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KRISLAI
Kur tie “stebuklai”? 
Sako: gavome į kailį 
Vieno žmogaus rankose 
Beveik nebepakeliama našta 
Sugrįžta į tėvynę 
Visi klausia: Kodėl?

A. BIMBA
Šiaurrytinėje Kinijos daly

je įvyko net du milžiniški 
žemės drebėjimai, sunaikinę 
tūkstančius ir tūkstančius 
gyvybių, dar kartą pademon
stravo mokslo žmonių nepa- 
jėgimą juos iš anksto numa
tyti. O gal ir čia kaltas 
žmogus? Ar jis pagalvoja, 
kad jeigu jis dėtų tiek pastan
gų ištirti ir suprasti mūsų 
Žemę, kiek deda tyrinėji
mams erdvei, Mėnuliui, Ve
nerai bei Marsui, gal daugiau 
žinotų ir apie Žemės drebėji
mus.

Pasiuntimas “Viking 1” į 
Marsą mums kainavęs apie 
bilijoną dolerių. Ar girdėjote, 
kad tik'vienam žygiui į Že
mės gelmes ir paslaptis būtų 
buvę tiek išleista?

Kongresmanas Rosenthal 
su pasibaisėjimu kalba apie 
šios šalies neapsakomai iš
plėstą ginklų prekybą su 
abiemis pusėmis Vidurio Ry
tuose. Apginklavome vėliau
siais naikinimo pabūklais Iz
raelį, dabar skubinamės gin
kluoti arabiškus kraštus. Jis 
šaukia: “Su panašia politika 
Indokinojoje juk mes gavome 
“kruviną nosį”. Panašus mū
sų likimas su tokia pat politi
ka laukia ir Vidurio Rytuo
se”.

Kongresmanas Rosenthal 
teisus. Pavojus didelis. Gal 
tik galima susirūpinusį kon- 
gresmaną paklausti: 0 kodėl 
tamstos tylėjote, kai mūsų 
Washingtonas ginklavo Iz
raelį?

Daniel K. Ludwig šiandien 
bene tik bus turtingiausias 
amerikietis. Jis kontroliuoja 
60 didelių laivų, jam priklau
so Brazilijoje 2,400,000 akrų 
žemės, jis kontroliuoja arba 
jam priklauso Colonial Sa
vings and Loan Association, 
jis operuoja American-Ha
waiian Steamship Co., jo ran
kose Prudential Insurance, 
jam priklauso daug didžiulių 
viešbučių Bahamoje, Bermu- 
doje, Meksikoje bei Vakari
nėje Vokietijoje ir t. t. Kitais 
žodžiais, šiandien jo turtas 
vertas daugiau kaip 5 bilijo
nus dolerių.

O tuo tarpu 30 milijonų 
amerikiečių neturi pakanka
mai iš ko nei sočiai pasivalgy- 
ti, nei žmoniškai apsirengti.

O mūsų Nepriklausomybės 
Deklaracijoje, kurios 200-me- 

k tinę sukaktį šiemet švenčia
me, sakoma, kad “visi žmo
nės yra sutverti lygūs”. . .

Nesulaikomai kyla mūsų vi
sų gyvenimo reikmenų kai
nos, bet jas toli gražu pralen
kia mūsų sveikatos kaina. Ji 
darosi daugeliui nebepakelia
ma našta. Sprendžiant pagal 
jos pakilimą per šių metų 
pirmuosius tris mėnesius, pa
baigoje metų ji šiemet bus 
14.2 procento aukštesnė, ne
gu buvo pernai.

Pilnas gydymosi ir sveika
tos apsaugojimo statistikas 
turime tiktai už 1975 metus. 
Jau tada į metus kiekvienam 
amerikiečiui sveikatos reika
lai kainavo po $547, o šeimai 
iš keturių — $2,186. Šiemet

Nejaugi tai jau bus 
piktoji influenza?

Harrisburg, Pa. — Dvide
šimt žmonių jau mirė, o 115 
sunkiai serga. Didžiausias su
sirūpinimas. Vedamas pla
čiausias tyrinėjimas. Vėliausi 
pranešimai kalba, kad šios 
misteriškos ligos simptomai 
labai panašūs į piktosios in- 
fluenzos, vadinamos “swine 
flu”, simptomus.

Kol kas liga siautėja tiktai 
Pennsylvanijoje. Kas keista 
ir miesteriška, tai kad susir
gimai ir mirtys pasireiškė tik 
tuose, kurie liepos mėnesį 
dalyvavo Amerikos Legijono 
suvažiavime Philadelphijoje. 
Kodėl paliesta tiktai toji žmo-

Už panaikinimų 
mokyklose 
segregacijos

John J. Sirica
Washingtonas. — Federali

nis teisėjas John J. Sirica 
instruktavo valdžią tuojau 
imtis žygių prieš viešųjų mo
kyklų rasinę segregaciją 46 
šiauriniuose ir vakariniuose 
distriktuose. Į šiuos distrik- 
tus įeina tokie didmiesčiai 
kaip New Yorkas, Chicaga ir 
Los Angeles.

gi kaina bus daug, daug aukš
tesnė.

Liepos 23 d. “Laisvės” ve
damajame “Pažanga Ispani
joje” buvo sakoma:

. . nebūtų stebuklas, jei
gu kurią nors dieną Madrido 
aerodrome nusileistų lėktu
vas iš Maskvos, ir iš jo išliptų 
į savo tėvynę grįžusi legenda- 
rinė Ispanijos darbininkų va
dovė Dolores Ibaruri, geriau 
žinoma kaip LaPassiona- •na . . .

Mūsų pranašystė tikrai gali 
greitu laiku išsipildyti. Štai 
pranešimas iš Romos, kad 
garsioji LaPassionaria, Ispa
nijos Komunistų Partijos pir
mininkė, tikrai sugrįšianti į 
savo gimtinę. Taip pasakęs 
Ispanijos Komunistų Partijos 
sekretorius Santiago Carril
lo.

Carrillo taipgi pareiškęs, 
kad Ispanijos Komunistų 
Partija nutrauksianti pogrin
dinę veiklą ir pradėsianti dar
buotis viešai!

Su praeitu savaitgaliu bai
gėsi tarptautinė sporto Olim
piada Montrealyje. Geriau
siai pasirodė, daugiausia me
dalių laimėjo Tarybų Sąjunga 
ir Rytine Vokietija.

Šios šalies spaudoje reiš
kiamas didelis nusivylimas. 
Mūsų sportininkus nugalėjo 
socialistinių šalių sportinin
kai! Susirūpinusiai klausima- 
ma: Kodėl?

nių grupė? Ieškoma atsaky
mo, bet kol kas be rezultatų.

Tuo tarpu tikimasi daugiau 
susirgimų ir mirčių. Jeigu 
greičiausiu laiku nebus suras
ta ligos priežastis ir priemonė 
su ja sėkmingai kovoti, ji gali 
tapti pavojinga epidemija ir 
apimti visą šalį.

Tikėkime, kad mokslas 
ateis į pagalbą ir tokio pavo
jaus bus išvengta . . .

i
Nepamirškite 
naudoti diržu!

Pagal įstatymo reikalavi
mus, kiekviename automobi
lyje šiandien yra įrengti ap
saugos diržai. Nors už jų 
įrengimą buvo ilgai kovota, 
bet šiandien daugelis vairuo
tojų ir keleivių “pamiršta” 
juos panaudoti.

Bet jie labai naudingi. Ištir
ta ir surasta, kad nuo jų 
įvedimo automobilių avarijo
se (nelaimėse) užmušimai ir 
sunkūs sužeidimai sumažėjo 
net 30 procentų!

Todėl, įlipę į automobilį, 
pirma negu jis pajudės, apsi- 
juoskite diržais.

Pekinas. — Kinijos sostinė
je pasibaisėtinas vaizdas. 
Žmonės iš namų susikraustę į 
gatves. Bijoma žemės drebė
jimo pasikartojimo toje šalies 
dalyje.

20,000 parašu už 
komunistų 
kandidatus

Hartford, Conn. — Nors 
Connecticut valstijos įstaty
mai reikalauja tiktai 14,000 
parašų, bet Komunistų Parti
jos veikėjai už savo partijos 
prezidentinius kandidatus 
Gus Hali ir Jarvis Tyner 
surinko ir valstijos sekreto
riui įteikė net 20,000.

Manoma, kad parašai bus 
priimti ir komunistų kandida
tai šioje valstijose bus ant 
baloto lapkričio rinkimuose.

Nepaprasti svečiai
Lietuvoje

“Eltos” pranešime iš Vil
niaus (liepos 20 d.) skaitome:

Šią savaitę Tarybų Lietu
voje vieši didelė grupė Nor
vegijos komunistų. Pirmąją 
viešnagės dieną svečiai buvo 
priimti Lietuvos KP Centro 
Komitete. Lietuvos KP CK 
sekretorius L. Šepetys papa
sakojo Norvegijos komunis
tams apie mūsų respublikos 
ekonomikos ir kultūros su
klestėjimą Tarybų valdžios 
metais, tarybinės demokrati
jos stiprinimą visose gyveni
mo srityse, apie tai, kaip 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės, Komunistų partijos va
dovaujami, vykdo TSKP 
XXV suvažiavimo iškeltus 
uždavinius, kovoja už nu
brėžtų planų viršijimą.

Susitikime dalyvavo Lietu
vos KP CK organizacinio ir 
partinio darbo skyriaus vedė
jas V. Astrauskas, CK propa
gandos ir agitacijos skyriaus, 
vedėjas J. Kuolelis, užsienio 
ryšių skyriaus vedėjas F. 
Strumilas, žemės ūkio sky
riaus vedėjas J. Bernatavi
čius, užsienio ryšių skyriaus 
vedėjo pavaduotojas A. Sin
kevičius.

Svečius po respubliką lydi 
Lietuvos KP CK atsakingas 
darbuotojas J. Lakis.

Vaizdas iš Colorados Big Thompson upės potvynio paliestos 
srities. Čia parodoma, kaip pribuvę gelbėtojas padeda 
žmonėms nuo potvynio išsigelbėti.

Žuvo daugiau 100 žmonių
Loveland, Colorado. — 

Rugpjūčio pirmą dieną Rocky 
Mountains National parko 
Big Thompson Canyon dalyje 
nusiaubė toks smarkus lie
tus, jog potvyniai pridarė 
baisiai daug nuostolių. Žuvo 
daug žmonių, kurių tarpe 
nemažai tokių, kurie buvo 
čionai atvykę nepaprastai

Už pasaulinę taiką, saugumą 
ir bendradarbiavimą

Maskva. — Tarybinis ko
mitetas už Europos saugumą 
ir bendradarbiavimą paskel
bė pareiškimą ryšium su rug
pjūčio 1 d. sukankančiomis 
metinėmis, kai Helsinkyje 
pasibaigė saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje pasita
rimas ir buvo pasirašytas 
Baigiamasis aktas.

Pareiškime su pasitenkini
mu konstatuojama, kad per 
praėjusius metus taika Euro
poje sutvirtėjo, žengta kon
krečių žingsnių, įgyvendi

Jau penkiose valstijose laimėta

Gus Hali 
for President

Gautas iš Wisconsin ir Min
nesota valstijų sekretorių 
pranešimas, kad abiejose val
stijose Komunistų Partijos 
kandidatai Hali ir Tyners bus 
oficialiame prezidentinių kan
didatų sąraše. Surinkti pilie
čių parašai už juos gauti ir 
užgirti.

Wisconsin valstijoje buvo 
įteikti 4,867 parašai, o Min
nesota — 5,000. Tai laikoma 

gražioje ir ramioje gamtinėje 
aplinkoje praleisti atostogas.

Jau 100 surasta lavonų. Bet 
manoma, kad nelaimėje žuvo 
daugiau.

Pekinas. — Išsigandę že
mės drebėjimo pavojaus už
sienio diplomatai skubiai iš
vyko iš Kinijos sostinės.

nant pasitarimo susitarimus 
praktiškai visose srityse, ku
rios buvo numatytos Baigia
majame akte.

Tarybinis komitetas už 
Europos saugumą ir bendra
darbiavimą savo pareiškime 
paragino visus, kam brangi 
taika, aktyviai įsijungti į ko
vą už Baigiamojo akto nuos
tatų materializavimą ir pa
reiškė viltį, kad kelyje į iš
svajotą žmonijos tikslą — 
tvirtą ir teisingą taiką — bus 
pasiekta tolesnė pažanga.

Jarvis Tyner 
for Vice President

gražiu darbininkų partijos 
laimėjimu.

Taipgi įteikta Illinojaus 
valstijos sekretoriui 34,000 
piliečių parašų už komunistų 
kandidatus, bet dar negautas 
atsakymas.

Partija praneša, kad dabar 
jau penkiose valstijose jos 
kandidatai bus ąnt baloto ir 
jų piliečiai galės lapkričio 
rinkimuose balsuoti už darbo 
liaudies kandidatus.

Baisiausi žemės drebėjimai 
Kinijos respublikoje

Liepos 28 dieną Kinijos 
Respublikos šiaurinėje dalyje 
Hopeh provincijoje įvyko du 
labai smarkūs žemės drebėji
mai, atnešdami baisiausius 
nuostolius. Nors valdžia nėra 
paskelbusi, bet spėjama, kad 
bus žuvę daugiau kaip šimtas 
tūkstančių žmonių. Yra net 
tokų, kurie spėja, jog nuosto
liai pasiekė net kelis šimtus 
tūkstančių gyvybių.

Drebėjimai įvyko apylinkė
je, kurioje randasi didmies
čiai Pekinas, Tientsin ir 
Tanshan. Miestas Tangshan 
su virš milijono gyventojų 
esąs paverstas į griuvėsius.

Iš visų šalies kampų skubi
nama pagalba nuo žemės dre
bėjimo nukentėjusiems. Rau
donojo kryžiaus draugijų ly
ga, tarptautinė organizacija, 
pasiūlė savo pagalbą.

Aišku, kad Kinija susi
lauks, jei priims, pagalbos iš 
daugelio šalių. Veikiausia 
neatsiliks ir mūsų Jungtinės 
Valstijos.

Kas liečia žemės drebėji-

Turi parodyti 
visus rekordus

Washingtonas. — Federali
nis teisėjas Green įsakė FBI 
(Federal Bureau of Investiga
tion) parodyti visus savo re
kordus Rosenbergų bylos rei
kale jų sūnums Michael ir 
Robert. Kaip žinia, Ethel ir 
Julius Rosebergai buvo nužu
dyti 1953 metais pasiremiant 
sufabrikuotais kaltinimais. 
Jų sūnūs kovoja už tėvų ištei
sinimą. Į tą sąmokslą prieš 
Rosenbergus buvo įveltas 
FBI, todėl deda visas pastan
gas neprileisti prie savo slap
tu dokumentų Rosenbergų 
reikalu.

Sutinka savo 
liberalizmo paaukoti

Washingtonas. — Ronald 
Reagano pasiskirtasis “vice
prezidentas” senatorius Ri
chard Schweiker viešai pa
reiškė, kad jis atsižadėsiąs 
savo “simpatijų” darbinin
kams, jeigu bus republikonų 
suvažiavimo nominuotas į vi
ceprezidentus. Dar daugiau: 
jis pilnai remsiąs antidarbi- 
ninkiškus sumanymus, jeigu 
jie bus įrašyti į republikonų 
rinkiminę programą.

Vadinasi, Mr. Schweiker 
begėdiškai sutinka savo ta
riamą liberalizmą paaukoti 
reakcijai.

Plieno darbininkų 
unijoje pasidalijimas

Pranešama, kad Jungtinėje 
Plieno Darbininkų Unijos va
dovybėje eina aštrus pasida
lijimas. Dabartinis unijos 
prezidentas I. W. Abel dėl 
savo amžiaus, ateinančiais 
metais pasitraukia iš prezi
dento vietos. To reikalauja 
unijos konstitucija.

Kas užims jo vietą? Unijos 
generalinėje taryboje, kuri 
susideda iš 24 narių, eina 
kova už jo įpėdinį. Abel pase
kėjai turi savo kandidatą. Bet 
16 tarybos narių nutarė kon
vencijai siūlyti John S. 
Johns, kuris Abelio klikai 
nepriklauso.

Plieno darbininkų unija tu
ri 1,400,000.

mus, tai Azijos kontinentas 
yra nelaimingiausias.

Štai tik didelių žemės dre
bėjimų sąrašas:

Metai
1303, 
1556, 
1604, 
1678, 
1688, 
1695, 
1739, 
1833, 
1902,

1906,
1920,
1927,
1931,
1950,
1951,
1972,
1976.

Už santykius su 
visomis šalimis

Dinh Ba Thi

United Nations, N. Y. — 
Vietnamo Socialistinės Res
publikos ambasadorius (at
stovas) Jungtinėse Tautose 
Dinh Ba Thi savo pareiškime 
sako, kad jo atstovaujama 
šalis siekia gerų, draugiškų 
santykių su visomis pasaulio 
šalimis. Tokį nutarimą priė
mė neseniai išrinktas suvie
nytas Vietnamo seimas.

■ Dinh Ba Thi sako, kad jis 
Jungtinėse Tautose dės visas 
pastangas šį nutarimą įvyk
dyti. Čia kaip tik proga su- 
mėgsti ryšius su daug kraštų. 
Socialistinė Vietnamo Respu
blika stato tiktai vieną sąly
gą, būtent, kad kiekviena 
šalis gerbtų kiekvienos kitos 
šalies nepriklausomybę ir su
verenitetą, ir kad tarp jų 
ryšiai būtų pagrįsti pilnos 
lygybės principu.

\

Kas turtingiausi 
kapitalistiniame 
pasaulyje?

Daug amerikiečių taip ma
no. Daugelis ir kitų šalių 
žmonių taip įsivaizduoja.

Bet tikrenybėje taip nesa
ma. Pasirodo, kad mūsų 
Amerikos turtą padalijus pa- 
gal žmones, mes esame net 
penktoje vietoje tarp išsivys
čiusių kapitalistinių šalių. Pa
dalijus lygiomis, kiekvieno 
žmogaus turtas siektų:

1. Šveicarijoje.........  .$8320
2. Švedijoje................ $8210
3. Norvegijoje ...... .$7130
4. Danijoje.................. $7020
5. JAV ........................ $7020
6. Vakarų Vok..............$6830
7. Kanadoje .........$6630
8. Belgijoje.................. $6570
9. Prancūzijoje.......... $6280

10. Luksemburge........$6160
11. Holandijoje.............$5970
12. Suomijoje................ $Š650

Washingtonas. — Fordo 
administracija pradėjo dar la
biau apginkluoti Taivano 
(Formozos) režimą. Manoma, 
kad anksčiau ar vėliau Kinija 
imsis žygių tą jai priklausomą 
salą pasiimti.

/



2-ras puslapis

La T C 17 W LITHUANIAN» JI S* W Jb WEEKLY
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE

PUBLISHING SOCIETY, INC.
RabUahed Friday*, except la case of Holiday*

< 102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter at the Poet Office of Jamaica, N. Y.

Katablished April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

Kas ką rašo ir sako

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year $10.00 United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer., per year $10.00 Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, per year $12.00 Foreign countries, 6 months $6.50

Kapitalistų pelnai ir liaudies skurdas
Pačios federalinės valdžios pripažinimu, šiandien mes 

Jungtinėse Valstijose turime daugiau kaip 30 milijonų 
skurdžių, tai yra žmonių, kurie yra priversti gyventi žemiau 
reikalingo pragyvenimui standardo. Tas reiškia, kad jie 
neturi tiek pajamų, jog iš jų galėtų kaip reikia pavalgyti ir 
apsirengti. Jie neturi žmoniškų butų ir iš ko pasinaudoti šios 
gadynės pasiekimais kultūroje. Milijonai jų vaikų eina 
mokyklon pusiau alkani arba alkani. Daugelis jų negalės) 
išaugti sveikais žmonėmis. Daugelis jų bus našta ne tik sau/ 
ne tik savo artimiesiems, bet ir visuomenei! J

Bet štai pasibaigia šių metų pirmasis pusmetis. Didžjo- 
sios, stambiosios pramoninės korporacijos paskelbia savo 
pelnus, savo įplaukas už šį pusmetį. Pikta ir baisu>kaityti! 
Štai didžiausia automobilių gamybos korporacija General 
Motors. Sunku }net patikėti, kad ji per šį pusmetį jau 
pasidarė vieną bilijoną ir septynis šimtus milijonų dolerių 

’pelno! Palyginus su 1975 metų pirmojo pusmečio pajamo
mis, šiemet jos 173 procentais didesnės! Tai rekordinės 
pajamos visoje General Motors istorijoje!

Pranešimai kalba ir apie kitų automobilių pramonės 
korporacijų pelnų nesvietišką pakilimą per š. m. pirmąjį 
pusmetį. Chrysler pelnė per šių metų antrąjį ketvirtį virš 
156 milijonus dolerių. Taip pat rekordinės pajamos. Fordo 
korporacija pelnė 430 mil. dolerių, palyginus su 106 mil. ‘ 
praeitais metais. O reikia atsiminti, kad automobilių 
pramonėje net 100,000 darbininkų yra bedarbių gretose.

Tie nesvietiški korporacijų pelnų pakilimai tapo pasiekti 
patobulinimu gamybos procesų ir privertimu dirbančiųjų 
sunkiau dirbti.

Bet mes reikalą turime ne vien tik su automobilių 
gaminimo korporacijomis. Štai pranešimas iš maisto trusto 
General Foods Corporation. Korporacija džiaugiasi, kad 
jinai per antrąjį šių metų ketvirtį savo pelnus padidino net 
60.5 procento! Savo pelnus ji padidino pakeldama maisto 
produktų kainas.

Susirūpinimas pasaulio vaikų likimu
Jungtinių Tautų sekretorius Kurt Waldheim siūlo, kad 

pasaulinė organizacija 1979 metus paskelbtų Vaiko Metais. 
Tvaikas, labai laikas, jis sako, visoms šalims, visam pasauliui 
susirūpinti savo vaikų padėtimi.” Jis nurodo, kad šiandien 
mūsų planetoje mes turime daugiau kaip 90 milijonų alkanų 
ir pusiau alkanų vaikų. Tai nepateisinama, tai netoleruoja
ma!

Sekretorius Waldheim sako: “Tarptautiniai Vaiko Metai, 
tinkamai paruošti ir pravesti, ir turėdami plačią valdžių 
paramą, gali vesti į svarbų ir pastovų pagerinimą pasaulio 
vaikų gyvenime”.

Sekretorius šimtu procentų teisus. Tokiam pasaulinės 
organizacijos žygiui pilnai pritartų didelė pasaulio šalių 
valdžių dauguma.

Reikia tikėtis, kad šių metų Generalinės Asamblėjos 
sesija šį labai gražų ir praktišką pasiūlymą priims ir 1979 
metus paskelbęs Vaiko Metais.

Beje, pasaulio vaikų likimu rimtą susirūpinimą taip pat 
pavaizdavo prieš mėnesį laiko Vokiečių Demokratinės 
Respublikos sostinėje Rytiniame Berlyne įvykusi plataus 
pobūdžio konferencija. Joje dalyvavo mokslininkai psicholo
gai, mokytojai, gydytojai ir neregių organizacijų atstovai iš 
52-jų šalių. Konferencija apsvarstė neregių, ypač neregių 
vaikų likimą. Šiandien iš 10 milijonų neregių pasaulyje 700 
tūkstančių sudaro berniukai ir mergaitės, žemiau 17 metų 
amžiaus. Konferencija tęsėsi net tris dienas.

Pavojus labai reikalingam projektui
Dar ankstyvą pavasarį prezidentas Ford pasiūlė federali- 

nėmis lėšomis ateinantį rudenį imiunizuoti visus Amerikos 
žmones prieš piktąją influenzą. Labai rimtai manoma, kad 
šiemet, orams atšalus, ji siautės visu savo pajėgumu. 
Prezidento sumanymą greitai užgyrė Kongresas ir tokios 
programos pravedimui asignavo (paskyrė) 135 milijonus 
dolerių. Šis sveikatos apsaugos reikalais žygis buvo 
prielankiai sutiktas visoje šalyje. f

Daugelis amerikiečių dar ir šiandien gerai atsimena šios 
piktos ligos epidemiją 1918-1919 metais. Jinai labai trumpu 
laiku be laiko nuvarė į kapus 580,000 amerikiečių. Nuo tokio 
baisaus sveikatos priešo reikia iš anksto apsisaugoti. Tam 
negalima ir nereikia gailėtis nei pastangų, nei dolerių.

Na, ir tuoj buvo pradėtas antiflu skiepų gaminimas ir jų 
bandymas.

Mūsų visų nelaimei, skiepų gaminimas buvo valdžios 
pavestas vaistų trustui. Vaistų gamybos kompanijos tuoj 
savo pelnus pastatė aukščiau žmonių gyvybės. Tokia jau 
mūsų kapitalistinė santvarka.

Tuojau kilo apdraudos klausimas. Nėra jokio užtikrinimo, 
kad šitie skiepai sėkmingai imiunizuos kiekvieną žmogų, 
arba kad kiekvienas, ja susirgęs, bus išgelbėtas. Daleiski- 
me, kad, ištikus mirčiai, kas nors iš nelaimingojo artimųjų 
apkaltina skiepų gamintojus ir patraukia juos teisman, 
reikalaudamas didelio atlyginimo?

Didžiosios apdraudos kompanijos atsisakė skiepų gamin
tojus apdrausti. Joms neapsimokės, iš to jos nenumato 
gražaus pelno. Nėra pelno ir daug rizikos — į peklą su 
žmonių sveikata ir gyvybe!

Dabar eina aštriausi ginčai tarp valdžios, skiepų gamini
mo firmų ir apdraudos kompanijų. Sakoma, kad visas 
projektas yra atsidūręs labai rimtoje krizėje. Jis gali būti 
sužlugdytas . . .

Kai projektas buvo pradėtas vykdyti, buvo sakoma, kad 
masinis skiepijimas prasidės su rugsėjo mėnesio pradžia. 
Dabar apie tai “gražiai” tylima . . .

IRGI SAVO RŪŠIES 
DISKRIMINACIJA

Spaudoje rašoma apie tele
vizijoje žinomą veikėją Terry 
Murphy. Ji vadinama lietu
vaite. Mums, žinoma, gerai 
savintis kiekvieną kiek žy
mesnį žmogų. Taip mes pake
liame lietuvių prestižą kita
taučių akyse.

Bet kartu iškyla diskrimi
nacijos prieš moteris klausi
mas. Kodėl Terry yra lietu
vaitė? Ji pati šį J. Prunskio 
klausimą atsakiusi

“Mano tėvas buvo lietuvis. 
Bet jis mirė, kai buvau labai 
maža, tai jo nebepamenu. 
Mano motina — airių, anglų 
tautų mišinys . . .”

Ir jinai esanti lietuvaitė tik 
todėl, kad jos- tėvas buvo 
lietuvis, nors jisai absoliutiš
kai neprisidėjo (nes buvo mi- 
ęs) nei prie jos išauklėjimo, 
nei išmokslinimo. 0 jos moti
na, kuri atliko patį sunkiausią 
uždavinį — ji ją išnešiojo 
savo ysčiuje, ją pagimdė ir 
išauklėjo, absolutiškai tauti
ne prasme nieko nereiškia!

Juk tai neteisinga. Tai dis
kriminacija prieš motinas, 
prieš moteris. Na, bet taip 
jau priimta per amžius žmo
gaus tautinę kilmę spręsti 
pagal tėvą, kartais net tiktai 
tariamą tėvą. 0, atrodo, tu
rėtų būti kaip šis su Terry 
Murphy, visa garbė, arba, 
kaip pas mus sakoma, “visas 
kreditas” turėtų priklausyti 
motinai, o ne tėvui. . .
MES GI JUOS 
SVEIKINAME, JAIS 
DIDŽIUOJAMĖS!

Prieš kiek laiko klerikalų 
“Draugo” redaktorius su gi
liausia panieka kalbėjo apie 
Lietuvos Komunistų Partiją, 
kuriai, kaip žinia, nuvertus 
fašistinį smetoninį režimą, 
teko susidurti su labai sun
kiomis problemomis. Tik pa
siklausykime:

“. . . Reikėjo sukurti naują 
administraciją. Lietuvos ko
munistų partija tada turėjo 
apie 1500 narių, kurių tik 
maža dalis buvo šiek tiek išsi
mokslinusi, visi kiti — pusiau 
beraščiai. Tačiau patyrimo ar 
raštingumo nebuvo žiūrėta. 
Pirmiausia aukštais adminis
tracijos pareigūnais buvo pa
skirta apie 400 iš kalėjimų 
paleistų politinių kalinių. So
vietų Sąjungos rūpesčiu į 
tuometinę Lietuvą buvo grą
žinti lietuviai, kovoję Ispani
jos pilietiniame kare komu
nistų pusėje, kurie buvo in
ternuoti Prancūzijoje. Ap
skričių viršininkais, fabrikų, 
įstaigų vadovais buvo paskir
ti dažniausia įvairūs nemok
šos. Iš Sovietų Rusijos buvo 
atgabenta nemaža ten anks
čiau pabėgusių lietuvių ko
munistų. Visi jie įjungti į 
administracijos darbą. Lietu
vos kariuomenės vadu pa
skirtas raudonosios armijos 
generolas F. Baltušis — Že
maitis, 1918 — 1919 m. vado
vavęs vadinamam raudona
jam “Žemaičių pulkui”. Mūsų 
savanoriams šį pulką sumu
šus, F. Baltušis pasitraukė į 
Rusiją, tarnavo bolševikų ka- 
riuomenėne ir 1940 m. sugrį
žo jau generolu”.

Ir šitie “nemokšos”, šitie 
“beraščiai” darbininkai ir val
stiečiai, šita revoliucinė dar
bo inteligentija, parodė tik
rus stebuklus. Jie sukūrė 
naują administraciją, kuri 
energinga ranka ėmėsi kurti 
naują, socialistinę santvarką. 
Ir jai sekėsi, ir jai, kaip 
parodė rinkimai į liaudies 
seimą, entuziastiškai pritarė 
Lietuvos liaudis. Tik užėjus 
karo audra jos didvyriškas 
pastangas laikinai buvo nu
traukus. Po karo ji vėl ėmėsi 
to paties darbo. Dabar reikė
jo ne tik viską iš pat pagrindų 
perorganizuoti, bet ir baisiai 
sugriautą kraštą prikelti iš 
karo griuvėsių. Ir jai, tai yra, 
Lietuvos darbo žmonėms pa

LAISVE

vyko. Šiandien mūsų gimta
sis kraštas tikrai klesti visose 
srityse.

Iš tų darbininkų, iš tų 
valstiečių, iš tos inteligenti
jos, iš tų didvyrių ir didmote- 
rių, gali šaipytis, gali tyčio
tis, kvikliai, gudeliai, sondos, 
bobeliai, bet mes juos ir jas 
nuoširdžiausiai sveikiname. 
Kaip tiktai jie savo pastango
mis lietuvių tautą iškėlė į 
pačių pažangiausių tautų pa
saulyje gretas.

< Amžinai sužlugo kviklių 
viltys ir troškimai, kad be jų, 
kad jiems kartu su vokiškais 
naciais išsinešdinus iš Lietu
vos, Lietuva pražus. Ji ne- 
pražvo. Ji tik pakilo naujam 
gyvenimui.
WATERGATE 
SKANDALAS IR 
PREZIDENTINIAI 
RINKIMAI

Chicagiečių “Vilnis” sako:
“Demokratų kandidatui 

Jimmy Carter ir jo partneriui 
Walter Mondale bus geras 
ginklas dorotis su oponentais 
respublikonų kandidatais. Iš 
liaudies atminties Watergate 
skandalas dar neišdilęs. Bet 
šaukštai jau po pietų. Tačiau, 
nežiūrint to, labai galimas 
daiktas, ne vienas pilietis, 
dar neataušęs pasipiktinimu 
dėl Watergate, atiduos savo 
balsą demokratų kandidatui.

Bet jeigu demokratų kandi
datas rinkiminės kampanijos 
metu propagandai prieš savo 
oponentą Watergate skanda
lą ir dovanojimą R. Nixonui 
kels pagrindiniu klausimu, 
tai nelabai kas. Bus proga 
jam nutylėti apie visą šalį 
jaudinančius klausimus, kaip 
karinis biudžetas, nedarbas, 
infliacija, švietimas, pigių bu
tų statyba ir daug panašių 
klausimų.

Žinoma, negalima nutylėti 
Watergate skandalo ir dova
nojimo Nixonui, bet šie klau
simai neturėtų užgožti kitus, 
rūpimus tautai ir visam kraš
tui”.

NAUDINGI PATARIMAI
Leidinys “Parade” kreipia 

visų dėmesį į vasaros metu 
pavojų būti perkūno auka. 
Kasmet jis sunaikina šimtus 
gyvybių. Iš leidinio sužino
me, kad valdiška įstaiga Na
tional Oceanic and Atmos
pheric Administration pa
skelbė patarimus, kaip nuo 
šio pavojaus reikia saugotis.

Patarimai:
1. Audros metu ieškok pa

stogės namuose, pastatuose 
arba metalinėse transportaci- 
jos priemonėse.

2. Nestovėk po izoliuotu 
ypač aukštu medžiu.

3. Jeigu maudaisi arba 
žvejoji jūroje, upėje ar ežere, 
tuojau išeik iš vandens.

4. Jeigu važiuoji dviračiu 
arba motorciklu, tuojau su
stok ir nulipk.

5. Nesitverk, nesilytėk 
metalinės tvoros arba kitokio 
metalinio daikto.

6. Jeigu pasitaiko būti miš
ke, slėpkis žemiausioje vieto
je tarp žemų krūmų, nesto
vėk po aukštu medžiu.

7. Jeigu pajunti, kad tavo 
plaukai ant galvos stojasi, 
kas reiškia pavojų, tuoj pulk 
ant žemės.
ŽYMAUS LIETUVIU 
TAUTOS MUZIKO 
GRAŽUS PRISIMINIMAS

Chicagos menševikų “Nau
jienos” (liepos 24 d.) paskelbė 
ilgoką profesoriaus Juozo Ži
levičiaus prisiminimų straips
nį apie žymųjį Lietuvos muzi
ką Joną Švedą, su kuriuo, 
matyt, jis turėjo artimus ry
šius. Kaip žinia, Švedas mirė 
Lietuvoje 1971 metais.

Prof. Žilevičius savo 
straipsnį pradeda:

“Netrukus sueis penki me
tai, kai mirė žinomas lietuvių 
liaudies muzikos kompozito
rius, liaudies instrumentų ty
rinėtojas prof. Jonas Švedas.

Lietuvos TSR liaudies dailininkas, Vilniaus dailės institu
to profesorius Algimantas Stoškus — vienas žymiausių 
Tarybų šalies vitražistų. Jo sukurti vitražai puošia V. 
Lenino memorialinį centrą Uljanovske, vieną Maskvos kino 
teatrų, Vilniaus statybininkų rūmus, Kauno dirbtinio 
pluošto gamyklos kultūros rūmus ir kt.

A. Stoškaus kūriniai “Vilnius”, “Tėvynė”, “Motina žemė”, 
“Kovota dėl gyvenimo” susilaukė didelio pasisekimo tarp
tautinėse parodose Vienoje, Paryžiuje, Montrealyje, Londo
ne, Osakoje.

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamas Redaktoriau!

Kreipiuosi į Tamstą su di
deliu prašymu.

Mano tėvas Juozas Vitas 
(tikroji pavardė Jonas Valū
nas), lietuvis, gimęs 1899 m. 
netoli Alytaus m., Varanaus- 
ko kaime, vargingojo valstie
čio šeimoje. 1914 metais per 
pirmąjį Pasaulinį karą eva- 
kuavosi į Rusiją, 1917-1918 
m. dalyvavo pilietiniame ka
re Ukrainoje, 1919-1921 m. 
dalyvavo revoliuciniame ju
dėjime Lietuvoje. 1919 m. 
sausio mėn. įstojo į Komunis
tų partijos eiles. Nuo 1921 m. 
iki 1940 m. gyveno TSRS, 
kur baigė 2 aukštąsias moky
klas ir toliau dirbo įvairiuose 
TSRS miestuose.

1940 m. grįžo į tėvynę, kur 
dirbo Vilniaus m. Vykdomojo 
komiteto pirmininku. Didžio
jo Tėvynes karo metais įvai
riuose Lietuvos miestuose or
ganizavo pogrindinį komunis-

Jo vardas lietuvių tautoje 
bus minimas ilgus amžius, 
nes jis savo darbais užsitar
navo lietuvių tautos pagarbą. 
Šių penkių metų mirties pro
ga norisi tart keletą žodžių 
apie tą garbingą muziką.

Prisimenu Klaipėdos Kon
servatorijoj jauną, kuklų, vi
sada rimtai nusiteikusį jauni
kaitį — tai buvo Jonas Šve
das”.

O straipsnį profesorius bai
gia:

“Vos baigęs Klaipėdos 
Konservatoriją, jis pradėjo 
joje dėstyti tromboną, o kai 
Klaipėdos Konservatorija bu
vo perorganizuota į eilinę 
muzikos mokyklą, Švedas 
dėstė tromboną Konservato
rijoje Kaune, grojo simfoni
niame orkestre, muziką 
“Aušros” bern. gimnazijoje, 
kurioje jį mokiniai pamėgo 
dėl jo demokratiškumo ir su
gebėjimo sudėtingus muzikos 
dalykus lengvai ir supranta
mai išaiškinti. Tuo būdu jis/ 
įnešė daug muzikinės šviesos 
į mokinių tarpą. Buvusieji jo 
mokiniai maloniai jį prisime
na. Bendrai imant, Švedo 
asmenybė muzikiniai buvo la
bai aukštai išsilavinusi: pui
kus trombonistas, geras pe
dagogas, plačiai susipažinęs 
su liaudies folkloru, gabus 
dirigentas, ilgus metus vado
vavęs reprezentaciniam Lie
tuvos valst. chorui, sukūrė 
daug muzikinių kūrinių, ga
biai valdė plunksną, rašyda
mas straipsnius laikraščiams 
ir 1.1.

Nors nuo 1929 m. man 
nebeteko jį asmeniškai maty
ti, bet nuo Klaipėdos Konser
vatorijos laikų prisimenu jį 
iki šiol. Lietuvoje išleistų 
muzikos kūrinių siuntiniai ir 
jo nuoširdūs laiškai paliko jį 
gyvą iki šiol, tad penkerių 
metų sukakties nuo jo mirties 
proga norėjau spaudoje pa
reikšti jam, kaip mano buvu
siam mylimam mokiniui, pa
garbą”.

Juozas Vitas
tinį ir partizaninį judėjimą 
prieš fašizmą. Žuvo 1943 m. 
Po mirties jam buvo suteik
tas Tarybų Sąjungos Didvy
rio vardas, taip pat buvo 
apdovanotas Lenkijos Liau
dies Respublikos Griunvaldo 
kryžiumi.

Juozas Vitas gyveno gan 
trumpą, bet turiningą gyve
nimą, LKP CK nutarimu bu
vo priimtas sprendimas iš
leisti knygą apie Juozą Vitą, 
įtraukiant Juozo Vito rašytus 
straipsnius ir taip pat bend
ražygių, draugų, giminių at
siminimus. Šiuo metu dalis 
medžiagos šiai knygai yra 
surinkta.

Man yra žinoma, kad Juo
zas Vitas 1923-40 metais, o 
ypatingai 1932-1940 metų lai
kotarpiu aktyviai bendradar
biavo JAV leidžiamame lietu
vių laikraštyje — “Laisvė”. 
Šiame laikraštyje jis vedė 
polemiką su kunigu Antanu 
Žilinsku politiniais ir religi
niais klausimais, su inžinie
riumi J. Smilgevičiumi 1936 
m. apie Lietuvos elektrofika- 
ciją, taip pat rašo straips
nius. Kaip būtų gerai gavus 
šitą medžiagą, kuri papildytų 
išleidžiamą knygą. Štai toks 
pirmas mano prašymas.

Antras mano prašymas 
toks: dirbdamas pogrindyje 
(1941-1943 metais) Vilniuje, 
Kaune, Ukmergėje, Alytuje 
ir kt., Juozas Vitas turėjo 
daug pažįstamų, kurie akty
viai padėjo jam šiame sunkia
me ir pavojingame darbe. 
Mums pasakojo “Juozo Vito” 
vardo laivo jūreiviai, kad 
jiems būnant Kanadoje re
monte, ateidavo nemažai lie- 
tuvių-emigrantų, kurie daug 
pasakojo apie tėvą. Aš nea
bejoju, kad JAV, Kanadoje ir 
kitose šalyse yra žmonių, 
kurie galėtų savo prisimini
mais papildyti medžiaga apie 
Juozą Vitą. Todėl prašau Jus 
per laikraštį kreiptis į skaity
tojus atsiųsti savo prisimini
mų apie mano tėvą.

Į laišką įdedu Juozo Vito 
nuotrauką.

Su pagarba Maratas Vitas
Mano adresas:

LTSR
Vilnius
Antakalnio gt. 43/2-7
Nuo Redaktoriaus: Jeigu at
sirastų tokių “Laisvės” skai
tytojų, kurie ką nors apie 
velionį Juozą Vitą atsimena
te, esate prašomi savo atsi-

Penktadienis, RugpiūČio [August] 6, 1976

minimus pasiųsti čia paduotu' 
jo sūnaus adresu.

Kas liečia velionio bendra
darbiavimą “Laisvėje“, tai 
reikalingą medžiagą galite 
patys ten pat Vilniuje surasti 
senuose mūsų laikraščio kom
plektuose. Patariu kreiptis į 
“Tėviškės” draugiją, arba į 
Partijos Istorijos Institutą. 
Neabejoju, kad vienos ar ki
tos įstaigos veikėjai jums 
suteiks reikalingas paslau
gas. Čia mes dabar neturime 
kam tuos keliolikos metų 
komplektus atsargiai pastu
dijuoti. Atsiprašau.

Penktadienis, Ru

A. Brazaičio nuot 
savo kūrinėlių.

LAIŠKAS
IŠ VILNIAUS

Brangūs draugučiai Ventai 
ir Keršuliai,
Sveikiname jus iš Tarybų 
Lietuvos sostinės Vilniaus. 
Važinėjame Kauno, Panevė
žio, Kavarsko apylinkėse pas 
gimines—draugus. Visur šir
dingai priima.

Giminės suruošė puotas, 
visur stalai apkrauti skilan
džiais, kumpiais, vištiena, sū
riais, sviestu, visokiausiais 
skanėsiais . . .

Žmonės visur tvirtai įsikū
rę. Derlius laukuose džiugina 
visus.

Kolūkių vadai numato re
kordinį derlių. Kviečiai, ru
giai, miežiai, avižos, vienų 
žodžiu, visokios kultūros, mi
lijonai hektarų, jau noksta ir 
tuojau bus javapiūtė.

Šią savaitę užbaigsime ke
liauti po aukštaičius ir Dzūkų 
kraštą.

Visur žmonės patenkinti, 
sako, kad tik nebūtų karo. 
Kaip dabar yra — gyvenk ir 
norėk . . .

Tie, kurie nepriklauso prie 
kolūkių, ar yra pensijoj, visi 
turi po vieną karvę ir gali 
auginti veršelį. Be to, šeria 
meitėlį, bekonui. Karvei yra 
gera ganykla, pašaro žiemai 
gali užtektinai prisišienauti. 
Tai viskas nekaštuoja nė ka
peikos.

Statyba, mieste ir kaime, 
stebėtina visur.

Dėkavojame už mūsų pasi
tikimą ir draugišką priėmi
mą.

Labu dienų laisviečiams. 
Viso geriausios sėkmės.

Abi Helenos ir Juozas.
Šarkiai

Smilčių žiupsnelis
Važiuodams į tolimą šalį 
Iš savo gimtinių namų, 
Paėmė smėlio žiupsnelį, 
Gimtinę, kad jam primintų . . .

k

Kaip skaudu jam buvo palikti 
Kloniai ir kalneliai šalies, 
Savuosius, gentis ir kaimynus; 
Svetur sau ieškoti dalies.

Reakcinėje spl 
skelbtas BALFo ;l 
Maria Rudienės I 
apie Bražinskus. 11 
me, kad šių lėkiui 
ir žmogžudžiu vyri 
botoj as yra ne M 
tasai BALFas. Tail 
me, kad Rudienė I 
joje ir rūpinasi išgi 
zinskus nuo jiems! 
mos bausmės. I

Iš pareiškimo toli 
me, kad jinai ir vii 
darbuojasi, kad vii 
lis, ypač lietuviai, I 
apie tuos nusikalti 
tiesos. Štai jos žol 
ant balto: I

“Kadangi padėti! 
paprastai rimta ir I 
buvau įpareigot.i 
taip, kad apie į\! 
nebūtų kalbama ir 
tanČius pasitarimu 
niekas pranešta, 
paliestos trijų šaliij 
bės. Reikalas buvo 
ir pavojingesnis, 
galėtų įsivaizduoti 
metu būtų buvę gal 
žinias skelbti, aš c 
pranešus su džiaugi;

Dabar kreipiuosi 
ir prašau susilaiky 
šymo apie Brazi n s 
laiko, kol jie atsira

Bet, deja, gimtinėj šalyje 
Klykavo fašistų pulkai, 
Ir drąsiųjų brolių kraujumi 
Aplaistyti buvo takai. . .

Per daugel kraštų jis keliavo, 
Visur rado vargo jūras.
— Ramybės, paguodos 

negavo. . .
O kas emigrantą supras!

Tik vienas smilčių žiupsnelis 
Buvo jam paguoda visa.
Kasdiena gaivino ir guodė, 
Kaip žiedus gaivina rasa . . .

Daugiau negu deimanto šmotą 
Globojo saujelę smilčių.
Parvežti gimtinėn tikėjo, 
Prieaušryj dienelių skaisčių.

M
Deja, grįšt gimtinėn negavo. 
Vargai jam užgniaužė akis.
Tik mirdamas laikė suspaudęs 
Prie savęs gimtinės smiltis . . .

Palanta

Beirut, Libanas. — Abi 
kariaujančios pusės sutiko 
leisti Raudonajam Kryžiui iš 
palestiniečių stovyklos iš
kraustyti šimtus sužeistų 
žmonių. Darbas jau sėkmin
gai vedamas.

TARPTAUTINĖM!
BĮ • w T ■ TOilSkol 

p u ii •M,.
Berlyne įvykusio! 

minės Savitarpio I 
Tary bos XXX se 1 
tvirtintas kursas tol 
brolišką socialistil 
bendradarbiavimą. I 
lių delegacijos, vai 
mos vyriausybių I 
priėmė svarbius nl 
kurių tikslas užtikrl 
jus kiekvienos šalitl 
minius laimėjimus iri 
visos socialistinės I 
gos galią. I

ESPT buvo jkni 
metais Bulgarijos, I 
vakijos, Lenkijos, I 
jos, Tarybų Sąjungoj 
grijos iniciatyva. Si 
atstovai, tada susirirl 
nominį pasitarimą Al 
padarė išvadą, k a J 
suvienyti pastangas,! 
“keistis ūkiniu pa! 
teikti vieni kitiems I 
pagalbą, padėti vieni 
Žaliavomis, maisto I 
tais, mašinomis, įrenl 
pan.” į

Per praėjusius nuo! 
beveik tris dešimt 
ESPT išaugo ir virto I 
zacija, kurios veikla 
tris žemynus. Prie š<| 
stybių — Tarybos įki 
prisijungė: Europoje 
kietijos Demokratinė 
lika, Azijoje — McJ 
Liaudies respublika iJ 
liau, Amerikoje — 
Respublika. Taigi, da 
organizaciją įeina d 
broliškos šalys, kurioj 
na daugiau kaip 366 n 
žmonių. Be to, atskiri 
organų darbe dalyva 
kurių kitų valstybių at

Stebėtojomis ten bi 
pat Angolos, sočia 
Vietnamo, demokrati



A. Brazaičio nuotraukoje matome Juliją Baranauskienę prie 
savo kūrinėlių.

Ką ponia Maria Rudienė 
turi paslėpus?

Reakcinėje spaudoje pa
skelbtas BALFo pirmininkės 
Maria Rudienės pranešimas 
apie Bražinskus. Iš jo sužino
me, kad šių lėktuvo grobikų 
ir žmogžudžių vyriausias glo
botojas yra ne kitas, kaip 
tasai BALFas. Taipgi sužino
me, kad Rudienė sėdi Turki
joje ir rūpinasi išgelbėti Bra
žinskus nuo jiemš" priklauso
mos bausmės.

Iš pareiškimo toliau sužino
me, kad jinai ir visį BALFas 
darbuojasi, kad visas pasau
lis, ypač lietuviai, nesužinotų 
apie tuos nusikaltėlius visos 
tiesos. Štai jos žodžiai juodu 
ant balto:

“Kadangi padėtis buvo ne
paprastai rimta ir pavojinga, 
buvau įpareigota laikytis 
taip, kad apie įvykį nieko 
nebūtų kalbama ir apie vyks
tančius pasitarimus nebūtų 
niekas pranešta, nes buvo 
paliestos trijų šalių vyriausy
bės. Reikalas buvo rimtesnis 
ir pavojingesnis, negu kas 
galėtų įsivaizduoti. Jei tuo 
metu būtų buvę galima viešai 
žinias skelbti, aš būčiau jas 
pranešus su džiaugsmu.

Dabar kreipiuosi į spaudą 
ir prašau susilaikyti nuo ra
šymo apie Bražinskus iki to 
laiko, kol jie atsiras saugioje

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Broliško bendradarbiavimo 
puikūs rezultatai

Berlyne įvykusioje Ekono
minės Savitarpio Pagalbos 
Tarybos XXX sesijoje pa
tvirtintas kursas toliau plėsti 
brolišką socialistinių šalių 
bendradarbiavimą. E S PT ša
lių delegacijos, vadovauja
mos vyriausybių vadovų, 
priėmė svarbius nutarimus, 
kurių tikslas užtikrinti nau
jus kiekvienos šalies ekono
minius laimėjimus ir stiprinti 
visos socialistinės sandrau
gos galią.

ESPT buvo įkurta 1949 
metais Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Lenkijos, Rumuni
jos, Tarybų Sąjungos ir Ven
grijos iniciatyva. Šių šalių 
atstovai, tada susirinkę į eko
nominį pasitarimą Maskvoje, 
padarė išvadą, kad būtina 
suvienyti pastangas, siekiant 
“keistis ūkiniu patyrimu, 
teikti vieni kitiems techninę 
pagalbą, padėti vieni kitiems 
žaliavomis, maisto produk
tais, mašinomis, įrengimais ir — » pan.

Per praėjusius nuo to laiko 
beveik tris dešimtmečius 
ESPT išaugo ir virto organi
zacija, kurios veikla apima 
tris žemynus. Prie šešių val
stybių — Tarybos įkūrėjų — 
prisijungė: Europoje — Vo
kietijos Demokratinė respub
lika, Azijoje — Mongolijos 
Liaudies respublika ir, paga
liau, Amerikoje — Kubos 
Respublika. Taigi, dabar į šią 
organizaciją įeina devynios 
broliškos šalys, kuriose gyve
na daugiau kaip 366 milijonai 
Žmonių. Be to, atskirų ESPT 
organų darbe dalyvauja kai 
kurių kitų valstybių atstovai.

Stebėtojomis ten buvo taip 
pat Angolos, socialistinio 
Vietnamo, demokratinės Ko

vietoje ir bus globojami jų 
gyvenamo krašto valdžios. 
Mes visi trys Ir tie, kurie šiuo 
metu suteikė jiems prieglobs
tį, esame dideliame pavojuje. 
Mums teks keliauti toliau, o 
piktos rankos tiesia ne tik 
mus sulaikyti, bet dar ir 
rimčiau pakenkti.

Prašau suprasti pavojų ir 
nepakenkfi mums. Jūs žino
te, kad šiandien beveik visas 
pasaulis yra nusistatęs prieš 
juos dėl nelaimingų įvykių. 
Tarptautinės teisės jų neap
saugoja, jų neapgins ir nelai
mėje neišgelbės, o įvairių 
kraštų vyriausybės atsisako 
juos įsileisti. Tolimesnis vie
šas kalbėjimas ar rašymas, 
ieškant sensacijų, gali atnešti 
mums pražūtį.”

Vadinasi, jeigu bus pasaky
ta apie Bražinskus visa tiesa, 
tai ji atneš pražūtį ne tik 
jiems, bet ir poniai Rudienei 
ir visiems kitiems jų globoto
jams!

Beje, iš kitų šaltinių sužino
me, kad BALFas iš savo iždo 
Bražinskų globojimai jau iš
leido daugiau kaip penkis 
tūkstančius dolerių! O juk 
buvo skelbiama, kad kiekvie
nas BALFo doleris eina tiktai 
lietuvių vargdienių šelpimui.

Salietis

rėjos ir Laoso delegacijos.
Sesijos dalyviai su pasiten

kinimu konstatavo, kad jų 
šalys, kurdamos socializmą ir 
komunizmą, pastaraisiais 
metais pasiekė žymių laimėji
mų. Sėkmingai įvykdyti 
penkmečio liaudies ūkio vys
tymo planai, sparčiai ugdo
mos gamybinės jėgos, didėja 
visuomeninės gamybos efek
tyvumas, nuolat kyla darbo 
žmonių gerovė.

Per praėjusius penkerius 
metus broliškų šalių naciona
linės pajamos padidėjo 36 
procentais, kai tuo tarpu de
vynios kapitalistinėse Vaka
rų Europos valstybėse, įei
nančiose į vadinamąją “Bend
rąją Rinką”, išaugta tik 12 
procentų. Per tą patį penkj 
mėtį pramonės gamyba 
ESPT šalyse padidėjo 47, o 
“Bendrojoje Rinkoje” — tik 9 
procentais.

Sesijos dalyviai susumavo 
pirmuosius Kompleksinės so
cialistinio ekonomikos integ
ravimo programos, kuriai 
šiomis dienomis sukako pen- 
keri metai, įgyvendinimo re
zultatus. Sutinkamai su šia 
programa statomi dideli liau
dies ūkio objektai, gilinamas 
tarptautinis socialistinis dar
bo pasidalijimas. Vien tik 
mašinų gamybos srityje spe- 
cializavimo ir kooperavimo 
tikslais pasirašyta 50 daugia
šalių susitarimų, kurie apima 
šešių tūkstančių rūšių gatavą 
produkciją.

Pirmą kartą ESPT prakti
koje Berlyno sesijoje buvo 
patvirtintas 1976-1980 metų 
daugiašalių integravimo prie
monių planas. Kartu buvo 
nutarta paruošti daugelį tiks
linių bendradarbiavimo pro-

LAISVĖ

PRIE AUKŠČIAUSIŲJŲ 
EUROPOJE KOPŲ

SPECIALIAI “LAISVEI”

Įspūdžiai iš Leningrado

(Laiškas iš Nidos)

Vis dar tęsiu poilsiavimą. 
Jis prasidėjo Druskininkuo
se, o iš ten persikėlėm į 
gražųjį Neringos kampelį Ni
dą, kurią aplankome kasmet, 
nors ir trumpam. Atvykome 
su sūnaus Justovinco šeima 
liepos 17 d., o poryt, liepos 29 
d. jau išplauksime vandenine 
“raketa” per marias ir Nemu
ną ligi Kauno, o toliau — į 
Vilnių. Po vėsaus pavasario 
ir vasaros pradžios oro čia 
susilaukėme gražių, saulėtų 
dienų su viena kita lietinga 
pertrauka.

Nida vis gražėja, puošiasi 
naujais pastatais, durų dau
gelis išlaikyti tipiškame kur
šiškame šios vietos stiliuje. 
Net ir naujai statomi Vykdo
mojo komiteto rūmai statomi 
ne pagal paplitusį moderniš
kų pastatų pavyzdį, bet iš 
raudonų plytų, prisilaikant 
šio krašto stiliaus. Tiesa, eilė 
gyvenamų namų pastatyti be 
ypatingų prašmatnumų, bet 
vis dėlto prisilaikant kurorti
nio gyvenimo sąlygų. Gražus 
ir erdvus kino teatro pasta
tas, tarnaująs ir kaipo kultū
ros rūmai. Čia vyksta kon
certai, gastroliuoja teatrai iš 
įvairių Lietuvos miestų, o kai 
kada ir iš toliau. Pavyzdžiui, 
mums esant, čia gastroliavo 
garsiojo Maskvos “Tagan
kos” teatro aktorių trupė, 
parodžiusi ištraukas iš kai 
kurių populiarių to teatro 
veikalų. Jų tarpe buvo Džono 
Rido knygos “Dešimt dienų, 
kurios sukrėtė pasaulį” įsce- 
nizacijos fragmentai.

Kadangi norėjosi pasinau
doti daugiau gamtos dovano
mis — saule, smiltimis ir jūra 
— retai lankėme pačią Nidą, 
jos miestiškas pramogas. Vis 
dėlto pabuvojome G. F. Hen
delio kūrinių koncerte. Jis 
įvyko buvusioje liuteronų 
bažnyčioje, kurioje dabar 
įrengtas muziejus. Kūrinius 
atliko vargonais Vida Preke- 
rytė ir styginis kvintetas — 
P. Juodišius, A. Dekšnys, P. 
Radzevičius, A. Palšauskas ir 
Z. Žukas, dainavo Regina 
Maciūtė.

Kitą kartą mus sudomino 
kvietimas į Tomo Mano na- 
melį-muziejų, kur Berlyne 
dirbąs žurnalistas Leonas 
Stepanauskas papasakojo 
apie savo susitikimus su to 
didžiojo vokiečių rašytojo an
tifašisto našle Katia Mann ir 
apskritai apie jo šeimą. Ypa
tingai smulkiai buvo apibū
dinta istorija, susijusi su vi
los statyba Nidoje. Katia 
Mann dabar susilaukė 93 me
tų amžiaus, bet yra dar žvali 
ir aktyvi, gyvena Šveicarijo
je prie Liucernos. Kai Stepa
nauskas pranešęs, kad ruo
šiasi jos gimimo dieną pažy
mėti prie jų buvusios vilos 
Nidoje, Katia atsakiusi, kad 
gal susirinks 10-15 žmonių. O 
iš tikro T. Mano namo teraso
je ir aplink ja susirinko gal 
apie 200/ žmonių, kurie įdė
miai išklausė įdomų L. Stepa
nausko pasakojimą, o taip pat 

gramų svarbiausiose mate
rialinėse gamybos šakose de- 
šimčiai-penkiolikai metų.

ESPT sesijos išvakarėse 
ten pat, Berlyne, vyko Euro
pos komunistų ir darbininkų 
partijų konferencija. Kalbė
damas joje, TSKP CK Gene
ralinis sekretorius draugas 
L. Brežnevas pažymėjo, kad 
“broliškas socializmo šalių so
lidarumas didina kiekvienos 
jų galią, lygiateisiškas eko
nominis bendradarbiavimas 
jų pačių išteklius papildo di
džiulėmis galimybėmis”.

Ekonominės Savitarpio Pa
galbos Tarybos XXX sesijos 
rezultatai ryškiai pademon
stravo, kokie teisingi šie žo
džiai. A. Krasėnas 

mikrofone užfiksuotus jo pa
sikalbėjimus su Katia ir Ma
ny dukra rašytoja Elizabete, 
kuri žadanti atvažiuoti į Ni
dą, jos dar atmenamą iš vai
kystės metų.

Tarybų Lietuvos vyriausy
bė nutarė saugoti Neringos 
gamtą dar rūpestingiau. To
dėl į Neringą įvažiavimas 
apribojamas, reikalingi leidi
mai ten atvykti. Nutarta ne- 
bestatyti masinių poilsio na
mų Neringoje, kad nebūtų 
poilsiautojų antplūdžio. Ap
saugomos ir garsiosios smėlio 
kopos vadinamoje “Lietuvos 
Sacharoje” už Nidos, kurios 
yra aukščiausios Europoje.

Nidoje savo poilsio namus 
turi įvairios įstaigos, organi
zacijos, fabrikai ir gamyklos. 
Saulėtą dieną jūros paplūdi
myje dabar žmonių tiršta, 
beveik kaip Palangoje. Čia 
sutiksi besimaudančius ir mi
nistrą, ir darbininką, ir rašy
toją, ir mokytoją, ir dailinin
ką, žodžiu įvairių sričių darbo 
žmonių iš visos Lietuvos.

Baigiasi mūsų dienos Nido
je, baigiasi jau ir šioji vasara.

Būkit sveiki, mieli draugai! 
Su geriausiais linkėjimais!

Justas Paleckis

Sveika, jaunystės 
vasara!

Vilnius. — Daugiau kaip 
aštuoni tūkstančiai Tarybų 
Lietuvos vaikinų ir merginų 
šiemet gavo aukštųjų moky
klų diplomus. Ypač šventiš
kai juos įteikė Vilniaus val
stybinis V. Kapsuko univer
sitetas, kuris aktyviai ruošia
si 400 metų jubiliejui.

Kaip ir ankstesniais me
tais, daugiausia specialistų 
išleido į gyvenimą Kauno An
tano Sniečkaus politechnikos 
institutas. Jam ši absolventų 
laida tik 26-oji. Tačiau insti
tutas jau yra paruošęs respu
blikos liaudies ūkiui beveik 
29 tūkstančius diplomatų in
žinierių. Šiemet šios aukšto
sios mokyklos stacionarinį, 
vakarinį ir neakivaizdinį sky
rius baigė 2061 inžinierius.

Praėjusiais mokslo .metais 
Tarybų Lietuvos aukštosiose 
mokyklose mokėsi 63 tūk
stančiai studentų. Tie, kas su 
auditorijomis atsisveikino tik 
iki rudens, vasarą turiningai 
ilsisi. Liepos pirmosiomis die
nomis septynių tūkstančių 
studentų būrys išvyko į dar
bo ir poilsio stovyklas. Jie 
talkininkauja statybų aikšte
lėse, ūkių laukuose, ruošia 
gamybiniuose kolektyvuose 
koncertus, sportines varžy
bas" skaito paskaitas, bend
rauja su vietiniu jaunimu. Iš 
vasarą uždirbtų lėšų stovyk
lautojai žada skirti 20 tūks
tančių rublių Taikos fondui.

Ir vasarą tęsia savo veiklą 
studentų sporto bei meno 
kolektyvai. Kai kurių marš
rutai labai platūs. Antai Vil
niaus valstybinio V. Kapsuko 
universiteto nusipelniusio 
dainų ir šokio ansamblio kon
certinė grupė liepos 9-11 die
nomis atstovavo tarybiniam 
menui tarptautiniame liau
dies muzikos festivalyje Mar
selyje, liepos 13-17 dienomis 
— Nicoje ir Kanuose.

Neištuštėjo ir aukštųjų mo
kyklų auditorijos. Čia ruošia
si ir laiko stojamuosius egza
minus vakarykščiai abitu
rientai. Šiemet į pirmuosius 
Tarybų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų kursus priimama 13 
tūkstančių vaikinų ir mergi
nų. A. P.

• Londone su perkūnišku 
trenksmu nugriuvo skulpto
riaus Carlio Rinko kūrinys. 
Iš plieno ir granito padaryta 
skulptūra vadinosi “Sutrik
dyta pusiausvyra”.

Grupė Kapsuko mokytojų Isakijaus sobore klausosi Gido 
aiškinimų.

Leningradas — vienas pa
čių įdomiausių ir gražiausių 
Tarybų Sąjungos miestų. Čia 
sugriaudėjo kreiserio “Auro
ra” salvė, skelbdama visam 
pasauliui naujos eros pradžią, 
tarybinės santvarkos gimi
mą. Šiame mieste gyveno ir 
dirbo V. Leninas. Leningra
das — miestas didvyris, daug 
iškentėjęs antrojo pasaulinio 
karo metais, kada hitlerinė 
armija laikė jį beveik trejetą 
metų apsupusi geležiniu žie
du. Leningradiečiai nepasida
vė. Šiuo sunkiu metu gimė D. 
Šostakovičiaus tąlentingoji 
simfonija Nr. 7, skirta šiam 
daug iškentėjusiam miestui. 
Nenuostabu, kad šis kūrinys 
virto vienu antihitlerinės 
koalicijos lozungų. Visa tai 
leningradiečiai šventai sau
go- i

Su Petrogradu glaudžiai ri- 
šasi ir visos eilės mūsų meni
ninkų veikla. Čia mokėsi ir 
dirbo tokie žymūs muzikan
tai, kaip Česlovas Sasnaus
kas, Mikas ir Kipras Petraus
kai, Stasys Šimkus, Juozas 
Tallat Kelpša, Julius Janonis 
čia rašė ir skaitė savo lieps
ningas eiles. Ir dabar Lenin
grado aukštosiose mokyklose 
mokosi didelis skaičius lietu
vių, tartum pratęsdami savo 
protėvių tradicijas. Daug, la
bai daug galima būtų pasako
ti apie šį miestą prie Nevos. 
Kiekvienas akmuo, kiekvie
nas namas ką nors byloja.

Iš Leningrado istorijos
Detaliai neminėsiu kelionės 

autobusu iš Kapsuko, truku
sios 18 valandų, taip pat 
nerašytos ir įdomios keliauto
jų tradicijos — perstumti 
savo mašiną per respublikos 
sieną, kad kelias būtų geres
nis. Tiek trumpai, kad eklio- 
nė buvo labai smagi ir ne
prailgo.

Ir taip mes Leningrade.
St. Peterburgas (vėliau Pe

trogradas, o nuo 1924 m. 
Leningradas) yra dar ne se
nas miestas, įkurtas XVIII 
amžiaus pradžioje. Šiaurės 
karo tarp Rusijos ir Švedijos 
metu, 1703 m. gegužės 27 d. 
buvo užbaigta tvirtovė St. 
Peterburgas, apie kurią im
peratoriaus Petro I dėka ėmė 
augti naujas miestas. Petro I 
dėka išsikirto langą į V. 
Europą ir tapo jūrų valstybe.

Miestas buvo statomas ne 
stichiškai, bet pagal tam tik
rą planą architektūriniais an
sambliais. Todėl nieko nuo
stabaus, kad pastatai, pasie
kę mūsų laikus, visus taip 
žavi.

A. Puškino vardo dramos teatro pastato detalė.

keletą ar kelioliką metų, tas 
miesto tikrai nepažins. Tiesa, 
pats centras su garsiuoju Ne
vos prospektu, kurį taip pui
kiai aprašė rusų rašytojas N. 
Gogolis to paties pavao^iimo 
apysakoje, iš esmės nepasi
keitė, tačiau priemiesčiai 
smarkiai išaugo.

Visas miestas išsidėstęs 
ant 42 salų tarp 68 upių, 
upelių. Yra 500 tiltų.

Nevos prospektas
Tai centrinė Leningrado 

gatvė, prasidedanti nuo žie
mos rūmų aikštės ir besibai
gianti ties Aleksandro Nevs
kio kapinėmis. Daug matė ši 
gatvė nuo pat savo atsiradi
mo. Anksčiau čia skriedavo 
arkliniai ekipažai, karietos, 
dabar didžiulis auto judėji
mas, troleibusai, tramvajus, 
metro.

Visą prospektą kerta įvai
rūs kanalai, kurių pats gra
žiausias yra Moikps7 kanalas; 
su to paties pavadinimo kran
tine. Per kanalą yra permesti 
tiltai, kurių kiekvienas turi 
savo pavadinimą. Tai ne šiaip 
sau lieptai, bet didelės archi
tektūrinės vertės kūriniai.

Kiek paėjus pasiekiam 
Fontankos upelį, per kurį 
taip pat nutiestas platus til
tas su keturiais P. Klodto 
darbo arklių tramdytojais, 
nors tai yra nepaprastos me
ninės vertės kūriniai, žiūri į 
jas ir akių negali atitraukti, 
dar caro laikais buvo sukurta 
nemažai epigramų, nukreiptų 
prieš reakciją, o pagrindu 
buvo paimtos minėtos skulp
tūrinės grupės.

Nevos prospektas baigiasi, 
kaip minėjau, A. Nevskio ka
pinėmis. Jos dalijasi į dvi 
dalis. Kairėje pusėje —
XVIII amžius, dešinėje —
XIX ir XX amžiai.

Lozoriaus kapinės, arba, 
XVIII a. nekropolis, įsteigtas 
taip pat Petro I. Tai buvo 
pirmos pasaulietiškos kapi
nės, todėl čia kryžių beveik 
nesimato, o vyrauja įvairūs 
paminklai. Kadangi žemė bu
vo labai brangi, todėl antka
piai labai susigrūdę. Kiekvie
nas paminklas — architektū
ros kūrinys.

XIX amžiaus nekropolis įs
teigtas buvusiose Tichvino 
kapinėse, kitoje pusėje senų
jų. Čia ilsisi visi žymiausi 
menininkai, artistai, kompo
zitoriai.

Kalbant apie Nevos pro
spektą bendrai, reikalinga 
pasakyti, kad čia nėra itin 
didelių monumentalių pasta
tų, dangoraižių. Vyrauja 3-5 
aukštų namai. Epochos labai
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įvairios ir pagal stilių gali 
lengvai atskirti, kada koks 
namas pastatytas. Namų ap
dailai labai kenkia blogas 
oras, dažnai lyja. Ir dabar, 
kai buvau, viena savaitė buvo 
labai graži, galėjai lengvai 
apsirengęs vaikščioti, o kita 
šalta, lietinga, su vėjais. Ta
čiau visas miestas šiuo metu 
yra pastoliuose, namai dažo
mi, remontuojami, kad at
gautų savo senas, linksmas, 
gražias spalvas.

Žiemos rūmų aikštė
Susipažinę su Nevos pro

spektu, pabuvoję gausiose 
parduotuvėse ir atsikratę 
“atliekamais” rubliais, vėl 
grįžtame atgal.

Tolumoj, prospekto pačioje 
pradžioje, matyti didingai iš
kilęs admiraliteto bokšto 
smaigalys, špiliu vadinamas. 
Paauksuota viršūnė, baltos 
kolonos gelsvame fone daro šį 
objektą labai geru orientyru. 
Jį matydamas niekad nepasi- 
klysi mieste. Pamažu artėja
me. Štai užrašas, paliktas 
dar nuo karo laikų, kad šią 
vietą karo metais priešo arti
lerija labiausiai apšaudė ir ji 
itin pavojinga. Prie užrašo 
visą laiką guli gėlės. Štai mes 
ir priartėjame prie rūmų 
aikštės. Tai vienas pačių gra
žiausių Leningrado ansam
blių, sakyčiau, net architek
tūros istorijoje mes rasime 
mažai tokio žanro pavyzdžių.

Daug, labai daug matė ši 
nuostabi aikštė, su didžiule 
Pergalės kolona centre, kuri 
stovi vien tik savo nepapras
to svorio (600 tonų) dėka. 
Kaip tik čia j vyko 1905 m. 
sausio 9 d. kruvinojo sekma
dienio tragedija, davusi pra
džią tų metų revoliucijai. Pro 
"šią arką 1917 m. lapkričio 7 d. 
šturmu prasiveržę kovotojai 
dėl tarybinės santvarkos užė
mė žiemos rūmus ir nuvertė 
patvaldystę. Kiekvienas ak
muo, kiekvienas namas ką 
nors pasakoja. 1

Visi meno paminklai, buvę 
carų rūmai, dvarai buvo 
paimti valstybės žinion ir 
paversti muziejais. Vienas 
tokių didžiausių meno lobynų 
ir yra Ermitažas. Tai žymiau
sias archt. V. Rastrelli kūri
nys, statytas 1754-64 metais 
iškilmingo baroko stiliuje.

Kadangi vieno straipsnio 
apimtyje neįmanoma atpasa
koti visų Leningrado, kaip 
miesto, savybių, žmonių cha
rakterio, baikime ekskursiją 
po miestą ir persikelkime į 
kažkuriuos priemiesčius.

(Bus daugiau)

NUOTAIKA

Nežinau, kada švis, 
kada tems nežinau. — 
Pilkuma. 
Ir išvis, 
rodos, kad gyvenau 
ne dienoj, ne nakty, 
bet šalimais kažkur, 
praeity, ateity, 
lyg namuos, lyg svetur. . .

Pilkuma, nežinia 
mėto, blaško mane 
tarp žydrų debesų 
ir bedugnių baisių, 
tarp šalčiausio vandens 
ir kaitriausios liepsnos, 
tarp kiečiausio akmens 
ir žolelės gležnos. 
Tarp dienos ir nakties, 
tarp aušrų, sutemų, 
tarp vilties, nevilties, 
tarp savų, svetimų. ..

Kur vieta? Kur mane 
Jūs paliksit visi?
Gal smėlėtam kalne, 
gal klevų ūžesy?..

KELMAS

Kai negavo viloje prie upės 
naktigulto vienišas žvejys, 
seną kelmą uždegė sugrubęs 
te šalnotą tamsą tirpdo jis.

Ir liepsnojo kelmas naktį vėsią, 
ir bylojo jo ugnis gaivi, 
kad sušildo mus 
seniai užgesę 
kartais daug labiau, 
negu gyvi.

Pranas Raščius
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Kodėl ir kaip prieš 200moty 
gimė Vabstijor?

BENJAMIN FRANKLIN
1706—1790

V. TAURAS

(Tęsinys iš praeito num.) 
LAIKRAŠTININKAS

1726 m. Franklinas su sdvo draugu amatninku H. Me- 
redithu /sisteigė Philadelphijoj spaustuvę kaip partneriai. 
Lesu tam davė Mereditho tėvas. Po poros metų partne
rystė iširo, ir Franklinas su pinigine dviejų draugų para
ma tapo vienintelis tos spaustuvės vedėjas. 1729 m. Frankli
nas labai pigiai nupirko savaitraštį Pennsylvania Gazette.

įdomu, ką Franklinas manė apie dalykus reikalingus 
žinoti laikraščio leidėjui bei redaktoriui. Jis dėl to rašė, 
pradėdamas leisti Pennsylvania Gazette'.

“Laikraščio autorius turi būti plačiai susipažinęs su 
įvairiomis kalbomis’, turi mokėt labai lengvai ir gabiai ra
šyt ir pasakyt apie dalykus aiškiai, suprantamai ir ne
daugeliu žodžių; jis turėtų žinot, kaip aprašyt karo vedi
mą sausumoj ir jūroj; būt gerai susipažinęs su geografi
ja, su savo laikų istorija, įvairių valstybių reikalais, viso
kių tautų papročiais” ir tt.

Franklinas leido ir vedė Pennsylvania Gazette iki 1765 
m. Jis suteikė tam laikraščiui patrauklesnę išžiūrą ir 
svarbesnį ir įvairesnį turinį už visų tuomlaikinių /Ameri
kos laikraščių. Ne tik philadelphiečiai, bet ir kiti ameri
kiečiai susidomėjo ypač jo pastabomis Pennsylvania Ga
zetted apie ginčus tarp Massachusetts seimelio ir guber
natoriaus Burneto. Čia Franklinas išstojo kaip seimelių 
teisių gynėjas prieš Anglijos karalių skiriamus guberna
torius. Daugėjo laikraščio skaitytojai ir apmokami skel
bimai.

Savo spaudos dailumu Franklinas gavo apščiai spausdi
namų darbų, ne tik privačių, bet ir valdiškų. Jis spausdino 
popierinius pinigus ir dokumentus Pennsylvanijos valdžiai 
ir tapo oficialiu spaustuvininku dar Delaware, New Jer
sey ir Maryland provincijų. ’

Puikiai klojantis Pennsylvanijos Gazetted, Franklinas 
įsteigė bei leido su savo draugais ar giminaičiais kaip 
partneriais eilę kitų laikraščių: South Carolina Gazette, 
New York Gazette, Freeport Gazette, Connecticut Gazette 
ir kt. Jis net Pennsylvanijos vokiečiams leido du laikraš
čius: Phiiadelphische Zeitung ir Hoch Teutsche und Eng- 
lische Zeitung. Bet vokiški laikraščiai nepavyko.

Laikraščius Franklinas leido keliais sumetimais. Vie
nas jų, suprantama, buvo uždarbis, bet ne tik uždarbis. 
Per tuos laikraščius Franklinas stengėsi paskleist apšvie- 
tą įvairiose kolonijose ir pravest politinę propagandą— 
už platesnes teises amerikinėm kolonijom, prieš Britani
jos valdžios sauvalią, už žodžio, spaudos ir religijos lais
vę, prieš vadinamų raganų korimą ir deginimą, už reika
lingus pagerinimus miestuose ir tt. Steigdamas laikraš
čius partneriais, daugiausiai su savo draugais spaustuvi
ninkais įvairiose vietose, Franklinas taip pat norėjo pa
kelt juos bizniu.

Nuo 1729 m. jis pradėjo leist ir brošiūras einamais 
klausimais ir knygas. Tų metų brošiūroje apie popierinius 
pinigus Franklinas vienas iš pirmutinių kalba apie darbo 
vertės teoriją, prieidamas arti marksistinio supratimo, 
kad visuomeniniai įdėtas darbas nusako pagaminamų reik
menų vertę.

1731 m. jis Philadelphijoj įkūrė knygyną, išduodantį 
knygas skaitymui į namus. Tai buvęs dar pirmas tos rū
šies knygynas Amerikoje.

Sekamais metais Franklinas pradėjo leisti metraštį, 
arba kalendorių, pasirašydamas slaptvardžiu Richard 
Saunders. Tie jo kalendoriai greitai išgarsėjo kaip Ri- 
Čardėlio Almanakai (Poor Richard’s Almanacks) ir turėjo 
stebėtino pasisekimo. Jų išeidavo vidutiniai po 10,000 
egzempliorių per metus, tai kur kas daugiau, negu bet 
kurio kito leidinio tais laikais Amerikoje.

Be paprastų kalendorinių dalykų, tuose Almanakuose 
buvo spausdinama mitrios politinės ir praktikinės pasta
bos, gudrios patarlės, mokslo žinios, eilėraščiai ir straip
sniai iš visokių žinojimo sričių. Savo Almanakus Frank
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linas leido per 25 metus. Jie dar ir šiandien gana plačiai 
skaitomi, ypač del jų sklandžios, aiškios anglų kalbos, 
kuri lengva, paprasta, gryna, vaizdinga ir be perdėjimų.

Franklinas leido filosofines, mokslines, medi kales kny
gas, eilėraščius, apysakas; bet iš esmes jau grynai biz- 
niškais sumetimais dauguma jo išleistų knygų buvo teolo- 
giniai-religinės. Tačiau mokslo knygas jis leisdavo ir to
kias, iš kurių nesitikėjo pelno.

Be to, jis gana daug klasiškų ir šiaip svarbių knygų 
parsitraukė iš Anglijos dalinai bizniui, o dalinai apšvie
tus skleidimui.

1736 m. Franklinas buvo paskirtas Pennsylvanijos 
seimo raštininku ir laikėsi toj vietoj penkiolika metų. 
1737 m. jis dar tapo Philadelphijos pašto galva. Eidamas 
dvi valdines pareigas, Franklinas kartu vedė savo spaus
tuvę ir laikraštį ir laikė krautuvę, kurioj buvo pardavinė
jama knygos, rašomieji reikmenys, žemlapiai, kompasai, 
audeklai, pečiai, arbata ir įvairūs kiti dalykai. Vedus 
Franklinui Deborah Read, jinai ir prižiūrėjo krautuvę.

Franklino pajamos tuo laiku buvo 5,000 svarų sterlingų 
(15 tūkstančių dolerių) per metus.

Liekamus nuo einamųjų reikalų pinigus jis paprastai 
įvesdindavo į namus ir žemės sklypus.

Nors užsiėmęs darbais spaustuvininko, redaktoriaus ir 
laikraščių leidėjo, Franklinas, pradedant nuo 1733 m. mo
kinosi svetimų kalbų ir tiek pats per save išmoko francū- 
zų kalbos, .kad sugebėjo francūziškai rašyti ir kalbėti, nors 
ne visai taisyklingai, o itališkai, ispaniškai, lotyniškai ir 
vokiškai jis pramoko skaityti ir suprasti knygas.

Nežiūrint daugeriopų pareigų, Franklinas vis surasdavo 
valandą kitą laiko, paprastai pirm pusryčių, rimtam skai
tymui, mokslui ir planavimui įvairių sumanymų gerovei 
Philadelphijos, Pennsylvanijos, Amerikos, na, ir visos 
žmonijos. Čia buvo tikrieji dvasiniai jo interesai, o kiti 
dalykai—paties gyvenimo reikalas.

Subačiaus miestelio [Kupiškio raj.] Algirdo Balnos sodyba 
— tikras muziejus. Liaudiškais ornamentais išpuoštas ne tik 
gyvenamasis namas, bet ir kiti statiniai. O užsukę į trobą 
pamatysime gausią medžio drožinių kolekciją.

Jau dešimt metų liaudies menininkas A. Balna neišleidžia 
iš rankų kalto. Jo darbai buvo eksponuoti respublikos, šalies 
ir tarptautinėse parodose. G. Svitojaus nuotr.

Penktadienis, Rugpjūčio [
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Apie alytietę žilagalvę liaudies dailininke

PILIETINIAI IR ŠVIETYBOS DARBAI

1736 m. Franklinas suorganizavo Philadelphijoj pir
mąją gaisrininkų komandą amerikinėse kolonijose. Po 
gaisrininkų sekė sudarymas reguliarūs policijos Philadel
phijoj, pagal Franklino sumanymą. Tai buvo pirmoji re- 
guliarė policija Amerikoj.

1743 m. Franklinas įkūrė Filosofinę Amerikiečių Drau
giją ir pakvietė įvairių laikraščių korespondentus į ją, 
kad per susirašinėjimus skleistų naudingą žinojimą visose 
Amerikos kolonijose tokiais klausimais, kaip: naujai at
rasti medžiai, augalai, žolės ir jų savybės; naujai surasti 
metalai ir kiti mineralai, nauji būdai kovai prieš ligas, 
nauji atradimai chemijoje, fizikoje, matematikoje (skai
čiuotės moksle), pageriamai sodininkystėje, daržinin
kystėje, gyvulių veisime ir auginime, pramonės darbuose 
ir kt.

Franklinas pageidavo pasiliuosuot nuo biznio, kad ga
lėtų visą laiką pašvęst mokslui ir visuomenei. Jis todėl 
1748 m. pardavė savo spaustuvę ir laikraštį Danieliui 
Hali, tos spaustuvės meistrui; bet dar aštuonis metus jis 
redagavo Pennsylvania Gazette ir Poor Richard's Alma- 
nack’ą, gaudamas už tai nuo Hali po $5,000 per metus.

1751 m. Franklinas su kai kurių piliečių parama įsteigė 
Philadelphijoj akademiją—vidurinę ir kartu aukštesnę 
mokyklą. Ta akademija ilgainiui išsivystė į didį Penn
sylvanijos Universitetą.

žymia dalim Franklino pasidarbavimu buvo įkurta 
Philadelphijos Ligoninė, pirmoji vieša ligoninė Amerikoje.

Per jo pastangas buvo sudaryta Pennsylvanijos milici
ja. Jis pasidarbavo, kad Philadelphijos gatvės būtų iš
grįstos, reguliariai valomos ir geriau apšviečiamos. Jis 
suorganizavo Philadelphijoj ir pirmąją Amerikoj kompa
niją apdraudai nuo gaisrų nuostolių. Bendrai pasakius, 
Franklinas buvo vadovaująs veikėjas beveik kiekvieno 
žymesnio pagerinimo Philadelphijoj tais laikais. 4

1751 m. jis buvo išrinktas nariu Philadelphijos miesto 
tarybos ir atstovu Pennsylvanijos seimo, kuriame jis iš
tarnavo 13 metų.

Anglijos valdžia 1753 m. paskyrė Frankliną generaliu 
paštų vice-viršininku šiaurinei Amerikai drauge su Wil- 
liamu Hunteriu, ir Franklinas žymiai pagerino paštų 
veikimą.

Apvienyti amerikines kolonijas į bendrą sąjungą buvo 
sušaukta jų atstovų konferencija Albany mieste 1754 m. 
Franklinas pagamino planą Apvienijimui šiaurinių (Ame
rikos) Kolonijų su reikalavimu joms atstovybės Anglijos 
parlamente. Albany konferencija priėmė tą planą ir pa
vedė jį užgirt įvairių kolonijų seimeliams.

Nė viena kolonija neužgynė šio plano. Kiekviena žiūrė
jo tik savo teisių ir savos naudos ir pavydėjo pripažint 
bendrajai kolonijų tarybai galią apribot štai n’^o, kaipo 
kolonijos, teises naudai visų kolonijų.

Didžiosios Britanijos gi karalius ir jos parlamentas 
būtų atmetę tą planą kaip “perdaug demokratinį,” rašė 
paskui Franklinas.

Toliau, dažniau ir stipriau Franklinas pradeda kalbėti, 
jog Britanija neturi teisės apdėti mokesčiais-taksais Ame
rikos kolonijas, jeigu nepriima šių kolonijų atstovų į par
lamentą. Jis su nuoskauda rašo, kad anglų valdžia dvigu
bai skriaudžia amerikiečius, dar varžydama jų prekybą su 
kitais kraštais ir uždrausdama amerikinėms kolonijoms 
gamint įvairius dirbinius. Franklinas nurodo Britanijos 
valdžiai, kad tuomi jinai skina kelią kolonijų sukilimui 
bei atskilimui nuo anglų imperijos.

(Bus daugiau)

Nemuno pakrantėje toli nu
sitęsė Alytaus mūrai. O ato
kioje gatvelėje, ant kalno, 
tarp tų baltų mūrų glaudžiasi 
nedidukė, šviesiomis langinė
mis trobelė. Sodelyje, kurio 
žalios garbanos krinta ant 
baltų langinių, joja karžygis 
ant eiklaus žirgo, plaikstosi 
vėjyje žirgelio karčiai, o 
mergelė lelijėlė, kibirėliais 
nešina, skuba prie palinku
sios svirties žirgelio girdy
ti.. .

Namelio šeimininkė — žila
galvė, mėlynakė, visada besi
šypsanti Dzūkijos kalvų duk
ra, liaudies menininkė Julija 
Baranauskienė svetingai 
praveria duris ir, užėjęs į 
vidų, pasijunti patekęs į tikrą 
grožio karaliją, į pasakų pa
saulį.

Pasakos, kokie slibinai be- 
pultų jų herojus, kokias kliū
tis betektų jiems nugalėti, 
baigiasi laimingai. Kai eini iš 
barelio į kambarėlį, kaip krei
pi žvilgsnį nuo vieno prie kito 
Julijos Baranauskienės nulip
dyto kūrinėlio, supranti, kad 
tokia ir jos gyvenimo pasaka. 
Julijos Baranauskienės kūry
ba tarnytum iliustruoja jos 
gyvenimą. O tame gyvenime, 
kuris skaičiuoja jau beveik 
septyniasdešimt metų, ne
trūko ir slibinų, ir prarajų, ir 
vargo, ir, žinoma, saulės, 
pergalių, džiaugsmo.

Štai maža, sulysusi, tik
riausiai, ne vieną dieną pra
stumus! su sausa duonos plu
ta mergytė prie pasiligojusio 
senelio, visą gyvenimą šykš
čiai taupiusio monetą prie 
monetos savo laidotuvėms. 
Indas pripildytas aukso ir ... . 
išbadėjusios anūkės akys . . .

d paskui — eina keturme
tė basa mergytė su krepšiu 
per pečius . . . Seniai tai 
buvo. Nuo tų dienų praėjo 
daugiau kaip pusė amžiaus. 
Tačiau Julija Baranauskienė 
prisimena tas dienas taip ryš
kiai, taip aiškiai, lyg visa tai 
buvo vakar. Todėl ir ta mažy
tė pavargėlė tokia gyva, to
kia jaudinanti. . .

Lyg pasakų Sigutė, mažoji 
mergytė laksto paskui sveti
mų karvių bandą, akmeninė
mis girnomis mal^ svetimų 
duoną ... O paskui, kai 
pasirodo gražus lyg princas 
jaunikaitis, geltonkasė mer
gelė ištiesa jam ranką. Tik 
. . . princas netrukus pasiro
do besąs visai ne princas.

Molinės skulptūrėlės pasako
ja tolimesnį — skurdų, alka^ 
ną, girtuoklio vyro užguitos 
bedalės moters gyvenimą . . .

Ir kažin ar būtų šio gyveni
mų pasaka pasibaigusi lai
mingai, jei Julija Baranaus
kienė nebūtų sulaukusi tą 
dienų, kai pasijuto besanti ne 
tik savo gyvenimo, bet ir 
savo krašto šeimininkė.

Į mažą namelį dabar užsuka 
įvairiausi žmonės: dailinin
kai, rašytojai, mokslininkai, 
darbininkai. Julijos Bara
nauskienės darbai eksponuo
jami parodose. Eina jų pasi
žiūrėti, grožisi jais ne tik 
alytiškiai.

Julijos Baranauskienės kū
riniai keliauja į Maskvą, į 
Leningradą, jie pasiekė net 
tolimas užsienio šalis: Čeko
slovakiją, Lenkiją, Japoniją, 
Kanadą ... Ir visur džiugina 
žiūrovų akis jos iš vaikystės 
prisiminimų atsinešti moli
niai švilpukai — avinėliai, 
nuoširdūs gyvenimo vaizde
liai, skoningos keramikinės 
vazos, liaudies menininkės 
rankomis atkurtos nuosta
bios Dzūkijos dainos, padavi
mai, legendos.

Dalia Karvelytė

Birmingham, Ala. — Ener
gingas parašų rinkėjas už 
Komunistų Partijos prezi
dentinius kandidatus Brian 
Verdin buvo suareštuotas ir 
kaltinamas, kad jis būk sakęs 
nužudysiąs viceprezidentą 
Nelson Rockefeller. Reakci
jos tikslas buvo pakenkti pa
rašų rinkimui ir ilgiems me
tams nutildyti šį jauną ir 
kovingą balsą už liaudies rei
kalus Alabamos valstijoje. 
Bet sąmokslas nepavyko, nes 
federalinis teismas kaltini
mus atmetė.

Keli žodžiai apie 
F. Kelkj ir jo veiklą

Lietuvoje paminėtos 175- 
sios Fridricho Kelkio ( 1801- 
1877) gimimo metinės. Šio 
žmogaus vardas susijęs su 
pirmaisiais lietuviškais laik
raščiais. 1832 m. Klaipėdoje 
jis pradėjo leisti mėnesinį 
laikraštį “Nusidavimai apie 
evangelijos praplatinimą tarp 
žydų ir pagonų”, ir jį redaga
vo daugiau kaip 40 metų (iki 
1875 m.)

Šis leidinys buvo skirtas 
protestantų misionistų veik
lai nušviesti ir propaguoti. Iš 
Prūsijos į visus pasaulio kraš
tus tais laikais buvo siunčia
mi , protestantų misionieriai 
skelbti ir skleisti “Kristaus ir 
evangelijos“ žodį. Iš tikrųjų 
su tų misijų pagalba į tas šalis 
skverbėsi vokiškasis imperia
lizmas, siekdamas užkariauti 
ir ten įsitvirtinti. F. Kelkio 
laikraštis skelbė tokių misio
nierių — “pasiuntinių” laiš
kus iš įvairiausių pasaulio 
vietų. Neretai F. Kelkis prie 
tų laiškų pridėdavo komenta
rus ir kitokius papildymus.

“Laisvės” skaitytojams ma
tyt bus įdomu sužinoti, kad 
tame F. Kelkio laikraštyje ne 
sykį rašyta apie Amerikos 
negrų bei indėnų gyvenimą. 
F. Kelkis su užuojauta kalba 
apie parduotų vergijon negrų 
nežmonišką padėtį ir žiaurų 
elgesį su jais. Komentaruose 
apie Šiaurės Amerikos irokė- 
zų giminės likimą (1841, Nr. 
2), F. Kelkis rašė apie šiuos 
indėnus ištikusią tragediją. 
Jis pasakoja, kaip irokėzai 
buvo žiauriai išstumti iš savo 
gyvenamų vietų ir suvaryti į 
rezervatą.

“. . . Čirokėzai turėjo iš 
savo tėviškės visi išeiti, 
krikščionių be jokios teisybės 
išvaryti ... — nurodo F. 
Kelkis. Šitas jų išvarymas 
nusidavė šaltoj žiemoj meto 
1835, ir ant tos ilgos kelionės 
ketvirtoji dalis jų galą gavu
si, būtent apie šešiolika tūks
tančių žmonių”.

F. Kelkio “Nusidavimuo
se . . .” rašoma taip pat ir 
apie Lietuvių emigraciją į 
Ameriką XIX a. viduryje. 
1846, Nr. 2 jis kritiškai pasi
sako apie lietuvių manymą, 
kad Amerikoje jie rasią rojų. 
“Amerika! Amerika! Kieno 
ausyse šitas vardas ne gana 
skambėjęs per paskučiuoju 
du metu! Nesą daug ir iš 
Lietuvos jau, kaip ir iš kitur, 
didžių kūniškų bėdų suspaus
ti (...) pamislinę ten rojų 
patį rasią ir nepadūmoj, kad 
rojaus jau niekur nebėr ant 
žemės ...”

F. Kelkio simpatijos 
skriaudžiamiesiems, prasi
skverbiantis tiesos žodis apie 
kolonizatorių-krikščionių ne
žmonišką elgesį su vietiniais 
gyventojais, — visa tai yra jo 
redaguoto laikraščio teigia
mieji dokumentai. Tokių mo
mentų turėjo ir F. Kelkio kita 
literatūrinė veikla, ypač kai 
kurie jo poezijos kūriniai. 
Pastaraisiaisčmetais Lietuvo
je paskelhn platesni mono
grafinio pobūdžio Jono Bulo
tos tyrinėjimai apie F. Kelkį. 
Komentarai. Vakarykštės 
dienos pavojingi balsai - K.

Antanaitis

LIGONIAI
K. Ąžuolaitis turėj 

ciją Montreal Goner; 
nėję . . .

J. Sarulienė, turi 
operaci ją Notre 1 )am 
nėję.

Linkiu greit pasv <>ji 
IŠVYKO

B. H. Šimoneliai ir 
ronienė buvo is\ v kę . 
pamatyti p 1 ač i a 1i K. < r i

I). Alenskienė lnr\ 
kusi į Vancouver) r 
laiko pas savo dukreli 
PAVYKO IŠVAZl U

M. S. D. Pašalų 
gijos išvažiavimas 
puikiai. Diena bu\< 
saulėta. Mašinų dau 
žiavo. Laimėjimai į>i 
vyko.

Valdybos nariai s 
duotis gerai atliko, 
dar prisidėjo J. (iari 
V. Vaitiekūniene K 
lienė, N. Venskailu m 
esame labai dėking

Be to, dar turėjo? 
iš T. Lietuvos grjzis 
tus: M. Gudą, J. i '< 
Ed. Vilkj, kurie vnn 
kino ir perdavė got 
mus iš T. Lietuvos.

Ačiū visiems kura
vo. Nepamirškit u a* < 
SVEČIAI

Kaip jau visiems 
pas mus vyks Pašau', 
ros Olimpijada, Tai 
turime labai daug. S 
B. M. Šalčiu mis, M. 
rynaieius, J. IL V aim 
svečių iš J. A. V I 
turime iš T. Lietuvai

PANEVĖŽIO VAIZDAS

Didžiulis Ispanijos liaudies laimėjimas
Madridas. — Ispanijos ka

ralius Carlos nusileido darbo 
liaudies kovingiems reikala
vimams, paskelbti visiems 
politiniams kaliniams amnes
tiją. Kaip žinia, prieš kelias 
dienas jis žadėjo suteikti am
nestiją tiktai kai kuriems po
litiniams kaliniams. Bet liau

dis visoje šalyje pradėjo dar 
energingiau reikalauti vi
siems pilnos amnestijos.

Jinai laimėjo. Karalius pa
skelbė visuotinę amnestiją. 
Dar daugiau: jis pažadėjo į 
darbą sugrąžinti tuos darbi
ninkus, kurie už politinę vei
klą buvo iš darbo išmesti! Nauji žemaičių-aukštaičių kvartalai Panevėžyje L. Grubinsko nuotr.

“Dieviška
KEIS r v

Aš gyvenau San P; 
mieste arti karo ligoni 
turėjau pažinčių su jo< pe 
nalu. 1945-tais, pasrbai 
karui, du šarže n tai at s 
ligoninės skyrių pri/iur 
jai, komentavo karo pa 
mes. Vienas jų buvo kala 
tikybos, kitas liuten 
vokiečių kilmės, Brazil’ 
gimęs.

Matomai, jie jau. žinojo 
nas kito skirt ingim nuc 
nes. Tarp kitų koment 
vienas jų, katalikas, .■ 
antrajam:

"Visgi naciai neb ■mrng. 
žiauriai elgėsi su civiliam 
ventojais. Tik pagalvok. 
Šešis milijonus žvdų mž 
Paimkime, kad tų miji, 
tarpe buvo nusižengusių 
ciams, bet visa dauguma 
v o nekalti, ypač maži va 
Arba Čekoslovakijoje Lu 
vietovėje kas tai mmove 
ną nacį, o jie apsupę, įsi 
visus 153 žmones".

Antrasis, šąli ai iskla t: 
jam sako:

“Sutinku SU kolegos 
mone, kad, remiantis žm 
teisingumu notom mg 
žiauru. Tik kolega, nors 
tikintis, bet nesi jstgilin 
Dievo tiesas. Tik pa/iur 
šventraštį ir pagalvok 
tvaną! Dievas prigirdo vi 
palikdamas t ik v iemnt < ę 
jaus šeimą. Juk visi m l 
nusidėję — buvo r i 
žmonių, ypač pri.augl.ia 
maži vaikai, kurie neg; 
rpisidėti, bet ir jų i h 
nepasigailėjo.

Reikia įsigilinti j tikej 
kad naciai nesi v . adov avo i 
nių teisingumų, bet dievi 
o Dievo teisingumas v r 
turi būti laikomas, kiek v 
tikinčio, aukščiausiojo 
nių teisingumu".

Prieš tokią jo logiką, j 
antrasis butų norėjęs pa 
totinai kaltinti nacius 
jo kaltinti ir dievą, juk
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KANADOS ŽINIOS ĮVAIRIOS ŽINIOS St. Petersburg, Fla.

Montrealo kronika
LIGONIAI

K. Ąžuolaitis turėjo opera
ciją Montreal General ligoni
nėje , . .

J. Sarulienė, turėjo kojų 
operaciją Notre Dame ligoni
nėje.

Linkiu greit pasveikti.
IŠVYKO

B. H. Šimoneliai ir S. Pet
ronienė buvo išvykę į Quebec 
pamatyti plačiau Kanadą.

D. Alenskienė buvo išvy
kusi į Vancouverį mėnesiui 
laiko pas savo dukrelę.
PAVYKO IŠVAŽIAVIMAS

M. S. D. Palaipinės Drau
gijos išvažiavimas pavyko 
puikiai. Diena buvo graži, 
saulėta. Mašinų daug suva
žiavo. Laimėjimai puikiai pa
vyko.

Valdybos nariai savo už
duotis gerai atliko. Prie to 
dar prisidėjo J. Gargasienė, 
V. Vaitiekūnienė, K. Petru-
lienė, N. Venskaitienė. Už tai 
esame labai dėkingi.

Be to, dar turėjome tik ^ą 
iš T. Lietuvos grįžusius turis
tus: M. Gudą, J. Petrauską, 
Ed. Vilkį, kurie visus pasvei
kino ir perdavė gerus linkėji
mus iš T. Lietuvos.

Ačiū visiems kurie dalyva
vo. Nepamirškit ir ateityje.
SVEČIAI

Kaip jau visiems žinoma, 
pas mus vyks Pasaulinė vasa
ros Olimpijada. Tai svečių 
turime labai daug. Štai pas 
B. M. Šalčiūnus, M. M. Lau- 
rynaičius, J. H. Valiulius, yra 
svečių iš J. A. V. Taip pat 
turime iš T. Lietuvos aštuo-

nius sportininkus, Arvydas 
Juozaitis jau yra laimėjęs 
medalių už plaukimą. Taip 
pat yra stebėtojų, žurnalistų, 
fotografų turistų.

Kai kuriems iš mūsų teko 
juos ir asmeniškai susitikti. 
Bet liepos 26 dieną susibūrėm 
pas mielus P. J. Skripkus. 
Svečių iš T. Lietuvos turėjo
me apie 12.

i Dėl vietos stokos nebuvo 
įmanoma daugiau vietinių su
kviesti. Atleiskite.

Mūsų mielos šeimininkės, 
vadovaujant N. Narusevičie- 
nei visus skaniai pavaišino. 
Gėles parūpino S. Spaičienė. 
Suvenyrus parūpino L. Ki
sielius. Ir bendrai visi kuo 
nors prisidėjo.

Parengimą ir tvarką vedė 
J. Vilkelis. O mieli svečiai 
mus pavaišino skania lietu
viška degtinė,apdovanojo su
venyrais. Pradedant atsisvei
kinti skambėjo malonios lie
tuviškos laimos.

Mes jūsų niekad nepamirši- 
' me-

Visiems gero vėjo. J-na

i Išvažiavimas
Rugpiūčio 15 d. Montrealo 

Lietuvių Moterų Klubas Vek- 
tarienės farmoje rengia išva- 

: žiavimą. Vieta labai graži ir 
visiems labai gerai žinoma. 
Prašome visus skaitlingai da- 

' lyvauti. Galėsime linksmai 
l laiką praleisti. Rengėjos 

(30-32)

“Dieviškas teisingumas”
KEISTAS PRISIMINIMAS

Aš gyvenau San Paulo j 
mieste arti karo ligoninės, 
turėjau pažinčių su jos perso- j 
nalu. 1945-tais, pasibaigus 
karui, du saržentai atskirų 
ligoninės skyrių prižiūrėto
jai, komentavo karo pasek
mes. Vienas jų buvo katalikų 
tikybos, kitas — liuteronų, 
vokiečių kilmės, Brazilijoje 
gimęs.

Matomai, jie jau žinojo vie
nas kito skirtingas nuomo
nes. Tarp kitų komentarų, 
vienas jų, katalikas, sako 
antrajam:

“Visgi naciai neteisingai ir 
žiauriai elgėsi su civiliais gy
ventojais. Tik pagalvok, apie 
šešis milijonus žydų išžudė. | 
Paimkime, kad tų milijonų 
tarpe buvo nusižengusių na
ciams, bet visa dauguma bu
vo nekalti, ypač maži vaikai. 
Arba Čekoslovakijoje Lidisės 
vietovėje kas tai nušovė vie
ną nacį, o jie apsupę, išžudė 
visus 153 žmones”.

Antrasis, šaltai išklausęs, 
jam sako:

“Sutinku su kolegos nuo
mone, kad, remiantis žmonių 
teisingumu — neteisinga ir 
žiauru. Tik kolega, nors esi 
tikintis, bet nesi įsigilinęs į 
Dievo tiesas. Tik pažiūrėk į 
šventraštį ir pagalvok apie 
tvaną! Dievas prigirdė visus, 
palikdamas tik vienintelę No
jaus šeimą. Juk visi nebuvo 
nusidėję — buvo ir dorų 
žmonių, ypač priaugliai ir 
maži vaikai, kurie negalėjo 
nusidėti, bet ir jų Dievas 
nepasigailėjo.

Reikia įsigilinti į tikėjimą, 
kad naciai nesivadovavo žmo
nių teisingumų, bet dieviškų, 
o Dievo teisingumas yra ir 
turi būti laikomas, kiekvieno 
tikinčio, aukščiausiojo žmo
nių teisingumu”.

Prieš tokią jo logiką, jeigu 
•y antrasis būtų norėjęs pakar

totinai kaltinti nacius — turė
jo kaltinti ir dievą, juk tiek

naciai, tiek dievas įvykdė 
panašius nusižengimus prieš 
žmones. Bet jis, kaip tikintis, 
to negalėjo padaryti. Čia ir 
nutrūko judviejų dialogas.

Po to praėjo kiek laiko, 
pradėjo atvažiuoti iš Europos 
į Braziliją ir kitus kraštus, 
dieviško teisingumo bendra
darbiai — dipukai, jų tarpe 
buvo ir dvasiškių.- Jie čia 
atvykę susivienijo su čia gy
venusiais savo vienminčiais ir 
sudarė bendrą Lietuvos va
davimo armiją. Tekdavo su 
jais susitikti, pasikalbėti ir 
skaityti jų kontroliuojamą 
spaudą. Visi jie nuo pirmųjų 
dienų, iki šiandien, kaltino ir 
Nebepuola rusus, o naciai 
jiems, tariant kunigo Bružiko 
žodžiais: “Kultūringi žmo-• M nes .

, Aiškų aiškiausia, kad visi 
Lietuvos vadavimo armijos 
kariai — dvasiškiai ir pasau
liečiai — kietai įsitikinę, kad 
didžiausios istorijoje žmonių 
žudynės, įvykdytos nacių 
rankomi^, buvo dieviško tei
singumo bausmė! Štai kokia 
nežmoniška krikščioniška da
rai . . Bijūnas

Washingtonas. — Senato 
pravestos plačios studijos pa
rodo, kad Iranas išimtinai re
miasi Jungtinių Valstijų gin
klais. Senato komitetas taip
gi pabrėžia, kad jeigu kiltų 
karas, kuriame dalyvautų 
Iranas, susidarytų didelis pa
vojus Amerikai į jį įsivelti.

Londonas. — Anglijos dar- 
biečių valdžia nutraukė diplo
matinius ryšius su Uganda, 
nors ši Afrikos šalis yra Bri
tanijos Commonwealth narė. 
Užsienio reikalų sekretorius 
sako, kad prie dabartinių są
lygų Anglijos misija Ugando
je negali tinkamai atlikti savo 
pareigų. Jis tikisi, šis ryšių 
nutraukimas bus tiktai laiki
nas.

ITALIJA JAU TURI
NAUJĄ VYRIAUSYBĘ

Giulio Andreotti
Roma. — Krikščionių de

mokratų vadui, premjerui 
Giulio Andeotti pavyko suda
ryt naują vyriausybę. Tai jau 
39-oji vyriausybė po pasauli
nio karo.

Kabinetas susideda iš 22 
narių. Visi krikščionys demo
kratai.

Italijos valdžioje naujas da
lykas, tai paskyrimas į kabi
netą moters. Ji yra Darbo 
ministrė Tinna Anelmi.

Visi žino, kad šios vyriau
sybės pasilaikymas priklauso 
nuo komunistų parlamente 
nusistatymo kuriuo nors 
svarbiu klausimu. Premjeras 
Andreotti turės jiems daryti 
tam tikras nuolaidas.

Parlamentas susideda iš 
630 narių. Krikščionių Demo
kratų Partija turi 262, o 
Komunistų Partija — 228.

AMERIKOJE
MIRTINGUMAS ŽYMIAI 
SUMAŽĖJĘS

Washingtonas. — Praei
tais (1975) metais mirtingu
mas pasiekė žemiausią laips
nį. Kiekvienam 1,000 gyven
tojui buvo tiktai 8.9 mirties. 
Gi 1974 m. buvo 9.1, o 1967 
m. — 9.7. Statistikos parodo, 
kad 1975 metais mirė 
1,910,000 amerikiečių.

Įdomu, kad automobilių ir 
šiaip važiuotės nelaimėse už
muštų skaičius sumažėjo 17.1 
procento. Tarp 1973 ir 1974 
metų tose nelaimėse žuvo 
55.059 žmonės, o pernai tik
tai 45,674.
80 PROCENTŲ 
GINKLAVIMOSI LĖŠŲ 
LIAUDIES REIKALAMS

Miami, Fla. — Liepos 28 d. 
Čia lankėsi ir kalbėjo jam su
ruoštame su vaišėmis pobū
vyje Komunistų Partijos kan
didatas į prezidentus Gus 
Hali. Savo kalboje jis reikala
vo, kad ginklavimosi reika
lams lėšos būtų sumažintos 
80 procentų, o tie bilijonai 
dolerių būtų pavesti įvai
riems projektams, taip labai 
reikalingiems Amerikos liau
dies gyvenimui pagerinti. Jis 
reikalavo, kad tie 2,000 Ame
rikos militarinių bazių užsie
niuose būtų likviduoti. Jis 
taipgi smerkė tuos, kurie 
Tarybų Sąjungą, mūsų Ame
rikos talkįninkę pasauliniame 
kare, laikė šios šalies priešu.

Londonas. — Nuo 1858 me
tų iki šiol buvo draudžiama 
Škotijoje sekmadieniais smu
kles atdaras. Bet dabar Ang
lijos parlamentas nutarė leis
tų iki šiol buVo draudžiama 
Škotijoje sekmadieniais lai
kyti karčiamas smukles atda
ras. Bet dabar Anglijos par
lamentas nutarė leisti ško
tams ir sekmadieniais trošku
liui užgesinti”

0 Aukščiausias žmogus pa
saulyje šį šimtmetį, turimais 
medicinos duomenimis, buvo 
Robertas Peršingas Vodlou, 
gimęs Eltone (llinoiso valsti
ja, JAV) 1918 m. 22 metų 
jis buvo 274 cm ūgio.

PRIEŠ PASIMOJIMĄ 
UŽDARYTI KOLEGIJĄ

Buffalo, N. Y. - Čionai 
veikiančiai New Yorko Vals
tijos Universiteto sistemoje 
Socialinio Mokslo Kolegijai 
yra uždarymo pavojus. Kole
gijos prezidentas Robert 
Ketter pareiškė, kad jis kole
giją uždarys, nors jo paties 
paskirta komisija 6 balsais 
prieš 3 patarė to nedaryti. 
Ketter sako, kad mokykla 
mažai ką tėra nuveikusi.

Bet kolegijos administrato
rius Howard Kling smerkia 
prezidento pasimojimą. Jis 
sako, kad tai politikos klausi
mas. Mat, dauguma kolegijos 
profesorių ir studentų laikosi 
pažangiųjų pažiūrų, su kurio
mis prezidentas Ketter nesu
tinka.

NORI ISTORIJOS RATĄ 
ATSUKTI 28 M. ATGAL

Detroit, Mich. — Didžiau
sia automobilių gamybos kor
poracija yra General Motors. 
Tarp jos ir Jungtinės Auto
mobilistų Unijos derybos dėl 
naujo kontrakto jau prasidė-

Irving Bluestone
jo. Korporacijos pasiūlymų 
smulkmenos neskelbiamos. 
Bet šios didžiulėš unijos vice
prezidentas Irving Bluestone 
sako, kad General Motors su 
savo pasiūlymais nori istori
jos ratą atsukti atgal 28 me
tus. Jie unijai absoliutiškai 
nepriimtini.

Jau rimtai kalbama apie 
automobilių pramones darbi
ninkų streiko neišvengiamu
mą.

Unijos kontraktai šiemet 
baigiasi ir su kitomis automo
bilių gamybos korporacijo
mis. Todėl ir streikas gali 
apimti visą pramonę.

KUBOS REVOLIUCIJOS
MINĖJIMO IŠKILMĖSE

Agostinho Neto
Havana. — Liepos 26 d. 

Kubos liaudis iškilmingai at
žymėjo socialistinės revoliu
cijos pergalėj sukaktį. To&e 
istorinėse iškilmėse dalyvavo 
Angolos Respublikos prezi
dentas Agostinho Neto. Čia 
jis atvy ko išreikšti Kubos vy
riausybei ir liaudžiai giliausią 
padėką už suteiktą angolie- 
čiams pagalbą kovoje su 
reakcinėmis jėgomis, kurias 
visais būdas rėmė visos kapi- 
listinės šalys, o ypač Jungti
nių Valstijų vyriausybė.

DAUGELIO
NUSISTEBĖJIMUI

St. Petersburg, Fla. — 
Bene visoje šalyje seniausias 
religinis žurnalas “The 
Churchman” kviečia žymų 
pažangų žurnalistą ir rašyto
ją Charles R. Allen, Jr., būti 
redakcijos bendradarbiu. Šis 
pranešimas nustebins daug 
aukštųjų dvasininkų.

Charles Allen yra autorius 
knygų: “Heussinger of the 
Fourth Reich” “German 
Hand On the Nuclear Trig
ger’’, “Concentration Camps,

Charles R. Allen, Jr.
USA” ir “Nazi War Criminals 
Among Us”. O dabar jis rašo 
knygą apie fašizmo apraiškas 
Jungtinėse Valstijose iš teo
rinio ir istorinio požiūrio.

v

Šiandieninis vaizdas Lietuvos laukuose

Šiemet 1 milijone 5 tūks
tančiuose hektarų respubli
kos laukų bręsta javai. Ūkiai 
augina 43 tūkstančius hekta
rų linų, 35 tūkstančius hekta
rų cukrinių runkelių, 55 tūks
tančius hektarų bulvių.

Šitam derliui sudoroti pa
ruošta arba baigiama ruošti 
10,700 kombainų, iš jų 50 
“Kolos” ir 500 - “Niva”, visi 
linai, cukriniai runkeliai ir 
trys ketvirtadaliai bulvių bus 
nuimta kombainais.

PITTSBURGH, PA.

Mirus

Sofijai
Karsokienei-Butkutei

Reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Petrui, sū
nums Charles ir Paul; dukterims Eleanor ir Mathilda; 
taipgi jų šeimoms; seserei Kazimierai, visiems kitiems 
giminėms bei artimiesiems.

H. Kairienė
A. Miller
V. Remeika
K. ir J. Melniai

E. Pabarčienė
E. Vicinienė
F. ir H. Zelkovik
J. ir M. Mažuknai

Liepos 17 d. LLD 45 kuopa 
klubo salėje turėjo įspūdingą 
koncertą. Iš Cleveland, Ohio 
atvyko keletui dienų į St. 
Petersburgą Kuzmickų šeima 
— tėvai ir sūnus. Jie yra 
pagarsėję dainininkai, plačiai 
žinomi lietuvių pažangiai vi
suomenei. Buvo pakviesti į 
mūsų klubą. Jie išpildė įdo
mią dainų programą.

Pirmininkavo Adelė Pakal
niškienė.

Pirmiausia buvo pristaty
tas Stasys Kuzmickas. Jis 
padainavo solo šias dainas: 
“Iš kalėjimo paleiskit” ir 
“Kaip aš buvau jaunas”. Po 
to sekė trijo, duetai ir dainos 
su visa publika. Programai 
akordeonu akomponavo ir 
kartu dainavo Kuzmickų sū
nus Donaldas.

Publika gausiai ir nuošir
džiai plojo. Tikimės, kad 
Kuzmickai nepamirš vėl kada 
nors atvykti į mūsų miestą. 
Lauksime. Reikia priminti, 
kad liepos 17 dieną mums 
buvo sėkminga, nes turėjome 
dar viena įžymia, dainininkę iš 
Waterbury, Conn., Gertrūdą 
Raškauskienę. Jaunieji Raš
kauskai kiekviena vasara at
vyksta aplankyti tėvelių. 
Gertruda, paprašyta, niekuo
met neatsisako mums padai
nuoti.

Gertruda yra talentinga 
dainininkė, turi žavingą, pui
kiai valdantį soprano balsą. 
Jos dainavimo visuomet ma
lonu klausytis. Širdingas jai 
ačiū.

Pabaigai Dainos Mylėtojų 
choras, vadovybėje Adelės 
Pakalniškienės, padainavo 
kelias daineles. Solistai ir 
chorui pijaninu akomponavo 
Walteris Žukas.

Po to buvo šokiai ir drau
giški susipažinimai su sve
čiais.

KLUBO VEIKLA
Liepos 24 d. į klubo salę 

susirinko nemažas skaičius 
organizacijų narių ir dar kele
tas tolimesnių svečių. Vasa
ros metu mūsų pobūviai būna 
mažesni. Tačiau mūsų darbš
tieji šeimininkai A. ir M. 
Raškauskai jau nuo ankstyvo 
ryto trūsiasi virtuvėje — ga
mina pietus. Jiems pagelbsti 
dar pora draugių.

12 valandą visi sėdasi prie 
stalų, vaišinasi skaniais pie
tumis.

Ir taip kiekvieną šeštadienį 
praleidžiame laiką su draugė- 
mis-gais. Po pietų visuomet 
groja muzika. Mėgėjai šoka 
iki vėlumos.

Pas Adelę Pakalniškienę 
vieši jos dukra Francina su 
šeima iš Hawaii.

Pas mūsų gerą draugę Al
ma Bruwer viešėjo aktorius 
lietuvis iš Los Angeles, Cal., 
Edmund Bulota (Balin). Al
mos lydimas atvyko į mūsų 
pobūvį. Buvo paprašytas pa
kalbėti. Jis pasveikino pobū
vio dalyvius, linkėjo visiems 
geros sveikatos ir džiaugsmo 
gyvenime. s
LIGONIAI

Sunkiai serga Marija Ju- 
džintienė. Randasi Bayfront 
ligoninėje.

Vera Smalstienė paguldyta 
į Palms of Pasadena ligoninę. 
Leo Valanchus susirgo ir iš
vežtas į ligoninę.

Petras Sluckis buvo išvež
tas į ligoninę, bet jau sugrįžo 
į namus. Linkiu ligoniams 
greit ir pilnai susveikti.
PRANEŠIMAS

Rugpiūčio 14 d. klubo mė
nesinis susirinkimas. Pradžia 
10:30 vai. ryto, pietūs, 12 
vai. Įvyks klubo salėje, 314 
15th Ave. South. Prašom 
visus dalyvauti. V. Bunkienė

Mr. M. Rifkin, President of the old reliable firm
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

officially informs its numerous clients 
that the sending of

DUTY-PREPAID GIFT PARCELS 
to relatives in USSR

is continuing as it has been during the past 45 years.

Every parcel is insured.
There is nothing to be paid by the recipient.

The sending of a gift parcel is the best way to bring joy 
to your relatives for Easter.

Parcels are accepted in the following offices and 
branches:

Globe Parcel Service, Inc.
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: [215]-925-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001
Tel.: [212]-725-2449

BALTIMORE, MD. 21224 < 
3206 Eastern Avenue 
(301)—DI2-2374
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 West Chicago Avenue
(312) —235-7788
CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St.
(2161-741-8082
DETROIT, MICH. 48210 , 
6720 Michigan Avenue
(313) -894,-5350
ELIZABETH, N.J. 07201 
956 A Elizabeth Avenue 
(20D-354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 
(313)-365-6350
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
MIAMI, FLORIDA 33138 
7612 N. E. 2-nd Avenue 
(305)—757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Avenue N. E. 
(612)-788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 
(203)—224-0829
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue
(212)—OR4-3930

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.
(2161-749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str.
(2151-925-8878
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681—683 Hudson Avenue 
(716)—544-2151
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue 
(415)—564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place N. E.
(206)—EM3-5556 ,
SOUTH RIVER, N.J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(201)—257-2113
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall, West Landis Ave. 
(6091-696-9796
WORCESTER, MASS. 01605 
82 Harrison Str.
(617)-798-3347
BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 
(212)—389-6747
WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay Str.
(3031-422-4330
SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
(315-476-6958

CHICAGO, ILL. 60632
4065 Archer Avenue 
(312)-YA£,5980

Request our new duty list.
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Pittsburgh, Pa.
Po daug metų sunkios li

gos, liepos 25 d. mirė Sofija 
Karsokienė-Butkaitė. Palai
dota liepos 28. Lietuvių 
Draugijos kapinėse. Buvo pa
šarvota Pinkertono šermeni
nėje, prie daug gėlių, prisiųs
tų nuo giminių ir draugų. Į 
kapines lydėjo daug palydo
vų. Ant kapinių kalbėjo Ma- 
žukna apie velionės atliktus 
gražius darbus dėl pažangių
jų draugijų. Laidotuvių da
lyviai buvo užkviesti pietų ir 
pavaišinti skaniu maistu.

Velionė paliko liūdesyje vy
rą Petrą, sūnūs Charly ir 
Povilą, dukteris Eleanora, 
Mathildą ir jų šeimas, taipgi 
daug giminių ir artimųjų.

Sofija gimė Lietuvoje, Var
nių rajone, j Ameriką atva
žiavo į Pittsburgh ir čia 
išgyveno arti 70 metų. Buvo 
narė LDS 160 kp. ir LLD 87 
kp., rėmė pažangias draugi
jas ir spaudą.

Lai bus Jai amžina ramybė 
Lietuvių Draugijos kapinėse.

Nuoširdi užuojauta visiems 
velionės giminėms ir arti
miems. J. K. M.

Miami, Florida
PRANEŠIMAS

Ankščiau buvo pranešta, 
kad Lietuvių Socialio Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 
8 dieną. Bet susirinkimas yra 
atšauktas ir neįvyks. Tą die
ną įvyks tiktai Klubo Valdy
bos ir direktorių posėdis 1 
vai. po pietų. Kviečiami visa 
Valdyba ir direktoriai atsi
lankyti. Vieta — klubo salė
je, 2610 N. W. 119 St.

Natalie Iešmantą

JAU VISI IŠSIKRAUSTĖ 
AMERIKIEČIAI

Pranešama, kad pagaliau iš 
Vietnamo miesto Saigono, 
buvusios Pietų Vietnamo so
stinės, išsikraustė paskuti
niai 49 amerikiečiai.

Sutinkame ir išlydime
Beveik kas savaitė trečia

dieniais tenka vykti į Kenne
dy aerportą pasitikti draugų 
iš kitų kolonijų, ypatingai iš 
St. Petersburg, Floridos, ku
rie vyksta Tarybų Lietuvon į 
svečius. Antai, liepos 7 d. 
draugai Šarkiūnai su dukra 
E. Janulyte atskrido 2 vai. po 
pietų, o 6 vai. Pan-Am. lėktu
vu'' išskrido į Maskvą. Tai 
turėjome pora valandų laiko 
juos nusivežti pas draugus 
Keršulius į sodelį ir pasikal
bėti apie S t’. Petersburgo 
lietuvių veiklą ir draugus. 
Malonu buvo praleisti tas dvi 
valandas. 5 vai. nuvežėme 
atgal į Pan-Am. stotį, atsi
sveikinome, palinkėjome

Oakland, Cal.
Plačiai veikiantis Ameri

can-Russian Institutas liepos 
25 d.. Suomių svetainėje, Ber
keley, Cal., suruošė išleistu
ves jaunuoliams, kurie vyks į 
Tarybų Sąjungą. Susirinko 
gražios publikos. Iš San 
Francisco ir apylinkių dele
gatais yra Gerald Wong, Jose 
Zapeda ir T. Bransford. Iš 
viso vyks 55 Amerikos jau
nuoliai. Jie išvyks rugpiūčio 
15 dieną Tarybų Sąjungoje 
viešės 15 dienų. Ten jie ap
lankys Maskvą, Leningradą,^ 
Ukrainos sostinę Kievą ir 
kitus miestus.

Mat, gegužės mėnesį San 
Francisco mieste lankėsi net 
30 tarybinių jaunuolių, ir jie 
pakvietė amerikiečius pas 
juos pasisvečiuoti. Taigi, da
bar tą ir padarys Amerikos 
vaikinai ir merginos. Tai la
bai gražus reiškinys.

Pobūvyje buvo prašyta 
aukų padengti jaunuolių ke
lionės lėšoms. Aukų sudėta 
nemažai.

Parengimas buvo su vaišė
mis ir labai gražiai pavyko. 
Visi atsilankę buvo patenkin
ti. I. Kamarauskas

linksmos kelionės ir laimingai 
grįžti prie veiklos.

Liepos 14 d. atsisveikinome 
su “Laisvės” direktorių tary
bos nariu Jurgiu Waresonu, 
kuris išvyko į Lietuvą 6 sa
vaitėms. Kai grįš, turėsime 
progą išgirsti jo įspūdžius.

Rugpiūčio 2 dieną sutikome 
Jaulę Andrulienę, kuri išvy
ko į Lietuvą pasisvečiuoti ir 
aplankyti savo mylimo vyro 
Vinco Andrulio kapą. Buvo 
labai naudingai praleistos dvi 
valandos Keršulių pastogėje. 
Prieš 6 vai. atvežame ją į 
Kennedy aerodromą ir ten 
sutinkame Šalčius iš Great 
Necko, kurie taipgi išlydėjo 
vieną menininkę iš New Yor- 
ko į Lietuvą.

Tas parodo, kad Amerikos 
lietuviai vyksta Lietuvon ir 
pavieniai, o ne vieū ekskursi
jomis. Tai labai geras ir 
abiems kraštams naudingas 
reiškinys.

Gavome laišką nuo Jono 
Milerio. Jis rašo: “Vykstame 
į Lietuvą kaip Tėviškės 
Draugijos svečiai, mėnesiui 
laiko. Būtų puiku, jeigu turė
tumėte laiko atvykti į Kenne
dy aerportą pasikalbėti apie 
svarbesnius įvykius — bėga
mus reikalus . . .”

Visuomet labai malonu su
sitikti ir pasikalbėti su akty- 
viškais draugais ir sužinoti, 
kaip veikia mūsų organizaci
jos kitose kolonijose. Noriu 
draugams Mileriams palinkė
ti laimingos kelionės ir pilnai 
atsiekti pasibrėžtą tikslą . . .

P. V.

Labai skaitlingos 
laidotuvių apeigos

VAJUS
GAVIMUI “LAISXEI” n a v ji skaitytojų ik’ 

ATN A L JINIMTI UŽSIBAIGUSIŲ PR I NUM E K A T Ų

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir labai 

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

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-tą $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.

“LAISVAS” KAINOS AMERIKOJE IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.

Kanadoje $10.00 metanu, $5.50 pusei metų
Pietų Amerikoje $lu.00 metama, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12,00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

New Yorkas. — Liepos 30 
d. didžiulėje Martin Luther 
Center salėje buvo suruoštos 
iškilmingos laidotuvių apei
gos mirusiam žymiam komu
nistų vadui Hyman Lumer. 
Susirinko daugiau 700 velio
nio artimųjų ir draugų atlikti 
paskutinį atsisveikinimą. Vy
riausią kalbą apie velionio 
veiklą pasakė Komunistų 
Partijos pirmininkas Henry 
Winston.

Susirinkime skaityta daug 
apgailestavimo telegramų 
nuo įvairių užsienio komunis
tinių partijų.

Kaip žinia, Lumer mirė 
viešėdamas Rumunijoje. Pa
laidojimui jo lavonas atvežtas 
į New Yorką.

AE IF YORKO 
NA UJIENOS
NeW Yorko miesto staty

bos darbininkų unijos nutarė 
susimažinti algas net 25 pro
centais. Tai tikrai naujas da
lykas darbo unijų judėjime. 

, Bet nusimušimas paliečia 
tiktai tuos darbininkus, kurie 
dirba prie senų namų taisy
mo, remontavimo. Nepaliečia 
darbininkų naujose statybo
se.

Unijų vadai mano, kad toks 
unijistų žygis daugelį bedar
bių aprūpins darbu.

e
Miesto majoro Beame pa

skirtoji komisija miesto ligo
ninių reikalais paskelbė savo 
rekomendacijas. Jinai vardan 
ekonomijos siūlo iš darbo at
leisti 1,350 darbininkų. Tai 
770 mažiau, negu siūlė ligoni
nių administratorius.

Bet unijos smarkiai protes
tuoja. Jos priešingos bet ko
kiam darbininkų atleidimui. 
Jos nurodo, kad lėšas galima 
sutaupyti kitais būdais, nesu- 
verčiant ligoninių ekonomi
nės krizės naštos ant jų dar
bininkų.

Jeigu komisijos rekomen
dacijos bus vykdomos, susi
lauksime naujo streiko.

Sveikatos ir Ligoninių ko- 
misionierius dr. J. L. S. Ho
lomon sako, kad jeigu unija, 
kuri atstovauja slauges, jų 
padėjėjas ir techniškus darbi
ninkus, kuri turi 18,000 na
rių, paskelbtų streiką, būtų 
neįmanoma ligonines operuo
ti.

Miesto Sveikatos Departa
mentas praneša, kad liepos 4 
dieną nuo malerijos mirė 65 
metų žmogus. Tai pirmas 
toks atsitikimas nuo 1970 
metų.

•
Mokslininkai prieina išva

dos, kad ir mūsų New Yorko 
mieste gali įvykdyti žemės 
drebėjimas. Nors miesto dan
goraižiai stovi ant kieto grun
to, bet ir jie neišliktų nepa
liesti.

Vėliausias žemės drebėji
mas šiame didmiestyje buvo 
jaučiamas 1884 metais. Bet 
jis buvo labai silpnas, tai 
jokios žalos niekam nepada
rė. Bet jis įrodė, kad ir mūsų 
apylinkė nėra laisva nuo tos 
gamtos rykštės.

Demokratų kandidatų Car
ter ir Mondale strategai jau 
sušilę darbuojasi ruošdami 
rinkimų kampanijai planą lai
mėti ne tik New Yorko mies
tą, bet ir visą Long Island su 
milijonais balsuotojų. Taip 
pranešė Nr. Heūvel, New 
Yorko valstijos rinkimų kam
panijos pirmininkas.

Atvyko į 
svečius

Valentina ir Alekas Nevic- 
kai atvyko iš Floridos ke
lioms dienoms. Apsistojo pas 
Onutę Babarskienę.

Vykdami pakeliui į New 
Yorką buvo sustoję Philadel- 
phijoje ir Rochester, N. Y.

Jei turės laiko, nori aplan
kyti keletą draugų bei gimi
nių.

Ketvirtadienį mano grįžti 
namo, nes Valentinai atosto
gas pasibaigia. 7 P. V.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Iš Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo sueigos

Pramogų kalendorius 
••••••••••••••••••••••e

Liepos 25 d. Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo narės 
gausiai susirinko pas Onutę 
Babarskienę vasariniam susi
rinkimui. Aišku dalyvavo ir 
keletas vyrų.

Komisija šio pobūvio su
ruošimui, Marytė Stukienė 
Adelė Rainienė, ir Julia Šim
kienė, tikrai nustebino mus 
visas. Vaišės buvo skanios, 
puikiai paruoštos ir gražiai 
ant ilgų stalų pateiktos. Prie 
stalų paruošimo prisidėjo 
mūsų iždininkė Nelė Ventie- 
nė, o Povilas Venta “ištroš
kusius” pavaišino.

Smagu buvo matyti svečią 
iš Lietuvos, J. Juknevičių, 
kuris vieši pas Walterį ir 
Ameliją Juškevičius, Stam
ford, Conn.

Beužkandžiaujant, turėjo
me ir trumpą programą. Kal
bėjo žurnalistas Jonas Luko
ševičius, Banga Lukoševičie
nė, Povilas Venta, Antanas 
Bimba ir svečias iš Lietuvos 
J. Juknevičius.

^Kadangi liepos 26 d. Onų 
diena (vardadienis), o pas 
mus dalyvavo net aštuonios 
Onos (Čepulienė, Babarskie- 
nė, Repsevičiūtė, Malinaus
kienė, Yakštis, Dobilienė, 
Keraminienė ir Jozėnienė, 
tad buvo iškviesta Ona Jozė- 
nienė pakalbėti. Ji ne tik 
atstovavo Onas, bet ji mums 
papasakojo apie jos prieš apie 
mėnesį pirmąjį vizitą į tėvų 
gimtinę Lietuvą. Ona sakė, 
kad tai1 įspūdis, kurio niekuo
met nebus galima pamiršti. 
Pamilo jį tėvu kraštą, dabar
tinius Lietuvos žmones ir jų 
gyvenimo būdą.

Kaip ir visuomet, mūsų 
sekamos klubietės sunešė vi
sokių skanumynų: O. Babars- 
kienė, S. Narbutienė, J. Šim
kienė, Ieva Mizarienė, O. 
Malinauskienė, O. Repsevi
čiūtė, G. Danilevičienė, O. 
Dobilienė, O. Jozėnienė, J. 
Lazauskienė ir svečias J. Mi-

šiūnas. Pinigais prisidėjo se
kamai: N. ir B. Skubliskai 
$10; po $5 —- E. N. Jeskevi- 
čiūtė, J. Bold, A. ir L Bim
bai, J. Juknevičius ir W. 
Juškevičius, J. Anskienė, J. 
Grybas, F. Mažilienė, A. 
Vaznienė ir A. Yakstis; po $2 
— O. Malinauskienė, A. Pet 
raitienė; J. Lazauskienė — 
$1.

Mūsų darbščios dovanų ko
misijos narės N. Buknienė ir
J. Lazauskienė dirbo kaip 
reikia. Ačiū joms už surink
tus $24.50.

Širdingai dėkojame mūsų 
brangiai <draugei Onutei Ba- 
barskienei už suteiktą vietą, 
kur galėjome praleisti tą pui
kią saulėtą 'sekmadienį tyra
me ore. Žinoma, didelis ačiū 
priklauso ir visoms bei vi
siems, kurie prisidėjo kaip 
nors prie padarymo šito po 
būvio taip smagaus.

Ieva Mizarienė
Klubo Pirmininkė

Antroji LLD 
ekskursantų grupė 
išvyksta trečiadieni

Rugpiūčio 11 d., 6 vai. 
vakare iš New Yorko Kenne 
dy aeroporto, Pan Am reisu, 
44, išvyksta šių metų antroji 
LLD Ekskursantų grupė į

RUGSĖJO 12 1).
“Laisvės” vajaus atidary

mas New Yorko^apylinkėję, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y., 2 
vai. Bus duodami pietūs.

Far Rockaway biznieriai 
skundžiasi, kad juos smaugia 
dvi nelaimės: šiemet biznis 
smarkiai sumažėjo ir labai 
plačiai pradėjo siautėti jaunų 
chuliganų gaujos.

BRIEFS
Grace Bumbry, singer 

from St. Louis, has been 
invited by the USSR's Bol
shoi Opera to make her Mos
cow debut Oct. 8th as Prin
cess Eboli in a performance 
of the Bolshoi’s special pro
duction of Verdi’s “Don Car
los”, designed for presenta
tion in the Palace of the 
Congress in the Kremlin. The 
St. Louis soprano is sched
uled to sing her first perfor
mance on Soviet territory in 
Vilnius, Lithuania, on Sept. 
30, when she will be heard in 
the title role of “Aida”. She 
will sing a second “Aida” in 
Vilnius on Oct. 2 and will 
then appear as Eboli in “Don 
Carlos" in Tallinn, Estonia, 
on Oct. 6.

Sustreikavo 
ligoniniu 
darbininkai

Šeštadienio rytą prasidėjo 
18 miesto ligonių darbininkų 
streikas. Tai protesto strei
kas prieš valdžios pasimojimą 
išmesti iš darbo 1,300 darbi
ninkų. Valdžia sako, kad at
leidimas reikalingas sutaupy- 
mui kelių milijonų dolerių.

Į kovą stojo 18,000 darbi
ninkų. Tai įvairių fizinių dar
bų darbininkai. Streikas nea
pima slaugių ir kitų medicini
nių darbininkų.

Valdžia atsišaukė į visuo
menę. Prašo savanorių padė
ti aprūpinti ligonis maistu ir 
kitais patarnavimais.

Darbininkai gerai organi
zuoti. Unijos vadai sako, kad 
jie visuomet pasiryžę derėtis 
su valdžios atstovais išspren
dimui ginčų.

Unija negali neprotestuoti, 
kai šimtai jos narių yra išme
tami iš darbo. Bet reikia tikė
tis, kad valdžia nusileis ir 
streikas ilgai neužsitęs.

Serga
Teko sužinoti per M. Kava- 

liūnienę, kad M. Tamelienė 
jau trečia savaitė kaip išvežta 
į Mary Immaculate ligoninę, 
Flushing, N. Y. Dukra sakiu
si, kad lankyti jos kol kas 
negalima.

☆ ☆ ☆
Sekmadienį išvežta į New 

York Polyclinic ligoninę Ona 
Malin-Malipauskienė. Ji ran
dasi kambaryje 921. Ligoni
nės adresas: 345 West 50th 
St., New York City.

☆ ☆ ☆
Kazimieras Milenkevičius 

randasi Lutheran Medical 
Center, Brooklyn, N. Y., nuo 
liepos 20 d. Ieva

Lietuvą.
Ši grupė susideda iš 37 

žmonių iš visos plačios Ame
rikos. Čia rasime 7 iš New 
Yorko valstijos, 6 iš Connec
ticut, 5 iš Floridos, 5 iš New 
Jersey, 4 iš Michigan, 4 iš 
Illinois, ir taip toliau. Iš viso 
ekskursantai suvažiuos iš 10 
valstijų.

Mums geriau pažįstamų 
ekskursantų tarpe randasi 
“Laisvės”^ bendradarbis Ig
nas Kamarauskas iš Oakland, 
Cal., Seno Vinco duktė Eliza
beth Carfagno iš New Jer
sey, Mike Stunskas iš Michi
gan, Ada White iš Massachu
setts ir Frances Mažilytė Bal
trus iš Brooklyn, N. Y.

Jei kas norėsite atvykti 
ekskursantus išlydėti, įsitė- 
mykite, kad reisas išvyksta iš 
Pan Am pastato — ten pat, iš 
kur išskrenda Aerofloto lėk-

The search for Miss Rocka
way is on, according to vice 
president of the Chamber of 
Commerce of the Rockaways. 
A pageant to be held Aug. 21 
at Beach Channel High 

i School. Rockaway Park, is 
open to single ladies 18 to 28 
years old. All entrants must 

I be New York State resi- 
: dents.

♦ ♦ ♦

The Craniofacial Rehabili
tation Center at the Kings- 
i brook Jewish Medical Center 
in Brooklyn is dedicated to 
rebuilding faces deformed by 
accident, disease or birth 

i defects. “Here,” says chief of 
the center, “we offer hope, 
happiness, health and the 
reconstruction of broken

I lives”.
* * ♦

One sample what the re-
tuvai. . cession has done to people: A

Atrodo, kad dar bus galima’ j()rrner alcoholic, a Manhat- 
suorganizuoti trečiąją grupę, Lan wonian in her mid-30’s,
kuri, manoma, išvyks rugpm- kad succeeded in straighten- 
cio 25 d., nes likusių ekskur-Lg out her ]jfe an(j was 
santų, kurie neįėjo į antrąją Į working as a substitute tea- 
grupę, yra apie suvirš 20. j^ut because of the 
Kas norite važiuoti, tuojau Į recent cutbacks in the New 
kreipkitės į Robert J. Ellyn york e(]ucational system, she 
agentūrą, 501 - 5th Avenue, jg no longer working, and she 
Suite 1605, New York City. has lost her new-found seįf- 
Telefonas: (212)687-0250. confidence and has started 

Ieva Mizarienė drinkjng again. Use

x] , York City demonstrated 
Unemployed teachers in assemb|y of the United
outside a meeting of th® ^„^ing that the union launch a 
Federation of Teachers dem a[)d school 8ervices. The 
fight for the restoration oi j meeting but the union 
demands were not taken.up .gsues on the agenda of aleadership was forced to pUce 
special meeting in S eptem h




