviduotų. Tas šutai 
Šimtą bilionų dolerių t|
bai reikalingiems 
niams reikalams.

Dar daugiau: Šio I
statymas pakenktų d(Į 
ir paskatintų ginkla\l 
lenktynes.

t



[July] 30; 1976
Penktadienis, Liepos [July] 30,1976

tą mokyklą

Draugystės šventė Kazlų Rūdoje Dainuoja Kapsuko darbo 
veteranų choras. V. Gulmano nuotr.

Draugystės šventė Lietuvos 
Kazlų Rūdoje

buvau net du 
artą, jo vedė- 
jmaičio Adai 
kio lydimas, 
Irėjau tą gra- 
Druskininkų 

us padidėjęs, 
enų namukų, 
yvenusia čia 
iurlionio tėvų 
is dar vienas 
Jame pastate 
K. Čiurlionio 
mos nuotrau- 
i portretinių 
lėje gidai pa 
jį dailininką 
rbą.
Jonių gyve n 
dabar mato- 
iaus įrengimą 
laikų baldais, 
> kambarį su 
nomojo pa 
ntriniu origi 
ambaryje se- 
a bei du for- 
; vienas tų, 
davo Čiurlio 
amelyje ma- 
•odytus Ciur- 
», grafikos ir 

au į tradicinį 
ncertų tradi- 
ozitorius Ba- 
^65 m. spalio 
ęs keletą M. 
lepijonių kū- 
e koncertai, 
; metu kas 
nadienį, kar- 
į sezoną. Ka- 
amelyje vie
ptų metu di- 
ikos susiren- 
• pro atviras 
as gerai gir- 
zažiuojančios 
y tų, koncer- 
rutraukia ju- 
ionio gatvės 
pro muziejų, 
ncertą, kurioj 
sytis, atliko 
ii niaus Čiur
leno mokyk- 
sės mokinė 
aite. Ji pati 
?tų koncertų 
1959 metais, 
tu pasirodė 
rendusi atli- 
iciją, ji pra- 
je atliko ke- 
anio kūrinių, 
įbėjo J. S. 
>, S. Vainiū- 
. Rachmani 
ino kūriniai, 
uvo apie 200 

ir susikau- 
įcertą, nors 

kurio taip 
užgaidingą

Gražią tradiciją turi Kazlų 
Rūdos muzikos ir meno my
lėtojai. Pirmą birželio sekma
dienį iškilmingai pravedama 
saviveiklininkų draugystės 
šventė. Toks renginys sep
tintas iš eilės ir įvyko š. m. 
birželio 6 d.

Privažiavo, prigužėjo į 
Kazlų Rūda tikrai nemažai

programos, 
:ertų atlikę- 
ni pianistai, 
is Čiurlionio 
nių ir tarp 
nkursų lau- 
as Maceina, 
itė, Aldona 
rtas Bekio 
laite, Jurgis 
utė Vainiū 
ra Juozapė

ėjus, gausiai 
5. Pernai jį 
įmonių. Ne 
ta ir šiemet, 
augiau apie 
rašyti, bet 
. Tad pas
ekančiame

tas Paleckis

KRISLAI
(Pabaiga iš 1 pusi.) 

džiojimo formoje, nuodija 
vieną rasę prieš kitą ir kenkia 
visų rasių sugyvenimo ir ben
dradarbiavimo reikalui.

Kanados klerikalų organas 
‘^Tėviškės žiburiai” veda gin
čus su žydų vadais, kurie 
kaltiną visą lietuvių tautą 
Antrojo pasaulinio karo metu 
persekiojimu ir žudymu žy
dų. Toks kaltinimas esąs pa
darytas, be kitų, Dov Levin 
straipsniuose.

“T. ž.” redakcija skundžia
si A

“Taigi, žydų nuomone, esa
me žudikų tauta, aktyviai ar 
pasyviai dalyvavusi žydų nai
kinime. Tai didelis ir žiaurus 
kaltinimas, skaudžiai palie
čius visus lietuvius, gyvenan
čius tiek Lietuvoje, tiek išei
vijoje. Turbūt istorijoje dar 
nėra buvę atvejo, kad visa 
tauta būtų kaltinama dėl sau
jelės tautiečių piktadarystės. 
Juk Lietuvoje žydų tragedi
joje dalyvavo tiktai negausūs 
lietuvių būreliai vokiečių 
okupacijos metu, kai jokia 
lietuvių valdžia negalėjo jų 
sudrausti, nes jos nebuvo”.

Kiekvienas geros valios 
žmogus sutiks, kad už “būre
lius žmogžudžių ir kriminalis
tų negalima kaltinti visą tau
tą. Milžiniška lietuvių tautos 
dauguma nepadėjo ir netalki
no naciams masiniame žudy
me Lietuvos ar kurios kitos 
šalies žydų.

Bet kaip su “lietuvių būre
liais”, kurie iš tikrųjų patys 
žydus skerdė ir padėjo na- 

* ciams juos skersti?
“Tėviškės žiburiams” juk 

jie yra puikiai pažįstami ir 
žinomi. Juk visi jie randasi 

( “vaduotojų” gretose.
Kodėl jų “T. ž.” nedemas

kuoja, neiškelia aikštėn, vie
šai nepasmerkia?

Šios šalies vyriausybė ir 
militaristai yra suplanavę ga
minti “Bomber-1”. Visa ši 
programa pareikalaus 100 bi
lijonų dolerių. Bet šis bombe- 
ris visiškai nereikalingas nei 
šios šalies gerovei, nei apsi
gynimui.

“Daily World” sveikina Se
nato komisija daugumos (15 
balsais prieš 14) nutarimą 
bomberio konstrukciją atidė
ti. Bet, sako dienraštis, to 
neužtenka. Reikia reikalauti, 
kad Kongresas šią programą 
likviduotų. Tas sutaupytų 
šimtą bilionų dolerių taip la
bai reikalingiems sociali
niams reikalams.

Dar daugiau: Šio bomberio 
statymas pakenktų detentei 
ir paskatintų ginklavimosi 
lenktynes.

svečių. Čia susitiko baltaru
sių, kalvarijiečių, kapsukie- 
čių, kauniečių, latvių, viša- 
kiečių ir kazliečių kolektyvai 
arba jų atstovai, norėdami 
parungtyniauti'.

Ir taip mes miestelyje, ap
suptame iš visų pusių gražiu, 
dideliu mišku. Jaučiasi šven
tiška nuotaika, visur skamba 
muzika, kalbos. Neužilgo nuo 
naujos vidurinės mokyklos 
pajudėjo šventės dalyvių ko
lona estrados link, kur ir 
turėjo prasidėti visos iškil
mės. Pionieriai pakeliui padė
jo gėlių prie paminklo žuvu
sioms.

Orkestrui atlikus TSRS ir 
LTSR himnus nuskambėjo, 
nuvilnijo puiki L Dunajevs- 
kio “Daina apie Tėvynę”, ku
rią atliko jungtinis mišrus 
choras, vadovaujamas jaunos 
dirigentės D. Salienės. Ga
lingai skambėjo ir Kapsuko 
darbo veteranų choro (vad. 
N. Gruodienė) balsai, darniai 
įsilieję į bendrą melodiją.

Chorai, ansambliai, solistai 
keičia vieni kitus. Štai Kazlų 
Rūdos vyrų ansamblis (vad. 
F. Lokomina) nuotaikingai 
padainavo estų liaudies daihą 
“Girių tankynėje”, po to seka 
chorai, kuriems vadovauja 
energingas dirigentas P. Si
manavičius, energingai su
dainavę A. Bražinsko “Ne
muno krašto dainą”, Dž. Ga- 
stoldi “Valtelę”, L. Abariaus 
“Dainos sparnais”. Chorus 
pakeičia Višakio Rūdos ir 
Kalvarijos jauni ir pagyvenę 
šokėjai. Matytumėt, su kokia- 
nuotaika šoka pagyvenę 
žmonės: kiek gracingumo pa
rodo. Netrukus užtrenkia ir 
populiari Kazlų Rūdos kaimo 
kapela, vadovaujama J. Padi- 
mansko. Kai sugrojo A. Bra
žinsko “Vasiliausko polką” ir 
J. Juozapaičio “RigdigDo”, 
kojos pačios ėmė nenorom 
kilnotis.

Ši tikrai graži šventė buvo 
užbaigta J. Naujalio—J. Ju
zeliūno “Lietuva brangia” ir 
seno kazliečių draugo, jų cho
rų buvusio dirigento V. Šil- 
kaičio “Draugystės daina”. 
Publikai pageidaujant šį kuri
nį pradirigavo pats autorius, 
susilaukęs didelio pašfseki- 

•mo. Po to, žinoma, sekė 
tradiciniai dirigentų apdova
nojimai ąžuolų vainikais, 
“skridimai” į muzikinį kosmo-> 
są ir 1.1.

Na, o jei pridėsime, kad 
girdėjome ir įdomias baltaru
sių dainas, kurias atliko jų 
vyrų choras, pamatysime, 
kad nuotaika buvo šauni.

V. Gulmanas

Išvažiavimas
Rugpiūčio 15 d. Montrealo 

Lietuvių Moterų Klubas Vek- 
tariėnės farmoje rengia išva
žiavimą. Vieta labai graži ir 
visiems labai gerai žinoma. 
Prašome visus skaitlingai da
lyvauti. Galėsime linksmai 
laiką praleisti. Rengėjos 
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LAISVĖ

ĮVAIRIOS ŽINIOS
VILNIAUS POŽEMINĖS
MARIOS

Vilniaus pakraštyje, vaiz
dingose Neries terasose iš
tryško galingas fontanas. 
“Vilniaus statybos” tresto 
montuotojai atidavė naudoti 
stambios dešimtojo penkme
čio statybos — Virių vanden
vietės komplekso pirmąją 
eilę.

Objekto darbo pradžiai pa
žymėti naujojoje Vilniaus 
vandenvietėje įvyko mitin
gas. Į jį susirinko statybinin
kai, vandentiekio tarnybos 
darbuotojai, svečiai. .

Susipažinti su labai svarbiu 
miestui kompleksu atvyko 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos pirmininko pirmasis pa
vaduotojas K. Kairys, Lietu
vos TSR Liaudies kontrolės 
komiteto pirmininkas A. Ba
rauskas, Lietuvos KP Vil
niaus miesto komiteto pirma
sis sekretorius V. Sakalaus
kas, Lietuvos KP CK staty
bos ir j miestų ūkio skyriaus 
vedėjas A. Daukša, Valsty
binės plano komisijos pirmi
ninko pirmasis pavaduotojas. 
A. Brazauskas, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos reika
lų valdybos komunalinio ūkio 
skyriaus vedėjas J. Naudžiū
nas, kiti vadovaujantys par
tiniai ir tarybiniai darbuoto
jai.

— Komplekso pirmosios 
eilės paleidimas — didelio 
darbo pradžia, — pažymėjo 
Vilniaus teritorinės vanden
tiekio ir kanalizacijos! valdy
bos viršininkas V. Mažunai- 
tis. Sį penkmetį reikia už
baigti statyti visą kompleksą. 
Tam būtina sutelkti visų pa
stangas, dirbti dar sparčiau 
geriau.

CARTER GIMINAITIS - 
PLĖŠIKAS

William Carter Spann
San Francisco, Cal. — Už 

papildymą dviejų ginkluotų 
apiplėšimų, čia kalėjime sėdi 
William Cartier Spann, 29 
metų amžiaus, Demokratų 
partijos kandidato į preziden
tus Jimmy Carterio sesers 
sūnus. Kad tas kuo mažiausia 
pakenktų Carterio kandida
tūrai, plėšiko šeima jo oficia
liai išsižadėjo. Pats Mr. 
Spann sako, kad jis nenori, 
kad jo nusikaltimas pakenktų 
jo dėdės įtakai ir prestižui.

Washingtonas. — Pradžio
je savaitės lėktuvu iš Ango
los tapo atvežtas samdinio 
Daniel Gearhart lavonas. Jis 
bus palaidotas Silver Spring, 
Md. kapinėse.

Organizuotų Amerikos darbininkų šūkiai arba reikalavimai 
šios respublikos 200-metinių jubiliejaus proga. “Labor”

Miami, Fla. — Komunistų 
Partija užvedė teisme bylą 
prieš Floridoje veikiantį ne
teisingą, diskriminacinį rinki
mų klausimu įstatymą, Pagal 
tą įstatymą, beveik neįmano
ma naujai, mažai partijai pa
tekti į prezidentinių kandida
tų sąrašą. Savo skunde ko
munistų kandidatai Gus Hali 
ir Jarvis Tyner sako, kad šis 
įstatymas priešingas šalies 
konstitucijai ir turi būti teis
mo paskelbtas nelėgališku.

Hyman Lumer

New Yorkas. — Gautas 
pranešimas iš Bulgarijos, kad 
ten atostogaudamas staiga 
nuo širdies priepuolė mirė 
žymus Amerikos komunistų 
veikėjas Dr. Hyman Lumer. 
Velionis buvo Komunistų 
Partijos Politinio Biuro narys 
ir partijos leidžiamo teoriti- 
nio žurnalo “Political Af
fairs” redaktorius.

Partijos vadovybė velionio 
šeimai išreiškė giliausią užuo
jautą. Dr. Lumer mirtis — 
darbininkų partijai didelis 
nuostolis. Velionis dar tik 
buvo 67 metų amžiaus1. ■' 11

Montreal, Canada. — Olim- 
pijinėse sporto lenktynėse iš 
Tarybų Sąjungos pasaulinį 
krepšinio čempionatą paver
žė Jugoslavijos krepšininkai. 
Jugoslavai laimėjo 89 punk
tais prieš 84. Daugelis to 
nesitikėjo. Veikiausia nesiti
kėjo pralaimėti ir tarybiniai 
krepšininkai. \

SVEČIUOSE -
ERFURTO ŽURNALISTAI

Vilnius, VII. 8 ( ELTA). 
Dvi savaites Tarybų Lietuvo
je viešėjo Vokietijos Demo
kratinės Respublikos Žurna
listų sąjungos Erfurto apy
gardos organizacijos delega
cija, vadovaujama Erfurto 
žurnalistų organizacijos pir
mininko Roberto Šmalvase- 
rio.

Erfurto ir Tarybų Lietuvos 
žurnalistų kūrybiniai susitiki
mai įvyko Lietuvos Žurnalis
tų sąjungoje, Dainavos kūry
biniame susivienijime, Kauno 
ir Klaipėdos skyriuūše.

Lietuvos KP Centro Komi
tete Erfurto žurnalistus 
priėmė propagandos ir agita
cijos skyriaus vedėjas J. 
Kuolelis. Pokalbyje dalyvavo 
Lietuvos Žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininkas A. 
Laurinčiukas.

Worcester, Mass.
SIS TAS IŠ “LAISVĖ” 
NAUDAI PIKNIKO-PIETŲ 
LIEPOS 18 D.
OLYMPIA PARKE

Diena pasitaikė saulėta, tai 
suvažiavo “Laisvės” rėmėjų 
gražus būrys paduoti vienas 
kitam ranką, pasivaišinti ir 
palinkėti vieni kitiems ilgų 
metų.

Kaip žinia, seniau per 
“Laisvės” piknikus Olympijos 
Parkas būdavo pilnas žmo
nių, suvažiavusių automobi
liais ir busais. Dabar tiek 
nebuvo. Nesimato daugelio 
senų draugų ir draugių. Vieni 
dėl senatvės ir nesveikavimo 
nebegalėjo dalyvauti, kitų, 
nebėra gyvųjų tarpe.

Šiemet piknike turėjome 
gražų būrį svečių iš New 
Yorko. Jie atsivežė ir meno 
talentų.

Meninė programa buvo 
trumpa, bet graži ir įspūdin
ga. Ją išpildė dainininkai Ire
na Janulienė, Jonas Saba
liauskas, Nelė Ventienė, 
Amelia Young ir Viktoras 
Bekeris. Visi savo pareigas 
atliko kuo puikiausiai. Didelis 
jiems ačiū. Taipgi širdingas 
ačiū Mildred Stenslerienei už 
akompanavimą pianu.

Kadangi iš anksto buvo 
sunku numatyti, kiek žmonių 
suvažiuos ir valgys pietus, tai 
laikinai buvo pritrūkę mais
to. Bet už pusvalandžio jo 
buvo paruošta daugiau ir vi
siems užteko. Maistą gamino 
parko virėjos. Seniau tokiuo
se piknikuose maistą paruoš
davo mūsų pačių šeiminin
kės.

Į pikniką atvežė dovanėlių 
Semetis ir Račkauskienė iš 
Haverhill, Kuodienė iš Law
rence ir Raulaušaitis iš Wor- 
cesterio, kurios davė $89.25 
pelno. Prie jų išleidimo pasi
darbavo Richard ir Irena Ja
nuliai. . |

Buvo rinktos “Laisvei” 
aukos. Surinktą sumą ir 
aukotojų vardus rasite šios 
dienos “Laisvėje” adminis-, 
tratorės Ievos Mizarienės 
pranešime, o pikniko raportą 
gal paskelbs J. Petkūnas.

Labai džiugu, kad piknikas 
visapusiškai pavyko.

J. Jankevičius

Iš Brazilijos
Išgyvenę Brazilijoje apie 48 

metus gegužės mėnesį į Ta
rybų Lietuvą išvyko Juozas 
Mulevičius ir Rapolas Aula 
(?-Red.) su žmona.

Birželio 18 dieną į Lietuvą 
išvyko pasisvečiuoti ir aplan
kyti savuosius Emile Urnie
žienė.
x Birželio 30 d. į Lietuvą 
išvyko N. ir V. Kučinskai.

Į Sao Paulo pas savo gimi
nes M. ir F. Ramanauskus 
pasisvečiuoti atvyko Irena 
Vilkienė. ?

Nuo 1975 metų spalio mė
nesio Sao Paulo lietuviai ne
begauna iš Lietuvos spaudos. 
Yra visokių spėliojimų. Vieni 
kalba, kad gal “vaduotojų” 
suvažiavimas prie to prisidė
jo kiti, kad pablogėjo kultū
riniai ryšiai tarp Brazilijos ir 
Tarybų Sąjungos . . .

Prisiminus kilnios 
idėjos draugą.

1971 metais negailestingoji 
mirtis iš gyvųjų tarpo išskyrė 
ištikimą darbo liaudies drau
gą A. Černiauską. Nors' jau 
šeši metai, kai mūsų tarpe 
nebėra Anzelmo, bet jo atlik
ti kilnūs darbai visuomenės 
labui neišdildomi iš tų draugų 
atminimo, kuriems teko su 
juo darbuotis.

Lai būna tau ramu, mielas 
drauge, ilsėtis amžinai, o mes 
stengiamės tęsti jūsų pradėtą 
darbą.
LIGONYS

Jau apie šeši mėnesiai, kai 
sušlubavo sveikata Jonui Pi
lipavičiui. Gydosi namie gy
dytojo priežiūroje.

Vincas Žala randasi ligoni- 

nėję. Genė Baškevičienė su
grįžo iš ligoninės. Nekaip 
jaučiasi su sveikata ir Jonas 
Bernotas. Prieš penkis mėne
sius mirė jo žmona Stefanija.
MIRĖ

Gegužės 30 dieną ligoninėje 
mirė Juozas Butauskas, eida
mas 85 metus.

Birželio 10 dieną mirė An
tanas Yočys, 73 metų.

Birželio 18 d. mirė Alek
sandrą Šniokas, gimęs 1902 
metais. x
NAUJAS ĮSTATYMAS

Nuo liepos 4 dienos Brazili
joje pradėjo veikti naujas įs
tatymams išvykstantiems į 
užsienį turistams. Norintieji 
išvažiuoti į kitą šąlį, kaip tu
ristai, išskyrus Urugvajų, 
Argentiną, Čilę ir Boliviją, 
braziliečiai turi įdėti į valsty
bės banką dvylika tūkstančių 
kruzeirų, o atsiimti galės tik
tai po metų laiko, ir negaus 
jokių nuošimčių.

Šis įstatymas, žinoma, pa
lietė darbo liaudį. Turtuo
liams dvylika tūkstančių kru
zeirų vieni juokai*. 0 gydyto
jai, moksleiviai, sportininkai, 
kunigai ir vienuoliai gali lais
vai važinėti. Jų tas įstatymas 
nepaliečia.

' A. Pūkelis
S. Paulo

San Francisco, Cal.
UŽ SOLIDARUMĄ SU 
KOVOJANČIA ČILĖS
LIAUDIMI

Šiomis dienomis įvyko susi
tikimas su Čilės patriotais, 
kurių buvo net 29, kurie buvo 
paliuosuoti iš Čilės fašistinių 
militaristų. Susitikimą su
ruošė BATUC (Bay Area 
Trade Union Continuation 
Committee), kuris rūpinasi 
Čilės kalinių likimu.

Čionai tremtinius iš Čilės 
Amerikos liaudis sutiko su 
vaišėmis, muzika, dainomis. 
Kalbėtojai nurodė, kad Uš 
Vietnamo arba Kubos reakci
nius pabėgėlius mūsų Ameri
kos federalinė vadovybė pa
rėmė finansine pagalba ir 
darbais. Betgi patriotai iš 
Čilės turi patys rūpintis savo 
likimu.

Tremtiniai buvo užklausti, 
kaip dabar Čilės liaudis gyve
na. Vienas iš jų plačiai apibū
dino labai sunkią liaudies pa^ 
dėtį. Kalėjimai pilni politinių 
kalinių, kurie susideda iš vi
sokių pašaukimų žmonių. Jų 
tarpe yra ir kunigų. Jis nuro
dė, kad užsienio korporacijos 
vėl sugužėjo į Čilę, o ypatin
gai JAV General Motors, 
ITT., Abacibda Copper, 
Grace-Prudential ir kitos. 
Jos plėšia sau nesvietiškus 
pelnus. Čilės darbo unijos 
atsišaukia į visų šalių darbi
ninkus, kad jie boikotuotų 
Čilės vergų pagamintus pro
duktus.

Džiugu, kad San Francisco 
darbo unijos tą Čilės darbi
ninkų atsišaukinją vykdo. 
1975 m. birželio 14 dieną 
buvo sušaukta konferencija, 
kurioje dalyvavo 57 darbo 
unijos. Konferencija nutarė 
boikotuoti Čilės laivus ir pro
duktus tol, kol Čilės militaris
tai nepamatys, kad- pasaulis 
eina prieš juos. Konferencija 
taipgi pareiškė solidarumą su 
kovojančia Čilės liaudimi.

L Kamarauskas

CAMBRIDGE, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jono Griciaus
Jau suėjo 15 metų kai negailestingoji mirtis atėmė iš 

mūs vyrą ir tėvą.
Likome didžiausiame nuliūdime.

m Žmona — ANNA
Duktė - EMILIJA
Sūnus - EDVARDAS

Lietuvoje sesuo Montvidienė
ir brolis Antanas

5-tas puslapis

Philadelphia, Pa.
VILNIAUS “AŽOLIUKU” 
CHORAS NEATVYKS

Kaip žinome, Philadelphi- 
jos Jaunuolių Choras praei
tais metais važinėjo po Euro
pą. Jis dainavo ir Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Kaip pri
dera, jis užkvietė Vilniabs 
“Ąžoliukus” atvykti su gast
rolėmis į Philadelphia.

Kuomet angliški laikraščiai 
pranešė apie “Ąžoliukų” at- 
vykirfią, lietuviški veiksniai 
pašėlo rašyti ir telefonuoti 
rengimo komitetui, kad jie 
“Ąžoliukus” pikietuos, prieš 
juos demonstruos ir juos 
muš.

Vilniuje gavus vokiąs žinias 
apie lietuvių tautos išgamų 
užmojį, Kultūrinis Komitetas 
pasakė: “Menas, dainos, mu
zika neskelbiama ten, kur 
juos rengiasi su' B ti ginkluo
ta lazdomis ir p1/įgaliais ki
šenėse gauja”

Tie mūsų lietuviškieji “va
duotojai”, palikę gimtinę Lie
tuvą sugriautą ir sudegintą, 
pabėgo manydami, kad Lie
tuva niekuomet bf ių nepa
kils ir neatsistatys. Bet dabar 
jie žino ir mato, kad Lietuva 
dešimteriopai praturtėjo bei 
pagrožėjo ir kad jos žmonės 
pasiturinčiai gyvena. Tai tie 
nelaimingi “vaduotojai” visur 
puola į didžiausią desperaci
ją. Jie .'Žino, kad lietuvių 
tauta per amžius juos minės 
kaip didžiausius niekšus.

Kadaise šie sutvėrimai pi
ketuodavo ir puldavo Ameri
kos pažangiųjų lietuvių pa
rengimus, net jų langus dau
žydavo. Per 30 metų jų tas 
kerštingas darbas nedavė 
jiems nė mažiausių laimėji
mų. Kiek jų buvo prisimelsta 
prie visokių “šventųjų”, kiek 
buvo maldauta visokių valdi
ninkėlių, pradedait miestų 
majorais ir baigiant šalies 
prezidentais bei jų žmono
mis, bet niekašlš to neišėjo. 
Jie mato, kad jiems vis tiek 
artinasi jų “rūsti diena”, kad 
jų raketui ateina galas. Tas 
veikia jų nervus. Tas privedė 
juos prie šios desperacijos.

x R. M.

Worcester, Mass.
Iš įvykusio spaudos pikniko 

liepos 18 d. Olympia parke
Nuoširdi padėka

Pirmiausia noriu padėkoti 
draugė' s ir draugams už do
vanas, irias jie atvežė į 
pikniką Taipgi ačiū už pasu 
darbavimą jas išleidžiant.

Labai 4^koju visiems, ku
rie šiam 3 piknike darbavosi: 
R. ir J. Januliams iš Palmer, 
Mass., A. Kandraškai iš Bos
tono, F. Petkūnui, J. Raulu- 
šaičiui ir J. Petkūnui.

Didelė padėka priklauso 
dainininkams, kurie išpildė 
meninę programą. Jūsų daly
vavimas ir dainavimas labai 
patiko visiems pikniko daly
viams ir ilgai pasiliks visų 
atmintyje.

Taipgi noriu padėkoti vi
siems svečiams už tokį skait
lingą atsilankymą. 4

Už Komitetą:
J. Petkūnas

Nuo Redakcijos: Dovanų 
aukotojų ir dainininkų vardai 
paminėti drg. Jaškevičiaus 
korespondencijoje.
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LAISVĖS REIKALAI .
Aukos gautos nuo birželio 10 d. iki liepos 21 d.: 

Martin Urba, Easton, Pa.........................   $100.00
Dorothy Shultz-Šatas prisiminimui mirusio vyro

Antano 7 metų mirties sukaktį..................... 100.00
Jurgio Stasiukaičio, Fairlawn, N. J., pagerbimui Tė

vų Dienos proga, aukojo sūnus Frank .......... 50.00
Toronto Lietuvių Moterų Klubas, Toronto, Canada 50.00 
Am;a Miswick, Santa Rosa, Cal., per M. Valatienę,

Bridgeport, Ct.................................................. 25.00
Peter Silk, Livingston, N. J., per Mildred Stensler . 25.00 
Jonas Karpavičius ir Šeima, Brooklyn, N. Y., prisi

minimui mirusios žmonos ir motinos Kostancijos . 25.00 
James Umaras, Detroit, Mich. .. ....................... . 20.00
Antanas Borden, Kenosha, Wis., prisiminimui mirų- '

sios £ nonos Mary, per Alvina Strich............ 20.00
Apolonija Bečienė, Miami, Fla., prisiminimui 3-jų

mirimo sukakties Igno Urbono..................... 15.00
- Mary Stolpin, Flint, Mich-......................................... 15.00

Antanina Kairienė, St. Petersburg, Fla., 80 metų ..
gimimo sukakties proga, per V. Bunkienę. . . 10.00 

Joseph WanagaiS, Catskill, N. Y.................................. 10.00
Julia Yovis, Pittsfield, Mass.......................... ............. 10.00
Ada White, Brockton, Mass., per S. Rainard............ 10.00
Geo. Naujoka* Keswick, Ont., Canada, per J. Ylą.. 10.00 
Andrew Stenes, kVonx, N. Y. ................................... 10.00
John Orman f Jchmond Hill, N. Y.............................. 10.00
Anna Dockun, Baltimore, Md. . .................................. 10.00
Geo. Wareson /kooklyn, N. Y.................................... 10.00
Mary Gaddis. Benton, Ill...................... ....................... 10.00
Ona Jozėnienė, Jamaica, N. Y..................................... 8.00
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y., prisimini

mui 56 metų mirties sukakties motinos........ 6.00
Wm. Kulik Tillson, N. Y.................... ......................... 6.^)0
P. Gižauskas, Runnemede, N.J.................................. 6.00
J. Pavilonis, Chicago, Ill., per J. Urmonienę............ 5.00
Mary Pikčilingis, Auburn, Ill....................................... 5.00
P. Naktinis, Forest Hills, N. Y.................................... 5.00
F. V. Bealle, Vancouver, B. C., Canada................... 5.00
P. Mockaitis, Toronto, Ont., Canada......................... 5.00
Jonas Kundrotas, Vancouver, B. C., Canada ....... 5.00
Al Dobinis, Cambria Heights, N. Y. .. ........................' 5.00
Anna Kuchinskas, Brooklyn, N. Y., per G. Wareson 5.00 
Stanley Grublin, Forest City, California, per V.

Taraškienę  ................................................. 5.00
M. Stokoff, Windsor, Ont., Canada........................... 5.00
Julia Gittzus, Bedford, Mass., per E. Repšienę........ 5.00
E. Pažarskienė, Chicago, Ill., per Mary Grager........ 5.00
Anna Gritz, Cambridge, Mass..................................... 3.00
V. Rudinskas, LaSalle, Que., Canada....................... 3.00
B. Žukauskas, Toronto, Ont., Canada....................... 3.00
M. K. Adomonis, Great Neck, N. Y............................ 3.00
A. M. Naginės, Dorion, Quebec, Canada, per J.

Vilkelienę ......................................................... 2.00
T. Subačius, St. Leonard, Que., Canada................... 2.00
Chas. Nechunskas, Hicksville, N. Y............................ 2.00
C. Ritnah, Montreal; Quebec, Chhkda, per P.

Kisielienę........................................................ 2.00
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

Aukos surinktos per worcesteriečių pikniką, liepos 18 d. —
Alfonsas Skirmontas, Brockton, Mass.......................... $50.00
Norwood, M iss., LLD kuopoj nariai, per H. Žukaus

kienę ir Steven Janus .....’............................... 33.50
J. Raulušaitis, Worcester, Mass. ................................ 20.00
Mfonica Dawnis, Brighton, M ass. .............................. 20.00
Jurgis Jaskevičius, Worcester, Mass. ........................ 10.00
Elizabeth Freimont, Somerville, M ass........................ 10.00
Antanas Navickas, Haverhill, M ass............................  10.00
Elizabeth Repshis, Dorchester, M ass. ...................... 10.00
L. Pluta, Dorchester, M ass.........................f............... 10.00
Frank Kontenis, Rochester, N. Y.................................. 10.00
Pranas Preibis, Walpole, M ass................................... I 10.00
Ruth Bell, M onroe, N.Y...'......................................... 10.00
E. Kuodienė, Lawrence, Mass....................................... 10.00
Charles ir Anna Urbanai, Hudson, M ass..................... 10.00
L. Ausieus, Worcester, M ass. .. ................................. 10.00
Vincas Trakimas, Worcester, M?ass............................. 5.00
Helen Žekonis, So. Boston, Mass.................................. 5.00
P. Galinis, Lawrence, M ass. ........................................ 5.00
J. Senkus, Worcester, M ass......................................... 5.00
K. Kaloszes, Halifax, M ass........................................... 5.00
A. Fercik, Windsor Locks, Conn................................... 5.00
O. Dudonienė, Worcester, Mass..................  5.00
A. Wasel, Worcester, M ass.......................................... 5.00

Viso aukų ................................. $273.50)
Atnaujinta 4 prenumeratos....... ................................. 40.00
Užrašyta 1 į Lietuvą .................................  12.00

$325.50
Iš Worcester, Mass., per J. Petkūną gavome čekį 

(pelnas nuo pikniko)..    $148.25
Viso iš Worcesterio pikniko............$473.75

Širdingai dėkojame aukotojams, prenumeratoriams ir 
aukų rinkėjoms.

ADMINISTRACIJA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Gar szva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Amerikoniška smulki kronika
PARUOŠĖ A. ZIGNIUS

Laikinai išspręsta 
energijos problema

Jei vis dejuojama apie gali
mas energijos krizes ir 
įtemptai ieškoma naujų jos 
šaltinių, Federalinė energe
tikos komisija raportuoja, 
kad Amerikos elektrinės šiais 
metais tebeturi apie 93 mili
jonus kilowatu atsarginės 
elektros energijos.

Fotografijos pramonė 
pelnija

Amerikos 200 metų sukak
ties minėjimai pakėlė foto
grafijos pramonės uždarbius 
60%.

Pakilo vaiko 
mokymo išlaidos

I J
Apskaičiuota, kad vaiko iš- 

mokinimo per metus išlaidos 
šiais metais buvo $1,284. Per 
vienus metus išlaidos pakilo 
$115. Per vieną dešimtmetį 
— net 132%.

Biznieriai atsiskaito 
nuo mokesčių

Restoranų Savininkų pra
monės įstaiga apskaičiavo, 
kad amerikietis biznierius 
per metus išleidžia restora
nuose apie $600, apie $16 
daugiau nei kiti valgytojai. 
Kiek jie atsiskaito nuo mo
kesčių, priklauso nuo kiek
vieno jų sąžinės.

Protokolo ministro 
pareigose

Nuostabiai pagarsėjusi 
kaip vaikas — kino aktorė 
Shirley Temple, iki šiol bu
vusi ambasadore Ghanoje, 
perėmė protokolo ministro 
pareigas Fordo administraci
joje. Ji yra respublikonė.

Atmetė valstybinio 
paso pasiūlymą

Washingtone rūpinamasi, 
kad Amerikoje nusikaltėliai 
ir aferistai labai jau lengvai 
gali pasivadinti svetima pa
varde ir pasislėpti. Tačiau 
tuo reikalu susirinkę pasitar
ti specialistai vistiek atsisakė 
rekomenduoti standartinį 
valstybinį pasą, kaip TSRS, 
ar Europos valstybėse. Girdi, 
tai būtų asmens privatumo 
pažeidimas, įvedimąs kainuo
tų be galo daug, o aferistai 
vis tiek nebūtų pažaboti.

Komisija patarė atydžiau 
saugoti gimimų ir važiuotojų 
dokumentų išdavimo proce
są. Aferistai lengviausiai pa
sidaro naujus dokumentus, 
paprašydami išduoti duplika- 
tą gimimo dokumentų as
mens, kuris jau yra miręs. 
Komisija patar0 kad kiekvie
nas prašantysis prašyme iš
vardintų šeimos faktus, kurių 
paprastai svetimas nežinotų, 
kad 'prie gimimo dokumentų 
būtų automatiškai pridėti ir 
mirimo dokumentai, ko iki 
šiol nėra.

Komisija apskaičiavo, kad

Jos raginimas 
labai teisingas

Niūjorkietė kongresmanė 
Bella Abzug savo kalboje 
Kongrese reikalavo, kad re
presinis Senate Bill 1 (S. 1) 
būtų atmestas. Jo priėmimas 
Kongrese ir padarymas įsta
tymu reikštų didžiausią reak
cijos laimėjimą prieš liaudies 
demokratines teises ir civili
nes laisves.

Mrs. Abzug siūlo, kad šio 
biliaus klausimas būtų pada
rytas dalimi rinkiminės kam
panijos. Jinai yra demokratė, 
todėl jos reikalavimas yra 
taikomas demokratų kandi
datui Jimmy Carter.

šitokie aferistai “mirusių do
kumentais” valstybei kainuo
ja apie 20 milijardų dolerių 
per metus! Daugiausiaį nu
kenčia socialinės apdraudos, 
šalpos ir dykai dalinamo 
maisto įstaigos.

Yra žinomas ne vienas at
vejis, kad tokiais dokumen
tais buvo apsirūpinę kai kurie 
lietuviai bėgliai, kurie jaučia
si kalti už karo meto nusikal
timus Lietuvoj, ypač tie, ku
rie atvažiavo su pagrobtu 
turtu.

AMTRAK bandys 
švedišką lokomotyvą

Liepos 21 Elizabeth, N. J., 
buvo iškrautas moderniškas 
švediškas lokomotyvas, kurį 
amerikiečiai bandys pusę me
tų. Lokomotyvas esąs per 
pusę lengvesnis nei dabarti
niai amerikoniški ir važiuos 
120 m. p. h. Lokomotyvo 
kiekviena ašis turi savo atski
rą Ford motorą.

Amtrak pareigūnai pasitei
sino pirkę švedišką nes “ame
rikiečiai neturi nieko naujo”.

Gruodžio mėnesy prancūzai 
atsiųs bandymui savo loko
motyvą, kuris būsiąs galin
gesnis ir greitesnis, bet svers 
40 tonus daugiau.

AMTRAK yra valstybės 
kontroliuojama Amerikos 
geležinkelių nauja sistema, 
kuria bandoma konkuruoti su 
sunkvežimiais.

Vienas vaikų 
grobikas jau 
pasidavė

Madera, Cal. — Buvo žino
ma, kad prieš kiek laiko auto
busą su 26 mažais vaikais 
užgrobė trys kriminalistai. 
Vienas jų, tūlas Richard 
Schoenfeld, 22 metų amžiaus, 
pasidavė policijai ir laikomas 
kalėjime po penkių milijonų 
dolerių užstatu. O kitų dviejų 
tebėra plačiausiai ieškoma. 
Manoma, kad jie bus iš Cali- 
fornijos pabėgę ir slapstosi 
kur nors kitur.

Atsiprašo II

Mano aprašyme praėjusia
me “Laisvės” numeryje iš 
worcesteriečių pikniko, kaip 
nprs praleistas dainininko so
listo J. Sabaliausko vardas. 
O gi jis buvo tikra pažiba 
pikniko programoje.

Ieva Mizarienė

Iš gražaus Moterų 
klubo parengimo
Ir vėl reikia nuoširdžiai 

pasveikinti Niujorko Lietu
vių Moterų Klubą. Jo susirin
kime, kuris buvo ruošiamas 
su valgiais ir vaišėmis praeitą 
sekmadienį, turėjome garbės 
ir keletas vyrų dalyvauti. 
Renginys įvyko pas veikliąją 
Oną Babarskienę jos reziden
cijoje. Vieta graži, labai tin
kama tokiems nedideliems 
renginiams. O valgių ir vaišių 
buvo užtenkamai visiems, 
kas tik kiek norėjo. Mūsų 
draugių moterų klubas jau 
yra plačiai pasižymėjęs savo 
vaišingumu.

Buvo labai malonu susitikti 
su jau tūlas laikas Stamforde 
pas draugus Juškevičius vie
šinti kaunietį J. Juknevičių. 
Jis sakė, kad, jam labai malo
nu susitikti tokį gražų savo 
tautiečių būrelį. Palinkėjo vi
siems gražiausios laimės.

Aš tikiu, kad apie šio savo 
gražaus susirinkimo eigą pa
rašys pačios klubietės. Man 
tik norėjosi varde pustuzinio 
vyrų, kurie dalyvavome sve
čiais, padėkoti už suteikimą 
progos pas jas dalyvauti ir 
labai gražiai praleisti šiltą ir 
giedrią popietę. Rep.
■•••••••••••••••••••••e

V. A. CLEAN UP SERVICE 
4
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New and used furniture —

bric-a-brac
Bought and sold

Call after 5 P. M. - 843-3823

Vinnie — Ann

Demokratų kandidatui
iššaukimas

Jarvis Tyner
NewYorkas. — Komunistų 

Partijos kandidatas į vicepre
zidentus Jarvis Tyner viešai 
iššaukė Demokratų Partijos 
kandidatą Jimmy Carter rei

kalauti, kad ši šalis tuojau 
nutrauktų ekonominį boikotą 
prieš Kubą ir su ja sumegstų 
diplomatinius ryšius. Iki šiol 
demokratų kandidatas šiuo 
svarbiu klausimu nėra pasi
sakęs. Kodėl?

Iš Carterio atsakymo lauks 
ne tik komunistų kandidatas, 
bet ir plačioji šios šalies liau
dis. Laikas Washingtonui pa
keisti nusistatymą.

Su Kuba diplomatiniai ry
šiai buvo nutraukti 1961 me
tais, už poros metų po revo
liucijos laimėjimo. Tuoj buvo 
pradėtas ir boikotas prieš 
socialistinį kaimyną, tikslu jį 
paklupdyti ant kelių ir su
grąžinti senąjį režimą. Iš šių 
nelemtų pastangų niekas 
neišėjo. Socialistinė Kuba ne
sulaikomai žygiuoja pirmyn.

KVIEČIAME Į LDS 
ŠEIMINĮ BANKETĄ

Užbaigus LDS 22-rajį sei
mą,- rugpiūčio (August) 14 d. 
įvyks LDS šeiminis banke
tas, Statler-Hilton Hotel, 7th 
Avė., tarp 32 ir 33 gatvių, 
New Yorke. Pradžia 5 vai. 
vakare. Bilieto kaina $12.50.

Bus puikus ir įdomus ban
ketas. Jame bus seimo daly
vių ir svečių iš įvairių miestų. 
Apart skanių valgių ir gėri
mų, bus graži meninė progra
ma.

Apie dalyvavimą bankete 
prašome iš anksto pranešti 
Seimo Rengimo Komitetui, 
104-07 102 St., Ozone Park, 
New York 11417. Tel. M i. 
1-6699.

Mes nenorime, kad įvyktų 
taip, kaip įvyko New Yorke

Reikalauja 
7 mil. dolerių

Brooklyn, N. Y. — Kinietė 
Yuan Ching Ng traukia teis
man Korvette krautuvės sa
vininkus ir 4 jos sargus. Rei
kalauja 7 milijonų dolerių 
atlyginimo už įžeidimą. Ji 
savo skunde sako, kad toje 
krautuvėje keturi sargai ją 
užpuolė, fiziškai aplamdė, ir 
šiaip labai negražiai su ja 
pasielgė, norėdami ją išprie
vartauti.

Trys sargai suareštuoti ir 
kaltinami merginą užpuolę. 
Jeigu jų kaltė bus įrodyta, jie 
gali susilaukti snarkios baus
mės, o Miss Yuan Ching gali 
laimėti septynis milijonus do
lerių atlyginimo.

Cairo. — Egipto vyriausy
bė gavo iš Jungtinių Valstijų 
$31,000,000 paskolą pagerini
mui ir praplėtimui Alexandri- 
jos uosto. Paskola turės būti 
grąžinta per ateinančius 40 
metų. Palūkanos — tik 2 
procentai.

Nužiūrimas ir 
medžiojamas

F. N. Woods
Portola Valley, Cal. — La

bai turtingos šeimos dar jau
nas sūnus Frederick N.
Woods yra nužiūrimas, kad 
jis buvo vienas iš trijų auto
buso su 26 vaikais pagrobėjų. 
Jis yra kur nors pabėgęs ir 
plačiai fnedžiojamas.

Sakoma, kad Woods yra 
labai nervingas ir nepasto
vus.

Women in the News
Bella Abzug, the Congress

woman, who is seeking the
Democratic nomination for 
the United States Senate, is 
'very busy these days. She 
has always had celebrity sup
porters and this year’s cam
paign is turning into a fund- 
raising social whirl. She was 
in California for several par
ties, including one given by 
Barbra Streisand. After that 
she was a guest of honor at 
several parties on Fire Island 
and on July 30. Elizabeth 
Taylor and Shirley MacLane 
will give another fund-raiser 
here.

“She’s got a backbone, 
which none of the other can
didates do,” said one of her 
supporters. “I think she has 
more spine. She will fight 
more for New York.”

1964 metais. Tuomet į LDS 
šeiminį banketą atvyko apie 
50 žmonių daugiau, negu bu
vo užsakyta vietų. Jie nega
lėjo bankete dalyvauti, nes 
nebuvo pranešę iš anksto, ir 
nebebuvo vietų. Todėl prašo
me ne vėliau, kaip savaitę 
laiko prieš banketą, pranešti 
Seimo Rengimo Komitetui 
apie dalyvavimą bankete.

Seimo Rengimo Komitetas

Mergaitės tėvai 
traukia miesto 
valdžių teisman

New Yorkas. — Liepos 19 
d. dieniniame vaikų centre 
koks nors niekšas išprievar
tavo tik 5 metų mergaitę. 
Dabar jos tėvai miesto val
džią traukia teisman, reika
laudami penkių milijonų dole
rių.

Sulaikytas 19 metų Joshua 
Kelly. Jis papildęs tą nuodė
mę. Mergaitė buvus užpulta 
ir išžaginta 4 vai. ryto.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinės Tautos persergsti 
pasaulį, kad daugelyje jo vie
tovių gali pritrūkti geriamojo 
vandens. Ypač tas gali palies
ti miestų gyventojus. Pasau
linė organizacija ragina visus 
tuo klausimu pradėt susirū
pinti. <

Brooklyn, N. Y.
Aplankiau Oną Kučinskie- 

hę, kuri gyvena 3 Ridgewood 
Place, Brooklyn, N. Y. Jos 
telefonas EV 6-1318.

Seniau, kai buvo Ona svei
ka, ji- lankydavo visus mūsų 
parengimus, o dabar ją pri
spaudė senatvė ir liga ir ji 
nebegali niekur išeiti. Dauge
lis jos draugių jau išmirę, 
kaip tai — Marė Kalvaitienė, 
O. Cibulskienė ir O. Čer
niauskienė. Ona skundžiasi, 
kad niekas jai nepaskambina, 
jos neaplanko. Jos gyveni
mas esąs nuobodus.

Ji užsiprenumeravo “Lais
vę” ir pridėjo laikraščiui $5 
aukų. Geo. Wareson

Nevisada pasiseka 
ir plėšikams

New Yorkas. — Dviem 
vyrams einant į darbą, juos 
užpuolė du plėšikai. Bet jų 
nelaimei, taip pasitaikė, kad 
užpultieji buvo FBI agentai. 
Jie mokėjo apsiginti, ir abu
du plėšikai atsidūrė ligoninė
je, smarkiai sužeisti.

Albany, N. Y. — Motor 
Vehicles Departamentas 
praneša, kad automobilių ne
laimėse žuvusių žmonių skai
čius šiemet per gegužės mė
nesį buvo didesnis, negu per-' 
nai. Pernai per gegužę žuvo 
210 žmonių, o šiemet — 227.

Bella Abzug
☆ ☆* ☆

Nadia Comaneci is a new 
star in gimnastics. They say 
on bars she whirls as easily 
as a sparrow fluttering from 
limb to limb on a tree,. She 
won her first Olympic gold 
medal as the all-round cham
pion in women’s gymnastics. 
She is 14 years old and from 
Rumunia. For the last four 
years, Olga Korbut was what 
gymnastics was all about to 
many people. Olga is 21 now 
and is talking about becom
ing an actress.
☆ ☆ ☆

Angela Voigt, an East Ger
man woman, won the Olym
pic, gold medal in jumping, 
July 24.

☆ ☆ ☆
Actress Jane Fonda said: 

“When I became political, I 
decided that movies have a 
great deal to do with shaping 
our consciousness. I’m not 
going to make any more 
movies that tell lies . . . That 
means I was not going to be 
working so much ... so Til 
be producing my own films 
from stories I found myself’.

Two Fonda films are now in 
the script stage for shooting 
later this year.

☆ i?

Jacqueline Onassis

In Moscow about a week 
ago Jacqueline Kennedy- 
Onassis and Thomas P. Hov
ing, director of the Metropo
litan Museum of Art, met 
with Ministry of Culture offi
cials and lunched with United 
States Ambassador Walter 
Stoessel Jr. It is Mrs. Onas- 
sis’s first trip to the Soviet 
Union. She was there as
consulting editor with Viking 
Press, which will publish a 
book in connection with the 
Soviet show in the United 
States soon, displaying 18th 
and 19th century Russian 
decorative and fine arts as 
well as costumes. Use




