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KRISLAI
Medžiojimas delegatų
Šlovė moterims
Šmeižiamas ir puolamas 
Ir labai gražiai apsieina 
Chemikalai kaip priešai

A. BIMBA
Jau bepaliko tik kelios die

nos iki Republikonų partijos 
suvažiavimo, kuriame bus 
nominuotas jų kandidatas į 
prezidentus. Dar vis neaišku, 
kuris iš jų laimės — Gerald 
Ford ar Ronald Reagan. Šiuo 
laiku abudu turi po tiek pat 
aiškiai nusistačiusių delega
tų.

Bet yra koks šimtas delega
tų su neaiškiu nusistatymu. 
Todėl tarpe jų Fordas ir 
Reaganas veda įkaitusią me
džioklę. Gal tik pačiame su
važiavime pilnai paaiškės, 
kuris iš jų laimės.

Kas liečia Fordo ir Reagano 
pažiūras, tai pagrindinio skir
tumo nėra.

Katalikų bažnyčios aukštoji 
dvasiškija nustebinta ir pri
trenkta. Ji to nesitikėjo. Ji
nai to nė sapne negalėjo 
įsivaizduoti.

Kai laike Tarptautinio 
Eucharistinio Kongreso kate
droje kardinolas Cooke laikė 
“iškilmingas” mišias už mili- 
tarizmą, už dar didesnį Ame
rikos ir viso kapitalistinio 
pasaulio ginklavimąsi, kai vi
si aukštieji dvasininkai su
klaupę karštai meldėsi, keli 
šimtai katalikių moterų prie 
katedros__jint šaligatvio su 
aukštai iškeltais prieškari
niais, priešmilitariniais šū
kiais demonstravo, pačioje 
katedroje net penki tūkstan
čiai moterų savo protestą ir 
pasmerkimą kunigams ir vys
kupams išreiškė per mišias 
stovėdamos ir nė lūpų neju- 
dindamos!

Šlovė jums, sesutėsk

Net dviemis sieksniniais 
vedamaisiais bėgyje tik kelių 
dienų Chicagos menševikų 
laikraščio redaktorius Marty
nas Gudelis begailestingai iš
vanojo “kailį” savo kaimynui, 
o mūsų geram draugui, “Vil
nies” redaktoriui S. J. Jokub- 
kai. Jis esąs šioks ir toks, 
vienas iš baisiausių sutvėri
mų visoje šioje ašarų pakal
nėje.

Pagal nelaimingą Martyną, 
mūsų Stasio didžiosios “nuo
dėmės”: kam jis taip energin
gai kovoja už detentę, už 
tautų ir valstybių taikų sugy
venimą, už nusiginklavimą, 
už tarptautiniuose santykiuo
se įtempimo mažinimą, už 
socializmą, prieš lietuviškų 
reakcininkų “Lietuvos vada
vimo” raketą ir taip toliau.

Kaip matote, Stasio “nuo
dėmės” labai sunkios. Jų jam 
Martynas negalėtų atleisti, 
jeigu ir kažin kaip norėtų.

Aš mūsų mielojo Stasio 
visiškai nesigailiu. Jo nelai
mė būtų, jeigu toks Gudelis 
nors kartą atidarytų savo 
burną apie jį jo nepuldamas ir 
nešmeiždamas. Dabargi jis 
yra visų geros valios lietuvių 
didžiai gerbiamas ir giliai 
mylimas.

Klerikalinėje spaudoje pa
stebėjau nusiskundimą, kad 
Lietuvos Sostinėje Vilniuje 
jau keliolika metų nesą vys
kupo. Kalta esanti Lietuvos 
vadovybė.

Gal ir taip. O gal yra kokia 
nors kitokia priežastis?

Bet gal vyskupas Vilniui ir

Angliakasių unijos vadas 
aštriai smerkia valdžią

Maskva. — Kaip žinia, 
Jungtinių Valstijų valstybės 
departamentas atsisako duoti 
Tarybų Sąjungos unijų dele
gacijai vizą įvažiuoti į Ameri-

Arnold Miller

Kodėl nedalyvavo 
Popiežius

Kaip žinia, Philadelphijoje 
įvykusiame Tarptautiniame 
Katalikų bažnyčios aukšto
sios dvasiškijos eucharistinia
me kongrese nepasirodė po
piežius Povilas VI. Daug ti
kinčiųjų labai stebisi. Kaip 
tai galėjo būti, kad katalikų 
bažnyčios galva nedalyvavo 
tokiame svarbiame sąskrydy
je?!

Dabar visaip spėliojimą. 
Vieni mano, kad popiežiaus 
sveikata yra smarkiai sušlu
bavusi, o kiti sako, kad gal jis 
iš “kuklumo” nenorėjo kon
gresą dominuoti. Savo daly
vavimu jis būtų nusinešęs 
visą dėmesį. Dabargi mažai 
kas jį teprisiminė.

Kadangi popiežiaus visi ėji
mai yra laikomi didžiausioje 
slaptybėje, tai veikiausia ir 
šis jo nedalyvavimas eucha
ristiniame kongrese nebus 
pilnai išaiškintas.

nereikalingas? Kaip atrodo, 
tai sostinės tikintieji be jo 
labai gražiai apsieina. Dargi 
jiems ant pečių našta truputį 
lengvesnė, kai vienu išnaudo
toju mažiau.

Jeigu klerikalų spaudos re
daktoriai tiki, tai jie turėtų 
tikėti, kad tikinčiųjų maldos, 
tiesiai, be tarpininko, daug 
greičiau ir sėkmingiau pasie
kia jų dievo ausį... i

Dabartinis aukštai civili
zuotas žmogus jokiu būdu 
negalėtų apsieiti be chemika
lų pagalbos. Jų pilna ne tik 
mūsų maiste ir gėrimuose, 
bet ir dažuose, ir audekle, ir 
popieriuje ir visur, visur. Bet 
pasirodo, kad kai kurie che
mikalai yra pavojingi mūsų 
sveikatai.

Antai, federalinė Maisto ir 
Vaistų Administracija sura
dusi, kad kai kurie chemika
lai, naudojami aluje ir kavo
je, gali mūsų organizme pa
gimdyti vėžį, todėl įsakė fir
moms liautis juos vartoti.

Bet kodėl šios įstaigos buvo 
taip ilgai laukiama su uždrau
dimu? Nejaugi ji per savo 
šerengą neperleidžia kiekvie
no chemikalo pirma, negu 
leidžią ji vartoti maiste ir 
gėrimuose? Juk Maisto ir 
Vaistų Administracija turėtų 
būti nuolatinėje mūsų sveika
tos sargyboje. O gal ir čia 
veikia korupcija?

ką. Tarybinių unijų laikraštis 
“Trud” atspausdino Ameri
kos Jungtinės Angliakasių 
Unijos prezidento Arnold 
Miller laišką valstybės depar
tamentui. Laiške angliakasių 
vadas labai aštriai kritikuoja 
Washingtono vyriausybę už 
nedavimą tarybinių unijų de
legacijai vizos.

Arnold Miller sako, kad jis 
tiesiog nebegali suprasti vy
riausybės pasielgimo. Pernai 
Jungtinių Valstijų angliaka- 
sijų unija gavo iš tarybinių 
angliakasių unijos pakvieti
mą apsimainyti delegacijo
mis. Mes kvietimą priėmėme 
ir tuojau delegaciją pasiuntė
me. Ten ji buvo draugiškai, 
gražiai priimta. Tarybų Są
jungos valdžia jai neužtrenkė 
savo šalies durų. Mūsų dele
gacija sugrįžo iš Tarybų Są
jungos su dideliu glėbiu labai 
naudingos informacijos.

Kodėl dabar mūsų vyriau
sybė bijo tokios pat delegaci
jos iš Tarybų Sąjungos? — 
klausia Milleris.

Reikia tikėtis, kad šis ang
liakasių vado žodis nepasiliks 
balsu girioje ...

Pekinas. — Kinijoje žemės 
drebėjimas nebepasikartojo 
ir sostinės žmonės iš gatvių ir 
parkų grįžta į savo pastoges. 
Gyvenimas pradeda sunor- 
malėti.

1 Dar vis nežino legionierių

žmonių, kurie nedalyvavo

ligos priežasties
Panaudojamos visos moks- r

lui ir medicinai žinomos prie
monės surasti taip vadina
mos “legionierių ligos” šaltinį 
arba priežastį. Tuo tarpu toji 
piktoji liga jau be laiko į 
kapus nuvarė 27 žmones, o 
daugiau kaip šimtas kitų te
beguli ligoninėse, kai kurie jų 
kritiškoje padėtyje . . . Taip 
pat nepaneigiama galimybė 
susilaukti ir daugiau šia liga 
susirgimų.

Kol kas nežinoma, kad būtų 
pasitaikius nors viena mirtis 
arba susirgimas šia liga tarpe

Jack Joiner
Atlanta, Geo. — Ligų Kon

trolės Centro laboratorijoje 
histologijos technikas, Jack 
Joiner atlieka tyrinėjimus 
daliai raumenų, paimtų iš 
“legionierių liga’’ mirusio 
žmogaus kūno. Ieškoma vi
rusų arba bakterijų. Tam 
naudoja tam tikrus dažus.

Žinoma, šis laboratorija nė
ra vienintelė, kurioje atlieki- 
mai ieškojimai šios ligos prie
žasties.

Romesh Chandra

Žymus kovotojas 
už taikų

Ypač po Helsinkyje įvyku
sio Europos Kraštų pasitari
mo, labai suaktyvėjo Pasauli
nės Taikos Tarybos veikla. 
Jos pirmininkas Mr. Romesh 
Chandra yra ne tik kovoto
jas, bet ir optimistas. Jis 
sako, kad socialistinių kraštų 
energingai vedama detentės 
politika duoda gerų rezulta
tų. Jis nuoširdžiai sveikiną 
Tarybų Sąjungos pasiūlymus 
eiti prie visuotinio nusigin
klavimo ir tarptautinės įtam
pos sumažinimo.

Amerikos Legiono suvažiavi
me, kuris prieš keletą dienų 
įvyko Philadelphijoje. Todėl 
liga ir vadinama “legionierių 
liga”.

Iš pradžios kai kurie tyri
nėtojai ligos pobūdžio buvo 
pradėję manyti, jog tai bus 
toji nelemtoji influenza 
(“swine flu”). Bet vėliau tos 
išvados atsisakyta. Vėliausia 
daugumos specialistų nuomo
nė, kaip atrodo, krypsta link 
nuodų. Spėjama, kad kaip 
nors tie visi numirę ir susirgę 
legionieriai valgė tą patį 
maįstą ir užsinuodijo vieni 
luojau, kiti vėliau, priklauso 
nuo asmens sveikatos padė
ties arba nuodams atsparu
mo.

Reikia tikėtis, kad kaip 
nors kokiu nors būdu bus 
surasta ir nustatyta tikroji 
šios piktos ligos priežastis: 
Tiktai ją žinant, buš galima 
tikėtis surasti ir priemones, 
kaip su ja kovoti.

Tuo tarpu grįžkime prie tos 
“swine flu” ir programos vi
sus amerikiečius nuo jos įs
kiepyti. Vėliausi pranešimai 
iš Washingtono sako, kad 
privatiškos kapitalistinės 
skiepų gaminimo firmos jau 
turi prigaminusios 120 milijo
nų skiepų, bet neparduoda 
valdžiai, ir todėl skiepijimo 
programa negali būti numa
tytu laiku pradėta. Firmos 
reikalauja, kad valdžia jas 
apdraustų nuo atsakomybės, 
jeigu kas dėl skiepų neefek- 
tingumo jas patrauktų teis
man.

Ir todėl, sakoma, skiepiji
mas gali būti pradėtas tiktai 
už poros mėnesių. Tai būtų 
labai pavėluota. Toks pavėla
vimas gali kainuoti šimtus 
tūkstančių, arba milijonus 
gyvybių.

Katalikių moterų 
didelė protesto 

demonstracija prieš 
bažnyčios vadus

Philadelphia, Pa. — Aukš
toji katalikų bažnyčios dvasi
ninkija rugpiūčio 6 dieną, 
susirinkusi į Tarptautinį 
eucharistinį kongresą, laikė 
militarines mišias. Atvykęs 
iš New Yorko kardinolas Te
rence Cooke, katalikų bažny
čios militarinio ordinato pir
mininkas, tas mišias atlaikė,

Tuo viskuo labai pasipikti
no katalikės moterys. Per 
mišias jos stovėjo ir tylėjo. 
Melstis už militarizmą, už 
karus, už žmonių žudymus?! 
Toje protesto demonstracijo
je dalyvavo daugiau kaip 
penki tūkstančiai katalikių 
moterų. Sakoma, kad nieko 
panašaus dar nėra buvę viso
je katalikų bažnyčios istorijo
je.

Reikia atsiminti, kad šios 
militarines mišios buvo laiko
mos kaip tik tą dieną, kuomet 
įvyko 31-metinė sukaktis nuo 
numetimo bombos ant Hiro
shima miesto Japonijoje. 
Kaip tik tas ir iššaukė, mote
ryse tokį didelį pasipiktini
mą.

Irano karalius 
už didinimą 

ginklavimosi
Teheran. — Jau sugrįžo 

Irano karalius Mohammed 
Riza Pavlevi iš vizito Jungti
nėse Amerikos Valstijose, 
kur jis buvo nuvykęs gauti 
daugiau militarines paramos 
savo režimui. Jis sako, kad jo 
misija pilnai pavykusi.

Karalius Pavlevi nori ne tik 
dar labiau Amerikos ginklais 
apginkluoti Iraną, bet taip 
pat ragina ir Jungtines Val
stijas dar labiau ginkluotis. 
Jis sako, kad Jungtinės Val
stijos ir kitos NATO šalys 
turi suprasti, jog tvirtai gin
kluotas Iranas reikalingas vi
siems Vakarams. Jis sakė, 
kad Vakarai jokiu būdu netu
rį Irano pralaimėti socialisti
niam pasauliui.

Militarizmo 
reikalams 
104 bil. dolerių

Washingtonas. — Užteko 
šešių valandų apsvarstymui 
gynybos (militarizmo) reika
lams biudžeto. Senatas 82- 
dviem balsais prieš 6 nutarė 
jiems skirti 104 bilijonus do
lerių. Tai tik trimis bilijonais 
dolerių mažiau, negu reikala
vo prezidentas F ordas.

Tokia pat balsų dauguma 
Senatas nutarė skyrimą bili
jono dolerių statymui pirmų
jų trijų “B-l” bomberių atidė
ti iki po prezidentinių rinki
mų, būtent, iki 1977 m. vasa
rio mėnesio.

Šiaurinėje Airijoje 

riaušės
. Belfast. — Rugpiūčio 9 die
ną šioje Šiaurinės Airijos so
stinėje įvyko labai aštrios 
riaušės prieš Angliją. Miesto 
gatvėse sudeginta daug 
sunkvežimių ir automobilių ir 
šiaip daug pridaryta žalos. \

Riaušės kilo prieš Angliją 
dėl jos nutarimo atimti politi
niams kaliniams įvairias pri
vilegijas.

Nedarbas Jungt. Valst. ir vėl 
smarkiai padidėjo

Washingtonas. — Federali
nis Darbo Departamentas jau 
paskelbė duomenis už liepos 
mėnesį. Jie yra labai nemalo
nūs. Jie parodo, kad nedar
bas per tą mėnesį pakilo nuo 
7.5 iki 7.8 procento visų 
darbo jėgų. O valdžios žmo
nių buvo mums pranašauja
ma ir skiepijama, kad darbai 
gausėja ir bedarbių gretos 
retėja. Kaip tik šį argumentą 
pabrėžia prez. Fordas propa
gandoje už savo kandidatūrą 
į prezidentus.

Nedarbo padidėjimą savo
tiškai aiškina federalinio Dar
bo Statistikų direktorius Mr. 
Julius Shiskin. Jis sako: Tai 
nereiškia, kad mūsų ekono
mijos atkutimas sustojo. Nie
ko panašaus. Tai tik reiškia, 
kad liepos mėnesį proporcio- 
naliai daugiau žmonių pradė
jo ieškoti darbo. Jie iki šiol 
kitokiais būdais pragyveno. 
Dabar jie ieško darbo pramo
nėje . . .

Shiskin naudoja naują būdą 
žmones mulkinti ir raminti.

Amerikos Darbo Federaci
jos — Industrinių Organizaci
jų Kongreso (AFL-CIO) pre
zidentas George teisingai sa
ko:

“Šalyje ekonominė padėtis 
blogėja, o ne gerėja, kaip 
prezidentas teigia. Kadangi 
ši administracija nenori susi
durti su nedarbo klausimu, 
mums reikia jos vieton iš
rinkti naują, kuri stengsis 
amerikiečius sugrąžinti į dar
bą”.

Jungtinės Plieno Darbinin
kų Unijos prezidentas I. W. 
Abel ragina, kad Kongresas 
tuojau priimtų taip vadinamą 
“Humphrey-Hawkings” bilių, 
kurio tikslas sumažinti ne-

Nepavykusi 
apgavystė

Londonas. — Anglijos par
lamento narys darbietis John 
Stonehouse aukštai apsidrau
dė, pakeitė pavardę ir pa
skelbė, kad Stonehouse mirė, 
nuskendo. Tuo tarpu jis apsi
gyveno Australijoje. Bet kai 
po kiek laiko sugrįžo į Londo
ną, tapo atpažintas, sulaiky
tas ir teisiamas. Dabar laukia 
smarkios bausmės.

Vakarų Vokietijos pavojingas 
militarinis pajėgumas

Vokiečių Federatyvinė 
Respublika turi savo ginkluo
tąsias pajėgas — bundesve
rą, kurio gretose apie 495 
tūkstančiai karių. Kaip pra
neša agentūra ADN, šiuo 
metu Vokietijos Federatyvi
nėje Respublikoje dislokuota 
apie 210 tūkstančių JAV sep
tintosios armijos karių. Be 
to, pagal įsipareigojimus 
NATO blokui savo dalinius 
Vakarų Vokietijoje laiko: An
glija — 59,600 (vadinamoji 
“Anglijos Reino armija’’), 
Belgija — 31,700, Olandija — 
8,900 ir Kanada — 5 tūkstan
čius. Pagal dvišalį susitarimą 
Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje yra ir 67 tūk
stančiai Prancūzijos kariškių.

Kaip jau buvo rašyta, šiuo 
metu Vienoje tarp Varšuvos 
Sutarties bei NATO valsty
bių vyksta derybos dėl ka
riuomenės ir ginkluotės Cen

dirbą iki 3 procento visų 
darbo jėgų.

Visame darbininkų judėji
me reiškiasi susirūpinimas 
ekonominės padėties blogėji
mu.

Julius Shiskin

Nutraukė
sužeistųjų išvežimą
Beirutas. — Raudonojo 

Kryžiaus Tarptautinis Komi
tetas nutraukė išvežimą iš 
palestiniečių stovyklos su
žeistųjų, kurių esama keleto 
šimtų. Komitetas sako, kad 
išvežimas turėjo būti nu
trauktas, kai vėl prasidėjo iš 
abiejų pusių šaudymasis.

Kur dingo 2 tonos 
atominės 
medžiagos?

Washingtonas. — Geneiįal 
Accounting Office pranešė, 
kad negali surasti dviejų tonų 
(100,000 svarų) atominės 
bombos medžiagos. Atrodo, 
kad kas nors bus ją pavogęs. 
O sakoma, kad iš tos medžia
gos labai lengva pasigaminti 
atomines bombas.

Kongrese ir vyriausybėje 
didelis susirūpinimas. Niekas 
negali užtikrinti, kad ši me
džiaga nėra pakliuvusi į pik
tas rankas ir negali būti 
panaudota bomboms gaminti. 
O jeigu kokia piktadarių gru
pė norėtų tokias bombas pa
naudoti prieš žmones ar įstai
gas savo kriminališkiems 
tikslams pasiekti?

trinėje Europoje sumažini
mo. Šios derybos dėl Vakarų 
šalių užimtos pozicijos labai iš 
lėto stumiasi į priekį. Dar 
daugiau — derybų metu 
NATO šalys demonstratyviai 
didina kariuomenės Centri
nėje Europoje skaičių. 7-oji 
JAV armija VFR neseniai 
buvo padidinta dviejomis 
tankų brigadomis (3,800 žmo
nių), o Anglijos Reino armiją 
numatyta papildyti 5 tūk
stančiais kariškių. Tai visiš
kai prieštaraują įtempimo 
mažinimo ir taikos stiprinimo 
Europoje dvasiai.

Madison, Wis. — Wisconsi- 
no valstijos gubernatorius 
Patrick L. Lucey paskyrė 
Mrs. Shirley Schlanger Ab
rahamson į valstijos apeliaci
jų teismą. Ji yra pirmoje 
moteris teisėja šioje valstijo
je.
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Labai pavojingos istorijos kartojimas
Šiomis dienomis Jungtinėse Valstijose lankėsi Irano 

karalius (Shah) su misija gauti daugiau militarinės pagalbos. 
Tuo tarpu visi žino, kad jau ir dabar Iranas yra labai aukštai 
ginkluotas Amerikos ginklais.

Atrodo, kad su Iranu šiandien raidė raidėn yra kartojama 
šios šalies istorija su Vietnamu. 0 tai labai pavojinga 
istorija.^

Ji buvo pradėta dar Amerikai neišsikrausčius iš Vietna
mo, dar ten tebesiliejant vietnamiečių ir amerikiečių 
kraujui. Kaip žinia, 1972 metais prezidentas Nixonas, viešai 
neskelbdamas, įsakė Gynybos ir Valstybės departamentams 
leisti Iranui pirkti šioje šalyje tiek ir kokių jis tik nori 
ginklų, išskyrus branduolinius, kuo palankiausiomis sąlygo
mis. Ir prasidėjo nebenutraukiamas Irano ginklavimas. Nuo 
to laiko Iranui parduota už $10,400,000,000 ginklų!

Su ginklavimu Irano Amerikos ginklais, ranka rankon ėjo 
siuntimas militarinių patarėjų. Moderniškiems, labai sudė
tingiems ginklams operuoti reikalingi specialistai. Tuo būdu 
šiandien Irane mes jau turime tokių specialistų daugiau kaip 
24,000. Toliau taip ginkluojant Iraną, už poros metų mes ten 
turėsime jų dvigubai daugiau.

Daleiskime, kad Irano Shah kokiais nors išrokavimais 
susikerta su kuria kita šalimi, l^aip su Amerikos ginklais ir 
apie'50,000 amerikiečių militarinių patarėjų? Ar mes juos 
paliksime “dievo valiai”? Ne! Mes skubinsimos juos gelbėti 
ir ginti. Ir štai turime naują Indokiniją, naują Vietnamą!

36-eri metai Lietuva
Tarybinių Tautų šeimoje

Rugpiūčio 3 dieną suėjo 36-eri metai, kai Tarybų Lietuya 
buvo priimta į Tarybų Sąjungą. Apie tą istorinį lietuvių 
tautos gyvenime įvykį Vilniaus dienraštyje “Tiesa” patei
kiamas editorialas “Lenino nurodytu keliu”, kuriame sako
ma:

“Šiandien pažymime labai reikšmingą įvykį mūsų respub
likos istorijoje: prieš 36-erius metus, rugpiūčio 8 dieną, 
Tarybų Lietuva buvo priimta į pirmosios pasaulyje socialis
tinės valstybės — Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos 
—• tautų šeimą.

Žengusi šį žingsnį, Tarybų Lietuva įgavo tikrąją savo 
laisvę ir nepriklausomybę, po respublikos vėliava sujungė 
visas savo žemes, drauge su visomis Tarybų šalies tautomis 
pakelta galva žengia komunizmo statybos vieškeliu.

Tokiomis dienomis priimta kalbėti palyginimais: štai ką 
tada turėjome, o štai ką turime dabar. Praėję 36-eri metai, 
iš kurių beveik ketverius nusinešė nuožmus karas ir 
žiauriausia hitlerinių grobikų okupacija, palikusi nusiaubtą 
kraštą, sugriautus miestus ir šimtų tūkstančių žmonių 
kapus, tokiems palyginimams duoda ne tik daug, kaip 
muzika skambančių skaičių, bet ir plačiausius minties 
horizontus apmąstymams.

Šiandieną mūsų respublikos pramonė per 10 dienų 
pagamina tiek, kiek paskutiniaisiais buržuazijos valdymo 
metais per visus metus!

Jau vien šis palyginimas kalbėte kalba, kad lyginti mūsų 
dienų aukštumų su praeitimi net ir nėra kaip. Iš tiesų, 
niekada anksčiau mes neturėjome tiek mokyklų, kiek dabar. 
Niekada jose nesimokė tiek moksleivių, kiek dabar. Niekada 
Lietuvoje anksčiau nebuvo išleidžiama tiek knygų, laikraš
čių ir žurnalų gimtąja kalba, kiek dabar.

Susikūrė ištisos naujos pramonės šakos, išaugo ir 
sustiprėjo respublikos darbininkų klasė. O pažvelkime į 
mūsų socialistiniais pagrindais persitvarkiusį žemės ūkį. 
Kolektyvinis darbas iš esmės pakeitė jo veidą, suteikė jam 
naujų jėgų. Niekada anksčiau Lietuvos žemė nebrandino 
tokio derliaus, kaip dabdr!

Socializmas išlaisvino kūrybines lietuvių liaudies jėgas, 
suteikė joms naujus sparnus — nes jų energija, jų darbas 
tarnauja gimtosios liaudies, gimtojo krašto, visos didžiosios 
Tėvynės.laimei ir gerovei.

Pagerbdami Tarybų Lietuvos liaudies darbštumą, jos 
kūrybinį polėkį, mes visada pagerbiame Lenino idėjų 
įkvėptą, Komunistų partijos ugdomą tarybinių tautų drau
gystę ir solidarumą, didįjį proletarinį internacionalizmą.

Jau tik įstojusi į TSRS tautų šeimą, Tarybų Lietuva 
pajuto gaivų šių kilnių idėjų veikimą. Į mūsų respubliką iš 
visų plačiosios šalies kampelių plaukė ir plaukia reikalin
giausios žemės ūkio mašinos, traktoriai, kombainai, staklės 
naujoms pramonės įmonėms, kita sudėtingiausia techni
ka, metalas, akmens anglis, nafta, jos produktai . . . 
Nesavanaudiškos pagalbos materialios išraiškos sąrašą 
galima būtų tęsti ir tęsti.

Dar brangesnė nuolatinė moralinė parama, nuolatinis 
broliškas pagarbos ir pripažinimo žodis. Nuoširdaus kolek
tyvizmo ir draugiškumo aplirtka, kurioje gyvena visos 
Tarybų šalies tautos — štai tas gaivusis šaltinis, kuris teikia 
jėgų kiekvienai tarybinei nacijai, visai tarybinei liaudžiai 
kurti ir statyti, dirbti dar gražesnės ateities vardan, visos 
šalies, o tuo pačiu ir savo tautų laimei ir gerovei.”

O akademikas Algirdas Žukauskas su pasididžiavimu 
kalba apie didžiulį Lietuvoje mokslo suklestėjimą. Jis rašo:

“Tarybinės santvarkos atkūrimas Lietuvoje turėjo reikš
mingą poveikį tolesniam respublikos mokslo vystymuisi. 
Tarybų Lietuvai tapus sąjungine respublika, buvo įgyven
dinta pažangios inteligentijos svajonė — turėti nacionalinį 
mokslo centrą. 1941 m. sausio 16 d. įsteigta Lietuvos TSR 
Mokslų akademija ir įkurti respublikoje pirmieji mokslinio 
tyrimo institutai.

Pokario metais reikšmingą pagalbą, kuriant materialinę 
bazę ir paruošiant mokslinius kadrus, mūsų mokslinėms

RIMTAS ŽYGIS JIEMS 
TIKTAI “KOMEDIJA”

Visame pasaulyje visi ge
ros valios žmonės karštai 
sveikina Helsinkio pasitarimo 
rezultatus, tarptautiniuose 
santykiuose įtampos mažėji
mą ir socialistinio pasaulio 
siūlymus eiti prie nusiginkla
vimo. Juk kiekvienam rimtai 
galvojančiam žmogui aišku , 
kad militarizmas ir ginklavi- 
masis yra didžiausia žmonijos 
nelaimė, vedanti į branduoli
nį karą ir visiems pražūtį.

Bet Clevelando smetoni- 
ninkų organui “Dirva” tie visi 
sumanymai ir pasiūlymai, tie 
visi rimčiausi žygiai, yra tik
tai “komedija” — žinoma, 
“Maskvos komedija”. Liepos 
29 d. redakcija sapalioja:

“Praeitais metais nepa
prastai gerai pavykus (žiū
rint iš sovietinio taško) pa
sauliui įpiršti Helsinkio aktą, 
kurį L. Brežnevas pasirašy
damas net apsiašarojo, juk 
tai buvęs jo ilgų metų darbas 
ir pagrindinė svajonė. Mask
va šiuo metu pradėjo naują 
akciją — įkalbėti pasauliui, 
kad reikia šaukti naują konfe
renciją, kuri sustabdytų gin
klavimosi lenktynes ir būtų 
einama prie visiško nusigink
lavimo.

Kaip savaitraštis ‘Moscow 
News’ praneša, jau senokai 
veikianti Pasaulio Taikos Ta-i 
ryba, tikras Maskvos kūdi
kis, dabar pradėjo šią nusi
ginklavimo akciją, kuri bus 
pavadinta Stockholmo Atsi
šaukimu. Taigi, dabar iš Hel
sinkio pereisime į kaimyninę 
Švediją.”

AUKŠTOJI MOKYKLA 
REAKCIJOS ĮRANKIO 
ROLĖJE

Gavome gražiai techniškai 
apdorotą žurnalo formoje mė
nesinį leidinį “Soviet World 
Outlook’’ su parašte: “A 
monthly report on the view 
from the Kremlin on issues 
critical to the US interests”. 
Jį leidžia Miamio universiteto 
taip vadinamas “Center for 
Advanced International Stu
dies”.

Leidinys pradėjo pasirody
ti prieš 7 mėnesius. Mes 
gavome 7-tąjį numerį.

Leidinio redaktoriai 
Mose L. Harvey ir Foy D. 
Kohler.

O tų neva “studijų” adre- 
saš: 1750 Rhode Island Ave
nue, N. W., Washington, 
D. C.

Šiame leidinio numeryje 
daugiausia vietos pašvenčia
ma neseniai R. Berlyne įvy
kusiai Europos komunistų 
partijų konferencijai. Karto
jama ir storai pabrėžiama, 
kaip ir visuose reakcijos ir 
antikomunistiniuose leidi
niuose, kad šioje konferenci
joje pasireiškęs tiesiog “suki
limas” prieš Tarybų Sąjungos 
socialistiniame pasaulyje va
dovybę, arba, kaip leidinio 
redaktoriai sako, “prieš 
Maskvą”. Ir tame jie įmato 
didžiausią “laisvojo” (kapita
listinio) pasaulio laimėjimą.

Leidinyje “Soviet World 
Outlook” primenami ir kiti

vėliausi įvykiai, būtent, Itali
jos rinkimai ir juose didelis 
komunistų laimėjimas, Por
tugalijos rinkimai, busimieji 
prezidentiniai rinkimai mūsų 
Jungtinėse Valstijose ir pa
galiau JAV 200-asis gimta
dienis. Tarybinė vyriausybė, 
girdi, iš karto karštai sveiki
no Italijos komunistų pasise
kimus rinkimuose, bet vėliau 
gerokai aptilo. Kas liečia Por
tugaliją, tai “Maskva” gavusi 
didoką “smūgį”, nes birželio 
27 d. rinkimuose komunistai 
tegavę 7.5 balsų. Kas liečia 
mūsų prezidentinius rinki
mus, tai Maskva esanti “pasi
metusi”. Taipgi jinai labai 
šaltai kalbanti apie šios res
publikos gimtadienį.

Leidinys “Soviet World 
Outlook” yra šaltojo karo, 
kraštutiniosios reakcijos puo
selėtojų įrankis, begėdiškas 
aukštųjų mokyklų panaudoji
mas savo piktiems tikslams 
pasiekti — šios šalies akade
minę visuomenę užnuodyti 
antikomunistine propaganda.

PAVOJINGAS REIŠKINYS 
V. VOKIETIJOJE

Vilniaus “Tiesoje” (liepos 
29 d.) skaitome iš Vokiečių 
Federatyvinės Respublikos 
(Vakarų Vokietijos) sostinės 
Bona pranešimą:

“Opozicinis blokas KDS/ 
SKS oficialiai patvirtino, kad 
jo vadovybė palaiko kontak? 
tus su klaštutine dešiniąja 
“veiksmų bendrija —- ketvir
tąja partija”. Ši grupuotė, 
kuri dalyvaus rudenį įvyk
siančiuose rinkimuose į bun- 
destagą, buvo įkurta praėju
sių metų pabaigoje, susivie
nijus daugeliui smulkių reak
cinių partijų bei sąjungų.

Jau įvyko du jos suvažiavi
mai, kuriuose buvo parengta 
rinkiminė platforma. Ši parti
ja stoja prieš įtempimo maži
nimo, VFR bendradarbiavi
mo su socialistinėmis šalimis, 
visos Europos Helsinkio pasi
tarimo sutarčių vykdymo po
litiką. Jos pirmininkas D. 
Baneris kreipėsi į revanšisti
nių — “sąjungų” lyderius “at
viru laišku”, kuriame prašo 
juos paremti rinkimuose savo 
partijos kandidatus.”

Šis naciškų jėgų atkutimas 
sudaro naują pavojų visai 
žmonijai. Reikia žinoti, kad 
šiandien Vakarų Vokietija 
yra galingiausia Vakarų 
Europoje militarinė jėga.

JAU IR PRIEŠAI 
NEBEGALI PASLĖPTI 
TIESOS

Nei aršiausi Tarybų Lietu
vos priešai nebedrįsta pa
slėpti joje gražių moksle ir 
apšvietoje pasiekimų. Antai, 
kanadiečių “Tėviškės Žibu
riuose” (liepos 22 d.) skaito
me:

“Kauno politechnikos insti
tutą šiemet baigė 2,061 inži
nierius, gausiausia laida 25 
metų laikotarpyje. Instituto 
rektoriaus prof. M. Marty- 
naičio duomenimis, iš šios in
žinierių kalvės Lietuva jau 
yra gavusi beveik 29,000 dip
lomuotų specialistų. Pirmo
sios išleistuvės buvo sureng-

įstaigoms suteikė TSRS Mokslų akademija ir sąjunginiai 
moksliniai centrai.

Dabar respublikoje veikia apie 90 mokslinio tyrimo 
įstaigų, kuriose dirba daugiau kaip 12,000 mokslinių 
darbuotojų. Pakanka prisiminti, kad 1940 metais Lietuvoje 
iš viso buvo tik 7,000 žmonių, baigusiųjų aukštąjį mokslą. 
Šiandien respublikoje vien mokslo daktarų ir kandidatų yra 
daugiau kaip 4,500.

Su giliu dėkingumu prisimename, kad dauguma mokslo 
daktarų ir žymi dalis mokslo kar^didatų buvo paruošti ar 
apgynė disertacijas TSRS Mokslų akademijos institutuose, 
Maskvos ir Leningrado moksliniuose centruose bei aukšto
siose mokyklose. Čia kelialapius darbui gavo žymiausi 
respublikos mokslininkai, kurie sukūrė plačiai žinomas 
mokyklas, garsėjančias savo moksliniais pasiekimąis.

Džiaugiamės, kad Tarybų Lietuvos mokslas, tapęs reikš
mingu ekonomikos ir kultūros vystymosi veiksniu, vis 
platesniu mastu kartu su sąjunginiais moksliniais centrais 
dalyvauja, sprendžiant stambias sąjungines kompleksines 
mokslines-technines problemas, vis labiau praturtina prak
tiką ir gamybą.”

tos elektrotechnikos fakulte
to absolventams, kurių šį 
kartą buvo 169. Juos sveikino 
augštojo ir specialiojo viduri
nio mokslo “ministeris” H. 
Zabulis, fakulteto dekanas J. 
Mikšta, Lenino rajono kom
partijos komiteto sekr. M. 
Račkauskas. Padėkos žodį ta
rė diplomantai V. Pileckis ir 
L. Valatka. Busimuosius sta
tybinių medžiagų pramonės 
ir statybos inžinierius sveiki
no statybinių medžiagų pra
monės “ministeris” S. Jasiū- 
nas, lengvosios pramonės fa
kulteto absolventus — šios 
ministerijos “viceministeris” 
E. Dilys. Aukštąsias Lietu
vos mokyklas šiemet baigė 
daugiau kaip 8,000 studen
tų.”

LIETUVIŠKI 
REAKCININKAI SAKO 
SURADĘ NAUJA 
“ARGUMENTĄ”

Apart kitų nebesuskaitomų 
“komunizmo silpnybių ir blo
gybių”, mūsų klerikalai sako, 
staiga pamatę ir suradę ko
munizmo bene pačią didžiau
sią silpnybę, tai jo “atsiliki
mas” moksle. O kur tu šian
dien be mokslo nukeliausi? 
Todėl, aišku, jau ir dėl to 
komunizmui galas jau nebe 
už aukščiausių kalnų . . .

Jų žymusis galvočius J. 
Vaičeliūnas kunigų organe 
traukia: “Komunistai, netu
rėdami antigamtinio autori
teto — Dievo, visą dėmesį 
kreipia į mokslą. Atrodytų, 
kad Sovietų Sąjungoje moks
las stovi aukštai. Iš tikrųjų 
taip nėiga^ Jie su savo mokslu 
toli nenuėjp, nes”, girdi, “ir 
dabar, iš užsienio, ypač iš 
JAV, perka įvairias mokslo 
priemones, kaip kompiute
rius ir kitokias”.

Per kelias skiltis priroka- 
vęs įvairiausių “komunizmo 
nuodėmių’’, kunigų organo 
bendradarbis Vaičeliūnas 
džiaugiasi: “Tai viskas rodo, 
kad sovietinis mokslas yra tik 
pasigyrimas, o ne tikrovė. 
Mokslui reikia laisvės, gerų 
sąlygų ir Dievo palaimos”.

Ypač be tos “dievo palai
mos”, Vaičeliūno supratimu, 
mokslas niekur negali nuva
žiuoti. Tuo tarpu, kaip žinia, 
šiandien pat be tos palaimos 
tarybiniai kosmonautai aukš
tai erdvėje labai sėkmingai 
veda plačiausius mokslinius 
tyrinėjimus. Jie, matyt, labai 
gražiai apsieina ne tik be 
dievo, bet ir mūsų lietuviškų
jų reakcininkų, tokių kaip 
vaičeliūnai, jablonskiai, kvik- 
liai, ir kitų “dievo palaimin
tų” ignorantų mokslo klausi
mais palaimos. Tuo tarpu 
kiekvienas rimtas ir šios ša
lies mokslininkas pripažįsta 
tarybinio mokslo labai aukštą 
lygį ir pasiektus milžiniškus 
laimėjimus.

Pirkimas užsienyje, kad ir 
mūsų Jungtinėse Valstijose 
kompiuterių ir kitokių prie
monių, dar nereiškia stoką 
mokslo, tai yra, stoką žinoji
mo kaip juos pasigaminti. 
Mokslas yra žinojimas, mokė
jimas pasigaminti.

Kad tam tikrų priemonių 
nespėjama pakankamai pasi
gaminti, arba, kartais, tam 
tikrais sumetimais jų perka
ma kitur, nieko bendro netu
ri su mokslu. Juk prekybos 
su užsieniais visa prasmė: 
Vienus reikmenis perki, o 
kitus parduodi. Pav., Jungti
nės Valstijos importuoja iš 
užsienių labai daug aliejaus. 
Ar tai reiškia, kad mes neži
nome, nemokame jo iš žemės 
gelmių išgauti? Arba, pavyz
džiui, mes importuojame iš 
Japonijos ir kitur daug įvai
rių rūbų. Ar tas reiškia stoką 
mokslo, stoką žinojimo juos 
pasisiūti? Ar tai reiškia, kad 
mes perkame juos užsieniuo
se dėl mums stokos tos “die
vo palaimos”?

Labai karštai patariame 
vaičeliūnams ir kvikliams 
apie tai rimtai pagalvoti.

Kad birbynės gražiau skambėtų

Kur besiklausytum lietuvių 
liaudies muzikos — garsiojo 
“Lietuvos” ansamblio ar ka
merinės grupės “Sutartinė” 
koncertuose, studentiškų 
liaudies meno kolektyvų pasi
rodymuose ar Dainų švėntė- 
je, visur, kur tik skamba 
nuoširdūs ir svajingi birby
nės garsai, tarsi neregimai 
dalyvauja šis nebejaunas, bet 
visada žvalus ir gerai nusitei
kęs žmogus. Mat, didžioji 
dauguma kvalifikuotų birby- 
ninkų (pokario metais juos 
ėmė ruošti konservatorijos 
Lietuvių liaudies muzikos ka
tedra), daugelio respublikos 
liaudies ansamblių vadovai ir 
muzikantai — buvę Povilo 
Samuičio. mokiniai. Negana 
to, jis žymiu mastu padėjo 
atsirasti dabartinei birbynei, 
kokia ji šiandien skamba de
šimtyse kolektyvų. Ne be 
reikalo visi, kas tik groja šiuo 
instrumentu, Povilą Samuitį 
vadina birbynės tėvu.

Povilas Samuitis, nors ir 
mini jau 80-ąsias gimimo me
tines (1976.VI.3 d.), vis toks 
pat žvalus ir energingas, nuo
širdus ir paprastas, kuklus ir 
darbštus. Jis — LTSR nusi
pelnęs artistas, jau 30 metų 
dėsto konservatorijoje, yra 
parašęs (kartu su savo buvu
siu studentu A. Vyžintu) bir
bynės vadovėlį. Atėjęs į kon
servatoriją, jį ir šiandien rasi 
atidžiai dirbantį su studen
tais (“Ar girdėjote, kaip gro
ja mano diplomantas Kęstu
tis Mišeikis? — klausia jis, — 
Pasiklausykite, ir suprasite, 
kokiu puikiu instrumentu ge
ro atlikėjo rankose tapo mūsų 
birbynė!”). O apsilankęs pas 
Povilą Samuitį namuose, 
Lazdynuose, visada užtiksi jį 
prie natų — pedagogui rūpi 
plėsti ir įvairinti savo instru
mento repertuarą, kuris kaip 
ir pati birbynė, taip pat jo 
išpuoselėtas.

Klemas Nainys

“Laisvei” iš Tauragės

Mėgsta keliauti Lietuvos farmacininkai. Šioje K. Balčiūno 
nuotraukoje grupė Klaipėdos zonos farmacininkų Estijos 
pajūryje.

Daugiau mėnesio prie Jū
ros upės kranto Tauragėje 
darbavosi rajono liaudies 
meistrai medžio drožėjai P. 
Kundrotas, D. Dužinskas, A. 
Bagdonas, A. Martinaitis, 
metalistas S. Sliesarskis, 
staliai K. Gaižaus’as, V. oi- 
monavičius ir kt. — viso 24 
žmonės. Nelengva buvo iš
drožti iš 3-5 tonų ąžuolų ka
mienų įvairias figūras. Ir štai 
liaudies meistrai baigė darbą.

Jūros pakrantėje atsirado 
liaudies meistrų sukurtas 
medžio skulptūrų ansamblis 
“Pergalė, darbas, taika”. Tai 
pirmas medžio skulptūrų an
samblis rajono centre ir tre
čias Lietuvoje: pirmas Ablin- 
goje, kur karo pradžioje vo
kiečiai iššaudė Ablingos gy
ventojus; antras — Druski
ninkuose, skirtas M. K. Čiur
lioniui. Vos nusileidus Taura
gėje į jūros pakrantes plentu, 
prieš akis iškyla iš dviejų 
masyvių ąžuolų sukomponuo

ta didžiulė rodyklė, rodanti į 
skulptūrų ansamblį. Čia pas
tatyta 75 skulptūrų jūros 
upės vingyje.

Reginys įspūdingas. Ypač 
įspūdingos skulptūros A. 
Martinaičio "Tauragės verpė
ja” ir P. Kundroto lyrinė 
skulptūra “Prie šaltinėlio”, 
pastatyta prie iš stataus jū
ros kranto laiptais čiurlenan
čio šaltinėlio. Skulptūra, sve
rianti apie tris tonas, išdrož
ta lietuvių tautiniais moty
vais, papuošta S. Sliesarskio 
metaline saule. Skulptūroje 
įmontuota 20 varplių, kurie, 
pučiant vėjui, skamba, tarsi 
ragindami budėti taikos. Tė
vynės, laisvės sargyboje.

Ansamblis baigiamas gru
pe, skulptūrų skirtų darbui. 
Ši grupė pastatyta toje vieto
je, kur iki kitų metų vasaros 
bus pastatyta estrada. Čia 
vyks rajoninės dainų šven
tės.

Kęstutis Balčiūnas

Olimpinė ugnis
Iš tolimos Elados, iš šalies senosios, 
Fakelą olimp' <%,s ugnies skaidriosios 
Mergaitė ir vaikinas, aprengti baltai, 
Neša, neša, nepailsdami, karštai, 

, Keldami aukštai.
Olimpinė ugnis byloja iškalbingai
Norą rungtis tarp tautų dorai, garbingai, 
Laikytis priesaikos, .visiems viešai duotos, 
Garsint aukso šlovę tėviškės savos,

Nesigriebt klastos.
Ateiti turi laikas, kai ugnis skaisčioji, 
Iš senovinės Elados atneštoji,
Reikš lenktyniavimą ne kūno raumenų, 
O veržimąsi pirmauti kilnumu,

Galiom smegenų!
J. Subata

Naujasis Kaunas

Susipaži
aušro

Le

. . . Kretuonėlės sic 
bia dulsvi, perm atom 
Saulė, persiritusi per 
notas pušų viršūnes, 
taką, vingiuojantį vėš 
pieviais. Ežere n u me 
brinę spinduliuojančia 
kuri atsiremia į te 
dunksančią sala.

Atsistumiame nuo 
raus kranto žvejų i 
luotu. Pliukšt- 
Pliukšt -pliukšt! — pi 
šneka žinomo respu 
ornitologo Vytauto I 
rankose suspaustas^ 
klevinis irklas. K odd 
kiame lengvu luotu 
modernia motorine 
Prasidėjo paukščių jJ 
metas — ir trikdyti j 
bę — nevalia. Ir ši kd 
išimtis. Reikia patiki 
loję paliktus prietai 
žmogaus “stebinčius] 
nuočių gyvenimą.

Iš toli mus pajauti 
rieji kirai. Baltu debt j 

HBa viršum plikut pi J 
14bė jokio pėdelio, sail 

prakaišytos, pernJ 
žolėmis p a d a n g si 
žvirgždu pabarstytoj 
Ryto tyla prisipildo s| 
šauksmo, šilkiniu spa| 
resio. |

Vos žengiame saloj 
vieną kitą žingsnį, iš I 
pakyla didžioji antis! 
giai dairomės, kur 1! 
Šiltais pūkais išklotai 
ir nustembame vos I 
nę griuciuko kiaušini! 
greta peri keli r u J 
kirai. Už keliu metrl 
kvepiančių jonžolių, I 
donkojo tuliko lizdl 
dešimt žingsniu pirnl 
vingiarykštės kruti 
kuotoji antis . . 11 
dešinoje, p a u k š č i a I 
je . . . Aplinkui vis I 
vienas didžiulis lizdyl 
be pirmą pavasarį, I 
rudenį savo stebėjil 
atlieka ornitologas w 
Logminas — gabus 1 
gamtos mokslų tėvo I 
soriaus Tado Ivanai! 
kinys. Jis ir paskaičil 
saloje gyvena ir peril 
kaip 2 tūkstančiai ji 
Tik pagalvokite — 11 
rų plote (tokio d ii 
unikali sala) — 12(1 
Viename hektare — I 
Ne bet kokie, o retų 1 
čių! I

Skaitytojui atveri:! 
tus į dyviną “paukščl 
nurodydami jo adrel 
tuono ežeras, Didžil 
Švenčionių rajonas. I 
pelis — viena iš bral 
Lietuvos nacionalini 
rezervatinių zonų. I

Vaizdingas K retu! 
ras suteikia džiaugsi! 
ornitologams. Savitai 
linkių landšaftas, re! 
nija ir augalija didžia! 
ir geologus, geografil 
biologus, zoologus! 
kus. Yra ką veikti įv! 
specialybių žmonėm t!

Štai ledams išplal 
butėms ir plukėms ■ 
dėms Aukštaitijos! 
pražydus, Didžiojoje!
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Lelijos ežeruose, Lelijos 
miškuose . . .

L. Grudzinskas

Susipažinki II e su garsiąją
aušros paukščių sala

Leonardas Grudzinskas

. . . Kretuonėlės slėnį gau
bia dulsvi, permatomi rūkai. 
Saulė, persiritusi per garba
notas pušų viršūnes, auksina 
taką, vingiuojantį vėsiais pa
pieviais. Ežere numeta sida
brinę spinduliuojančią juostą, 
kuri atsiremia į tolumoje 
dunksančią salą.

Atsistumiame nuo skaid-

no ežero saloje vestuves su 
smagiomis peštynėmis, gra
cingais šokiais ir meilės žaidi
mais pradeda vieni puošniau
sių Lietuvos paukščių — gai
dukai, pašiauštais baltų, rus
vų, juodų plunksnų skydais, 
juosvais kuodais-šalmais. Be
ne pati įdomiausia šių paukš
čių savybė — jų vestuvinių

SPECIALIAI “LAISVEI”

Įspūdžiai iš Leningrado

raus kranto žvejų išskobtu 
luotu'. Pliukšt-pliukšt! 
Pliukšt-pliukšt! — pusbalsiu 
šneka žinomo respublikoje 
ornitologo Vytauto Logmino 
rankose suspaustas platus 
klevinis irklas. Kodėl plau
kiame lengvu luotu, o ne 
modernia motorine valtimi?

rūbų spalvos. Tarp pulko gai
dukų sunku surasti panašias 
poras. Kariauja jie tauriai ir 
kilniai. Be balsų, šauksmų.

Didžioji sala — vienintelė 
vieta Lietuvoje, kur peri ir 
palikuonių, sulaukia gaidukai. 
Pastaruoju metu mokslinin
kai netgi manė — tai rūšis,

Prasidėjo paukščių perėjimo 
metas — ir trikdyti jų ramy
bę — nevalia. Ir ši kelionė — 
išimtis. Reikia patikrinti sa
loje paliktus prietaisus, be 
žmogaus “stebinčius” spar
nuočių gyvenimą.

Iš toli mus pajaučia bud
rieji kirai. Baltu debesiu suū-

amžinai pradingusi iš mūsų 
krašto. Juk gaidukai Žuvinte 
paskutinį kartą perėjo apie 
1930 metus.

Baltas kaip sniegas papras
tasis kiras — Kretuono įžy
mybė. Jo lizdas, rastas Di
džiojoje saloje, — ornitologi
nė sensacija. Manoma, šiame

prakaišytos, pernykštėmis 
žolėmis padangstytos,

pora Lietuvoje.
Salos pakrančių smėlyje,

žvirgždu pabarstytos salos. 
Ryto tyla prisipildo skardaus 
šauksmo, šilkinių sparnų šna
resio.

dumble savo laibomis kojelė
mis yra “pasirašiusios” jūri
nės šarkos, čia yra užsukęs 
judrusis plaukikas, labai įdo-

Vos žengiame salės krante 
vieną kitą žingsnį, iš po kojų 
pakyla didžioji antis. Atsar
giai dairomės, kur būtų jos 
šiltais pūkais išklotas lizdas, 
ir nustembame vos neužmy- 
nę griuciuko kiaušinių. 0 štai 
greta peri keli rudagalviai 
kirai. Už kelių metrų, tarpu 
kvepiančių jonžolių, — rau
donkojo tuliko lizdas. Dar 
dešimt žingsnių pirmyn — iš

mi paukštė — akmenė. Tokių 
sparnuočių pasirodymą per 
pastaruosius metus moksli
ninkai užfiksavo kaip retą 
ornitologinį faktą.

Gyvena Didžiojoje saloje ir 
juodkrūtis bėgikas. Mielas 
paukštelis, iš minkščiausių 
žolelių, samanėlių sukantis 
lizdelį. Kas per vingrūs raš
tai drėgname smėlyje? Ge
riau įsižiūrėkite — rieda pil-

kas kamuoliukas. Ar.ne vytu
rėlis? . . Bet paklausykime 
dainelės: “Kir-li! kir-li!” Tai 
sveikina patekėjusią saulę 
linksmuolis upinis kirlikas. O 
kokia gausybė Didžiojoje sa
loje laukinių ančių! Kupstuo
se lizdus suka rudagalvės, 
dryžiagalvės kryklės, šaukš- 
tasnapės, smailiauodegės, 
kuoduotosios antys. Iš šiau
rės kraštų Kretuono vande
nis aplanko ledinės antys. 

„Pakrantėse pušų ir drebulių 
stuobriuose apsigyvena dre
vinės antys-klykuolės.

Kvepia gegužėje paežerės 
aitriais žolynais, kvapniais 
žiedais. Vakarinėje Kretuo- 
nos pusėje vėjas šlapioje pie
voje linguoja melsvą viksvelę 
—- zubražolę (stumbražolę). 
Skuivinės saloje mėlynai pra
žysta palemonas — žavusis 
miškų bijūnas. Prie Kretuono 
brolis — Kretuonykščio eže
riuko — medžių pavėsyje 
sužiba žali liktorėliai. Tai sa
vo šluoteles iškelia atgirinis 
pataisas. Suminėti augalai — 
Lietuvos floros brangenybės.

1969 metų botanikų atradi
mas — rudeninis vėlyvis. 
Augalas, kuris vėlų rudenį — 
rugsėjo ir net spalio mėne
siais — pasipuošia gležnais 
violetiniais žiedais. Jo augin- 
viečių respublikoje žinoma 
tik penkios.

Kaip gali nesustoti ties sek
lumomis, kuriose perkūnijų 
naktimis vartosi didžiausi 
Lietuvoje ežerų unguriai, 
sveriantys iki 2,5 kg. Daug 
įdomių vietų aplink Kretuoną 
ir jo salose. Bet gražiausias 
ežero perlas — Didžioji sala. 
Paukščių ir gyvūnų ramybės 
vardan Kretuonas valstybės 
paskelbtas ornitologiniu 
draustiniu. Pačiu mažiausiu 
pagal plotą draustiniu ne tik 
respublikoje, bet ir šalyje. 
Užtat kiek čia retų vandens, 
balų, pelkių, pievų paukščių!

vingiarykštės krūmo kyla 
kuotoji antis . . . Paukščiai 
dešinoje, paukščiai kairė
je .. . Aplinkui vis lizdai — 
vienas didžiulis lizdynas. Ne
be pirmą pavasarį, vasarą, 
rudenį savo stebėjimus čia 
atlieka ornitologas Vytautas 
Logminas — gabus Lietuvos 
gamtos mokslų tėvo — profe
soriaus Tado Ivanausko mo
kinys. Jis ir paskaičiavo, kad 
saloje gyvena ir peri daugiau 
kaip 2 tūkstančiai paukščių. 
Tik pagalvokite — 19 hekta
rų plote (tokio didumo ši 
unikali sala) — 1200 lizdų. 
Viename hektare — 63 lizdai! 
Ne bet kokie, o retų‘sparnuo
čių!

Skaitytojui įtveriame var
tus į dyviną “paukščių rojų”, 
nurodydami jo adresą. Kre
tuono .ežeras, Didžioji sala, 
Švenčionių rajonas. Šis kam
pelis — viena iš brangiausių 
Lietuvos nacionalinio parko 
rezervatinių zonų.

Vaizdingas Kretuono eže
ras suteikia džiaugsmo ne tik 
ornitologams. Savitas jo apy
linkių landšaftas, reta gyvū
nija ir augalija didžiai domina 
ir geologus, geografus, hidro- 

4>iblogus, zoologus, botani- 
/ kus. Yra ką veikti įvairiausių 

specialybių žmonėms.
Štai ledams išplaukus, ži

butėms ir plukėms baltažie- 
dėms Aukštaitijos šiluose 
pražydus, Didžiojoje Kretuo-

(VAIRENYBft
• Anglijoje pasirodė knyge

lė “Tikras džentelmenas’’. 
Tarp daugybės “įstatymų” 
yra ir toks: “Perpildytuose 
metro vagonuose, tramva
juose, autobusuose tikras 
džentelmenas niekada nesė
di, išskyrus atvejus, kai ant 
kelių reikia laikyti moterį”.
• JAV karinių pajėgų vado

vybė administracinį darbą vis 
labiau patiki elektroninei 
skaičiavimo technikai. Nese
niai NATO kadrų reikalams 
tarnaujanti mašina paleido 
dekretinių atostogų vyresnįjį 
grandinį Viktorą Holfordą.

• Anoniminiai laiškai ne juo- 
kaisvsujaudino portugalų fut
bolo teisėją Chose Agendolą. 
Buvo grasinama susidoroji
mu, jei jis nesiliaus teisėja
vęs. Agendolą kreipėsi į poli
ciją. Detektyvai nustatė, kad 
grasinančius laiškus teisėjo 
žmonos prašymu rašė jos 
draugė. Žmona troško atito
linti vyrą nuo futbolo.
• 26 metų anglė veterinare 

Martha Kelly studijuoja kiau
lių kriuksėjimą ir žviegimą. 
Ji sakosi jau suprantanti 
kiekvieną kiaulės kriuktelėji- 
mą. “Ne už kalnų tas laikas, 
kai galėsiu kalbėtis su šiais 
mielais gyvulėliais”, — pa
reiškė Kelly.

Sugižę po 300 metę
Maždaug po trijų šimtų 

metų, žmogui padedant, grį
žo į Lietuvos miškus stum
brai. Prieš keletą metų at
vežti iš Tarybų šalies drausti
nių, jie gerai veisiasi, ir res
publikos miškuose jau gyve
na apie 30 stumbrų.

Gamtai saugoti ir turtinti 
Lietuvoje sudaryta 70 gam
tos rezervatų bei medžioklės 
draustinių.

V. Gulevičiaus nuotr.

Maskva. — Rugpjūčio 4 d. 
Australijos ambasadoje kilo 
gaisras ir padarė daug nuo
stolių.^ Ėmė kelias valandas 
gaisrą ^užgesinti. Iš žmonių 
niekas nenukentėjo.

Vienais metais Vilniuje vie
šėję tarptautinio simpoziumo 
dalyviai gamtosaugos klausi
mais, kurių tarpe buvo nema
ža botanikų, landšafto specia
listų, buvo sužavėti senojo 
miesto grakščiais baroko ir 
puošniais renesanso bokštais, 
šiuolaikiniais statiniais, Vil
niaus grožiu, jaukumu, įspū
dingumu. Bet labiausiai sve
čius nustebino gamta: Neries 
ir Vilnios slėniai, Antakalnio 
pušynai, Vingio parkas, Bel
monto kalnai ir Verkių apy
linkės. Išvydę miesto pašonė
je ošiančius pušynus ir egly
nus, laukymes su 'Sargais 
žiedais ir žaliais žolynais, 
simpoziumo dalyviai kalbėjo: 
“Joks miestas Europoje netu
ri tokių gražių apylinkių, ne
paliestų pirmapradės gamtos 
kampelių, kaip Vilnius . . .” 
O Žaliuosius ežerus svečiai 
pavadino “perlu, saulėje su
spindinčių vaivorykštės spal
vomis, smaragdu, nukritusiu 
iš žydro dangaus . . .”

Taigi, palikę saulėje spin
duliuojančius senovinius Ver
kių rūmus, apsuptus šimta
mečių maumedžių, raudonla- 
pių ąžuolų, kanadiškųjų kle
vų, japoniškųjų riešutme
džių ir kitų egzotinių medžių, 
pasukime siauru miško take
liu. Bevinguriuojantis, dugno 
akmenėlius plaunantis upe
liukas ir nuves mus prie 
Žaliųjų ežerų, kurie kaip žyd
ri, žali, melsvi karoliai, su
verti ant sidabrinių upelių 
siūlų, žiba tarpu Vilnijos šilų, 
kalvų, slėnių. Rrisėskime po 
plačiašakiais ąžuolais ir at
gims nuostabiosios ežerų le
gendos. Juk Žalieji ežerai — 
brolių ežerų grupė. Pavėsin
gose ūksmėse tyvuliuoja 
Kryžuočių eseras,- šaltinėliais^ 
šnekasi Gulbinas su Mažuoju 
Gulbinu.

Žavinčios ežeru pakrantės
Poetiškos Žaliųjų ežerų pa

krantės. Medžiai vienas už 
kitą garbanotesni, aukštesni, 
lygesni. Į žvaigždynus naktį 
remiasi tiesios kaip žvakės 
eglės. Ratelin susibėgo liepos 
vasarop užsimetančios žie
duotus nuometus. Berželiai, 
tarsi išbridusios iš šiltų van
denų, iššukavusios ilgas ža
lias kasas undinės, žvelgia į 
ežero veidrodį. Palei Žaliuo
sius ežerus auga ypatinga 
lygiakamienių drebulių rūšis, 
kurių liemenys primena 
graikščias kolonas,, palaikan
čias ažūrinį, mirguliuojantį 
lapų ir šakų stogą.

Devynius kilometrus iš 
šiaurės į pietus driekiasi miš
kai, užimantys beveik 3 tūk
stančių hektarų retos augme
nijos teritoriją. Bene bran
giausias šiose apylinkėse ža
liasis žemės kilimas, tiek ste
buklų saugantis. Rodos, neį
tikėtina, bet aplink Žaliuo
sius ežerus gali aptikti tiek 
floros retenybių, kiek jokie 
kiti draustiniai neturi. Žalių
jų ežerų landšaftinis drausti
nis įkurtas, siekiant išsaugoti 
vaizdingą Rytų Lietuvos 
aukštumų landšaftą, turtingą 
rininių ežerų, moreninių kal
vų, stačių upelių šlaitų, išsau 
goti būdingas augalų bendri
jas, jų augimvietes.

Rečiausių augalų pasaulyje
. . . Prabuskime kartu su 

, lakštingalomis. Pasukime ne
nubrauktos rasos takais. Tai 
bus kelionė į pačių rečiausių 
Lietuvos augalų pasaulį. Lau
kymėje, kur spalvoti druge
liai plazda, išskleidė švelnius, 
trapius žiedus rusvuolė arba 
klumpaitė. Tropikų orchidė
joms ji, gal būt, neprilygsta, 
bet iš mūsiškių “miško orchi
dėjų” tikrai pati subtiliausia. 
Įdomiausia žiedo dalis — lū
pa, išsipūtusi, šviesiai auksi
nė, raudonai taškuota, pri
menanti klumpaitę. Užtat ir

liaudyje kai kur augalas vadi
namas basutėm, apavėliu, 
stirnos bateliais. Kita Žaliųjų 
ežerų miškų floros karalaitė 
— miškinė lelija. Jos žiedai 
tarsi auskarėliai, tarsi minia
tiūrinės persiškos kurpaitės 
pakibę ant stiebo. Šviesiai 
purpuru nudažyti, rusvai pa
marginti. Dangaus mėlis už
krito melsvojo gencijono žie
dus. Aušros spalvos varpe
liais pasipuošė didžiažiedė 
rusmenė. Miniatiūriniu bokš
teliu aukštyn kyla stačioji 
vaisgina. Iš po suglaustų lapų 
žybčioja jos žiedų mėlis.

Siaurinis Gulbino ežeras 
mėlyna prataka jungiasi su 
“laumės akimi” — Raistikio 
ežerėliu. Jo pakraštyje auga 
ypatinga viksva — šakotoji 
ratainytė. Tai vienas iš išmir
štančių augalų. Retas ne tik 
Lietuvoje, bet ir Europoje.

Ką žada bandymai?
Sostinės priemiestyje gam

ta sukaupė tikrai unikalią 
retųjų augalų kolekciją. Kad 
ši kolekcija būtų pilna, Lietu
vos botanikai daro įdomius 
bandymus. Jiems kilo mintis 
į Žaliųjų .ežerų apylinkes su
burti visus retuosius Lietu
vos augalus: sakykim, pelkių 
atstovą — keružį berželį, 
ledynmečio palikuonį — be- 
kotį ąžuolą, pajūrinę zundą. 
Pirmieji bandymai pavyko. Iš 
Žemaitijos, iš Tyrų pelkės čia 
atvežti pajūrinio sotvaro krū
meliai prigijo, kasmet gausiai 
žydi ir dera.

Žaliuosius ežerus globoja 
Vilniaus universiteto, Peda
goginio instituto studentai — 
busimieji biologai, botanikai, 
zoologai. Čia ne tik žiedai 
vilioja gamtos bičiulius. Miš
kuose praminti briedžių, stir
nų, šernų takai. Upeliuose 
užtvankas pastatė bebrai. 
Pirmą kartą Lietuvoje zoolo
gas Kęstutis Verbickas apti
ko Žaliuosiuose ežeruose 
vandeninį strazdą, kuris peri. 
Lazdynų giraitėse gausu ne 
tik riešutų, bet ir mėgstamų 
Prancūzijoje vynuoginių srai
gių-
... Supasi baltieji lelijų 

žiedai ežero įlankose, miški
nės lelijos pražysta eglynuo
se. Didelis turtas turėti tokio 
grožio ir didelės gamtinės 
vertės kampelį už 10 kilomet
rų nuo didžiulio miesto — 
Tarybų Lietuvos sostinės — 
Vilniaus.

Naujas 
katalikų vadas

Cologne, V. Vokietija. — 
Mirus katalikų bažnyčios kar
dinolui Dopfner, jo vietą užė
mė popiežiaus paskirtas nau
jas kardinolas Josef Hoffner, 
politikoje dešinesnis už savo 
pirmtaką.

Krikščionių demokratų 
partija yra opozicinė partija. 
Kardinolo balsas daug reiškia 
jos politinėms gairėms nusta
tyti. Reikia žinoti, kad Vaka
rų Vokietijos beveik pusę 
gyventojų sudaro katalikai. 
Jų yra s h viršum 27 milijonai, 
o protestantų — su viršum 28 
milijonai.

Naujasis katalikų vadas 69 
metų amžiaus.

Kara. Josef Hoffner

V. Gulmanas
(Pabaiga iš praeito num.)

Grupė kapsukiečių kreiseryje “Aurora”. Dešinėj — šių 
eilučių autorius.

Petrodvorecas
Petrodvorecas, arba Peter- 

hofas, kaip jis anksčiau buvo 
vadinamas, yra fontanų ir 
sodų miestas. Peterhofas įs
teigtas beveik sykiu su Pe
terburgu XVIII a. pradžioje, 
čia sudaryta taip pat didžiau
sia pasaulyje vandentiekio si
stema, iš kurio vandenį gau
na 142 fontanai ir didysis, 
šachmatų kalno ir auksinio 
kalno kaskadai. Čia taip pat 
daug rūmų, mažesnių pasta
tų, kurie paversti muziejais. 
Peterhofas su viskuo užima 
apie 800 hektarų ploto.

Nors rūmuose ir labai gra
žu, daug turto, blizgesio, me
no šedevrų, vienok visų dė
mesį patraukia garsūs fonta
nai. Žinoma, juos reikalinga 
žiūrėti tada, kada yra gražus 
otas, giedra, tada labai efek
tingai atrodo.

Visos figūros paauksuotos, 
alegoriškos ir esant giedriam 
orui atrodo pasakiškai. Koks 
spalvų žaismas! O kiek krykš
tavimo prie pokštų fontanų. 
” O visa tai buvo jjarbariŠkai 
hitlerininkų sunaikinta, nes 
jie čia stovėjo. Labai daug 
turtų buvo sunaikinta, išvež
ta ir pan. Tikrai reikalinga 
nulenki/ galvą prieš tuos ta
rybini: s restauratorius, mu
ziejai’ ■ darbuotojus, kurie 
karo etais daug ką spėjo 
evak jti, sudaryti aprašus, 
planus, kaip viskas atrodė, 
kad vėliau galima būtų res
tauruoti ir žmonėms vėl su
teikti džiaugsmo.

Puškinas
Tai dar vienas nuostabių 

Leningrado priemiesčių, bu
vęs Carskoje Selo, carų vasa
ros rezidencija.

Šis miestas yra taip pat 
Peterhofo amžininkas, visų

II rūmais. Kamerono galeri
ja, licėjus, kuriame mokėsi 
A. S. Puškinas; paviljonai, 
parkai yra puikiausi sodinin- 
kystės-parkininkystės pavyz
džiai.

Puškino mieste yra palai
dotas ir mūsų proletarinis 
poetas Julius Janonis, kurio 
liepsningos eilės skambėjo 
Lenino mieste. Visos ekskur
sijos, atvykstančios iš Lietu
vos, čia padeda gėlių, todėl 
kapas visad skendi gėlėse.

Baigdamas šias pastabas 
noriu trumpai paminėti ir 
pačius leningradiečius tikrai 
geru žodžiu. Tai labai nuošir
dūs žmonės, serga savo mies
to reikalais. Jiems skaudu, 
kad kai kurie jaunesnės kar
tos žmonės per daug geria, 
negerbia miesto grožio. Teko 
kalbėtis su kaikuriais lenin
gradiečiais, išgyvenusiais 
blokadą. Sunku visa tai įsi
vaizduoti. Visą miestą sups 
žalia medžių juosta su monu
mentais, kuri eis per tas 
vietas, kur buvo priekinės 
fronto linijos.....

Didelį įspūdį palieka Piska- 
riovo kapinės, kur palaidotos 
visos blokados aukos. Įvai
rios delegacijos čia deda gė
les, vainikus. Mačiau ir Vaka
rų Berlyno antifašistų dele
gaciją, Jordanijos karalienę 
ir kitus šia dedančius vaini
kus.

Žinoma, čia liko dar nepa
minėti tokie svarbūs objek
tai, kaip Marso laukas, vasa
ros sodas, Volkovo kapinės, 
kur palaidoti V. Lenino arti
mieji, kreiseris “Aurora”, 
bet muziejų tiek, kad reikėtų 
bent metus laiko pagyventi, 
kad viską galėtum pamatyti, 
aprašyti.

Šį nuostabų miestą su jo
priemiesčiais reikalinga vi- 

dėmesį patraukiąs Kotrynos I siems pamatyti.

Peterhofas. Didysis fontanų kaskadas.
V. Gulmano nuotraukos

Vilija ŠULCAITĖ

Aliteracijos
Varpo skambumai.
Kardo kietumas.
Miško švelnus šlamėjimas
Upelių ulbėjimas. /
Mėlynos tolumos gilybė 
Ir tavo didybė. 
Tavo, žmogau.

Skamba širdis lyg varpas.
Glosto žvilgsnį mėnulio kardas.
Ataidi miško giesmė sieloje.
O upeliai,
Tie skambantys varpeliai, 
Dainuoja amžiną būtį. 
Tavo, žmogau.
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Kodėl ir kaip prieš 200 metų 
gimė Jungtinės Valstijos?

BENJAMIN FRANKLIN
1706—1790

V. TAURAS

Jis buvo mokslininkas bei išradėjas ir kitose žinojimo 
šakose; gana tiksliai surado vėjų ir viesulų priežastis; gi
liai ištyrė kraujo aplinktaką, odos skylučių veikimą, krau
jo užsinuodinimą švinu; daug patyrė apie vabzdžių ir 
paukščių įgimtą (instinktinį) supratingumą; nurodė tin
kamus būdus farrriom sausinti; išdirbo mokslinę šviesos 
teoriją; pirmas Amerikoje pagamino lanksčią dūdelę be
reikalingiems skysčiams išleist iš ligonio kūno ir tt.

SEIMO KOMISIJONIERIUS PRIEŠ SAVININKUS
Prasidedant Anglijos karui su francūzais ir indijonais 

šiaurinėje Amęrikoje, Franklinas buvo reikmenų rūpin
tojas anglų generolui Braddockui; o po Braddocko sumu
šimo Franklinui buvo pavesta ginkluot Pennsylvaniją 
prieš bežygiuojančius pirmyn indijonus.

Čarteriuoti Pennsylvanijos žemių savininkai Pennai at
sisakė mokėt taksus, kurių tada reikėjo ypač apsigynimui.

Tad provincijos seimas 1757 metų pradžioje nutarė 
siųst savo komisijonierius su skundu ir prašymu pas An
glijos karalių. Komisijonieriais tapo paskirti Pennsylva
nijos seimo pirmininkas Isaac Norris ir Franklinas. Bet 
Norris sirgo, tai vienam Franklinui teko keliauti Angli- 
jon.

Franklino garbė, kaipo mokslininko, buvo pasiekus 
Britaniją pirmiau, negu jis ten dabar nuvyko. Karališkoji 
Mokslo Draugija Londone jau 1756 metų pavasarį išrinko 
Frankliną savo nariu, o rudenį tais pat metais jis buvo 
išrinktas nariu Dovanų Draugijos, kuri darbavosi pažan
gai meno, pramonės ir prekybos. Abidvi draugijos gar
bingai pasitiko ir priėmė atvykusį Frankliną. Atsiuntė 
Franklinui šiltus sveikinimus mokslininkai iš įvairių Eu
ropos kraštų.

Bet Britanijos valdovai tuojau ėmė šnairuot prieš 
Frankliną. Nes jis atvyko ginti savo seimo teises. Nuėjus 
Franklinui pas lordą Grenville, karališkos tarybos pirmi
ninką, lordas tuojau davė Franklinui šitokį įspėjimą:

“Karališkoji taryba yra virš visą koloniją. .. Karalius 
taryboje yra įstatymą leidėjas kolonijoms', ir kada jos 
gauna jo didenybės patvarkymus, tai turi vykdyti juos 
kaip įstatymus.”

Daug ir juodųjų žmonių, vergų ir laisvų, aktyviškai 
dalyvavo Amerikos Revoliucijoje. Daug jų dirbo rytiniuose 
uostuose prie laivų statymo. Palyginus kolonijų laivyną su 
Anglijos laivynu, jis buvo mažytis. Bet amerikiečių puikiai 
įrengti laivai supliekdavo anglų daug didesnius laivus.

DRUSKININKAI AUGA 
IR GRAŽĖJA

[Laiškas iš Lietuvos]

paskaitė Maironio “Lietuva, 
brangi“ ir kelis Justino Mar
cinkevičiaus eilėraščius. Pu
blika, kurios buvo pilnas kie
melis, pristatytas suolų, 
karštais plojimais sutiko po
puliaraus artisto skaitovo at
liktą programą ir kvarteto 
koncertą.

“Draugystės“ sanatorijoje 
liepos mėnesį jau įvyko pana
šus koncertas su skaitovu 
Tomu Vaisieta, o dar numa
toma su skaitovais Vytautu 
Kybartu, Rimvydu Kalveliu 
ir Doloresa Kazragyte.

Vis labiau puošiasi Druski
ninkai įvairiomis skulptūro
mis. Jau minėjau apie du 
Čiurlionio paminklus. Prie 
sanatorijos “Pušynas” stovi 
R. Antinio darbo Marytės 
Melnikaitės stovyla, netoli 
mineralinių šaltinių parko 
puikuojasi dekoratyvinė Juo
zo Kedainio skulptūra “Poil
sis”, toliau prie Nemuno 
kranto Antano Drimžlio 
skulptūros “Vandens nešėja“ 
ir “Prie šaltinio“. Ties Nemu
no ir Ratničėlės santaka stovi 
daili moters figūra, pavadin
ta “Ratničėlė”, o terapeuti- 
nės fizinės kultūros parke to 
paties autoriaus “Motinystė“, 
kuri atvaizduota motinos ir 
kūdikio figūras. Visa eilė ži
nomų dailininkų atliko daug 
reikšmingų tapybos, mozai
kos ir vitražo kūrinių sanato
rijų vidaus papuošimui.

PENKTADIENll
——...    -"-j M
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(Tęsinys iš praeito num.)

IŠRADĖJAS
Nuo pat mažens Franklinas turėjo palinkimą į išradi

mus. Pirmas žinomas praktikinis jo išradimas (apie 1740 
m.) tai buvo pagerintas geležinis pečius, .kuris ir išgar
sėjo kaipo Franklino Pečius. Jis parašė ir brošiūrą, 
moksliniai išaiškindamas, kodėl tas pečius mažiau sunau
doja kuro, o geriau šildo, negu kiti tuometiniai apšildymo 
prietaisai. Nei šio nei jokio kito savo išradimo Franklinas 
neužpatentavo ir netraukė sau pelno iš to. Savo išradi
mus jis pavedė žmonėms naudotis.

1746 m. Franklinas susitiko d-rą Spence, .kuris, atvykęs 
iš Škotijos, parodė tulus, tiesa, gremėzdiškus bandymus 
su elektra. Franklinas taip susidomėjo elektra, kad jis 
visą žiemą praleido bestudijuodamas tą vos dar gemancią 
mokslo šaką. Jis darė naujus ir naujus elektros bandy
mus, pats pasigamindamas įvairius elektrinius prietaisus.

I

Jis pirmas pavartojo mokslinius pavadinimus pozityve 
ir negatyve elektra, arba pliuso ir minuso ženklo elektra, 
kurie ir šiandien tebenaudojami.

Viena elektrinių įdomybių tais laikais buvo Leydeno 
Bonka, kuri paprasčiausiame savo pavidale šitaip veikė: 
Įpylus į ją vandens, per kamštį įkišus vinį, kad siektų 
vandenį, indukcijos būdu ar mašina paleidus elektros' į 
viršuj esamą vinies galiuką, įeina bonkon elektros; pas
kui, palietus pirštu vinį, elektra, eidama laukan, dilgina 
pirštą. Gavęs pradinę mintį iš Leydeno Bonkos, Frankli
nas pagamino pirmąją tikrą elektros bateriją. Abejojama, 
ar net jis pats suprato didžią svarbą šio savo išradimo.

Franklinas savo užrašuose 1749 m. lapkričio 7 d. pažy
mi eilę panašumų tarp elektros ir žaibo. Vienas panašumų 
yra tas, jog kaip žaibas, taip elektra plaukia į smailius 
metalinius punktus. Kai kurie mokslininkai dar anksčiau 
nužiūrėjo, kad žaibas, turbūt, yra elektra. Bet Franklinas 
pirmas pasiryžo įrodyti, jog žaibas ir elektra yra tas pats 
dalykas, ir jau galvojo apie perkūnsargių įrengimą ap
saugot namam ir laivam nuo žaibo trenkimo. Jis suprato, 
kad jeigu žaibas yra elektra, tai jis turėtų plaukt, sakysi
me, į geležinę lazdą ir per ją žemyn.

Franklinas išleido brošiūrą Elektros Bandymai ir Nu- 
tėmijimai apie Ją, Padaryti Philadelphijoj (1751 m.). 
Brošiūroje jis davė nurodymų, kaip įrengt perkūnsargį 
ir kartu įrodyt, jog žaibas ir elektra yra tas pats reiški
nys. Tie bandymai ir nurodymai buvo išversti francūzų 
kalbon, ir juos patikrino Francūzijos mokslininkai de Lor, 
D’Alibard ir Buffon 1752 m. gegužėje už šešeto mylių 
nuo Paryžiaus, ateinant griaustiniui. Jie pastatė 40 pėdų 
aukščio geležinę žalgą su vario smailgaliu. Pasigirdo 
griaustinis; elektros srovė čirškėdama lėkė žalga žemyn. 
Dalis tos srovės buvo surinkta į Leydeno Bonką ir iš jos 
paskui vėl buvo gauta elektra. Tą bandymą stebėjo Fran
cūzijos karalius ir įvairūs žymūs žmonės.. Franklino teorija 
buvo įrodyta. Neužilgo ją patikrino Anglijos mokslininkai.

Tos rūšies bandymus Franklinas, suprantama, jau pir
miau buvo padaręs Philadelphijoj. Toliau jis pasiryžo 
lengvesniu būdu įrodyt elektros ir žaibo tapatybę. Jis ant 
dviejų sukryžiuotų pagaliukų ištempė šilkinę skepetaitę, 
pririšo ją prie ilgo šniūro, prikabino uodegą, taip padarė 
“oro žaltį” (kite) ir, besiartinant debesiui su griaustiniu, 
paleido tą “žaltį” oran. Iš debesies elektra pradėjo plaukt 
šniūru žemyn. Prie jo galo buvo pririštas raktas. Per 
raktą sroveno elektra ir juomi galima buvo prileist elekt
ros į Leydeno Bonką.

Po tokių bandymų, Franklinas paskilbo visoj Europoj 
kaip didžiausias elektros mokslininkas, o elektra tada bu
vo laikoma pirmaujančiu mokslo stebuklu. Garsusis vo
kiečių filosofas Kantas pavadino Frankliną naujuoju Pro- 
metėjum, kuris “išvogė ugnį iš dangaus.”

Franklinas pirmasis pavartojo elektros srityje tokius 
vardus-terminus, kaip armatūra, baterija, elektrininkas, 
Leydeno Bonka, pravedėjas-conductor ir eilę kitų, kurie ir 
šiandien tebenaudojami.

Britanijos valdžia palaikė savininkų Pennų pusę; igno
ravo Frankliną, delsė ir atidėliojo atsakymus į jo reika
lavimus.

Franklinas, nematydamas kitokios išeities, davė tokį 
pasiūlymą su nuolaida:

Tos savininkų žemės, kurios dar neišmatuotos, nebus 
taksuojamos, o kurios jų žemės jau išmatuotos, tai turi 
būti taksuojamos ne aukščiau, .kaip kitos žemės tokios pat 
rūšies.

$į pasiūlymą, galų gale, ir užgyrė karaliaus taryba.
Franklinas tikėjosi per vienus metus atlikti seimo pa

vestą jam pareigą ir sugrįžti Pennsylvanijon, bet buvo 
sutrukdytas penkius metus. Beplaukiant jam namo, vėl 
“draugai piliečiai vienbalsiai jį išrinko seimo nariu.” 
“Taip jie darė ir per kiekvienus metinius rinkimus, kol 
aš buvau Anglijoj,” rašo Franklinas. o

Tuo tarpu Franklinui suteikė garbės laipsnius už moks
linius ir literatinius nuopelnus Škotijos St. Andrew’s Uni
versitetas, Anglijos Oxfordo Universitetas, Amerikos 
Harvard ir Yale Universitetai ir William and Mary Ko
legija.

Pirm Franklinui apleidžiant Angliją, jo sūnus William 
tapo paskirtas New Jersey provincijos gubernatorium, 
pagal prašymą lordo Bute. O šis lordas buvo Britanijos 
valstybės sekretorius ir karaliaus Jurgio III mylimas mi- 
nisteris. Skirdama Franklino sūnų New Jersey guberna
torium, anglų valdžia stengėsi tuom papirkt Frankliną, 
padaryt jį palankesniu Pennsylvanijos gubernatoriui ir 
savininkams Pennams. Thomas Penn sakė, kad po to 
Franklinas būsiąs “geresnis.’’ Bet ateitis parodė, jog 
Franklinas nepaperkamas.

Sugrįžus Franklinui Philadelphijon, jo priešai paskleidė 
gandus, kad, būdamas Anglijoj, jis perdaug išlaidžiai gy
venęs ir eikvojęs visuomenės pinigus. Tad Franklinas pa
tiekė seimui savo sąskaitą. Seimas, siųsdamas Frankliną 
Anglijon, buvo paskyręs 1,500 svarų sterlingų. Dabar 
Franklinas reikalavo tik 714 svarų, kaip penkių: metų 
lėšas savo gyvenimo Anglijoj; o didesnę pusę jam skirtos 
sumos jis paliko Pennsylvanijos iždui. Bet seimas nubal
savo, kad Franklinas pasilaikytų visus 1,500 svarų ster
lingų ir pridėjo dar 1,500 svarų. Seimas taip pat pareiškė 
Franklinui padėką už tai, kad jis Anglijoj “ištikimai at
liko savo pareigą šiai kolonijai ir daugeriopai patarnavo 
svarbiuose reikaluose Amerikai abelnai.” j

Grįždamas Amerikon 1762 m., Franklinas turėjo vilties 
ramiai praleist likusią dalį savo amžiaus, tęsiant savo 
mokslinius tyrinėjimus.

Bet štai 1763 m. gruodyje vadinamieji “Paxtono vy
rukai” užpuola ir nužudo Lancasteryje porą desėtkų drau
gingų indijonų, vyrų, moterų ir kūdikių. Paskui tie kruvi- 
hi riaušininkai maršuoja ant Philadelphijos, užmušt sau
jelę indijonų krikščionių tenai.

Franklinas tada aštriausiai pasmerkia žmogžudžius, 
atsišaukia į gubernatorių, suorganizuoja kiek kariuome
nės, nugąsdina “Paxtono vyrukus,” ir jie išsisklaido.

Pennsylvanijos seimas po tų riaušių nutarė įsteigt mi
liciją ir skirt tam lėšų. Gubernatorius J. Penn atmetė 
(vetavo) šį tarimą, sakantį, jog milicininkai patys ren
kasi savo komandierius. Jis užreiškė, kad tik gubernato
riai teturi teisę skirt milicijos vadus. Jis taip pat reika
lavo mažiau aptaksuot Pennų žemes, negu kitų savininkų.

Tada seimas nutarė kreiptis į karalių su prašymu, kad 
jis paliuosuotų Pennsylvaniją nuo Pennų ir sugrąžintų 
ją į tiesioginę anglų valdžios globą. Prašymą parašė 
Franklinas. Buvo manyta, kad karaliaus skiriami guber
natoriai užgirsią naudingus seimo tarimus.

Seimas vienbalsiai išrinko Frankliną savo pirmininku. 
O rudenį prasidėjo rinkimų kampanija į Pennsylvanijos 
seimą. Franklino ir seimo priešai taip susimobilizavo, 
kad jų kandidatas laimėjo prieš Frankliną 25-kių balsų 
dauguma iš 4,000; tačiau Franklino partija seime vis tiek 
turėjo daugumą atstovų.

Franklinas vėl buvo pasiųstas su prašymu karaliaus 
valdžiai prieš savininkų Pennų sauvalių.

(Bus daugiau)

Pereitą kartą man išėjo 
parašyti daugiau apie Čiurlio
nio muziejų, o dabar noriu 
kiek apie pačius Druskinin
kus papasakoti. Galima pasa
kyti viena fraze — Druski
ninkai nuolat auga ir gražėja, 
tobulėja kaipo įžymus darbo 
žmonių sveikatos pagerinimo 
centras. Gana pažymėti, kad 
per metus čia, kaip man sakė 
miesto Vykdomojo Komiteto 
pirmininkas A. - P. Vilūnas, 
atvažiuoja ligi 80,000 svečių 
su kelialapiais sveikatai tai
syti ir ilsėtis, žinoma, ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš įvairių 
Tarybų Sąjungos respublikų 
ir sričių.

Kurorto svečių reikalams 
jau pastatyta eilė dau
giaaukščių sanatorijų ir poil
sio namų, kokių nežinojo se
nieji Druskininkai,' tik ponų 
reikalams tarnavę. Kaip tik 
šiomis dienomis baigta di
džiulės “Vilniaus” sanatorijos 
statybos. Tai 8 aukštų pui
kios architektūros moderniš
ki rūmai, kuriuose gali sutilp
ti 6Q5 žmonės.

Didžiausioje “Nemuno” sa
natorijoje yra 1040 vietų. 
Nemažos ir kitos sanatorijos 
— “Draugystė” su 690 vietų, 
“Pušynas” su 470, “Dainava” 
su 252, “Saulutė” su 200 vietų 
ir eilė kitų mažesnių.

Kaimyninė Baltarusijos 
respublika turi įkūrusi savo 
sanatoriją, kuri ir vadinasi 
“Baltarusija”. Didelė yra sa
natorija “Lietuva”, kurią pa
žįsta ir daugelis čia atsilan
kiusių užsienio lietuvių.

Oficialūs kurorto svečiai at
vyksta čion pagal kelialapius, 
gaunamus daugiausiai per 
profesines sąjungas darbo
vietėse. Jiems užtikrinama 
ne tik patogi nakvynė, bet ir 
maitinimas sanatorijų valgy
klose, o taip pat gydymo 

.procedūros, kam jos reikalin
gos, jų tarpe gydomosios 
purvo ir mineralinės vonios.

Tačiau nemažai atvažiuo
jančių privačiu būdu ir susto
jančių pas vietos gyventojus 
arba ekskursantų. Jiems ap
tarnauti maistu veikia ištisa 
eilė valgyklų, kavinių bei res
toranų, kurių pavadinimai to
ne: “Sveikata”, “Alka”, 
“Dainava”, “Aušra”, “Eglu
te”, “Jaunystė”, “Rūta”, “Vo
veraitė” “Ratničėlė”. Be to, 
yra specialios valgyklos — 
dietinė ir šašlikinė. Savo val
gyklą turi ir viešbutis “Turis
tas”. Veikia du kino teatrai 
— “Aidas” ir “Voveraitė.”

Visose sanatorijose yra 
dubų salės, kuriose dažnai 
įvyksta koncertai ir kitokie

meniniai vakarai. Televizorių 
transliacijos matyti iš Vil
niaus, Maskvos ir Varšuvos.

Liepos mėnesį gastroliavo 
Minsko operos grupė, o taip 
pat Lvovo dramos teatro tru
pė, “Lietuvos” dainų ir šokių 
ansamblis, eilė įvairių kon
certinių grupių ir atskirų ar
tistų iš Vilniaus ir Kauno. 
Druskininkuose veikia ir keli 
saviveiklos rateliai, jų tarpe 
rimtas moterų ansamblis 
“Dzūkų daina”, kuriam vado
vauti apsiėmė Vilniaus ope
ros dirigentas Ch. Potašins 
kas.

Kaip tik vakar man su 
sūnumi Justu-Vincu ir jo šei
ma teko būti “Draugystės” 
sanatorijos meniniame vaka
re; kurs įvyko muzikiniame 
kiemelyje prie sanatorijos 
klubo, nes po saulėtos dienos 
pasitaikė malonus vakarinis 
oras. Koncertą pradėjo liau
dies instrumentu kvartetas, 
o pagrindinę programą suda
rė Lietuvos TSR nusipelniu
sio artisto Laimono Noreikos 
skaitymas. Jis skaitė-dekla- 
mavo Maironio baladės “Jū
ratė ir Kastytis”, “Čičins
kas”, “Šatrijos kalnas” ir 
“Ant Punės kalno ties Nemu
nu”, o taip pat ištraukas iš 
Adomp Mickevičiaus poemų 
“Ponas Tadas” ir “Konradas 
Valenrodas”. Be to, priedo jis

Vakar pirmą kartą teko 
pavaikščioti populiariuoju 
“Saulės taku”, kurs vingiuo
jąs! Ratničėlės krantais ligi 
Ratničios kaimo ir toliau ligi 
Latežerio, nusitiesdamas ligi 
12 kilometrų. Čia galima pa
sigėrėti natūraliu gamtos 
grožiu, pasėdėti poilsiui ant 
suolų, pagamintų iš medžio 
kamienų, vietomis po šiaudi
ne pastoge ar šiaip originalia 
palapine, galima pasimaudyti 
prie Ratničėlės užtvankos. 
Diena buvo graži, tad matė
me daugybę žmonių,pasinau
dojusių “Saulės tako” grožiu.

Prisiminiau pirmuosius sa
vo apsilankymus Druskinin
kuose prieš keliolika metų. 
Bene 1960 metais čia susiti
kau su neužmirštamuoju Ro
jų Mizara, su kuriuo praleido
me daug smagių valandų, be
sikalbėdami ir besvajodami 
apie Lietuvos ateitį. Gaila, 
kad jam neteko sulaukti šių 
laikų, kada taip suklestėjo 
mūsų respublika, visa lietu
vių tauta, o ir mieli Druski
ninkai. Beje, nuolatinių 
Druskininkų gyventojų skai
čius jau priartėjo prie 15,000 
žmonių.

Šia proga vėl siunčiu ge
riausius linkėjimus Jums, 
mieli “Laisvės” darbuotojai ir 
skaitytojai.

Justas Paleckis

i/

šalis
Tar. Sąjungoj 
JAV
Ryt. Vokietijc
Vak. Vokietijai 
Lenkijos 
Rumunijos 
Japonijos 
Bulgarijos 
Vengrijos . 
Kanados .
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Justas Paleckis prie įžymaus Amerikos lietuvių pažangaus 
veikėjo, žurnalisto Leono Joniko kapo Šilalės kapinėse. 
Dešinėje — įrašas kapo lentoje.

Nuoroda Žemaičių plente į L. Joniko tėviškę Apvaršuvos 
kaimą, Šilalės rajone.
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KIEK MEDALIŲ LAIMĖJO ĮVAIRIŲ ŠALIŲ 
SPORTININKAI MONTREALIO OLIMPIADOJE

NAUJOS KNYGOS MUSŲ 
BIBLIOTEKOJE
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Montrealio Olim piadoje puikiai pasirodė 
Tarybų Lietuvos sportininkai

Vilnius. — Olimpiados čempionėmis tapo krepšininkė A. Rupšienė (nufotografuotą 
varžybų metu, ją matome viršutinėje kairėje nuotr.) ir rankininkė A. Cesaitytė 
(dešinėje nuotr.). Apatinėje nuotraukoje — Tarybų Lietuvos sportininkų sutikimo 
Vilniuje momentas: sėdi (iš kairės) — irkluotoja G. Ramoškienė su dukrele, plaukikas A. 
Juozaitis, irkluotoja E. Kaminskaitė, stovi — irkluotojas V. Butkus, TSRS nusipelnęs 
treneris E. Vaitkevičius, irkluotojai K. Koženkova ir A. Cikotas.

Kitų Olimpiadoje dalyvavusių šalių sportininkai laimėjo po daug mažiau medalių.

Šalis viso med. aukso sidabro bronzos
Tar. Sąjungos............................. ........................... 125 47 43 35
JAV............................................. ........................... 95 34 35 26
Ryt. Vokietijos .......................... ............................ 91 40 25 26
Vak. Vokietijos........................... ........................... 39 10 12 17
Lenkijos............................... . .  .. .. ......................... 25 8 6 11
Rumunijos......................... ...... ........................... 27 4 ' 9 14
Japonijos............:....................... ........................... 25 9 6 10
Bulgarijos................................... ........................... 24 , 7 8 9
Vengrijos...................................... ............................ • 21 4 5 12
Kanados... j................................ ........................... 11 0 5 6

ĮVAIRIOS NAUJIENOS
Prieš mėnesį laiko miesto 

transporto kompanija Septa 
užsimojo pakelti eismo mo
kestį 15% —-Nuo 35 c. iki 50 
c. 0 jeigu negaus pakėlimo 
fėros, tai už porps savaičių 
negalėsianti užmokėti darbi
ninkams algų. Na, ir sustos 
visas judėjimas . . . tokiu 
svarbiu momentu, kaip iškil
mingai švenčiamos šalies 200 
metinis gimtadienis. Bet Sep
ta sutiko didžiausią visuome
nės pasipiktinimą. Pasiekė 
ausis ir Pennsylvania valsti
jos gubernatoriaus M. 
Shapp, kuris atsiuntė savo 
komisiją peržiūrėti Septos 
kompanijos knygas. Kompa
nija priešinasi, ir labai neno
romis padavė komisijai kny
gas.

Komisija, pavarčius kny
gos lapus, nustebo! Jie dar 
niekados niekur esą nematę 
tokios netvarkos finansų ve
dimo knygose. Taip suklasčo- 
ta, taip sudarkyta, kad jokiu 
būdu negalima surasti, kur ir 
kam pinigai buvo išmokėti.

Gubernatorius Shapp pa
reikalavo, kad kai kurie Sep
ta kompanijos atsakingi šulai 
pasitrauktų iš pareigų. Kom
panija surado pinigų sumokė
ti darbininkams algas, ir kol 
kas viskas važiuoja sena va
ga.

♦♦♦
Prieš porą savaičių, dar 

ankstyvą rytą suskamba tele
fonas. Pakeliu ragelį. Drg. R. 
Merkis sako “Heilo, Kazlaus
kai! Gal norėtum su manim 
rytoj pavažiuoti į laukus ir 
patraukti į plaučius ty/ro 
oro”. “Taip,” atsakau. "Būtų 
labai puiku.“

Sekamą dieną į automobilių 
trise — susėdam — Merkis, 
Kazlauskas ir P. Valentą, ir 
nuvažiuojam 25 mylias į kal
nuotą Merkio žento J. Beh- 
merio žaliuojanti 40 akrų 
ūkį su gražia rezidencija. Ten 
jau radome besėdinčią Bro- 
niutę Ramanauskienę.
' Jos ūkyje prieš kiek metų

praleisdavome daug linksmų 
dienų, ruošdami banketus 
spaudos naudai. Toji linksmi
nimosi vieta parduota kita
taučiam, o Bronė gyvena pas 
savo draugus, netoliese nuo 
buvusio jos ūkio. Jinai tarpe 
svetimtaučių, nerimauja ir 
labai pasigenda savo draugų. 
Tuo tikslu ir buvo suruoštas 
susitikimas, nors su keliais 
draugais.

Bronė atrodo gerai. Bet 
nusiskundžia, kad širdies ne-1 
galavimas neleidžia normaliai 
gyventi. Ir dar pridūrė: Pini
gų turiu, bet kas iš jų nau
dos? Sveikatos stinga . . .

Kiek atokiau nuo namų, 
gražiame pušyne ramiai ilsisi 
Merkienės palaikai.

Pasėdėjom ant suolo šalia 
Helenos kapo, pažymėto tik 
paprastu plokščių akmeniu, 
uždengtu bronzine lenta, su 
iškaltomis pažinties raidė
mis.

Drg. Merkis pažvelgė į ka
pa ir atsidusus tarė: “Ir aš 
šalia jos atsigulsiu^. . .”

Po smagaus pasivaikščioji
mo ir pakvėpavus kvėpiančiu 
pu$šų oru, susėdam paunks
nėje ant žalios vejos po kle
vu. Netrukus Mister Behmer 
su žmona Rožyte apkrovė 
stalą skaniais patiekalais. Pa
valgius karališkus pietus, ir 
pasikalbėjus kai kuriais poli
tiniais klausimais, paspau- 
dėnrJuozo ir Rožytės Behme- 
rių rankas, padėkojom už 
vaišes ir patraukėm į na1 
mus . . . “L” Reporteris
* —

FORDAS NESISKUBINA 
SU PASIRINKIMU 
PARTNERIO

Ronald Reagan užbėgo Ge
rald Fordui už akių su pasi
rinkimu partnerio — kandi
dato1 į viceprezidentus. For
das sako palauksiąs iki suva
žiavimo. Kai respublikonų 
suvažiavimas jį nominuos į 
prezidentus, jis tik tada pasa
kys, ko jis nori kandidatu į 
viceprezidentus.

Bridgeport, Conn.
r LDS 74 kuopos .susirinki

mas, įvykęs Lietuvių svetai
nėje, Lafayette St., buvo vie
nas gražiausių todėl, kad tai 
buvo taipgį dvejos išleistu
vės: delegatų į LDS seimą ir 
74 kuopos nario Antano Ma- 
rozo į Lietuvą.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Palinkėjome delegatams 
gero vėjo ir drg. Marozui 
laimingos kelionės ir malo
nios viešnagės Lietuvoje.

Ta proga Jeane ir John 
Rigely ir jų dukrytė paruošė 
skanių užkandžių. Visi daly
viai linksmai šnekučiavosi bei 
dalijosi mintimis įvairiais 
klausimais.

Taipgi buvo ir gražių daine
lių. 74 kuopos narys, žymus 
dailininkas (tapytojas*) John 
Gresh šiame pobūvyje daly
vavo su savo gražia jauna 
sužadėtine. O ji yra gabi 
menininkė. Ji savo gražiu 
balsu ir linksma šypsena su
žavi visus dalyvius. Kuopos 
vardu didelis, didelis jai dė
kui.

Nutarta kuopos vardu su
rengti išvyką, kuri įvyks rug
sėjo 12 d. Sherwood Island 
Westport, Conn., valstybi
niame parke prie pat jūrų, 
labai gražioje vietoje. Taip 
nariai, taip ir nenariai, geros 
valios lietuviai esate nuošir
džiai kviečiami su mumis 
linksmai ir maloniai laiką pra
leisti ir pakvėpuoti sveiku, 
tyru oru.

Įžangos nėra. Visus, kas ką 
mėgsta, prašome atsivežti 
maisto bei vaišių. O kam tai 
padaryti nepatogu, tie galės 
truputį prisidėti finansiniai. 
Visiems visko užteks.

“Come one, corpe all.” Ir aš 
būsiu. Šidlavos Žemaitis

Washingtonas. — PrezL 
dentas Fordas įsteigė naują 
Mokslo ir Technologijos de
partamentą, kurio misija bus 
teikti tais reikalais vyriausy
bei patarimus. Departamen
to direktoriumi paskirtas Dr. 
H. Gayford Stever.

Tai ir vėl dėkojame “Tėvy
nės” draugijai, jos darbuoto
jams, ypač Vytautui Kazake
vičiui už gražių ir naujų kny
gų siuntinį. Veik visos jos yra 
1976 metų leidiniai, gražiai 
techniškai sutvarkyti.

Žinoma, čia rašome ne re
cenzijas bei peržvalgas naujų 
knygų — tai tik suminėsime, 
ką turime. Sekamos knygos 
yra stambaus turinio ir for
mato — jose virš 3 ir 4 šimtų 
puslapių skaitymo: “Kultūra 
ir visuomenė” — autorius 
Antanas Barkauskas; “Šiuo
laikinės kritikos problemos”
— tai keleto literatūros kriti
kų straipsnių rinkinys; “Lite
ratūra ir visuomenė” — gerai 
žinomo buvusio visuomeni
ninko, poeto Antano Venclo
vos kritiškos peržvalgos, re
cenzijos; “Mažosios poemos”
— nauja laida Justino Mar
cinkevičiaus poezijos eilėraš
čių; “Lėkite dainos” — tai 
Prano Vaičaičio poezijos ir 
prozos raštai. Matyt, išleista 
paminėjimui poeto šimtąjam 
gimtadieniui. Knygoje yra ir 
išsamus Vaičaičio biografinis
aprašas.

Kitos knygos — tai įvairių 
ir žinomų poetų eilėraščių 
nauji leidiniai. Jų tarpe: An
tano Jonyno — “Juokingos 
epitapijos”, J. Nekrošiaus — 
“Tas akmenų švelnumas”, V. 
Giedros — “Vingiai”, J. Ma
cevičiaus — “Šauksmas”, J. 
Mikuckio — “Lyrika”, A. 
Drilingos — “Žolės spalva”, 
S. Anglickio —- “Suvirpa že
mės pilnatis”. Tačiau “Tiesa” 
praneša, kad iš čia minėtų 
poetų šių metų liepos pra
džioje — staiga mirė poetas 
Antanas Jonynas. Jo nekro
loge skaitome, kad Jonynas 
yra parašęs ir išleidęs keletą 
poezijos knygų, jis buvo veik
lus literatūroje, vadovavoakJ 
lųjų draugijai, buvo veiklus 
Komunistų partijos narys. 
Tai stebina skaitytoją, kaip 
tai visa Jonynas galėjo atlie
ti, kuomet sakoma, kad jis: 
“Dar ankstyvoje jaunystėje 
neteko regėjimo”.

Žinoma, savo turiniu iš kitų 
knygų išsiskiria A. Barkaus
ko “Kultūra ir visuomenė”. 
Tai marksistinės-lenininės 
teorijos, ideologijos ir prakti
kos rankvedis. Pat pradžioje 
autorius pastebi: “Kultūrą 
kuria žmogus. Visos materia
linės ir dvasinės vertybės, 
visa civilizacija yra sąmonin
gos žmogaus veiklos rezulta
tas. Kita vertus, galutinė 
kultūros paskirtis - tarnauti 
žmogui, padėti jam augti kaip 
asmenybei, turtinti jo sąmo
nę ir jausmus, kurti naujas 
vertybes”.

Vadinasi, dvasinė žmogaus 
kultūra apima platiĮ lauką: 
čia įeina ideologija, politika, 
filosofija, estetika, literatū
ra, religija ir kitos žmogaus 
sąmonės formos. Štai kaip 
autorius apibūdina dvasinę 
žmogaus kultūrą:

“Vadinasi, socialistinės kul
tūrinės revoliucijos esmę su
daro, visų pirma, lūžis žmo
nių sąmonėje ir veiksmuose, 
kuris, darbininkų klasei ir jos 
partijai vadovaujant, prasi
deda proletarinės revoliuci
jos metu ir tebevyksta pir
moje komunizmo fazėje”. Tad 
autorius pastebi, jog “Negali
ma pamiršti, kad priešingai 
negu ekonomika, kuri po so
cialistinės revoliucijos iš kar
to keičia savo socialinę struk
tūrą, kultūra, turėdama ideo
loginių elementų, persitvar
ko daug lėčiau ir prieštarin- 
giau, patiria nemaža subtilių 
lūžių, susijusių su buržuazine 
praeitimi”. Tad ir “Lietuvoje 
yra dar palyginti jauna visuo
meninė formacija: čia ir šian
dien tebegyva, vaizdžiai sa
kant, dviejų epochų žmonės 
— įvairių pažiūrų senos vi
suomenės liudininkai ir jau 
socializmo metais gimę asme

nys, kurie ne visi praeitį 
įsivaizduoja vienodai”.

Šios kelios ištraukos jau 
parodo, kad ir socialistinėse 
šalyse dar vyksta dvasinės ir 
materialinės kultūros revo
liucijos istoriniai procesai. 
Autorius faktais, statistiko
mis įrodo socializmo santvar
kos pranašumus ir laimėji
mus kultūros srityje.

Bus Graži LLD 
Kuopos Sueiga

Rugpiūčio-August 22, sek
madienis — tai LLD kuopos 
mėnesinė sueiga. Bet ši suei
ga ne tik pietūs, mitingas. 
Baigdami vasarinį sezoną pa
lydėsime su daina. Šiame po
būvyje yra kviečiami daly
vauti visi dainos artistai - 
solistės, solistai, duetai, cho
ristai. Prašome LLD kuopos 
narius dalyvauti, kviesti savo 
draugus ir pažįstamus į rug- 
piučio 22 dienos sueigą ir 
koncertą.

Tai visa įvyks LSK salėje, 
,2510 N. W., 119 St., Miami, 
Fla. V. Bovinas

St. Petersburg, Fla.

SVEIKINA IŠ LIETUVOS
Tarybų Lietuvos spaudoje 

minima, kad liepos mėnesį 
suvažiavo ypatingai daug tu
ristų iš užsienio, kuriuos pa
sitiko vidurvasario kaitra.

Saintpetersburgiečiai He
len Janulytę, Juozas ir Hele
na Šarkiūnai sveikinimuose iš 
Vilniaus rašo, kad Lietuvoje 
temperatūra buvo aukštesnė 
nei Floridoje (aišku, gal tik 
keletą dieną). Laiškelyje, mi
ni, kad leidžia laiką linksmai, 
sutikdami gimines bei drau
gus. Džiaugiasi Lietuvos 
gamtos grožiu ir šalies pakili
mu. Girdi, kai sugrįšime na
mo, daug ką turėsim papasa
koti apie viešnagę.

H. Janulytė ir J. & H. 
Šarkiūnai išskrido iš Tampa 
aerodromo liepos 7 dienos 

,ryte, o vidurdienyje jau buvo 
New Yorke, kur už 5 valandų 
lėktuvu pakilo Maskvos — 
Vilniaus link.

New Yorko Kennedy aero- 
porte juos pasitiko pažangieji 
visuomenininkai Nellie ir Po
vilas Ventai, kurie nuvežė 
floridiečius — svečius pavie
šėti pas draugus Bronę ir 
Walterį Keršulius.

Helen Janulytė yra stipri 
meno jėga St. Petersburgo 
pažangiųjų lietuvių tarpe. 
Turėdama gerą balsą, ji dai
nuoja Dainos Mylėtojų chore 
ir pasimainydama su Walter' 
Žuku, akompanuoja pianu so
listams ir chorui.

Kelionės ir viešnagės kiek
vieną nuvargina, bet tuo pa
čiu kartu maloniai nuteikia. 
Sugrįžus narnoj prisiminimai 
skrenda mintimis kaip filmo 
juosta. . .

H. Janulytė ir draugai Šar
kiūnai sugrįš rugpiūčio 20 
dieną. Lauksime!

H. Feiferienė

ODD AMERICAN 
CHRONICLE -

Collected by A. ZIENIUS

BALT ATLANTIC BEGUN 
TRANSATLANTIC 
SERVICE

Baltatlantic, the Soviet 
containership line, com
menced its first direct trans
atlantic container service sai
ling of Ro-Ro ship “Skulptor 
Vucveitch” via Baltimore, 
Philadelphia and Savannah. 
Anglo-Soviet general agent 
based in London claims that 
its rate will be 10% below 
other lines. At present the 
line carries about 4% of 
transatlantic container move
ments but seeks to increase 
business to as much 10%.
U. S. OPENS ITS OWN 
HUGE RESERVE 
OIL FIELDS

Oil is once again flowing 
from the Elk Hills Naval 
Petroleum Reserve, 20 miles 
east of Bakersfied, Califor
nia. It ranks as one of the 
largest nation’s oil fields 
closed since 1951 as naval 
fuel reserve for the war 
purposes. It is expected that 
at the end of the decade 
production should reach the 
300,000 barrels a day. The 
experts said that the Elk 
Hills oil could be flowing into 
the public market for almost 
indefinite period of time.
NEW PROCESS WOULD 
SAVE UNUSABLE MEAT

Department of Agriculture 
announced a new process 
which could be in use by next 
year could salvage up to 1 
billion pounds of previously 
unusable meat in this country 
alone. Meat bones would be 
crushed into rhinute edible 
particles and (mixed with 
meat which previously Could 
not be used because it was 
attached to the bone. This 
meat will look like a high
grade hamburger, the bone 
particles could not be felt by 
hand or noticed when eaten, 
and will help to balance an 
American diet which has be
come hig in phosphorous and 
low in calcįum.
AMERICAN DOCTORS 
ADVISED TO HIDE THEIR 
MONEY ABROAD

One of three American 
doctors are considering let
ting their malpractice insur
ance run out because of the 
high cost of such insurance. 
To avoid judgments against 
their money the tax-lawyers 
are advising to "establish a 
foreign trust, to place their 
assets beyond the reach of 
creditors, would also avoid 
U. S. taxes.
DOCTOR COUNTER 
OFFENSIVE REPORTED

The American Medical As
sociation points out that Jn 
increasing numbers, “physi

cians are countersuing pa
tients when malpractice 
charges are completely un
founded ”. In Illinois, State 
Medical Society has hired a 
leading health law expert as 
consultatn on countersuit 
moves to litigation.
EXECUTIVES ALSO 
GETTING 
“MALPRACTICE” 
INSURANCE

Directors and officers of 
corporations lately became 
keenly aware of their broad 
ened personal liability for 
such vaguely defined acts as 
improvident investment of 
corporate funds, improper 
expenditure of corpora 
funds, failure >.? obtain ^>m 
petitive bids for major )ur- 
chases, and even failure to 
execercise “reasonable care” 
in selection of a depository 
bank that failed.

New occupational health 
and safety laws as well as 
pollution and pension meas
ures have also broadened 
personal liabilities. Business 
malpractice suits are filed 
against management by dis
gruntled shareholders, public 
interest groups and govern
ment regulators.
LESS PEOPLE WORK ON 
FARMS IN WEST

America no longer is one of 
the few key countries where 
less than 10% of the work, 
force labors in agricultural 
occupations. A ~ecent study 
by the Paris-based Organiza
tion for Economic Coopera 
tion and Development shows 
that only 3.7°,' of Belgian 
workers are in igriculture. 
This compares ,v th 4.1% in 
the US.'

Other countries where re 
latively few workers are on 

j the farm include Canada 
j (6.3%), West Germany 
(7.3%), the Netherlands 
(6.6%), Sweden (6.7%) and 
Switzerland (7.6%).

In early post-World War II 
years, at least one in 10 
workers in most of these 
countries were in agricul
ture. However, in recent 
years, increasing mechaniza
tion of farm work has freed 
many such workers for jobs 
elsev re. A similar exodus 
from ne farm occurred ear-, 

dier in the U. S.
CANA ’MANS DEVELOP 
RECONNAISSANCE 
DRONES i.

Canadair, Lts, Montreal 
based government owned 
aerospace concern has been 
awarded a $69 million con
tract to make by Aug. 1, 1981 
guided rockets drone system 
capable of flying over for
ward battle areas and retur
ning with photographs. ’

MOTINOS “SOSTO” 
PAVELDĖTOJAS?

New Dehli. — Indijos sosti
nėje ir visoje šalyje valdan
čiosios Kongreso Partijos 
gretose pradeda garsėti 
premjerės Indira Gandhi sū
nus Sanjay Gandhi. Jis ruo
šiamas užimti motinos vietą 
valdžioje, kai jinai dėl kokios 
nors priežasties turės pasi
traukti.

HARTFORD, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
f c .

Svogeno

Juozo Žemaičio
mirusio 1969 m. rugpiūčio 19 d.

Mylimo vyro

Mike Butkevich
mirusio 1962 m. lapkričio 19 d.

Sesutės

Lucy Žemaitienės
Mirusios 1972 m. gruodžio 6 d.

Su giliausiu skausmu širdyje prisimenu juos. Di
džiausias skausmas buvojai netekau mylimos sesutės, 
nes likau viena. Ašaros byra kasdien ir byrės, kol 
užbaigsiu savo gyvenimą.

Giliai liūdinti
LOUISE BUTKEVICH
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NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINAME LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 22-RĄ SEIMĄ.
LINKIME SĖKMĖS VISOMS GARBINGOMS PASTANGOMS TOLIAU PLĖSTI IR STIPRINTI SUSIVIENIJIMO GRETAS

Brockton, Mass
LLD 6 kuopos susirinkimas 

įvyko rugpiūčio 1 dieną pas 
Ch. Ustupą namuose. Daly
vavo aštuoni nariai. Pirmi
ninkas Ustupas susirinkimą 
atidarė, o sekretorius Al. 
Skirmont perskaitė balandžio 
mėnesio protokolą, kuris bu-

Išteisintas

Russell C. Means
Rapid Ųity, S. D. — Šis 

žymus indėnų judėjimo vadas 
buvo kalinamas papildyme 
žmogžudystės ir teisiamas. 
Po svarstymo džiūrė nu
sprendė, kad Russell C. 
Means yra nekaltas.

vo priimtas.
Skaitytas laiškas nuo laik

raščio “Vilnies”, kuriame 
prašoma aukų į 20 tūkstančių 
dolerių fondą, kad laikraštis 
galėtų gyvuoti. Nutarta iš 
kuopos iždo paaukoti $50.

Pasirodė, kad iš Brocktono 
tiktai trys mūsiškiai tedaly
vavo Worcesteryje spaudos 
naudai piknike. 0 kiti, kurie 
negalėjo dalyvauti, nusibau- 
dė kiekvienas penkiais dole
riais. Taip padarė: Ona Kli- 
mienė, Kazimiera Cheraškie- 
nė, Marijona Gutauskas, Ada 
White, Ch. Ustuptas ir S. 
Rainard. Viso susidarė $30.

Po susirinkimo turėjome 
užkandžių. Prie prirengimo 
pasidarbavo Lena Smith ir 
Anna Markevich. Katrina 
Butkienė ir Ada White prisi
dėjo su maistu. Visoms dide
lis ačiū.

Šiame susirinkime palinkė
jome laimingos kelionės mū
sų kuopos narei Ada White ir 
jos anūkei, kurios pirmą kar
tą vyksta aplankyti savo gi
mines Lietuvoje.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks rugsėjo 5 dieną pas 
Ch. Ustupą, 27 Cleveland 
Ave. Pradžia 2 vai. po pietų.

Sekr. S. Rainard

tewws’'
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Amelia Yuskovic
LDS iždininkė

ANNE Y AKSTIS
LDS sekretorė

Servit J. Gugas
LDS prezidentas

PASIMOTA SURINKTI 
40,000
PILIEČIŲ PARAŠŲ

Ligoninių darbininkų streikas 
baigtas susitarimu

Tarp lietuvių

Aplankė mūsų įstaiga
Amerikoje dabartiniu laiku 

vieši dvi įžymios menininkės 
iš Lietuvos. Abi jau čia ran
dasi keletą mėnesių ir gana 
plačiai apvažinėjo mūsų šalį. 
Viena jų tai Vilniaus Operos 
solistė Danguolė Juodikaity
tė, o antra — Vilniaus Dra
mos Teatro režisierė Irena 
Bučienė.

Mums labai džiugu, kad jos 
nepatingėjo aplankyti mūsų 
įstaigą, perduoti mums linkė
jimus iš Tarybų Lietuvos.

Danguolei Juodikaitytei 
koncertas buvo suruoštas

v

Manhattane sekmadienį, ku
ris buvo pilna ta žodžio pras
me sėkmingas. Žmonių buvo 
nemažai, o Juodikaitytės dai
nos skambėjo kuopuikiausiai. 
Ji išvyko į namus pas dviejų 
su puse metelių dukrelę rug
piūčio 11 d.

Irena Bučienė dar pabus 
Amerikoje iki pabaigos Šio 
mėnesio. Ji atvyko į svečius 
pas savo sesutę Philadelphi- 
joje, kurios ji savo gyvenime 
nebuvo mačiusi. Kai sesutė 
išvyko iš Lietuvos, Irei^a dar 
nebuvo gimusi. Ieva

New Yorko valstijos Ko
munistų Partijos organizaci
jos pirmininkas ir kandidatus 
į viceprezidentus Jarvis Ty
ner kviečia visus pažangiuo
sius niujorkiečius didelėn tal
kon. Energingas darbas pra
sidės rugpiūčio 17 dieną ir 
baigsis rugsėjo 4 dieną.

Talka reikalinga susirinkti 
40,000 piliečių parašų uždėti 
Komunistų Partijos prezi
dentiniams kandidatams Gus 
Hali ir Jarvis Tyner ant 
baloto. Tiesa, sako Tyner, 
valstijos įstatymai reikalauja 
tiktai 20,000 parašų, bet mes 
pasimoję surinkti dvigubai 
tiek. Mums reikia surinkti 
dvigubai tiek parašų laimėji
mui užtikrinti. Kaip žinoma, 
valdžios pareigūnai dažnai 
daug parašų atmeta, kad ga
lėtų atsisakyti darbininkų 
klasės partijos kandidatus 
įtraukti į oficialų kandidatų 
sąrašą.

Tyner sako,' kad kuo dau
giau turėsime parašų rinkė
jų, tuo bus lengviau pasiekti 
tikslą.

Praeitą savaitę keturias 
dienas nusitęsęs miesto 18 
ligoninių 18 tūkstančių darbi- 
pinkų streikas baigėsi. Tai 
b\ivo darbininkų sukilimas 
prieš valdžios pasimojimą iš
mesti 1,300 darbininkų iš 
darbo. Seniai šiame mieste 
buvo bematytas toks vienin
gas ir kovingas streikas, koks 
buvo šis ligoninių darbininkų.

Streikas baigtas dideliu

Prisimenam
Joną Lazauską

kompromisu, iš abiejų pusių 
nusileidimu. Valdžia atsisakė 
užsimojimo atleisti iš darbo 
tuos 1,300 darbininkų, o dar
bininkai iš savo pusės atsisa
kė neseniai padarytos sutar
ties jiems pakelti algas po 
$450 į metus. Tai labai didelis 
darbininkų pasiaukojimas. 
Vargiai kuris niujorkiečių 
beatsirAena tokį atsitikimą, 
kad darbininkai jau laimėto 
algų pakėlimo “savanoriai” 
atsisakytų.

Per ilgas diskusijas ir dery
bas ligoninių darbininkai ta
po, matyt, įtikinti, kad kito 
kelio jiems išgelbėti nuo at
leidimo iš darbo tokio didelio 
skaičiaus jų draugų unijistų 
nebeliko. Sakoma, kad už šį 
kompromisą, padarytą iš uni
jos vadų pusės, balsavo labai 
didelė streikierių dauguma. 
Algų pakėlimui bus ieškoma 
kitos progos.

Antradienį mūsų įstaigą 
lankė Marcelė Vasiliauskie
nė, čikagietė, ir A. Lukienė, 
vietinė.

M. Vasiliauskienė jau ke
ta savaitė vieši rųūsų apy

linkėje. Viešnia paliko “Lais
vės” fondui $20. Jai ačiū.

Ji taipgi įsigijo LDS banke
tui bilietų. Reiškia, pasiliks 
mūsų tarpe iki LDS suvažia
vimas baigsis.

* * *
Trečiadienio vakare į Lie

tuvą išvyko LLD antroji šių 
metų ekskursija, susidedanti 
iš 37 žmonių. Ši grupė į New 
Yorką grįš rugpiūčio 25 d.

Su šia grupe išvykstu ir aš. 
Labai prašau “Laisvės” skai
tytojų ir LLD narių, jeigu 
turite kokių reikalų su admi
nistracija bei LLD centru, 
turėkite kantrybės, o aš su
grįžusi stengsiuos reikalus 
kuo greičiausiai sutvarkyti.

Ieva Mizarienė

Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 12 D.
“Laisvės” vajaus atidary

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

BRIEFS

Anne Yakstis, Danguolė Juodikaitytė ir Ieva Mizarienė.
J. Siurbos nuotr.

GREAT NECK, N. Y.

PO DIDŽIOSIOS AUDROS
Niujorkiečių, o ypač Long 

Island prie vandenų gyvento
jų laimė, kad jie buvo iš 
anksto įspėti apie ateinantį 
uraganą. Prie to buvo gerai 
prisiruošta, iš pavojingų vie
tų tūkstančiai žmonių pirma
dienį iškraustyti į saugias 
vietas.
.Uraganas šią apylinkę nu- 

siautė naktį iš pirmadienio į 
antradienį. Bet atrodo, kad 
didelių nuostolių nepadarė. 
Nesigirdi, kad dėl jo būtų 
žuvę žmonių. Vandens tai 
visur apsčiai pripilta. Taipgi 
jau ir taip mūsų miesto nela
bai švarios gatvės tapo aud
ros dar labiau priterštos la
pais ir nuo medžių nuplėšto
mis šakomis . . .

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Hilde Hacinkiewicz 
mirė 1975 m. rugpiūčio 3 d.

VĖL GĄSDINA 
DARBININKŲ 
ATLEIDIMU

Vos baigėsi miesto ligoni
nių darbininkų keturių dienų 
sukilimas prieš užsimojimą 
atleisti 1,300 darbininkų, val
džia ir ligoninių viršininkai 
sako, kad už kokių penkių 
mėnesių bus vėl bandoma 
žymiai sumažinti darbininkų 
skaičių. Tokiame atsitikime 
ligoninių darbininkai vėl būtų 
priversti streikuoti.

Gegužės mėnesį suėjo vie- 
neri metai nuo skaudaus įvy
kio, kaip mirė — paliko mus 
ir savo mylimą žmoną Julią, 
dukrą, žentą, anūkus ir Aido 
chorą. Daug, daug draugų ir 
bičiulių. Mes visi labai Jono 
pasigendame.

Jonas buvo labai draugiš
kas ir darbštus. Kol turėjo 
savo biznį, negalėjo daug 
darbuotis prie orgapizacijų, 
bet visvien surasdavo laiko 
veikalams vaidinti, kaip pali
ko biznį, aktyviai stojo į 
organizacijas, ypatingai abu
du su savo žmona Julyte. 
Abu dainavo chore, ir Jonas 
daug pagelbėdavo “Laisvės” 
išleidimui. Buvo “Laisvės” di
rektorius, sekretorius ir va- 
jininkas.

Negalime čia suminėti Jono 
visų nuopelnų, tik trumpai, 
pasakysiu, kad jo mirtis pali
ko didelę spragą “Laisvėje”, 
ypatingai Aido chore. Abudu 
draugai Lazauskai labai my
lėjo Aido chorąt daug sykių 
buvo choras pavaišintas pa
čios Julytės keptais pyragais, 
o Jonas dažnai mus pavaišin
davo savo gražiame sodelyje. 
Lai būna Jonui ramu ilsėtis 
šios šalies žemelėje, o mes 
niekados jo neužmiršime.

Miesto policistu 
savotiškas 
protestas

New Yorko policijos depar
tamento galvos skundžiasi, 
kad yra labai padaugėjęs 
“sergančių” policininkų skai
čius. Iš ryto jie arba jų 
artimieji praneša, kad jie 
“serga”' ir negalės atlikti 
savo pareigų. O įstatymais 
negalima žmogui uždrausti 
sirgti.

Tai savotiška policininkų 
protesto forma prieš atleidi
mą iš darbo, vardan ekonomi
kos, kelių šimtų j^Jkolegų.

Iš Aido Choro 
pamokų

Praeitą šeštadienį įvyko 
choro pamokos su akompa- 
nistu Frank Bražinsku. Mat, 
sparčiai ruošiamės ateinan
čiam šeštadieniui, kadangi 
esame užkviesti išpildyti pro
gramą L. D. S. suvažiavimo 
bankete. Po pamokų turėjo
me suprizą. Gimtadienio pro
ga, Marytė Račkauskienė, 
draugų Keršulių kaimynė, iš
kėlė vaišes visiems chorie- 
čiams, priruošdama skoningą 
šiltą valgį. Mes nuoširdžiai 
išreikšdami jai padėką, su
dainavome “Ilgiausių metų”. 
Moteriškė apsipylė ašaromis. 
Sunkiai sukrėsta tarė: “Yra 
labai skausminga prarasti sa
vo mylimą dukterį, kuri šie
met atsiskyrė į amžinybę”. 
Visus labai sugraudino.

Mokytoja tarė kelius žo
džius padėkos Bražinskui ir 
Viktor Bekeriui, Jr., kad atė
jo mums į pagalbą. Kad ir 
praradome daug mūsų cho- 
riečių (Vieni išsikraustė ki
tur, kiti jau mirę), bet vistiek 
surandame dar pritarinčių 
draugų ir palaikome meninę 
veiklą. Taip pat Mildred pa- 
dėkavojo ir choriečiams už 
gerą kooperavimą ir pasiryži
mą kaip nors išlaikyti mūsų* 
chorą. Tessie Stočkienė

Sveikinu visus laisviečius 
iš Lietuvos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Vilniuje Muziejaus gatvė.
Liūdnas bei skaudus vienerių metų prisiminimas 

mano mylimos žmonos mirties. Žiaurioji mirtis sustab
dė jos jautriosios širdies plakimą.

Lai mano mylimoji Hilde ilsis ramybėje, o aš jos 
kilnų atminimą visuomet laikysiu mintyse ir širdyje, 
kol aš būsiu gyvas.

Liūdinti vyras
MIECYSLOVAS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Aš jau 7-tą dieną leidžiu 
Lietuvoje. Oras labai gražus, 
šiltas. Mažai lietaus. Lietuvai 
šie metai gausūs. Visko yra 
priaugę. Derlius geras. Sodai 
pusėtinai pilni. Pradėjo ru
gius ir kviečius kirsti. Bus 
tuojau naujos duonutės. Ir 
taip nieko netrūksta.

Lietuvos žmonės gražiai 
apsirengę. Daug svečių iš 
užsienių. Teko sutikti keletą 
pažįstamų.

Mano šeimininkai Užkurė
liai sveikina visus laisviečius.

Kitą sykį parašysiu pla
čiau. George Wareson

Vilnius

Mary Račkauskas
New York Aido Chorus has 

many friends. One of them — 
Mary Račkauskas — celebra
ted her birthday with chorus 
members after the rehearsal 
Saturday, Aug. 7. It was a 
very nice idea and all of us 
had a good time. Mary made 
a good dinner (all home made 
food) and Adele and Tessie 
contributed the cake. It was 
really very nice and I think 
Brone Kershulis had some
thing to do with it. Mary is 
her neighbor and they got to 
talking and so it happened. 
Nellie was a big help as 
usual.

Next Aido Chorus perfor
mance will be at the LDS 
convention, Saturday, Aug. 
14, 5 o'clock in the evening. 
See you there.

♦ ♦ ♦
I was reading the following 

in the newspaper: “A New 
York City couple in their late 
30’s have seen the income 
from their jointly operated 
beauty salon drop by half in 
the last two years because of 
the recession.

As a result, according to a 
caseworker at Jewish Family 
Services in Manhattan, the 
husband has become cold and 
withdrawn, the wife is inc
reasingly critical of him, and 
both parents have been hard
er on their children. Their 
12-year-old son is having di
sciplinary problems in school 
for the first time and has 
been threatened with expul- 
sion .

Another case: “A Staten 
Island couple in their mid- 
40’s were reasonably happily 
married until the husband 
lost his job with a construc
tion company some eight 
months ago. When he began 
to stay at home all day the 
enforced togetherness pro
duced tensions that finally 
destroyed a marriage of 17 
years”. These people, and 
hundreds more with similar 
problems have been flooding 
community mental health cli
nics and counselling services 
throughout the New York 
area, and thousands more 
have turned to similar agen
cies ^all over the country. 
They are victims of the re
cession.

While it is all too obvious 
that lęss of a job or of income 
produces economic hardship, 
it is much less generally 
recognized that economic 
stress produces widespread 
mental and physical illness as 
well. For many individuals 
hard times mean not only 
meatless meals, but also 
self-doubt, depression, alco
holism, sexual problems, ma
rital discord and illness. Ilse

h




