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KRISLAI
Kreivas teisinimasis 
Puodas katilą vanoja 
Paruošiamoji procedūra 
Nejaugi jiems pavyktų! 
Naciai kelia galvą 
Piktai spiaudosi

A. BIMBA
Paskutinėje spaudos konfe

rencijoje prezidentas Carte- 
ris buvo paklaustas, kodėl jis 
tiek daug prišneka apie neva 
žmogaus teisių stoką socialis
tiniuose kraštuose, o nei žo
deliu dar nėra užtaręs ilgų 
metų kalėjimu nubaustų ne
kaltų “Wilmington 10” žmo
nių, kurių tarpe yra vienas ir 
dvasiškis. Prezidentas, lyg 
truputį susinervinęs, teisino
si, kad šitie žmonės esąs gry
nai teismo reikalas, kad teis
mas yra nepriklausoma įstai
ga ir kad jam, prezidentui, į 
jo veiklą kištis būtų priešinga 
Konstitucijai ir nepriderą.

Vadinasi, čia į mūsų teismo 
reikalus prezidentui kištis 
nepridera, nevalia, o jam kiš
tis į socialistinių šalių teismų 
reikalus ne tik valia, bet ir 
garbinga!

Tokio demagogiškio, tokio 
veidmainiško teisinimosi vei
kiausia dar nebuvome girdėję 
iš jokio kito šios šalies prezi
dento lūpų.

Republikonų partijos leidi
nyje “First Monday” smar
kiai kritikuojama prezidento 
Carterio energijos programa. 
Ji esanti nieko dėta. Ji bus 
tiktai sunki našta ant mūsų 
pečių.

Partijos pirmininkas Mr. 
Bill Brock gieda: “Mes griež
čiausiai priešingi bet kokiam 
bandymui dar sunkesnę mo
kesčių naštą uždėti ant Ame
rikos žmonių. Mokesčiai šioje 
šalyje jau ir dabar toli per 
aukšti. . . Kaipo partija, mes 
visuomet siekėme mokesčius 
numušti, o ne pakelti . . . 
Kasdien darosi vis aiškiau ir 
aiškiau, kad demokratai yra 
mokesčių partija, o mes— 
taksų numušimo partija.”

Teisybė, ką Mr. Brock sako 
apie demokratus. Bet ar ge
resni republikonai? Nei per 
vieną pirštą. Juk per šešerius 
metus jie sėdėjo Washingto
ne. Juk jie yra kalti už tuos, 
kaip Brock sako, “jau ir da
bar toli per aukštus mokes
čius.”

Visuomet žinokime, kad kai 
demokratai ir republikonai 
vieni kitus kritikuoja, yra 
tiktai vanojimas katilo.

Birželio 15 dieną Jugoslavi
jos sostinėje Belgrade prasi
dėjo 35 valstybių atstovų pa
sitarimai dėl Helsinkio tų pa
čių valstybių galvų konferen
cijos nutarimų vykdymo re
zultatų. Bet šitie pasitarimai 
tęsis ištisas šešias savaites 
tiktai nustatymui taisyklių, 
kuriomis vadovausis ateinam 
tį rudenį įvyksianti tame 
pačiame Belgrade konferen
cija. Todėl dabar dar per 
anksti atspėti, kas iš šių pasi
tarimų ir busimosios konfe
rencijos išeis.

Tačiau vienas dalykas jau 
dabar aiškus, būtent, kad vi
so pasaulio visos reakcinės 
jėgos, o ypač šios šalies reak
cinės jėgos, dės pačias despe- 
ratiškiausias pastangas tuos 
visus Belgrade ėjimus už de- 
tentę ir taiką praversti nie
kais.

Nejaugi joms ir pavyks?
[Pabaiga 5 pusi.]

Jungtinės Valstijos 
supyko ir išėjo

United Nations, N. Y. — 
Birželio 16 dieną suėjo lygiai 
metai, kai Pietinės Afrikos 
režimas surengė skerdynę 
prieš vietinių juodų gyvento
ju studentus, demonstruo
jančius už laisvę. Ta proga 
Afrikos šalys surengė Jungti
nėse Tautose iškilmingą tos 
kruvinos sukakties atžymėji- 
mą. Į pobūvį buvo pakviestos 
visos pasaulinės organizaci
jos narės, išskyrus Izraelį ir 
Pietinę Afriką. Jungtinių 
Valstijų delegacija supyko, 
kad nebuvo pakviestas Izrae
lis, ir, protestuodama, išėjo 
iš parengimo.

Tarybinių atletų 
kreipimasis

Maskva. — Šiomis dieno
mis patys žymiausi Tarybų 
Sąjungos atletai paskelbė at
sišaukimą į viso pasaulio atle
tus su raginimu boikotuoti 
Čilės fašistinį režimą. Atsi
šaukime nurodoma, koks bai
sus šiandien šioje Lotynų 
Amerikos šalyje siautėja te
roras. Nurodoma, kaip tapo 
nužudyta visa eilė talentin
giausių Čilės atletų. Paminė
tos jų ir pavardės.

“Mes kreipiamės į atletus 
skersai visą pasaulį,” sako 
tarybiniai atletai, “ir prašo
me paremti atsišaukimą ir 
reikalauti, kad Čilės režimas 
paleistų iš kalėjimo Marcelo 
Comchą, Serjio Tormen, 
Juan Morage ir Jose Flores, 
kad nubaustų Raul Chogue 
nužudytojus ir kad paliuosuo- 
tų visus politinius kalinius.”

Nuosprendis 
budeliui

Olštynas, VI. 7 (TASS- 
ELTA). Olštyno vaivadijos 
teismas nuteisė 25 metus ka
lėti Viktorą Galvanauską, bu
vusį specialios paskirties 
baudžiamojo būrio, kurį hit
lerinė policija ir saugumo tar
nyba organizavo Vilniuje re
presijoms prieš taikius pilie
čius vykdyti, dalyvį. Daugiau 
kaip tris savaites vykusiame 
teisme Galvanauskas prisipa
žino išdavęs Tėvynę, tarna
vęs fašistams, dalyvavęs ma
sinėse žudynėse ir pats su
šaudęs daugiau kaip 300 lie
tuvių, žydų, rusų ir lenkų.

Reikia, kad švedų 
pranašystė neišsipildytų

Stockholm. — Švedijos 
valdžios finansuojamas su 
tarptautinio sąstato štabu in
stitutas vėliausiame praneši
me teigia, kad branduoliniam 
karui tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos progos

Mūsų žemės 
temperatūra 
laipsniškai kyla

Taip sako Leningrado Geo
fizinės Observatorijos profe
sorius Mikhail Budyko. 
Mokslininkai yra pastebėję, 
kad mūsų žemė jau prieš 15 
metų pradėjo eiti šilty n. Šil
tėjimo procesas labai lėtas, 
bet jis yra pastebimas ir už- 
rekorduojamas. Tačiau toli 
gražu ne visi tarybiniai moks
lininkai sutinka su šiomis 
prof. Budyko pastabomis.

SUSITIKIMAS SU RABINU

Vardan aliejaus interesų 
planuojamas negirdėtas 

žmonių apiplėšimasII

II

Washingtonas. —Šiuo laiku Jungtinėse Valstijose lankosi 
Izraelio vyriausias rabinas. Čia jis susitiko k kalbėjosi su 
prezidentu Carteriu. Prie jų [dešinėje: Izraelio ambasado
rius Simcha Dinitz.

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmų Komitetas jau užgyrė 
pasiūlymą nuimti valdžios 
kontrolę nuo natūralinių dujų 
kainos. Komitetas nusilenkė 
prieš aliejaus, natūralinių du-

Ralph Nader

Buvo įsiveržę į 
Jugoslavų misiją

New Yorkas. — Birželio 14 
d. trys ginkluoti kroatai na
cionalistai įsiveržė į Jugosla
vijos Misiją Jungtinėse Tau
tose ir sužeidė misijos šoferį. 
Misiją laikė užėmę per dvi 
valandas, paskui pasidavė 
policijai. Nacionalistai sulai
kyti ir bus teisiami.

vėliausiais laikais yra labai 
padidėjusios. Institutas ap
skaito, kaip jau dabar šitie 
kraštai yra tvirtai branduoli- 
niai-atominiai apsiginklavę, o 
tolimesnėms ginklavimosi 
lenktynėms jokio galo kol kas 
nesimato.

Institutas pabrėžia, kad jau 
vien tik laikymas tokių milži
niškų ginklų sandėlių sudaro 
labai rimtą pavojų. Antai per 
paskutinius 30 metų, sako 
institutas, įvyko mažiausia 
125 nelaimės. Tiesa, ginklai 
sandėliuose nebuvo išsprog
dinti, bet jų paleista į orą 
radiacija sudaro žmonijai di
delį pavojų. . .

Reikia tikėtis, kad blaivus 
protas paims viršų ir švedų 
pranašystė apie branduolinį 
karą ne tik tarp Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos, bet jokia
me pasaulio kampe niekados, 
niekados neišsipildys! 

jų, anglies ir kitų energijos 
monopolijų lobistų spaudimą. 
Vidutiniam amerikiečiui ne
galima nė įsivaizduoti, koks 
tas spaudimas yra galingas. 
Žymusis konsiumerių reikalų 
puoselėtojas Ralph Nader nu
rodo, kad šiandien minėti in
teresai sostinėje turi net 
1,700 lobistų-agentų veliumui 
į senatorius ir kongresma- 
nus. Net po tris lobistus ant 
kiekvieno Kongreso nario!

Jeigu šis Atstovų Rūmų 
Komiteto nutarimas bus už- 
girtas visų Rūmų ir paskui 
Senato, dujų monopolijos tu
rės laisvas rankas kelti dujų 
kainas, kiek tik jos nori. O jos 
juk nori daug, labai, labai 
daug, būtent, jos tuojau pasi
darytų net $86,000,000,000 
gryno pelno! Dujų monopoli
jas tuojau pasektų aliejaus ir 
anglies monopolijos. Ir taip 
prasidėtų naujas negirdėtas 
visų kainų kilimas.

Plačiai veikiantis Energy 
Action ragina visus amerikie
čius reikalauti iš jų atstovų 
Kongrese, kad jie atmestų 
sumanymą dekontroliuoti du
jų kainą.

Washingtonas. — Ralph 
Nader įteikė Kongresui peti
ciją su puse milijono ameri
kiečių parašų, raginančią už
drausti steigimą branduolinei 
energijai gaminti įmonių. Jos 
pavojingos mūsų ne tik svei
katai, bet ir pačiai gyvybei, 
ir, girdi, turėtų būti uždraus
tos.

Pažanga, bet, sako, 
nepakankama

Kalba eina apie šios šalies 
pietines valstijas ir jose juo
duosius ten žmones. Kaip ži
noma, jie sudaro 20.4 proc. 
visų gyventojų, bet įvairiose 
valdiškose pareigose juodųjų 
yra tik 2.6 procento!

Šiuo klausimu yra per pa
skutinį dešimtmetį padaryta 
gana didelė pažanga, bet toli 
gražu nepakankama. Tokių 
įvairių valdiškų renkamų vie
tų vienuolikoje pietinių val
stijų yra 79,000. 1965 metais 
juose tebuvo 72 juodi išrinkti 
pareigūnai, o šiandien jau yra 
3,000. Bet vistiek, kaip saky
ta, jie tesurado 2.6 proc. visų 
pareigūnų.

Lietuvoje svečiai 
iš tolimų kraštų

Vilnius. — Birželio 8 dieną 
Lietuvos sostinėje lankėsi In
dijos Komunistų Partijos Na
cionalinės Tarybos pirminin
kas Šripadas Amritas Dangė.

Pokalbyje dalyvavo kandi
datas į Lietuvos KP CK na
rius CK Užsienio ryšių sky
riaus vedėjas F. Strumilas, 
CK Organizacinio partinio 
darbo skyriaus vedėjo pava
duotojas A. Rimdžius.

Šripadas Amritas Dangė 
susipažino su Tarybų Lietu
vos ekonomikos ir kultūros 
laimėjimais.

Pradedant su birželio 9 die
ną Lietuvoje viešėjo Kanados 
Jaunųjų Komunistų delegaci
ja. Svečius priėmė Lietuvos 
Komunistų Partijos veikėjas 
V. Astrauskas. Pokalbyje su 
svečiais dalyvavo Lietuvos 
KP Centro Komiteto reikalų 
valdytojas B. Aliukonis ir CK 
Užsienio ryšių skyriaus vedė
jo pavaduotojas M. Sadovs- 
kis.

Delegacijos nariai apžiūrė
jo Tarybų Lietuvos sostinės 
įžymybes, lankėsi “Vilniaus” 
baldų įmonių susivienijime.

Seoul. — Tarp Pietų Korė
jos ir Jungtinių Valstijų pra
sidėjo derybos dėl Amerikos 
ginkluotų jėgų ištraukimo. 
Ten JAV laikosi 33,000 gerai 
ginkluotų vyrų armiją.

Amerikos indėnų nusiskun
dimas Tarybų Sąjungai

Prieš kelias dienas South 
Dakota valstijoje Amerikos 
Indėnų Tarptautinės Sutar
ties Taryba laikė susirinki
mą, kuriama buvo apsvarsty
ta busimoji Jungtinių Tautų

Teismas nubaudė 
kuklusklaniečius

Gretina, La. — Čia Ku 
Klux Klano lyderis David 
Duke nubaustas 6 mėnesių 
kalėjimu, narys James K. 
Warner 3 mėnesių. Jie nu
bausti kaip rasistai, kurie 
skatino riaušes prieš policiją. 
Duke pats sako, kad jis yra 
naciškų pažiūrų ir kovoja 
prieš negrus, žydus ir komu
nistus.

Apginklavo darbininkus ir ūkininkus

T . '

Kovai prieš reakcines jėgas Etiopijos valdžia apginklavo darbininkus ir valstiečius. Iš 
sostinės Addis Ababa pranešama, kad šiandien Etiopijoje jau c^ą su liaudies milicija 
sumobilizuota ir apginkluota daugiau kaip 500,000 darbinininkų ir valstiečių. Dabartinė 
valdžia pasitiki, kad darbo liaudis mokės apginti revoliucijos laimėijfens.

Prezidentas ir Atstovų Rūmų
okratai susitarė dėl biliaus

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris pakeitė nuo
monę dėl Kongresan įnešto 
biliaus skirti Darbo ir Svei
katos. Apšvietos ir Gerovės 
departamentams $61.3 bilijo
no. Jis buvo pažadėjęs bilių 
vetuoti (atmesti), jeigu jį 
Kongresas užgirs. Bet dabar 
jau sako to nebedarysiąs ir 
bilių pasirašysiąs. Iš savo pu
sės, Atstovų Rūmų demokra
tai, kurie yra didelėje daugu
moje ir nuo kurių priklauso 
šio svarbaus biliaus likimas, 
pažadėjo minėtos sumos ne
bedidinti ir niekam neleisti 
dabartinį bilių pakeisti. Pa v., 
buvo pasiūlyta prie biliaus 
dar pridėti 40 milijonų dole
rių vėžio ligos tyrinėjimo rei
kalams. Jie pažadėjo balsuoti 
prieš tą sumanymą, nors jis 
labai svarbus ir reikalingas.

Neabejojama, kad jeigu 
Atstovų Rūmai bilių priims, 
Senatas jį taipgi užgirs, nes 
ir ten juk demokratai sudaro 
gerą daugumą.

Prezidento pakeitimu nusi
statymo dėl šio biliaus, žino
ma, labai patenkinti Kongre
so demokratų frakcijos lyde
riai. Jie sako, kad šiuo ėjimu 
prezidentas parodo savo 
lankstumą ir siekimą gerai 
“sugyventi” su Kongresu. 
Pastaraisiais laikais santykiai 
tarp prezidento ir Kongreso 
buvo pradėję žymiai prastėti.

šaukiama konferencija dėl 
žmogaus teisių. Susirinkimas 
taipgi nutarė pasiskųsti Ta
rybų Sąjungai, kad jinai už
tartų juos jų kovoje prieš 
šioje šalyje jiems atėmimą 
žmogaus teisių.

Indėnų vadas Jimmy Dur
ham birželio 17 d. lankėsi 
Tarybų Sąjungos misijoje 
prie Jungtinių Tautų ir tą 
indėnų nusiskundimą įteikė 
Tarybų Sąjungai su prašymu 
jį panaudoti Belgrade vyks
tančiame susirinkime, kuris 
ruošia programą rudenį svar
stymui Helsinkio sutarties 
vykdymo gyvenime. Indėnai 
sako, kad Jungtinės Valstijos 
paneigia Helsinkio sutartį, 
atimdami žmogaus teises iš 
savo indėnų gyventojų.

Manoma, kad ne griežtumu, 
bet lankstumu prezidentas ti
kisi daug daugiau laimėti su 
savo programa Kongrese.

Prezidento paskirtasis 
Sveikatos, Apšvietos ir Ge
rovės Departamento sekreto
rius Joseph A. Califano taipgi 
labai patenkintas Kongreso 
demokratų , ^žadėjimu tam
priau kooperuoti su preziden
tu.

Parlamento narė!

Dolores Ibarruri
Iš Madrido praneša, kad 

žymioji ispanų tautos dukra 
Dolores Ibarruri (La Pasiona- 
riaL Ispanijos Komunistų 
Partijos pirmininkė, kuri ne
seniai sugrįžo iš 38 metų 
tremties, tapo išrinkta į par
lamentą. Kaip žinia, dar tik 
neseniai Ispanijos Komunistų 
Partija tapo legalizuota.

Charleston, W. Va.
Jungtinės Angliakasių Unijos 
prezidentu vėl išrinktas Ar
nold Miller kitam terminui. 
Unija turi apie 200,000 narių. 
Greitu laiku prasidės derybos 
su samdytojais dėlei naujo 
kontrakto.

Šaltojo karo 
šalininkai laimi

Washingtonas. — Senato 
dauguma išmetė iš vieno fi
nansinio biliaus punktą, ku
riame buvo reiškiamas pa
reiškimas prezidento Carte
rio pasiūlymui per atein'li
čius ketverius metus ištrauk
ti iš Pietų Korėjos Amerikos 
ginkluotas jėgas. Tai didelis 
šaltojo karo šalininkų laimėji
mas.

i
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Už jėgos nevartojimą 
tarptautiniuose santykiuose

Šiomis dienomis Jungtinių Tautų sekretoriui Kurt Wald- 
heimui tapo įteiktas Tarybų Sąjungos užsienio reikalų 
ministro Andrei Gromykos laiškas, kuriame kreipiamas 
dėmesys į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 31-oje 
sesijoje Tarybų Sąjungos pateiktą projektą dėl nevartojimo 
jėgos tarptautiniuose santykiuose. Laiške, tarp kitko, pa
brėžiama:

“Tarybinis pasiūlymas dėl sudarymo ir priėmimo Pasauli
nės Jėgos Nevartojimo Tarptautiniuose Santykiuose Sutar
ties buvo prielankiai sutiktas visame pasaulyje. Apsvar
sčius ir, bendrai, užgyrus šitą tarybinę iniciatyvą, Generali
nės Asamblėjos 31-oji sesija ragino visas Jungtinių Tautų 
nares toliau studijuoti tokios sutarties Tarybų Sąjungos 
pateiktą projektą ir išreikšti savo nuomonę bei pateikti savo 
pasiūlymus šiuo klausimu, idant Generalinės Asamblėjos 
32-oji sesija galėtų tęsti tokios sutarties priėmimo svarsty
mą.

Tarybų Sąjunga tiki, kad praėjęs laikotarpis pilnai patvir
tino aktualumą ir svarbą tokios Pasaulinės Jėgos Nevartoji
mo Tarptautiniuose Santykiuose sutarties priėmimo ir kad 
pilnai pribrendo reikalas imtis kuo greičiausių žygių jos 
pasiekimui. Tas atitiktų svarbiausius reikalus visų valsty
bių, didelių ir mažų, taip pat ir pasaulinės taikos ir saugumo 
stiprinimo reikalus.

Visiems žinoma, kad jėgos nevartojimo tarptautiniuose 
santykiuose arba grūmojimo pavartoti jėgą principas buvo 
plačiai pripažintas kaip pagrindinis standartas tarptauti
niuose santykiuose ir pavartotas Jungtinių Tautų čarteryje, 
Europinės Konferencijos Baigiamajame Akte, neprisijungu
sių tautų ir kitų aukštų tarptautinių forumų nutarimuose. 
Bet taipgi aišku ir kas kitas, būtent, kad ikišiol buvo įvairių 
atskirų valstybių nukrypimų nuo šio standarto su visais 
pavojais taikos reikalui. Pasaulyje šiandien palaikoma kele
tas įtempimo' židinių ir laikas nuo laiko pasirodo naujų. 
Intensyvėjančios ginklavimosi varžybos sudaro didelį pavo
jų visos žmonijos likimui. Tokioje padėtyje, Tarybų Sąjun
gos supratimu, turėtų tuojau būti imamasi tolimesnių žygių, 
siekiančių praktikoje įgyvendinti jėgos nevartojimo princi
pą, paverčiant jį nejudinamu įstatymu tarptautiniuose 
santykiuose.’’

Laiške pastebima, kad tokia jėgos nevartojimo sutartis 
nepaneigtų “kolonijinių žmonių nepaliečiamos teisės kovoti 
už išsilaisvinimą ir nepriklausomybę, panaudojant tam visas 
prieinamas priemones.”

Gromyka savo laiške visos Tarybų Sąjungos vardu ragina 
busimąją Generalinės Asamblėjos sesiją tokią pasaulinę 
Jėgos Nevartojimo Tarptautiniuose Santykiuose Sutartį be 
delsimo ir atidėliojimo priimti. Tai Generalinę Asamblėją 
įgalioja ir įpareigoja Jungtinių Tautų Konstitucija arba 
Carteris.

Reikia, kad ir mūsų Jungtinių Valstijų delegacija būtų 
instruktuota darbuotis už tokios sutarties priėmimą.

Kelias į taiką vidurio Rytuose
O taikos Vidurio Rytuose dar vis taip ir nesimato. 

Vėlesniais laikais net nedaug apie tai ir kalbama. Neva 
laukiama, ką tuo visu reikalu santykiuose su arabais 
sugalvos ir darys Izraelis, kurio vyriausybė pereina į 
dešiniosios koalicijos “Likud” rankas. Tuo tarpu, kaip 
žinoma, abi pusės Vidurio Rytuose stiprinasi militariniai ir 
ruošiasi ginkluotam konfliktui.

Kelias į taiką Vidurio Rytuose eina per Ženevą. Ženevos 
konferencija turėtų būti tuoj atnaujinta. Kas tam trukdo? 
Ogi mūsų, Amerikos vyriausybė. Konferencijos pirmininkė
mis yra Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga. Pastaroji 
seniai siūlo vėl visoms įveltoms šalims Ženevoje susirinkti. 
Bet priešinasi Washingtonas, taip pat, žinoma, ir Izraelis. 
Visos kitos šalys konferencijos sušaukimui pritaria.

Izraelis vienas būtų bejėgis konferencijos sušaukimui 
užkirsti kelią, jeigu jo nusistatymui pasipriešintų Jungtinės 
Valstijos. Taigi, galutiname rezultate, šios šalies vyriausy
bė atsakinga už dabartinę įtemptą padėtį Vidurio Rytuose.

Ispanijos kelias į ateitį
Dabar plačiai visur diskutuojamas Ispanijos ateities ke

lias. Kaip ir buvo numatyta, rinkimus laimėjo premjero 
Adolfo Suarez vadovaujama centrinių jėgų Demokratinio 
Centro Sąjunga (koalicija) ir sudaro naują vyriausybę.

Ispanijos Socialistu Darbininkų Partija iš šių rinkimų 
išėjo antroji stipriausia partija. Jos pirmasis sekretorius 
Pelipe Gonzalez sako, kad jo partija į Suarezo vadovaujamą 
koaliciją neįeis. Ispanijos Komunistų Partija šiuose rinki
muose buvo trečioji stipriausia partija, bet parlamente 
teturi 20 atstovų.

Tokioje padėtyje, iš vienos pusės, kaip ilgai Suarez galės 
kraštui vadovauti su socialistais ir komunistais opozicijoje, 
iš kitos—kaip kairiosios jėgos vystysis ateityje, tai yra, kaip 
socialistai pažiūrės į komunistų siūlymą sudaryti bendrą 
frontą ir bendromis pastangomis ginti darbo liaudies reika
lus? O tų reikalų bus ir kasdien jie didės, nes Suarezo 
vyriausybė budės buržuazijos interesų sargyboje.

Viskas išryškės greitoje ateityje, nes šioje gadynėje 
viskas kinta labai greitai. Nūdienėje Ispanijoje daugybė 
politinių, ekonominių ir socialinių klausimų laukia ir tikisi iš 
naujosios vyriausybės ir parlamento skubaus išsprendimo. 
Kai kurie kaip tiktai ir buvo atidėti iki po rinkimų.

KAIP LAPAI RUDENĮ 
NUO MEDŽIŲ, KRINTA 
MŪSŲ SENOJI KARTA

Mus jau pasiekė “Argenti
nos Lietuvių Balsas” už birže
lio 1 d. Kaip pas mus Jungti
nėse Valstijose, taip visur 
senoji Lietuvos išeivija yra 
negailestingosios mirties 
šluojama iš gyvųjų tarpo. 
Antai kolumnoje “Nauji ka
pai” pateikiamas per trumpą 
laiką mirusių mūsų brolių bei 
seserų Argentinoje toks są
rašas:

Jonas Kužma, 81 m.
Vincas Balnys, 73 m.
Paulina Giedraitytė-Men- 

čiūnienė, 79 m.
Pranas Povilavišius, 74 m.
Jonas Dultis, 85 m.
Juliana Kulikauskaitė-An- 

drulonienė, 45 m.
Ona Navalinskaitė-Gibavi- 

šienė, 74 m.
Antanas Griška, 82 m.
Amilija Žvironaitė-Kažu- 

kauskienė, 76 m.
Bronė Miliauskienė-Šiau- 

čiūnienė, 64 m.
Ona Gaižutytė-Sudnienė, 

65 m.
Juozas Šerkšnas, 65 m.
Antonio Šeštakauskas, 42 

m.
Julius Povilonis, 70 m.
Petras Dūda, 73 m.
Elena Lukoševičiutė-Bur- 

dienė.
Elzė Kazlauskaitė-Pikienė, 

71 m.

IR TEN “VADUOTOJŲ” 
BIZNIUI KAPUT!

Chicagos menševikų laik
raštyje įdėtas laiškas iš Los 
Angeles, Cal., kurio autorius 
M. V. ašaroja dėl “vaduoto
jų” biznio smukimo. Prašo
me:

“Prie visų tų ankščiau mi
nėtų nemalonumų, jungiamės 
ir mes: pas mus užplūdo kaip 
skėriai koncertininkų ir filmų 
rodymo iniciatoriai, kurie 
kvietimuose pasirašinėja, 
“rengėjų vardu—J. Juode
lė.”

Nenuostabu, kad vienas ki
tas išsišokėlis atsiranda, jis 
galima nurašyti į nuostolius, 
bet kad atsiranda nemažai ir 
jiems pritarėjų. Štai visa eilė 
su žurnalistų pirmininku 
priešakyje, vadinamas jauni
mas, kuris jau nebejaunas, 
laksto, tūpčioja aplink juos ir 
šaiposi iš tų, kurie tam prie
šingi.”

Kaip visur, taip Los Ange
les mieste ir apylinkėje vis 
daugiau ir daugiau pokarinės 
iš Lietuvos emigracijos žmo
nėse stiprėja balsas už kultū
rinį bendradarbiavimą su 
gimtuoju kraštu. Visos gude
lių ir kviklių pastangos tą 
balsą užgniaužti veltui. Jų 
spaudos skaitytojai nebepasi- 
tiki jų melais ir šmeižtais apie 
Lietuvą.

PIKTAIS MELAIS 
APGAUDINĖJA 
SKAITYTOJUS

Kunigų “Drauge” (birž. 9 
d.) ilgo straipsnio antraštė: 
“Komunistai Kambodijoje žu
do gyventojus,” o paantraš
tė: “Dėl jų veiksmų 1,200,000 
neteko gyvybės.”

Juk tai biauriausias melas. 
Straipsnio autorius Bronius 
Aušrota neva vadovaujasi 
kokiais tai žurnalistais Jon 
Barron ir Anthony Paul, ku
rie, girdi “tikrų duomenų ne
turi,” bet sako, kad “galima 
apytikriai prileisti, kad nuo 
1975.IV. 17. ligi 1976. XII. 31. 
mažiausia 1,200,000 asmenų 
buvo išžudyta tiesioginiai ar 
jie yra mirę dėl kitų priežas
čių, ryšium su gyventojų per- 
keldinėjimu iš vienos vietos į 
kitą.”

Dalykas tame, kad, net 
Aušroto pripažinimu, “iš sep
tynių milijonų krašto gyven
tojų, per paskutinius karo 
mėnesius į sostinę subėgo 
apie trys milijonai žmonių.” 
Ką nors reikėjo daryti. Kam- 

bodijos naujoji vyriausybė 
pradėjo tuos žmones raginti 
grįžti į kaimus, kur pradėjo 
trūkti darbo jėgų. Na, ir dau
gelis jų sugrįžo. Reakcinėj 
spaudoj tuoj paleido gandus, 
kad tie visi žmonės esą “ko
munistų nužudyti.” Tuo tar
pu jie ne tik gyvi, bet ir 
sveiki. Jie aria žemę ir sėja 
javus. Jie ne tik patys apsirū
pina geru maistu, bet padeda 
aprūpinti ir miestų gyvento
jus.

Kai buvo faktais įrodyta, 
kad tie gandai ir biaurus me
las. Šios šalies komercinė 
spauda pritilo, bet mūsų lie
tuviški reakcininkai tuo melu 
ir šiandien tebešeria savo ne
laimingus skaitytojus.

ĮDOMUS POKALBIS APIE 
JAPONIJOS IR TARYBŲ 
SĄJUNGOS SANTYKIUS

Vilniaus “Tiesoje” (birželio 
7 d.) atspausdintas Japonijos 
dienraščio “Asahi” interviu 
su Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos sekretoriumi 
Leonidu Brežnevu. Pasikal
bėjime daugiausia dėmesio 
buvo į Japonijos ir Tarybų 
Sąjungos santykius, kuriuo
se, kaip žinia, tebėra keletas 
neišspręstų klausimų, pav., 
ekonominis bendradarbiavi
mas. Tarybų Sąjungos nusi
statymą, mums atrodo, Brež
nevas susumavo pačioje in
terviu pabaigoje, sakydamas:

“Pastaruoju metu mūsų 
santykiuose ne viskas klostė
si taip, kaip mes norėjome, 
kaip, mūsų nuomone, reika
lauja Tarybų Sąjungos ir Ja
ponijos interesai. Sakyčiau, 
kad mes ir jūs neseniai per
gyvenome gana sunkų mo
mentą, kai teko spręsti, ko
kia kryptimi toliau vystysis 
Tarybų Sąjungos ir Japonijos 
santykiai: ar tai bus geros 
kaimynystės ir bendradar
biavimo santykiai, ar jie neiš
vengiamai toliau aštrės. Kaip 
man atrodo, abiejų šalių pa
stangomis buvo pasirinktas 
vienintelis teisingas kelias— 
toliau vystyti bendradarbia
vimą. Šis faktas pats savaime 
teikia vilties ir pagrindo tikė
tis, kad mūsų santykiai atei
tyje bus grindžiami ne vado
vaujantis praeities pozicijo
mis, bet galvojant apie ateitį.

Galiu visiškai atvirai pasa
kyti: mes norėtume bendrau
ti su Japonija sąžiningai, ge
ro kaimyniško bendradarbia
vimo ir savitarpio naudos pa
grindu. Jokių kitų ketinimų 
jūsų šalies, mūsų artimos kai
mynės, atžvilgiu Tarybų Są
junga neturėjo ir neturi.”

Beje, Brežnevas buvo klau
siamas, ar jis nemano kada 
nors atsilankyti Japonijoje su 
vizitu. “Aš su dėkingumu 
priėmiau Jūsų vyriausybės 
kvietimą apsilankyti Japoni
joje su oficialiu vizitu ir ma
nau juo pasinaudoti, jeigu 
tam bus tinkama situacija,” 
atsakė Brežnevas.

Tokios situacijos tikimasi 
ne tolimoje ateityje.
JUK TAI ŽMOGAUS 
SUŽVĖRĖJIMO 
PAVYZDYS

Bostono menševikų “Kelei
vyje” (birž. 7 d.) keleivietis 
M. Valiulaitis šaukia:

“. . . linkime, kad Brežne
vas užspringtų ir galą gautų!”

Šio' Sondos laikraščio ben
dradarbis yra geras žmogaus 
sužvėrėjimo pavyzdys. Kaip 
tik tokie pabaisos, kaip Valiu
laitis, karo metu talkavo hit
lerininkams padėdami jiems 
skersti žmones. Jie yra pra
radę visokį žmogiškumą.

Londone gyvenantis 78 me
tų Altas Pentonas gavo pa
mėgtos alinės garbės svečio 
vardą. Jam įteiktas sidabri
nis padėklas alaus bokalui pa
sistatyti. Nuo 1915 metų 
Bentonas šioje alinėje išgėrė 
100,000 bokalų alaus. Tai 
maždaug 57,000 litrų!

1977 metais baigusių mokslą vaikinų ir merginų kelias 
tiesiai į plačiausią ir giliausią nedarbo jūrą.

IŠ LAIŠKŲ
Liepos 16,1977 

Miela drauge Ievute!
Atleiskit už trukdymą. Vis 

norisi pasirodyti, kad aš dar 
gyvas, bet vis su daktarais 
jau keli metai kaip “bendrau
ju,!’ ir gal būt jie mane grei
čiau “nugydis,” negu išgy
dys.

Tokia padėtis labai nemalo
ni, labai man trukdo! Taip ir 
šį kartą svajojau atsilankyti 
pas mielus mūsų Aidiečius, 
bet atėjus tai dienai, turėjau 
atsisakyti nuo to malonumo. 
Taip, beveik visą savo gyve
nimo trečdalį buvau vis truk
domas.

O mylėjau ir aš kada dai
nuoti. Lietuvoje ir Kanadoje 
vis dainavau,—priklausiau 
prie chorų. O čia sveikatos 
sutrikimai pastojo man kelią 
į ta malonumą, vėlesniais lai
kais, net atsilankyti parengi
muos ne visuomet buvo įima- 
noiįia. . .

Žinau, kad Aidiečiai ir šį 
kartą pasirodė, kaip visuo
met, puikiai, todėl norėčiau ir 
aš, nors ten nebuvau, prisi
dėti prie tos gražios iškilmės, 
ir čia aš siunčiu šešių dolerių 
($6) perlaidą tam tikslui. Pra
šau priimti...

Labai ačiū už Juozo Paukš
telio knygą-romaną—“Čia 
mūšų namai,” kurią neseniai 
gayau. Įdomus romanas. Be
skaitant prisieina ir ašarą nu
braukti, arba skaniai pasi
juokti. Mano kaimynai (dypu- 
kai) jau ją perskaitė ir jie 
man “įsakė” būtinai ją per
skaityti. Taigi, dar kartą ačiū 
už tokią knygą.

Linkiu geriausios sėkmės ir 
sveikatos.

Su gilia pagarba,
Jonas Mikaila

To Laisve personell, 
friends and loved ones:

As you all probably know, 
I was recently hospitalized 
for very serious and difficult 
back and leg surgery. I am 
home from the hospital now 
and recovering at the home 
of [my parents. It is a very 
slow and painful recovery 
and according to the special
ist who performed the surge
ry, it will be well over a year 
before I will be close to full 
recovery. I will have to walk 
with the aid of a walker for 
many months due to fact that 
I have no feeling in my left 
leg, nor any control over its 
actions. Shortly after coming 
home, our Dainos Mylėtojų 
choral director, Adelė Pakal
niškienė left for a much nee
ded vacation and asked me to 
take over any of the musical 
programs that we might have 
at our Lithuanian Senior Citi
zens Club...........which I
agreed to do to the best of my 
ability. We have had several 
programs and with the aid of 

my walker and my Lithuani
an determination not to give 
up, we managed to entertain 
our members and guests.

There are so many people 
that I would like to publicly 
thank for their kindnesses. 
Many thanks to the people 
who wrote about me in our 
newspapers . . . Vera Bun- 
kienė, Stanley Kuzmickas, 
Julia Andrulienė, Vollie Jan
kei and Anne Yakstis of the 
“Tiesa.” I would like to thank 
my good friend, Larry Strack 
who helped me a great deal 
during and after my hospita
lization. To date, I have re
ceived over 300 get well 
cards from all over our coun
try and Lithuania . . . Many 
thanks to these people who 
took the time to write words 
of encouragement to me. Al
so, to the people who took 
the time for the many hospi
tal visits, the many gifts and 
flowers and the telephone 
calls telling me to “keep my 
chin up and keep fighting.” 
What would the world be 
without such wonderful 
friends.

Last, but not least, I thank 
my truly wonderful family 
for their love, patience, suf
fering and good care. We 
Lithuanians are a strong 
breed of people and with time 
and patience, I expect full 
recovery and full involve
ment in our organizational 
work. Once again, thank you 
all.

Helen Janulytė, 
St. Petersburg, Fla.

June 15,1977
•

Kapsukas,
1977 m. gegužės 30 d. 

Gerb. Redaktoriau:
Siunčiu Jums trumpą apy

braižą apie pirmąją Marijam
polės mokyklą, kuriai šiemet 
sueina nei daugiau, nei ma
žiau, kaip 200 metų.

Pas mus įvykių, renginių, 
kaip paprastai, gana nema
žai, taip kad nuobodžiauti ne
tenka.

Gražiai praėjo rajoninė dai
nų šventė, skirta Spalio 60- 
mečiu. Tai buvo lyg ir gene
ralinė repeticija respublikinei 
moksleivių dainų šventei, ku
ri įvyks birželio mėnesį Vil
niuje.

Buvo gražūs susitikimai su 
rašytojais J. Baltušiu, J. 
Marcinkevičium, dalyvavo ir 
pouliarusis skaitovas, akto
rius L. Noreika, kurį kapsu- 
kiečiai labai mėgsta. Apie tai 
parašysiu prie progos atski
rai, kiek plačiau.

Labai populiarūs buvusių 
moksleivių susitikimai po ke 
liolikos metų, po 20 arba po 
25 metų. Kai kurie jau visoje 
respublikoje garsūs žmonės, 
žinomi mokslininkai, kiti—• 
paprastesni ir t. t. Žinoma

i kalbų, prisiminimų netrūks
ta. Susirenka ir jų buvę mo
kytojai, kuriems visi moksli
ninkai, nusipelnę žmonės vis- 
tiek lieka mokinukais.

Šiaip nieko ypatingesnio 
nenutiko, tik to laiko vis per 
maža.

Širdingiausi linkėjimai!
V. Guhnanas

Didžiai gerbiamas 
Redaktoriau!

Tarybų Lietuvoje vis la- 
: biau įsigali gražios varduvių 
j tradicijos.

Mielas drauge, įsivaizduo
kite, kad birželio 13 d. Jūs 
esate ne triukšmingame New 
Yorke, bet ramiausioje gimti
nėje prie Davaus ežero arba 
Salagirio ugnies laužo, kur 
Jūsų garbei skamba dainos, 
žavinga muzika ir kaimynų 
bei draugų sveikinimai, lin
kėjimai geriausios sveikatos, 
žvalios ir giedrios nuotaikos, 
kad visada Jus lydėtų laimė 
ir sėkmė, mes linkime Jums.

Jūsų kaimynai,
A. Trumpickas 

J. Petrulis 
Pr. Sokai£ 

1977-VI-6, 
Noreikiškėse

Pastaba
Birželio 13 d.-Antanų Diena

Didžiai Gerb. Tamsta!
Malonu skaityti laikraštį 

“Laisvę.” Jame randu daug 
gražių ir įdomių straipsnių iš 
J. A. V. ir net iš Tarybinės 
Lietuvos Spaudos ištraukų.

Taip pat “Laisvėje” randu 
daug naujienų iš Kanados lie
tuvių gyvenimo. Vienu žo
džiu, esu labai patenkintas 
šito puikaus laikraščio pasi- 
tarnavimu—tai mano pui
kiausias bičiulis.

Dėkoju “Laisvės” kolekty
vui ir visiems darbuotojams 
už šį kilnių idėjų daug dėkin
gumo vertą laikraštį ir linkiu 
kad jis visuomet būtų mano 
brangiausiu svečiu.

Su geros kloties linkėjimais,
S. Skrajūnas

Vancouver, B. C., Canada

Po Tarybų Lietuvos 
dangum

☆ ☆ ☆

Išlaki, kaip manoji mergelė, 
Rūdninkų miškuose

ant kalvos, 
Stovi vėjais šukuota pušelė, 
Pasistiepus dangun Lietuvos.

Per padangę, it būręs iškėlę 
Kuršių mariose Nidos laivai, 
Plaukia tyliai balti debesėliai 
Ir viršūnę jos glosto meiliai.

—Ei pušele, saulutėn 
apsnūdus,

Pasakyk, ko viena?— 
klausiau jos,

Kai tąkart keliavau
į Jašiūnus 

Pažiūrėti ir ten Lietuvos.

Ir pušelė gražuolė atsakė: 
—Kol pasauly yra Lietuva, 
Joks žvėris, ir joks

paukštis nematė, 
Kad kuomet nors aš

būčiau viena . . .
Pranas Šilinis

Išlaki, kaip manojo mergelė
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Kuo garsus Karsakiškis
Seną Lietuvos miestą—Pa

nevėžį išgarsino TSRS liau
dies artisto Juozo Miltinio 
vadovaujamas teatras, įmo
nių produkcija-mokyklų bal
dai, televizorių kineskopai, li
no audiniai . . . Važiuodavo 
čia žmonės, ir niekam į galvą 
neateidavo sustoti nedidelia
me Karsakiškio miestelyje, 
įsikūrusiame šešioliktame ki
lometre nuo Panevėžio. Kiek
vienas skubėdavo greičiau 
pralėkti pavasarį purve, o 
vasarą dulkėse skendančias 
gatveles.

Šiandieną nesustoti Karsa
kiškyje, nepasigrožėti mūri
niu respublikos kaimu, jo 
gražiomis sodybomis laikoma 
blogu tonu.

Tad kuo gi išgarsėjo Karsa
kiškis?

. . .Pirmosiomis pavasario 
dienomis į apylinkės centrą iš 
kaimyninių ūkių suvažiavo 
žmonės. Čia vyko iškilminga 
sueiga gražiausios sodybos 
konkurso nugalėtojams pa
gerbti. Tvarkingiausios šei
mininkės vardas vienbalsiai 
buvo pripažintas Sodelių pra
dinės mokyklos vedėjai An
gelei Razmislavičienei.

Daug laiko atima iš šios 
pagyvenusios moteriškės šei
mos rūpesčiai, mokykla, apy
linkės Tarybos deputatės pa
reigos. Bet kaip tik jinai pa
rodė pavyzdį visiems, kaip 
skoningai užsodinti rūtomis 
ir bijūnais darželį, sutvarkyti 
žolyną, patraukti praeivių 
dėmesį linksmomis savo na
mo spalvomis.

Tokie ir panašūs konkursai 
labai mėgiami Karsakiškyje. 
Mažas ir didelis, visi penki 
tūkstančiai šios apylinkės ant 
Levens upės kranto gyvento
jų kasmet varžosi dėl geriau
sio gyvulių augintojo, melžė
jos, traktorininko, pardavėjo 
vardo. Šios gražios tradicijos 
ir padėjo karsakiškiečiams iš
garsėti.

Iš sodybų naujosios tradici
jos persikėlė ir į miestelį. Du 
kartus metuose čia rengia
mos aplinkos tvarkymo tal
kos. Savo jėgomis, aplinki
niams kolūkiams paremiant 
lėšomis ir technika, žmonės 
išasfaltavo gatves, takus ir 
takelius, paklojo šaligatvius, 
pasodino vaismedžių alėjas.

Daug pasitarnavęs, kuriant 
naują kaimą, mokytojas, nū
nai pensininkas Pranas Ta
mošiūnas ėmėsi didelio ir 
kruopštaus darbo—parašyti 
savo apylinkės istoriją. Ši 
mintis rado platų atgarsį tarp 
moksleivių, senų kolūkiečių. 
Kaip skruzdės šapelį po šape
lio rinko gimtinės mylėtojai 
senovinius padargus, archeo
logines iškasenas, dokumen

tus apie kovotojus už Tarybų 
valdžią.

Senasis mokytojas visada 
mėgsta sakyti, kad nepažinus 
praeities, nesukursi ateities.1 
Tai ir paskatino karsakiškie- 
čius įsteigti savo etnografinį 
muziejų. Jo gausius ekspona
tus apžiūri ne tik atsitiktiniai 
svečiai, bet ir mokslininkai, 
rašantys Tarybų Lietuvos 
metraštį,—istorikai, archeo
logai, tautosakininkai. Daug 
medžiagos jie randa apie čia 
ilgą laiką gyvenusio kunigo 
poeto Antano Strazdelio gy
venimą. Viena muziejaus sa
lių skirta garsiems Karsakiš
kio žemiečiams—mirusiems 
ir gyviems. Tai—narsūs ko
votojai prieš nacizmą Juozas 
Kaminskas ir Pranas Kisie
lius, pagarsėjęs astronomas 
Vytautas Ažusionis, žymūs 
mokslininkai broliai Vidugi
riai. Muziejaus eksponatai 
paskatino miestelio Tarybą 
pavadinti garsiausių žemiečių 
vardais Karsakiškio ir kolū
kių gyvenviečių gatves.

Prieš keletą metų valstie
čiai įvairiais buitiniais reika
lais, sušlubavus sveikatai, 
net ir pačiu darbymečiu turė
davo važiuoti į Panevėžį. Da
bar gi viskas vietoje. Čia 
atidaryta ambulatorija su 
stematologiniu kabinetu, vei
kia buities paslaugų punktai. 
0 kai Paežerio kolūkio žmo
nės nusiskundė, kad jiems ir į 
apylinkės centrą pas dantų 
gydytoją per toli, ūkio valdy
ba nupirko moderniausią sto
matologinę techniką ir įrengė 
tokį kabinetą pas save.

Daugelį dešimtmečių kai
mo varguoliai eidavo į mies
tus, važiuodavo į užjūrius lai
mės ieškoti. Šiandieną ant 
Karsakiškio apylinkės Tary
bos pirmininko stalo guli 
pluoštas pareiškimų buvusių 
išeivių į miestą. Jie prašo 
leidimo pasistatyti namą ir

Paežerio kolūkio pirmininkas 
Karsakiškio apylinkės tary
bos deputatas [pirmame pla
ne] Zenonas Radišauskas se
sijos metu.

Vardynų Paežerio kolūkyje momentas.

Vidurinė mokykla Karsakiškio apylinkės “Galybės”

LAISVĖ

Karsakiškio aštuonmetės mokyklos mokytojas deputatas 
Pranas Tamošiūnas su moksleiviais apylinkės kraštotyros 
muziejuje. A. Dilio nuotraukos

įsikurti gyvenvietėje. Čia 
žmonės ne tik gerai uždirba, 
bet ir smagiai gyvena. Apy
linkės ir kolūkių kultūros na
muose dažni koncertai, jauni
mo vakarai. Karsakiškio cho
ras ir liaudies ansamblis gar
sėja visame rajone. Kaip mė
gėjiškas menas suklestėjo pa
staraisiais metais, parodo 
kad ir toks faktas: 1959 me
tais pirmojoje apylinkės dai
nų šventėje dalyvavo 20 dai
nininkų, o šią vasarą į festi
valį Spalio revoliucijos 60- 
mečiui paminėti susirinks 700

dainininkų ir šokėjų, arba kas 
šeštas apylinkės gyventojas.

Laimingas žmogaus gyve
nimas—pagrindinis apylin
kės Tarybos rūpestis. Depu
tatai, pasitelkę į pagalbą eko
nomistus ir sociologus iš Vil
niaus, sudarė ilgalaikį apylin
kės ūkių ekonomikos ir kultū
ros ugdymo planą. Kiekvie
nas jo punktas—programa 
kuogreičiau panaikinti išliku
sius skirtumus tarp žemdir
bio ir miestiečio gyvenimo.

A. Degutis
M. Vasaris

LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
GRETOS GAUSĖJA

Vilnius. — Į Tarybų Lietu
vos Rašytojų Sąjungą šiomis 
dienomis tapo priimti šie 
nauji nariai:

Henrikas Cigriejus—poe
tas. Gimė 1933 m. Vidugirių
kaime, Pasvalio rajone. 1958 
m. baigė Vilniaus Valstybinį 
V. Kapsuko universitetą, kur 
studijavo lietuvių kalbą ir li
teratūrą. Dirba dėstytoju 
Vilniaus kooperacijos techni
kume. Išleido poezijos kny
gas: “Metų šviesos” (1971), 
“Nedylanti lauko delčia” 
(1977), yra išvertęs kelias 
knygas.

Dalija Epšteinaitė-Kyjv— 
vertėja. Gimė 1937 m. Jona
voje. Studijavo Vilniaus Val
stybinio V. Kapsuko univer
siteto istorijos-filogijos fakul
tete, 1961 m. baigė Maskvos 
M. Gorkio literatūros institu-
tą, meninio vertimo studijas. 
Dirba LTSR Ministrų Tary
bos Valstybiniame televizijos 
ir radijo komitete. Išvertė į 
rusų kalbą 14 knygų: K. Bo
rutos “Jurgio Paketurio kla
jones,” Šatrijos Raganos “Ir- 
kos tragediją,” V. Bubnio 
“Ajerai kvepia,” J. Paleckio 
“Kelionių knygą,” R. Kašaus- 
ko “Motociklininkus” ir kt.

Alfredas Guščius—litera
tūros kritikas. Gimė 1940 m. 
Mardosų kaime, Plungės ra
jone. 1968 m. baigė Vilniaus 
Valstybinį V. Kapsuko uni-

EDUARDAS MIEŽELAITIS

Kad žmones II ažiau pavargtų ir sveikesni butų
Vilnius.— Praėjo trys va

landos nuo pamainos pra
džios. “Vilniaus” baldų kom
binato apdailos cecho darbi
ninkai, sustabdę stakles, eina 
į “psichologinės iškrovos” ka
binetą.

. . . Erdvus, šviesus kam
barys. Jame — kabinos su 
minkštasuoliais. Darbininkai 
patogiai ant jų susėda. Užsi
dega raminanti žalia šviesa, 
tyliai skamba muzika, prieš 
sėdinčiųjų akis sušvyti spal
votos skaidrės, užfiksavusios 
gražius gamtos kampelius. 
Po tam tikro laiko vėl užside
ga dienos šviesa, suskamba 
jau “žvalesnė” melodija, dar
bininkams linkima tolesnio

įmonės bibliotekoje.

versitetą, kur studijavo lietu
vių kalbą ir literatūrą. Dirba 
“Komjaunimo tiesos” redak
cijoje. Išleido literatūros kri
tikos knygą “Tiesės ir zigza
gai” (1976), periodikoje yra

sėkmingo darbo. Toksai 
seansas trunka 7-8 minutes, 
ir kiekvienas darbininkas čia 
gali užeiti du kartus per pa
mainą.

Mažina psichologinę dir
bančiųjų įtampą, teikia poilsį 
ir originalus įmonės vidaus 
apipavidalinimas, cechų kavi
nės, jauki įmonės valgykla, 
biblioteka. Siekiant tokios 
sveikatingumui palankios 
darbo aplinkos, didelę pagal
bą suteikė Tarybų Lietuvos 
Sveikatos apsaugos ministe
rijos, Epidemiologijos, mi
krobiologijos ir higienos 
mokslinio tyrimo instituto 
darbo sąlygų tyrinėjimo labo
ratorijos specialistai, taip pat 
sociologai, dizaineriai. Dabar 
ir darbas tapo našesnis ir 
žmonės mažiau pavargsta. Cecho bare užkandinėje

išspausdinęs daug straipsnių, 
recenzijų.

Edvardas Uldukis—prozi
ninkas. Gimė 1932 m. Dolioti- 
jo kaime, Polocko rajone. 
1963 m. neakivaizdiniu būdu 
baigė Vilniaus Valstybinį V. 
Kapsuko universitetą, kur 
studijavo žurnalistiką. Dirba 
“Tiesos” laikraščio korespon
dentu Klaipėdoje. Išleido 
apybraižų, apysakų, literatū
rinių scenarijų, pjesių: “Va
nagai iš anapus” (1960), “Į 
naujas aukštumas” (19671, 
“Juodos ašaros” (1968) \ 
“Raudonasis Žemaitis” (1970, 
“Laimėti mėnesiai” (1975),
“Aštuntasis “Divonio” jūrei
vis” (1976), “Takas per jūrą” 
(1976) ir kt.

Albertas Zalatorius—lite
ratūros kritikas. Gimė 1932 
,m. Karvelių kaime, Panevė
žio rajone. 1956 m. baigė 
Vilniaus Valstybinį V. Kap
suko universitetą, kur studi
javo lietuvių kalbą ir literatū
rą. Dirba Lietuvių kalbos ir 
literatūros institute. I Išleido 
monografiją “Lietuvių apsa
kymo raida ir poetika” 
(1971), yra išspausdinęs apie 
60 straipsnių, recenzijų ir kt.

Tavo delne
Ištiesk man ranką: iš delno 
Išbursiu ateitį tau.
Aš ją tarsi pienės švelnų 
Ratiliuką pievoj matau.

Regi griovelius? Tai upės: 
Tai Nemunas ir tai Neris 
Čia dienos, tos baltarūbės 
Nuotakos, tau ir praskris.

Čia daro į Nemuną vingį 
Šešupė ir teka Venta 
Čia tavo senolių, atminki, 
Žemė. Ir tau ji šventa.

Tos upės teka į aisčių
Jūrą, įbrėžtą delne, —
Ji gintarinę kraičio
Dėžę tau saugo delne.

Pažvelk atidžiau į delną —- 
Įžiūrėsi Vilniaus pilies 
Kuorą ir statų kalną, — 
Tavo šis židinys neišblės.

Įžiūrėsi delne ir baroko, 
Ir gotikos stiliaus grakščias 
Linijas — jos mums pranoko 
Amžių audras ir kančias

Nešioji vaizdingame savo 
Delne kalnų, ežerų,
Girių ir gintaro javo
Jūros kontūrus; jos dorų

Ir darbščių tarytum bitės 
Žmonių darbo pėdsakus; jos 
Būdas nė kiek nepakitęs —
Jis delną ir tau išvagos.

Delne atsispaudę jos gulbių 
Karalienių sparnai, ii' žalių 
Jos rūtų ir mėtų, jos tulpių
Ir bijūnų, kitų jos gėlių,

Atsispaudę ir audeklo raštų 
Pavyzdžiai; jos legendų 

žalčiai 
Ir eglės, visa tavo krašto 
Geografija ir papročiai.

Suspauski tvirtai į sūują 
Ką savo delne laikai — 
To neištrins ir per kraują 
Iš delno jokie laikai, j

Juk tavo lietuviškoj rankoj
Ir tavo delne gyva 
Atsispaudė kaip gėlės ant 
lango
Visa, atsimink, Lietuva . . .

A. Palionio nuotr.“Psichologinės iškrovęs” kabinete.

Mokslo darbai iš JAV istorijos
Apie Amerikos imigrantus
Tarybų Sąjungos moksli

ninkai vis plačiau ir įdėmiau 
tyrinėja įvairius JAV istori
jos klausimus. Neseniai Le
ningrade išėjo Š. Boginos 
monografija “JAV gyvento- 
jai-imigrantai 1865-1900 m.” 
(rusų k.). Šios studijos išva- 
dos-reziume (Summary) pa
teikiamos ir anglų kalba.

Š. Boginos veikalas parem
tas daugiausia trijų imigran- 
tinių grupių—vokiečių, italų 
ir skandinavų (švedų, norve
gų, danų) pavyzdžiais ir me
džiaga. Atskirai kiek apžvel
giamos ir kai kurios kitos 
imigrantų grupės (pvz., 
airiai, kiniečiai). Vienu kitu 
atveju paminimi ir imigrantai 
lietuviai.

Mokslininkė nagrinėja mi
nėtų tautų emigracijos prie
žastis, skaičių, socialinę ir 
kitą sudėtį. Jos knygoje lie
čiami imigrantų grupių įsikū

rimo, darbo, gyvenimo būdo 
Amerikoje klausimai. Čia ra
šoma apie tų grupių etnines 
ypatybes, jų asimiliacijos 
reiškinius ir kt.

Nors Š. Boginos studija 
skirta kitoms JAV imigrantų 
grupėms tyrinėti, ji padeda 
suvokti taip pat ir lietuvių 
imigrantų problemas. Mat, 
greta kiekvienos etninės gru
pės specifikos ir skirtumų, jų 
visų gyvenime ir likime buvo 
nemaža kas bendro ir pana
šaus.

Įdomu, pavyzdžiui, paly
ginti Jr. Jono (J. Žiliaus-Ži- 
linsko) veikalo ‘‘Lietuviai 
Amerikoje” (1899 m.) me
džiagą su šios autorės naudo
jama. Nemaža kuo toji lietu
viška medžiaga “susišaukia” 
su Š. Boginos knygoje patei
kiamais faktais ir mintimis.

Studija apie J AV 
pažangiuosius lietuvius

Žinoma JAV lietuvių istori

jos tyrinėtoja Vilniaus Peda
goginio instituto docentė L. 
Petkevičienė paruošė moksli
nę studiją apie JAV lietuvių 
komunistų veiklą (nuo 1919 
m.) politikos, visuomenės, 
kultūros ir kitose srityse.

Iki šiol tie JAV lietuvių 
pažangiojo judėjimo klausi
mai lietuvių istorijos moksle 
nebuvo plačiau nagrinėti. L. 
Petkevičienės darbas šiuo po
žiūriu naujas ir originalus. Į 
lietuviškos amerikanistikos 
istoriografiją, apskritai į isto
rijos mokslo apyvartą autorė 
įnešė daug kruopščiai surink
tos naujos medžiagos, naujų 
interpretacijų ir vertinimų.

L. Petkevičienės studija 
leidžia įvairiapusiškiau su
vokti JAV lietuvių pažangio
jo judėjimo istorijos ir dabar
ties reiškinius. Ji turi ir pla
tesnės mokslinės reikšmės: 
šis darbas papildo kitus tary
binių mokslininkų tyrinėji
mus iš JAV darbininkų kla
sės istorijos. A. Aukštaitis

Auditorijos žemdirbystės specialistą: sII

Lietuvos Žemės ūkio akademijos miestelyje Noreikiškėse išaugo nauji rūmai. Juose 
įsikūrė Hidromelioracijos ir Žemės ūkio ekonomikos fakultetai. {Studentus čia pasitinka, 
erdvios auditorijos, laboratorijos, mokymo kabinetai. *• A. Sadauskas

J. Šėgždos nuotraukoje—naujieji rūmai Lietuvos Žemės ūkio akademijoje.

i
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“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

VYKSTA BRANDOS
EGZAMINAI

Susimąstymas, prieš rašant darbą apie V. Mykolaitį-Putiną.
V. Gulmano nuotr.

Šiuo metu Lietuvos moky
klose pats įtempčiausias lai
kotarpis-vyksta egzaminai 
brandos atestatui gauti. Tai 
yra labai atsakingas momen
tas tiek mokinių, tiek moky
tojų gyvenime, nes kruopš
čiai tikrinamos žinios, kaip 
jaunimas įsisavino šias žinias, 
kaip mokytojai jas pateikė. 
Aišku, kas stropiai dirbo visą 
mokymosi laiką, nuosekliai 
mokėsi, neatidėliojo paskuti
niam momentui, tokiems ir 
egzaminų “smakas” nėra da
bai baisus, kadangi reikalin
ga tik ramiai pasikartoti išei
tą medžiagą ir tada—į kovą.

Užeikime į Kapsuko penktą 
vidurinę mokyklą, pažiūrėti 
kaip sekasi pirmasis egzami
nas—lietuvių kalbos ir litera
tūros egzaminas raštu. Ka
dangi abiturientų skaičius 
šiemet nemažas, 152 jaunuo
liai, todėl egzaminas vyksta 
sporto salėje. Visi šventiškai 
nusiteikę. Pradžioje neramus 
šurmulys, visi spėlioja, ko
kios bus temos, ar susijusios 
su mūsų rašytojų jubiliejais 
ar kokios kitos. Štai, jau pusė 
devynių. Įjungiamas televi
zorius. Pradžioje kalba mūsų 
žemietis, buvęs V. Mykolai
čio-Putino mokyklos interna
to direktorius, dabar pirma
sis Lietuvos švietimo minis
tro pavaduotojas V. Spurga, 
sveikindamas visus abitu
rientus, palinkėdamas sėk
mingai išlaikyti brandos eg
zaminus ir tapti gerais spe

cialistais, kuriančiais švieses
nį rytojų. Po to skelbiamos 
temos. Pirmoji—iš V. Myko- 
laišio—Putino kūrybos, an
troji—apie E. Mieželaitį ir 
trečioji—laisva. Visa salė at
siduso. Netrukus įsiviešpata
vo tyla, girdėti tiktai plunks
nas šnarant, popieriaus čežė
jimas, atodūsiai. Didelė dalis 
rašo apie Putiną, kurio įžy
mųjį romaną “Altorių šešė
lyj” visi po keletą kartų per
skaitė.

Darbų buvo visokių, vieni 
buvo gerai, gražiai parašyti, 
kiti paviršutiniškiau. Aišku, 
rašant temą apie V. Mykolai
tį-Putiną ir dvasininkijos 
reakcingumą, negalima ten
kintis vien šiuo romanu, bet 
reikalinga pažvelgti ir giliau, 
suprasti pačią esmę.

Ištaisius darbus ir paskel
bus rezultatus, paaiškėjo, 
kad su pirmuoju “smaku” abi
turientai susidorojo neblogai. 
Dabar laukia kita kova, gana 
sunki, būtent, istorijos ir vi
suomenės mokslo egzaminas, 
kuris pareikalaus taip pat 
daug jėgų ir didelės orienta
cijos politiniame gyvenime, 
ypač patarųjų dienų.

Tokia kryptimi, tad eina 
egzaminai. Aišku, kada gau
site šią korespondenciją ir 
paruošite laikraščiui, egzami
nai bus jau pasibaigę, o lai
mingieji, gavę atestatus, 
suksis draugystės valse.

V. Gulmanas

Birželio 4 d. Vilniaus Santuokų rūmuose įvyko iš tolimosios 
Kanados į tėvų žemę atvykusių pažangiųjų lietuvių Emilijos 
Šiulytės-Byrienės ir Antano Byros auksinės vestuvės. Kaip 
ir prieš pusšimtį metų, gaudžiant vargonų muzikai, buvo 
sumainyti aukso žiedai. Jaunieji apjuosiami lietuviškomis 
tautinėmis juostomis, kuriose įaustas skaičius “50”. Antanui 
įteikiama ritualinė lazda—krivūlė, tvirto ir laimingo šeimy
ninio gyvenimo simbolis. Gražiausių gėlių puokštė pražysta 
Emilijos rankose.

Sutuoktinius nuoširdžiai pasveikino, ilgų ir laimingų 
gyvenimo metų palinkėjo giminės, draugai, pažįstami.

Nuotraukoje: po iškilmingų jungtuvių Emilija ir Antanas 
su visa palyda išeina iš Santuokų rūmų.

r A. Žižiūno nuotrauka

Turtingesnis miškas—
Vėl praturtėjo Panevėžio 

medžioklės ir žūklės ūkio val
dos—netoli miesto, kur prie 
Savitiškio Nevėžis daro vin
gį. gyventi laisvėje paleista 
200 fazanų. Tikimasi, kad iki 
rudens jų būrys išaugs iki 
dviejų tūkstančių.

Mažus fazaniukus, tikrus 
margaspalvių pūkų kamuolė
lius, inkubatoriuje išperino ir 
iki dvejų metų amžiaus išau
gino Staniūnų eksperimenti
nio ūkio paukštininkai. Vė
liau fazanai buvo reaklimati- 
zuojami—medžiotojai juos 
laikė specialiuose lauko tipo 
voljeruose, kad šie greičiau 
priprastų gyventi laisvėje, iš
moktų patys susirasti maisto.

“Karališkieji” paukščiai, 
pirmąkart atsiradę Vidurio 
Lietuvos laukuose ir pradėję 
natūraliai daugintis, ilgainiui 
taps puikiu medžioklės laimi
kiu. Tačiau mokslininkai pra
našauja ir dar vieną fazanų 
naudą—jie padės kovoti prieš 
bulvių priešą—Kolorado va
balą, kuris yra vienas di
džiausių jų delikatesų.

Panevėžio medžioklės ir žū

gausesni lai)
klės ūkis, kurio direktoriumi 
dirba Viktoras Vasiljevas, 
laikomas geriausiu Tarybų 
Lietuvoje. Jis buvo TSRS 
Liaudies ūkio pasiekimu pa
rodos dalyvis, ketvirtus 
metus iš eilės jam įteiktas 
Lietuvos TSR Medžiotojų ir 
žvejų draugijos respublikinės 
tarybos pereinamasis 
“Briedžio ragas.” Kas pelnė 
ūkiui tokią sėkmę?

Kasmet daugėja ir įvairėja 
laukinės faunos Panevėžio 
medžiotojų valdose, kurios 
dabar užima 150 tūkstančių 
hektarų plotą. Paskutinėmis 
šių metų žiemos dieriomis at
likto “surašymo” duomeni
mis, aplinkiniuose miškuose 
ir laukuose dabar vaikštinėja 
240 briedžių, 1700 stirnų, 650 
šernų, beveik 5000 kiškių. 
Upėse ir upeliuose pastatyto
se užtvankose gyveną 220 be
brų. Smarkiai plinta taurieji 
elniai. Prieš keletą inetų bu
vo atsigabenti pirmieji, o štai 
dabar jų priskaičiuojama per 
100.

Puikiai jaučiasi po daugiau 
kaip šimtmečio pertraukos į

ikiai
Lietuvą susigrąžinti stum
brai. Pirmoji jų pora buvo 
atvežta iš Pamask'vės prieš 
šešerius metus. Dabar jau 31 
gražuolis žvėris gyvena Paši
lių miške.

Medžioklės ir žūklės ūkis 
tvarkomas mokslo pagrin
dais. Reguliuojamas, pavyz
džiui, skaičius tų žvėrių, ku
rių pagausėjusi banda gali 
atnešti didesnę žalą miškų 
jaunuolynams arba kolūkių 
pasėlių laukams. Panevėžie
čiai medžiotojai pirmieji res
publikoje paruošė ir įgyven
dino biotechninių priemonių 
kompleksą. Jis apima lauki
nės faunos papildomo šėrimo, 
paukščių lizdaviečių ir slėptu
vių įrengimo bei kitas globos 
sritis.

Panevėžio apylinkės negali 
pasigirti dideliais vandeni
mis. Tačiau vandenviečių, už
tvenkus nedidelius upelius, 
kasmet atsiranda vis dau
giau. Jos pasitarnauja 
ūkiams kultūrinėms pievoms 
drėkinti—laisvalaikiu čia ga
lima su meškerėle pažvejoti, 
nepeikia tvenkinių ir vandens 
paukščiai. A. Ambraška

BURŽUAZINĖ SPAUDA IR VALSTYBĖ
Buržuazinė propaganda 

dažnai ir daug kalba apie 
“spaudos laisvę” kapitalisti
nėse šalyse. Ji giriasi buržua
zinės žurnalistikos nepriklau
somybe. Tačiau iš tikrųjų 
buržuazinės spaudos pobūdį 
ir kryptį nustato ir lemia 
daug veiksnių. Jų tarpe ir 
buržuazinė valstybė bei jos 
aparatas.

Šį kartą trumpai paliesime 
klausimą apie buržuazinės 
žurnalistikos priklausomumą 
nuo valstybės. Bendrais 
bruožais dėstydami temą 
remsimės žinomo tarybinio 
amerikanistikos specialisto 
prof. J. Zasurskio straipsniu, 
paskelbtu knygoje “Žurnalis
tika buržuazinėje visuomenė
je,” kurią paruošė Maskvos 
universiteto mokslininkai.

Stiprėjanti buržuazinės 
valstybės įtaka žurnalisti
kai—nurodo minėtas moksli
ninkas,—yra vienas iš būdin
giausių šio laiko buržuazinės 
spaudos raidos ypatumų. Ka

pitalistinės valstybės veikia 
žurnalistiką ne tik per vidaus 
reikalų, užsienio reikalų, ka
ro ministerijas ir kitus val
džios institutus. Jos vykdo 
spaudos kontrolę ir j per spe
cialias įstaigas, kokia, pavyz
džiui, yra Amerikoje Spau
dos reikalų tarnyba prie Bal
tųjų rūmų ir kt.

JAV-ose egzistuoja speciali 
Federalinė ryšių komisija, 
kuri išduoda leidimus radijo 
ir televizijos laidoms, ir fak
tiškai kontroliuoja radijo ir 
televizijos darbą. Licenzijos 
išduodamos trejiems me
tams, ir jeigu ta ar kita radijo 
ar televizijos stotis; neatitiks 
tos komisijos politikos, licen
zija nebebus pratęsta. Taigi, 
Federalinė ryšių komisija yra 
valstybės organas,-kuris re
guliuoja įvairių informacijos 
priemonių darbą.

Kapitalistinė valstybė kon
troliuoja spaudą ir per teismo 
organus. Buržuazinės vyriau
sybės, siekdamos apriboti

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

perialistinis sąmokslas
prieš Etiopiją

Imperialistinės valstybės ir 
jas remiančios reakcionierių 
valdomos arabų šalys rezga 
sąmokslą prieš socializmo ke
lią pasirinkusią Etiopiją, ruo
šiasi ginklu užpulti šią Afri
kos valstybę. Užsienio agen
tūros praneša, kad prie Su
dano ir Etiopijos sienos kon
centruojama, kariuomenė. 
Tuo pat metu teikiama didelė 
finansinė ir karinė parama 
Eritrėjos separatistams, ku
rie siekia atimti Etiopijai išė
jimą į Raudonąją jūrą.

Smogti pažangiam Etiopi
jos režimui imperialistai no
rėtų dėl kelių priežasčių.

Pirmiausia todėl, kad nu
vertus šioje šalyje supuvusį 
imperatoriaus režimą, valdžią 
Etiopijoje paėmė karinė vy
riausybė, įvykdžiusi ne vieną 
revoliucinę reformą. Šiomis 
dienomis Adis Abeboje buvo 
paskelbti Laikinosios karinės 
administracinės tarybos su
važiavimo, kuriame nutarta 
sukurti Etiopijoje darbinin
kų klasės partiją, dokumen
tai. Ši partija, kuri remsis 
marksizmo-leninizmo teorija, 
vienu svarbiausių savo užda
vinių paskelbė siekimą likvi
duoti užsienio kapitalo neri
botą šeimininkavimą ir su
kurti nacionalinę ekonomiką, 
priklausančią liaudžiai. Visiš
kai aišku, kad šis staigus 
posūkis į kairę tokioje šalyje,

kaip Etiopija, kurij turi Ąfri- 
koje didžiulį autoritetą, gali 
padaryti revoliucinę įtaką vi
sai įvykių eigai šiame žemy
ne. Kaip tik tai ir baugina 
Vakarus.

Antra, keletas dešiniųjų 
arabų režimų, pirmiausia 
Saudo Arabija ir Sudanas, 
atkakliai mėgina sulipdyti va
dinamąjį “Raunosios jūros 
saugumo paktą”—uždarą ka- 
rinį-politinį bloką, nukreiptą 
prieš pažangias Artimųjų Ry
tų regiono šalis. Etiopija da
bar tapo svarbiausia kliūtimi 
šiam blokui sukurti.

Trečia, sudarydami naują 
įtempimo židinį Šiaurės rytų 
Afrikoje, kiršindami Afrikos 
ir arabų valstybes, vieną 
prieš kitą dėl Raudonosios 
jūros ir jos pakrančių atei
ties, imperialistai siekia nu
kreipti šio regiono tautų dė
mesį nuo opiausio jų uždavi
nio—sureguliuoti Artimųjų 
Rytų konfliktą.

Kaip pabrėžianąa TAS S’o 
pareiškime, Tarybų Sąjunga 
griežtai smerkia tų sluoks
nių, kurie ruošiasi įvykdyti 
agresiją prieš Etiopiją, veiks
mus, taip pat veiksmus tų, 
kurie juos skatina vykdyti šį 
pavojingą kursą. Tai—žaidi
mas su ugnimi, ir tiems, ku
rie jį žaidžia, teks atsakyti 
Afrikos ir viso pasaulio tau
toms. S. Kulikauskas

spaudos laisvę, plačiai pasi
naudoja įstatymais apie val
stybinę paslaptį ir apie 
šmeižtą. Tie įstatymai daž
niausiai taikomi persekiojant 
valstybei nepageidaujamus ir 
jai neįtinkančius spaudos lei
dinius. Jungtinių Amerikos 
Valstijų vyriausybė daro 
spaudimą žurnalistikai, pa
naudodama cenzūrą, kurią 
vykdo pašto įstaigos.

Kai kada—pažymi prof. J. 
Zasurskis,—vidiniai nesuta
rimai tarp monopolistinių 
grupuočių gali sukelti kon
fliktus ir tarp spaudos bei 
vyriausybės. Taip atsitiko, 
kai Amerikos spaudoje pasi
rodė slapti Pentagono doku
mentai. Taip atsitiko vadina
moje Watergate byloje.

Kaip žinia, “New York 
Times,” “Washington Post” 
ir kiti leidiniai bei masinės 
informacijos priemonės aš
triai užpuolė Niksono vyriau
sybę. Iš esmės tai buvo dvie
jų monopolitinių grupių susi
dūrimas. Mat, minėtieji 
spaudos leidiniai buvo glau
džiausiai susiję su vadinamą
ją Rytų Valstijų monopolijų 
grupe, kurios interesai susi
dūrė su prez. Nixon prote
guojamos Vakarų, ypač Kali
fornijos, monopolijų grupes 
interesais. Iš to konflikto ki
lusi vadinamoji Watergate 
byla rodė ne buržuazinės 
spaudos laisvę, o iš esmės ką 
kitą. Būtent tai, kad monopo
lijos, finansinis kapitalas kon
troliuoja ir spaudą, ir pačią 
buržuazinę valstybę.

Apskritai, buržuazinė val
stybė dabartinėmis sąlygo
mis tiesiogiai ir kitais būdais 
pajungia savo klasiniams in
teresams buržuazinę spaudą, 
taigi, paverčia ją priklauso
mą ir nuo valstybės bei vy
riausybės. A. Klimas

Teismas atmetė 
nuskriaustų 
reikalavimą

Chicago, Ill. — 1969 metais 
čia policija ir FBI agentai 
užpuolė Juodųjų Pantherių 
Partijos vadus ir du jų nužu
dė. Nužudytų žmonių gimi
nės ir draugai užvedė teisme 
bylą prieš žudikus. Buvo rei
kalaujama $47.7 milijono at
lyginimo.

Dabar Jungtinių Valstijų 
Distrikto teisėjas Joseph 
Sam Perry reikalavimą at
metė ir visus kaltinimus poli
cininkams panaikino.

Teisėjas Perry atsisakė 
paaiškinti, kuo remdamasis 
jis tokį sprendimą padarė.

Prie didžiojo sporto ištakų

Treniruojasi jaunieji irkluotojai. A. Palionio nuotr.

Kai tik pirmieji saulės spin
duliai nutvieskia senovinės 
Trakų pilies bokštus. Galvės 
ežero vandenys jos papėdoje 
suputoja nuo irklų. Veržliai 
plaukia vienvietės, dvivietės 
baidarės, kanojos, aštuonvie- 
tės akademinės valtys. Trakų 
jaunųjų irkluotojų mokykloje 
prasideda treniruotės.

Buvusių olimpiečių Z. Juk

nos, A. Bagdonavičiaus, kitų 
gerų trenerių vadovaujami 
paaugliai ir jaunuoliai čia žen
gia savo pirmuosius žingsnius 
į didįjį sportą. Iš šios mokyk
los jau išėjo šeši TSRS sporto 
meistrai ir 24 kandidatai į 
meistrus, šeši jos auklėtiniai 
yra šalies rinktinės nariai. 
Greta specialaus paruošimo 
čia daug dėmesio skiriama 
bendram fiziniam lavinimui.

KODĖL PLINTA VĖŽYS
Naujos mokslo šakos-geo- 

kancerologijos specialistai, 
tiriantys vėžinių ligų geogra
fiją, teigia, jog šia liga neser
ga tik chuncių tautelė, gyve
nanti Šiaurės Himalajuose. 
Belgijos mokslininkai, tyrinė
ję šią tautelę, tvirtina, kad 
tie žmonės yra ypač tvirtos 
sveikatos, o jų gyvenimas 
aukšto sanitarinio-higieninio 
lygio. Maitinasi paprastu 
maistu, kuriame daug vitami
nų, negeria alkocholinių gėri
mų, kvėpuoja švariu oru.

Visuose kituose žemės ra
jonuose susirgimų vėžiu per 
pastaruosius dešimtmečius 
padaugėjo. Štai kaip išaugo 
mirtingumas nuo vėžio laiko
tarpiu nuo 1900 iki 1960 m. 
100,000 gyventojų: Portuga
lijoje—383,8 proc., JAV— 
136.8 proc., Japonijoje —

136.8 proc., Anglijoje—160.4 
proc., VFR—160.1 proc. 
Prancūzijoje—86.8 proc. 
Šveicarijoje—52.8 proc. Su
sirgimų vėžiu ypač padaugėjo 
industriniuose rajonuose.

Mokslininkai tyrinėjo su
sirgimų vėžiu priklausomybę 
nuo tokių veiksnių, kaip kli
matas, oro ir vandens užter
šimas, pragyvenimo lygis, 
sanitariniai-higieniniai įpro
čiai. Nustatyta, kad sirgimai 
vėžiu priklauso nuo to, kiek 
dirvoje yra vario, cinko, švi
no, magnio, taip pat ir nuo 
įpročio vartoti labai karštą 
maistą ir gėrimus.

Vėžio priežastimi taip pat 
gali būti rūkymas, atmosfe
ros užteršimas, kai kurių che
minių elementų vartojimas 
maistui, ilgalaikis saulės po
veikis. “M. ir G.”

Netoli nuo ten, kur dunkso mįslingas Raigardas, didelio 
gatvinio tipo Švendubrės kaimo [Varėnos rajonas] pakraš
tyje stūkso šviesiai rausvo granito akmuo, kuris vienu 
atveju vadinamas Švendubrės “punktuku,” kitu—“velnio 
akmeniu.” Legenda pasakoja: kadaise velnias akmenį nešęs 
sudaužyti Liškiavos bažnyčiai ir čia pametęs. Kita legenda 
teigia, kad tai akmeniu pavirtę jaunavedžiai, kurie slapta 
prieš tėvų valią išdrįsę susituokti. Tėvai juos prakeikę.

Akmenyje esą buvę galima įžiūrėti lyg žmonių galvas, bet 
akmenskaldžiai akmenį gerokai nuskaldę, todėl tie “portre
tai” dingę. Nors ir apžalotas, akmuo ir dabar gana įspūdin
gas: apie 2,5 metro aukščio [viršum žemės], 5 metrų ilgio, 2 
metrų pločio iš vieno galo ir 7 metrų iš kito. Aplink akmenį 
24 žingsniai.

Vladas Šaulys
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Palaidojom S. Poškų
Toronto. — Birželio 9 išsi

skyrė iš mūsų tarpo geras 
mūsų draugas Stasys Poš
kus. Velionis buvo dar tik 71 
metų amžiaus.

Stasys turėjo mažakrau
jystę ir nekurį laiką buvo 
gydytojo priežiūroj. Gydyto
jas, tačiau, neįveikė jo ligos. 
Paskutines 7 savaites labai 
sirgo, buvo paguldytas ligo
ninėj ir dedamos visos pa
stangos išgelbėti, bet nebuvo 
galima, nes buvo įsimetęs 
kraujo vėžys.

Nuliūdime paliko žmona 
Ona, sūnus, marti, 3 anūkai. 
Lietuvoje liko du broliai ir 
sesutė.

Velionis atvyko į Kanadą 
1928 metais. Kaip visiems 
emigrantams, taip ir Stasiui 
teko pergyventi įvairių sun
kumų. Buvo sunkiai susirgęs, 
susižeidęs.

Pastaruoju metu buvo gra
žiai įsikūręs, turėjo gražią 
šeimą, tikėjosi ramiai pagy

Padėka
Siuomi reiškiame širdingą padėką visiems, kurie, 

mirus mylimam vyrui ir tėvui Stasiui Poškui, 
suteikėt paskutinę pagarbą, atsilankydami į šerme
ninę, palydėdami į krematoriją. Taipgi širdingai 
ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems už gėles 
ir išreikštą užuojautą. Draugei A. Guobienei už 
paskutinio atsisveikinimo žodžius krematorijoj.

Jam esant ligoninėj, daugelis atlankėt, atnešėt 
dovanų, linkėjot pasveikti žodžiu, atvirutėmis ir 
telefonu. Už tai jums visiems širdingai ačiū.

Jūsų visų užuojauta palengvino mums pergyventi 
tas liūdnas valandas.

A. POŠKIENĖ 
Sūnus Robertas

Toronto, Ont.

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą žmonai Onu
tei, sūnui, marčiai, trims anūkams, giminėms Kana

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Stasiui Poškui

doje ir Lietuvoje, o 
draugams.

J. M. Mileriai
Z. B. Janauskai
S. Grinevičienė
J. B. Markūnai
J. Leskevičius
J. A. Ylai
P. M. Daugėlai
S, G. Kuisiai
J. R. Kutorai
J. J. Leišai
J. Rukienė
A. A. Gužauskai
A. Vilkelienė
A. Burgienė
0. Aleškienė
A. Strolienė
A. Blessing
J. J. Dovidson

S

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Marytei Masiokienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui E. Masiokui, 

vaikams, anūkams ir giminėms.

J. R. Kuktarai
E. Bulzgienė
S. Baltulienė
E. Skurdelienė
A. M. Berškiai
A. Vilkelienė
P. M. Kiškiai
K. Kulikauskienė
M. Paužienė
P. 0. Pajuodžiai
G. M. Samoškai
P. Bepirštis 
Ch. Morkų.tas
J. Ilgutis 

venti, bet nelemtoji liga be 
laiko nuvarė į kapus.

Stasys buvo laisvų pažiūrų, 
tvirto nusistatymo, malonus 
žmogus, turėjo daug draugų. 
Priklausė Sūnų ir Dukterų 
Daugijai, Lietuvių Literatū
ros Draugijai, lankėsi jų susi
rinkimuose, parengimuose.

Gili užuojauta jo žmonai, 
sūnui ir jo šeimai ir visiems 
giminėms. A. Ylienė

Netekom narės
Toronto. — Birželio 16 bu

vo palaidota Marytė Masio- 
kienė, žiaurios vėžio ligos iš
kankinta. Tokiu būdu Toron
to Lietuvių Moterų Klubas 
neteko uolios narės.

Velionė priklausė ir Sūnų ir 
Dukterų Draugijai. Skaitė ir 
rėmė pažangią lietuvių spau
dą. Kaip siuvėja, priklausė 
prie stiuvėjų unijos. Buvo 
draugiška, malonaus būdo. 
Mėgo lankytis į lietuvių pa
rengimus.

Lai būna lengva jai Kana
dos žemelė.

A. Ylienė

taip pat ir pažįstamiems

J. D. Kevežai
Frank E. Laurusevičiai
Fel. E. Laurusevičiai
K. Ragauskienė
M. Guobienė
J. Valaitis
F. Balnis
J. Žukauskas
M. A. Guobai
B. B. Lukai
C. Morkūnas
P. M. Kiškiai
P. M. Pūrai
E. Jurgutaitis
A. M. Berkiai
K. Kulikauskienė
P. A. Pajuodžiai
M. Paužienė

O. Vaičiulienė
Ch. 0. Naruševičiai
J. J. Kuisiai
P. Alksninis
J. B. Morkūnai
0. Strolienė
V. Rimdeika
M. A. Guobai
J. A. Ylai
J. Valaitis
F. Balnys
0. Matukienė
M. Buzunienė
E. Galskienė

Birželio 4 d. Lietuvių Pilie
čių salėje įvyko LLD 45 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Jį 
pravedė kuopos pirmininkas 
Jonas Mileris.

Pirmiausia Tylos minute 
buvo pagerbtas miręs kuopos 
narys G. Kemford. Kuopos 
valdyba pateikė raportus. J. 
Mileris kalbėjo, kad gegužės 
mėnesį kuopos renginiai buvo 
sėkmingi ypač Motinos Die
nos minėjimas. Mūsų mote
rys gražiai pasirodė su kalbo
mis. Dainos Mylėtojų Cho
ras, vadovybėje Adelės Pa
kalniškienės, išpildė dainas 
motinos pagerbimui. Sekr. 
Julė Andriulienė pateikė ra
portą apie kuopos finansų bei 
narių stovį. Iždininkas P. 
Alekna sutiko su raportu.

Iš renginių komisijos ir ba
ro pranešimą pateikė P. 
Alekna ir P. Mockapetris. 
Visi raportai buvo priimti.

Julė Andriulienė dalyvavo 
Chicagos “Vilnies” dalininkų 
suvažiavime. Ji buvo prista
tyta pakalbėti apie suvažiavi
mą. Julė pateikė platų rapor
tą, pažymėjo, kad suvažiavi
mas buvo geras, dalyvavo 
daug dalininkų. Buvo praves
ta gerų tarimų laikraščio ge
rovei.

Susirinkimą pabaigus, šei
mininkės povaišino visus ska
niais pietais. Po pietų buvo 
šokiai ir draugiški pokalbiai.

Klubo veikla
Birželio 11 dieną nuosavoje 

salėje įvyko klubiečių mėne
sinis susirinkimas. Jį prave
dė klubo prez. V. Bunkus.

Klubo valdyba pateikė ra
portus. V. Bunkus pranešė, 
kad gegužės mėnesį klubo 
renginiai buvo sėkmingi. Va
saros metu taip pat atvyksta 
svečių į Floridą pasimaudyti 
šiltoje jūroje, ir atsilanko į 
mūsų klubą. Taipgi priminė, 
kad reikėjo sutvarkyti būtini 
dalykai virtuvėje ir salėje. Šį 
kartą daug darbo įdėjo Pra
nas Budrionis, Juozas Do
brow, Juozas Keleris ir kiti.

Už Adelę Pakalniškienę fi
nansų raportą pateikė iždi
ninkas Juozas Dobrow

Baro ir renginių pranešimą 
pateikė P. Alekna ir P. Moc
kapetris. Visi raportai buvo 
užgirti.

Mūsų organizacijų narė 
Della Mikalajūnienė, minėda
ma savo gimtadienį, visiems 
pobūvio dalyviams “užfundi- 
jo” po taurelę. Jai buvo pa
dainuota “Ilgiausių metų.” 
Ačiū Dellai.

Dvejuose klubo pobūviuose 
Juozas ir Tille Lukai dainavo 
duetus, taip pat dainavo solo 
Larry Strack. Jiems vadova
vo Helena Janulytė. Ačiū vi
siems. Susirinkimas nutarė 
liepos mėnesį turėti tik tris 
parengimus, Bus sekamai:

Liepos 2 dieną LLD 45 kp. 
susirinkimas, pradžia 10:30 
vai. ryto, pietūs 12 vai.

Liepos 9 dieną klubo susi
rinkimas, pradžia 10:30 vai. 
ryto, pietūs 12 vai. Po to seks 
dar vienas klubo pobūvis.

Rugpiūčio 6 d. kuopos susi
rinkimas, pradžia 10:30 vai. 
ryto, 12 vai. pietūs.

Rugpiūčio 13 dieną klubo 
susirinkimas, pradžia 10:30 
vai. ryto, 12 vai. pietūs. 
Taipgi dar vienas renginys 
klubo. Reiškia, bus trys po
būviai liepos mėnesį ir trys 
rugpiūčio. Prašau įsitėmyti.

Mūsų ligoniai
Jonas Rūbas po širdies 

smūgio sveiksta savo namuo
se. Jau gali po truputį tvar
kytis apie namus.

Mirus

Stasiui Poškui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Onutei, jos 

šeimai ir giminėms.

TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

Julius Grėblikas jau grįžo 
iš ligoninės, sveikata eina ge
ryn.

Ona S tat man buvo operuo
ta ant kojos. Operacija pavy
ko, dabar randasi slaugymo 
namuose.

Jonas ir Paulina Blaškiai 
dar vis sunkiai serga. Abudu 
randasi slaugymo namuose.

Ona Bunkienė lanko gydy
toją, turi skausmus rankoje.

Motiejus Stainys dar tebe
serga. Randasi savo namuo
se.

Linkiu ligoniams greit ir 
pilnai susveikti. V. Bunkienė

Lawrence, Mass.
“Laisvės” skaitytojas Pet

ras Galinis, sulaukęs 87 m. 
amžiaus, mirė Bon Secours 
ligoninėje praėjusią savaitę.

Petras gimė Lietuvoje 1889 
m. rugsėjo 6 d. Jis atvyko į 
JAV visai jaunas. Per ilgus 
metus Petras turėjo savo kir
pyklą Haverhillyje, Mass., o 
vėliau persikėlė į South Bo
stoną, kur taipgi įsigyjo savo 
nuosavą kirpyklą.

Galiniai persikėlė į Law- 
rencą, kai Petras išėjo į pen
siją. Jo žmona mirė sausio 
mėnesyje.

Petras buvo palaidotas Lie
tuvių Tautinėse kapinėse, 
Methuen, Mass.

Šią žinią pranešė A. Kodie- 
nė iš Lawrence, Mass. Rep.

Iš Lietuvos
RINKIMAI Į VIETINES 
TARYBAS

Vilnius, birželio 20 d. — 
Neįprastai anksti praeitą 
sekmadienį pabudo Tarybų 
Lietuvos miestai, rajonų cen
trai, gyvenvietės. Lygiai šeš
tą valandą duris atvėrė 2,158 
balsavimo apylinkės. Atiduo
ti balsų už geriausius darbi
ninkų, kolūkiečių, inteligenti
jos atstovus; iš pat ryto į jas 
ėjo ir ėjo darbo žmonės.

1,700 su viršum vietinių 
Tarybų išrinkta daugiau kaip 
28,000 deputatų.

Aktyviu dalyvavimu rinki
muose Tarybų Lietuvos dar
bo žmonės dar kartą parodė 
savo karštą pritarimą Parti
jos ir Tarybų valstybės vi
daus ir užsienio politikai, ryž
tą kurti dar šviesesnį, laimin
gesnį rytojų.
VIEŠĖJO LOTYNŲ
AMERIKOS DIPLOMATAI

Tarybų Lietuvoje viešėjo 
Argentinos, Ekvadoro, Co- 
lumbijos, Uosta Ricos diplo
matai, akredituoti Maskvoje. 
Svečius priėmė LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininko Pavaduotoja 
Leokadija Diržinskaitė, 
LTSR Užsienio Ministras Vy
tautas Zenkevičius.

Lotynų Amerikos diploma
tai apžiūrėjo Vilnių, buvo iš
vykę į Vokę, kur darbuojasi 
Žemės Ūkio mokslininkai.

V. Petkevičienė

Amerikos karinės 
jėgos jau ir Sudane!

Iš Sudano sostinės Khar
toum pranešama, kad šiomis 
dienomis į tą tolimą respubli
ką pribuvo didelės Jungtinių 
Valstijų karinės oro jėgos.

Sudaną šiandien valdo dik
tatorius Numeiri, kuris viešai 
pripažino, kad Sudano karo 
jėgos šiandien yra nukreiptos 
prieš Etiopiją. Nors Sudanas 
nėra oficialiai paskelbęs karą 
Etiopijai, bet prieš ją kariau
ja. Jo jėgos jau yra įsiveržu- 
sios į Etiopijos šiaurinę dalį.

BREŽNEVAS -TARYBŲ
SĄJUNGOS
PREZIDENTAS

Leonidas Brežnevas

Maskva. — Birželio 17 die
ną Tarybų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos prezidiumas 
savo pirmininku išrinko Ko
munistų Partijos generalinį 
sekretorių Leonidą Brežne
vą. Per paskutinius dvyliką 
metų, kaip žinoma, tas parei
gas ėjo Podgorny. Dabar jis 
prašė jį paleisti, nes jis išeina 
į pensiją. Prieš keletą dienų 
Podgorny buvo paleistas ir iš 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto Politinio Biuro. Jis 
jau 74 metų amžiaus.

Ikišiol Brežnevas susitikda
vo ir tardavosi su kitų šalių 
prezidentais bei valstybių 
galvomis kaipo Komunistų 
Partijos vadas. Nuo dabar jis 
su jais susitiks ir tarsis kaip 
Tarybų Sąjungos preziden
tas.

LABAI ŠILTAI SUTIKTAS 
IR PRIIMTAS

Paryžius, birž. 20 d. — 
Šiandien su oficialiu vizitu čia 
atvyko naujasis Tarybų Są
jungos prezidentas Leonidas 
Brežnevas. Jam buvo suruoš
tas labai iškilmingas sutiki
mas, kuriame dalyvavo Pran
cūzijos prezidentas Valery 
Giscard d‘Estaing ir kiti 
aukštieji šalies vadai.

Pasitarimai ir derybos tęsis 
keletą dienų. Šio vizito tiks
las—pagerinti ir praplėsti 
santykius tarp Prancūzijos ir 
Tarybų Sąjungos.

KRITIKUOJA 
PREZIDENTĄ

Herbert Aptheker
Profesorius Herbert Ap

theker, Marksistinių studijų 
instituto direktorius, prezi
dentą Carterį vadina “dema
gogu” ir aštriai kritikuoja už 
teisinimą Centrinės Žvalgy
bos Agentūros (ČIA) veiklos. 
Mat, prieš kiek laiko prezi
dentas viešai gynė ir teisino 
angentūros kontrrevoliucinę 
veiklą įvairiose užsienio šaly
se. Jis sakė, kad toje veikloje 
nieko nesą blogo, netinkamo 
ir neteisingo.

Prof. Aptheker sako: “Jei
gu suruošimas kontrrevoliu
cinių Irane, Guatemaloje, 
Dominikonų Respublikoje,

(VAIRIOS ŽINIOS
Vietname, Čilėje ir kitur nėra 
nusikaltimas, nėra smerktina 
veikla, tai iš viso nėra tokio 
daikto, kas gera ir teisinga, 
arba kas negera ir neteisin
ga.”

PERSPEKTYVOS 
LABAIPABLOGĖJO

Susitarimui Tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų dėl naujos sutar
ties strateginių ginklų apri
bojimo galimybės yra labai 
pablogėjusios, beveik visiš
kai dingusios. Iš Washingto- 
no pranešama, kad mūsų val
stybės sekretoriaus Cyrus 
Vance ir Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalo ministro An
drei Gromykos susitikimas 
atidėtas net iki rugsėjo mė
nesio. Na, ogi dabartinė taip 
vadinamo Vladivostoko Su
tartis, padaryta 1972 metais, 
pasibaigia spalio mėnesį. Tai
gi, plačiai atsidaro durys nau
joms ginklavimosi lenkty
nėms.

Šią žinią rašant neaišku, 
kurioje pusėje kaltė už Vance 
ir Gromykos susitikimo ati
dėjimą iki rugsėjo mėnesio. 
Kodėl laukiama Vladivostoko 
Sutarties išsibaigimo dėl šios 
sutarties atnaujinimo ar jos 
pakeitimo geresne, tobulesne 
sutartimi?

MIRĖ ŽYMUSIS
RAKETŲ KŪRĖJAS

Werner von Braun
Alexandria, Va. — Birželio 

16 dieną čia ligoninėje nuo 
vėžio ligos mirė pasauliniai 
garsus raketų kūrėjas ir kon
struktorius vokiškos kilmės 
mokslininkas Werner von 
Braun. Sunkiai sirgo ištisus 
dvejus metus. Buvo tiktai 65 
metų amžiaus. Paliko žmoną 
ir tris vaikus. Sužinojęs apie 
jo mirtį, prezidentas Carteris 
pasiuntė jo šeimai šiltą užuo
jautos laišką.

Velionis sukūrė garsiąją 
amerikinę raketą “Saturn 5.”

ĮŽYMAUS PRANCŪZIJOS 
MOKSLININKO 
VIEŠNAGĖ LIETUVOJE

Vilnius, VI. 7 (ELTA). Į 
Tarybų Lietuvą atvyko Euro
pos Universitetų rektorių ta
rybos prezidentas, Paryžiaus 
Universiteto garbės rekto
rius, Nobelio premijos lau
reatas, akademikas John Ro- 
šas, viešintis mūsų šalyje 
TSRS Medicinos mokslų aka
demijos ir A. Višnevskio chi
rurgijos instituto kvietimu.

Prancūzų mokslininkas lan
kėsi Lietuvos TSR Mokslų 
akademijoje. Jos preziden
tas, Socialistinio Darbo Did
vyris J. Matulis papasakojo 
svečiui apie mokslo vystymą
si Lietuvoje Tarybų valdžios 
metais. Valstybiniame V. 
Kapsuko universitete John 
Rošas susipažino su šia aukš
tąja mokykla, jaunųjų specia
listų rengimo sistema.

Įžymus mokslininkas pabu
vojo Kauno Respublkiniame 
koronariniame centre, Akių 
klinikoje.

APKLAUSINĖ JO 
IR PALEIDO

Robert C. Toth

Maskva. — Praeitą savaitę 
“The Los Angeles Times” ko
respondentas Robert C. Toth 
per porą valandų buvo tary
binės policijos klausinėjimas. 
Buvo nužiūrimas, kad jis už
siima šnipinėjimu. Dabar jis 
jau yra sugrįžęs į Ameriką. 
Girdi, paleidimas ir leidimas 
apleisti Tarybų Sąjunga reiš
kia, “kad aš nekaltas.”

KRISLAI
[Tąsa iš 1 pusi.]

Nejaugi mūsų vyriausybė su 
savo “žmogaus teisiu” dema
gogija ir padės joms pasiekti 
tą tikslą?

Ne tik Chicagoje jau net 
atvirai gatvėmis maršuoja 
svastikuoti naciški sutvėri
mai. Pasirodo, kad jie jau 
pakėlė galvą ir Clevelande. 
Jie save vadina “Jungtinė 
Baltųjų Žmonių Partija.” Tu
ri savo būstinę. Kišenėse ne
šioja revolverius.

Partijai priklauso ne tik tė
vai, bet ir jų vaikai nuo 10 
metų. Jų uniforma ruda.

Priėji kiek laiko, kaip žinia, 
šioje šalyje su koncertais lan
kėsi žymioji Vilniaus operos 
solistė Giedrė Kaukaitė. Va
je, kaip ant jos įsiuto Chica
gos menševikų redaktorius! 
Net du ilgus savo laikraštyje 
vedamuosius pašventė jos 
niekinimui ir šmeižimui.

O štai dabar šią šalį pasiekė 
Vakarų Vokietijoje leidžia
mas žurnalas “Nemuno kraš
tas” už vasario mėnesį, kuria
me skaitome J. Riaubos 
straipsnį “Lietuvos bibliote
kos ir išeivija.” Riauba, pa
vyzdžiui, tarp kitko, sako:

“Visame pasaulyje univer
sitetuose trūksta mokslinės 
literatūros bei periodikos. 
Vilniaus Universitetui jos ne 
tik trūksta, bet iš viso, sveti
mom kalbom knygų yra tie
siog badas. Tad nors dalinai 
savais knygų rinkiniais padė
kime tą trūkumą šalinti.”

Na, ir jis pataria tokias 
knygas siųsti Vilniaus Val
stybinio Universiteto Moksli
nei bibliotekai.

Taip pat, Riauba sako, “Va
karuose išleistos lietuviškos 
knygos labai reikalingos Lie
tuvių kalbos ir literatūros in
stitutui Vilniuje,” ir jis tokias 
knygas pataria pasiųsti Lie
tuvos Mokslų akademijos 
Lietuvių Kalbos ir Literatū
ros Institutui.”

Menševikų laikraščio re
daktorius birželio 14 d. veda
majame šaukia: 1

Siųsti knygas į Tarybų Lie
tuvą, padėti jos mokslo bei 
apšvietos įstaigoms paturtin- 
ti savo bibliotekas—į ką gi 
panašu, kur to Riaubos pro
tas! Didesnio mūsų tautai nu
sidėjėlio nebegalima nė įsi
vaizduoti!

Bėda ne su J. Riauba, Vo
kietijoje, bet su Martynu Gu
deliu toje mūsų nelaimingoje 
Chicagoje. Kas tik gero apie 
Lietuvą arba iš Lietuvos, jį 
tiesiog iš proto varo.



6-TAS PUSLAPIS LAISVE PENKTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE] 24,1977

PHILADELPHIA, PA. “LAISVĖS” REIKALAI HARTFORD, CONN.
DAR VIENA^SVENTĄJĮ

Philadelphiečiai turėtų būti 
laimingi, turėdami du šven
tuosius, moterį ir vyrą. Nese
niai čionai buvo įšventinta 
italų kilmės gabi slaugė Ca- 
brini, kuri “stebuklingu” bū
du gydydavus sunkiai pagy
domus ligonius, ir dėl to buvo 
paskelbta šventąja-įrašyta į 
šventųjų knygas. Bet netaip 
labai kilmingai, kaip kad šio
mis dienomis šventindami į 
padanges kelia “šventąjį” 
vyskupą, Joną Neumanną, 
kuris buvo vyskupu Philadel- 
phijoje Š. Š. Petro ir Pau
liaus Katedroj, nuo 1852 iki 
1860 met. Sakoma, kad J. 
Neumanas buvęs nuoširdus 
vyras. Dažnai lankydavo ser
gančius ligoninėse ir butuose, 
užjausdavo ir šelpdavo bied- 
nus, varguolius. Bet jis pats 
staiga susirgo paralyžium, ir 
greit mirė.

Buvo stikliniam karste ir 
palaidotas S. Š. p. p. Kate
dros rūsyje ir to, geraširdžio, 
vyskupo palaikai išgulėjo Ka
tedros skiepe iki 1963 met. Jo 
palaikai iš Š. S. Petro ir 
Pauliaus Katedros skiepo bu
vo perkelti į Sv. Petro bažny
čią ant 5-tos gatvės ir Girard 
Ave. Ir tuomet popiežius VI 
paskelbė vyskupą J. Neuma- 
na kandidatu į šventuosius, o 
šiomis dienomis, Romoje, ir 
Philadelphijoje, vyskupas J. 
Neumannas buvo šventina
mas su didžiausiomis iškilmė
mis per kelias savaites.

Į ceremonijas įsijungė ko
mercinė spauda, radijas ir 
televizija. Net koktu darosi, 
kaip baigiant 20-tąjį amžių, 
rodosi, mokyti ir protingi 
žmonės, elgiasi naiviai, ar, 
tiesą pasakius, kvailai. Šven
tajam Neumanui nupieštas 
paveikslas 22 Va pėdų ilgio ir 
14Vz pėdų pločio. Paveikslas 
per kiek laiko kabojo Romos 
Bazilikoj, o dabar pakabintas 
Philadelphijoje Š. Š. Petro ir 
Povylo Katedros altoriuje.

Philadelphijoj dažnai viso
kių “stebūklų” įvyksta.

“Laisvės” Reporteris

CHICAGO, ILL.
Aptarti LDS Antrosios 

apskrities reikalai

Birželio 5 d. “ Vilnies” sa
lėje įvyko LDS Antrosios 
apskrities komiteto posėdis. 
Dalyvavo visi komiteto na
riai. Išduotas išsamus ra
portas iš atsibuvusio 26-ojo 
Nacionalinio kėglio turnyro 
Detroite, Mich. Pažymėta, 
kad čikagiečiai gerai pasi
rodė ir laimė jo nemaža tro
fėjų. Su pagyrimu atsiliep
ta apie detroitiečius, kurie 
vykusiai tvarkė visus žaidė
jų ir svečių priėmimo rei
kalus. Sekantis kėglio tur
nyras vyks Milwaukee, Wis.

Šiek tiek pasitarta ir apie 
sekančiais metais būsiantį 
LPS seimą, kuris vyks Či
kagoje. Tuo reikalu plačiau 
bus tartasi su LDS centru.

Skaitytas padėkos laiškas 
nuo Detroito kėglio turnyro 
suruošimo komisijos. Jame 
buvo išreikšta padėka ap
skrities komit etui už pasiųs
tą dovaną-paramą.

Nutarta spalio 23 d. šauk
ti kuopų atstovų konferen

BINGHAMTON, N. Y.

Liūdnas prisiminimas
Mano brangioji motina mirė 1920 m. birželio 23 d. 

Lietuvoje.
Tėvas mirė 1943 m. birželio mėnesį Amerikoje.
Sesuo Merry Beker mirė 1947 m. Amerikoje.
Sesuo Helen Blinkevič mirė 1967 m. Amerikoje.
Lietuvoje gyvena dar viena sesuo Juzė Kvetkie- 

nė.
JONAS VAICEKAUSKAS

St. John Neumann

Binghamton, N. Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko birželio 4 d., Sokol sa
lėje. A. Maldaitienė atidarė 
susirinkimą 1 vai. dieną.

Nedaug narių dalyvavo šia
me susirinkime.

Perskaityta praeito susi
rinkimo protokolas ir vien
balsiai priimtas.

Kuopos piknikas įvyks lie
pos 31 d. Mes norime, kad 
visi kuopos ir valdybos nariai 
dalyvautų piknike. Tie valdy
bos nariai, kuriems sunku bū
tų nuvykti į pikniką, gali pa
šaukti C. Brown telefonu 723- 
8471 arba M. Semcho 722- 
473.

Noriu priminti, kad mūsų 
kuopos finansų sekretorė Ma
ry Lynn randasi ligoninėj. Ji 
turėjo operaciją. Jos adresas: 
Mary Lynn, Room 226, Ro
bert Packer Hospital, Sayre, 
Pa.

Mes neturėsime susirinki
mo sekantį mėnesį. Turėsime 
aptarti, kur laikysime kuopos 
susirinkimus.

Marcella Semcho

ciją Bataan Hall, 4046 So. 
Western Ave. Sekretorė pa
žadėjo parašyti kuopoms 
kvietimus į konferenciją.

Jeigu neatsiras svarbių 
reikalų, kurie kitaip nulems, 
sekantis komiteto posėdis 
bus spalio 9 d., 11 vai. ryto, 
“Vilnies” salėje.

Kėglio komiteto narė Vol- 
lie Jankei pranešė, kad yra 
organizuojama Bowling 
League, norint sukviesti 
kuo daugiau LDS narių da
lyvauti kėglio (Bowling) 
žaidime. Pradedant spalio 
mėn., kas trečią kiekvieno- 
mėnesio šeštadienį vyks pra
timai. Plačiau apie tai bus 
vėliau parašyta spaudoje.

Šiame susirinkime buvę 
alternatai A. ir A. Martelia- 
no oficialiai perėmė draugų 
Yuden pareigas, kurie aplei
do Čikagą ir dėl to turėjo 
atsistatydinti.

Visi apskrities komiteto 
nariai buvo smagiai nusitei
kė ir rūpestingai apsvarstė 
visus LDS liečiančius klau
simus, įskaitant rengiamas 
ekskursijas į Lietuvą.

J. M-ne

Aukomis gavome nuo gegužės 19 d. iki birželio 17 d.: 
Domininkas Norvaiša, Montreal, Canada, 89 m. gim

tadienio sukaktuvių proga, per P. Kisielienę.. $89.00
Juozas Urbanavičius, Verdun, Que., Canada, 70 m.

gimtadienio sukaktuvių proga ..................................70.00
Sofija Stasiukaitienė, Fairview, N. J., ir Frank Bra

žinskas su šeima, Amityville, N. Y., sveikina vyrą 
ir tėvą Jurgį Stasiukaitį Tėvų Dienos proga......50.00

Juozas Wanagas, Catskill, N. Y.......................................40.00
V. Paulauskas, New Vernon, N.J................................... 25.00
Per J. Petraus, Cleveland, Ohio (vardai aukotojų til

po korespondencijoje) ............................................. 24.00
J. Keveza, Toronto, Ont., Canada...................................20.00
J. Chichinskas, Montreal, Canada, per P. Kisielienę .. 14.00 
T. Luksha, Hamilton, Ont., Canada................................. 13.00
Lucy Auseius, Worcester, Mass., gimtadienio proga,

per J. Petkūną...............................   13.00
J.Morkūnas,Windsor,Ont.,Canada,per George Kodis . 10.00 
V. Marozas, Miami, Fla., per V. Boviną................... .  . 10.00
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y...............................10.00
Nellie Grigaliūnas, Watertown, Mass.................  10.00
F. Vaivila, Hamilton, Ont., Canada...............................10.00
J. Striška, Sudbury, Ont., Canada  .............................8.00
V. Medikas, Toronto, Ont., Canada, per M. Pauzienę . .7.00 
Joseph Makul, New Haven, Conn......................................5.00
V. Savickas, Windsor, Ont., Canada, per Geo. Kodis . . .5.00 
J. Rubb, Windsor, Ont., Canada, per Geo. Kodis..........5.00
S. ir J. Sirpliai, Windsor, Ont., Canąda, per Geo. Kodis 5.00 
J. Bartulis, Windsor, Ont., Canada, per Geo. Kodis . .. .5.00 
Petras Paserskis, Baltimore, Md.......................................5.00
V. Verbyla, Montreal, Que., Canada................................5.00
Mary Pikčilingis, Auburn, Ill............................................. 5.00
J. Raulušaitis, Worcester, Mass., per J. Petkūną..........5.00
B. Kvietinskas, Montreal, Que., Canada..........................5.00
Elena Brazauskas, Hartford, Conn. ................................3.00
J. Stukas, Montreal, Canada, per P. Kisielienę..............2.00
P. Kaušakis, Montreal, Canada, per P. Kisielienę..........2.00
J. ir K. Sabaliauskai, Worcester, Mass., per J. Petkūną2.00 
Pauline Mataitis, Hellertown, Pa. .. ................................. 2.00
S. Pechulis, Montreal, Canada, per P. Kisielienę..........1.00

* * *
Širdingai dėkojame. Administracija

CLEVELAND,OHIO
Clevelando Moterų Klubo 

susirinkimas įvyko birželio 9 
dieną. Prasidėjo laiku, 12 vai. 
dienos su mažu skaičiumi da
lyvių. Jį atidarė Klubo pirmi
ninkė A. Palton. Žemaičiai, 
Eitutis ir kiti atnešė rožių ir 
kitų gėlių stalams papuošti. 
Mrs. Bacan su sesute paruošė 
užkandžius.

Pirmininkė Palton pranešė 
nemalonią žinią, kad staiga 
mirė Marytė Lubek ir buvo 
šeimos narių greitomis palai
dota. Nebuvo pranešta nei 
vienai klubietei.

Cheplienė jau buvo pasvei
kus, bet ir vėl susižeidė, tapo 
ligone.

Tarp kitų dalykų, pirminin
kė išreiškė ačiū koresponden
tui už nuolatinį aprašymą 
Klubo veiklos. Dalyviai gra
žiai paplojo. . .

Susirinkime dalyvavo vie
nas Jonas, gi birželio yra 
Jonų mėnesis, taipgi mėnesis 
ir tėvų. Pirmininkė gėles pri
segė Petraus, Eitučiui ir Že
maičiui, dar net su bučkiu 
priedo.

Po to Eitutis priminė klu- 
bietėms apie paramą laikraš
čiams. “Vilniai” davėme 
praeitame susirinkime—būtų 
vietoje dabar paaukoti ir 
“Laisvei.” Na, ir padaryta 
kolekta ir surinkta $24. Jonas 
Eitutis aukojo $10, Moterų 
Klubas, $5, Palton $1, W. 
Karsen, Mrs. Garbinčius ir J. 
Petraus po $2. Ačiū visiems.

Ateinantį mėnesį pagerbsi
me visas mūsų Onas: Žemai
tis, Mack, Stankus ir Danis. 
Mrs. Danis buvo pirmininkės 
pakviesta perskaityti savo 
parašytą eilėraštį “Beautiful 
Ohio.” Dalyviai šiltai jai pa
plojo.

Jonui Eitučiui jo vardinių 
proga ir už ilgametį pasidar
bavimą Klubui, klubietės 
įteikė dovanėlę, ir Onai Mack 
sudainavo “Happy Birthday.” 
Ji visiems pačiavo ir savo 
gimtadienio proga įteikė ko
respondentui $10 auką “Vil
niai.” Ačiū. Onute!

Liepos mėnesio susirinki
mas ir vaišės įvyks 14 d. 
Tada apvaikščiosime ir Onų 
Dieną.

Liepos 7 d. taipgi įvyks 
LDS 55 kuopos susirinkimas, 
1 vai. popiet.

Mūsų susirinkimai įvyksta

ICA svetainėje, 15901 St. 
Clair Ave.
Senąją gyvenvietę aplankius

Aną dieną nuvažiavau ap
lankyti seną gyvenvietę— 
Hough, 79th St., kur kadaise 
gyvenau. Ten buvo 4 šeimy
nų dviejų aukštų mūriniai na
mai. Dabar visoje gatvėje 
likęs tiktai vienas senas pa
statas. Namų vietoje: plytų 
krūvos, tušti alaus “kenai,” 
buteliai ir kitos išmatos. O 
ten, kur Mary Niskas gyve
no, tai to namo, to pastato nei 
žymės nebėra likę, ir tiktai 
keletas namų stovi visoje 
apylinkėje nuo 73rd iki 79 St. 
Taipgi iš kėglio arenos arti 
79-tos gatvės, kur LDS laiky
davo gėglio tournamentus, 
tiktai griuvėsiai belikę. Greta 
gyvenamųjų apartamentų ir
gi nieko nėra. Randasi kele
tas miesto įstaigų naujų pa
statų, bet gyventojų nesima
to—panašu į karo pūsty- 
nę . . . J. Petraus

NEW JERSEY NAUJIENOS
LIBERALO IR 
KON^ERVATO 
SUSITIKIMAS

Praeiti;, savaitę Far Hills, 
N. J., klube buvo didelis di
džiųjų biznierių susirinkimas, 
kuriame jų dalyvavo apie 
300. Susirinkimo tikslas buvo 
išgvildenti šalies depresiją, 
nedarbą ir kitas negeroves, o 
svarbiausia, kaip likviduoti 
$700 bilijonų federalinę sko
lą, kuri kasmet auga vis di
dyn ir didyn. Prelegentai bu
vo; koųservatas Ronald Rea
gan ir liberalas Eugene Mc 
Carthy. Abudu yra buvę gu
bernatoriais ir kandidatais į 
prezidentus. Ir abudu sutin
ka, kad tą skolą būtinai reikia 
likviduoti, taip pat visus ki
tus negerumus šalyje. Rea
gan nurodo, kad daugiausia 
federacinė valdžia padaro iš
laidų neproduktyviškiems 
dalykams, o McCarthy pridu
ria, kad valdžia bereikalingai 
padeda korporacijoms—auto
mobilių, aliejaus ir kitoms. Ir 
ant galo abu sutiko, kad 
Amerika turi per daug biuro
kratijos.

Publika, kuri susidėjo iš 
korporacijų atstovų ir buvo 
smarkiai įsilinksminusi, su

Hartfordo Laisvės Choras 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą, kuriame buvo kalbėta 
apie įvykusį 50 metų jubilieji
nį koncertą. Koncertas buvo 
sėkmingas, dalyvavo daug 
žmonių net iš 15 valstijų. 
Chorai ir visi solistai gražiai 
padainavo. Kalbėtojai išreiš
kė mums gerus linkėjimus. 
Buvo skaitytas iš Washingto- 
no tarybinės ambasados kon- 
suliarinio skyriaus sekreto
riaus Rimo Mališausko svei
kinimas, taipgi iš New Yorko 
Jono Juškos eilėraštis, nors 
jis buvo daugiau taikytas, 
choro mokytojai Wilma Hol
lis.

Laisvės Choras dėkingas 
Aido Chorui už dalyvavimą ir 
už didelę dovaną. Ačiū Mil
dred Stensler, ačiū Viktor 
Beker, Irenai Janulis ir Ger
trūdai Račkauskienei. Ačiū 
Antanui Bimba, Ievai Miza- 
rienei ir gerbiamiems sve
čiams Jonui, Bangai ir Dariui 
Lukoševičiams, kurie dalyva
vote mūsų visų laukiamame 
jubiliejiniame koncerte.

Aplankiau gerai visų pažįs
tamą Konstanciją Miller, kuri 
beveik keturias savaites iš
buvo ligoninėje, o dabar tapo 
nuvežta į Conv. Home. Tie
siog verkdama ji kalbėjo: Vi
są savo gyvenimą aukojausi 
Chorui, ir kodėl man reikėjo 
taip susirgti tik keletas dienų 
prieš koncertą! Bet džiau
giuosi, kad koncertas gražiai 
pavyko.

Connie jaučiasi truputį ge
riau. Gal greitai galės sugrįž
ti namo ir vėl dalyvauti Cho
re. Mes visi linkime jai geros 
sveikatos.

Kitas sunegalavęs daininin
kas, tai Howardas Biseau, 
kuris buvo operuotas Hart
fordo ligoninėje. Dar vis jau
čiausi silpnas. Jis daug viso
kiais būdais, sveikas būda
mas, gelbsti Chorui. Prašo
me, kurie galite, ligonį aplan
kyti.

Laisvės Choro pirmininkė 
skundėsi, kad reikėsią eiti 
ant operacijos, nes jąją kan
kina kojos reumatizmas.

Walter Brazauskas labai 
dėkingas Ilzei Bimbienei už jo 
aplankymą, Onai Čepulienei 
už $20 ir Onai Babarskienei 
už saldainius. Taipgi džiau
giasi, kad Choro parengimas 
gerai pavyko.

Aido Choras užjaučia drau
gę Čepulienę dėl susižeidimo. 
Mes visi linkime jai greitai ir 
pilnai susveikti. Stiprios 
sveikatos!

Malonu matyti draugę Vi- 
sockienę su Aldona, giminai- 

stojo ant kojų ir kalbėtojams 
smarkiai paplojo. Ir išsiskirs
tė malūnsparniais ir dideliais 
automobiliais.

* * *
Praeitos savaitės sekma

dienį su dukra buvom nuvykę 
į Waterbury, Conn., aplanky
ti Katriną Jukeliutę-Janke- 
liūnienę, kuri savu laiku buvo 
gana sunkiai susirgusi. Džiu
gu, kad jinai dabar yra gra
žiai susveikusi ir nors jau 80 
metų, bet atrodo daug jau
nesnė. Katrina turi savo na
muką, labai tvarkinga ir 
džiaugiasi gyvenimu.

Ačiū už vaišes, Katriute!
Genovaitė ir Ignas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Garszva

Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

te iš Kalifornijos. Vieną tre
čiadieni mus puikiai pavaiši
no. Mat, buvo Aldonos gim
tadienis. Choras abiemis kal
bomis sudainavo “Ilgiausių 
metų.”

Choras nutarė suruošti ma
žą pikniką po stogu. Tik lau
kiame gražaus šeštadienio.

Choro mitinge taipgi buvo 
kalbėta apie išvyką į pajūrį, 
arba pikniką pas Charles Bra
zauską. Bet dienos dar nenu
statė, kadangi kai kurių dai
nininkų susirinkime nebuvo.

Laisvės Choro repeticijos 
būna trečiadieniais, 6:30 vai. 
po pietų. Prašome naujų dai
nininkų. Daina atgaivina 
žmogų, padaro budresnį ir 
jaunesnį. Lankykite repetici
jas, nes turėsime važiuoti 
dainuoti dar trijose vietose 
iki rugpiūčio mėn. Rugpiūčio 
mėnesį atostogausime.

* * *
Hartfordo Citizens Club 

kas sekmadienį rengia savo 
lietuviškame parke E. Hart
forde gegužines. Kviečia vi
sus dalyvauti. Šokiams groja 
geras orkestras, susidedantis 
iš jaunų žmonių. Yra parke 
baras ir visokio maisto pasi
sotinimui. Įdomu tas, kad 
parke galima susitikti drau
gus, kurie gal nebebuvo ma
tyti per porą metų. Smagu su 
jais pasikalbėti, pabendrauti.

Džiugu, Laisvės Choro 
akompanistė Laura Holleran 
sugrįžo. Suzanai Gregory, 
turint du mažus vaikus, sun
ku būti laiku pamokose.

Lauros duktė yra baleto 
šokėja, mokinė. Ji svajoja 
pakliūti vasarai studijuoti Ki
rov Bolšoj baleto mokyklon 
Leningrade. Mes linkime Co- 
renai įeiti į tą grupę. E. B.
^[^4 m imas

Laisvės Choro Mokytojai 
Wilmai Hollis Jos veiklos pa
gerbimo proga, 1977 m. ge
gužės 22 d.

O tu Wilma, miela Wilma, 
Tu mokytoja dainų! 
Tavo dainos puikiai skamba, 
Žavi sielą mūs visų.

Tavo darbu liaudies menui 
Mes patenkinti visi, 
Mums džiugu, kad chorams 

vesti
Gerą talentą turi.

Tau garbė, kad tu vis dirbi 
Iš širdies kiek tik gali, 
Ir kad talentą ir darbą 
Liaudies labui vis skiri.

Tavo toks pasiryžimas 
Pavyzdingas ir gražus, 
Liaudžiai dirbt pasišventimas 
Buvo gerbiamas ir bus.

Šiandien mielas pagerbimas 
Tavo darbo bei veiklos, 
Tai ir linkim tau stiprybės 
Linksmint liaudį visados.

Jonas Juška

Pramogų kalendorius

LIEPOS 31 D.
“Laisvės” Bendrovės direk

toriai rengia pikniką po stogu 
sekmadienį liepos 31 d., Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.
RUGSĖJO 25 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas rengia filmų rodymo 
popietę. Stefanija Masytė iš 
Detroito rodys jos susuktus 
filmus jai viešint Lietuvoje. 
Pelnas skiriamas “Laisvei.”

“LAISVĖS” 
DIREKTORIAMS

“Laisvės” Bendrovės direk
torių posėdis įvyks pirmadie
nį, birželio 27 d., 2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje.

A. R. Sekr.

BRIEFS
President Carter is making 

a decision about B-l bomber. 
His election promise was 
that, if elected, he would 
scrape the project because it 
would be “wasting taxpayers’ 
money.” Now he is breaking 
that promise. The American 
people should show their re
sistance by protest letters 
and demonstrations.

* * ♦
Arthur Schlesinger, Jr., 

historian, writes:
“Liberal Democrats cannot 

find a serious Carter pro
gram against unemployment 
or against inflation or for the 
cities or for health care or for 
mass transit, j*. . Mr. Carter 
deludes himself if he suppo
ses that Senator McGovern is 
a solitary voice, that his 
speeches do not, as the Presi
dent put it, mirror ‘objec
tions by any other Demo
crats.” When Senator McGo
vern said, ‘It sometimes 
seems difficult to remember 
who won last fall,’ he spoke 
the innermost thoughts of a 
good many Democrats in 
Congress and throughout the 
country . . .

* * ♦
A half-million tons of defo

liants were dropped on Viet
nam during the Vietnam war 
by U. S. military forces. The 
poisonous effects of these 
deadly chemicals are still 
being felt in the southern 
part of the Socialist Republic 
of Vietnam. Vast areas of 
forest have been wiped out, 
and many species of plant 
and animal life have been 
completely annihilated. 
There has been a 30 percent 
reduction in total agricultural 
output in former South Viet
nam, with 40 percent of all 
fruit trees having been de
stroyed by the U. S. chemi
cals.

Angelo DeLewis in her let
ter to the “Daily World” 
says:

“The U. S. has 9,000 stra
tegic nuclear weapons, capa
ble of smashing the Soviet 
Union 10 times over. The 
Soviet Union has 3,500, 
enough to smash us “only two 
or three times.” Meanwhile, 
the Pentagon wants a $123 
billion budget, to build more. 
The maniacal drive for first- 
strike capability is based on 
mutually-assured destruc
tion. Peace is not helped by 
military build-up.

I urge all readers of this 
paper to ask our President to 
accept the Soviet invitations 
to meet and talk on mutual 
arms reduction and guaran
teed peace.

A nuclear war will make us 
the last generation on earth, 
and we must avoid such a 
catastrophe at all costs.”

Use




