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KRISLAI Perversmas Peru Kų pasakys JAV kongresas?
Jau pradėkime planuoti 
Dar vienas pavyzdys 
Irgi svarbi sukaktis 
Džiugu matyti
New Yorkas pirmutinis?

A. BIMBA
Tik trejetas savaičių bepa

liko iki “Laisvės” metinio va
jaus. Kaip ir kasmet, jis 
prasidės su spalio pirma die
na. New Yorke vajų pradėsi
me su dideliu parengimu šio 
mėnesio 28 dienų savo salėje.

Kaip ir paprastai, vajus 
turės du didelius tikslus: gau
ti laikraščiui naujų skaitytojų 
ir sukelti penkiolikos tūk
stančių dolerių fondų jo gyva
vimui užtikrinti.

Jau pradėkime planuoti ir 
ruoštis. Pasiryžkime šį vajų 
padaryti vienu iš pačių sėk
mingiausių.

L_ J

Pranešama, kad po labai 
sėkmingos tapybos kūrinių 
parodos Leningrade Hermi- 
tažo muziejuje, praeitų savai
tę, tų pačių viso šimto kūri
nių paroda atidaryta Mask
vos Puškino muziejuje. 
Maskviečiai jos laukė ir labai 
šiltai sutiko.

Visi šitie kūriniai yra pa
skolinti iš New Yorko Metro
politan muziejaus. Tai pada
ryta pagal kultūrinių mainų 
tarp šios šalies ir Tarybų 
Sųjungos programų. Tai dar 
vienas labai sėkmingo kultū
rinio bendradarbiavimo pa
vyzdys. Jį galima tik kar
ščiausiai sveikinti.

Šiemet, lapkričio mėnesį 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimui sukaks lygiai 45 metai 
amžiaus. Tai graži ir svarbi 
sukaktis. Organizacijos orga
nas “Tiesa” ragina visus vei
kėjus ir narius šių sukaktį 
plačiai ir iškilmingai atžymė
ti. Nė viena kuopa neturėtų 
apsieiti be kokio nors sukak
tuvinio renginio.

□

Po gerokos petraukos vėl 
pasirodė kanadiečių “Liau
dies Balsas”. Labai džiugu 
matyti ir jį paimti į rankas. 0 
ypač džiugu iš draugo Z. 
Janausko lūpų girdėti užtik
rinimų, kad “Liaudies Balsas 
toliau eis, “kad ir rečiau’’, 
anot jo, “bet eis”. Nuošir
džiausiai linkime sėkmės ka
nadiečiams draugams šiose 
pastangose.

Mūsų dydysis New Yorkas 
šiomis dienomis gali pagarsė
ti dar vienu pasižymėjimu.

Kalbama apie jo pasiskel- 
bimų subankrutavusiu. Jis 
prasiskolinęs iki ausų, dau
giau paskolų iš bankų nebe
gali gauti. Jis nebegali mies
to darbininkams išmokėti al
gų. Tikras “kaput”..

Bizniams įstatymai leidžia 
pasiskelbti subankrutavu
siais. Taip ir padaro tūkstan
čiai įvairiausių biznių. Biznie
rius pranešė valdžiai, kad jis 
nebegali išsiversti ir savo 
nelaimingą biznį uždaro. Jis 
visiems skolintojams parodo 
špygų, ir niekas neturi teisės 
legališkai prie jo kabinėtis.

Kodėl to paties negali pa
daryti visas miestas, dar gi 
didžiausias ir turtingiausias 
miestas visame pasaulyje? 
Advokatai sako, kad gali, 
įstatymai leidžia. Ir mūsų 
New Yorkas gali būti pirmu
tinis taip pasielgti. . .

Beje, biznierius po tūlos,

pertraukos užsideda naujų 
biznį ir vėl sau bizniavoja. Kų 

.tokiame atsitikime darytų 
mūsų miestas?

Žinoma,majoras Beame ir 
kiti smarkūs galvočiai ir apie 
tai jau iš anksto galvoja, tik 
niekam viešai nesigiria.

Beje, ar girdėjote, kad mū
sų šaunioji kaimynka Meksi
ka po paskutinio pasaulinio 
karo neturėjo nė pilnų dvide
šimt milijonų gyventojų, jį 
šiandien jau turi apie šešias
dešimt milijonų, o su pabaiga 
šio šimtmečio jau turėsiant 
visą šimtų milijonų? Tai bene 
bus smarkiausiai gyventojais 
auganti šalis visoje šioje aša
rų pakalnėje.

respublikoje
Lima. Rugpiūčio 29 dienų 

staiga įvykdytas militarinis 
perversmas. Prezidentas ge
nerolas Juan Velasco Alvara
do, kuris prezidentavo nuo 
1968 metų pabaigos ir buvo 
laikomas gana pažangiu va
du, nuverstas. Jo vietų užė
mė jo premjeras Francisco 
Moralės Bermudez. Neaišku, 
ar perversmas buvo praves
tas su premjero pritarimu ir 
jam vadovaujant, ar be jo 
žinios.

Reikia žinoti, kad ir iki šiol 
nuo 1968 metų Peru valdžia 
buvo militarinė. Taigi, ta 
prasme pakeitimas neatrodo 
labai drastišku pakeitimu - 
vietoj vienos grupės milita- 
ristų, vairų paėmė kita gru
pė. Bet naujasis prezidentas 
laikomas daug konservatiš- 
kesniu už nuverstųjį. Todėl 
veikiausia jis šalies vairų vai
ruos kita kryptimi, daugiau į 
dešinę.

Įdomu ir tas, kad pervers
mas įvykdytas kaip tuo laiku, 
kai Peru mieste vyko neprisi- 
dėjusių šalių konferencija ir 
dėl perversmo nebuvo nu
traukta.

Pasaulis stebės Perų Res
publikos naujosios vyriausy
bės nusistatymą ypač tarp
tautiniuose santykiuose.

Camera Pn?$»

Francisco Morales Bermudez

Juan Velasco Alvarado

Detroit, Mich. - Žymus uni- 
jistų vadas Raoul Leger ragi
na katalikus unijistus protes
tuoti prieš Portugalijos vys
kupus, kurie aktyviškai tal- 
kauja reakcijai.

Vėliausios Žinios
United Nations, N. Y. - 

Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja laiko specialių se
sijų aptarimui ekonominio 
bendradarbiavimo tarp besi
vystančių šalių ir jau aukštai 
išsivysčių. Jungtinių Valstijų 
atstovybė > pateikė tokiam 
bendradarbiavimui planų. Jis 
susideda iš kelių punktų. Be
ne svarbiausias, tai pasiūly
mas sudaryti iš apie dešim
ties bilijonų dolerių fondų, iš 
kurio būtų padedama besi- 
vysčioms šalim plėsti savo 
ekonomikų. Tokį fondų, aiš
ku, finansuotų išsivysčios ša
lys. Kitas svarbus pasiūly
mas įsteigti tarptautinį ener
gijai vystyti institutų. Juk 
visur jaučiama energijos sto
ka. Taipgi yra pasiūlymas 
įsteigti tarptautinį industria
lizacijos institutų.

Specialios sesijos reikalavo 
besivystančios šalys.

Quito, Ecuadoras. - Pirma
dienį, rugs. 1 d., įvyko milita- 
rinis sukilimas, bet jis buvo 
tuoj sutriuškintas. Dvylika 
žmonių užmušta ir apie šim
tas sužeista.

•
Washingtonas. - Preziden

tas Fordas užgiria ir sveikina 
sutartį tarp Izraelio ir Egip
to. Jis ragina Kongresų tuoj 
užgirti pasiuntimų amerikie
čių prižiūrėjimui, kad sutar
ties būtų prisilaikoma.

•
Leipzig. - Pirmadienį čionai 

besileisdamas Rytų Vokieti
jos lėktuvas sudužo. Dvide
šimt šeši žmonės užmušti.

•
Washingtonas. - Senato ko

mitetas, kuris plačiai tyrinėjo 
taip vadinamus “priežiūros 
namus” (“nursing homes”), 
surado, kad jie yra gaisriniai 
slastai, kad juose apsauga 
nuo gaisrų netoleruojama ir 
t. t. O tuose namuose gyvena 
šimtai tūkstančių senų žmo
nių. Jų tarpe daug ir lietuvių. 
Kongresas turėtų priversti šį 
pavojų iš tų namų tuoj paša
linti.

•
Cairo, Egiptas. - Egipto 

prezidentas Anwar Sadatas 
ateinantį mėnesį lankysis 
Jungtinėse Valstijose su ofi
cialiu vizitu.

Londonas. - Skrendant iš 
Kennedy, aerodromo New 
Yorke į Londonu tarybiniame 
Aeroflot lėktuve vienas tar
nautojas nusižudė, paleisda
mas sau kulkų į galvų. Saužu- 
dystės priežastis nežinoma.

Komunistai prieš 
rasistus Bostone

Bostonas. - Rugpiūčio pa
baigoje įvyko Naujosios Ang
lijos Komunistų Partijos dis- 
trikto vadovybės pasitari
mas. Nutarta visomis jėgo
mis vystyti masinį judėjimų 
prieš Bostono rasistus, kurie 
priešinasi mokyklų integraci
jai. Ypatingai, kaip žinia, 
Bostono pietinėje dalyje ra
sistai griebiasi net teroro 
užkirtimui kelio mokyklų in
tegracijai, kurių įvykdyti yra 
teismo įsakyta.

Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Henry Kissinger ir 
Egipto prezidentas Anwar el-Sadat tariasi Alexandrijos 
mieste.

Pagaliau, po labai ilgų derybų net su keliomis pertrauko
mis, Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriui pavyko tarp 
Izraelio ir Egipto pasiekti trumpalaikės taikos sutartį. 
Svarbiausiu sutarties punktu reikalingas Jungtinių Valstijų 
Kongreso užgyrimas. Tai punktas, kuriame Kissingeris yra 
pažadėjęs keletu šimtų (pradžioje du šimtus) Amerikos 
savanorių prižiūrėjimui, kad sutartis yra iš abiejų pusių 
vykdoma.

Kyla klausimas - kodėl Jungtinės Valstijos, o ne Jungtinės 
Tautos, kurios iki šiol ten turėjo ginkluotų militarinį vienetų 
taikai palaikyti, nuo dabar prižiūrės, kad tarp Izraelio ir 
Egipto neatsinaujintu, ginkluotas susikirtimas? Argi tas 
nereiškia šios šalies tiesioginį ginkluotų įsivėlimų į Vidurio 
Rytų konfliktų? Tvirtinimas, kad tie savanoriai bus ginkluo
ti tik “apsigynimo” ginklais, neišlaiko jokios kritikos.

Kaip ten bebūtų, Kongrese tikimasi labai tvirtos opozici
jos šiam sutarties punktui. Jeigu Kongresas jo neužgirs, 
visa ši sutartis nieko nereiks.

Amerikos komunistų siūlymai dėl 
pastovios taikos Vidurio Rytuose

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos 21-oji konven
cija priėmė rezoliucijų Vidu
rio Rytuose padėties klausi
mu. Joje pateikiami labai 
rimti siūlymai dėl pasiekimo 
pastovios taikos šiame pasau
lio kampe. Trumpalaikis susi
tarimas tarp Izraelio ir Egip
to pagrindiniai ten nepašalina 
taikai pavdjaus.

Komunistų rezoliucijoje 
siūloma:

Izraelis turi išsikraustyti iš 
visų jo okupuotų arabiškų 
žemių.

Susitarta su 
Japonija

Tokyo. - Baigėsi oficialus 
Jungtinių Valstijų gynybos 
sekretoriaus Schlesingerio 
vizitas Japonijoje. Jis sako, 
kad susitarta kasmet turėti 
su Japonija pasitarimus apsi
gynimo reikalais.

Čia sekretorius buvo at
skridęs iš Pietų Korėjos, ku
rios vyriausybei jis prižadė
jo, kad Amerikos gerai gink
luota 40,000 vyrų pasiliks 
Korėjoje neribotų laikų.

Angel Otaegui
Burgos, Ispanija. - Šiuos du 

Baskų tautos partizanus fa
šistinis teismas nuteisė mirti.

Palestiniečiams turi būti 
suteikta teisė į nepriklauso
mybę ir savo valstybę.

Izraelis turi tuoj paleisti iš 
kalėjimų 18,000 juose laiko
mų palestiniečių.

Jungtinės Valstijos turi nu
traukti bet kokių militarinę 
pagalbų Izraeliui.

Turėtų tuoj būti sušaukta 
Genevoje konferencija Vidu
rio Rytų konferencija, kurio
je turėtų teisę dalyvauti vi
sos paliestos šalys, jų tarpe ir 
palestiniečiu. Palestinos Išsi
laisvinimo Organizacija.

Newport, R. L • Čia kalbė
damas prez. Fordas pareiškė, 
kad jis pilnai vykdys įstaty
mų Bostone mokyklų disegre- 
gacijos klausimu. Tačiau tuoj 
pridūrė, kad jis netiki, kad 
vaikų gabenimas busais, kad 
pasiekus mokyklų disegrega- 
cijų, nėra geras kelias pasie
kimui aukštos kokybės ap- 
švietoje. Kitais žodžiais, pre
zidentas yra priešingas ver
stinam vaikų busais vežioji
mui. Tai paskatinimas ra
sistams priešintis mokyklų 
diSegregacijai Bostone.

*
Echeverria ir Jose Antonio Artola

Abudu tiktai 23 metų am-
žiaus. Jų išgelbėjimui eina 
platus masinis judėjimas.

Ar naujas Portugalijos 
premjeras pakeis kryptį?

Lisbon. - Pagaliau Portuga
lijos prezidentas Gomes nusi
leido reakcinėms jėgoms, at
statė Vasco Goncalves iš 
premjero vietos, o jo vieton 
paskyrė viceadmirolų Jose B. 
P. Azevedo.

Vasco Goncalvesui buvo 
primetamas simpatizavimas 
komunistams. Tačiau sako
ma, kad ir naujasis premje
ras nėra gryno kraujo reakci
ninkų žmogus. Iki šiol Azeve
do politikoje aktyviškai nepa
sireiškė. Jo paskyrimui 
premjeru nesipriešinę ir pa
žangieji žmonės.

Neaišku ir tas, ar Goncal
ves pats rezignavo, ar iš 
tikrųjų buvo prezidento Cos
ta Gomes atstatytas. Įdomu, 
kad buvęs premjeras tuoj 
tapo paskirtas šalies ginkluo
tų jėgų štabo viršininku. O 
juk ginkluotų jėgų vaidmuo 
šiuo, tarpu Portugalijos revo
liucijoje labai svarbus. Tuo 
paskyrimu, matyt, labai ne
patenkinti reakcininkai armi
joje ir už jos ribų.

Prezidento 
pažadėjimas — 
11 mil. naujų darbų

Augusta, Me. - Praeitų sa
vaitgalį čia lankėsi preziden
tas Fordas ir Darbo dienos 
proga pasakė smarkių politi
nę kalbų. Jis pripažino, kad 
šiandien šioje šalyje nedarbo 
lygis peraukštas. “Aš darysiu 
viskų, kas tik mano galioje,” 
jis garsiai pareiškė, “kad at
sirastų naujų darbų”. Jis pa
žadėjo iki 1980 metų surasti 
ar padaryti vienuolika milijo
nų naujų darbų.

Matyt, prezidentas neabe
joja, kad 1976 metais jis 
rinkimus laimės ir pasiliks 
prezidentu visus ketverius 
metus, tai yra, iki 1980 m. 
Tačiau jis neišdėstė, kaip ir 
kokiais būdais jisai tikisi su
kurti tuos naujus darbus.

Kų darys kitos 
darbo unijos?

Londonas. - Anglijos ang
liakasių unija laikoma kai
riausia unija visoje šalyje. 
Bet šiuo tarpu jinai didele 
dauguma pasisakė už premje
ro Wilsono programų kovai 
prieš infliacijų, kuri Angliju 
smaugia dar skaudžiau, negu 
Jungtines Valstijas. O toje 
programoje patariama arba 
reikalaujama, kad darbo uni
jos savo algų pakėlimo reika
lavimus apribotų. Vietoje rei
kalauti 30 procentais algas 
pakelti, organizuoti darbinin
kai privalo reikalauti tik 10 
procentų pakėlimo.

Kų pasakys kitos darbo 
unijos? Reikia žinoti, kad 
Anglijos darbininkai gerai or
ganizuoti. Kai kurios kitos 
didžiosios unijos gali atsisa
kyti sekti angliakasius ir ne
siskaityti su premjero Wilso
no pageidavimais.

Washingtonas. - Ištirta ir 
surasta, kad šiandien keturi 
milijonai amerikiečių turi po 
dvi ar daugiau tarnybas. Ir, 
žinoma, jie gauna dvigubų ar 
dar didesnį atlyginimų. Jų 
didelę daugumų sudaro val
džios tarnautojai - įvairūs 
inspektoriai, policininkai, 
mokytojai ir kiti.

Ingeborg Lippman

Vasco Gonęalves

Associated Press

Josė B. P. Azevedo

Vokiečiai finansuoja 
Portugalijos 
socialistus

Bonna. - Pasirodo, kad per 
pastaruosius pusantrų metų 
Vakarų Vokietijos Socialde
mokratų Partija milijonais 
dolerių finansavo Portugali
jos Socialistų partijos veiklų. 
Reikia atsiminti, kad Social
demokratų partija šiuo tarpu 
yra Vakarų Vokietijoje va
dovaujančioji partija. Jai 
lengvai prieinamos didžiau
sios sumos.

Paaiški ir tas, kad ir kitos 
Vakarų Europos socialistų 
partijos suteikė labai žymių 
finansinę paramų Portugali
jos socialistams. Sakoma, 
kad jos labai gražiai atsiliepė 
į portugalų socialistų vado 
Soares prašymų pagalbos.

Ar Arabų šalys 
keičia nusistatymų?

Lima, Peru. - Pranešama, 
kad “trečiojo pasaulio” šalių 
konferencijoje, kurioje daly
vauja daugiau kaip 80 kraštų 
užsienio reikalų ministrai, 
arabiškų kraštų nusistaty
mas link Izraelio tapo “su- 
švelnytas”. Jie jau taip griež
tai nebereikalauja, kad Gene
ralinė Asamblėja nutartų Iz
raelį išmesti iš Jungtinių 
Tautų. Jei tas pasitvirtintų, 
tai būtų iš tikrųjų labai žy
mus nusistatymo pakeitimas. 
Iki šiol juk arabiški kraštai ir 
iškėlė klausimų apie Izraelio 
pašalinimų.

Washingtonas. - Kongrese 
girdisi balsų, griežtai priešin
gų siuntimui amerikiečių į 
Sinai “palaikymui taikos” 
tarp Izraelio ir Egipto. Jie 
teisingai mano, kad tas vestų 
prie pakartojimo istorijos su 
Vietnamu.
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Kolektyvus saugumas ir Azijai
Didelis pasisekimas su Europos Saugumo ir Bendradar

biavimo Konferencija skatina ir Azijos kraštus eiti tuo pačiu 
keliu. Įdomu, kad panašia saugumo ir bendradarbiavimo 
konferenciją prieš šešerius metus pasiūlė ta pati Tarybų 
Sąjunga. Deja, plataus atsiliepimo iki šiol nebuvo susilauk
ta.

Tarybinė spauda iš naujo tą pasiūlymą pradėjo energingai 
propaguoti. Jinai nurodo, kad dabar Azijos šalys turi gerą 
pavyzdi. Jodavę Europa. Ji parodė, kad su gera valia ir 
sveikais norais valstybėms galima susitarti ir išvien 
darbuotis taikos išlaikymui, visoms saugumo ir pastovumo 
užtikrinimui.

Kaip dabar dalykai sustovi, tai Azijoje verda ginklavimosi 
lenktynės. Viena šalis bijo kitos, viena kita nepasitiki, viena 
kitai pavydi, kiekviena ieško užtarimo ir ginklais paramos 
išsivysčiusiose kapitalistinėse šalyse. 0 tos milžiniškos lėšos 
taip neapsakomai reikalingos šimtams milijonų skurstančių 
Azijos žmonių gyvenimui nepagerinti.

Bus įdomu stebėti, kaip iš kur pirmiausia bus atsiliepta Į 
Tarybų Sąjungos pasiūlymo panaujinimą. Reikia tikėtis, 
kad šį kartą jos balsas nepasiliks balsu girioje, kad šį kartą, 
turėdamos Europą už pavyzdį, Azijos kontinento šalys 
nepasiliks kurčios.

Tarybų Sąjungai Azija nėra kur nors tolimas kontinentas. 
Kaip žinia, jame yra kelios tarybinės respublikos. Kontinen
to saugumas ir bendradarbiavimas joms labai apeina. Todėl 
reikia tikėtis, kad Tarybų Sąjunga nuo dabar dar energin
giau savo pasiūlymą populiarins ir panaudos visas diploma
tines galimybes jį, taip sakant, Azijos kraštams “įpiršti”. 
Jinai kantri. Tai parodė jos elgimasis su savo pasiūlymu 
Europai siekti saugumo. Per dvidešimt vienerius metus 
Tar. S-ga joms “piršo” Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferenciją. Kartais atrodydavo, kad visa ta idėja tapo 
pamiršta, kad jinai amžinai palaidota. Ir tiktai šiemet visas 
pasaulis pamatė, kad Tarybų Sąjungos užsispyrimas puikiai 
“apsimokėjo”. Anksčiau ar vėliau, mums atrodo, panašiai 
bus ir su jos pasiūlymu Azijos kraštams.

Kelionė i Marsą ir jos reikšmė
Amerika paleido link Marso kosminį mokslinio tyrinėjimo 

aparatą. Apskaičiuota, kad jeigu viskas eis pagal dienotvar
kę, tai toje planetoje nusileis 1976 metų liepos ketvirtą 
dieną, kuomet Amerika švęs savo nepriklausomybės dviejų 
Šimtų metų sukaktuves.

Šis žygis turi ne tik simbolišką reikšmę, bet ir rimtą 
mokslinį siekį: surasti, ar iš tikro Marse egzistuoja gyvybė.

Kaip žinia, jau per šimtmečius žmonės kalba, kad Marse 
egzistuoja gyvybė. Vėliau per galingus teleskopus pastebė
ta Marse kaip ir lygios linijos, kurios atrodo kaip iškasti 
kanalai. Tad išvada buvo daroma, kad tie kanalai iškasti 
kokių nors civilizuotų gyvybių, gal ir panašių į Žemės 
žmones. Dabar astronomai tai kanalų teorijai jau netiki. 
Naujausieji galingiausieji teleskopai rodo, kad tie “kanalai”, 
tai gamtiniai Marso paviršiaus ruožai, susidarę natūraliai, o 
ne kokių nors gyvūnų rankomis.

Visgi, gyvybės galimybė Marse dar domina mokslininkus. 
Manoma, kad Marse yra vandens liekanų ir kitokių 
medžiagų, kurios reikalingos gyvybei.

Jeigu viskas eis kaip planuojama, pasiųstasis aparatas per 
radijo ženklus “papasakos” Žemės mokslininkams apie 
Marso paviršiaus medžiagas, orą, drėgmę ir 1.1.

Bet mokslininkai nurodo, kad kalbant apie gyvybę kitoje 
plantoje, būtų teisingiau sakyti “gyvybė, kaip mes ją 
suprantame”. Mat, labai galimas dalykas, kad kitose 
planetose egzistuoja gyvybės reiškiniai, o gal ir labai 
komplikuotos gyvybės, kurių mes, Žemės žmonės, savo 
penkiais pojūčiais visai nepastebėtume ir nesuprastume.

Kaip čia dabar su tais grūdais
Visokio plauko reakcininkai labai pamėgo demagogišką 

argumentą prieš grūdų pardavimą Tarybų Sąjungai. Girdi, 
čia mums duonos kaina pakils. Ypatingai šia demagogija 
vadovaujasi mūsų darbo unijų biurokratai su George Meany 
priešakyje. Jie netgi panaudoja šios šalies laivakrovius ir 
kitus laivų darbininkus pravedimui boikoto prieš grūdų 
išvežimą.

Ir negalima sakyti, kad ši demagogija atsimuša kaip 
žirniai į sieną. Ji yra reakcijos įrankis nuodijimui eilinių 
amerikiečių proto. Ji turi tam tikro pasisekimo. Iš tikrųjų, 
dažnas net ir darbininkas pagalvoja: išsiųsime milijonus 
tonų grudų į Tarybų Sąjungą, čionai duona pabrangs ir mes 
nukentėsime.

Pažiūrėkime, kaip tai visa atrodo realiame gyvenime, 
šiandieniniame, moderniškame gyvenime. Kasmet mes 
išmokame iš valstybės iždo dideles sumas pinigų farme- 
riams, kad jie neartų laukų ir nesėtų javų. Grūdų eksportas 
padės nugalėti šitą ekonominę beprotybę. Nereikės tų 
milžiniškų sumų farmeriams mokėti. Bus galima jas 
panaudoti kitiems reikalams, kurių turime labai daug. Tuo 
tarpu farmų žmonės turės darbo ir pajamų pragyvenimui.

Duonos kaina iškilo į padanges (už geresnės duonos svarą 
jau reikia mokėti 55 centus) kaip tik pastaraisiais pora 
metų, kai į Tarybų Sąjungą nebuvo išvežta nė viena grūdų 
tona. Vadinasi, kainos pakilimo priėžastis ir šaknys glūdi 
kur nors kitur.

Bet daleiskime, kad iš tikrųjų eksportavimas tam tikro 
kiekio mūsų žemės ūkio produktų nepadės mūsų kasdieninei 
duonutei atpigti. Bet kodėl šitas klausimas keliamas tiktai 
apie duoną ir jos kainą?

Kaip su automobiliais? Kodėl neprotestuojama prieš jų

Kas ką rašo ir sako
IR KLERIKALŲ DILEMA

Koks ten Bal. Brazdžionis 
Kanados pabėgėlių “N. L.” 
aną dieną pastatęs klausimą 
“Ar pasiliks tušti vienuoly
nai?” ir apmelavęs tikinčiųjų 
padėti nūdienėje Lietuvoje, 
gailiai verkia:

“O šiapus, lietuviai tikėji
me atšąla ir naujų pašaukimų 
nedaug tesiranda. Rūpi vi
siems, kas atsitiks su mūsų 
parapijom ir mokyklom bei 
vienuolynais, argi lietuviškos 
pamaldos bus tik didesnėse 
kolonijose, išmirus vyresnei 
kartai dvasiškių ir nesant 
kam juos pavaduoti. Ši pro
blema jau giliai svarstoma 
Lietuvių Katalikų Kunigų 
Vienybės ir organizacijose.”

Arba, antai, prieš keletą 
dienų įvykęs ateitininkų ren
ginys, kuriame dalyvavę ap- 
ščiai ir kunigų. Buvęs pora 
paskaitų.

“Diskusijos po abiejų pa
skaitų,” skaitome kunigų or
gane,” buvo labai gyvos. La
biausiai buvo diskutuojami 
Vatikano santykiai su komu
nistiniu pasauliu. Beveik visi 
kalbėjusieji kritikavo Vatika
no užimtą liniją ir jo tylėjimą, 
kai komunistiniuose kraštuo
se tikinčiųjų persekiojimas 
nemažėja. Diskusijų metu 
paaiškėjo įdomi statistinė 
smulkmena: liepos mėnesį 
surinktomis žiniomis, lietu
vių kunigų, esančių, laisva
jam pasauly, vidutinis amžius 
yra 59.8 metai. Vadinas 
mums reikia jaunų kunigų, 
reikia jaunimo eilėse ieškoti 
naujų pašaukimų, kitaip liksi
me be dvasios vadų ir lietu
viškų parapijų.”

PLIEKIA KAILĮ SAVO 
BENDRAŽYGIAMS

“Vaduotojų” fronte tarpe 
klerikalų ir menševikų vaina 
nepasibaigia. Pastariesiems 
nepatinka pirmųjų Helsinkio 
konferencijos rezultatų verti
nimas. Jie juos kaltina be 
pagrindo puolimu mūsų pre
zidento Fordo ir vyriausybės.

“Šiaurės Amerikoje atsira
do nedidelė lietuvių grupelė, 
susispietusių marijonų ir 
pranciškonų vienuolynuose,” 
sako menševikų laikraštis 
“kurie tvirtina, kad Amerika 
Lietuvą pardavė. Jeigu jau 
pardavė, tai, aišku, turėjo 
parduoti ją Brežnevui. Pats 
Brežnevas pasigirdamas tvir
tino, kad Helsinkio konferen
cija nustatė Rytų Europos 
sienas, bet net jisai netvirti
no, kad kas nors jam būtų 
Lietuvą pardavęs. Apie Lie
tuvos pardavimą rusams gan
dus skleidžia vienuolijose liz
dus susisukę žmonės.”

SMETONININKŲ “DIRVA” 
GYVUOSIANTI

Prieš kiek laiko Clevelando 
smetonininkų savaitraščio 
“Dirva” patalpose įvyko gais
ras ir padarė daug žalos. 
Buvo pradėjusios eiti kalbos, 
kad gal “Dirva” nebeišeis 
arba išsikels į kurią kitą 
koloniją. Bet mums pasieku
siame smetonininkų laikraš

čio rugp. 20 dienos numeryje 
skaitome:

Š. m. rugpjūčio 1 ir 2 d. d. 
Clevelande posėdžiavo Vil
ties D-jos Valdyba, Revizijos 
Komisija, Dirvos redaktorius 
ir Dirvos įkurdinimo k-jos 
nariai. Apsvarstyta padėtis, 
kuri susidarė po liepos 30 d. 
gaisro, sunaikinusio Dirvos 
pastatą, dalį spausdinimo 
mašinų, Dirvos komplektus, 
knygas, spaustuvės ir foto
grafines medžiagas ir kt.

Vienbalsiai nutarta iš naujo 
atkurti Vilties D-jos leidyklą, 
kuri leistų Dirvą ip spausdin
tų lietuviškus laikraščius bei 
knygas. Šio tikslo sieksime 
dviem etanais: laikinu ir pa
stoviu.

Pradžiai Dirvai leisti sąly
gas improvizavome. Šiame 
etape ji eis kartą savaitėje. 
Antram etapui projektuoja
me pastovias sąlygas. Tam 
tikslui nutarėme įsigyti nuo
savas patalpas, supirkti rei
kalingas mašinas ir priemo
nes. Ruošiame detalų projek
tą, kurį priėmę paskelbsime 
Dirvoje.”

LABAI SVEIKAS IR 
SVEIKINTINAS 
PABARIMAS

Niekam nėra jokia paslap
tis, kad svaiginančių gėrimų 
(alkoholio) vartojimas yra la
bai plačiai paplitęs ne tik 
mūsų kapitalistinėje Ameri
koje, bet ir socialistiniuose 
kraštuose. Gaila, kad ir mūsų 
gimtasis kraštas Lietuva nė
ra išimtis. Tai paliudys kiek
vienas, kuris joje yra pasta
raisiais laikais lankęsis.

Todėl labai norisi karštai 
pasveikinti Leoną Braziulį už 
jo straipsnelį “Viskam yra 
saikas” “Tiesoje” (rugp. 13 
d.). Jis rašo:

“Stalai lūžo nuo kepsnių ir 
mišrainių, gėrimai liejosi 
upeliais. Šeimininkai nėrėsi 
iš kailio - primygtinai siūlė 
visiems ir patys ragavo.

— Argi mes šykštuoliai? 
Argi mes paniurėliai? Argi 
mes blogesni už kitus?

Bet tos vaisęs apkarto - 
niekas nuo persisotinimo dar 
netapo sveikesnis. 0 nuo tau
relių gausybes pakibo grės- 
jnė visiškai apspangti - nie
kas dar nesurado vaistų, kaip 
nuo jos išsivaduoti. Tik nie
kas nesiryžo paprieštarauti:

— Viskam yra saikas!
Arba vėl. Vestuvininkai 

šaukė jauniesiems “Valio!”, 
nebesumodami, ką čia ir pa
linkėti. Rodos, visko jiems 
gana. Kad matytum, su kokia 
vien juodų automobilių paly
da jie išriedėjo į Santuokų 
rūmus, per kiek tiltų grįžda
mi praskriejo. . . Žodžiais 
neapsakysi, plunksna neap
rašysi. O kokią šaunią puotą 
išruošė!

— Kas su jais varžysis? 
Kas juos pranoks?

Akys raibo nuo krištolų 
spindesio, ausys spengė nuo 
bokalų skimbčiojimo. Tik nie
kas neskubėjo atsipeikėti:

— Viskam yra saikas!
Kiek tokių pavyzdžių! Gali

eksportavimą? Juk čionai taip pat pakeliamos jų kainos. 
Kaip su visokiais darbo įrankiais - nuo adatos iki trakto
riaus? Juk jų irgi nebegalima įpirkti. Juk ir prie jų kainos 
kilimo prisideda jų eksportavimas į užsienius. Kodėl George 
Meany ir jo klika neprotestuoja ir neboikotuoja?

Jeigu visos šalys ir visi žmonės vadovautųsi šituo 
demagogišku argumentu, tai juk jokia prekyba nebūtų 
galima, visų daiktų pardavimas ir išvežimas į užsienius 
turėtų būti nutrauktas. Ir daugiausia nukentėtų kaip tiktai 
šis kraštas, kurio technika ir gamyba yra aukščiausiai 
iškilusios.

Ar apie tai pagalvoja darbo unijų biurokratai ir visi kiti 
reakcininkai, tautų ir valstybių taikaus sugyvenimo ir 
bendradarbiavimo priešai?

Jie pagalvoja, jie puikiausiai žino, kur civilizuotas pasaulis 
atsidurtų, jeigu prekyba būtų numarinta, jeigu visos šalys 
nusitartų nieko neišvežti į užsienį. Bet jie neatsisako ir 
neatsisakys tokių demagogiškų argumentų nuodijimui Ame
rikos liaudies proto grynai politiniais sumetimais. Jie turi 
kaip nors užkirsti kelią gerėjimui santykių tarp šios šalies ir 
socialistinių kraštų, o pirmoje vietoje - tarp šios šalies ir 
Tarybų Sąjungos.

Bet reikia tikėtis, kad ir su šia demagogija jie kažin kaip 
toli nenuvažiuos.

sau privalgydinti svečią iki 
devinto prakaito, gali sau 
grožėtis neregėta pokylių 
prabanga, bet atsikvošėkime 
- ar įsibėgėjimas truks pliš 
pralenkti kitą kada nekenkia 
visuomenei?”

Braziulis savo straipsnelį 
baigia:

“Ar nors kartą tai nesukėlė 
mums šypsenos, ar neužėjo 
noras nors truputį pasijuokti 
iš savęs, ar neaplankė mintis, 
kad mokame per didelę duok
lę tuštybei? Jei taip - ko gero, 
primiršome gilią liaudies iš
mintį:

— Viskam yra saikas!”

“SVEIKATOS IR
ŽVALUMO ŠALTINIS”

Tokia antraštė uždėta Vil
niaus “Tiesos” rugpiūčio 21 
dienos vedamajam, kuriame 
apibūdinamas tarybinių žmo
nių gyvenime sporto ir spor
tavimo vaidmuo. Iš jo sužino
me, kaip svarbus tasai vaid
muo yra nūdienėje Lietuvoje, 
kiek daug į jį dėmesio yra 
kreipiama ir partijos, ir vy
riausybės, ir įvairių įstaigų 
bei organizacijų.

Tarp kitko, vedamajame 
pabrėžiama:

“Įvairiausių specialybių, 
įvairiausio amžiaus žmonės 
laisvalaikį skiria sportui. Su 
juo mielai bendrauja darbi
ninkai ir kolūkiečiai, inžinie
riai ir statybininkai, pionie
riai ir garbingo amžiaus su
laukę darbo veteranai.

Kūno kultūrą ir sportą va
diname stiprios sveikatos, 
žvalios nuotaikos, didelio 
darbingumo šaltiniu. Pažinę 
gaivų šios neišsenkančios 
versmės poveikį, iš jaunų 
dienų susidraugavę su spor
tu, kasmet vis daugiau mies
to ir kaimo gyventojų mankš
tinasi sistemingai, reguliariai 
dalyvauja varžybose. Komu
nistų partija, ugdydama ko
munistinės ateities žmogų, 
kuriame dvasinis grožis har
moningai derintųsi su fiziniu 
tobulumu, iškėlė uždavinį pa
siekti, kad kūno kultūra ir 
sportas tvirtai įeitų į mūsų 
kasdieninę buitį.

Galime pasidžiaugti viso ta
rybinio sporto ir respublikos 
atletų laimėjimais. Tarybų 
valdžios metais sportas Lie
tuvoje tapo kaip niekada 
anksčiau masišku. Dabar nė
ra mokyklos, stambesnės 
įmonės ar ūkio, reta įstaigų, 
kuriose nebūtų kūno kultūros 
kolektyvo. Vis daugiau žmo
nių dalyvauja komplekso 
“Pasiruošęs darbui ir TSRS 
gynimui” normų laikymo ir 
kitose varžybose.

Niekada negalima užmiršti 
ir sporto auklėjamojo turinio. 
Negalima taikstytis su ne- 
sportišku elgesiu, teisinti jį 
sportinės kovos įtampa, di
džiuliu noru laimėti. Rungty
nėse pergalės reikia siekti 
garbinga sportine kova, ver
tinant ir varžovą, ir į stadio
ną ar sporto salę atėjusį 
žiūrovą. Sportininkas turi 
būti pavyzdys visur - tiek 
bėgimo take ar futbolo aikš
tėje, tiek įmonėje prie stak
lių, tiek mokykloje. Mums 
reikalingi ne savo raumenis 
įsimylėję žaliūkai, kurie to
liau stadiono nieko nemato, o 
plataus akiračio atletai, išsi
lavinę žmonės. Sportas turi 
padėti ugdyti tikrus tarybi
nius piliečius, tikrus Tarybų 
šalies patriotus. Svarbus 
vaidmuo čia tenka ne tik 
kūno kultūros kolektyvų ta
ryboms, bet ir partinėms bei 
komjaunimo organizacijoms.

Tegu gausėja sportininkų 
gretos. Tegu nauji tūkstan
čiai žmonių patiria sporto 
teikiamą džiaugsmą, kasdien 
semiasi jėgų iš šio sveikatos 
ir geros nuotaikos šaltinio.”

Penktadienis, Rugsėjo (September) 5, 1975

Stambusis biznis padeda Ku Klūks Klanui augti, supdamas 
jo lopšį.

Žurnalo "Šviesa" 3-čiasis numeris 

jau išsiųstas LLD nariams
Už dienos kitos visi Lietu

vių Literatūros Draugijos na
riai gausite žurnalo “Šviesa” 
trečiąjį numerį. Džiugu, kad 
jis pasirodė taip labai anksti. 
Kaip žinote, su antruoju nu
meriu buvo gerokai suvėluo
ta. Su trečiuoju labai pasise
kė.

Ir trečiasis žurnalo numeris 
ne tik labai gražus ir patrauk
lus iš lauko pusės, bet turtin
gas ir naudingais pasiskaity
mais. Straipsniai įdomūs ir 
kupini naudingos informaci
jos įvairiais gyvenimo klausi
mais. Štai jų net keletas:

Dailininko Rudolfo Barani- 
ko “Kultūriniai krislai”, Got- 
fredo Šimkaus - “Lietuvos

astronomų dideli darbai ir 
gražūs pasiekimai”, Algerdo 
Pakeliūno - “J. Žemaitės raš
tų leidyba”, Algirdo Ambra- 
zo - “J. Gruodis ir nūdiena”, 
J. Žiugždos - “Audringiausias 
lapas iš Lietuvos istorijos”, 
Vlado Motiejūno - “Dainų 
karalienės Lietuvoje”, Justo 
Paleckio - “Tarybų Lietuvos 
jūros vartai”, Vinco Laurai
čio - “Kaip Lietuvoje atsira
do “‘stebuklingi’ paveikslai”, 
A. Liepsnonio - “Su genialią
ja poete”, B. Raguočio - “Jo
no Karoso šviesiam atmini
mui” ir A. Gučiūniečio - “Lie
tuviškas auksas”.

Skaitytojas taip pat ir šia
me numeryje ras visos eilės 
poetų kūrybos.

Svajonės sparnai
Reikia, jaunyste, svajot! Tegu skrenda 
Mintys, lyg paukščiai laisvieji!

1 Mūsų Šaly tautos laimę atranda, 
Širdys ir protai skaidrėja.

Dirbam, kovojam ir tiesiame kelią.
Pūgos aprimsta, nutyla. . .
Skirta mūs dainai - įkvėpt jauną galią, 
Polėkį, naują ir gilų.

Popieriaus lapų jau daug prirašyta, 
Bet naują lapą vėl imki.
Gimsta poezija, gimsta ji šitaip, — 
Tu niekados nenurimki!

Atpildas koks! Juk daina - begalinė.
Reikia tik žodį atspėti,
Kad jis kiekvieno širdin ir krūtinėn 
Džiaugsmo ir laimės įlietų.

Jei, metams bėgant, pavargsiu, pasensiu, — 
Dainai nebus lemta mirti.
Aš jaunoje kartoje vėl gyvensiu —
Jausit dainoj jauną širdį. . .

Iš estų kalbos išvertė E. Matuzevičius

KOLŪKIŲ ŠVYTURIAI

San Diego, Cal. - Moksli
ninkams pavykę šiaurvakari
nėje Atlanto dalyje surasti 
prieš milijonus paskendusią 
didžiausią salą. Sala esanti 
pustrečios mylios gilumoje. 
Atradimas laikomas svarbiu.

Emilija Juočerienė dirba 
Mažeikių rajono Leckavos 
kolūkyje. Tai darbo vetera
nė. Meilė pamėgtam darbui 
atvedė ją į pirmaujančių gre
tas. Susumavus pusmečio 
darbo rezultatus, pasirodė, 
kad kiekvieno jos šeriamo 
bekono paros priesvoris - 688 
gramai. Tai puikus Emilijos 
pastangų rezultatas.

Kita lenktyniaujančių rajo
nų darbo veteranė Lina Cep- 
linskienė iš Akmenės rajono 
Alkiškių kolūkio.

Pirmaisiais kolūkio įsikūri

mo metais ji dirbo lauko 
darbininke. 0 dabar štai jau 
19 metų augina bekonus. L. 
Ceplinskienės darbštumas 
aukštai įvertintas. Ji apdova
nota LTSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Garbės 
raštu. “Garbės ženklo ” ordi
nu. Kaip ir Juočerienė, Lina 
prižiūri 300-400 kiaulių. Moti
nos pėdomis pasekė ir šios 
kiaulių augintojos dukra Ro
zina Buivydienė, kurios triū
są taip pat vertina .kolūkie
čiai. Tekstas ir pieš.

VI. Kuchalskio
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NEMUNO KRAŠTO VARDAS GARSĖJA 
VISAME PASAULYJE

Užsienio diplomatai Lietuvoje

Užziemo svečiai Kauno dirbtinio pluošto gamyklos ceche.
Pastaraisiais metais labai 

išaugo susidomėjimas Tary
bų Lietuva, plečiasi respubli
kos ryšiai su užsienio šalimis. 
Susipažinti su Tarybų Lietu
vos ekonomikos, mokslo ir 
kultūros laimėjimais, už
megzti glaudesnių kontaktų 
buvo atvykę užsienio diplo
matai, žurnalistai, politiniai 
ir visuomenės veikėjai, 
mokslo ir kultūros darbuoto
jai iš socialistinių ir kapitalis
tinių šalių. Respublikoje vie
šėjo Lenkijos Liaudies Res
publikos, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos, Čeko
slovakijos Socialistinės Res
publikos, Rumunijos Socialis
tinės Respublikos, Bulgarijos 
Liaudies Respublikos, Aust
rijos. Švedijos, Singapūro 
ambasadoriai Tarybų Sąjun
goje, JAV ir Prancūzijos ge
neraliniai konsulai Leningra
de, Lenkijos generalinis kon
sulas Minske, VDR, Bulgari
jos generaliniai konsulai Le
ningrade ir kiti oficialūs as
menys.

Rugpiūčio 19 d. į Vilnių 
atskrido didelė grupė Tarybų

M. K. ČIURLIONIO GIMIMO 100-ĄSIAS METINES 
SUTINKANT

MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS
Rugsėjo mėnesį pažymimos 

profesionaliosios lietuvių dai
lės ir muzikos pradininko Mi
kalojaus Konstantino Čiurlio
nio gimimo 100-osios meti
nės. Apie jubiliejaus rengi
nius pasakoja Respublikinio 
jubiliejinio M. K. Čiurlionio 
komiteto pirmininkas, Lietu
vos TSR kultūros ministras 
Lionginas Šepetys pokalbyje 
su ELTOS korespondente Vi
da Petrauskaite.

— Čiurlionio vardas, per
žengdamas nacionalines ri
bas, tampa visų tarybinių 
tautų, viso pasaulio kultūros 
dalimi. Pasaulio, kurį savaip 
aprėpė ir išreiškė Čiurlionio 
genijus. Ir kas gali būti gra
žesnio už patį faktą, kad šio 
įžymaus menininko sukakties 
paminėjimui sudarytas ne tik 
respublikinis komitetas, bet 
ir sąjunginė jubiliejinė komi
sija, kuriai vadovauja Lenini
nės ir Valstybinės premijų 
laureatas, Socialistinio Darbo 
Didvyris. Tarybų Sąjungos 
liaudies artistas D. Kabalev- 
skis.

Broliškos tarybinės respu
blikos taip pat ruošiasi pami
nėti M. K. Čiurlionio gimimo 
šimtąsias metines. Skaitomos 
paskaitos, rengiami jo kūri
nių koncertai. Spalio 3 dieną 
Maskvoje Didžiajame teatre 
įvyks iškilmingas vakaras-- 
koncertas. Pranešimus apie 
M. K. Čiurlionį skaitys žino
mi šalies menininkai, meno 
teoretikai, Tarybų Lietuvos 
kultūros veikėjai, kitų res
publikų atstovai. Tretjakovo 
galerijoje veiks Čiurlionio 
dailės darbų paroda.

Visa tai atveria naujas gali
mybes šalies, taip pat viso 
pasaulio visuomenės atsto
vams geriau susipažinti su 
unikalia M. K. Čiurlionio kū
ryba, giliau pažvelgti į jo 
asmenybę. Šia pažintim pra
turtins į rusų kalbą verčiami 

Sąjungoje akredituotų diplo
matinių atstovybių vadovų iš 
įvairių pasaulio šalių. Sve
čiuose - Tanzanijos, Indonezi
jos, Jordanijos, Peru, Kuvei
to, Portugalijos, Sudano Boli
vijos, Siera Leonės nepa
prastieji ir įgaliotieji ambasa
doriai, Etiopijos, Švedijos 
Suomijos, Aukštutinės Vol
tus laikinieji reikalų patikėti
niai Tarybų Sąjungoje, Siri
jos, Brazilijos, Argentinos 
ambasadų atstovai.

Vilniaus aerouoste svečius 
sutiko Lietuvos TSR užsienio 
reikalų ministro pavaduoto
jas V. Zenkevičius, respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo sekretorius S. 
Naujalis, miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pirmasis 
pavaduotojas K. Kačonas, 
Lietuvos Draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijos pirmininkas R. 
Petrauskas, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos reikalų val
dytojo pavaduotojas K. Že
maitaitis, kiti atsakingi dar
buotojai.

M. K. Čiurlionio laiškai, kny
ga apie jo gyvenimą bei kūry
binį įrašą bus išleisti plokšte
lių komplektais dideliu tira
žu. Numatyta plačiai ir visa
pusiškai negrinėti M. K. 
Čiurlionio kūrybą centrinėje 
spaudoje, specialiuose žurna
luose bei kituose leidiniuose.

Ta proga pravartu prisi
minti, kad rusų menotyrinin
kai vieni pirmųjų, dar pačioje 
mūsų amžiaus pradžioje at
kreipė demesį į M. K. Čiurlio
nio kūrybą, aukštai ją verti
no. Jo dailės darbais, muziki
nėmis kompozicijomis žavėjo
si žymūs rusų tautos žmonės, 
tarybinės kultūros veikėjai. 
Dailininku su plačia fantazija 
vadino M. K. Čiurlionį Maksi
mas Gorkis, jo “Zodiako” cik
lo meistriškumu gėrėjosi įžy
mūs Tarybų šalies rašytojai, 
meno žinovai. Maskva rūpes
tingai buvo priglaudusi Čiur
lionio paveikslus, kai pirmojo 
pasaulinio karo metais iš vo
kiečių bombarduojamo Vil
niaus jie buvo išgabenti į 
Rusiją. Jau tada buvo galvo
jama apie paveikslų apsaugą, 
konservavimą. Juk dauguma 
M. K. Čiurlionio dailės darbų 
yra nutapyti ant pigaus, 
prasto popieriaus labai nepa
tvariais pasteliniais dažais. 
Jiems reikia ypatingų, spe
cialių saugojimo sąlygų. Tik 
Tarybų valdžios metais buvo 
sudarytos tokios galimybės - 
Kaune įrengta moderni Čiur
lionio paveikslų galerija. Ta
čiau Čiurlionio paveikslų iš
saugojimas ilgiems laikams 
vis dar kelia rūpesčių. Šia 
problema susirūpino ir sąjun
ginė Čiurlionio jubiliejinė ko
misija. Jos nutarimu bus su
kviesti autoritetingi eksper
tai, įtraukiant užsienio šalių 
restauravimo ir konservavi
mo specialistus, kurie ištirs 
paveikslų būklę, pasiūlys, 
kaip geriausiai juos ilgam 

laikui išsaugoti nuo galimo 
žalingo aplinkos ir laiko fak
torių poveikio.

Čiurlionis - unikalus reiški
nys lietuvių meno istorijoje. 
Jo fantazija, kūrybos grožis, 
šiluma ir žmogiškumas buvo 
ir yra stiprus kūrybinis im
pulsas ne vienam naujų kartų 
menininkui. Prisiminkime 
kad ir Salomėją Nerį, pasky
rusią Čiurlioniui ištisą poetinį 
ciklą. Su naujausiais mūsų 
dailininkų darbais, kuriuos 
įkvėpė Čiurlionio kūryba ir jo 
asmenybė, bus galima, susi
pažinti šį rudenį Vilniuje, 
Dailės parodų rūmuose. Čia 
rengiama didelė jubiliejinė 
paroda. Jau sukurti du M. K. 
Čiurlionio skulptūriniai bius
tai, kurie jubiliejaus dieno
mis bus atidengti Druskinin
kuose, Vienas jų - miesto 
aikštėje, kitas - prie namelių, 
kuriuose prabėgo Čiurlionio 
vaikystė. Sukurtas taip pat 
M. K. Čiurlionio jubiliejinis 
medalis ir jubiliejinis pašto 
ženklas. Čiurlioniui skirtus 
darbus ruošia respublikos 
liaudies meistrai. Lietuvos 
kino studijoje statomas pilna
metražis dokumentinis filmas 
apie Čiurlionį ir jo kūrybinį 
pasaulį, restauruojami anks
tesnių metų šiai temai skirti 
respublikos kino dokumenta
listų darbai. Rekonstruotas ir 
suredaguotas visas M. K. 
Čiurlionio muzikinis paliki
mas.

Įvairiose užsienio šalyse 
(pavyzdžiui, Japonijoje, 
JAV, Lenkijoje) veikia kelios 
dešimtys Čiurlionio klubų, 
ratelių. Jiems Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugija ruošia siun
tas su medžiaga apie Čiurlio
nį, reprodukcijomis, plokšte
lėmis. Didelę parodą, skirtą 
M. K. Čiurlioniui, jubiliejaus 
proga siunčia į Berlyną Res
publikinė biblioteka. Filosofi
jos kandidato G. Vaitkūno 
knyga apie Čiurlionį leidžia
ma Leipcige, dailės darbų 
reprodukcijų aplankas su pla
čia įžanga - Paryžiuje.

Vilniuje rugsėjo mėnesį 
bus surengta mokslinė konfe
rencija, kurioje dalyvaus M. 
K. Čiurlionio kūrybos tyrinė
tojai iš Maskvos, Leningra
do, Lenkijos ir VDR miestų.

Čiurlionio sukakčiai ruošia
si visos respublikos kultūros 
įstaigos - muziejai, bibliote
kos, kultūros namai. Ji bus 
minima mokyklose, gamybi
niuose kolektyvuose. Respu
blikos Aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministerija 
įsteigė dvi vardines Čiurlio
nio stipendijas konservatori
jos ir Dailės instituto studen
tams. Čiurlionio gimimo die
ną Operos ir baleto teatre 
įvyks iškilmingas minėjimas.

Mes siekiame ne tik pa
gerbti genialaus menininko 
atminimą, bet ir norime, kad, 
minint Čiurlionį, giliau būtų 
įvertintas jo kūrybinis paliki
mas, išnagrinėtas ryšys su 
šiuolaikine tarybine kultūra. 
Mes norime dar aiškiau paro
dyti jo kūrybos santykį su 
lietuvių liaudies menu ir kitų 
kultūrų pasiekimais, atskleis
ti jo sugebėjimą lietuvių liau
dies meną surišti su beužsi
mezgančia profesionaliąja lie
tuvių muzika ir daile. Tai 
ypač yra svarbu dabar, kai 
mūsų kultūra vystosi, remda
masi pažangiosiomis liaudies 
meno tradicijomis ir nuolati
nėje sąveikoje su broliškų 
tarybinių respublikų, su ge
riausiais viso pasaulio kultū
ros pasiekimais.

Didelė, įvairi ir turininga, 
baigdamas pažymėjo L. Še
petys, yra M. K. Čiurlionio 
jubiliejinių renginių progra
ma. Tokį mūsų tautoš meni
ninko pagerbimą mes verti
name kaip didelę pagarbą 
visai lietuvių nacionalinei 
kultūrai.

Ventiane. - Laoso vyriau
sybė nutarė parlamentari
nius rinkimus atidėti iki atei
nančių metų balandžio mėn.

MUSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Žmogau, susiprask, tavo 
širdis yra darbšti, bet ir 

pailstanti
GYD. ELENA MOTIEJŪNAITĖ 

Vilniaus m. klinikinės ligoninės kardiologinio 
skyriaus vedėja

Širdis, suimdama ir išne
šiodama kraują visiems audi
niams bei organams, pati irgi 
turi maitintis. Kraujas į šir
dies raumenį patenka per 
arterijas, kurios lyg vainiku 
apjuosia širdį ir dėl to vadina
mos, vainikinėmis kraujagys
lėmis. Sveikų žmonių vainiki
nių arterijų sienelės lygios, 
per jas visur laisvai prateka 
kraujas. Vystantis ateroskle
rozei, kraujagyslių vidiniame 
paviršiuje kaupiasi choleste
rinas ir į riebalus panašios 
medžiagos, kraujagyslės 
tampa nelygiomis, neelastin- 
gomis, vietomis spindis su
siaurėja. Suprantama, kad 
tokiomis kraujagyslėmis ne
gali pakankamai pratekėti 
kraujo. Širdies raumuo, ne
gaudamas maisto, negali nor
maliai funkcionuoti ir, fizinės 
įtampos metu, o kai kada ir 
ramybės būklėje, žmogus pa
junta skausmus krūtinėje, 
kuriuos vadiname stenokar
dijos priepuoliais. Staigiai 
nutrūkus kraujotakai vainiki
nėje arterijoje, širdies rau
mens dalis apmiršta, t. y. 
ištinka miokardo infarktas.

Stambiuose miestuose 
įkurti specializuoti kardiolo
giniai skyriai, galį suteikti 
kvalifikuotą pagalbą netgi 
pačių kritiškiausių situacijų 
(pvz., klinikinės mirties) me
tu. Daug gydytojų speciali
zuojasi ir gilina žinias kardio
logijoje. Tuo būdu sergantieji 
minėtomis ligomis gali gauti 
reikiamą medicinos pagalbą. 
Ir vis dėlto geriau nesu
sirgti.

Širdies susirgimus vadina 
civilizacijos ligomis. Kadangi 
ir toliau augs ir didės miestai, 
greitės gyvenimo tempas, tai 
gal šie susirgimai bus neiš
vengiama mūsų gyvenimo 
rykštė? Laimei, tokiam pesi
mizmui nėra pagrindo. Tik, 
žinoma, daugeliui reikės radi
kaliai keisti gyvenimo būdą ir 
kai kuriuos įpročius, kad iš
saugotų sveikatą. Kadangi 
šių susirgimų pradžia dažnai 
laipsniška, nepastebima, tai 
ir apie profilaktiką reikia gal
voti jau maždaug nuo 30' 
metų amžiaus.

Neabejotinai įrodyta, kad 
rūkymas yra vienas iš fakto
rių, skatinančių aterosklero
zę. Pakalbėjus su mūsų ligo

VANDA GIEDRYTĖ
SKAUSMAS

Yra dvi skausmo rūšys. Vieną — 
Mes matom. Lieka tik balta spalva, 
Ir slenka niūrios piktos dienos, 
Kai tu — ir keturios tik sienos
Bei motinos palinkusi galva. 
Tačiau kur kas skaudžiau netekti.. . 
Žiūrėti saulėn — ir apakti!
Gal per mažai šviesos širdy, 
Todėl savęs vis nerandi. . . 
Ir tenka taip savęs ieškoti 
Pačioj savy. Ir vis bijoti, 
Kas bus, jei saulė štai užges, 
Dar neat radus man savęs — 
Ne ta, kur glosto žemę, vėją, 
O ta, kuri many užgest nespėjo. 
Ir svilina įkaitęs oras 
Man širdį. Gal jisai panoro 
Jsukt j savo karštą glėbį — 
Ten atradimas įsižiebęs. . .

RUDENIŠKOS NUOTAIKOS

Dangus ne toks jau mėlvnas. 
Balkšvi rūkai rytais.
Ruduo jau tyliai sėlina 
Voratinkliais baltais.

Pasveikint rausvo klevo 
Skubės. Liepsnos langai. 
Gal vasara apgavo? — 
Nes laukta per ilgai.

Prie šulinio sustojo 
Trys lieknos šermukšnėlės. — 
Jos rausta — gal raudoja? — 
Gal Ilgis vasarėlės?

Ir gervių karalystė 
Į tolį mus vilios. . .

Išdykėlė vaikystė 
Ilgai kepurėm mos. . .

niais, paaiškėja, kad absoliuti 
jų dauguma daug ir ilgai 
rūkė. Iš tikro kelia nerimą 
tai, kad rūkančiųjų skaičius 
didėja. Juk matome rūkan
čias moteris, jaunuolius ir net 
paauglius. Pribrendo reikalas 
uždrausti rūkyti viešose vie
tose, kad apsaugotume nuo 
nikotino tuos, kurie yra greta 
ir priversti kvėpuoti dūmais 
prisotintu oru. Beje, daugelis 
mūsų pacientų, patekusių į 
ligoninę dėl stenokardijos ar 
miokardo infarkto, meta rū
kyti. Tad pagalvokite, ar ne
vertėjo tą padaryti anksčiau, 
kol dar buvo sveika širdis?

Daugeliui liga atsėlina ir 
nesaikingai maitinantis. Nu
tukimas irgi yra vienas iš 
veiksnių, dėl ko susergama 
ateroskleroze bei hipertonija. 
Neseniai spaudoje buvo 
skelbti skaičiai apie mūsų 
respublikoje tirtų gyventojų 
svorį. Pasirodė, kad optima
lų, normos ribose, svorį turi 
tik 50 procentų tirtų vyrų ir 
30 procentų moterų. Šie skai
čiai iš tikro verčia rimtai 
susirūpinti mūsų mityba. Ži
noma, kad nutukusiems žmo
nėms reikia didelės valios ir 
ryžto sureguliuoti savo svorį. 
Žymiai lengviau neleisti jam 
užaugti, kontroliuoti svorį, 
dažniau pasisverti. Net ir 
nenutukę asmenys maždaug 
nuo 30 metų turėtų keisti 
savo mitybos įpročius. Mes 
mažai vartojame maistui 
augalinio aliejaus, o juk jis, 
turėdamas daug nesočių rie
balinių rūgščių, skatina rie
balų apykaitos procesus or
ganizme. Per mažai valgome 
ir vaisių bei daržovių, kurių 
kasdieną turėtų būti ant mū
sų stalo.

Beje, daugeliui tapo sunku 
prisiversti nueiti net porą 
autobuso sustojimų pėsčio
mis, kai šalia pravažiuoja 
transportas. Žymus ameri
kiečių kardiologas Vaitas sa
kė: “Pagrindinis pavojus ne 
tai, kad dėl automobilių gali 
kilti nelaimingi atsitikimai, o 
tai, kad žmonės atpranta 
vaikščioti”. Fizinis darbas 
žmogui reikalingas ir būti
nas. Jis ne tik stiprina rau
menis, treniruoja širdį, bet ir 
gerina nervinių procesų pu
siausvyrą. Juk ne vienas 
skundžiamės nerviškumu ar 

nemiga. Štai kodėl būtina 
ieškoti pakankamai fizinio 
darbo, nesvarbu, kokia forma 
jis būtų prieinamiausias. Vie
niems tai gali būti gimnasti
ka, kitiems darbas sode, o 
daugeliui pakanka kasdieną 
vaikščioti greitu tempu maž
daug 10 kilometrų.

Beje, apie “bėgimą nuo in
farkto”. Bėgimas iš tikro ne
reikalauja nei daug laiko, nei 
ypatingų sąlygų, o gali gerai 
treniruoti širdį. Tik bėgioti 
verta pradėti jaunesnio am
žiaus sveikiems žmonėms. 
Palaipsniui didinant bėgimo 
nuotolį, širdis gali įgyti ne
mažai rezervinių jėgų. Tačiau 
netreniruotiems vyresnio 
amžiaus žmonėms, jaučian
tiems kokius tai širdies nega
lavimus, prieš pradedant 
bėgti ristele, verta pasitarti 
su gydytoju ir išsiaiškinti, ar 
širdis galės pakelti šį krūvį. 
Reikėtų pradėti bėgioti labai 
atsargiai, laipsniškai didinant 
nuotolį i< tempą.

Kelia nerimą ir labai nesai
kingai geriantieji alkoholi
nius gėrimus. Neretai mio
kardo infarktas ištinka po 
švenčių ar vaišių, kurių metu 
buvo daug gerta, valgyta ir 
rūkyta. Jeigu apie penkias
dešimtuosius gyvenimo me
tus jau sutriko širdies ritmas, 
tai dažnai kaltininko reikia 
ieškoti stiklelyje. Didžioji da
lis mūsų pacientų sugeba 
mesti gerti, tačiau ir vėl kyla 
tas pats klausimas - ar nerei
kėjo to padaryti anksčiau, kol 
dar buvo sveika širdis?

Dabar vasara, atostogų 
metas. Saulė, oras ir vanduo 
padeda pailsėti, atgauti jėgas 
ir užsigrūdinti. Tačiau vyres
nio amžiaus žmonėms never
ta rungtyniauti su jaunuoliais 
savo odos tamsumu. Saulės 
spindulių įtakoje pasigaminęs 
vitaminas D skatina choleste
rino gamybą ir neretai saulė- 
ję įdegę vyresni ir net viduti
nio amžiaus žmonės pajunta 
širdies skausmus..

Širdis jautriai reaguoja į 
grubų žodį, poelgį ar netaktą. 
Dėl ilgalaikės nervines įtam
pos, konfliktų darbe ar buity
je neretai pakyla kraujospū
dis, atsiranda širdies skaus
mai. Juk neretai geru žodžiu 
galime pasiekti didesnį efek
tą, negu pykčiu ar šauksmu.

Tad pagalvokime, ar viską 
darome, kad širdis išliktų 
sveika?

Jis kaltinamas

FRANK CARLUCCI

Jis yra Jungtinių Valstijų 
Ambasadorius Portugalijoje. 
Jis ten yra reakcinių jėgų 
talkininkas.

Jam primetama, kad jis 
1965-68 metais būdamas šios 
šalies ambasadoriumi Brazili
joje, padėjo militaristams 
paimti valdžią į savo rankas 
ir įvesti militarinę diktatūrą. 
Panašu vaidmenį jis šiandien, 
sako “Daily World”, vaidina 
Portugalijoje. Jau ir Wash- 

* ingtone girdisi balsų už jo 
atšaukimą iš Portugalijos.
NUIMTA KONTROLĖ, 
PAKILS KAINA

Washingtonas. Su pradžia 
mėnesio pasibaigė federali
nės valdžios kontrolė aliejui. 
Prezidentas Fordas atsisakė 
kontrolę atnaujinti. Kongre
sas taip pat nieko nepadarė. 
Dabar laukiama didelio gazo
lino kainos pakilimo. Bus 
skaudžiai paliesti automobilių 
vartotojai.

Ar jis laimės?

Dabartinis viceprezidentas 
Nelson Rockefeller labai no
rėtų ateinančiais metais būti 
republikonų kandidatu į tą 
pačią vietą. Bet jo kandidatū
rai griežtai priešinasi partijos 
dešinysis sparnas, kuris jį 
laiko beveik raudonu libera
lu. Jie nori kandidatu turėtį 
tokį žmogų, kaip, pavyzdžiui, 
senatorius Buckley ar Ronald 
Reagan.

Rockefelleris buvo nusida
vęs net į Alabamos valstiją 
įtikinti Wallace pasekėjus ra
sistus, kad ir jie jo kandida
tūrą paremtų, kad jis ir jiems 
nėra pavojingas, kad jis nėra 
toks jau baisus, kokiu jį pie
šia jo oponentai. Wallace šali
ninkai dabar sako, kad 
Rockefelleris buvo “pasivo
gęs” ar pasiskolinęs vėliausią 
paties Wallace “spyčių” ir jį 
jiems pakartojo.

įvairenybės
□ Praėjusiais metais tik 

vieną Tokijo zoologijos sodą 
aplankė 8 milijonai žmonių. 
Dauguma lankytojų elgėsi 
vandališkai: mėtė į žvėris 
visokius daiktus, triukšma
vo. Dėl to žvėrys puolė į gilią 
depresiją, ėmė slėptis nuo 
žmonių. Užjausdama žvėris, 
sodo direkcija nutarė kas mė
nesį suteikti jiems dvi “išeigi
nes” dienas - kas antrą pir
madienį zoologijos sodas ne-, 
dirbs.

□ Norvegijoje bus uždraus
ta bet kokia tabako ir jo 
dirbinių reklama. Tokį spren
dimą priėmė šalies vyriausy
bė, remdamasi parlamento 
rezoliucija. Draudimas įsiga
lios nuo 1975 m. liepos 1 d. 
Pagal šį nutarimą ant cigare
čių ir tabako dėžučių, taip pat 
ant papirosinio popieriaus, 
kurie bus pardavinėjami ša
lyje, turės būti išspausdinti 
žodžiai apie rūkymo žalą.

LJ Prancūzijoje neseniai išė
jo dvitomis leidinys, patei
kiąs duomenų apie tai, kas ką 
kolekcionuoja. Iš jo sužino
ma, kad šalia vadinamųjų 
klasikinių daiktų - pašto 
ženklų, atvirukų, monetų, 
pieštukų, degtukų dėžučių 
etikečių - renkami labai origi
nalūs daiktai. Tai baltinių 
laikytuvai, lygintuvai, dantų 
šepetėliai, lietsargiai, ūsai, 
meniu, naktiniai puodai, tua
letinio popieriaus pavyzdžiai 
(kažkoks mėgėjas surinko net 
400 jo variantų). Vienas ko
lekcionierius turi kaukolių, 
liudijimų arba dokumentų 
apie įvairias katastrofas rin
kinį. Kitas turi surinkęs 164 
aprašymus, kaip įvykdyti 
“teoriškai neišaiškinamą 
žmogžudystę”. Laimei, su ko
lekcija supažindina toli gražu 
ne kiekvieną.

□ Prancūzijos visuomenės 
nuomonės tyrimo institutas 
nustatė, kad prancūzai kas
dien juokiasi po 6 minutes. 
Prieš keturiasdešimt metų 
vidutinis prancūzas juokda
vosi po 20 minučių kasdien.
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Vytautas Bartkus

KAS DŽIUGINA 
MOKSLININKĖS ŠIRDĮ

KNYGA VISIEMS

Kaip, kodėl ir kam gimė 
Knygos Bičiulių Draugija

Chirurgų pagražinti veidai

Profesorė Jadvyga Monstvilaitė darbo metu.
G. Svitojaus nuotrauka

Du stori mokslų daktaro 
disertacijos tomai. Juose - 
šešiolikos metų darbas. Pir
majame - įrištas Tarybų Lie
tuvos žemėlapis. Jame - tryli
ka žalių apskritimų. Šiose 
vietose penkerius metus nuo
lat lankytasi, tiriant skirtin
gų dirvožemių rajonus ir jų 
piktžoles. Salia - penkiasde
šimt keturi raudoni kryžiu
kai: dar trejų metų triūsas - 
ankstesnių duomenų patikri
nimas. Daugybė geltonų tri
kampių - trimetė kaupiamųjų 
kultūrų charakteristika. . . 
Antrojo tomo gale - moksli
nės literatūros sąrašas: šeši 
šimtai devyniasdešimt du 
darbai! Reikėjo išstudijuoti, 
patikrinti, apibendrinti. . .
Reikėjo atkaklumo! ■teikia optimistiškai. Tačiau,

Visą tai atliko Jadvyga) aišku, herbicidai, kokiomis
Montvilaitė, ne pagal metus 
jaunai išrodanti, energinga, 
visuomet žvali mokslininkė, 
pilna sąmojaus, miela pašne
kovė.

— Mat, žemaitė esu, plun
giškė, užsispyrusi, - sako 
profesorė. - Kai baigiau Vil
niaus pedagoginį institutą, 
ruošiausi būti mokytoja. Bet 
štai kas išėjo: apgynusi kan
didatinę disertaciją, grįžda
ma iš Maskvos, parsivežiau 
du ryšulėlius herbicidų. Vie
nas svėrė pusę kilogramo, o 
kitas - tik du šimtus gramų, 
tačiau jie tvirtai surišo mano 
gyvenimą su žemės ūkiu. 
Trakų Vokėje su tais atsivež
taisiais herbicidais prieš dvi
dešimt dvejus metus ir pra
dėjau pirmuosius bandy
mus. . .

Trakų Vokėje, netoli Vil
niaus, jau daugelį metų vei
kia Lietuvos Žemdirbystės 
mokslinio tyrimo instituto fi
lialas. Tai - žemės ūkio moks
lo židinys rytų Lietuvoje. Čia 
1958 metų rudenį buvo įsteig
ta Herbicidų laboratorija, ku
riai nuo pat pradžios ir vado
vauja biologijos mokslų dak
tarė Jadvyga Montvilaitė - 
viena geriausių respublikoje 
kovos prieš pikžoles priemo
nių specialistė, aistringa her
bicidų propaguotoja. Per sa
vo mokslinės veiklos metus ji 
parašė apie šimtą mokslinių 
straipsnių, išleido knygų, ku
riose apibendrinti Lietuvoje 
atlikti herbicidų poveikio 
piktžolėms tyrimai.

Mokslininkei suteiktas res
publikos nusipelniusios že
mės ūkio darbuotojos garbės 
vardas.

— Iš pradžių herbicidai 
sunkiai skynėsi kelią į res
publikos laukus, - sako J. 
Monstvilaitė. Pirmą kartą, 
1957 metų pavasarį, jais buvo 
nupurkšta tik pustrečio tūk
stančio hektarų pasėlių. Po 
dešimtmečio - jau 358 tūk
stančiai! 0 šiandien kiekvieno 
ūkio agronomui būtų tiesiog 
neįmanoma be herbicidų 
auginti švarius linus, cukri
nius runkelius, turėti švarias 
kultūrines pievas, ganyklas. 
Kas ’abar išdrįs atsisakyti 
cheminės kovos su piktžolė
mis, jeigu ji keturis - penkis 
kartus paspartina ir paleng
vina pasėlių priežiūrą.

— Ar herbicidai tikri musų 
draugai? O gal jie priešai? - 
klausiame profesorę. - Nuo

gąstaujama, kad masiškas 
chemikalų vartojimas gali 
suardyti nusistovėjusią gam
tos harmoniją, pakenkti gy
viems organizmams ir net 
žmogaus sveikatai. . .

— Viską lemia tikslumas, 
kryptingumas, - pastebi mū
sų pašnekovė. - Pradėjus pla
čiai naudoti chemikalus auga
lų apsaugai, pirmiausia 
mums rūpėjo išsiaiškinti, 
kaip jie mažina kenkėjus, 
ligas ir piktžoles pasėliuose, o 
kartu ir didina įvairių kultūrų 
derlių. Po to pradėjome do
mėtis derliaus kokybe, mais
to medžiagų pasikeitimu bei 
tolesniais chemikalų “ke
liais”. Pasakysiu, kad labora
torijoje gauti duomenys nu- 

j geromis savybėmis jie bepa- 
i sižymėtų, vis vien yra chemi- 
i kalai. Didesnės jų dozės kul- 
| tūriniams augalams, dirvai 
I nepageidautinos.

Apskritai Lietuvos žemdir
biai herbicidus naudoja sai
kingai. Be saiko viskas ne
sveika, viskas negerai. . . 
Svarbu ir ateityje neperūdy- 
ti.

Daug naujo į žemės ūkio 
mokslą įnešė Jadvyga Monst
vilaitė. Bet mokslininkė tuo
nepasitenkina. Dabar, kaip ir 
anksčiau, visos jos dienos 
prabėga laboratorijoje, ūkių 
laukuose. Namo į Vilnių ji 
dažnai grįžta temstant ir jau 
sutemus. Taip žiemą ir vasa
rą, taip jau daug metų. . .

. . . Vasarą mes su profe-. 
sore važiavome iš Leipalingo 
į Vilnių, per visą Dzūkiją. 
Mašina lėkė nauju tiesiu 
plentu. Pro akis kelią plaukė 
žaluma pasidabinę pušynai 
pušynėliai, saulės spinduliai 
žaidė ežeruos ežerėliuos. . . 
Gera buvo kvėpuoti per atvi
rą mašinos langą plaukiančiu 
miškų ir pievų kvapais priso
drintu oru! Gėrėjomės ne tik 
gražiu lietuvišku peizažu, bet 
ir švariais, nepiktžolėtais ja
vais. Mačiau, kaip tai džiugi
no mokslininkės širdį.

Sunkiai serga

Jimmy Durante
Sis milijonams amerikiečių 
gerai žinomas ir labai myli
mas aktorius - komedijantas 
yra gavęs skaudų “stroke” ir 
dabar tegali pasijudinti iš 
vietos į vietą tiktai ratukų 
pagalba. Jo sugijimui vilties 
esą likę labai mažai.

Vargu ar rasi Tarybų šaly
je kaimo pirkią ar miesto 
daugiaaukščio butą, kuriame 
nebūtų didesnės ar mažesnės 
knygų kolekcijos. Knygos čia 
tapo kasdienine būtinybe. 
Kai kur, žiūrėk, jos jau pri
verčia buto šeimininką paau
koti joms ištisas sienas, o 
vietos vis trūksta ir trūksta. 
Kai kas jau net “skundžias”, 
kad knygos patį iš namų 
veja. . .

Tačiau ne kiekvienas kny
gos gerbėjas ir mylėtojas turi 
pakankamai bibliografinių ži
nių kad tokią knygų gausybę 
namie galėtų tinkamai kom
plektuoti, išdėstyti taip, kad 
ne tik pats galėtų greitai 
surasti vieną ar kitą knygą, 
bet ir jo šeimos nariai, bičiu
liai, kaimynai galėtų pasinau
doti šiuo žinių lobynu. Juk 
knyga leidžiama ne tam, kad 
tu, ją perskaitęs, padėtum 
amžiams kažkur tolimon len
tynom Jos paskirtis skleisti 
žinias visiems, o ne būti 
kambario interjero dalimi. '

Toks susirūpinimas knygos 
likimu buvo viena iš daugelio 
priežasčių, padiktavusių min
tį steigti Tarybų Sąjungoje 
KNYGOS BIČIULIŲ DRAU
GIJA.

1974 m. spalio 3 d. Maskvo
je įvyko steigiamasis šios 
draugijos suvažiavimas, ku
riame dalyvavo respublikų 
atitinkamuose suvažiavimuo
se išrinkti delegatai: rašyto
jai, žurnalistai, bibliotekinin
kai, knygų kolekcionieriai, 
platintojai. Suvažiavime bu
vo aptartos naujosios organi
zacijos veiklos kryptys, 
priimti draugijos įstatai.

Vilniuje, netoli Gedimino 
pilies, įsikūrė Lietuvos Kny^ 
gos bičiulių draugijos Štabas - 
draugijos valdyba.

Plačiau papasakoti mūsų 
korespondentui Vilniuje apie 
naujosios draugijos paskirtį 
sutiko valdybos darbuotojas 
poetas Mykolas Karčiauskas.

KORESPONDENTAS. Sa- 
kykite, kokius pagrindinius 
uždavinius užsibrėžusi nau
joji draugija?

M. KARČIAUSKAS. Vi 
nas svarbiausių jos uždavi
nių, kuriuos steigiamajam su
važiavime užsibrėžė draugi
ja, - tai knygos, vienos svar
biausiųjų komunistinės vi
suomenės formavimo priemo
nių, politinių, technikos, 
mokslinių žinių skleidėjo, 
propagavimas darbo žmonių 
tarpe, jos platinimas, saugo
jimas, skaitymo kultūros kė
limas ir t. t.

Manome, kad draugija savo 
nariui padės greičiau ir ge
riau susiorientuoti Tarybų 
Sąjungoje ir užsienyje lei
džiamų knygų jūroje. O kad 
ta “jūra”, iš tiesų, didelė ir 
klaidi, iškalbingai byloja 
skaičiai. Tik Tarybų Lietuvo
je nuo 1940 metų išleista 
48,850 pavadinimų knygų 
bendru 350 milijonų tiražu. 
Dabar tjk per vienerius me
tus mūsuose išleidžiama 2 
tūkstančių pavadinimų kny
gų ir brošiūrų bendru 17 
milijonų egzempliorių tiražu, 
kas reiškia, kad per kiekvie
nus metus vienam Tarybų 
Lietuvos gyventojui tik Lie
tuvoje išleidžiamos 5 naujos 
knygos.

KORESPONDENTAS. Ar 
negalėtumėt konkrečiau 
paaiškinti, kaip draugija pa
dės savo nariui orientuotis 
šios “jūros” platybėse?

M. KARČIAUSKAS. Pa
grindiniais draugijos aktyvis
tais, be abejo, bus knygynų 
darbuotojai, bibliotekininkai, 
bibliografai ir t. t. Jie savo 
bibliografines žinias, tobules
nio darbo su knyga metodus 
skleis draugijos narių tarpe.

KORESPONDENTAS. O 
Kas tie laimingieji, su kuriais 

bus dalijamasi bibliografinio 
darbo plonybėmis, o tiksliau, 
konkrečiau, - kas galės būti 
draugijos nariu?

M. KARČIAUSKAS, Ne 
tik galės, o jau gali, nes šių 
metų birželio 1 d. visuose 
respublikos rajonuose ir 
miestuose jau veikia draugi
jos skyriai, vadovaujantys 
draugijos pirminėms organi
zacijoms mokyklose, įstaigo
se, gamyklose, kolūkiuose, 
kitose organizacijose.

Taigi, draugijos nariu gali 
būti kiekvienas Tarybų Są- 
jungosĄnlietis, dalyvaujantis 
draugijos veiklose, mokantis 
nedidelį nario mokestį. Drau
gija turi savo kolektyvinių 
narių. Tai ištisos gamyklos, 
fabrikai, kolūkiai, kitos vi
suomeninės, kooperatyvinės 
organizacijos.

Draugija yra savanoriška 
organizacija. Į ją priimami 
visi, pareiškę tam norą. At
skirus asmenis draugijon 
priima pirminės organizaci
jos, o kolektyvinius narius-- 
rajonų ar miestų draugijos 
valdybos..

KORESPONDENTAS.
Vartydamas draugijos įsta
tus, pastebėjau, kad draugija 
turės tam tikro poveikio ir 
knygų leidybai. . >

M. KARČIAUSKAS. Taip. 
Per draugijos pirmines orga
nizacijas bandysime tarti 
skaitytojų skonį, į kurį atsi
žvelgdami, informuosime lei
dybines organizacijas, kokių 
knygų skaitytojai labiausiai 
laukia, kokios jiems labiau
siai reikalingos. Be to, plačiai 
paskelbę leidyklų ateities 
planus, tirsime, kiek kokių 
knygų reikia skaitytojams. 
Tai leidykloms padės orien
tuotis, nustatant vienos ar 
kitos knygos tiražą.

KORESPONDENTAS.
Respublikiniame kultūros 
darbuotojų suvažiavime buvo 
vieningai pritarta naujosios 
draugijos tikslams, kultūros 
darbuotojams rekomenduota 
ne tik visokeriopai remti vie
tose - šią draugiją, tačiau ir 
patiems aktyviai dalyvauti 
jos veikloje. Tačiau suvažia
vime buvo pasakyta, kad 
draugija domėsis ir privačio
mis žmonių knygų kolekcijo
mis, sieks, kad ir šios knygos 
būtų prieinamos kiek galima 
didesniam žmonių skaičiui, o 
ne vien jų savininkui.

M. KARČIAUSKAS. Pri
vati knyga, atrodytų, - priva
tus reikalas, ir tik nuo jos 
savininko priklauso, kad ją 
paskolinti pasiskaitymui, nes 
pasitaiko atvejų, kai pasko
lintos jos taip ir nesugrįžta 
pas savo šeimininką - tai 
šeimininkas pamiršta, kam ją 
paskolinęs, tai skolininkas 
užmiršta knygos savininką. 
Štai tokiems užuomaršoms 
pagalbon ateis bibliografinės 
žinios, knygų komplektavimo 
plonybės, kurias draugijos 
nariams teiks įvairūs šio dar
bo specialistai, konsultantai. 
Turėdami šių žinių didelių 
knygų rinkinių savininkai su
gebės susidaryti tam tikrą 
sistemą, kuri visada padės 
knygai “sugrįžti namo”. Tada 
iš asmeninių kolekcijų kny
gos bus mieliau skolinamos 
draugams, bičiuliams, kaimy
nams.

“Surasti šeimininką” kny
gai galės padėti ir ekslibrisai 
(knygos ženklai, tam tikros 
meniškos etiketės su knygos 
savininko pavarde ar inicia
lais, klijuojamas knygos vir
šelio vidinėje pusėje). Prie 
respublikinės Knygos Bičiu
lių Draugijos valdybos veiks 
kelios sekcijos, kurių vieną 
užsiiminės ir ekslibrisų reika
lais.

Tačiau, man regis, svar
biausias šios savotiškos “in
tervencijos” į privačias kny-

Už gerus pinigus geri chirurgai gali labai pagražinti moterų 
ir vyrų veidus. Tuo pasinaudoja beveik visos Hollywoodo 
aktorkos. Šios trys duoda pavyzdį, ką chirurgo aštrus peilis 
gali padaryti.

APLANKIUS KAIMYNINĘ
ŠALĮ KANADA

VLADAS RAILA
PASIKEITIMAI PO
38 METŲ

Prieš 38 metus man ir 
žmonai teko gyventi 9 metus 
Toronto mieste, Kanadoje. 
Šiemet nusitarėm aplankyti 
tas vietas ir draugus, su 
kuriais jaunystės dienose 
kartu gyvenome ir veikėme 
lietuvių draugijose.

Važiuojant automobiliu, to
limas kelias - iš Californijos 
apie 3,000 mylių.

Pasiekus Pietinės Ontario 
provincijos laukus, jos gam
tos grožis žavėja. Kiek akys 
apmato lygumų, plotų žaliu- 
ma ir miškų gojeliai, kaip tai 
primena pernai matytą Lie
tuvą. Tolimos praeities prisi
minimais besvajojant, pasie
kėm Jono ir Adelės Ylų na
mus, kuriuose per dešimtį 
dienų radome šiltą, draugiš
ką prieglobstį.

Prieš 38 metus Toronte 
gyveno apie 2 tūkstančiai 
lietuvių. Daugiausia buvo 
jauni, neseniai iš Lietuvos 
atvykę darbo ir laimės ieško- 

gų kolekcijas tikslas - sure
gistruoti draugijos narių 
svarbesnių, retesnių knygų 
rinkinius, kad jie būtų žinomi 
visiems draugijos nariams, ir 
jokia vertinga knyga negalė
tų dingti be žinios.

0 retų knygų privačiose 
rankose dar gana daug. Ge
rai, kai tos rankos supranta 
knygos vertę. Tačiau būna 
atvejų, kai didelė vertės kny
ga dėl nežinojimo, nesuprati
mo dingsta be žinios ar tie
siog patenka į šiukšlyną.

KORESPONDENTAS.
Bet juk visos vertingiausios 
knygos rūpestingai saugomos 
bibliotekose. . .

M. KARČIAUSKAS. Taip. 
Bibliotekų lobių nepralenks ir 
didžiausios privatininkų ko
lekcijos. Tačiau atskiri kolek
cionieriai, domėdamiesi tik 
vienos kurios nors siauros 
šakos literatūra, yra sudarę 
visai vertingus rinkinius. Be 
to, pas juos yra knygų, perė
jusių per tėvo, senelio, prose
nelio rankas, o bibliotekos 
lentynos taip ir nepasiekusių. 
Ir mūsų draugijos uždavinys 
—- žinoti tokias knygas, sau
goti, padaryti prieinamas di
desniam skaitytojų ratui.

KORESPONDENTAS.
“Laisvės” skaitytojų vardu 
dėkoju jums už interviu, o 
laikraščio skaitytojus norė
čiau paraginti pavartyti savo 
knygų kolekcijas. . .Kiek jo
se gerų senų lietuviškų kny
gų, leistų Lietuvoje ir užsie
nyje! Neleiskime joms dingti. 
Pačias vertingiausias galima 
būtų pasiųsti LLD Centro 
komitetui, o jis, savo ruožtu, 
galėtų jas perduoti Tarybų 
Lietuvai, kurios bibliotekose 
būtų ne kruopščiai saugomos, 
bet ir visiems prieinamos. 

ti. Norėdami turėti tolimam 
krašte “savąją Lietuvą”, bū
rėsi į kultūrines ir savišalpos 
draugijas, kad nelaimei, ligai 
ištikus vieni kitiems pasigel- 
bėtų, kad kultūriniai ir dvasi
niai išliktų lietuviais, suorga
nizavo Bangos Chorą ir dra
mos sambūrį. Ruošė koncer
tus. Vaidybos spektaklius, 
šokius ir paskaitas. Pradėjo 
leisti savaitraštį “Liaudies 
Balsas”.

Šiuo metu tokio judrumo 
neberadome. Daug senų 
draugų priglaudė Kanados 
šalta žemė. Likusieji jau pen
sininkų amžiaus. Organizaci
nis veiklos tempas sulėtėjęs.

Visgi Sūnų ir Dukterų 
Draugijos įsigyta erdvi salė 
tebėra draugijų veiklos cent
ras, kuriame vyksta draugijų 
susirinkimai bei įvairūs po
būviai. Salė nuomuojama ir 
kitataučiams, finansiniai ge
rai stovi. Tam pačiam name 
įsikūrusi ir “Liaudies Balso” 
redakcija.

Kada išvykome iš Toronto, 
tada buvo nemažai pradinio 
mokslo amžiaus lietuvių vai
kų. Paaugę ir Bangos Chore 
dainavo, ir dalyvavo progra
mos pildymo spektakliuose. 
Šiandiena kai kurie jų jau 
isigiję aukšto mokslo profesi
jas. Kiti išbandė biznio pa
saulio galimybes, arba yra 
įsisavinę gerą amatą. Sukūrė 
šeimas, naują augina atžaly
ną: jau tik lietuvių kilmės 
kanadiečius. Žinoma, Lietu
vai nuostolis netekus tų tau
tiečių, bet užtai Kanadai di
delė nauda.

Smagu buvo susitikti su 
jaunesnės kartos lietuviais. 
Jie mus dar prisiminė ir labai 
draugiškai traktavo, net į 
Simco ežerą meškerioti buvo 
išvežę.

Teko susitikti su 87 metų 
organizacijose veikėju Juozu 
Kereža. Prisimenu, kaip Ke- 
vežos leisdavo savo buto 
kambaryje laikyti Bangos 
Choro pamokas, nes choras 
neišsigalėjo išsinuomuoti sa
lės. Kitas vienmetis - Anta
nas Morkis. Tai senas toron- 
tietis draugijų kūrimo vete
ranas. Nelengva buvo Arū
nui išauginti 4 sūnus ir b 
dukras, pergyveni’ depresi
jos laikus. Dabar besikalbant 
sako: mūsų šeimoje sūnus ir 3 
anūkai, - keturi dantistai. 
Nieko sau! Senukas gali pasi
didžiuoti : avo šr’ ms atža
lom.

Teko dalyvauti “Liaudies 
Balso” piknike. Ten teko su
sitikti daug pažįstamu, drau
gų. Piknikas laikraščiui davė 
gerą pelną. Kanadiečiai tipiš
ku būdu žvaigždės rinkimo 
formoje, laikraščiui sukelia 
paramą. Gaila, kad “L. B.” 
admin. K. Kilikevičius po 
sunkios galvos smegenų 
kraujo krešulio operacijos, 
negalėjo piknike dalyvauti.

I Pokario metais iš Lietuvos 
pasitraukę pabėgėliai padidi
no Kanados lietuvių skaičių. 
Pagal 1971 m. statistiniais 
duomenimis. Kanadoje gyve
na 24,535 lietuviai. Ontario 
provincijoje daugiausia - 
15,365. Tai manoma, kad To
ronte gyvena apie 10,000 lie
tuvių. Daugiausia pokario 
metais atvykę pabėgėliai. Jie 
irgi turi įsigiję Lietuvių Na
mus.

Vieni draugai pasiūlė nu
vykti tų namų apžiūrėti. Sek
madieniais ruošiami pietūs. 
Nuvykome ir mes. Papieta
vus susipažinome su Lietuvių 
Namų direktorium Jurgiu 
Strazdu. Jis mums davė turą, 
parodydamas gerai įruoštus, 
skoningai išdekoruotus L. 
Namus. Dvi didelės salės, 
dar dvi mažesnės. Gėrimų 
baras su klubinio tipo baldų 
.įrenginiais. Pensininkams 
kambarys, kurie susirinkę 
gali praleisti laiką ir kokią 
mėgiamą “hoby” praktikuoti.

Strazdas pasakojo, kad nu
pirktą protestonų bažnyčią 
reikėjo pagrindiniai išremon- 
tuoti. Kas kainavo apie pusę 
milijono dol. Skoloms ir pri- 
žiūros išlaidoms padengti sa
lės nuomojamos ir tris sykius 
į savaitę ruošiami “bingo” 
lošimai, kas duoda namui ne
mažai pelno.

Namų direktorius pasako
jo, kad jis tris sykius lankėsi 
Lietuvoje ir atsikvietė žmoną 
į Lietuvą.

Kada mes gyvenome To
ronte, artimai pažinome jo 
seserį Elzbietą Strazdaitę. 
Buvo gerai raštinga mergina, 
ir veikli mūsų lietuvių drau
gijose. Tai malonu buvo susi
tikti su jos broliu. (E. Straz- 
daitė jau mirus)

Torontas išaugo į didmiestį
Prieš 35 metus Torontas 

turėjo apie 800,000 gyv. Pa
gilinus St. Lawrence ūpę, 
atidarius vandens kelią į On
tario ežerą, Torontas tapo 
jūrinių laivų uostas. Jo augi
mas taip paspartėjo, jog šiuo 
metu turi 2,300,000 gyvento
ju-

Pagal National Geographic 
žurnalo davinius, Toronto 
daugiatautinis miestas kaip 
New Yorkas. Toronte gyvena 
350,000 italų. Veik ko ne tiek 
pat kiek Venecijoje. Be to, 
daug kitokių tautų žmonių 
Vien tik radijo stotis CHIN 
trasiliuoja programas 30 kal
bų.

Torontas - tikrai imigrantų 
miestas. Jame gyvena 50 
procentų žmonių, kurie nėra 
gimę Kanadoje.

Miestas įšaugęs į aukštį ir 
plotį. Centrą puošia iškilę 
dangoraižiai. Unikalios archi
tektūros pastatas, pradaros 
knygos pavydalo, miesto ro
tušė. Netoliese baigiamas 
statyti 1,815 pėdų aukščio 
radijo ir televizijos bokštas, 
kuris kainuos 40 milijonų dol. 
Jame bus įrengtas šešių 
aukštų restoranas ir aplinkos 
stebėjimo postas.

Toronto miesto pažangi 
valdymosi forma. Miestas su
skirstytas į šešius rajonus 
(boroughs) kuriuose išrinkti 
atstovai aptaria ir tvarko 
apylinkės reikalus. Visų rajo
nų bendra savivaldybė vadi
nama Metro, kuri rūpinasi ir 
tvarko miesto mokslo, trans
porto, apsaugos ir švaros 
reikalus.

Kaip visi didmiesčiai, taip 
ir Toronto turi savas bėdas. 
Siaučia nedarbas reikia rū
pintis bedarbių pašalpa. To 
pasekmė - didėja kriminalys- 
tės. Tenka su ta blogybe 
kovoti.

Aplamai, darbo žmonės ir 
pensininkai rūpinasi didėjan
čia infliacija. Maistas ir kiti 
pragyvenimo reikmenys la
bai brangūs. Pragyvenimas 
brangesnis kaip Kalifornijo
je.

Šiaip Torontas turi gerą 
transportaciją.

Torontą reikia įrašyti į gra
žių ir švarių miestų sąrašą.
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Visi jie prieš Fordo ekonominę programą įvairios žinios

Viršuje iš kairės į dešinę - 
I. W. Abel, Jungtinės Plieno 
Darbininkų Unijos preziden
tas, Leonard Woodcock, 
Jungtinės Automobilistų 
Unijos prezidentas ir Jerry 
Wurf, municipalinių darbi

J o staigi mirtis skaudus 
lietuvių tautai netekimas

A. MILEIKA
Lietuvių revoliucinio judėjimo veteranas

Laikraščiai pranešė liūdną krikdemų valdžia žiauriai 
žinią apie tai, kad 1975 m. persekiojo už priklausymą
liepos 22 d. staiga mirė Lietu
vos revoliucinio judėjimo ve
teranas draugas Juozas Stim
burys. Mirė žmogus pašven
tęs savo gyvenimą kovai už 
darbo liaudies reikalus.

Draugas Stimburys buvo 
kumečio sūnus. Pirmo pasau
linio karo metu mobilizuotas į 
caro armiją, kariavo Rumuni
jos fronte. Ten jį užklupo 
Vasario ir Spalio revoliucijos, 
ypač pastaroji padarė jam 
gilų įspūdį. Jam, kaipo kume
čio sūnui, Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos idė
jos buvo artimos širdžiai, ir 
jis agitavo fronto kareivius 
palaikyti Spalio revoliuciją ir 
Lenino sudarytą valdžią.

1920 metais grįžęs į Lietu
vą apsigyveno Kaune, įsidar
bino Kauno geležinkelio sto
tyje prie pabėgių smalavimo. 
Darbas buvo sunkus,dvo
kiantis, tepantis drabužius ir 
kūną smala. Tačiau užmokes
tis buvo mažas, mokėdavo 
ostmarkėmis, kurių vertė kas 
mėnesį krito. Pragyventi su 
šeima buvo labai sunku.

Čia draugas Juozas darbo 
pertraukos metu pasakojo 
darbininkams apie Spalio re
voliuciją, apie tai, kaip Rusi
jos darbininkai ir kareiviai 
sukilę nuvertė carą ir Lenino 
vadovaujami kapitalistinę 
Kerenskio valdžią, paėmė 
valdžią į savo rankas, nacio
nalizavo dvarininkų žemę, 
bankus, stambias įmones. Že
mę išdalino bežemiams ir ma
žažemiams, darbininkai tapo 
fabrikų ir įmonių šeiminin
kais, darbininkų eksploataci
ja panaikinta. Jie dirba sau ir 
visos darbo visuomenės po
reikių patenkinimui.

Jis ragino savo draugus 
darbininkus kovoti už darbo 
užmokesčio pakėlimą ir už 
nuvertimą išnaudotojiškos 
santvarkos, už atkūrimą Lie
tuvoje Tarybinės santvarkos, 
tokios kaip Rusijoje.

Jo aktyvumas buvo paste
bėtas nelegaliai veikiančių 
komunistų, kurie duodavo 
jam skaityti ir platinti darbo
vietėje komunistinius atsi
šaukimus, kurie atatiko jo 
idėjinius įsitikinimus. Iš atsi
šaukimų ir susitikimų su ko
munistais jis gilino savo ži
nias, mokėsi dirbti revoliuci
nį darbą, grūdino savo nusi
statymą ir pasišventimą ko
vai už darbo žmonių reikalus. 
Jau 1924 m. Stimburys įstojo 
į nelegalios Lietuvos Komu
nistų Partijos eiles, neboda
mas, kad tų metų reakcinga 

ninkų vadas; apačioje - Ro
bert A. Georgine, statybos 
darbininkų unijos vadas ir 
John Ryor, Nacionalinės Ap- 
švietos Susivienijimo prezi
dentas.

Visi jie viešai kritikuoja ir

Komunistų partijai ir komu
nistinių atsišaukimų platini
mą, bausdama ilgų metų kali
nimu ir net mirtimi - sušau
dant.

1926 m. draugas Stimburys 
atvyko į Vilkiją, kur gegužės 
1-sios dienos proga buvo or
ganizuojamas mitingas. Ta
čiau dėl fašistukų provokaci
jos mitingas vos prasidėjęs 

! buvo uždarytas. Tarp susi- 
l rinkusių darbininkų ir val- 
I stiečių kilo didelis pasipikti
nimas, moterys ir jaunuoliai, 
kurių tarpe buvau ir aš, 
pradėjom mušti fašistus. Po
licijos viršininkas stengėsi 
juos apginti, tuo pasinaudoję 
fašistukai pabėgo. Pabūgęs 
įtūžusios minios ir nuovados 
viršininkas pasileido paskui 
juos.

Draugas Stimburys atkrei
pė dėmesį į aktyvesnius jau
nuolius, pasiūlė jiems susi
rinkti kur nuošalesnėje vieto
je pasikalbėti. Po pasikalbėji
mo ir išsiaiškinimo apie kovos 
būtinumą, Vilkijoje buvo su
kurta pirma Komunistų Par
tijos kuopelė. Tais metais 
draugas Stimburys dažnai at
važiuodavo į Vilkiją, atvežda
vo atsišaukimų ir pravesdavo 
pasikalbėjimus. Jam pade
dant Vilkijos organizacija dir
bo aktyviai ir išaugo iki Pa- 
reikomio.

Po fašistinio perversmo 
vietoj Stimburio pas mus Vil
kijoj pradėjo lankytis Karolis 
Didžiulis. Tačiau 1927 m. lie
pos mėnesį man teko susitikti 
su draugu Stimburiu nelega
lioje Kauno rajono Komunis- 

!tų Partijos konferencijoje 
Kulautuvos miške. Tarp kitų 
konferencijos delegatų buvo 

j ir Didžiulis kaip CK narys.
Po to su draugu Stimburiu 

teko susitikti gal 1935 m. 
Šiaulių kalėjime vienoje ka
meroje. Jis buvo rimtas, soli
dus, ir mes jaunesnieji iš 
pagarbos vadindavome jį tė
vu. Kurį laiką mudu su Stim
buriu buvom “kalifaktoriais”. 
Atneštą iš virtuvės katilais 
viralą nešiodavome po kame
ras, dalindavome kaliniams, 
ir palaikydavome koridoriuje 
švarą.

Mūsų koridoriuje buvo kri
minaliniams kaliniams “mo
kykla”, kurioje kriminalis
tams buvo surengiami kon
certai savų kriminalistų sty
ginio orkestro, o kartais ir 
Šiaulių miesto moksleivių 
choro. Tuo metu Šiaulių kalė
jime sėdėjo nuteistas už va
gystę akcinės bendrovės 

smerkia prezidento Fordo 
ekonominę programą. Jie tei
gia kad prezidentas neveda 
mūsų iš krizės. Jie priemonės 
kovai prieš infliaciją ir nedar
bą yra nepakankomos.

“Maistas“ direktorius Lape
nas.

Politkalinius į klubą - “mo
kyklą” neleisdavo. Tačiau 
mes su Stimburiu, kaip “kali- 
faktoriai”, užėjome. Kalinių 
orkestras sugrojo keletą da
lykų, padarė pertrauką. Bu
vo sekmadienio diena. Pasi
naudojęs pertrauka, atsistojo 
prieš kalinius Lapenas, pra
dėjo anekdotus pasakoti. 
Draugas Stimburys neišken
tė ir metė repliką: - Ar jūs 
matot! Didysis vagis, apvo
gęs visos Lietuvos valstie
čius, pasistatė Kaune šešių 
aukštų mūrą, jis nejaučia 
kalėjimo režimo sunkumų, 
jam iš miesto maistą neša, o 
jis čia “baikas” krečia.

Kalėjimo valdininkas už tai 
išvarė mus iš “mokyklos”, o 
draugą Stimburį uždarė 7 
parom į karcerį.

Reikia pažymėti, kad Stim
burio žmona irgi buvo kovo
toja, revoliucionierė. Tuo 
metu, kai drg. Stimburys 
sėdėjo kalėjimo, žmona pali
kusi su mažais vaikais be 
pragyvenimo šaltinio, organi
zavo bedarbius, vedė į Kauno 
miesto valdybą reikalauti 
darbo ir duonos. Fašistų poli
cija ją areštavo ir nubaudė 
administraciniai keliems mė
nesiams kalėjimo neatsi
žvelgdami į tai, kad paliko be 
globos ir maisto maži vaikai.

1940 m. birželio mėnesį 
Lietuvos darbo liaudis nuver
tė fašistinių tironų valdžią, o 
laisvais rinkimais išrinktas 
Liaudies seimas priėmė de
klaraciją dėl Tarybinės san
tvarkos atkūrimo Lietuvoje.

Draugas Stimburys atidarė 
visas jėgas ir sugebėjimą 
naujos, laimingos Tarybinės 
Lietuvos suklestėjimui, dėl 
kurios ilgus metus kovojo, 
perėjo fašistinio kalėjimo 
kankynę. Net būdamas per
sonalinis pensininkas dirbo 
visuomeninį, kultūrinį darbą 
iki mirties.

Šiomis dienomis Lietuva 
šventė 35 Tarybinės san
tvarkos atkūrimo sukaktį. 
Mačiau draugą Stimburį tai 
šventei pažymėti iškilminga
me susirinkime. Dainų šven
tėje atrodė sveikas, o dabar 
jau jo nėra, nelemta mirtis 
išplėšė jį iš mūsų tarpo.

A. Mileika
Lietuvos revoliucinio 

judėjimo veteranas

Tel Aviv. - Kai valstybės 
sekretorius Kissingeris lan
kėsi Izraelyje, Izraelio džeti- 
niai lėktuvai užpuolė ir bom
bardavo Lebanoną.

Beirut. - Lebanone eina 
smarkios frakcijų kovos. Vie
name tokių ginkluotų susikir
timų keturi žmonės tapo už
mušti ir daug sužeistų.

TEATIDENGS TIK 
MAŽĄ DALĮ

Washingtonas. - Pagaliau 
FBI sutiko parodyti Smith 
College profesoriui dalį doku
mentų Rosenbergų nuteisimo 
ir nužudymo byloje. Bet pa
rodys tiktai mažytę doku
mentų dalį, būtent, iš 48,000 
puslapių tiktai 725. Rosen
bergų sūnus reikalauja ati
dengti ir parodyti jiems ir jų 
advokatams visus dokumen
tus, be jokios išimties. Jie 
giliausiai įsitikinę, kad jų tė
vai buvo nekaltai pasmerkti 
mirti ir nužudyti.

SKAUDI NELAIME, TRYS 
ŽMONĖS ŽUVO

Niagara Falls, N. Y. - Rug- 
piūčio 29 dieną upėje netoli 
didžiojo^vandenpuolio įvyko 
tragedija. Naujai pastatyta 
žmonių bei daiktų kilnojimui 
per upę valtis vežė 29 žmo
nes. Tai buvo jos pirmas 
išbandymas. Bet kai pateko į 
dideles bangas, valtis apsi
vertė. Trys žmonės prigėrė, 
o keletas sužeistų.

Kalti tie, kurie bandymą 
darė su žmonėmis. Juk galėjo 
kokiais nors daiktais pakrau
tą valtį išbandyti, ar ji galės 
atlaikyti šiurkštų upės pavir
šių prie vandenpuolio. Nelai
mę stebėjo ir labai labai daug 
turistų.

KANADA IR T. SĄJUNGA 
IŠLYGINO 
NESUSIPRATIMUS

Ottawa. - Po gana ilgų 
pasitarimų pagaliau Kanados 
ir Tarybų Sąjungos vyriausy
bės pašalino nesusipratimus 
dėl žuvavimo teisių Atlanto 
vandenyne. Pagal naują su
tartį, tarybiniai žvejybos la
vai vėl galės naudotis Kana
dos rytiniais uostais.

Susitarta sudaryti komisi
ja, kuri ateityje turės iš
spręsti visas Tarp abiejų 
kraštų kilusias problemas 
šios rūšies.

IŠTEISINTI STUDENTU 
ŽUDYTOJAI

Cleveland, Ohio. - Baigėsi 
teisme byla prieš Ohio valsti
jos buvusį gubernatorių ir 
Valstijos Nacionalinės Gvar
dijos narius, kurie 1970 me
tais nužudė Kent State uni
versiteto keturis studentus. 
Džiūrė pripažino žudikus ne
kaltais. “Nekaltas” guberna
torius, kuris atsiuntė gink
luotą armiją prieš beginklus 
studentus, demonstruojan
čius prieš karą Vietname; 
“nekalti” milicijantai, kurie 
šaudė į studentų demonstra
ciją. . .
RAGINA APRIBOTI ALGŲ 
PAKĖLIMĄ 5 PROC.

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas kreipėsi į Kongre
są su raginimu, kad jis apri
botų federaliniams tarnauto
jams ir patiems kongresma- 
nams algų pakėlimą penkiais 
procentais. Jis atmetė savo 
patarėjų siūlymą pakelti al
gas 8.6 procento. Algų pakė
limas pradėtų galioti spalio 1 
dieną.

MIRĖ ŽYMUSIS
AIRIJOS VADAS

Eamon de Valera
Jis mirė sulaukęs 92 metų 
amžiaus. Jis buvo ilgametis 
kovotojas už Airijos išsilais
vinimą iš Anglijos imperializ
mo rankų.

ANGLIAKASIU STREIKAS 
BUS TĘSIAMAS

Charleston, W. V. - Šešias
dešimt tūkstančių streikuo
jančių angliakasių vadovybė 
nutarė streiką tęsti. Ji atme
tė Jungtinės Angliakasių 
Unijos vadovybės raginimą 
streiką nutraukti. Kaip žinia, 
streikas kilo be unijos vado
vybės autorizavimo (užgyri- 
mo).

Unijos vadai nutarė kreip
tis į Federalinę Tarpininkavi
mo Tarnybą, kad jinai su
šauktų streikuojančiųjų uni
jos narių vadovybės ir Bitu
minous Coal Operators Asso
ciation susirinkimą susitaiky
ti ir streiką užbaigti.
LABAI GIRIA ŠIAURĖS 
VIETNAMO
ATSISTATYMĄ

Hanoi. - Prancūzijos žinių 
agentūros korespondentas 
tapo sužavėtas Šiaurės Viet
namo žmonių krašto atstaty
mo pastangomis. Jis savo 
akimis pamatė; kaip smarkiai 
šis kraštas keliasi iš karo 
paliktų griuvėsių. Kur tik jie 
pasisuka, sakę, visur mato 
statybą. t.

Jis savo akimis pirmiau 
matė, kaip Vietnamas buvo 
sužalotas. Jis matė Amerikos 
bombų sugriautus miestus ir 
kaimus. Jis matė baisiai nu
skurdintus žmones. Gal ir už 
tai jis gali geriausiai įvertinti 
Vietnamo žmonių pastangas 
sau ir savo kraštui sukurti 
naują, šviesų rytojų.

Leningradas. - Atminimui 
žymaus tarybinio šiaurės ty
rinėtojo mokslininko Michail 
Somov”, kuris pernai mirė, jo 
vardu pavadintas didžiulis 
laivas.

Detroit, Mich.
PAKVIETIMAS

LDS 21 kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, rugsė
jo 14 d. 10 vai. ryto Lietuvių 
Klube. Po susirinkimo bus 
dideli pietės. O paskui LDS 
prezidentas Servit Gugas ro
dys iš Lietuvos parsivežtus 
naujus filmus iš Dainų Šven
tės. Įžanga tik $1.50 asmen- 
niui. Visi ir visos kviečiami 
dalyvauti. Sekretorė

Rochester, N. Y.
Nors ir labai pavėluotai, 

bet noriu tarti porą gražių 
žodžių apie draugą Petrą Ma
linauską, kuris staiga mirė 
gegužės 9 dieną. Draugai 
Malinauskai visą savo ilgą 
gyvenimą darbavosi dėl dar
bininkų klasės naudos ir gar
bės, ir, pagal išgalę, visada 
aukodavo dėl pažangiosios 
spaudos palaikymo.

Velionis Petras labai daug 
veikė Gedimino Draugijoje. 
Ilgą laiką buvo jos pirminin
ku, gelbėjo svetainę nuo ban- 
krūto. Pas Malinauskus lai
kėme daugybę piknikų, ir 
pardavus Gedimino salę, Ma
linauskai pasikvietė visus na
rius į savo sodą ir pavaišino, 
nesigailėdami sunkaus darbo 
ir iškasčių.

Gaila, labai gaila draugo, 
kuris išsiskyrė iš gyvųjų tar
po ir paliko giliame liūdesyje 
žmoną Onytę ir dukrą Telmą 
ir jos šeimą. Didžiausia užuo
jauta jums visiems.

MUSU LIGONIAI
Draugė Bekešienė tebėra 

poilsio namuose (nursing 
home). Jinai skaito laikraš
čius, bet nebepajėgia rašyti. 
Turi daugybę draugų, kurie 
ją aplanko.

Draugas Melnikas nuvež
tas į ligoninę. Zagis turėjo 
operaciją. Helena Velikis 
skundžiasi, kad jai koja vis 
tebeskauda, Švedienė tebera 
priežiūros namuose.

Linkiu visiems atgauti 
sveikatą. K. Žemaitienė

San Francisco ir
Los Angeles, Cal.

PRAMOGA
Rugpiūčio 10 dieną įvykusi 

šauni pramoga Suomių salėje 
Berkeley, Cal., buvo San 
Francisco LLD 153 kuopos 
suruošta. Svečių atsilankė 
nemažas būrys. Be puikių 
vaišių, tik prieš kelias dienas 
grįžusi mūsų Valerija Sutkie- 
nė iš puikios viešnagės Lietu
voj, įdomiai papasakojo savo 
įgytus įspūdžius. Ji sakė, kad 
visa kelione ir viešėjimas Lie
tuvoje buvo labai malonūs ir 
mieli. Ji džiaugėsi, kad ją 
labai sužavėjo Dainų Šventė 
Vilniuje ir ten tos visos nuo
stabios iškilmės. Ji lankėsi 
pas gimines ir pamatė pro
greso keliu žengiančią mielą
ją Lietuvą. Prie to, Valerija 
pramogos dalyvius pavaišino 
Lietuvos “stipriąja” ir saldai
niais.

Rugpiūčio mėnuo yra tur
tingas gimtadieniais, tai bai
giant vaišintis, atsirado ant 
stačio puošnus ir nemažas tor
tas, kurį atgabeno Aldona 
Fitzgibbons. Paaiškėjo, kad 
Aldonos maloni dukra Fran
ces švenčia savo gimtadienį šį 
mėnesį. Taip pat svečių tarpe 
radosi ir daugiau celebrantų. 
Šia proga pasveikinome ir 
linkėjome geriausios sveika
tos Kastancijai Mugianienei, 
Alekui Mugianiui, Franui 
Machulis ir Valei Sutkienei. 
Beje, V. Sutkienė savo gim
tadienio sukakties proga pa
žadėjo dovanų “Laisvei” ir 
“Vilniai” po $50, O. A. Mu- 
gianis įteikė dešimkę šios 
pramogos lėšoms padengti.

Vardu LLD 153 kuopos 
nuoširdi padėka už dovanas ir 
dirbusiems už nemažą triūsą 
ir patarnavimą.

Beje, šios jaukios pramo
gos dalyviai ir Oaklando LLD 
198 kuopos nariai Jim Mozu- 
raitis su žmona Margareta 
rugpiūčio 20 dieną iškeliavo į 
New Yorką. O iš ten su 
trečiąja LLD grupe į Lietu
vą. Miela Margareta pa
žvelgs į Lietuvą pirmą kartą, 
nes ji gimusi Amerikoje. O 
Jimis po daugelio praslinku
sių metelių išvys bujonančią 
mielą Lietuvą. Be to, primin- 
tina, kad Margareta yra šau
ni Oaklando LLD kuopos sek
retorė, o Jimis nepavaduo
jantis pramogų patiekalų ga
mintojas, virėjas, ir visada 
pasiruošęs talkinti. Laimin
giausios kelionės mieliems 
Mozuraičiams ir puikiausios 
viešnagės Lietuvoje ir lai
mingai grįžti į namus.

LOS ANGELES SPAUDOS 
PIKNIKAS

Sužinoję, kad losangeliškiai 
ruošia spaudai pikniką, mes 
sanfranciskietės Valerija, 
Ksavera ir aš pakrypome link 
metropolio Los Angeles. 
Kažkaip šių dienų ilgesnės 
kelionės mažėja, o ypač Kali
fornijos žmonėms.

Losangeliškių piknikas įvy
ko rugpiūčio 17 dieną gražio
je ir puikioje Che. ir S. Kentu 
sodyboje bei kieme.

Į šį pikniką svečių atsilankė 
iš įvairių apylinkių, atvyko 
net iš Connecticut valstijos.

PINELLAS PARK, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Williamo Vilkausko
Rugsėjo 4 d. suėjo dveji metai, kai negailestingoji 

mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo mano mylimą gyvenimo 
draugą Williamą.

Jo mirtis buvo didžiai skaudus smūgis ne man 
vienai, bet ir vaikams, giminėms ir organizacijų 
nariams. Jis daug laiko pašventė darbuodamasis 
organizacijose.

O kaliforniškių buvo iš San 
Francisko, San Diego, Sun 
City, Yucaipa, Redlands ir 
kitų. O, be to, šio pikniko 
dalyvių buvo daugiau jaunes
nės kartos žmonių. Iš tikrųjų, 
ši losangeliškių puiki pramo
ga, mano akimis stebint, bu
vo visapusiai sėkminga ir 
maloni. Tiesa, Los Angelės 
LLD ir LDS kuopų kai ku
riems nariams teko sunkokai 
padirbėti puikias vaišes pa
ruošti, bet spėju, kad iš to 
bus gražios paramos spaudai.

Apgailėtina, kad losange- 
liškai kažkaip skundžiasi, jog 
dėl jų esą sunkumų surengti 
dažnesnes pramogas bei vie
šas sueigas, kurių jų publika, 
matyt, labai pageidauja. Be
je, losangeliškai ir svečiai 
turėtų būti didžiai dėkingi 
šeimininkams Kėniams už 
piknikui labai puikias ir pato
gias patalpas, kuriose pirmą 
kartą atsilankiusį iš tikrųjų 
kažkaip ir vėl traukte trauke 
ten vėl dalyvauti.

Iš San Francisco pasiekti 
Los Angeles yra virš keturių 
šimtų mylių tolis. Bet ūpas 
moka nugalėti tolius. . . Pasi
matęs su bičiuliais, ilgame
čiais pažįstamais bei drau
gais, įgauni kažkokios energi
jos, ir tie malonus prisimini
mai pasilieka ilgam, ilgam 
laikui. . . L-ma

Detroit, Mich.
NUOŠIRDI VISIEMS 

PADĖKA
Rugpiūčio 18 d. š. m. mirė 

Juozas Valiukas, visiems ge
rai žinomas detroitietis-pa- 
žangietis. Jis pasitraukė nuo 
organizacinių darbų 1970 
gruodžio 17 d., kuomet jis 
gavo “stroke”, nuo kurio jo 
kairys šonas buvo suparali- 
žuotas, o prie paralyžiaus 
prisikabino kitos ligos, o ypa
tingai plaučių uždegimas, ir 
nuo kurio jis amžinai užmigo.

Kadangi jis buvo Miko De- 
troitiečio (Masio) ir jo šeimos 
draugas nuo pat iš Lietuvos 
atvažiavimo į Detroitą, tai jo 
ligos prižiūrėjimu ir laidotu
vėmis rūpinosi Masių šeima.

Tad šiuomi dėkojame grab- 
nešiams Vincui Kirvelai, 
Frank Jočioniui, Frank Na
kui, Jim Umarui, Al Stacey 
(Stasiukėnui) ir Kęstučiui 
Gareliui. Ačiū LLD 52 Kp., 
Detroito Lietuvių Kliubui ir 
draugams už prisiųstas gėles; 
Alfons Rye už gražią kalbą 
laidotuvių ir kapinių koply
čiose; Yolandai Bauža, laido
tuvių direktorei, už malonų 
patarnavimą ir išreikštus 
jaudinančius žodžius ir pra
nešimus koplyčiose; taipgi 
Detroito Lietuvių Kliubui už 
suteiktą vietą po laidotuvių 
pietums, ir jų gamintojoms: 
Antonette Garelis, Emma 
Rye ir Anne Balchunas, ir 
visiems bet kuo prisidėju- 
siems ir dalyvavusiems Juozo 
Valiuko ir jo atminimui pri- 
duodame jo auką “Vilniai” ir 
“Laisvei” po šimtą dolerių.

Teofilė Masienė ir Stefanija

Marijou< - žmona
Dukterj VrdellaYutis

Marge su šeima
Sūnūs - Jonas su šeima
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Detroit, Michigan
MIRĖ JUOZAS VALIUKAS

Rugpiūčio 18 d., 1975 m., 
mirė visiems gerai žinomas 
detroitietis-pažangietis Juo
zas Valiukas. Jis mirė Park 
Community ligoninėje antrą 
valandą po pietų. Buvo pa
šarvotas Yolanda Bauža Lai
dotuvių Namuose prie 25-tos 
gatvės ir sukremuotas Rug
piūčio 21 d. Woodlawn Kapi
nėse. Jo pelenai įdėti į Wood
lawn Mausoleum sieną su jo 
vardo užrašu.

Kadangi Juozas Valiukas 
buvo visiems gerai žinomas 
pažangietis, tai laidotuvėse 
dalyvavo daug lietuvių - jo 
draugų. Jo karstą nešė Vin
cas Kirvela, Jim Umaras, 
Frank Nakas, Frank Jočio- 
nis, Al Stacey (Stasiukėnas) 
ir Keistutis Garelis.

Atsisveikinus su velioniu 
Juozu Valiuku Woodlawn 
Mausoleumo koplyčioje, lai
dotuvių direktorė, Yolanda 
Bauža .pranešė, jog šiame 
Mausoleume yra palaidotas 
Mikas Detroitietis (Masys). 
Visi, kurie dalyvavo Valiuko 
laidotuvėse, aplankė Miką 
Detroitietį, kuris amžinai 
miega įdėtas į Mausoleumo 
sieną.

Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo pakviesti į Detroito Lie
tuvių Kliubą kur buvo atmin
čiai mirusio Juozo Valiuko 
Pietūs;prirengė Antonette 
Garelis, Emma Rye ir Anne 
Balchunas.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS SPALIO 1 DIENĄ IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS.

Kviečiame į Talką
Kviečiame j talką visus buvusius vajininkus ir labai 

laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorganizuokime 
šiam darbui ir veikime su pirma vajaus diena. Rūpin
kimės aplankyti kuo daugiausia namų vajaus reikalu ir 
kalbinti žmones užsisakyti “Laisvę.”

DOVANOS VAJIN1NKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KONTESTAMS KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už atnaujin
tas prenumeratas 1 punktas nuo 25Č. Už aukas 
arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 50Č.
KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTANTAMS 
(VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS PRISIUS 
PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KITUS NEBUS 
KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$15,000 FONDAS
Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė* gyvuotų. Per ši vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai pada
rykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms
Ar Draugams Į Lietuvą. Jie Bus
Jums Dėkingi Už Tą Dovaną.

"LAISVES” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $9.00 metam*, $5.00 pusei metų
Dalyje Queens apskrities (N. Y.) met. $10.00; $5.50 
pusei metų
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.(XX metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

, 11417

Laidotuvių namų ir kapinių 
koplyčiose nepaprastai gra
žiai kalbėjo laidotuvių direk
torė Yolanda Bauža ir Alfons 
Rye. Yolanda Bauža pasakė 
atatinkamus atsisveikinimo 
žodžius; Alfons 'Rye plačiau 
kalbėjo apie Juozą Valiuką, 
jo ligą ir visą gyvenimą iki 
mirties.

Juozas Valiukas gimė 1889 
metais balandžio 9 d. Skapiš
kio valse. Rokiškio apylinkė
je. Jo tėveliai, Motiejus ir 
Agota Valiukai užaugino še- 
šius vaikelius: tris sūnus - 
Antaną, Jurgį ir Juozą, ir tris 
dukras - Damutę, Onutę ir 
Uršulę. Visi jau mirę. Juozas 
buvo jauniausias.

Velionis Juozas Valiukas 
tarnavo caro kariuomenėje 
tris metus, kuomet Rusija 
kariavo su Japonija. Į Ameri
ką atvažiavo 1914 metais, 
būdamas 24 metų amžiaus. 
Atvažiavo į Detroitą kur gy
veno jo vyresnysis brolis Jur
gis, kuris vėliau sugrįžo į 
Lietuvą, o Juozas visą laiką 
gyveno Detroite, išskyrus 
ketverius metus, kada gyve
no Akron, Ohio, ir septynius 
mėnesius, kada gyveno Be
loit, Wisconsin.

Iš amato Juozas buvo plau
kų kirpėjas. Detroite jis vi
sur dalyvavo tarpe pažangių 
lietuvių. Jis priklausė prie 
lietuvių mandolinų orkestro 
ir grojo balalaiką 1917 me
tais; taipgi grojo trombonu ir 
vargonais. Priklausė prie 
Aido Choro, LLD 52 Kp., 
LDD 19 Kp., Augščiausios 
Prieglaudos ir Detroito Lie
tuvių Kliubo. Daug dirbo De
troito Lietuvių Kliubui ir per 
daug metų buvo kliubo valdy
boje.

Velionis buvo komikas, per 
dešimts metų buvo žinomas 
kaipo “Jokūbas” pasikalbėji
muose su radijo pranešėju, 
Miku Detroitiečiu. Mikas pri
rengdavo juokingus pasikal
bėjimus, ir abu linksmindavo 
Detroito lietuvius per radiją.

SUEIGA PAS J. IR O. BABARSKUS

Aidiečių grupė su savo svečiais Juozo ir Onos Babarskų sodelyje.
Salomėjos Narkėliūnaitės nuotrauka

Gal būt Detroite nebuvo nei 
vieno veikalo nei operetes, 
kad Juozas Valiukas nebūtų 
turėjęs rolę. Nuo jų įsisteigi- 
mo iki mirties jis rėmė ir 
skaitė pažangius laikraščius, 
“Vilnį”, “Laisvę” ir “Liaudies 
Balsą”.

1970 m. gruodžio 17 d. 
Juozas Valiukas staiga susir
go; Stefanija M ąsytė jį nuve
žė į ligoninę. Pasirodė, jog jis 
gavo “stroke”; suparalyžiavo 
jo visą kairįjį šoną, ir iki 
mirties velionis kankinosi na
muose pas lietuvius, vėliau 
nursing namuose ir ligoninė
se, kur pagaliau amžinai už
migo.

Velionis Juozas Valiukas 
i nuo pirmų dienų atvažiavęs iš 
Lietuvos j Detroitą buvo Ma
sių šeimos draugas, ir, taip 
sakant, narys. Jam susirgus, 
jį visą laiką prižiūrėjo ir 
lankė Masių šeima iki mir
ties.

Velionis prašė Masių šei
mos jį prižiūrėt ir, įvykus 
nelaimei, jį palaidot. Taip ir 
padarytą. Todėl ir jo pelenai 
padėti į Woodlawn Mauso
leum sieną, netoli jo gero 
draugo Miko Detroitiečio 
(Masio) ir kur amžinai miegos 
Teofilė Masienė ir Stefanija 
Mąsytė.

Netekome Juozo Valiuko, 
bet jo atminimas ir pagarba 
pasielieka su mumis. Lai šis 
poetės Salomėjos Neries eilė
raštis būna paskirtas mūsų 
Juozui Valiukui:
Kai numirsiu, - tik nekaskit, 
Tik nevežkit į kapus, — 
Į skaisčias liepsnas

{meskit, — 
Tegu laužas karštu bus!

Tegu kyla juodi dūmai
Dangaus skliautais

mėlynais, — 
Ir bejausmis mano kūnas 

Tepavirsta pelenais!
Stefanija Detroitietė

Panamos priešas

Sen. Strom Thurmond
Jis Kongrese vadovauja 

toms imperialistinėms jėg- 
goms, kurios griežtai priešin
gos sugrąžinimui Panamos 
Kanalo Panamos Respubli
kai. Tuo tarpu iš Panamos 
pusės reikalavimas jai Kana
lą sugrąžinti ir Jungtinėms 
Valstijoms iš Panamos pasi
traukti, kasdien darosi neat- 
laidesnis. Jau kalbama apie 
partizaninę kovą prieš ameri
kiečius kanalo zonoje.

Su rugsėjo pradžia praside
da mūsų pažangiosios veiklos 
sezonas. Prasideda “Laisvės” 
vajus, Aido Choro pamokos ir 
organizacijų susirinkimai.

Po gana karštos vasaros, 
Aido Choro pirmosios šio se
zono pamokos įvyks šio mė
nesio 13 dieną. Šiuo klausimu 
susirūpino Choro vice-pirmi- 
ninkas Juozas Babarskas 
Darbo Diena sukviesdamas 
aidiečius ir artimuosius drau- i 

! gus savo puošniuose namuo- 
j se, Richmond Hill rajone, 
pasitarti apie Aido Choro 
veiklą, nes, kaip žinome, rug
sėjo 28 dieną įvyks “Laisvės” 
vajaus atidarymas ir Aido 
Choras dalyvaus programoje.

Jaukioje nuotaikoje pasi- 
| kalbėta apie Aido Choro ir 
“Laisvės” reikalus. Pasiryžta 

I suburti jėgas ir tampriai - 
aktyviai veikti. Nors mūsų 
eilės retėja, bet pasilikusiųjų 
ryžtas didėja*. Vis surandama 

|išeitis ir būdas suruošti pa-, 
įrengimus ir išlaikyti mūsų 
organizacijas bei spaudą.

Draugai Babarskai darbuo
jasi pažangioje veikloje jau 
nuo jaunų dienų, dar gyve- 

Inant Argentinoje, Buenos 
Aires mieste. Juozas ten dai
navo “Laisvės” chore ir veikė

New Yorkas laimėjo 
demokratų suvažiavimą

Po ilgos ir nelengvos kovos 
mūsų New Yorkas nugalėjo 
Los Angeles. Praeitą savaitę 
Demokratų partijos naciona
linis komitetas nutarė suva
žiavimą 1976 metais šaukti 
čionai. Tai bus konvencija 
nominavimui kandidatų į pre
zidento ir viceprezidento vie
tas. Suvažiuos tūkstančiai 
delegatų. Tikimasi miestui 
nemažai biznio.

Konvencija įvyks didžiojoje 
Madison Square Garden salė
je Manhattane. Priėmimui 
delegatų ir svečių jau prade
dama ruoštis.

Kaip atrodo, tai pirmiausia 
darbo imasi miesto Policijos 
departamentas. Jis jau pa
skelbė, kad pradės apvalyti 
visą tą miesto dalį nuo “val
katų”. Jų esama be galo 
daug, pilna visuose kampuo
se. Kaip žinia, ypač toje 
apylinkėje taip pat labai gau
su ir prostitučių. Policijos 
pranešime nieko nesakoma, 
kas bus su jomis daroma. Gal 
jos bus paliktos ramybėje 
pasitikti ir “pavaišinti” ypač 

GREAT NECK, N. Y.

Mirus

Hildai Hacinkevičienei
Reiškiu giliausią užuojautą jos vyrui Mečislovui, jos 
mamytei, visiems giminėms bei draugams.

APOLIONIJA BECIENĖ
, Miami, Fla.

su “Liaudies Teatru”. Jau 
virš 20 metų, kai Juozas 
dainuoja Aido Chore, o jo 
žmona Ona taip pat yra Cho
ro narė.

Šią vasarą abu Babarskai 
aplankė Lietuvą, pamatė 
Dainų Šventę ir dalyvavo 
pietamerikiečių surengtame 
tradiciniame “asado” (barbe
cue) piknike, Birštone. Abu 
labai patenkinti savo viešna
ge tėvynėje.

Ona Babarskienė atšvęs sa
vo gimtadienį šio mėnesio 15 
dieną, o pas juos buvęs sve
tys Vladas Misiūnas taip pat 
švenčia šį mėnesį savo gimta
dienį. Šia proga pasveikino
me abu sukaktuvininkus su 
geriausiais linkėjimais, su
dainuodami jiems “Happy 
Birthday”.

Ant gausiai apkrauto vaišių 
stalo netrūko ir argentiniško 
patiekalo “empanadas”, ne
kalbant jau apie kitus skanė
sius ir gėrimus. Tai vis mielo
sios šeimininkės triūsas!

Širdingai dėkojame drau
gams Babarskams už puikias 
vaišes, už pakvietimą atsilan
kyti į jų pastogę, ir linkime 
jiems ir Aido Chorui geros 
sėkmės savo užsibrėžtuose 
darbuose. H. Feiferienė 

iš kitų miestų pribuvusius 
svečius.

Taip pat jau pradėta kalbė
ti apie priviliojimą Republi- 
konų partijos su savo kon
vencija susikraustyti į mūsų 
New Yorką. Bet daug repub- 
likonų priešingi čionai laikyti 
suvažiavimą. Jie sako, kad 
New Yorkas yra “demokratų 
miestas”, visuomet toks buvo 
ir pasiliks. Čia nebus galima 
sudaryti entuziastiškos at
mosferos konvencijai. Nomi
nacijų konvenciją reikią lai
kyti kuriame nors republiko- 
nų valdomame mieste.

LLD 185 kp. nariams
Atostogų laikas baigėsi ir 

mes turime pradėti veikti. 
Pirmiausia atlaikysime susi
rinkimą ir pasibrėžime veik
los planus.

Mūsų LLD 1 15 Kp. susi
rinkimas įvyks antradienį, 
rugsėjo 9 d. 2 vai. po pietų 
“Laisvės” salėje.

Labai prašomi visi nariai 
susirinkti. Valdyba

TARP LIETUVIU
Margaret Petrikienė išvežė 

daktaro A. Petrikos pelenus į 
jo gimtąjį kaimą Lietuvoje. Ji 
išvyko trečiadienio vakare 
Pan Am linija.* * ♦

Paskutinė LLD ekskursijos 
grupė sugrįžo iš Lietuvos 
trečiadienį. Visi atrodė gerai 
nusiteikę. Ieva

Moterų klubo
Hsiin'-iim

Po ilgų atostogų jau laikas 
pradėti laikyti susirinkimas. 
Pirmas Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 17 
d., 2 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Prašome susirinkti skait
lingai. Valdyba

Jau ir popiežius
negeras

Praėjusį sekmadienį per 
savo radiją Romas Kezys kad 
davė pipirų popiežiui, tai da
vė! 0 kodėl? Todėl, kad po
piežius priėmė atvykusius iš 
Lietuvos kunigus, ir nei jų, 
nei Lietuvos nepasmerkė.

Kodėl nepakeisti popie
žiaus? Praneškite Simui Ku
dirkai, tai jis tuoj pareika
laus, kad popiežius išsineš
dintų, taip, kaip aną sekma
dienį reikalavo per radiją, 
kad Kissingeris būtų praša
lintas. Simui tik paduok! Ro
mas seka jo pėdomis. Rep.

"Pate de foie gras 
fanciers"

More hostesses are dis
covering pate de foie gras 
(made from fatty, swollen 
livers of ducks and geese) 
and because of the increased 
demand, the pate industry 
(eager to oblige, and to in
crease profits) has switched 
to more efficient methods - 
electric force feeding.

According to the July, 
1975 news release from 
“Friends of Animals, Inc., 
New York, N. Y.”, geese and 
ducks are forcibly crammed 
with huge amounts of corn 
until their livers swell to ten 
times the normal size. The 
poor birds live in bloated 
agony for a month. Then, 
they are killed and the pate is 
made from fatty, swollen 
livers.

The French manufacturers 
— who are the biggest pro
ducers of this pate - have 
stepped up their output by 
using machines which torture 
more geese more efficiently.

The goose is held between 
the knees and the neck is 
stretched. A funnel is then 
inserted into its beak, and no 
less than 80 pounds of salted, 
fatty, cooked corn is mecha
nically forced down the 
goose’s throat over a month’s 
period. The feeding is re
peated three times a day. 
With the tube deep in its 
throat, the goose - caged and 
immobilized by a steel collar - 
is forced to swallow corn 
until blood spurts from its 
eyes.

Ms. Carol Lester, of Sau
salito, California, shocked 
and outraged at this inhuman 
nractice, has prevailed upon 
her Congressman, John L. 
Burton, to introduce Bill 
H. R. 5676 which would pro
hibit the importation of pate 
if the duck or goose has been 
force fed by mechanical 
means.

Ms. Lester is to be com
mended for her action, and 
we sincerely hope that other 
women will follow her lead in 
writing Rep. John L. Burton 
to support H. R. 5676.

Nellie De Schaaf

Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 21 I).
Waterbury LLD 28 kuopa 

ruošia pietus spaudos naudai, 
1 vai., 48 Green Street sve
tainėje.
RUGSĖJO 28 D.

“Laisvės” vajaus atidary
mas New Yorke. Laisvės 
Bendrovės direktoriai ruošia 
pietus su programa 1 vai., 
Laisvės salėje. Auka $5.00.

39 years

Anne Yakstis speaking at one 
of the affairs in New York.

To look at her she looks 
about 39, but she has been on 
her job in LDS office already 
39 years by this past Labor 
Day. I am talking about Anne 
Yakstis, secretary of LDS, 
and editor of “Tiesa” English 
section.

Very few of us have been 
able to reach a record like 
this. She has done it and we 
congratulate her.

They say that work is good 
for the people and in most of 
the cases it certainly seems 
to be so. To be active and 
interested in things helps 
people morally and physical
ly. Idleness is harmful.

Anne Yakstis has worked 
hard and conscientiously all 
those long years, and people 
like her.

Many more fruitful years 
to you, Anne! Use

Where the action is
The Heckscher Museum in 

Hungtington, L. I. always 
manages to be where the 
action is, and they are cele
brating Women’s Year with 
an exhibition titled “Twenty 
Women Artists”, all compa
rative newcomers to the 
field. “New” in the sense that 
they are now being recog
nized to some degree by a 
few galleries in the city and 
on the Island.

Rep. Bella Abzug has in
troduced a bill to set up a $25 
million national emergency 
program for the employment 
of professional artists.

The Abzug bill would pro
vide jobs for painters, musi
cians, actors, writers, set 
designers and other artists 
when the unemployment rate 
exceeds 6.5 percent. Under 
current levels of unemploy
ment, the bill would go into 
effect immediately.

It would be interesting to 
mention here a little item I 
saw in a newspaper. It said:

“How come a couple cute 
chicks like you are working 
on a crummy job like this?” 
asked a passerby. The cute 
chicks, perched on a five-foot 
ladders. . . garbed in faded 
jeans and battered sneak
ers. . . (eye-openers for ear
ly a. m. Long Island commu
ters), are two attractive 
teenagers who were hired as 
day laborers. Their job . . . 
to paint the railroad station.

“The railroad station need
ed a paint job and I needed 
the work. . . it was as simple 
as that,” grinned 18-year old 
Sue Sorensen, when asked 
why she took the job. An art 
major in her sophomore year 
Sue had been on the unem
ployment line since school 
ended. Use




