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- KRISLAI
Kiek atsieina užmušimas 

tik vieno?
RUGPIOCIO6 DIENĄ DEMONSTRACIJOS PRIEŠ KARAi?

Tegu vėl pajudės minios! 
Kodėl nebombarduoja? 
Su piktais tikslais 
Gėda, didžiausia gėda!

Rašo A. Bimba
Tegu kalba senatorius Vance 

Hartke iš Indianos. Jo skai
čiai šaltakraujiški, baisūs, bet 
kruvinai teisingi. Iš jo suži
nome, kiek mums, amerikie
čiams, grynais doleriais atsi
eina užmušimas vieno liaudie- 
čio Vietname.

Prašau:
“Automatiškas ginklas šian

dien leidžia kulkas daug grei
čiau, negu kada nors pirmiau 
— M-16 šautuvas paleidžia 
750 per minutę, o šautuvas 
A-47 arba šautuvas iš heli
kopterio — 18,000 per minu
tę. Bomberio B-52 į abi puses 
kelionė iš Guamos ima 10 va
landų, atsieina $13,000 per 
valandą. Kiekvienas paleidi
mas viso krūvio bombų suėda 
dar $30,000. Mes kiekvieną 
dieną prarandame po vieną 
lėktuvą, o kiekvienas toks 
lėktuvas atsieina $1,800,000. 
Bet kadangi šis karas yra 
džiunglių karas, tai bombos 
susprogdina medžius, o ne 
kareivius. Tuo būdu užmuši
mas (bomba) vieno liaudiečio 
mums kainuoja $60,000. O 
sudėjus visas mūsų karo išlai
das, vieno liaudiečio 
mas mums kainuoja 
000,000.”

užmuši- 
net $4,-

dar p riSenatorius Hartke
/ mena ir tai, kiek mes šiame 

kare turime netiesioginių nuo
stolių. Mažiau skiriama pi- 
nigų mokyklų reikalams, svei- 

i f' katos reikalams, karui su 
skurdu, nes kiekvieną dieną 

S šis karas suėda po keturias
dešimta milijonų dolerių lė-

/ šų!
O kur moralinis klausimas? 

to Kur užmuštų ir sužeistų mū
siškių ir anos pusės kareivių 
klausimas? Kur civilinių žmo
nių kančių ir ašarų klausi
mas ?

Tai ve kodėl visiems reikia 
dalyvauti po visą šalį ruošia
mose demonstracijose rugpiū
čio 6 dieną. Reikia, kad pla
čiausios minios dar kartą ga
lingiausiu balsu pasisakytų už 
šio karo baigimą.
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Daugelis žmonių klausia: 
Kodėl gi šiaurės Vietnamas 
nebombarduoja Pietų Vietna
mo, kuomet amerikiečiai, 
okupavę Pietų Vietnamą, iš 
ten taip naikina š. Vietnamą? 
Nejaugi jis neturi L _____
negali gauti bomberių ?

Sunku tikrai suprasti. Aiš
ku, kad Š. Vietnamas neturi 
tiek lėktuvų, kiek jų turi 
Jungtinės Valstijos, bet taip 
gi aišku, kad jų gauti galėtų.

Bet kas tada atsitiktų ? Bū
tų taip, kad vietnamiečiai nai
kintų vietnamiečių žmones ir 
kraštą.

Didmiesčiuose vyks mitingai, 
eisenos už karo baigimą
Vėl visos taikos jėgos 

Amerikoje mobili z u o j a s i 
reikalavimui, kad Vietnamo 
karas būtų baigtas ir kad 
taika Pietrytinėje Azijoje 
būtų atsteigta. Tam pro
gą duoda paminėjimas 21 
metų sukakties nuo to lai
ko, kai Amerika numetė 
atominę bombą ant.. Japo
nijos miesto Hiroshima ir 
vienu kartu užmušė 60,000 
civilinių žmonių ir į griu
vėsius pavertė miestą. Pa
minėjimo tikslas atkreipti 
mūsų Jungtinių Valstijų ir 
viso pasaulio dėmesį j grū
mojantį žmonijai atominio 
karo pavojų. O kaip tik 
šiandien tokį grūmojimą 
sudaro Vietnamo karo plė
timas.

Taigi, va, šiemet rugpiū
čio 6 dieną ir rengiamos ei-
senos ir demonst r a c i j o s i ae. x ..........:J6 dienaprieš tą baisų pavojų ir 
reikalavimui, kad mūsų vy
riausybė su p r e z i d e n t u 
Johnsonu priešakyje baigtų 
šį karą ir pasitrauktų iš 
Vietnamo, palikdama viet-

San 
ki
mi-

namiečiams patiems spręsti 
savo šalies likimą.

Mitingai bei demonstraci
jos planuojami beveik vi
suose šalies4 didmiesčiuose. 
Jie įvyks New Yorke, Chi- 
cagoje, Philadel p h i j o j e , 
Bostone, Detroite, New 
Orleans, Kansas City, 
Francisco, Denvery ir 
tuose miestuose. Anie
tingų ir demonstracijų vie
tą ir laika reikia informa
cijas gauti vietoje.

Aišku, kad pati didžiausia 
demonstracija įvyks N e w 
Yorke. Čia suplauks žmo
nės iš visu miesto daliu ir 
iš apylinkių. Manoma, kad 
tai bus didžiausia prieška
rinė demonstracija visoje 
šio miesto istorijoje.

Reikia priminti, kad ne 
tik Jungtinių Valstijų žmo
nės demonstruos rugpiūčio 
„ ____ ir reikalaus Viet
namo karo baigimo. Pana
šios demonstracijos planuo
jamos Anglijoje, Prancūzi
joje, Italijoje, Japonijoje, 
Australijoje ir kituose kraš
tuose.

Gal tai bus seniausias 
pasaulyje komunistas

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentas L. Povilaitis bu
vo nuvykęs i M'askvą ir 
turėjo pasika 1 b ė j i m ą su 
profesoriumi F. Petrovu. 
Pasirodo, kad šis dar labai 
darbštus visuomenininkas, 
veikėjas ir mokslininkas 
gal bus seniausias komu
nistas visame pasaulyje. 
Povilaitis rašo:

“Šiemet prof. F. Petro
vas švenčia du savo jubilie
jus: gimimo 90-ąsias ir įsto
jimo į Komunistų Partiją 
70-ąsias metines. Aišku, 
kad jo bute dabar pilna 

ir "niekur!žmonių. ..”
F. Petrovas į partiją įsto

jo 1896 metais. Gerai pa
žinojo Leniną, Kalininą,

Reikia atsiminti, kad ame
rikiečiai bombarduoja ne tik 
Š. Vietnamą, bet ir Pietų 
Vietnamą. Sakoma, kad dau
giau mūsų bomberiai bombų 
numeta ant Pietų Vietnamo 
vietovių, negu ant šiaurės 
Vietnamo. Be pasigailėjimo 

j. naikinamos tos Pietų Vietna
mo sritis, kurios nužiūrimos 
liaudiečių “tvirtovėmis”. Nu
šluojami ištisi kaimai.

’ Kitos šalies viską naikinti 
yra vienas dalykas o savo 
šalies — jau visiškai kitas.

fa Karas yra labai sudėtingas 
dalykas. Ne visiems lygiai 
brangus kiekvienas žemės 
kampelis, kiekvienas kaimas, 
kiekvienas žmogus.

(Tęsinys 5-ame pusi.)

Tarybinė vyriausybė už 
Thanto kandidatūrą
Maskva. — Pokalbiuose 

tarp Jungtinių Tautų sek
retoriaus U Thanto ir Ta
rybų Sąjungos Užsienio 
reikalu ministro Gromyko 
buvę duota aiškiai supras
ti, kad tarybinė vyriausy
bė pageidauja, kad Thantas 
vėl būtų išrinktas tos pa
saulinės organizacijos gene
raliniu sekretoriumi. Kaip 
žinia, dabartinis Thanto 
sekretor i a v i m o penkerių 
metų terminas pasibaigs š. 
m. lapkričio mėnesį. Kalbų 
buvo, kad gal Tarybų Są
jungos delegacija už jį ne
balsuos. Bet dabar tos kal
bos turės užsibaigti;

Kompiutorius ir tavo 
susirgusi širdis

Bostonas. — Labai grei
toje ateityje, gal dar rugsė
jo mėnesį, pradės veikti 
naujas planas žmonių šir
dims suprasti ir jas gydy. 
ti. Pav., Bostono ligoninė
je pasirodė sunkiai, pavo
jingai širdies liga susirgęs 
žmogus. Vietos gydytojai 
tuojau padaro’ jo sušluba
vusios širdies “elektrokar
diogramą” ir įškubiai tele
fonu perduoda. Washingto
ne įtaisytam aparatui, kom- 
piutoriumi vad i n a m a m . 
Tas automatiškai išanali
zuoja “elektroįardi o g r a - 
mą” ir į 15 sekundžių pri
siunčia į Bostono ligoninę 
tos analizės rezultatus. Pa
gal juos dabar tuoj prasi
deda žmogaus gelbėjimas. 
Viskas atliekama beveik 
akimirka!

Manoma, kad tokiu būdu 
ateityje bus gįlima daug 
žmonių išgelbėjti nuo grei-

tos mirties dėl širdies prie
puolio.

Kodėl tas kompiutorius 
veiks net Washingtone, o 
ne Bostone? Dalykas tame, 
kad tai dar tik bandymas 
ir kad tas aparatas bus 
įtaisytas kol kas tik George 
Washingtono vardo ligoni
nėje. Jeigu pasirodys, kad 
išradimas yra praktiškas— 
kad veikia kaip reikia, to
kių kompiutorių bus įkurta 
daugelyje vietų.

Sakoma, kad šio išradimo 
galimybės yra labai labai 
toli siekiančios. Juk jeigu 
kompiutorius gali patar
nauti kovai su širdies ligo
mis, tai kodėl juo nepasi
naudoti kovoje su visomis 
kitomis ligomis? Ir neabe
jojama, jog bus pasinaudo
ta. Tik dar laiko klausi
mas, tik dar gero šio kom- 
piutoriaus išbandymo klau
simas.

Š. Vietnamas pasiuntė Izraelio prezidentas

Dzeržinski ir kitus bolše
vikų veikėjus..

Ir štai kas įdomu. Po
vilaitis rašo:

“Kasdien prof. Petrovas I gia: 
labai daug dirba. Keliasi 
6 vai., daro mankštą, žie
mą ir vasarą apsitrina šal
tu vandeniu. Po to lengvi 
pusryčiai ir trys valandos 
už rašomojo stalo. Paskui 
—įtemptas darbas leidyklo
je ‘Sovetskaja enciklopedi
ja? Profesorins — Didžio
sios ir Mažosios tarybinės 
enciklopedijos, žodynų vy
riausiasis redaktorius, eilės 
memuarinių leidinių redak
torius, vienas iš Partijos 
istorijos leidimo bendra
darbių.”

komisijai protestą
Tokio. — Čia gautas pra

nešimas, kad Šiaurės Viet
namo valdžia pasiuntė Tarp
tautinei Komisijai aštrų 
protestą prieš Pietų Viet
namo diktatoriaus Ky grū
mojimą įsiveržimu. Ji sako, 
kad Ky elgiasi su Jungtinių 
Valstijų imperialistų prita
rimu. Ji savo protestą bai-

“Vietnamo žmonės . per- 
sergsti Jungtinių Valstijų 
imperialistus ir jų agentus, 
kad bet koks karo plėtimo 
aktas iš jų pusės bus 
triuškintas.”

šu-

Sen. Mansfield reikalavimas 
mažint militarines jėgas

Washingtonas. — Senato
rius Mike Mansfield reika
lauja, kad tuojau būtų Eu
ropoje sumažintos Ameri
kos militarinės jėgos. Jis 
siūlo, kad tie amerikiečiai 
kareiviai, kurie dabar stovi 
Prancūzijoje, kaipo 
dalis NATO jėgų, bet grei- 

i toje ateityje turės iš ten 
’išsikraustyti, būtų parga
benti namo, o ne perkelti į 
kurią kitą šalį Europoje. 
O tokių kareivių Prancūzi
joje turime net 75,000.

Tai vienas senatoriaus 
konkretus sumanymas. Jis

taipgi reikalauja, kad ir vi
suose kituose Europos 
kraštuose amerikinės mili
tarinės jėgos būtų sumažin
tos 10 procentų. Tai irgi 
būtu keli desėtkai tūkstan
čiu kareiviu. Senatoriaus 
Mansfieldo supratimu, jie 
ten nereikalingi, o jų išlai
kymas suėda milijonus do
leriu kasdien.

Į šį senatoriaus Mans
fieldo reikalavimą dar ne
davė atsakymo nei Apsigy
nimo sekretorius McNama
ra, nei prezidentas Johnso- 
nas.

■
1 
j

Pakartoja nusistatymą 
dėl karo belaisvių 

Ženeva. — Iš Hanojaus,
Šiaurės Vietnamo, gautas 
nakartojimas, k a d su pai- 
imtais karo belaisvėn ame
rikiečiais bus elgiamasi pa
gal visus žmoniškumo prin
cipus. Tas parodo, kad kal
bos. jog amerikiečiai bus 
teisiami kaip karo krimi
nalistai, nėra pagrįstos.

New Delhi. — Indijos 
premjerės Gandhi susitari
mas su prezidentu John šo
nu dėl steigimo Indijos- 
Jungtinių Valstijų Fonda- 
cijos nebus vykdomas. 
Prieš jį Indijoje kilo didelė 
politinė audra.

Plati amnestija
Guatemala. — Guatema- 

los naujai išrinktas Kon
gresas paskelbė plačią am
nestiją. Bus paleisti visi 
politiniai kaliniai, kurių 
yra šimtai. Amnestija ne
paliečia kriminalinių kali
nių.

Jungtinėse Valstijose
Washingtonas. — Grįžda

mas iš Pietų Amerikos Iz
raelio prezidentas Schneor 
Zalman Shazar kelioms 
dienoms sustojo Jungtinėse 
Valstijose. Aišku, kad jis 
turės pasitarimą su prezi
dentu ir kitais aukštais par
eigūnais. Ypač tiems par
eigūnams ir prezi d e n t u i 
Shazar malonus, kad jis, 
vos įkėlęs koją, pasiskubino 
užgirti mūsų vyriausvbės 
užsieninę politiką, vadina
si, Vietnamo karą.

Prezidentas Shazar yra 
76 metu amžiaus, gimęs ir 
augęs Rusijoje. Gimė Ru- 
bashevu, o dabar vadinasi 
Shazaru.

Washingtonas. — Senato
rius Eastlandas iš Missis
sippi reikalauja, kad vy
riausybė išvarytų laukan 
Čekoslovakijos diplo matą 
Zdenek Pisk. Jis esąs šni
pas. Bet Pisk yra Jungti
nių Tautų darbuotojas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas.—Amerikos lėk

tuvai plačiai bombarduoja 
(vairius punktus neutrališ- 
koje demilitarizuotoje zono
je, kuri buvo 1954 metais 
sudaryta tarp Pietų Viet
namo ir šiaurės Vietnamo. 
Tai dar vienas prez. John- 
sono žygis toliau plėsti šį 
karą. Iki šiol ši zona buvo 
laikoma nepaliečiama.

Washingtonas.— Mašinis
tų unijos nariai didele dau
guma balsų atųietė vadų, 
lėktuvų linijų kompanijų ir 
valdžios sudarytą streikui 
baigti sutartį. Tai smūgis

vadų ir prezidento presti
žui. Kongresas skubinasi 
priimti Įstatymą, kuris pri
verstų darbininkus grįžti į 
darbą.

Saigonas. — Diktatorius 
Ky sako, kad jis nekandi
datuos į š. Vietnamo pre
zidento postą.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia uždarė visas 
aukštąsias ir vidurines vie
šąsias mokyklas. Mat, ji 
išsigando besiplečiančio stu
dentų judėjimo prieš mili- 
tarinę diktatūrą................ .

Sulaikytas, kaltinamas 
i užmušime berniuko

Brooklyn, N. Y. — Aną 
dieną per riaušes buvo kul
kos nuskintas vienuolikos 
metų berniukos Eric Dean. 
Šiomis dienomis suareštuo
tas 17 metų Ernest Galla- 
shaw ir kaltinamas jo už
mušime.. Policija sako, kad 
Gallashaw šovė į policinin
ką, bet pataikė į nekaltą 
berniuką.

Protestuoja prieš 
pakeitimą maršruto
Washingtonas. — Ameri

kos vyriausybė pas i u n t ė 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bei protestą, kam pastaro
ji pakeitė amerikiečių džia- 
zinės muzikos ork e s t r u i 
maršrutą. Jis turėjo gast
roliuoti Maskvoje, Lenin
grade ir Alma - Atoje, bet 
turės pasitenkinti mažes
niais miestais. Pakeitimas 
neišaiškintas.

Japonija ir Tarybų Sąjunga 
už reguliarius pasitarimus

Tokio. — Atrodo, kad Ta
rybų Sąjungos Užsienio rei
kalų ministro Andrei Gro
myko misija Japonijoje bus 
gerai pavykusi. Jos tikslas 
buvo pagerinti tarp tų dvie
jų kraštų santykius. Jo pa
sitarimuose su Japonijos 
premjeru ir Užsienio rei
kalų < ministru daug kas 
toje linkmėje pasiekta. To
kią išvadą daro visi diplo
matai.

Goldwateris, Johnsonas 
ir riaušių centrai

Washingtonas. Buvęs 
Respublikonų partijos kan
didatas į prezidentus Barry 
Galdwateris duoda, reikia 
pripažinti, gerą patarimą 
prezidentui Johnsonui. Jis 
nori, kad prezidentas atei
nančias kelias sav a i t e s 
praleistų didmiesčių cent
ruose, kuriuose šiomis die
nomis įvyko aštrių riaušių. 
Goldwateris sako: Ponas 
prezidente, asmeniškai tas 
vietas aplankyk ir susipa
žink su tų žmonių sąlygo
mis.

Goldwateris sako, kad jis 
taip padarytų, jei jis pre
zidentautų.

Už tas riaušes esąs at
sakingas pats prezidentas. 
Goldwateris sako: Prezi
dentas negrams pažadėjo 
mėnulį, nedavė nieko! Žmo
nės nusivylę ir nerimsta...

Daugiausia dėmesio bu
vo kreipiama į prekybinius 
santykius tarp Tarybų Są
jungos ir Japonijos. Bet 
gal svarbiausias nutarimas, 
tai ateityje laikyti tarp 
abiejų kraštų reguliarius 
pasitarimus. Jie būsią at
liekami per užsienio reikalų 
ministrus. Kaip dažnus tie 
pasitarimai bus, paaiškės 
ateityje.

Bombomis užmušę 
102 liaudiečius

Saigonas. — Liepos 27 d. 
Amerikos lėktuvai padarė 
542 puolimus ant liaudie- 
čių pozicijų Pietų Vietna
me. Skelbiama, kad pavy
ko užmušti 102 liaudiečius. 
Kiek ju tapo sužeista, nie
kas nežino.

Priemiesčiai kovosią 
prieš miestus

Hempstead, L. I.—Čionai 
prasidėjo bruzdėjimas prieš 
didmiesčius, konkrečiai — 
prieš New Yorką. Yra pa
vojus, sako bruzdėjimo ini
ciatoriai, kad iš miestų į 
priemiesčius pradės išsilie
ti skurdas, nešvara ir kito
kios negerovės.

Bet kaip tam užstoti ke
lią? Dar neaišku...
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Liepos 2l-oji Lietuvoje šiemet
LIEPOS 21-OJI LIETUVAI yra daug maž, kas JAV 

liepos 4-oji. 1776 m. liepos 4-ąją Filadelfijoje Amerikos 
patriotai, su Tomu Jeffersonu priešakyje, paskelbė JAV 
Nepriklausomybės deklaraciją.

1940 metų liepos 21 d. Lietuvos Liaudies Seimas Kau
ne paskelbė Lietuvą-tarybine socialistine respublika ir nu
tarė prašyti Tarybų Sąjungos, kad ji priimtų Lietuvos 
respubliką j tarybinių tautų sudėtį.

Tai istorinė diena!
Liepos 21-osios vardu pavadintos miestų gatvės. Tai 

diena, kurios niekas Lietuvoje nepamiršo ir nepamirš, 
kurią be galo gerbia ir gerbs.

Bet Lietuvos žmonės tą dieną ne kasmetai atžymi 
kaž kaip jubiliejiškai, išdidžiai. Ne! Kas penkeri metai 
jie tai daro. Pav., praėjusiais metais Lietuvoje įvyko 
didžiulis jubiliejus—sidabrinis tarybinio socalistinio gy
venimo jubiliejaus, kurio niekas nepamirš, kam teko 
dalyvauti.

Kitas tarybinis Lietuvos jubiliejus bus 1970 metais, 
atžymint jos 30 metinę sukaktį.

Šiemet, minint 26 metų tarybinio gyvenimo sukaktį, 
tik spauda, tik šen ir ten mitinguose buvo pasakyta tai, 
kas turėjo būti pasakyta ta proga.

Šiuo metu spauda ir organizacijos jau ruošia šalį 
kitam, daug didesniam jubiliejui atžymėti: Lapkričio 
27-osios. Tai bus sekamais metais. Rudenį įvyks tokios 
pramogos, kokių niekad tarybinės respublikos nebuvo 
turėjusios.

O VISGI VERTA PAŽYMĖTI, ką Lietuvos spauda 
rašė šių metų liepos 21 dieną.

Vilniaus “Tiesa,” pav., nurodžius, kaip 1940 m. Lie
tuvos liaudis paskelbė Lietuvą socialistine tarybine res
publika, kaip paskui užpuolė ją mirtinas priešas—vo
kiškasis fašizmas,—nurodo:

11—Po trejų metų fabrikai ir gamyklos pradėjo ga
minti tiek, kiek buvo 1940 .metais...

—industrializavimas'iš pagrindų pakeitė respublikos 
pramonės struktūrą, atsirado sunkioji pramonė...

—susikūrė stambūs kolektyviniai ir tarybiniai ūkiai, 
atsirado tūkstančiai traktorių, kombainų ir sunkveži
mių ...

—Kauno HES...
—neatpažįstamai keičiasi inteligentija: iš 50 tūks

tančių specialistų, išėjusių aukštąjį mokslą, 90 procentų 
paruošta tarybiniais metais...

—Naujoji Akmenė, Elektrėnai, Jonava, Kėdainiai... 
O Vilnius, Kaunas!

—pramonė kovoja už pasaulinių standartų lygį...
—žemės ūkis pateikia rekordinę produkciją...
—vidurinėse mokyklose—ketvirtis milijono vaikų...
Tokiuose darbuose ir džiaugsmuose atėjo dar viena 

ryški diena mūsų krašto gyvenime—LTSR 25-ųjų meti
nių minėjimas. Trijų sesių varduvininkių — Lietuvos, 
Latvijos, Estijos — vėliavose sužibo Lenino ordinai. 
Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos Centro Komitetas, 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas ir TSRS 
Ministrų Taryba atsiuntė brangius sveikinimo žodžius: 
“Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos darbo žmo
nės, Komunistų partijos vadovaujami, su visų mūsų ša
lies tautų pagalba per trumpą istorinį laikotarpį įvykdė 
esminius socialistinius pertvarkymus, pasiekė įžymius 
laimėjimus, vystydami ekonomiką ir kultūrą, aktyviai 
dalyvauja visaliaudinėje kovoje už komunistinės visuo
menės sukūrimą... ”

•
SVEIKINTINAS REIŠKINYS, mūsų nuomone, yra 

tas, kad pradedant su praėjusiais metais, Lietuvoje kas 
metai liepos 21-osios proga skiriamos premijos pasižy
mėjusiems moksle, technikoje, literatūroje ir mene 
žmonėms.

Šiemet 19-ai įžymių vyrų buvo suteiktos premijos už 
mokslo ir technikos srityse padarytus atradimus, page
rinimus. 19-a laureatų! Sprendžiant pagal fotonuo
traukas, tilpusias spaudoje, dauguma jaunų žmonių! Ar 
gi nėra kuo didžiuotis?!

Taip pat ELTA praneša, kad liepos 21-osios pro
ga:—

“Respublikinių literatūros ir meno premijų komite- 
k tas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos paskyrė 1966 
.metų respublikines premijas:

A. Baltakiui už eilėraščių knygą “Požeminės upės”— 
’2,500 rublių.

A. Makūnaitei už graviūrų ciklus “Eglė žalčių kara
lienė” ir “Rugio daina,” iliustracijas Just. Marcinkevi
čiaus eilėraščiui “Baladė apie Ievą”—2,500 rb,

J. Mikėnui už skulptūrą "Pirmosios kregždės,” 
skulptūrinę kompoziciją “Taika,” už “Jaunosios pianistės 
portretą”—2,500 rb.

A. Savickui už figūrinius-tematinius pav e i k s 1 u s 
“Rekviem fašizmo aukoms,” “Fašistų sudegintame kai-

NUOLATINĖJE BAIMĖ
JE GYVENANTYS 
ŽMONĖS

1 “Tėvynės Balse” (š. m. 
num. 25) rašo vienas Aus
tralijos lietuvis (Tautietis 
iš Sidnėjaus) atvirą laišką 
apie tai, kaip tūli žmonės 
šiandien gyvena nuolatinė
je baimėje. Prašome pasi- 
skaitytį:

Australijoje leidžiamoje 
“Mūsų pastogėje” buvo per
spausdintas iš Kanados “Tė
viškės žiburių” Al. Gimanto 
straipsnelis “Gyvename bai
me?”. Šiame straipsnelyje au
torius dejuoja, jog tautiečiai, 
gyveną Šiaurės Amerikoje, 
pasidarė labai baimingi ir 
slepia tiesą. Pavyzdžiui, kai 
kurie jų nesisako, kad nuva
žiavę į Europą, užsuka ir į 
Lietuvą. Nors šis straipsnelis 
apie tuos, kurie gyvena šiau
rės Amerikoje, tačiau panaši 
baimė gyva ir Australijos 
lietuvių tarpe.

Australijoje, anot lieuviš- 
kųjų “veikėjų”, tautiečiui ne
galima skaityti spaudos, kuri 
leidžiama Lietuvoje. Nepatar
tina susirašinėti su tautie
čiais, gyvenančiais gimtinėje, 
negalima žiūrėti tarybinių fil
mų ir klausytis koncertų. Tai, 
esą, kenkia vadinamam “gry
najam lietuviškam patriotiš
kumui”.

Tautietis, tokių “veikėjų” 
prižiūrimas, pasidarė atsar
gus, užsidaręs ir nepasitikintis. 
Jei tautietis norėtų aplankyti 
Lietuvą, jeigu jis pradeda do
mėtis jos gyvenimu, nelankyti 
“veikėjų” seklyčios, tai to
kiam žmogui tuoj pat prise
gamas komunisto vardas ir 
laukiama progos su juo susi
doroti.

Nejaugi Al. Gimantas dar 
nežino, kas tą baimę pasėjo 
ir kam ji naudinga?

Taip, pažįstame ir mes 
tokių lietuviškų žvirblelių. 
Jie visko bijosi: valdžios, 
“vaduotojų”, kunigėlių. 
Dievo jie nesibijo, bet nu
duoda, kad ir jo biją, nes 
tokia mada. Todėl remia 
tuos, kurie šmeižia mūsų 
tautą, kurie mėto purvo 
gniūžtes ant Tarybų Lietu
vos.

Kada tie gailesčio verti 
žmoneliai suvyriškės, nieks 
negali pasakyti. Jiems, ta
čiau, reikėtų padėti tapti 
žmonėmis.

KROKODILIO AŠAROS
Čikagos pranciškonų 

^Draugas” (š. m. liepos 26 
d.) labai gailiai apverkia 
tai, kad “Lietuvos žmonės 
vežami į Taškentą.” Kas 
juos ten veža, kam veža, 
prašome susipažinti.

Visai neseniai Tarybų 
Uzbekijos sostinę Tašken
tą patiko biasi gamtos ne
laimė: keletu atvejų ten že
mės drebėjimas buvo toks 
didelis, kad sugriovė milži
nišką miesto dalį; šimtai 
tūkstančių žmonių pasiliko 
be pastogės; kanalizacija 
palaužta, žodžiu, visas gy
venimas tame gražiajame 
Azijos mieste buvo sugriau
tas.

Tarybinės tautos tuojau 
stojo savo broliams uzbe
kams talkon. Kai kurie 
miestai parsivežė pas save 
taškentiečių benamių. Į Vil
nių -taip pat atvyko tašken
tiečių ir čia laikinai buvo 
suteikta jiems pastogė, iš
tiesta nelaimėje ranka.

Toliau: daugelis broliškų

tarybinių respublikų orga
nizavo pagalbą aukomis, 
rūbais, apavais. Pagaliau 
į Taškentą siunčiami eks
pertai — inžinieriai, archi
tektai, visokie specialistai, 
kad padėtų baisios nelaimės 
paliestam miestui. Iš Lie
tuvos taip pat į Taškentą 
išvyko keletas šimtų speci
alistų, mokytų jaunų vyrų 
ir moterų pataikauti bro
liškąją! uzbekų tautai.

Ar tai bloga? Tai labai 
gera! Kas: gali būti gra
žesnio už tą talką, kokią 
tarybinių respublikų žmo
nės teikia taškentiečiams?!

Tarybų Lietuvos ministrų 
pirmininko pade j ė j a s K. 
Kairys pasakė, kad išvyks- 
tantiesiems gal būt teks 
prabūti Taškente apie dve
jus metus. Na, o iš Taš
kento į Lietuvą atvyks apie 
300 taškentiečių šeimų, li
kusių be pastogės.

Aišku, kad viena tauta 
turi padėti kitai, kai išky
la reikalas. Na, ir padeda. 
Socialistinės šalys, socialis
tinės tautos atlieka tai, kas 
yra gražiausio ir brangiau
sio žmonijos gyvenime. Bet 
marijonai tai išniekina. Jie 
galvoja net ir taip: o gal 
tarp nukentėjusiųjų yra 
“rusų”? Kai jie mini “ru
sus,” tai turi galvoje — ko
munistus. Nes rusus liau
dies priešus jie myli, jie 
globoja juos.

Norėtųsi paklausti mari
jonų: kur jūs nueisite ši
taip eidami?1 Jūsų dora jau 
beveik susilygino su “dora” 
Čikagos menševikų tūzo.

, .1------- Į , , ,

DIDŽIOJI LENKIJOS 
SUKAKTIS

Kaip žinia, šiemet lenkų 
tauta švenčia savo 1,000 
metų valstybinio gyvavimo 
sukaktį. Liepos mėnesį ten 
vyko pačios didžiausios tau
tinės iškilmės. Į Lenkijos 
Demokratinę Respu b 1 i k ą 
buvo sukviesta daug sve
čių iš užsienio. Dalyvavo 
ten ir įžymus Lietuvos 
žurnalistas Laurinaitis. 
Liepos 22 d. jis perdavė te
lefonu Vilniaus ‘ ‘Tiesai,” 
kur jis dirba H. Zimano 
padėjėju, tokią įdomią ži
nią:

Nuo Būgo iki Oderio, nuo 
Baltarusijos, Lietuvos žemių 
iki industrinės Silezijos šian
dien švenčiama didžioji lenkų 
tautos šventė — Lenkijos at
gimimo 22-osios metinės ir 
Lenkijos valstybės tūkstant
mečio jubiliejus.

Įspūdingai pasipuošusi Len
kijos sostinė Varšuva. Viršum 
miesto plaikstosi raudonos- 
baltos vėliavos, žėri transpa
rantai, šūkiai kalba apie Liau
dies Lenkijos darbo pergales, 
apie išaugusią socialistinės 
valstybės galią, sąjungą su 
broliškomis kaimyninėmis tau
tomis ir socialistinėmis šali
mis.

Į Varšuvą su darbo perga
lių raportais atvyko visos ša
lies darbininkų klasės pasiun
tiniai. Jie praneša apie dar
bo dovanas savo tėvynės jubi
liejaus garbei.

šventės išvakarėse Kroku
vos Vladimiro Lenino vardo 
metalurgijos kombinate stojo 
į darbą naujas kompleksas, 
kuris įgalino žymiai padidinti 
plieno gamybą. Iki, šventės 
nauji įrengimai davė liaudies 
ūkiui daugiau kaip 140 tūks
tančių tonų plieno. Iš Tarybų

me. Prie žuvusiųjų,” Išvaduotame Vilniuje 1944 m. va
sarą—1,500 rb.

M. Sluckiui ūž novelių rinktinę “Žingsniai” — 
1,500 rb.

A. Gudaičio-Guzevičiaus romaną “Sąmokslas” nu
tarta perkelti į 1967 metų respublikinių premijų? kan
didatų sąrašą.”

Sąjungos einančio dujotiekio 
trasoje pradėjo veikti chemi
jos milžinas Bulavuose. Ge
rai padirbėjo Silezijos darbi
ninkai. Trisdešimčiai šio ang- 
lies-metalurgijos baseino įmo
nių suteikti “Auksiniai tūks
tantmečio ženklai”, šlovingų 
revoliucinių tradicijų mieste 
Lodzėje atidaryti Technikos 
rūmai.

Tokie ir panašūs raportai 
šiomis dienomis sostinę pasie
kia iš visų šalies sričių.

Šventė pasiekė savp kulmi
nacinį tašką, kai įvyko Lenki
jos Liaudies Respublikos sei- 
mb nepaprastoji sesija, skirta 
Lenkijos gimimo 22-osioms 
metinėms ir lenkų valstybės 
tūkstantmečiui pažymėti. Res
publikos seimas visiškai pri
tarė išvadoms iš Lenkijos is
torinio patyrimo, kurias savo 
kalboje pateikė Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų parti
jos Centro Komiteto Pirma
sis sekretorius, deputatas Vla
dislavas Gomulka. Lenkijos 
Liaudies Respublikos seimas 
dėkoja šalies piliečiams, ku
rie savo gamybiniu ir visuo
meniniu darbu, pasiaukojimu 
ir aktyviu dalyvavimu visa
liaudinėse manifestacijose pa
dėjo prideramai sutikti didįjį 
tėvynės jubiliejų.

Anksti nubudo šįryt Varšu
va. Šimtai tūkstančių darbo 
žmonių įsiliejo Į jos gatves ir 
aikštes. Ypač įspūdingai išda
binta Paradų aikštė. Viršum 
Kultūros ir mokslo rūmų mil
žiniškas transparantas sveiki
na liaudies Lenkiją — geriau
sių tūkstantmečio istorijos 
tradicijų paveldėtoją. Aikštė
je išsirikiuoja socialistinės 
Lenkijos gynėjai — Lenkijos 
kariai. Tribūnoje — Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų partijos 
ir Lenkijos valstybės vadovai, 
Liaudies vienybės fronto na
riai. Prie mikrofono prieina 
nacionalinės gynybos minist
ras, Lenkijos maršalas Mari
janas Spichalskis. Jo kalbos 
klausosi/ne tik šimtai tūkstan
čiai varšuviečių, jos klausosi 
milijonai Lenkijos gyventojų 
prie radijo imtuvų ir televizi
jos ekranų. M. Spichalskis 
kalba apie Varšuvos Sutar
ties narių suvienytų jėgų reik
šmę Europos saugumui ir tai
kai visame pasaulyje. Minis
trui pabaigus kalbą, viršum 
Vyslos aidi šventiniai saliu
tai.

Prasideda karinis paradas. 
“Amžina šlovė kovų už lais
vę dalyviams” — tai vienas 
iš šūkių, kuriais varšuviečiai 
sveikina savo narsiuosius ka
rius. Kol pirmos karių kolonos 
pasiekia aikštę, viršum susi
rinkusių greičiau už garsą 
praskrenda kariniai reaktyvi
niai lėktuvai. Tai liaudies 
Lenkijos koviniai sparnai, 
pasirengę ginti savo socialis
tinę tėvynę.

Pražygiuoja vėliavnešių bū
rys su 40-ties dalių ir jungi
nių vėliavomis. Tarp jų ma
tome šlove apgaubtas vėlia
vas: Lenkijos raudonųjų ko- 
munarų, dalyvavusių Spalio 
revoliucijoj, vėliavą savano
rių, kovojusių Ispanijoj Dam- 
brovskio vardo tarptautinėje 
brigadoje, Varšuvos pirmosios 
Tado Kostiuškos vardo divizi
jos, Varšuvos antros Henriko 
Dombrovskio vardo divizijos 
ir daugelį kitų vėliavų.

Didelį susidomėjimą suke
lia istorinė parado dalis. Aik
štėje pasirodo Lenkijos ka
riuomenės dalis, apsirengusi 
drabužiais beveik prieš 10-tį 
amžių valdžiusio Boleslovo 
Narsiojo karių. Žalgirio mū
šio dalyvių, antrojo pasauli
nio karo partizanų ir liaudies 
armijos karių, kurie praėjo 
kovos kelią mūsų šalyje, kar
tu su Tarybine Armija nužy
giavo iki Berlyno.
Varšuvos gyevntojai ploji

mais sveikina savo socialisti
nės tėvynės gynėjus. Per 
aikštę rieda galingi tankai, 
savaeigiai pabūklai, raketos. 
Pirmą kartą varšuviečiai ma
to naujausių rūšių raketinius 
ginklus. Lenkų tauta did
žiuojasi, kadr jos karių ran
kose šie galingi ginklai. Liau
dies Lenkija taiki, taiką my
linti valstybė. Jos armija — 
taikos armija. Bet ši armija 
bus rūsti bet kam, kas pasi-

Prieš dvidešimt penkerius 
metus (1941 m. liepos 19 d.) 
hitlerininkai nužudė jauną, 
talentingą Lietuvos poetą 
Vytautą Montvilą. Tai bu
vo ryški, stipri, didelių po
lėkių kupina asmenybė.

V. Montvila gimė 1902 
m. Čikagoje, lietuvio emi
granto, dirbusio ten gele
žies liejykloje, šeimoje. 1906 
m. motina su vaikais grįžo 
į Lietuvą, apsigyveno Ma
rijampolėje (dabar Kapsu
kas) . Iš vaikystės V. Mont
vila troško mokytis, deja, 
kaip reikiant mokslui atsi
dėti negalėjo — jų šeima 
vertėsi labai vargingai. 
Lankydamas pradžios mo
kyklą, vasaromis Vytautas 
piemG'^’To, paaugęs — tar
navo pusberniu.

Atitarnavęs kariuomenė
je, V. Montvila savarankiš
kai pasiruošė į Marijampo
lės mokytojų seminarijos 
rengiamąją klasę, o 1923 m. 
įstojo į pirmąjį kursą.

Už dalyvavimą darbo 
žmonių demonstracijoje V. 
Montvila buvo pašalintas iš 
mokytojų seminarijos, kali
namas. Vėliau mokėsi Kė
dainių mokytojų seminari
joje, bet ir iš ten turėjo iš
stoti. Pagaliau 1928 m. jis 
baigė Marijampolės semi-

nariją, įstojo į Kauno uni
versitetą. Tais pat metais 
išleido pirmą savo knygelę 
“Gimnazistė ir poetas. Šių 
laikų tragikomiška poema.”

Studijavo V. Montvila ne
ilgai. Už antifašistinę veik
lą jis vėl buvo pasodintas 
į kalėjimą, o. iš jo išėjęs, 
dirbo šoferių profesinėje 
sąjungoje, spau s t u v ė j e ,
knygyne. R,ašė jau nuo se
minarijos, nors, fašistinės 
cenzūros persekiojamas, re
tai savo kūrinius spaus
dino. Daugiausia jų pa
sirodė “Lietuvos žiniose,” 
“Aušrinėje,” “Kultūroje,” 
“Moksleivių varpuose,” al
manachuose “Audra,” “Ra
keta,” “Darbas.” 1933 m. 
pasirodė jo eilėraščių rinki
nys “Naktys be nakvynės.”

Policijos persekioj amas 
už antifašistinę veiklą, V.

kėsins į socialistinę Lenkiją. 
Lenkų tauta budriai seka Va
karų Vokietijos revanšistų in
trigas, smerkia JAV agresiją 
Vietname. Lenkų kariai drau
ge su kitų socialistinių šalių 
armijomis budi taikos sargy
boje.

Nutyla kovinių mašinų 
gausmas, ir aikštę užlieja 
tūkstantinės jaunimo kolonos, 
atvykusios iš visų šalies vai
vadijų. Pasipuošę tautiniais 
drabužiais vaikinai ir mergi
nos šoka čia pat aikštėje, gat
vėje.

Kai perduodu šias eilutes, 
Lenkijos sostinė aidi nuo mu
zikos, dainų, šventinių saliu
tų, šviečia vaiskia vasaros ža
luma ir varšuviečių šypseno
mis. Lenkų tauta žengia į an
trą tūkstantmetį savo istori
jos, kurios vainikas yra liau
dies iškovojimas — liaudies 
valdžia.

Montvila gyveno tai Kau
ne, tai Marijampolėje, ne- i 
turėjo pastovesnio darbo, 
negalėjo atsidėti vien kū- L* 
rybiniam darbui. Vis dėlto • 
jis išbandė jėgas beveik vi-1 
suose literatūros žanruose. 
Buvo pradėjęs rašyti kele
tą romanų, apysakų, dra
mų, tačiau daugiausia pa
sireiškė kaip poetas. Dar 
buržuazijos valdymo me<t 
tais V. Montvila parašė ke
liolika nedidelių poemų. 
Žymesnės — “Viduramžiui 
orkestrai,” “Mirtis ant kry
žiaus,” “Bedievis Kuzma” 
ir kt.

Labai kūrybingi poetui 
buvo pirmieji tary b i n i a i 
metai, padovanoję skaity
tojui meniškiausius, bran
džiausius kūrinius. Deja, 
pačiame talento sužydėjime 
V. Montvila žuvo nuo įsi
brovėlio fašisto rankos.

R. Kairys r 
Vilnius

Praturtėjo
Kai 24 metų Džeinė Fro

gat, f a r m e r i o žmona iš 
Vodhursto kaimo, netoli 
Londono, prieš ketverius 
metus pagimdė dvynukus, 
ir ji, ir jos vyras, žinoma, 
labai apsidžiaugė. Tiesa,
jie buvo šiek tiek nustebin
ti, nes nei žmonos, nei, 
vyro giminėje anksčiau dvy- I 
nukų nebuvo.

Kai prieš šešiolika mėne
sių Džeinė Frogat vėl pa- f 
gimdė dvynukus, Fregatai * 
padarė draudimo polisą, jei 
panašus reiškinys ateityje 
pasikartotų. Anglijos me
dicinos asociacijos atstovas 
pareiškė, kad galimybė, jog 
vienoje šeimoje triskart 
gimtų dvynukai, maždaug 
lygi 1:1000000. Draudimo 
kompanija buvo tos pat ' 
nuomonės ir sutiko sumokė
ti 1,000 svarų sterlingų, 
jeigu Frogatams vėl gims 
dvynukai.

Trečioji pora dvynukų gi-* 
mė, ir draudimo kompanija 
buvo priversta išmokėti pi- d į 
nigus. Mrs. Frogat vyras •* 
pasakė: “Žinoma, mes pa-** 
tenkinti, šešis vaikus bus 
sunku auklėti, tačiau tūks
tantis svarų sterlingų—ge
ra parama.” IĮ

P. Gregoris 
Londonas

Leipalingio vidurinėje mo* 
kykloje įvyko 1963-65 metų 
pionierių ir mokinių ekspe-«» 
dicijų baigiamoji Lazdijų 
rajono konferencija. Čia . 
susirinko kraštotyrini n k a i 
suorganizuoti darbo rezul- 
tatų. * Bene gausiausiai da
lyvavo Leipalingio viduri
nės mokyklos kraštotyri- l 
ninkai, kurie pasirinko te
mą “Leipalingio istorija” ir 
jai nušviesti paruošė dau
giau kaip 20 pranešimų. Te
ma po temos išnagrinėta 
Leipalingio ist o r i j a, bai
giant partizaniniu judėjimu 
apylinkėse Didžiojo Tėvy- 
nės karo metu, Leipalingio ; 
išvadavimu ir Pergalės 20- 
ųjų metinių minėjimu.

Daug leipalingiečiai kraš- 
totyrininkai padirbėjo tre
jų metų laikotarpiu, surink
dami naudingos medžiagos, 
pratu r t i n d a m i mokyklos T 
muziejų įdomiais ekspona
tais.

Baigiamojoje konferenci- 1 
joje atrinkti dalyviai į res- 
publikinę pionierių ir moks- ( 
leivįų kraštotyros konferen- 4 
ciją. I jų pateko Leipalin- v 
gio ir Lazdijų vidurinių 
mokyklų jaunieji kraštoty
rininkai.
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Kiekviena karta, kai Lie
tuvos spaudoje pasirodo 
medžiaga apie dabartinių 
“vaduotojų” veikla hitleri
nės okupacijos metais, pa
starieji labai susierzina.

Daugelis šių ponų mėgina 
visokiais būdais atsiriboti 
nuo hitlerininkų ir pavaiz
duoti save dargi kovotojais 
prieš nacizmą. Štai prieš 
kurį laiką Romoje susispie
tę ponuliai, . net neraudo
nuodami, tvirtino, kad jie 
ne tik nerėmę nacistų, bet, 
girdi, prieš juos ryžtingai 
kovoję.

O iš tikrųjų tai buvo ko
va ne prieš nacistus, bet 
prieš lietuvių tautą. Juk 
jau pirmosiomis karo die
nomis Lietuvos žemė sugė-

S. Laurinaitis

re kraują tūkstančių lietu
vių, žuvusių kaip tik nuo 
rankos tų, kurie dabar de
dasi kovotojais prieš fašiz
mą. Nėra Lietuvoje mies
to ir miestelio, dargi dides
nio kaimo, kuriame balta
raiščiai nebūtų žudę lietu
viu. Šiuos eilinius žudikus 
paskatino tie patys ponai, 
kurie dabar sėdi vilkuose, 
altuose ir kituose komite
tuose, nuolankiai beldžiasi 
j senatorių bei kongresme
nų duris ir savo spaudoje 
tvirtina, kad kelias į Lietu
vą vedąs per karą Vietna
mo džiunglėse.

Lietuvos archyvuose išli
ko šimtai dokumentų, iš 
kurių matyti, kaip minėti 
ponai pataikavo hitlerinin
kams, kaip ^pardavinėjo lie
tuvių tautos interesus.

Nacionalistų laikraštis “Į 
laisvę ” 1941 metų vasarą 
taip aprašė likviduotos J. 
Ambrozevičiaus “vyriausy
bės’' apsilankymą pas Ren- 
telną:

. “Pasveikinęs generalko- 
misarą fon Renteln kaip 
reicho vyriausybės atstovą 
ir širdingai padėkojęs Hit
leriui už Lietuvos išvada
vimą, Ambrozevičius ne
drąsiai paklausė, ar jie ga
li toliau tarnauti Hitleriui 
ir kaip jie turį veikti. Ren- 
telnas pažadėjo jiems su
teikti generalkomisaro ta
rėjų titulus ir nurodė, kad 
jie būsią atsakingi už lig
šiolinių ministerijų darbą, 
kurios veikiančios pagal vo
kiečiu valdžios nurody
mus.”

1941 metų rugpiūčio 20 
d. įvykusiame nacionalistų 
susirinkime, buvęs vienas 
iš vadinamosios nacionalis
tų partijos vadeivų Z. Bly
nas, kaip jis rašo savo die
noraštyje, kalbėjo:

“Dabar situacija tokia, 
kad negalima tuoj reika
lauti duoti mums nepri
klausomą valstybę. Reikia 
žiūrėti realiai. Turim savo 
darbu, savo medžiaginėm 
pajėgom talkininkauti Vo
kietijai kovoje su komuniz
mu. Vokietija nieko kon
kretaus mums nežada, bet

NEPAVYKS, PONAI!
jei mes būsim tikri savimi, 
vieningi, tai galim talkinin
kauti ir žmonėmis”.

Tų pačių metų rugpiūčio 
25 dieną įvykusiame sam
būryje Z. Blynas gilino sa
vo mintis:

“Mes nereikalaujam tuoj 
valstybės, o tik pripažini
mo prisidėti... Vietoje nei 
partija dar negali veikti. 
Ji net negali turėti savo or
gano, kuriame ji pasisaky
tų aiškiai ir nedviprasmiš
kai savo liniją, mums net 
neleidžiama spaudoje atei
ties prasme vartoti žodį 
“valstybė”.

Po jo kalbėjęs Pyragius 
taip pareiškė:

“...Turim besąlyginiai pri
sidėti, turim prašyti, kad 
vokiečiai leistų siųsti karan 
mūsų žmones prieš Rusiją 
ir Angliją.”

Kaip nacionalistai prisi
dėjo prie hitlerininkų, ką 
jie ten veikė, rodo buvusio 
Raseinių apskrities virši
ninko pareigas A. Gužaičio 
parodymai tarybinio teisin
gumo organams. Jis kalbė
jo:

“Mano, kaip apskrities 
viršininko pavaduotojo, pa
reigos buvo: 1) rinkti grū
dus ir žemės ūkio produk
tus iš gyventojų vokiečių 
kariuomenei, 2) organizuo
ti miško medžiagos vežimą,
3) organizuoti žmonių ve
žimą darbams į Vokietiją,
4) rekvizuoti arklius vokie
čių kariuomenei ir visa ki
ta, kas buvo reikalinga vo
kiečių valdžios organams. 
Aš vykdžiau visa tai, laiky
damasis vokiečių valdžios 
organų įsakymu... nuo 19- 
43 metų balandžio mėnesio 
iki 1944 metų balandžio 24 
d. .ėjau apskrities viršinin
ko pareigas.

Per visą laiką mobiliza
vau žmones darbams. Kiek 
žmonių buvo išvežta į Vo
kietija, neprisimenu. Kaip 
apskrities viršininkas, gau
davau pareikalavimus iš 
darbo jėgos paskirstymo 
biuro ir rašydavau įsaky
mus valsčių viršaičiams ir 
policijai. Tokiu būdu buvo 
siunčiami žmonės darbams 
j Vokietiją.

Be to, 1943 metais gavau 
įsakymą iš vokiečių gebits- 
komisaro (srities komisa
ras) mobilizuoti žmones į 
vokiečių kariuomenę. Viso
je apskrityje įsakiau iška
binti skelbimus, šaukiau 
gyventojų susirinkimus, ku
riuose buvo raginnami žmo
nės stoti į vokiečių armiją. 
Kartu su vokiečių komisi
ja važinėjau no valsčius, 
rinkau ir mobilizavau žmo
nes į vokiečių kariuomenę.

Man, kaip apskrities vir
šininkui, policija buvo pa
valdi ir tais atvejais, kai 
kas nors neįvvkindavo 
grūdu, mėsos bei kitu že
mės ūkio produktu prievo
lių. Kaip apskrities virši-. 
ninkas, parašydavau poli
cijai įsakymą, o policija to
kius asmenis suimdavo.”

Hitlerininkai stengėsi ne
paprastu teroru palaužti 
liaudies masių pasipriešini
mą. Ir čia jiems uoliai tal
kininkavo nacionalistai. Ko
vai prieš partizanus Kubi
liūnas 1943 m. rugsėjo 15 
d. išleido skubų įsakymą 
burmistrams ir apskričių 
viršininkams, ragindamas 
griebtis drakoniškų prie
monių :

“1. Pavesti valsčių vir
šaičiams ir miestų burmist
rams per seniūnijų sueigas 
plačiai išaiškinti, kad Gene- 
ralkomisaras raštu yra 

pranešęs, kad bus uždėta 
atsakomybė už visokius pa
sikėsinimus prieš geležinke
lius, kelius, tiltus ir kitus 
panašius objektus tos apy
linkės vietos gyventojams, 
kurioje įvyks šie atsitiki
mai, t. y. tos apy linkės 
ūkiai bus sudeginti, o gy
ventojai išvežti.”

Hitlerininkai, kovodami 
prieš partizaninį judėjimą, 
kartu dėjo visas pastangas 
kuo daugiau lietuviu išsiųs
ti į Rytų frontą. Čia jiems 
į talką vėl atskubėjo nacio
nalistai.

1943v m. balandžio 5 d. 
Kaune buvo sušaukta vadi
namoji “lietuviu konferen
cija.” Iš jos tribūnos na
cionalistai prisiekinėjo Hit
leriui ir savo rezoliucijose 
pasižadėio atiduoti Lietu
vos jaunimą kovai prieš ta
rybines tautas.

Negalėdami įtraukti Lie
tuvos jaunimo į brolžudišką 
karą prieš tarybines tautas 
hitlerinio vermachto greto
se, nacionalistai pasižadėio 
išsiųsti darbams į Vokieti
ją 100 tūkstančių Lietuvos 
gyventojų.

Pagaliau, kai hitlerinin
kai jau patyrė triuškinan
čius smūgius, nacionalistai 
dar kartą nasiūlė savo pa
slaugas. Yra išlikęs vadi
namosios Piech a v i č i a u s 
rinktinės “štabo” viršininko 
pulkininko Urbono praneši
mas apie nacionalistų de
rybas su hitlerininkų kari- 
n ė s vadovybės atstovais. 
Tos derybos įvyko Rygoje 
1944 m. kovo 5 d. Jose da
lyvavo generolai Kubiliūnas 
ir Plechavičius iš vienos 
pusės, ir SS obergrupen- 
fiureris generolas Jekelnas 
ir generolas Nake, iš ki
tos. Buvo susitarta mobili
zuoti 40-60 tūkstančių Lie
tuvos vyrų.

Po šių derybų prasidėjo 
verbavimas į Plechavičiaus 
“rinktine.”

Likvidavus “vietinę rink
tinę,” nacionalistai ir to
liau nesigailėjo pastangų 
ruošti patrankų mėsą hit
leriniam vermachtui. 1944 
m. birželio 10 d. Tarybinei 
Armijai artėjant prie Lie
tuvos sienų, Kubiliūnas vėl 
paskelbė potvarkį apie Lie
tuvos jaunimo šaukimą į 
kariuomenę. Vengia ntie- 
siems stoti buvo grasinama 
mirtimi. Kubiliūno potvar
kis skelbė:

“Kas mėgins pats vengti 
arba kitą sulaikyti nuo ka
ro tarnybos atlikimo, b u s 
baudžiamas mirtimi. Leng
vaisiais atvejais gali būti 
baudžiama sunkiųjų darbų 
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kalėjimu arba paprastu ka
lėjimu.”

Nacionalistai savo klasi
nių^ interesų vardan išdavė 
gyvybinius tautos interesus. 
Tuo metu, kai tautai grė
sė baisus pavojus, jie su
sidėjo su jos žiauriausiais 
priešais ir kartu tapo jos 
duobkasiais. Dabar, istori
nei perspektyvai dar labiau 
išryškinus hitlerininkų nu
sikaltimų baisumus, i Va
karus pabėgę ponai bent 
formaliai bando atsiriboti 
nuo hitlerininkų ir pavaiz
duoti save kovotojais prieš 
hitlerizmą. Dar daugiau. 
Jie taip suįžūlėjo, jog bando 
kaltę už hitlerininkų ir sa
vo nusikaltimus suversti 
tarybiniams žmonėms, ku
rie, Komunistų partijos va
dovaujami, su ginklu ran
koje kovojo prieš okupan
tus.

Nacionalistai skleidžia to
kia versiją: girdi, jeigu ta
rybiniai partizanai nebūtų 
kovoję prieš hitlerininkus, 
tai šie nebūtų taikę repre
sijų prieš gyventojus. To
kiu būdu, patys dabar ir 
nenorėdami nacional i s t a i 
dar kartą patvirtina, kie
no pusėje jie buvo: hitle
rininkų ar kovotojų prieš 
hitlerizmą. Vadovaujan t i s 
fokia logika, galima tvir
tinti, kad atsakomybė už 
Osvencimą ir Buchenvaldą, 
Paneriu ir Kauno fortų 
tragedijas tenka ne hitleri
ninkams, o tiems, kurie ko
vojo prieš juos ir savo 
kraujo bei kančių kaina ap
gynė tautų teisę gyventi ir 
kurti.

Mes gerai žinome, kas 
sunkiausiais metais buvo su 
liaudimi ir kas prieš ją. 
Mes žinome, kad už pusę 
milijono nužudytųjų atsa
komybė tenka ne tik hitle
rininkams, bet ir naciona
listams. Ir nei metai, nei 
dešimtmečiai, nei amžiai 
neužglostys kruvinų pėdsa
kų. kuriuos nacional i s t a i 
paliko Lietuvos žemėje. Ne
pavyks, ponai, užglostyti!

S. Laurinaitis
(Iš “Tėvynės Balso”)

Maskva. — Įžymiausi ta
rybiniai poetai buvo suren
gę didelę sueigą, kurioje 
skaitė darbus ir kurios pa
jamos buvo paskirtos Viet
namo žmonių paramai.

Maskva.—Prieš Jungtinių 
Valstijų karą ir politiką 
Vietname čionai liepos 24 
d. įvyko didžiulė demonst
racija. Joje dalyvavo tarp 
15 ir 20 tūkstančiu mask- v 
viečių.

Lietuvos tautinis paukštis
Įvairūs kraštai, tarptauti

nio paukščių apsaugos ko
miteto pasiūlymu, pasiren
ka savo nacion alinius 
paukščius. Tai dažniausiai 
būna paukštis, kuris tame 
krašte labiausiai mėgsta
mas, kuris tam kraštui bū
dingas arba ypač reikalin
gas žmogaus globos. Ir to
kio paukščio atvaizdas tam
pa savotiškų paukščių glo
bos ir gamtos apsaugos 
simboliu.
. Norvegai tokiu savo 
paukščiu išsirinko vandeni
nį strazdą, Islandai — me
džioklinį sakalą, Olandai 
—girnovę, Indai — puošnų
jį povą. Mūsų kaimynai es
tai — šelmeninę kregždę.

Rinkome ir mes savo 
paukštį. Apie tai daug 
rašė “Mūsų gamtos” žur
nalas. Jame visi spausdino 
savo pasiūlymus ir nuomo
nes. O paskui Mokslų aka
demijoje susirinkusi komi- 
s i j a suskaičiavo gautus 
balsus. Daugelis buvo už 
tai, kad šią garbingą vietą 
užimtų mūsų senas bičiulis, 
visų gerbiamas ir mylimas 
baltasis gandras. Jis ir bu
vo išrinktas Lietuvos 
paukščiu.

Baltojo gandro ir žmo
gaus draugystė mūsų kraš
te siekia neatmenamus lai
kus. Dabar labai sunku pa
sakyti, kada mūsų sodietis 
pirmą kartą užbogino ant 
kraigo akėčias ar seną ratą, 
ir kada gandras, pajutęs 
pasitikėjimą, susuko pirmą 
lizdą ant žmogaus namų 
stogo. Tačiau dabar jie tik 
taip ir peri: senuose me
džiuose ir ant stogų. Ten, 
kur žmogus jam yra įkėlęs 
tinkamą lizdui pamatą.

Apie šios bičiulystės se
numą byloja dar ir tai. kad 
mūsų tautosakoje baltasis 
gandras užima svarbią vie
tą. Daug yra pasakų, sak
mių ir patarlių, kuriose mi
nimas gandras. Jis ir laimę 
nešąs, ir už gerą geru atsi- 
dėkojąs... O kiekvienas vai
kas, pavasarį pirmą kartą 
jį parskridusį pamatęs, tuoj 
turi kūlio verstis. Tada vi
sus metus labai greitas bū-fl 
siąs.

Ir niekam nevalia gandro 
skriausti. Dideli ir maži — 
pas mus vis gandro bičiu
liai.

Baltasis gandras tikrai 
puošia mūsų kraštą. Ir at
sistojęs ant vienos kojos ša
lia savo lizdo, ir oriai žings
niuodamas per plačią, pava
karės migla besiklostančią 
pagirio pievą, ir sukdamas 
plačius ratilus aukštai pa-

debesėse. — gandras visur 
vienodai pui k u s, visada 
džiugina mūsų akį.

Kadangi baltasis gandras 
išrinktas Lietuvos paukščiu 
—apie jį reikia šį tą žinoti.

Baltasis gandras — vie
nas didžiausių mūsų paukš
čių. Kai suaugęs gandras iš
plečia skristi savo sparnus' 
— atstumas nuo vieno spar
no galo iki kito — apie du 
metrus.

Tokiam dideliam paukš
čiui reikalingas ir didelis 
lizdas. Kiekvieną pavasarį 
gandras taiso savo seną liz
dą, prineša naujų žagarų. 
Todėl gandralizdis pūpso 
medyje tarsi kupeta, o tarp 
žagarų dažnai peri dar 
žvirbiai, kielės, ir kiti smul
kūs paukštukai.

Gandras paprastai deda 
4—5 visiškai baltus kiau
šinius, iš kurių po trisdeš
imties dienų išsirita maži, 
pūkuoti gandriukai. Dau
giau kaip du mėnesius jie 
tūno lizde, kol užauga. Iš 
pradžių jie išmoksta stovėti 
ant dviejų kojų, paskui— 
ant vienos, kaip ir dera tik
ram gandrui, kol galutinai 
sutvirtėja jų sparnai.

Kad gandrai mėgsta var
les — žino visi. Tačiau tik 
rudąsias lauko varles. Ža
liąsias varles gandrai gau
do daug rečiau. Tačiau ypač 
daug gandrai sulesa vabz
džių. Žiogai, karkvabaliai— 
tai gandrų skanėstas, ir žio
vaudami jie daug vaikščio
ja po pievas. Radęs driežą, 
žaltį ar gyvatę — gandras 
jų irgi nepalieka. Tačiau, 
tur būt, mėgstamiausias 
gandrų užsiėmimas — tai 
peliavimas. Jie nuostabiai 
sugeba tarp žolių pastebėti 
ir gaudyti laukų peles, pe
lėnus — tuo padarydami 
žmogui daug naudos.

Gandras beveik neturi 
balso. Maži gandriukai 
moka kniauksėti nelyginant 
kačiukai. Gi suaugę gand
rai tik vargingai šnypščia, 
žymiai prasčiau negu žąsys. 
Užtat jie moka, užvertę 
galvą, taip puikiai kalenti 
snapu, kad net kitame lau- 

’ko krašte šį gandrų šneka 
girdėti

Rudenėjant gandrai susi
renka būriais ir išskrenda 
i tolimas dausas. Tai toliau
siai nuskrendantis mūsų 
paukštis. Nustatyta, kad jie 
žiemo j a Pietų Afrikoje. 
Matuojant tiesia linija, gan
drai nuskrenda net iki dvie
jų tūkstančių kilometrų.

O pavasarį, maždaug ba
landžio 1 dieną, — jie jau 
vėl namie. Baltieji gandrai 
ištikimai grįžta į savo gim
tinę. Parskridę tuoj nutu
pia gandralizdin ir visus 
sveikina, šauniai kalenda
mi.

Prieš aštuonerius metus 
mokslininkai nutarė sure
gistruoti perinčius gandrus 
ir juos suskaičiuoti. Tai 
svarbu, nes pastebėta, kad 
gandrai nyksta.

Pasibaigus tarptautinei 
gandrų apskaitai, pasirodė, 
kad Europoje yra 93,000 
gandrų lizdų. Lietuvoje tais 
metais perėjo 8,811 gandrų 
norų. Taigi pas mus baltųjų 
gandrų yra dar gausiai, 
daugiausia jų gyvena Šilu
tės, Tauragės, Plungės, 
Klaipėdos rajonuose. Vadi
nasi, ga n d r a i labiausia 
mėgsta gyventi ten, kur yra 
daug pievų. Bet tokių vie
tų, kur gandrai visai negy
ventų, Lietuvoje nėra.

“Liet. 'Pionierius”

Durnaropė
Durnaropė gana paplitęs 

vienametis augalas. Žinoma 
apie 20 jos rūšių. Daugiau
sia paplitusi paprastoji dur
naropė — Datura stramo
nium, kuri auga ir Lietuvo
je. Ji mėgsta trąšią žemę ir 
dėl to kaip piktžolė aptin
kama daržuose, šiukšlynuo
se, dykvietėse. Išauga iki 3 
pėdų aukščio, žydi dideliais 
baltais žiedais ir jau liepos 
mėnesį turi kiaušinio for
mos žaliais spygliais apau
gusius vaisius. Prinokusios 
sėklos juodos matinės spal
vos.

Iš durnaropės išskiria eilę 
veikliųjų medžiagų — alka
loidų. Tai hiosciaminas, 
hioscinas (skopolaminas) ir 
atropinas. Jų randama viso
se augalo dalyse: šaknyse, 
stiebe, Januose, žieduose ir 
sėklose. Daugiausia jų la
puose ir sėklose.

Hiosciaminas bei atropi
nas atleidžia virškinamojo 
trakto organu spazmus, 
mažina skrandžio rūgšties, 
seilių, nosies, bronchų ir 
prakaito liaukų sekreto iš
siskyrimą. dažnina širdies 
veiklą ir išplečia akies vyz
džius. Skopolaminas, be šio 
veikimo, dar ramina centri
nę nervų sistemą, slopina 
kvėpavimą, mažina jaudru
mą ir gali sukelti miegą.

Liaudis, pastebėjusi kai 
kurias gydomąsias durna
ropės savybes, vartoja ją 
psichiniu ir nervų ligų, 
ūminio bei lėtinio reumato, 
lėtiniu sąnarių susirgimų, 
neuralgijų bei dusulio atve
jais.

Durnaropė naudojama ir 
šių dienų medicinoje. Iš jos 
lapu gaminami vadinamieji 
abisiniški milteliai Asthma- 
tolum ir cigaretės Asthma- 
tinum. Jie taikomi dusuliui 
—bronchinaei astmai — gy
dyti. Labai plačiai naudoja
mi atskiri durnaropės alka
loidai atropinas bei skopola
minas. Durnaropės alkaloi
dai hiosciaminas ir skopola
minas vra pagrindinė sudė
tinė dalis tablečių Aeronum, 
kurios gvdo jūros bei lėktu
vo liga. Gydymui naudoja
mos labai mažos durnaro
pės alkaloidų dozės.

Didesni durnaropės alka
loidų kiekiai gali net mirti
nai apnuodyti. Dažniausiai 
apsinuodija vaikai, suvalgę 
žalių durnaropės vaisių, 
taip pat ir naminiai gyvu
liai, suėdę šio augalo su žo
le ar šienų. Apsinuodijus iŠ 
pradžių pajuntamas burnos 
ir gerklų džiūvimas. Vėliau 
sutrinka kalba, rijimas, re
gėjimas. Akių vyzdžiai bū
na išplėsti, gleivinės sausos, 
pulsas dažnas — net iki 160 
—200 kartų per minutę, 
kvėpavimas iš karto padaž
nėja, vėliau tampa lėtas, pa
viršutiniškas. Gali pakilti 
kūno temperatūra. Ypač 
ryškūs centrinės nervu sis
temos nakenkimo reiškiniai, 
iš pradžių stebimas susijau
dinimas, šnekumas, vėliau 
atsiranda baimė, kliedėji
mas, sutrinka judesiai. Sun
kesniais atvejais netenkama 
sąmonės ir mirštama dėl 
kvėpavimo nepakankamu
mo. Nemirtinais atvejais 
apsinuodi j i m o reiškiniai 
praeina tik no keliu dienu. 
Ilgiausiai išlieka akiu vyzd
žiu išsiplėtimas. Apsinuodi
jimo reiškiniams praėjus, 
apie jį nieko neprisimena
ma.

Apie 7 mylias nuo Texas 
krantų sudegė žuvininkų 
laivas. Žuvininkai ir įgula 
(51 asmuo) išsigelbėjo.
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LDS sekretoriaus pranešimas 
17-ojo seimo delegatams

(Seimas įvyko 1966 m. liepos 8-9 dienomis Chicago je)
Chicaga turi didelę istorinę reikšmę mūsų Susivieni

jimui. Šiame mieste kilo mintis suorganizuoti pažangių
jų lietuvių fraternalę organizacijų — Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą. Tai buvo 1930 metais.

' Dabar, po 36 metų nuo to laiko, čia susirinkome-suva- 
žiavome į LDS 17-tąjį Seimą.

Visi, kurie darbavomės organizavime LDS, buvome 
tvirtai įsitikinę, kad mūsų Susivienijimui yra plati dirva 
veikti ir augti. Ir iš pat pradžios LDS puikiai augo na
rių skaičiumi ir plačiu mastu darbavosi fraternalėje ir 
kultūrinėje dirvoje.

Visokias kliūtis nugalėjome ir žengėme pirmyn. Tik 
viena problema, kuri per eilę metų mus biskį vargino, 
tai buvo finansinė problema. Ėmė nemažai laiko ir pa
stangų iki pagalios pastatėme LDS ant tvirto pamato 
finansiniai.

O narystės augimo problema tuomet mažai mus var
gino. Mūsų Susivienijimui tuomet buvo plati dirva dar
buotis ir gauti naujų narių. O kas svarbiausia, tai kad 
turėjome didelį skaičių nuoširdžių veikėjų, kurie visose 
LDS kuopose gražiai darbavosi.

Dabar, žengiant į 37 metus, tie du dalykai pasikeitė.
Mūsų Susivienijimas dabar tvirtas finansiniai. Bet 

LDS dabar žymiai silpnesnis narių skaičiumi.
LDS dabar ant tiek tvirtas finansiniai, kad jau per 

eilę metų duoda nariams dividendus, moka nariams ant 
30 procentij padidintą pašalpą už palyginamai žemas 
duokles ir net primoka kuopų finansų sekretoriams už 
jų atliekamas pareigas kuopose.

Čia noriu priminti, kad iki šiol LDS jau išmokėjo na
riams dividendų formoje ir kuopų finansų sekretoriams 
virš $38,000.

Aišku, kuomet mes išmokame nemažas sumas dividen
dais ir kuopų finansų sekretoriams, tai mūsų turto prie
auglis būna žemesnis. Pavyzdžiui, per pastaruosius dve
jus metus LDS turtas paaugo tik $4,183.96. Bet dabar 
mums nėra reikalo turtą auginti. Dabar LDS turi už
tektinai turto visiems savo reikalams.

Su šių metu gegužės 1 d. visas LDS turtas siekė 
$1,467,601.53.

Čia noriu priminti, kad 36 metų laikotarpį mūsų Su
sivienijimas išmokėjo nariams ir jų pašalpgaviams dau
giau kaip du milijonus dolerių. ' Beveik du kartus tiek 
išmokėjome, kiek dabar turime turto.

Tokiu būdu LDS suteikė nemažą paramą savo na
riams ir jų pašalpgaviams.

Dabar, kaip jau minėjau, mūsų Susivienijimą nevargi
na jokia finansinė problema. Todėl dabar LDS gali su
teikti (ir suteikia) daug įvairių lengvatų savo nariams.

Dabartiniu laiku mūsų Susivienijimo sunkiausia pro
blema, tai organizacinė.

Todėl daugiausia dėmesio turime kreipti į tą proble
mą. Ir pastaruoju laiku tuo klausimu mes pusėtinai 
daug rūpinamės.

Su šių metų gegužės 1 d. LDS turėjo 4238 narius. 
Reiškia, per pastaruosius dvejus metus LDS narių skai
čius sumažėjo 293 nariais.

Neseniai užsibaigęs mūsų vajus parodė, kad ir dabar
tiniu laiku mes galėtume padidinti LDS narių skaičių.

Mes skaitome šį vajų sėkmingu ne vien dėl to, kad 
įrašėme 182 du naujus narius ir užrašėme naują apdrau- 
dą 23 LDS nariams. Skaitome šį vajų sėkmingu vyriau
sia dėl to, kad daugiausia naujų narių įrašėme šiemet— 
palyginamai per trumpą laiką.

Štai kas pasirodė tame vajuje. Per ištisus 1965 me
tus gavome tik 55 naujus narius: 42 į suaugusiųjų sky
rių ir 13 į vaikų skyrių.

Šių metų pradžioje pasiuntėme LDS nariams laiškus, 
prašant kiek galint pasidarbuoti naujų narių įrašyme. 
Kartu su laišku pasiuntėme ir anglų kalba lapelį apie 
LDS. Pasiuntėme apie 3,000 laiškų. Tuomet aš ma
niau taip: jeigu šis atsikreipimas į narius pagelbės 
mums gauti nors 50 naujų narių, tai skaitysime, kad tai 
buvo geros pasekmės. Bet štai kas įvyko: tik per še- 
šius šių metų mėnesius, iki liepos 1 d., gavome 115 nau
jų narių: 76 į suaugusiųjų skyrių ir 39 į vaikų skyrių.

Ką tas parodo? Tas parodo, kad mūsų Susivieniji
mas dar turi gerą dirvą gauti naujų narių. Ko mums 
reikia, tai, kad daugiau mūsų narių,; mūsų veikėjų ne
pamirštų kiek galint pasirūpinti naujų narių įrašymu; 
kad nepamirštų pakalbinti savo draugus, savo pažįsta
mus įsirašyti į LDS arba įrašyti savo vaikus arba anū
kus. Dalis narių kreipė dėmesį į paraginimo laišką ir 
gražiai pasidarbavo.

Mes gerai žinome, kad metai po metų dalis LDS narių 
pasitraukia iš gyvųjų tarpo, dalis pasitraukia iš organi
zacijos dėl vienokios. ar kitokios priežasties. Mūsų pa
reiga jų vietas užpildyti naujais nariais.

Mūsų Susivienijimas dar daug, daug metų gali gyvuo
ti. Mes dar turime nemažai gerų veikėjų. Turime ne
mažai ir jaunesnio amžiaus narių. Ko mums reikia, tai 
biskį daugiau pasidarbuoti; daugiau dėmesio kreipti į 
mūsų organizacinę problemą.

Taigi, gerbiami seimo dalyviai, sugrįžę į savo kuopas 
paraginkite savo veikėjus, savo narius daugiau rūpintis 
mūsų organizacinėmis problemomis.

Mūsų organizacinė problema nėra vien tik naujų na
rių įrašymas. Mes turime dėti pastangas, kad daugiau 

• ir daugiau LDS narių dalyvautų kuopų susirinkimuose. 
Dėkime pastangas, kad mūsų kuopos ir apskritys kiek 
galint daugiau darbuotųsi. Sudarę gyvesnį, geresnį vei
kimą kuopose, lengviau galėsime gauti ir naujų narių.

Jeigu mes tą padarysime, tai žymiai sustiprinsime 
LDS organizaciniai. Ir mūsų Susivienijimas galės. dar 
daug, daug metų darbuotis fraternalėje ir kultūrinėje 
dirvoje, galės dar daugiau visokių lengvatų suteikti sa
vo nariams.

FINANSINIS LDS STOVIS
Sekamas finansinis raportas padengia periodą nuo 

gegužės 1 d., 1964 m., iki gegužės 1 d., 1966 m.
Su gegužės 1 d., 1964 m., bankuose buvo ........ $107,839.71
Nuo to laiko įplaukė ............................................. 419,144.59
Per tą laiką išmokėta ir investuota ....................  429,041.06
Su gegužės 1 d., 1966, lieka bankuose...................$ 97,943.24
Visas turtas iki gegužės 1 d., 1966  .................$1,467,601.53
Turtas buvo gegužės 1 d., 1964 ..........  1,463,417.57

Turtas paaugo.................. 4,183.96
Pomirtinių ir Pašalpų Išmokėjimai

Nuo gegužės 1 d., 1964 m., iki gegužės 1 d., 1966 m., mirė 
suaugusių skyriaus narių 291 ir 1 vaikų skyriaus. Jų pašalp
gaviams išmokėta viso $131,493.71.

Per šį laikotarpį sirgo 582 nariai ir pašalpomis jiems išmo
kėta $45,755.07.

Per šį laikotarpį suteikta paramos 6 nariams, viso $425.32.
Kiek Išmokėta per 36 Metus

Nuo LDS suorganizavimo iki gegužės 1 d., 1966 m., narių 
mirė 3,497. Jų pašalpgaviams išmokėta pomirtinėmis viso 
$1,366,981.95.

Narių sirgo 17,262 ir jiems LDS išmokėjo pašalpomis 
$964,875.30.

Išmokėjimai Kuopų Sekretoriams
Jau šešeri metai, kaip LDS centras moka kuopų finansų 

sekretoriams atlyginimą už jų darbą — po 50 centų nuo na
rio į metus.

Nuo 1961 metų iki šių metų gegužės 1 d. LDS centras iš
mokėjo kuopų finansų sekretoriams $11,231.75.

Dividendai Nariams
Su pradžia 1963 metų LDS pradėjo mokėti nariams divi

dendus duoklių užsimokėjimo formoje.
Nuo to laiko iki šių metų gegužės 1 d. LDS išmokėjo na

riams $27,635.83 dividendais.
Kuopų Skaičius

šiuo tarpu turime 123 kuopas, jų tarpe dvi angliškai kal
bančias. Laike praeito Seimo turėjome 132 kuopas.

Likvidavosi 9 kuopos.
Narių Skaičius

Su gegužės 1 d., 1964 m., LDS turėjo narių suaugusiųjų 
skyriuje 4266, vaikų skyriuje 265.,. Viso 4531.

Su gegužės 1 d., 1966 iii;, LDS turėjo narių suaugusiųjų 
skyriuje 3946; vaikų skyriuje 292. Viso 4238.

Reiškia, per tą laikotarpį narių skaičius sumažėjo 293 na
riais.

J. SIURBA, Sekretorius
Įnešta ir paremta raportą priimti.
Sekretoriaus raportas priimtas vienbalsiai.

SONATA APIE IŠSIVADAVUSI PROMETĖJĄ

Largo
Kaip sunku žmonijai apvaldyti
Pavogtą ugnį Olimpo dievų,
Kad jinai karuose nežudytų
Tiek nekaltų—svetimų ir savų !

Kad toji ugnis — dyvina, geradare,
Vien tjk palaimą dalintų visiems,
Kad niekas, o nieks, jos netaikytų karui, 
Šviestų vienodai saviems, svetimiems!

Grave
Blaškos Prometėjas, kenčia ligi šiandien,
Prie uolos prikaltas lynų grandine,
Daugel amžių plėšos, ją sutraukyt bando,
Jo kančia jam rodos kartais amžina. . .

Kepenis jam drasko aras7 aštriasnapis, 
O perkūnas svaido ugnines strėles, 
Tūkstantinis aidas, budeliu patapęs, 
Laido jam patyčias, rūsčias, įžūlias..:

Maestoso
Bet kalnuos galopi nuo krašto lig krašto
Susidaro marios skausmo iškęsto,
Titaniška galybė Prometėjui subręsta, —

Olimpo dievus
Supurto visus.

Kerštingus nuo sosto ryžtas numesti 
žemei laisvę atnešti!

Sudrebinęs aukštą, uolėtą kalnyną,
Sutrauko jisai visą šimtą grandinių,
Nubloškia arų visą tuntą sarginį,-------

, Titanui kilniam,
Baltiem jo kalnam

Nusilenkti ateina pulkai tūkstantiniai, 
Laisvi nuo žudynių!

J. Subata

Maskva. — Gražiai, spar
čiai kyla naudojamųjų pro
duktų gamyba. Per šių 
metų pirmuosius šešis mė
nesius gamyba pakilo 8%. 
Tai paėmus visą gamybą 
bendrai. Bet kai kurios 
pramonės šakos pakilo daug 
aukščiau. Štai cheminė pra
monė paaugo 13%. Arba 
paimkime plieno pramonę. 
Per šį pusmetį ji davė 46,- 
600,000 tonų plieno, arba

2,700,000 tonų daugiau kaip 
per tą patį laikotarpį per
nai. Žibalo gamyba paki
lo nuo 118 milijonų tonų 
iki 128.5 milijono.

Tas parodo tolimesnį Ta
rybų Sąjungos žmonių gy
venimo lygio kilimą.

_________/
Lansing, Ill. — Lėktuvo 

nelaimėje žuvo sportininkas 
Tony Lema, jo žmona ir du 
kiti žmonėse

Trylika maloniausių dienų 
Lietuvoje

Kai tik galutinai nuspren
dėme šią vasarą vykti į 
Tarybų Lietuvą ir į kitas 
šalis, pirmiausia kreipiausi 
net į tris skirtingas įstai
gas, kurios parūpina, kas 
yra reikalinga. -Nė viena 
iš tų įstaigų nedavė garan
tijos, kad nuvykę į Tarybų 
Lietuvą galėsime laisvai 
važinėti, kur tik mes už
simanysime. Viskas, ką tos 
įstaigos garantavo, tai kad 
už tam tikrą sumą pinigų 
nuveš į Vilnių ir parveš 
atgal. ,

Vos tik, taip sakant, spė
jome koją į Vilnių įkelti, 
kai kurie iš mūsų turistų 
ėmė bėgioti po įvairias 
įstaigas, teiraudamiesi, ka
da jie galės važiuoti aplan
kyti savo gimines. Negavę 
tikro atsakymo, kai kurie 
išmetinėjo, sakydami: “ J ei
gų negalėjo mane leisti nu
važiuoti pas mano gimines, 
tai reikėjo iš sykio pasaky
ti, tai aš visai nebūčiau va
žiavęs į Lietuvą. Bet ne
trukus pasirodė, kad skun- 
dimasis buvo bereikalingas, 
nes atėjus laikui visi gavo
me leidimus nuvažiuoti.

Iš Vilniaus važiuojant į 
Panevėžį reikėjo važiuoti 
per Ukmergę, ir kadangi 
dar mažas būdamas buvau 
daug ką girdėjęs iš mamy
tės pasakojimų apie šį 
miestą, tai dabar norėjau jį 
pamatyti. Prašiau šoferį ir 
žmoną palūkėti kelioliką 
minučių, o aš, nežinodamas, 
ką norėčiau pirmiausia pa
matyti, pasileidau link baž
nyčios, kuri buvo visai ne
toli. Prisiartinęs prie di
džiųjų durų pamačiau, kad 
užrakintos didžiausia spy
na. Tada apėjau aplink, 
tikėdamasis įeiti pro užpa
kalines duris. Bet čia sto
vėjo keli sunkvežimiai, pil
ni kokių ten prekių, ir lau
kė savo eilės, kada jas iš
kraus. Paprašiau vieną iš 
ten esančių darbininkų, kad 
įleistų į vidų, ir pirm negu 
jis spėjo pasakyti “taip” 
ar “ne,” pridūriau, kad esu 
vienas iš amerikiečių turis
tų.

“Prašome, prašome, ko
dėl ne,” jis atsakė.

Įėjęs į vidų, vietoje baž
nyčios, pasijutau beesąs 
kokiame tai sandėlyje, pil
nai prikrautame įvairiau
sių dėžių.

Pastebėjęs, kad tos įstai
gos užveizda yra labai už
imtas, nes net trys darbi
ninkai norėjo prie jo pri
eiti su svarbesniais reika
lais negu mano, patyliai iš
dūlinau laukan.

Baigiant važiuoti į Pane

vėžį, paprašiau šoferį, kad 
sustotų ir pasiteirautų apie 
brolį Kazimierą. Pavažiavę 
kiek toliau išsisukome iš di
džiojo kelio ir, apsistoję jau 
prie gerai pagyve n u s i o s 
stubelės, apie kurią triūsė- 
si raudonskruostė moteriš
kė, paklausėme:

“Ar žinai, kur čia gyvena 
Niaurai?”

“Nagi, tai čia, esame 
Niaurai,” ir ėmė šaukti: 
“Kazimierai, Kazimierai!” 

Šeimininkė prašė apsisto
ti ant vakarienės ir žadė
jo papiauti gaiduką, bet aš 
išėjęs ir pažiūrėjęs tam 
raudonskiauteriui į akis, 
prašiau visus važiuoti į Pa
nevėžį vakarieniauti.

J. Slėnys pakvietė pas 
juos apsinakvoti, o valgyti 
sutarėme eiti į restoraną.

Mums, amerikiečiams, ku
rie ką nors turime bendro 
su muzika ir dainomis, Juo
zo Slėnio vardas yra girdi
mas jau gal per 10 ar dau
giau metų kaip kompozito
riaus. Man buvo labai ma
lonu išgirsti iš paties Juo
zo, kad jo parašytos dainos 
yra rengiamos spaudai ir į 
netolimoje ateityje gal ir 
mus pasieks knygelės for
moje.

Nuėjus į restoraną, vyras, 
stovįs prie valgomojo kam
bario durų, patėmijo, kad 
vienas iš mano svečių netu
ri švarko, o be švarko yra 
draudžiama eiti į valgomą
jį kambarį. Turėjo grįžti 
ir pasiimti švarką.

Vos spėjus apsidairyti, 
pasijunti, kad esi pirmos 
rūšies restorane, nes čia 
groja orkestras, o svečiai, 
kurie yra pirmiau atėję, 
linksmai juokauja ir nesi
skubina išeiti.

Paprašiau visus užsisaky
tu valgyti ir gerti, ko tik 
kas nori, nes jaučiau, kad 
patekęs į šitokį restoraną 
šešiese, be 30 ar 40 dole
rių vis tiek neišeisi. Bet kai 
visi jau buvo pavalgę ir bu
telis baltosios ištuštėjęs, 
paklausiau, kiek esu skolin
gas. Viską surokavus, pa
davė popierėlį, ant kurio 
buvo parašyta tik 13 rublių!

Panevėžio nebuvau ma
tęs nuo 19 0 7 metų, taigi 
norėjau kuo daugiausia jo 
pamatyti. Bet biskelį pava
žinėjus tuojau atsibosta, 
nes panašių miestelių gali 
rasti ir Amerikoje; skirtu
mas . čia tik tas, kad dau
giausia gatvių čia su lietu
viškais pavadinimais.

Paprašiau privežti prie 
Panevėžio kalėjimo, kuris 
1907 metais atrodė toks 
didelis ir baisus, kuriame

buvo laikomi Ramygalos re
voliucionieriai K r o t k u s, 
Kaupas ir keli kiti. Mūsų- 
gerosios Ksaveros tėveliui j 
Rapolui Baltrūnui čia taip
gi buvo prirengta vieta, bet -. 
jis buvo per daug gudrus f’* 
ir greitas dėl Ramygalos 
stražnikų. Dabar žiūrint į 
tą patį kalėjimą, tik juokas N 
ima, nes jis atrodo toks 
mažytis ir menkutis.

Kas gi čia dabar yra da
roma, teiravausi pas saviš-^ 
kius. Nagi, čia būna atve
žami išsimiegoti tie, kurie 
biskutį perdaug paima, o s 
ypatingai moterys! Tokį 
gavau atsakymą.

Ant rytojaus nuėjome į 
laisvąją rinką, kur už vie
ną rublį nupirkau 10 gra
žiausių baltų pinavijų, ku
rias nuvežę į Velykių ka
pines padėjome ant sesutės 
Aldonos kapo. Šalia Aldo
nos buvo palaidotas jos pir
mutinis vyras liekis, o šalia 
jo buvo palaidotas jo brolis 
Izidorius, iš kurio lūpų aš 
pirmą sykį išgirdau vardus 
Galileo ir Koperniko.

Grįžę į Panevėžį aplan
kėme tragiškai karo metu 
žuvusio Broniuko Niauros 
kapą ir padėję 5 baltas pi- 
navijas atsisveikinome, pa
likdami ilsėtis amžinai.

Artėjant vakarui užgir
dau beną grojant laidotu- 
vių maršą ir, negalėdamas f 
suprasti, ką tai reiškia, pa- ' 
siteiravau pas Slėnį. ,

“Nagi, žiūrėk, ten veža 
nabašninką.”

“Tai kodėl gi taip vėlai?” „ 
teiravausi toliau. 1 .

“O, pas mus taip yra 
priimta, nes tuo laiku daug 
darbininkų būna parėjusių 
iš darbo, tai daugiau žmo
nių gali dalyvauti.”

Žiūrėdamas į tą pusę, iš 
kurios ateidinčjo liūdni mu
zikos garsai, pamačiau lė- 
tai važiuojančią automaši
ną, paskui kurią žygiavo 2 
ar 3 šimtai žmonių.

Norėjau sužinoti, kiek 
kainuoja palaidoti žmogų * 
Lietuvoje, tai kreipiausi į 
kelis skirtingus asmenis. 4 
Jų visų atsakymas buvo . 
beveik vienodas, — apie 65 
rublius. Grabas 40 rublių, 
vainikas 10 rublių, automa
šina 5 rubliai, duobė su iš
kasimu 9 rubliai.

Tarybinėje Lietuvoje pra
leidę tryliką maloniausių 
dienų, jautėmės pavargę, 
bet linksmi. Atsisveikin
dami su saviškiais patėmi- 
jome, kad per brolio Ka
zimiero, kuris vaikystės lai
kais buvo man daugiau ne
gu tėvas, veidą riedą aša
ros. Spausdamas jo deši
nę, prižadėjau už dviejų > 
metų ir vėl apsilankyti...

J. R. Niaura ę

Vilniaus universiteto Skargos kieme Vilniaus gatvėse lietučiui dulkinant.
(J. Sabo nuotr.)



I

Antradienis, rugpiučio (Augusi) 2, 1966

Levas Vladimirovas

Tarybine centralizuota bibliografija
f Bibliografijos uždavinys 

yra registruoti visas kny- 
z gas, stra i p s n i u s ir kitas 

publikaci jas, išleistas per 
tam tikrą laikotarpį, paruo
šiant ir išleidžiant sudary
tus pagal tam tikrą tvar
ką šių publikacijų sąrašus, 
vadinamus bibliog rafijos 
metraščiais, indeksais arba

* rodyklėmis. Nacional i n ė s 
bibliografijos uždavinys — 
registruoti viską, kas išėjo 
iš spaudos vienoje valstybė
je. Be tokios bibliografi
jos sunku būtų susivokti di
dėjančioje spaudos produk
cijoje. Štai kodėl bibliogra
fai vadinami “locmanais 
knygų jūroje.”

Tarybų Sąjungoje nacio
nalinė bibliografija leidžia
ma 'centralizuotu būdu tam 
tikros valstybinės įstaigos— 
Knygų Rūmų. Žemiau pa
teikiame ištraukas iš Levo 
Vladimirovo straipsnio, pa
skelbto JAV moksliniame 
žurnale “College and Re
search Libraries” š. m. ge
gužės mėnesio numeryje.

Centralizuotos bibliogra
fijos problema yra labai opi 
mūsų gyvenamojoje epo
choje. UNESCO nuomone, 
“du pasaulio bibliografinių 

. pastangų svarbiausieji užda- 
> viniai yra: išsamus regist

ravimas naujai leidžiamos 
visokio pobūdžio medžiagos 

h (taip vadinamoji einamoji 
i registracinė bibliografija) 

ir bandymas sukurti pilną 
praeityje išleistos medžia
gos registrą (t. vadinamą 
retrospektyvinė bibliografi
ja). Kiekvienas šių uždavi
nių yra labai sunkus ir pa- 

/ - sidarys dar sunkesnis atei
tyje, jeigu mes juos jau da
bar nepadarysim būtinai

* mūsų kasdieninio darbo da
limi.”

Vienas Amerikos biblio
tekininkystės spe c i a 1 i s t ų 
yra vaizdingai pareiškęs,

* kad mes dabar gyvename 
eksplozijų — sprogimų —

* laikotarpyje: gyventojų 
g skaičiaus eksplozija, moks-

' lo eksplozija, informacijos 
eksplozija ir, pagaliau, kny
gų leidimo eksplozija. Per 
500 spaudos istorijos metų, 
pradedant Gutenbergu, pa
saulio knygų leidimo pro
dukcija didėdavo dvigubai 
kas 45 metai, arba maždaug 
trigubai spartesne roporci- 
ja, negu kad augo pasaulio 
gyventojų skaičius.

Nepaprasta mokslo tiria
mojo darbo “eksplozija” 
privedė prie to, kad per 
metus skelbiama daugiau 
milijono mokslinių straips
nių. Koks milžiniškas už- 

I davinys užtikrinti nuolatinį 
sekimą ir įsisavinimą visos 
šios naujos informacijos! 
Tarybų Sąjungoje nuo 1918 
iki 1964 m. buvo išleista 
daugiau kaip 1,900,000 pa
vadinimų knygų 138 kalbom, 
iš kurių 89 yra šnekamos

Dideli svarbos reikalas

Tarybų S-goje šiandien į 
bibliografiją žiūrima kaip į 
didelės nacionalinės svar
bos reikalą. Vienas iš di
džiausių tarybinės centrali
zuotos bibliografijos siste
mos privalumų yra tai, kad 
ji yra vystoma palankiose 
centralizuotai planuojamos 
ir koordinuojamos ekono
mikos ir kultūros sąlygose, 
kai knygų leidimas ir jų 
platinimas yra tvarkomas 
pačios valstybės.

Daugumoje pasaulio šalių 
nacionalinių bibliogr a f i j ų 
sudarymo uždavinys paves
tas nacionalinėms arba par
lamentų bibliotekoms. Ma
no nuomone, žymiai tikslin
giau pavesti tokio plataus 
masto uždavinį specialiai 
įstaigai. Patyrimas rodo, 
kad nacionalinės bibliote
kos yra perkrautos įvairiais 
specifiniais bibliotekų dar
bais, ko išdavoje nacionali
nė bibliografija gyvena to
kiose bibliotekose įnamės 
teisėmis ir yra nustumiama 
į antraeilę vietą. Tarybų 
Sąjungoje sunkus ir sudė
tingas uždavinys kurti ir 
vystyti nacionalinę biblio
grafiją yra pavestas speci
aliai tam tikslui sukurtai 
įstaigai.— Visasąjunginiams 
Knygų Rūmams, įsteigtiems 
specialiu vyriausybės dek
retu. Pagal taip vad. priva
lomojo egzemplioriaus įsta
tymą Knygų Rūmai gauna

grifu “griežtai konfidencia
liai’' ir kad ši politinio, 
strateginio ar mokslinio po
būdžio slapta medžiaga yra 
prieinama įtik labai ribotam 
oficialiųjų sluoksnių atsto
vų ratui. Niekas Tarybų 
S-goje net nepagalvotų kri
tikuoti JAV Kongreso bib
liotekos arba Britų Muzie
jaus vadovus už tai, kad jie 
neįtraukia šių slaptų leidi
nių į savo šalių nacionali
nės bibliografijos leidinius.

Kokią informaciją mes 
galime gauti apie užregist
ruotus Met r a š t y j e leidi
nius? Tam, kad lengviau 
surasti reikalingą medžia
gą, ji sis'temingai išdėstyta 
Metraštyje pagal prakti
kuojamą TSRS bibliogra
finę klasifikaciją tam tik
rais dalykiniais skyriais

Gamtos mokslai. Matema
tika. 1. Bendrieji klausi
mai. 2. Fizikos matemati
kos mokslai ir t.t Iš kiekvie
nų “Knygų Metraščio” įrašo 
mes sužinom apie užregist- 

(Tąsa 6-me pusi.)

Baltimore, Md.
Lankydamasi pas “Lais

vės” skaitytojus, užėjau 
pas skaitytoją d. C. Yaku- 
binas. Paskambinus durų 
skambutį; duris atidarė jau
na moteris ir pakvietė eiti 
į vidų. Viduje rdau d. Ya- 
kubinas gulinčią lovoje, sa
kė, neseniai grįžusi iš ligo
ninės. Turėjo labai sunkią 
operaciją.

Nežiūrint sunkios ligos 
ir daugelio finansinių išlai
dų, d. vistiek atsinaujino 
“Laisvę” metams ir paau
kojo “L” $1.

Draugė Yakubinas ne
daug kam baltimoriečių pa
žįstama. Turėtumėm ją pa- 
lankyti ar atvirukais sura
minti. Ligoniai geriau jau
čiasi, kai sveikieji juos at
simena. Adresas: C. Yaku
binas, 5003 Federal Street,

spaudinį, kas leidžia jiems 
operatyviai sudarinėti ir 
skelbti einamosios naciona
linės bibliografijos metraš
čius. Tai jų pagrindinė 
funkcija. Be to, Knygų Rū
mai vadovauja darbui taip, 
vadinamos retrospektyvinės 
bibliografijos srityje, o taip 
pat tarnauja kaip metodi
nio vadovavimo centras ki
toms bibliotekoms, vykdan
čioms tiriamąjį ir bibliogra
finį darbą. Pagr i n d i n i s 
einamosios regist r a c i n ė s 
bibliografijos leidinys yra Į Baltimore,’ Md.'21205.
kas savaitę išleidžiamas 
“Knygų Metraštis.” Tai iš
samiausias pasaulyje vado
vas per platųjį tarybinės 
knygos pasaulį. Jis regist
ruoja visų tarybinių lei
dyklų produkciją, visas 
mokslines monografijas, 
vadovėlius, populiarias bro
šiūras, informacinius leidi
nius, grožinę literatūrą, žo
dynus, enciklopedijas ir t. t.

Apie “kritiką”
“Knygų Metraštyje” pa

prastai neregis t r u o j a m a 
tik oficialaus arba instruk- 
tyvinio pobūdžio medžiaga, 
siauro pobūdžio ir įdomi tik 
labai siauram specialistų 
ratui. Ši medžiaga regist
ruojama papildomame 
“Knygų Metraščio’' leidiny
je, neperkraudama tokiu 
būdu ir šiaip jau gan ap
krautus pagrindinius met-

Draugė Ona Žemaitienė 
turėjo labai sunkią opera
ciją. Būna St. Agnes li
goninėje, Room 416.

Ligonėms linkiu greitai 
susveikti.

Jennie Stanienė

LAISVfi

Fitchburg, Mass.
v žmogaus ryžtas nugali 

daug sunkumų
Prieš keletą dienų mu

dvi su A. Balčiūniene nu
vykome į Fitchburgą ap
lankyti mūsų gerų draugų 
Samulėnų. Kaip žinoma, 
prieš trejus metus Joną 
Samulėną ištiko nervų su
krėtimas. Šiai ligai reika
linga pasiryžimo, pastangų. 
Su gydytojo patarimais ir 
jo žmonos ir jos sesutės 
Onos Tamoliūnienės prie
žiūra Jonas gražiai sveiko. 
Tai džiugino šeimą ir drau
gus. Ir pats Jonas links
mėjo su kiekviena diena. 
Stengėsi pataisyti sveikatą 
ir pasiekti brangų tikslą — 
aplankyti gimtąjį kraštą 
Tarybų Lietuvą.

Draugai Samulėnai buvo 
pilnai pasirengę vykti į Lie
tuvą 1962 metais, bet _ ne
tikėtai susidėjusios aplin
kybės sukliudė jiems mielą 
kelionę. Ypač liūdėjo Jo
nas ir nekantriai laukė ki
tų metų. Turėjo viltį kad, 
sulaukęs savo 70-ojo gim
tadienio, 1966 metais aplan
kys savo gimtąjį kraštą. 
Deja, liga kiek pasunkėjo, 
kova su ja—taip pat.

Linkiu tau, mielas drau
ge, ryžto, kantrybės ir vil
ties. To paties linkiu ir 
rūpestingai Joną slaugin- 
čiai Onutei Samulėnienei ir 
sesutei Ievai kovoje už Jo
no sveikatą.

Draugai Samulėnai nepa
miršta ir savosios pažan
gios spaudos. Ir šiuo mūsų 
atsilankymu įteikė $5 “Lais
vės” reikalams.

M. Sukackienė 
Worcester, Mass.

Clinton, Indiana
Pranešimas

“Laisvės” personalui pra
nešu, kad mirė mano vyras, 
mano gyvenimo draugas. 
Mirė balandžio 20, o palai
dotas 29 d. Buvo 
amžiaus.

Samas Mazenis 
Panevėžio rajono, 
kaimo. Į šią šalį
vo 1904 metais, buvo ilga
metis Clintono gyventojas. 
Mylėjo skaityti “Laisvę.” 
Per daugelį metų ją skaitė
me ir dabar tebeskaitau.

Jei galima, prašau įdėti 
į laikraštį, už tai būčiau

90 metu £

paėjo iš 
Mazenių 
atvažia-

CLIFFSIDE PARK, N. J.

Mirus

Vincui Stasiukaičiui
Reikiame gilią užuojautą jo mylimai žmonai, 

sūnums, anūkams ir broliams.

F. Rusgianis
S. Rusgis
J. Bakūnas

A. Bakūnienė
K. Derenčius
J. Ališauskas

5 pust

Tarybų Sąjungos kalbos.Į raščio puslapius.
Kasmet Tarybų S-goj lei
džiamų knygų vidurkis sie
kia 550 naujų knygų šim
tui gyventojų, tuo tarpu 
kai 1913 m., prieš revoliu
ciją, šis vidurkis sudarė 
tiktai 62 knygas.

Operatyvus ir kompen- 
tentingas užregistrav imas 
visos šios milžiniškos naci
onalinės spaudos produkci
jos ir vadovavimas bei ko
ordinavimas pastangų dide
lio skaičiaus bibliografijos 
darbuotojų, vykdančių šį 
kruopštų registravimo dar
bą, būtinai reikalauja vals
tybes paramos.

Tačiau kaip tik ši Knygų 
Rūmų praktika susilaukė 
užsienyje visiškai neužtar
nautos kritikos. “Knygų 
Metraščio” papildomi leidi
niai yra pirmoje eilėje kri
tikuojami už tai, kad jie ne- 
aitspindi visos TSRS spaus
dinamos oficialios medžia
gos, tokiu būdu nuslėpdami 
nuo kitos pasaulio dalies 
tam tikrą svarbią informa
ciją. Visiškai nayvūs sam
protavimai! Nėra paslap
tis, kad visam pasaulyje, ir 
tai ne tik Tarybų S-goje, 

bet ne mažiau ir JAV, yra 
spausdinama medžiaga su

PRISIMINIMAS

Juozas Kausevičia-Kazmir
Mirė rugpiūčio 2 d., 1965 m. ,

Jau vieneri metai kai mirtis pakirto mano 
mylimo vyro gyvybę. Vieneri metai kai esu 
paskendus liūdesio bangose. Visados tave, 
Juozai prisiminsiu ir visados tavo kapą lanky
siu. Ilsėkis ramiai Lietuvių kapinėse.

Theodora, žmona
Pittsburgh, Pa.

labai dėkinga. Vardan jo 
atminties pasiunčiu 6 dole
rius “Laisvės” fondui. Te
gu bus jam amžina atmin
tis.

Su gilia pagarba, pasilie
ku liūdinti

Barbora Mazenis

KRISLAI
(Tąsa iš^l-mo pusi.)

Keista, ir net juokinga, bet 
vartojamas ir toks argumen
tas už ryšius su Kinija. Gir
di, kadangi Kinijoje eina “va- 
lymasis” ir, matyt, apsireiš
kia bruzdėjimas prieš vado
vybę, tai būtų puiku, jeigu 
mūsų Jungtinės Valstijos Pe
kine turėtų ambasadą ir iš 
jos visą tai ‘“stebėtų”. Vadi
nasi iš vidaus sėtų suirutę ir 
pasidalijimą. O kad mūsų 
ČIA (Centrinė žvalgybos A- 
gentūra) tokiais reikalais yra 
puikiai išsitriksinusi, tai se
niai visiems gerai žinoma.

Su tokiais sumetimais var
giai kada nors pavyks sumeg- 
sti normalius santykius su Ki
nija. Ten irgi ne kvailiai sė
di.

(Beje, minėtą argumentą 
pavartojo ‘“N. Y. Times” sa
vo vedamajame liepos 24 d.)

Dar apie tą nelaimingą “pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresą”.

čikagiečių menševikų laik
raštyje (liepos 25 d.) P. Stra
vinskas skundžiasi:

“Tie nutarimai kongreso 
posėdyje nebuvo diskusuoti, 
negi nei pabalsuoti. . . politi
niai nutarimai — didžiausia 
priešinybė šiems kultūri
niams. . . šitie politiniai nuta
rimai — tai Jaunimo Kongre
so gėda.”

Amen!
Didžiausia gėda ne tik “ši

tie politiniai nutarimai”, bet 
visas šis ‘ 
nebuvo nė 
Lietuvos, 
“pasaulio 
kongresu”.

O dar didesnė gėda, kad 
jis buvo sušauktas ir praves
tas pikčiausiais sumetimais, 

1 nukreiptais prieš 
prieš lietuvių tautą, 
gėda, nes ten suvažiavę 
nuoliai buvo mulkinami, 
nosies vedžiojami.

kongresas”. Jame 
vieno jaunuolio iš 

o buvo vadinamas 
lietuvių jaunimo

Lietuvą, 
Jis buvo 

jau- 
už

Kanados J. Kardelis 
laikraštyje sako, kad į 
certą Chicagoje buvo susirin
kus minia “gal iš 15,000, gal 
iš 20,000 žmonių”, betgi Cle- 
velando smetonininkų “Dir
va” (liepos 8 d.) užtikrina 
mus, kad “nors karštis neat- 
laidžiai svilino, bet (susirin
ko) 8,000 lietuvių minia”.

Kardelis tik daugiau negu 
padvigubina atsilankiusių 
skaičių.

savo 
kon-

BALTTMORE, MD.
LLD 25 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadienį, rugpjūčio (Rugust) 6 d., 
2 vai. popiet, nariams žinomoje vie
toje.

Bus išduotas raportas iš buvusio 
“Laisvės”' pikniko, ir pasitarsime 
gal surengsime dar šiemet kuopos 
naudai pikniką. Malonėkite visi na
riai dalyvauti. Komitetas

(59-60)

Cairo. — Egipto vyriau- 
s y b ė planuoja paplatinti 
Suezo kanalą. Visas dar
bas kainuos 126 milijonus 
dolerių.

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Female Help Wanted Male

NURSES RN, all shifts. Top pay, 
excellent fringe benefits. Write Mrs. 
Garner, stating training and exper
ience. ST. HELEN’S HOSPITAL, 
9542 East Artesia Blvd., Bell Flo
wer, California. (59-68)

EXAMINERS. Must be thoroughly 
experienced on Government uni
forms. To check operators and 
coats. Apply 924 Cherry St., 5th fl.

(59-60)

STENOGRAPHER
Exp. Able to take shorthand, use 
elec, typwriter & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
NE Plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

CLERK TYPIST 
General office routine. 
Aptitude for figures. 
NE Plant location. 

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane

PI 4-4452 (57-63)

STENOGRAPHER
Exp. Able to take shorthand, 
use elec, typewriter and IBM 
transcriber. Knowledge general 
offeie routine. NE plant loc. 

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

STENOGRAPHER. Expd. Able to 
take shorthand, use elec, typewriter 
& IBM transcriber. Knowledge ge
neral office routine. N. E. plant loc., 
CROWN PRODUCTS, 2121 Wheat
sheaf Lane, PI 4-4452. (54-60)

WANTED. 6 front makers. 4 skirt 
makers, 2 closers, 2 zipper setters 
to work in modern air-conditioned 
factory. LEE RICHARDS INC., 
1208 Race St., 4th fl., Att.: Mr. 
Brodsky. (55-61)

NURSE, R. N.
ADMINISTRATIVE SUPERVIS

OR. We have openings for an Ad
ministrative Supervisor in our eve
ning (4-12) and night (12-8) tour 
of duty. Employee benefits. Salary 
Commensurate with education and 
experience. Reply personnel •. De
partment, ATLANTIC CITY HOS
PITAL, 1925 Pacific Ave. Atlantic 
City, N. J. (58-60)

OPERATORS
Experienced dresses, section work, 

piece or time work; shop is busy 
all year. HAIDEE, 429 Raritan Av., 
Highland Park, N. J. (58-59)

Male and Female

ASSEMBLER wanted. We will 
train, steady work, fringe benefits, 
good

.5599, 255 East 2nd St., Mineola,
pay. Apply or call 516-PI 7-

N. Y. (59-65)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks rugpiūčio 11 d., 2:30 v. 
popiet. Kviečiame narius ir nares 
dalyvauti šiame specialiame susirin
kime.. Turime daug reikalų apkal
bėti: spaudos piknikas, kuris įvyks 
rugpiūčio 21 d., Olympia Parke. Tu
rime prie jo gerai prisirengti, kad 
būtų pasekmingas.

Taipgi rugpiūčio 13—14 dienomis 
įvyks senų daiktų išpardavimas, — 
turime prie jo prisirengti gerai. Su 
rinkite kuo daugiausia daiktų iš
pardavimui.

Jaskevičius, Sekr.
(59-60)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopa rengia pietus rug

pjūčio 7-tą August, Olympia Parke. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lie
tuvius dalyvauti ir linksmai laiką 
praleisti tyrame ore.

Šeimininkės pasiruošusios svečius 
priimti su skaniais pietais ir žema 
kaina. Kam valgyti namie?

Pietų pradžia 1-mą valandą.
Rengėjos

(59-60) '

Worcester, Mass
“LAISVES” PARAMAI PIKNIKAS

Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio 21 August
Pradžia 1-mą vai. dieną

Olympia Parke, Shrewsbury, Mass
Kviečiame visuomenę atsilankyti ir pasilinksminti 

gražiame parke, tyrame ore. Čia susitiksite daug 
savo gerų pažįstamų ir įsigysite naujų pažinčių.

Rengėjai

ENGINEER or fireman, night 
work, major heatlh, accident and 
life insurance benefits. Paid holi
days, good working conditions.

N.E. Philadelphia. RE 9-0900.
(59-62)

MAN over 21, recent H. S. grad- 
uote to train for management po
sition with fuel Oil & heating Co. 
Excellent opportunity. Call for in
terview. CE 2-9200. (59-64)

MECHANICS. Experienced heavy 
duty gasoline powered trucks, or 
industrial lift trucks. Steady em
ployment. Co. benefits. Apply Mr. 
Cuningham, FRANKFORT SUPPLY 
CO., 840 Cottman. FI 2-7000.

(59-61)
i

COMPOSITOR
Night work. Steady. Vacation with 

pay. Holidays. Insurance benefits. 
Call Mr. Smith.

768-2473 (59-63)

LINOTYPE OPERATOR
Night work. Steady. Vacation 

with pay. Holidays. Insurance be
nefits. Call Mr. Smith.

768-2473 (59-63)

MACHINIST. Set up and operate 
Brown & Sharpe automatic screw 
machines. Must be experienced. Ap
ply 9-4 Mon. thru* Fri. PISTOL 
AUTOMATIC INC., Huntington 
Valley, Pa. WI 7-2000. (58-60)

OIL BURNER SERVICE MAN.

For heavy oil. Experienced. Ideal 
working conditions. Benefits. Call
CA 4-1500. (58-64)

MECHANIC. Tow motor. Exper
ience required. Must be able to 
work shift work. N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

DRYWALL TAPING MEN
Experienced.

Splendid Opportunity 
412-462-9011, Homestead, Pa.

(56-60)

ELECTRICIAN MECHANIC.
Knowledge of circuits necessary.
Able to work shift work. N. E. 
plant location. [

CROWN PRODUCTS ' 
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452.

(54-60)

SUPERINTENDENT. 53 units, 
modern apts. West Oak Lane, full 
charge. Good boss, salary and ap
artment with air-conditioning, car
peting, garbage disposal, coppertone 
kitchen. VI 3-6211.

(56-60)

ASSEMBLER MECHANICAL, 2nd 
shift. Full time, capable of making 
small mechanical assemblies. Must 
have own tools. Good starting rate, 
excellent benefits. An equal oppor
tunityemployer. OPTICAL SCANN
ING CORP., Fairless Hills, Pa. 
WI 9-2022. (55-64)

REFRIGERATION SERVICE 
MAN. Experienced on commercial 
refrigeration and air conditioning. 
Call BA 9-4497. (58-59)

ELECTRICIAN 
Mechanic 

Knowledge circuitry nec. Able to 
work shift work, N. E. plant loc. 

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf lane. PI 4-4452.

(58-64)

CORRUGATED, experienced PRESS 
OPERATOR. All shifts, excellent 
working conditions, liberal benefits, 
paid vacation. O'CONNOR CON
TAINER CORP., 539 Dunks Ferry 
Rd., Eddington. Pa. OR 6-5500.

(58-59)

MAN 
wholesale distributor, plumbing, 

heating, hardware supplies, desires 
man for assembling of orders. 
Opportunity for advancement.

Apply 
MASTER INDUSTRIES, INC.
1303 Buttonwood St. (57-59)

ELECTRICIAN—mechanic, 
knowledge circuitry necessary.' 

Able to work shift work.
N. E. plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

MECHANIC.
Tow motor. Experience required.

Must be able to work shift work.
N. E. plant loc. x

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.

(57-63)

Khartum.—Sudano prem
jeru paskirtas VS a y e d al- 
Mahadi, dar tik 30 metų 
amžiaus. Tai bus bene jau
niausias premjeras pašau- 
lyje.
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Tarybinė centralizuota bibliografija
(Tąsa iš 5-to pusi.) 

ruotų jame knygų nemaža 
duomenų: šios knygos au
toriaus pavardę ir vardą, 
knygos antraštę, jos leidi
mo vietą, leidyklą ir leidimo 
metus, kiek knygoje pusla
pių, i liūs t r a c i j ų ir pan., 
koks jos formatas, (kokiu 
tiražu išleista, kiek ji kai
nuoja ir t. t.

Šalia “Knygų Metraščio,” 
yra dar visasąju n g i n i a i 
metraščiai muzikinės lite
ratūros leidinių, kartogra
finių spausdinių, vaizduo
jamojo meno reprodukcijų, 
testinių leidinių, recenzijų 
ir t. t. Visi šie bibliografi
niai metraščiai pasirodo re
guliariai vis didėjančiais 
savo apimtimi tomais, žur
nalinių straipsnių publika
cija atvaizduojama “Žurna
lų straipsnių metraštyje,” 
kuris reguliariai kas savai
tę leidžiamas nuo 1926 me
tų ir apima straipsnius, do
kumentus ir literatūrinius 
veikalus, pa s i r o d a n č i u s 
TSRS žurnaluose. Leidžia
mas ’taip pat ir mėnesinis 
“Laikraščių straipsnių met
raštis,” kuris apima svar
besnius straipsnius, pasiro
dančius pagr i n d i n i u o s e 
TSRS žurnaluose. Leidžia
mas taip pat ir mėnesinis 
“Laikraščių straipsniii met
raštis/' kuris apima svar
besnius straipsnius, pasiro
dančius pagrindiniuose 
TSRS laikraščiuose.

Jeigu pagalvosime, koki 
didžiulį ir kruopštų darbą 
reikia atlikti tam, kad pa
ruošti žurnalų ir laikraščių 
straipsnių metraščius, tai 
tik tada suprasime jų pui
kių bibliografinių šaltinių 
vertę. Pvz., 1964 m. šiuose 
metraščiuose buvo užfik
suota 155,000 žurnalų 
straipsnių ir 32,500 laikraš
čių straipsnių. Žinoma, per 
sunku būtų apimti visą ne
aprėpiamą daugybę laikraš
čių straipsnių, kurie pasiro
do 7.000 Tarybų S-gos dien
raščiuose ir savaitrašiuose. 
Todėl turi būti daroma tam 
tikra atranka. Tiesa, regist
ruojamų metraštyje laik
raščių straipsniu skaičius 
didėja kasmet. Per pasku
tinius penkerius metus tas 
skaičius išaugo trigubai.

Paminėsiu dar. kad nors 
“Knygų Metraštis” regist
ruoja visus nacionalinius, 
tiksliau pasakius, daugia
nacionalinius TSRS spaudi
nius, nepriklausomai nuo jų 
kalbos, žurnalų ir laikraš
čių straipsnių metraščiai 

Levas Vladimirovas

apima tik tuos straipsnius, 
kurie atspausdinti rusų 
kalba. Kitomis įkalbomis pa
rašytų straipsnių registra
vimas atliekamas atitinka
mų respublikų Knygų Rū
mų arba, kai kuriais atve
jais, jų nacionalinių biblio
tekų, v

Kas juos stebino
Amerikos bibliotekinin

kai, kurie aplankė Tarybų 
S-gą 1961 metais, nustebo 
sužinoję, kad kiekviena iš 
15 tarybinių respublikų, net 
kiekviena iš 28 autonominių 
respublikų ir autonominių 
sričių turi mažiau ar dau
giau išsivysčiusią naciona
linę bibliografiją. “Tokiu bū
du TSRS turi daugiau ne
gu vieną nacionalinę biblio
grafiją plius 17 (faktinai gi 
15) nacionalinių bibliogra
fijų, kurios pakartoja, dub- 
liikuoja antraštes, pasiro
dančias visasąjunginėje bib
liografijoje.” Kaipo aiškų 
pavyzdi tokio dubliavimo, 
reikalaujančio, delegacijos 
nuomone, pastangų, ir pini
gų eikvojimo, jie nurodė į 
Uzbekistano praktiką, kur 
80% pozicijų Uzbekistano 
“Knygų Metraščio” užre
gistruota taip pat ir visasą
junginiame “Knygų Met
raštyje,” o į tuos 80% įei
na Ubekistano mokslinės ir 
mo k y k 1 i n ė s publikacijos. 
Šie faktai yra teisingi, ta
čiau išvados padaromos 
neteisingos.

Užsieniečiai labai dažnai 
nesupranta tarybinio fede
ralizmo esmės. 1963 m. 
konstitucijoje įrašyta, kad 
“TSRS yra federalinė vals
tybė, sukurta laisvanoriško 
lygiateisių tarybinių socia
listinių valstybių susijungi
mo principu.” Šių respub
likų suverenumas, tarp kit
ko, pasireiškia ir jų kultū
ros reikalu tvarkymo auto
nomijoje. Tarybų S-ga nėra 
nacijų susilydymo katilas, 
kaip JAV yra kartais vadi
namos, tarybinė respublika 
nėra tas pats, kas Ameriko
je valstija. Kiekviena ta
rybinė respublika turi savo 
nacionalinę kalbą ir nacio
nalinę kultūrą, savitas isto
rines tradiciias, papročius, 
literatūrą. Kai kurių naci
onaliniu kultūrų žydėjimas 
prasidėjo tiktai tarybiniais 
laikais ir jų nacionalinės 
kalbos įgavo savo raštą tik 
Spalio Revoliucijos išdavo
je.

Tačiau jų kultūros šaknys 
neretai siekia gilios senov

ės. Armėnai, pvz., didžiai 
prisidėjo prie mokslo ir ci
vilizacijos išsivystymo vi
duramžiais. Didysis uzbe
kų astronomas Uglubekas 
ir garsusis gydytojas Avi- 
cena yra plačiai žinomi vi
same pasaulyje. Faktas yra, 
kad pirmoji spausdinta 
knyga Tarybų S-goje pasi
rodė ne Maskvoje, bet Vil
niuje, senojoje Lietuvos 
sostinėje, o išleido ją Balta
rusijos mokslininkas ir kny
gų leidėjas Skorina. '

Šiandien atskiros respub
likos turi labai daug leidi
nių savo naciona 1 i n ė m i s 
kalbomis. Lietuvoje, iš kur 
aš esu kilęs, 1,494 knygos 
buvo išleistos 1963 metais, 
iš kurių 917 buvo lietuvių 
kalba, o likusios 577 rusų, 
lenkų ir kitomis Lietuvoje 
naudojamomis kalbomis. 
Lietuviai, kaip ir kitų Ta
rybų S-gos respublikų at
stovai, yra gyvybiškai suin
teresuoti leisti savo darbus 
ne vien lietuvių, bet rusų, o 
neretai ir užsienio kalbo
mis, tam kad padaryti sa
vo mokslinę ir literatūrinę 
kūrybą žinoma visoje Tary
bų S-goje ir visame pašau- 
lyje.

Tačiau nors ir nemažas 
leidinių skaičius atskirose 
tarybų respublikose išlei
džiamas rusų kalba, pagrin
dinė leidyklų produ k c i j a 
yra nacionalinėje kalboje. 
Šis faktas ir pateisina Kny
gų Rūmų egzistavimą at
skirose respublikose. Ly
giai kaip ir Visasąjunginiai 
Knygų Rūmai Maskvoje, 
kiekvienų resp u b 1 i k i n i ų 
Knygų Rūmų funkcija yra 
panaši. Kaipo nacionaliniai 
bibliogra f i j o s centrai, jie 
gauna visas krašto publika
cijas pagal respublikinius 
privalomojo egzemplioriaus 
įstatymus. Toks įstatymas 
ne tiktai įgalina respubliki
nius Knygų Rūmus sudari
nėti savo einamąją regist
racinę bibliografiją, bet tuo 
pačiu jis sudaro sąlygas 
kurti juose pilniausius na
cionalinės spaudos rinki
nius. Skirtingai nuo Visa
sąjunginių Knygų Rūmų 
visi bibliografiniai įrašai 
respublikiniuose spaudos 
metraščiuose daromi leidi
nio originaliąja kalba, tuo 
pabrėžiant nacionalinį šių 
bibliografijų, pobūdį.

Bendradarbiavimas
Vykdydami savo funkci

jas, visasąjunginiai ir res
publikiniai Knygų Rūmai 
ne tik glaudžiai bendradar
biauja tarpusavyje, bet ir 
su stambiausiomis šalies 
bibliotekomis. Tas bendra
darbiavimas yra būtinas 
vykdant didžiulį darbą su
darant ir išleidžiant ir visa
sąjunginę ir respublikines 
nacionalines bibliografijas. 
Be šio bendradarbiavimo 
respublikiniai Knygų Rū
mai, apkrauti einamosios 
registracinės bibliografijos 
darbais, negalėtų vykdyti 
kitu svarbių bibliografinio 
darbo vystymo uždavinius.

Pavyzdžiui. Visasąjungi
niai Knygų Rūmai nesuge
bėtų atlikti tokio darbo, 
kaip sudarymą “TSRS Kny
gų Analų’' arba “TSRS pe
riodinių leidinių metraščio” 
be respublikiniu Knygų Rū
mu pagalbos. Vykdant šį 
uždavinį negalima apseiti ir 
be kai kurių didesniu bibli
otekų pagalbos. Ypač gi šis 
Knygų Rūmu bendradar
biavimas su didesnėmis ša
lių bibliotekomis yra būti
nas retrospektyvinės biblio

grafijos sudarymo srityje. 
Gruzijoje, pvz., daugiau, ne
gu 300 metų spaudos pro
dukcija užregistruota ir na
cionalinė bibliografija pa
ruošta ir išleista jungtinė
mis respublikinių Knygų 
Rūmų bei Mokslų Akade
mijos, nacionalinės ir uni
versiteto bibliotekų pastan
gomis.

Vertas paminėti Lietuvos 
TSR planas nacionalinei 
retrospektyvinei bibliogra
fijai sukinti. Ši bibliogra
fija turi apimti visą prieš- 
tarybinį laikotarpį, prade
dant nuo pirmos XVI am
žiaus pusės ir baigiant 1940 
metais. Ši bibliografija ap
ims ne tik knygas, bet ir vi
sus kitus spaudinius, perio
diką ir net straipsnius jo
je paskelbtus. Šis didžiulis 
daugiatomis leidinys kuria
mas didžiausių Lietuvos 
bibliotekų ir mokslo įstai
gų bendromis pastangomis, 
vadovaujant respubliki
niams Knygų Rūmams. Į 
redakcinę nacionalinės bib
liografijos kolegiją pakvies
ti geriausieji šios srities ži
novai. Kiekviena biblioteka, 
dalyvaujanti šiame projek
te. gavo specialių uždavinį 
atitinkamai jos fondų pobū
džiui ir tos bibliotekos 
funkcijai ir veiklos charak
teriams.

Kai kurie laimėjimai yra 
taip pat pasiekti paruošiant 
rusų prieštarybinės knygos 
retrospektyvinę bibliografi
ją. Visasąjunginiai Knygų 
Rūmai, užimti darbais, lie
čiančiais tarybinį knygų 
leidimo laikotarpį, negali 
skirti savo jėgas tokiam 
milžiniškam darbui. Šį dar
bą atlikti apsiėmė didžioji 
Lenino vardo visasąjunginė 
valstybinė biblioteka Mas- 
voje ir. Sąltykovo Ščerino 
biblioteka Leningrade. Jau 
pasirodė du pirmieji tomai 
iš numatytų penkių, kurie 
apima periodą tarp 1725 iki 
1800 metu.

i ■

žinoma, yra ir trūkumų
Kalbant apie Tarybų S- 

gos centralizuotą bibliogra
fiją, negalima nepaminėti 
ir kai kurių jos trūkumų. 
Tarybinei bibliografijai, ži
noma, tenka, užpildyti dar 
nemaža spragų, ypač retro
spektyvinės bibliogra f i j o s 
srityje. Tačiau ir einamo
sios registracinės bibliogra
fijos srityje dar ne viskas 
padaryta. Tarybinėse Azi
jos respublikose, kur vieti
niai bibliografijų kadrai yra 
jauni ir neprityrę, einamo
sios ir retrosepktvvinės bib
liografijos kokybė neretai 
yra nepakankamo lygio. 
Bibliografijos leidinių pa
ruošimo technika palyginti 
primityvi, Knygų Rūmai 
yra labai konservatyvūs 
įdiegiant į savo darbą me
chanizacija ir automatiza
ciją. O tai galėtų išspręsti 
daug problemų jų darbe.

Vienas iš didžiausių atly
ginimų ir paskatinimų kiek
vienai tautai, kuriančiai sa
vo nacionalinę kultūrą ir 
mokslą, yra susidomėjimas 
jos laimėjimais šiose srity
se iš kitų tautų pusės. Mes 
tarybiniai bibliogr a f a i su 
dideliu moraliniu pasitenki
nimu matome vis didėjantį 
susidomėjimą užsienyje ta
rybine nacionaline biblio
grafija. Apie tokį susido
mėjimą liudija, pavz., kad 
ir tas faktas, kad viena 
Amerikos leidvkla apsiėmė 
perspausdinti TSRS “Kny
gų Metraštį” nuo jo pra
džios. t. y. nuo 1907 m. ir 
iki 1954 m. Tai milžiniškas 
darbas. Juk reikia išleisti 
156 tomus. Atlikti šį darbą

Vieni turistai grįžta, 
kiti vyksta Lietuvon
Šiandien, antradienį, įdo

mus bus Kenedžio v. aero
drome: Niujorke supuoli
mas: apie 50 lietuvių turis
tų grįžta iš Lietuvos, o apie 
dvidešimt kitų lietuvių tu
ristų apie tą pat.į laiką iš
skris į Lietuvą!

Neatrodo, kad jie galės 
susitikti.

Mus informavo, kad di
džiulė grupė turistų, kuriai 
vadovavo J. Lazauskas, grįš 
rugpjūčio 2 d. 5 avi. po 
pietų, SAS linijos lėktuvu 
Flight 903. 1

Na, o tie, kurie vyksta į 
Lietuvą, išskris 8 vai. vak., 
SASo linijos lėktuvu Flight 
916.

Jonas Lazauskas rašo 
iš Vilniaus:

Sveikas, Rojau, ir visas 
mūsų “Laisvės” štabas!

Puikiai leidžiame laiką. 
Šiandien' demonstr a v o m e 
Respublikinėj (nauj o j o j ) 
bibliotekoj. Gražu mūsų 
Lietuvoje. Vakar apvažia
vau Šiaurės Lietuvą: Ro
kiškį, Užbalins, Kamajus, 
Svėdasus, Anykščius, Gied
raičius, Uteną, Širvintas ir 
Ukmergę. Daug grožio — 
gamtiško ir žmogaus ran
kų pagaminto — naujos sta
tybos. Savo planą įvyk
džiau: visus pažįstamus su
tikau ir pažintis atnauji
nau ...

J. Lazauskas 
1966-VII-23

Padėka M. Stensler 
ir Victor Becker

. Miamio Aido Choras šir
dingiausiai dėkojame, jums,) 
kad atlankėte mus miamie- 
čius, o labiausiai, kad pa
dėjote atlikti Aido Choro 
koncertą liepos 4 d. su gra
žiomis dainomis ir muzika, 
kurios mums ir visai pub
likai labai patiko. Taipgi 
dėkojame “Laisvei” už kon
certo pagarsinimą ir apra
šymą. Siunčiame dešimtį 
dolerių.

Mes linkime jums geriau
sios sėkmės visuose jūsų 
darbuose. 1

J. Birštonas
Choro iždininkas

Atostogauja
Lilija Kavaliauskaitė, “L” 

buhalterė, Lietuvių Spaudos 
Bendrovės iždininkė, porai 
savaičių pasitraukė iš dar
bo, išvyko atostogų. Turė
siantieji reikalų su raštine 
prašomi kantriai palaukti 
iki sugrįžusi iš atostogų Li
lija suspės jos atostogų me
tu užsilikusį darbą atlikti.

Valentina Nevins, Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimo raštinės darbininkė, 
Moterų klubo finansų sek
retorė, su šeima išvyko po
rai savaičių poilsio pas Mrs. 
Jackim i Shelter Island, L. 
L, N. Y.

Visoms linkime smagaus 
nnilsio.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, rugpiūčio 2 d., 7 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. Visi na
riai kviečiami dalyvauti susirinkime, 
nes delegatai patieks raportus iš 
LDS 17-tojo Seimo. Kurių duoklės 
neužmokėtos, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti. — Valdyba,

(58-59)

leidyklą paragino daugelis 
JAV bibliotekų įr mokslo 
įstaigų. ’

New Yorke bus daug 
maršuotojų už taiką
Didysis visašališkasis mar- 

šavimas šį šeštadienį, rug
piūčio 6-tą New Y o r k o 
mieste vyks biskelį skirtin
iu metodu nuo daugelio 
buvusių.

Maršuotojų būriai susi
rinks įžymesniųjų miesto 
rajonų aikštėse ir iš ten 
grupėmis ir masiniais bū
riais patrauks į miesto 
centrą. Centre įvyks ne
ilgi maršavimai ir mitin
gai, bus paskelbtos ir pri
imtos rezoliucijos už taiką.

Vienas didžiųjų maršavi- 
mų prasidės Flushjnge 9 
vai. Mobilizacijai vadovau
ja daug taikos reikalaujan
čių organizacijų ir grupių. 
Susirinks Friends Meeting 
House, 137th St. ir North
ern Blvd.

Brookl yno maršuotojai 
susirinks 10 vai. Fulton 
Parke, Fulton ip Stuyvesant 
Streets. Iš čia dalį kelio 
maršuos, o paskiau subway 
traukiniais važiuos iki 34th 
St., Manhattane. Iš ten 
maršuos į Times Square ir 
iš jo į Rockefeller Plaza, 
kur 2 vai. prasidės masinis 
mitingas. Plaza yra prie 
Fifth Ave. ir 50th St.

Išvyka-pietūs Gr. Necke 
jau šį sekmadienį

Kaip jau buvo pranešta, 
šauni išvyka ir dideli pie- \ 
tūs įvyks sekmadienį, rug
piūčio 7 d.

Pietūs bus išduodami 1 v. M 
Vieta: daugeliui žinomame 
miesto Kings Point Parke, 
Area No. 7.

Tai viena iš gražiausiu 
vietų visoje apylinkėje, ga-^ 
Įima gražiai atsivėdinti ir 
karščiausioje dienoje milži
niškų medžių pavėsyje. s

Išvykoje dalyvaus ir tars 
savo žodį kai kurie ką tik 
sugrįžusieji iš Lietuvos as
menys. Visiems bus proga 
juos susitikti, su jais pasi
kalbėti.

ši pikniką rengia LLD 
72 kuopa su LLD 2-osios 
apskrities pagalba.

Kviečiame lietuvių visuo
menę skaitlingai suvažiuoti 
ir smagiai-linksmai laiką 
praleisti. Rengėjai

“GERŲ VĖJŲ”!
Su trečia grupe į Lietuvą 

išskrido newjersietes, “Lai
svės” skaitytojos, Josephine 
Augutienė, Hampton, N. J., 
ir Martha Burkauskienė, 
Elizabeth, N. J.

Linkiu joms geros vieš
nagės Lietuvoje, ir laimin
gai ir sveikom sugrįžti į 
namus. - k

’ L.’K—te

MIRĖ
Praėjusį penktadienį, lie

pos 29 d., mirė sena pa- 
žangietė mūsų parengimų 
ir sueigų lankytoja Alice 
Tamm. Pašarvota Cooke 
šermeninėje, 6900 4th Ave., 
Brooklyne. Bus laidojama ~ 
Evergreen kapinėse trečia
dieni. rugpiūčio 3 d., 1 vai. - 
po pietų.

Reiškiame užuojautą jos 
artimiesiems ir draugams.

Šią žinia pranešė Juozas 
Weiss.

New Yorkas. — Teismas 
nusprendė, kad kongresma- 
nas Powell turi sumokėti 
Mrs. James $160,000.

Shenandoah, Pa., Apylinkėje 

“LAISVES” PARAMAI PIKNIKAS
Toje pačioje vietoje, kur pernai buvo

Tarp Mahanoy City ir Lakewood parko

Įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 21 August
Martishin Grove

Kviečiame visus atsilankyti, čia turėsite malonių 
pasimatymų ir linksmai laiką praleisite.

Rengėjai
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PIONEER 3-8504 PILGRIM 2-2922

Greater Northeast Beauty Academy
DAY & EVENING CLASSES

7358-60 Castor Avenue
P. C. SHAPRANAUSKAS PHILADELPHIA, PA. 19152

PIETOS PAS ČIURLIUS 
JŲ GRAŽIAME SODE, PATTENBURG, N. J.

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo 18 dieną, 1966 
Pietūs bus duodami 12 vai. dieną

Pietų kaina $3.50 asmenui

. Obuoliai bus pačiame prinokime. Papietausite, 
paobuoliausite tyrame ore gražiame sode.




