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Arabų nelaimė
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Dar vienas departamentas 
Nemokėjo ar nepajėgė 
Šį sekmadienj

A. BIMBA
Arabiškų šalių nemokėji

mas susikalbėti ir Laikoje 
sugyventi yra jų nelaimė. Tai 
parodo besikartojantys gin
kluoti sukirtirrfai tarp Libijos 
ir Egipto. Jos negali sudaryti 
bendro fronto jokiu pagrindi
niu klausimu. Tas be galo 
kenkia jų saugumui ir ekono
miniam vystymuisi.

Prie Prancūzijos preziden
to Valery Giscard d'Estaing 
ir Italijos premjero Giulio 
Andreotti pareikšto nepasi
tenkinimo prezidento Carte- 
rio atsinešimu link socialisti
nių kraštų, ypač link Tarybų 
Sąjungos, savo nusivylimo 
balsą, sakoma, pridėjo ir 
Vakarų Vokietijos premjeras 
Helmut Schmidt. Jie visi 
mano, kad su savo išpuoliais 
neva vardan “žmogaus tei
sių,’’ mūsų prezidentas labai 
kenkia detentei ir mažinimui 
tarptautinio Įtempimo. Vo
kietijos vadas tą pareiškęs 
pačiam Carteriui, kai šiomis 
dienomis lankėsi Washingto
ne ir su juo tarėsi.

□
Naujasis Izraelio premje

ras Menahem Begin iš ilgų 
pasitarimų bei derybų su 
prezidentu Carteriu sugrįžęs 
labai pasitenkinęs. Jis čia 
laimėjęs viską, ką tik siekęs 
laimėti. Jis gavęs iš preziden
to užtikrinimą militarinės pa
ramos už 250 milijonus dole
rių. Gavęs leidimą iš šios 
gražios sumos 107 milijonus 
dolerių panaudoti gaminimui 
kokio ten pačių izraeliečių 
išrasto naujo karo pabūklo 
formoje milžiniško tanko.

Taip pat laimėjęs užtikrini
mą, kad Amerika nevers 
Izraelio išsikraustyti iš visų 
užgrobtų arabiškų žemių.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Senatas užgyrė pre
zidento Carterio sumanymą 
įkurti naują federalinį depar
tamentą su 20,000 tarnauto
jų. Jis vadinsis Energijos 
Departamentu.

Nereikia įsivaizduoti, kad 
ši dvidešimties tūkstančių ar
mija bus surekrutuota iš 
dešimties milijonų bedarbių 
ir savo rankomis gamins tą 
energiją. Jie bus visokio kali
bro viršininkai ir viršininkė
liai, gerai apmokami ir suver- 
buoti iš valdžios biurokratų 
artimųjų ir bičiulių.

Prisibijoma, kad šis depar
tamentas tiktai padidins val
diškų biurokratų armiją, ku
rią per rinkimus Carter žadė
jo žymiai sumažinti ir tuo 
palengvinti ant mokesčių mo
kėtojų pečių naštą.

Dar taip neseniai mūsų 
sesės pasaulio moterys tei
singai didžiavosi, kad net 
trims šalims jau vadovauja 
moterys. Jos sveikino Izraelį, 
Indiją ir Šri Lanka, kad joms 
premjerauja moterys. Mes, 
kurie nuoširdžiai kovojame 
už moterims lygias teises 
visose srityse, irgi labai 
džiaugėmės.

Deja, jos visos—Izraelio 
Meir, Indijos Gandhi ir Šri 
Lanka Bandarzanaike, pralai
mėjo rinkimuose ir turėjo

Baisiausi potvynio nuostoliai
gyvybėmis ir turtu

Vienas iš šimtų potvynio paliktų vaizdų
Pennsylvania valstijos vakarinėje dalyje, Johnstown 

apylinkėje, audros ir lietaus liepos 20-21 dienomis pagimdy
to potvynio nuostoliai dar ir šiandien nėra pilnai aprokuoti. 
Jie yra pasibaisėtini. Spėjama, žuvusių žmonių skaičius 
pasieks apie 150. O kas gali apkainuoti likusiųjų artimųjų 
skausmą ir širdgėlą! Sugriautų namų ir kitų sunaikintų 
turtų vertė siekia šimtus milijonų, dolerių.

ŽMONIŲ APIPLĖŠIMAS 
NEBETURI RIBŲ

Netoli nuo New Yorko 
miesto Long Island Lighting 
Company (ILCO) aprūpina 
elektra 860,000 gyventojų. Ji 
prašė ir gavo State Public 
Service Commission leidimą 
pakelti elektros kainą konsiu- 
meriams tiek, kad ji pasida
rytų per metus 15 milijonų 
dolerių pelno daugiau.

O gal iš tikrųjų kompanija 
nebegali išsiversti, randasi 
ant bankroto slenksčio? Tik

Didelis premjerės 
pralaimėjimas

Colombo, Sri Lanka. — 
Šios respublikos parlamento 
rinkimuose liepos 21 d. val
dančioji Laisvės Partija tapo 
beveik sunaikinta. Iš 168 
vietų parlamente ji beturės 
5. Opozicijos Jungtinė Tauti
nė Partija laimėjo 138 vietas 
ir dabar sudarys vyriausybę.

Per apie 12 metų Laisvės. 
Partijos vadovė Sirimavo
Bandaranaike buvo šalies 
premjere. Matyt, jos politika 
prieš save nustatė milžinišką 
šalies žmonių daugumą.

Buenos Aires. — Argenti
nos militarinė valdžia uždrau
dė katalikų arkivyskupui 
Marcel Lefebvre laikyti mi
šias. Mat, arkivyskupas ne
klauso popiežiaus diktavimo. 
Argentinos valdžia, matyt, 
nenori susipykti su Katalikų 
Bažnyčios aukštąja vadovy-' 
be.

atsisveikinti su tomis aukšto
mis vietomis.

Jos, matyt, nemokėjo arba 
nepajėgė gana gerą metų 
skaičių savo kraštams vado
vaujamos laimėti liaudies 
masių pasitikėjimą. Jeigu ne
klystu, tai rodosi, kad visi 
vyrai, jų vietas užėmę, yra 
daug dešinesnio nusistatymo 
už jas. Tai reikštų, kad jų 
pralaimėjimas reiškia reakci
nių jėgų laimėjimą.

Jau šį sekmadienį, liepos 31 
d., mūsų piknikas po stogu. 
Įvyks “Laisvės” salėje. Prie 
vaisių ir draugiškų, bičiuliškų 
pašnekėsiu praleisime visą 
popietę. Visi šio didmiesčio ir 
jo plačių apylinkių lietuviai 
esate nuoširdžiausiai kviečia
mi dalyvauti. 

prieš trejetą dienų ji su 
pasididžiavimu paskelbė, kad 
jos pelnai praeitais metais, 
pasibaigusiais su šių metų 
birželio pradžia, buvo rekor
diniai, pasiekė net 20 procen
tų!

Tas tik parodo, kad pelna- 
grobių apetitai neprisotinami 
ir kad State Public Service 
Komisiją sudaro elektros ga
minimo ir teikimo kompani
joms parsidavėliai.

Ginkluoti ginčai 
tarp Tailando 
ir Kambodijos

Indokinijoje dar vis nėra 
ramybės. Šiomis dienomis 
tarp Tailando ir Kambodijos 
įvyko labai aštrūs ginkluoti 
susikirtimai. Tailandas ir 
Kambodija rubežiuojasi. 
Kaip žinia, Tailandas yra 
Amerikos įtakoje. Ten veikia 
Amerikos militarinė bazė, 
kuri buvo amerikiečių naudo
jama kare prieš Vietnamą ir 
Kambodiją. Besikartojantys 
ginkluoti konfliktai tarp Tai
lando ir Kambodijos gali išsi
vystyti į tikrą karą.

Jėzuitai nepaklausė 
ir niekas neatsitiko

San Salvador. — Salvadoro 
dešinieji teroristai buvo pa
reikalavę, kad 50 jėzuitų 
kunigų tuojau išsikraustytų 
iš Salvadoro, arba jie visi bus 
nužudyti. Buvo nustatyta ir 
diena, kada jie turi apleisti 
šąli, būtent liepos 21 d. 
Tačiau jėzuitai neišsigando ir 
reikalavimo neišpildė, ir fa
šistai savo grūmojimo neį
vykdė.

Salvadoro fašistai primeta 
jėzuitams tarnavimą komu
nistams!

Vietnamo respublikos laimėjimas
United Nations, N. Y. — 

Saugumo Taryba užgyrė 
Vietnamo Socialistinės Res
publikos narystę Jungtinėse 
Tautose. Ir Jungtinės Valsti
jos nebevetavo, tai yra, ne- 
bebalsavo prieš.

Vietnamo atstovybė ir vėl 
priminė, kad Jungtinės Val
stijos turi padėti vietnamie
čiams atstatyti sugriautą ša
lį. Juk ją sugriovė niekas 
kitas, o Jungtinės Valstijos 
su savo nepateisinama agre
sija.

Ruošiamas didelis 
pakėlimas gazolino kainos

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmų Energijos Reikalais 
Komitetas 22 balsais prieš 18 
užgyrė pasiūlymą pakelti ga
zolino mokesčius 4 centais 
ant galiono. Dabar pasiūlymą 
turės priimti ar atmesti visi 
Atstovų Rūmai. Manoma, 
kad jie Komiteto nutarimą 
užgirs. Tai smūgis automobi
lių vartotojams. Jau ir taip 
gazolino kaina labai aukšta.

Palmer, Alaska. — Liepos
21 d. įvyko silpnas žemės 
drebėjimas. Buvo gana pla
čiai jaučiamas, bet nuostolių 
nepadarė.

Baisi žmogžudystė
Prospect, Conn. — Liepos

22 dieną čia didelės šeimos 
tėvas Frederick Beaudoin 
dirbo viršlaikį ir naktį sugrį
žęs iš darbo rado namą gaisro 
sunaikintą ir nebegyvus žmo- 
ną, septynis savo vaikus ir 
vieną viešėjusį pas juos gimi
naičio vaiką. Viso žuvo 9 
žmonės.

Nelaimės tyrinėjimas paro
dė, kad visi jie buvo nužudyti 
ir paskui namas padegtas. 
Dabar ieškoma piktadario ar
ba piktadarių.

Washingtonas. —- Senato
rius John C. Culver paskelbė 
jo slaptai pravestą tyrinėjimą 
kokį efektą padarytų į Jung
tinių Valstijų saugumą aprū
pinimas Irano $1,500,000,000 
vertės militarinėmis oro jė
gomis. Jis priėjo išvados, kad 
toks ėjimas suduotų smūgį 
Amerikos saugumui.

Nusileido 
komunistams

Roma. — Gautas praneši
mas iš Washingtono, kad 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bė pagaliau sutiko leisti Itali
jos Komunistų Partijos dien
raščiui “L‘Unita” steigti biu
rą Washingtone. Tokio leidi
mo reikalavimas buvo pateik
tas dar 1976 metų pavasarį.

Kaip žinoma, Amerikos di
dieji dienraščiai turi tokius 
biurus visose socialistinėse 
šalyse.

PRAŠO JUNGTINIŲ 
TAUTŲ PAGALBOS

New Yorkas. — Čia lanky
damasis Izraelio premjeras 
Menahem Begin kalbėjosi su 
Jungtinių Tautų sekretoriu
mi Kurt Waldheim ir prašė jo 
pagalbos iškraustymui iš Si
rijos 800 žydų šeimų. Jos 
norinčios emigruoti, bet Siri
ja neišleidžiant!. Begin mano, 
kad sekretoriaus žodis pa
veiktų Sirijos vyriausybę.

Gub. Dukakis paskelbė proklamaciją 
Sacco ir Vanzetti atminimui pagerbti

Bostonas. — Liepos 19 die
ną Massachusetts valstijos 
gubernatorius Michael S. Du
kakis paskelbė proklamaciją, 
kurioje jis rugpiūčio 23 dieną 
paskelbia Nicolo Sacco ir 
Bartalomeo Vanzetti atmini
mui pagerbti diena (Memori
al Day). Kaip žinia, tą dieną 
sukaks lygiai 50 metų, kai šie 
du italų kilmės Amerikos 
darbininkai tapo nužudyti 
elektros kėdėje.

Jie buvo sąmokslo ir bai
sios reakcijos, vyriausiai 
prieš sveturgimius amerikie
čius, siautėjimo aukos.

Jie buvo kaltinami, kad 
1920 m. balandžio 15 d. South 
Braintree, Mass., apie 3 vai. 
po pietų, jie apiplėšė ir 
nužudė Slater & Morrill čeve- 
rykų kompanijos algų mokė
toją ir jo sargą. Nors buvo 
aiškiausiai įrodyta, kad jie 
nekalti, nors C. Madeiros, 
pasmerktas mirčiai už kitą 
žmogžudystę, prisipažino,

Kroatai teroristai 
gavo amžiną 
kalėjimą

New Yorkas. — Du kroatai 
teroristai oro piratai, kurie 
praeitų metų rugsėjo 10 die
ną buvo užgrobę Trans 
World Airline lėktuvą, gavo 
nuo federalinio teismo amži
no kalėjimo bausmę. Jie pri
pažinti taip pat kaltais, kad 
dėlei jų tokio ėjimo nuo 
bombos sprogimo stotyje žu
vo vienas policininkas.

Nubaustais oro piratais yra 
Zvonko Busic ir jo žmona 
Julienne. Bet teisėjas John 
R. Bartels, paskelbdamas 
bausmę patvarkė, kad Ju
lienne galės išeiti ant “pa
role” po 8 metų, o jos vyras 
John po 10 metų.

Įspėjimas 
rūkoriams

Washingtonas. — Federali
nė Prekybos Komisija sako, 
kad neužtenka ant cigarečių 
pakelių įspėjimo rūkoriams, 
jog rūkymas pavojingas jų 
sveikatai. Komisija siūlo įs
pėjimą, kad rūkymas gali 
reikšti belaikę mirtį.

Tokiam įspėjimui, žinoma, 
priešinsis tabako trustas. 
Gąsdinimas mirtimi pakenk
tų jo pelnams, nes daugelis 
rūkorių sustotų rūkę.

Palestiniečiai smer
kia Begin vizitą

United Nations, N. Y. — 
Palestiniečių Išsilaisvinimo 
Organizacijos atstovas Jung
tinėse Tautose Zendi Labib 
Terzi pasmerkė Izraelio 
premjero Menahem Begin 
misiją Jungtinėse Valstijose. 
Jis sako, kad toji misija yra 
karinio pobūdžio ir tiktai 
pablogins Vidurio Rytuose 
situaciją.

Washingtonas. — Visos 
moterys, kurios darbuojasi 
prez. Carterio administraci
joje, vieningai protestuoja 
prieš prezidento nusistatymą 
abortų klausimu. Tai laikoma 
nepaprastu ir svarbiu atsiti
kimu, kad valdžios darbuoto
jos protestuotų prieš tos val
džios politiką.

kad jis dalyvavo Braintree 
žmogžudystėje, kad ją papil
dė plėšikų šaika iš Provi
dence, R. L, kad Sacco ir 
Vanzetti nieko bendro netu
rėjo su ta žmogžudyste—nie
ko nereiškė. Sacco ir Vanzet
ti tapo pasmerkti mirčiai.

Visos apeliacijos į Mass. 
Valstijos Aukščiausiąjį Teis
mą, į federalinį Aukščiausiąjį 
Teismą, į gubernatorių Ful
ler, pagaliau į prezidentą 
Coolidge buvo veltui. Visoje 
šalyje išsivystęs plačiausias 
komunistų ir kitų pažangiečių 
vadovaujamas judėjimas ne
kaltus darbininkus išgelbėti 
buvo veltui. Nieko negelbėjo 
nei protestai užsieniuose— 
Tarybų Sąjungoje, Anglijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje.

Ir štai dabar, tik po 50 
metų, tos pačios Mass, valsti
jos gubernatorius, nors tais 
žodžiais nepasako, faktinai 
pripažįsta, kad Sacco ir Va- 
nezetti buvo nekalti, kad jie

Ginkluoti susikirtimai tarp 
Libijos ir Egipto

Cairo. — Praeitą savaitę 
tarp Egipto ir Libijos gin
kluotų jėgų įvyko keletas 
labai aštrių susikirtimų su 
didelėmis aukomis. Libijos 
prezidentas pulkininkas 
Muammar el-Qaddafi kaltina 
Egipto vyriausybę, kad jos 
karinės oro jėgos įsiveržė į

Anwar el-Sadat

Apkaltinti ir gal 
bus nubausti

1976 m. lapkričio 21 d. 
Long Island City Warner- 
Lambert kompanijos kramto
mosios gumos gaminimo įmo
nėje įvyko baisus sprogimas. 
Nelaimėje žuvo šeši darbinin
kai.

Dabar grandžiūrė apkalti
no kompaniją ir jos keturis 
viršininkus. Jie nesiskaitė su 
inspektoriaus įspėjimu dar 
1975 metais, kad įmonėje 
sąlygos yra pavojingos, ir 
pavojaus nepašalino. Visi kal
tinamieji gali būti aštriai 
nubausti už pražudymą šešių 
gyvybių.

Washingtonas. — Advoka
tas Leon Jaworski apsiėmė 
būti specialiu prokuroru At
stovų Rūmų komisijos, kuri 
tyrinėja Pietų Korėjos fašis
tinio režimo agentų papirki
nėjimą kongresmanų. Kaip 
žinoma, anais metais adv. 
Jaworski tokio pat specialaus 
prokuroro pareigas ėjo Wa
tergate skandalo tyrinėjime. 
Tada jam nepasisekė. Ar 
seksis geriau dabar? 

buvo reakcijos aukos, kad 
teismas juos pasmerkdamas 
ir valdžia juos nužudydama, 
papildė baisią žmogžudystę, 
paskelbdamas jų Atminimo 
Dieną. Savo proklamacijoje 
gub. Dukakis tik sako, kad 
“daugelio valdininkų, įveltų į 
tą bylą, užsilaikymas sukelia 
labai rimtą abejonę apie jų 
pajėgimą ir norą Sacco ir 
Vanzetti kaltinimą ir teismą 
vesti teisingai ir bešališkai.” 
Ir todėl, su tikslu nuimti 
dėmę nuo kriminalinių teis
mų sistemos, jis rugpiūčio 23 
d. skelbia jų atminimui pa
gerbti diena.

Nepaisant kokiais sumeti
mais gub. Dukakis šią prokla
maciją sugalvojo ir paskelbė, 
su ja jis pripažįsta, kaip 
teisūs buvome tie amerikie
čiai, kurie tikėjome Sacco ir 
Vanzetti nekaltumu ir di
džiausiomis pastangomis ko
vojome už jų gyvybės išgel
bėjimą.

Libiją, o Egipto prezidentas 
Anwar el-Sadat kaltina Libi
ją, kad jos karinės jėgos 
papildžiusios agresiją prieš 
Egiptą.

Santykiai tarp Libijos ir 
Egipto labai įtempti. Tos 
nesantaikos priežastys neaiš
kios.

Libijos prezidentas
Muammar el-Qaddafi

Prezidentas esąs 
optimistas

Washingtonas. — Iš pasita
rimų su arabų šalių vadais ir 
Izraelio premjeru Begin mū
sų prezidentas susidarė gerą 
įspūdį. Jis dabar optimistiš
kai žiūrįs į planuojamą Žene
vos konferenciją taikos reika
lais Vidurio Rytuose. Konfe
rencijos pasisekimui esąs tik
tai vienas nenugalėtas sunku
mas, būtent tas, kad arabai 
griežtai reikalauja, kad į 
derybas būtų įleista Palesti
niečių Išsilaisvinimo Organi
zacija pilnoms teisėmis, tuo 
tarpu Izraelis tam griežtai 
priešinasi.

Kritikuoja 
prezidentą Carterį

Washingtonas. — Ameri
kinė Civilinių Teisių Unija 
viešai kritikuoja prezidento 
Carterio rekordą civilinių 
laisvių klausimu. Unija sako, 
kad jinai labai nusivylusi 
prezidento šiuo svarbiu klau
simu rekordu. Jis daug kalba 
apie žmogaus teises, bet Čia 
Amerikoje jų nevykdo.
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Tiktai reikia, kad veiksmai 
atitiktų žodžius

Žymus santykių tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos pablogėjimas kelia nerimą vis didėjančiame 
amerikiečių skaičiuje. Tuo yra pasitenkinę ir labai 
džiaugiasi tiktai šaltojo karo padėties sugrąžinimo ir 
ginklavimosi varžybų plėtimo šalininkai.

Kaip žinoma, santykių blogėjimas prasidėjo su ta diena, 
kai Jimmy Carteris užėmė prezidento vietą. Tai dėka jo 
politikos. Dėka jo politikos niekas neišėjo ir iš Maskvoje 
įvykusio pasitarimo dėl strateginių ginklų apribojimo. 
Prezidentas Carteris tiesiog pamiršo 1972 metais Vladivos
toke padarytą susitarimą ir Maskvos konferencijoje išstatė 
tokias sąlygas, kurios naudingos tiktai vienai pusei, būtent 
Jungtinėms Valstijoms, o pragaištingos ir nepriimtinos 
Tarybų Sąjungai. Paskui jo puolimas Tarybų Sąjungos ir 
visų socialistinių šalių neva vardan “žmogaus teisių” 
sugadino visą atmosferą šios šalies santykiuose su tais 
kraštais, ir naudingą, pozityvų susikalbėjimą su jais padarė 
nebeįmanomu.

Džiugu, kad plačiosiose amerikiečių masėse augantis tokia 
prezidento Carterio politika nepasitenkinimas pagaliau 
pradėjo pasiekti ir jo akį ir ausį. Rezultatas: jo kalba liepos 
21 d. skubomis sušauktoje pietinių valstijų įstatymų leidėjų 
konferencijoje Charleston, S. C. Sakoma, kad konferencijo
je arba susirinkime dalyvavo daugiau kaip du tūkstančiai 
pietiečių ir su giliausiu dėmesiu klausėsi jo šios kalbos, 
išimtinai pašvęstos Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
santykių reikalams.

Savo kalboje prezidentas atvirai pripažino santykių 
pablogėjimą ir labai apgailestavo. Jis net aiškinosi, kad 
keldamas žmogaus teisių klausimą, turėjęs galvoje ne vieną 
Tarybų Sąjungą, ne tiktai socialistinius kraštus, bet visą 
pasaulį, visus kraštus, net mūsų pačių Jungtines Valstijas. 
Jis pažadėjo ateityje nesigailėti jokių pastangų tuos 
santykius pagerinti ir pasiekti labai svarbių, abiems šalims 
naudingų susitarimų su Tarybų Sąjunga.

Žmonės sako: “Pagyvensime—pamatysime.” Pamatysi
me, ar nuo dabar šiuo svarbiu klausimu prezidento veiksmai 
atitiks jo pažadus. 

«

Ta pati liūdna 
mėnesinė istorija

Darbo Departamento raporte už birželio mėnesį absoliu
tiškai nieko naujo nepasakoma, o tiktai pakartojama, kas 
liečia liaudies mases, ta pati sena, liūdna istorija. Iš jo 
sužinome, kad mūsų gyvenimui reikalingų daiktų kainos vėl 
gerokai pašoko aukštyn. Bendrai paėmus visą šalį, jos per 
birželį pakilo .6 procento, o New Yorke ir jo plačiose 
apylinkėse net .9 procento. Tai gana aukštas pakilimas. Jis 
ypač skaudžiai paliečia žemų pajamų gyventojus, tuos 25 
milijonus skurdžių. Tai reiškia, kad jų skurdo bedugnė 
pasidarė dar gilesnė.

O kas, žinoma, skaudžiausia ir liūdniausia, tai kad ir 
ateitis, ir liepos, ir kiti mėnesiai iki pat šių metų pabaigos, 
nežada būti linksmesniais ir šviesesniais.

Šiuo laiku daug kalbama apie mūsų ekonomikos atkutimą, 
pagyvėjimą.

Žinoma, kvaila būtų sakyti, kad niekur jokio “atkutimo” 
mes nematome. Jo yra, ir dargi pusėtinai apsčiai. Jį aiškiai 
matome šalies korporacijų ir monopolijų pelnuose. Daug jų 
didžiuojasi net rekordiniais pelnais. Jų pelnai tokie dideli ir 
patrauklus, jog, sakoma, vis daugiau Europos kapitalistų 
interesuojasi savo kapitalų įvesdinimu mūsų Amerikos 
kompanijose ir korporacijose.

NEGARBINGOSE 
LENKTYNĖSE

Pastebėjome, kad jau ir 
“Vienybės” vedamųjų rašyto
jas Vytautas Sirvydas įstojo į 
lenktynes su pačiais kraštuti- 
niausiais reakciniais “vaduo
tojais” šmeižime ir niekinime 
rusų tautos. Antai kalbėda
mas apie 1941 m. įvykius 
savo vedamajame liepos 10 d. 
jis sako, kad jie “pabrėžė 
bolševikinės kultūros nuo
smukį į istorinį rusų tautinės 
dvasios nužmonėjimą.” Jam 
visa rusų tauta esanti necivi
lizuota, nes, girdi, “gali būti, 
rusai kada nors . . . taps 
civilizuota tauta.”

Mums atrodo, kad dalyva
vimas šiose negarbingose 
lenktynėse su Kvikliu, Gude
liu bei Sonda labai storai 
pabrėžia Vytauto paties 
“dvasios nužmonėjimą.”

Parsidavėliai Kongrese
Jau seniai visiems gerai žinoma, kad šios šalies Kongrese 

yra Pietų Korėjos fašistinio režimo papirktų senatorių ir 
atstovų. Taip pat gerai žinoma, kad jų yra gana daug, virš 
viso šimto. Taip pat jau gerokas laikas Kongresas pats neva 
ieškotų parsidavėlių, bet “nesuranda.” Todėl žmonėse auga 
nepasitikėjimas patimi Kongresu. Tai žino ir Kongreso 
vadovybė.

Kaip išgelbėti Kongreso prestižą?
Ką nors reikia daryti. Ir štai Kongreso vadai tyrinėjimui 

pagyvinti skubotai adv. Leon Jaworskį paskiria specialiu 
prokuroru ir jam paveda tyrinėjimą tęsti.

Bet daug amerikiečių Mr. Jaworskiu nepasitiki. Jie sako, 
kad tas pats Jaworskis juk buvo paskirtas specialiu 
prokuroru Watergate surasti ir iškelti aikštėn visus 
sukčius. Deja, jis to nepadarė. Kiti tyrinėtojai turėjo tai 
padaryti.

Ar šiame atsitikime Mr. Jaworskiui geriau seksis eiti 
specialaus prokuroto pareigas?

Reikia žinoti, kad šis skandalas su parsidavėliais 
Kongrese yra dar sudėtingesnis už Watergate. Ten 
demokratai kaltino ir tyrinėjo republikonus. Dabafrgi 
Jaworksis demokratų pastatytas arba pasamdytas turės 
tyrinėti ir demokratus, nes didelė tų Korėjos fašistiniam 
režimui parsidavėlių dkuguma esą demokratai. Labai 
abejotina, ar jis galės1 ir norės atsidavusiai stengtis 
nusikaltėlius sumedžioti ir nubausti. Jau ir komercinė 
spauda tuo labai abejoja.

MENŠEVIKIŠKO 
IGNORANTO 
SAPALIOJIMAI

Kokiais “perlais” savo ne
laimingus skaitytojus šviečia 
menševikiškų “Naujienų” re
daktorius Martynas Gudelis 
puikiai pavaizduoja jo liepos 
7 dienos vedamasis “Petronio 
aruodas padeda amerikie
čiams,” kuriame, jis, tarp 
kitko, gieda:

“Savo laiku komunistinės 
idėjos buvo gana plačiai pa
sklidusios Amerikos lietuvių 
tarpe. Amerikon Maskva bu
vo atsiuntusi patį Vincą Kap
suką. Komunistinės organi
zacijos komunistai Amerikoje 
neturėjo, už tai jie sulindo į 
Amerikos lietuvių socialistų 
kuopas ir bandė patraukti 
juos savo pusėn. Laimė, kad 
tuo pačiu metu Amerikoje 
buvo Dr. Pijus Grigaitis . . . 
Kai bolševikas Kapsukas pa
teko į Ameriką ir planavo 
pagrobti socialistų įsteigtas 
spaustuves, tai Grigaitis ži
nojo, ką jiems paskyti ir kur 
juos pasiųsti. Kapsukas 
Amerikoje gerokai socialis
tams pakenkė, bet jis buvo 
priverstas išskubėti į Rusiją 
‘komunizmo statyti’.”

Kas žodis, tai netiesa, tai | 
melas, tai nesąmonė.

Kaip žinoma, 1913 metais 
kovo mėnesį iš kalėjimo Vin
cas Kapsukas buvo ištremtas 
į Sibirą, bet iš ten tais pačiais 
metais, draugų padedamas, 
pabėgo. Buvo apsistojęs Ry
goje, o 1914 metų pradžioje 
išvyko į Tilžę, paskui į Kro
kuvą, vėliau į Šveicariją, o iš 
ten, prasidėjus Pirmajam, 
pasauliniam karui, nuvyko į 
Škotiją ir ten tūlą laiką 
redagavo “Socialdemokratą” 
ir “Rankpelnį.” Bet Anglija 
buvo įsivėlusi į karą caristi- 
nės Rusijos pusėje ir pradėjo 
Kapsuką ir kitus pažangius 
veikėjus persekioti. Todėl 
jis, Amerikos draugų lietuvių 
socialistų kviečiamas, 1916 
m. vasarą atvyko į Jungtines 
Valstijas ir ėmė redaguoti 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
leidžiamus žurnalą “Naujoji 
Gadynė” ir savaitraštį “Ko
va.”

Kaip žinia, 1916 metais 
Rusijoje, taigi, ir Maskvoje, 
pilnai tebeviešpatavo caras. 
Taigi, pagal ignoranto Gude
lio kliedėjimą, tas caras, ku
ris buvo Kapsuką ištrėmęs į 
Sibirą, tą Kapsuką atsiuntė į 
Jungtines Valstijas padėti 
lietuviams komunistams bro
lius socialistus su Grigaičiu 
priešakyje pakrikdyti.

Arba Gudelio sapaliojimas, 
kad komunistai “sulindo į 
socialistų kuopas.” O iš tikrų
jų štai kaip buvo. Lietuvių 
Socialistų Sąjunga (LSS) bu
vo sudėtine dalimi Amerikos 
Socialistų Partijos, kuri gimė 
1901 metais. Pirmojo pasauli
nio karo ir Rusijos Socialisti
nės Spalio Revoliucijos klau
simais Socialistų Partijoje 
kilo aštrus pasidalijimas tarp 
dešiniųjų ir kairiųjų, kuris
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1919 m. privedė partiją prie 
skilimo įsikūrimo Amerikos 
Komunistų Partijos. Lietuvių 
Socialistų Sąjunga savo su
važiavime 1919 metais beveik 
vienbalsiai nutarė eiti su 
naująja partija.

Taigi, komunistams nerei
kėjo lįsti į jokias socialistų 
kuopas, nes tos kuopos tapo 
komunistų kuopomis.

Beje, 1917 m. metais po 
Vasario revoliucijos, kuri nu
vertė carą, Vincas Kapsukas 
sugrįžo į Rusiją padėti Leni
nui ir kitiems bolševikams 
ruošti jėgas Socialistinei 
Spalio Revoliucijai, kuri, 
kaip žinia, pasauliui davė 
pirmą darbininkų ir valstie
čių socialistinę valstybę.

V. VOKIETIJOS 
SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOJE

Liepos 20 d. dienraštyje 
“Daily World” skaitome labai 
įdomią korespondentės Mar- 
grit Pittman korespondenciją 
iš Vakarų Vokietijos sostinės 
Bonn. Joje rašoma apie padė
tį Socialdemokratų Partijoje, 
kuri šiandien yra valdančioji 
partija. Jos vadas Schmidt 
yra šalies premjeru. O parti
jos pirmininku yra buvęs 
premjeras Willy Brandt.

Korespondentė pasakoja 
apie Socialdemokratų Parti
joje vis aštrėjančią kovą tar
pe vadovybės ir eilinių narių. 
Ypač jaunime auga nepasi
tenkinimas partijos politika. 
Antai partijos Jaunimo Są
junga išsirenka vadovybę iš 
žmonių, kurie reikalauja, kad 
social-demokratų vadovauja
ma vyriausybė kovotų >už 
nusiginklavimą. Partijos va
dovybė beceremoniškai visą 
vadovybę pašalina ir Jauni
mo Sąjungos vadais paskiria 
savo šalininkus.

Vystosi nepasitenkinimas 
partijos ir vyriausybės politi
ka ir šiaip Socialdemokratų 
Partijos nariuose. Pav., ne
seniai Hamburgo mieste iš 
partijos pašalinta net 56 na
riai. Jų “nusidėjimas”: jie 
pasmerkė partijos pirminin
ką Brandt ir kitus dešiniuo
sius lyderius už atsisakymą 
bendradarbiauti su komunis
tais.

Willy Brandt

ŠILTAI JUOS SUTIKTI 
IR JŲ ENTUZIAZMĄ 
ĮVERTINTI

Vilniaus dienraščio “Tiesa” 
(liepos 13 d.) vedamajame 
“Jaunieji specialistai” su tei
singu pasididžiavimu rašoma:

“Studijos baigtos. Apginti 
diplominiai darbai, išlaikyti 
valstybiniai egzaminai. Nau
jas didžiulis jaunųjų specia
listų būrys išvyksta į pasky
rimo vietas, pradeda sava
rankišką darbą.

Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkis turi vis daugiau diplo
muotų aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų. Šiemet vien 
aukštąjį mokslą baigė dar 
devyni tūkstančiai žmonių. 
Pokario metais mūsų respu
blikos aukštosios ir specialio

sios vidurinės mokyklos išlei
do jau apie 350 tūkstančių 
auklėtinių. Dauguma jų sėk
mingai dirba pramonės įmo
nėse ir ūkiuose, mokymo ir 
mokslo įstaigose. Su nuošir
džia padėka jie prisimena 
savo dėstytojus ir studijų 
metus. Auditorijose ir labo
ratorijose sukauptos žinios, 
praturtintos darbo įgūdžiais, 
praverčia kasdieninėje veik
loje. Dirbdami kūrybiškai, 
daugelis jaunų specialistų ko
lektyvuose greitai įgyja auto
ritetą, jų nuomonė vertina
ma, į ją atsižvelgiama.

Susilaukti pripažinimo jau
nam žmogui, tik pradedan
čiam savo gyvenimo kelią, 
labai svarbu. Tai padeda 
pajusti, kad esi reikalingas, 
skatina dirbti gerai, pateisin
ti rodomą pasitikėjimą. Todėl 
kiekviename kolektyve nau
jokus su diplomais reikia 
sutikti jautriai, parodyti 
jiems dėmesį, sudaryti kuo 
palankesnes darbo ir buitines 
sąlygas.

Jaunimas visada kupinas 
entuziazmo, didelių polėkių. 
Jaunieji specialistai darbą 
pradeda, pasiryžę naujiems 
ieškojimams, turėdami savus 
sumanymus, degdami noru 
dirbti tik gerai. Gražius sie
kius privalome visada palai
kyti, kiekvieną protingą su
manymą dera paremti. Nau
jas žmogus, atėjęs dirbti į ūkį 
ar įmonę, mokyklą ar įstaigą, 
paprastai būna pastabesnis, 
pro jo žvilgsnį nepastebėti 
nepraslenka taisytini daly
kai, su kuriais kiti būna 
apsipratę. Įmonių adminis
tracija, ūkių vadovai žengian
tiems pirmuosius savarankiš
kus žingsnius turi būti ypač 
atidūs. Tais atvejais, kai dėl 
vienos ar kitos priežasties 
jauno specialisto siūlomos 
naujovės negalima priimti, 
reikia tai jam paaiškinti išsa
miai, argumentuotai, gerai 
įsigilinus. Tai turi ne sužlug
dyti norą siūlyti naujoves, o 
paraginti tolesniems vaisin
giems ieškojimams.”

NAUJA RESPUBLIKA 
AFRIKOS ŽEMYNE

Paskelbta 49-osios nepri
klausomos valstybės Afrikos 
žemyne—’Džibučio respubli
kos nepriklausomybė. Anks
čiau ji buvo vadinama Afarų 
ir įsų teritorija, kurią valdė 
Prancūzija. Tai buvo paskuti
nė Prancūzijos kolonija Afri
koje.

Pati jauniausia pasaulio 
valstybė yra tarp Semalio ir 
Etiopijos, Bab ei Mandebo 
sąsiaurio, kuris jungia Rau
donąją jūrą su Indijos vande
nynu, pakrantėje. Jos terito
rija—22,000 kvadratinių ki
ln netrų, joje gyvena apie 
250,000 žmonių. Tai dviejų 
tautybių—isų ir afarų atsto
vai. Iš jų daugiau kaip 
100,000 žmonių gyvena so-i 
stinėje Džibutyje.

Šie miesto, kurio vardu 
dabar pavadinta respublika, 
reikšmė saulės išdegintų, ak
menuotų dykumų šaliai labai 
reikšminga. Didžiuliam Dži
bučio uoste prasideda 800 
kilometrų ilgio geležinkelis, 
kuriuo transportuoja beveik 
60 procentų eksporto ir im
porto krovinių kaimyninė 
Etiopija. Atsižvelgdami į ne
paprastai patogią Džibučio 
strateginę padėtį, įgalinančią 
kontroliuoti Artimųjų Rytų 
naftos pervežimus, koloniza
toriai prancūzai įsteigė čia 
savo didžiausią užjūryje kari
nio jūrų laivyno bazę. Mokes
čiai už šių objektų naudojimą 
ir juose dirbančių afarų ir isų 
darbo užmokestis sudarė apie 
90 procentų afarų ir isų 
teritorijos—šalies, neturin
čios ne tik pramonės, bet ir 
žemės ūkio, pajamų.

Tik vienas procentas Dži
bučio respublikos teritorijos 
tinkamos dirbimui, ir visa
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Nutukęs pelnagrobis kapitalistas į skurdžių vaikus: “Aš 
žinau, kad jūs esate alkani, bet ką gi padarysi, kad reikia 
palaikyti šios šalies militarinę galybę jums apginti!”

AFRIKOS TAUTOS
STIPRINA VIENYBĘ

Gabono sostinėje Librevilio 
mieste įvyko Afrikos vieny
bės organizacijos šalių val
stybių ir vyriausybių vadovų 
asamblėjos eilinė kasmetinė 
sesija. Šią organizaciją prieš 
14 metų įsteigė Afrikos šalys, 
nusimetusios kolonijinės 
priespaudos jungą, ir jos 
politinę programą išreiškia 
jau pats pavadinimas: Afri
kos vienybės organizacija sie
kia užtikrinti jaunų žemyno 

. valstybių vienybę jų kovoje 
dėl bendrų interesų.

Uždavinys, kurį užsibrėžė 
Afrikos vienybės organizaci
ja, nėra lengvas. Mat, Afri
kos valstybės skiriasi viena 
nuo kitos ne tik ekonominiu ir 
socialiniu išsivystymu bei 
tradicijomis, bet ir savo vy

tai, ką išaugina sostinės apy
linkėse valstiečiai, subręsta 
“importinėse” žemėse, atvež
tose iš Etiopijos arba Jeme
no. Pagrindinė masė gyven
tojų klajoklių verčiasi gyvu
lininkyste—augina kupranu
garius, ožkas ir avis. Pasaulio 
rinkai šalis eksportuoja tik 
gumiarabiką—medžių dervą, 
iš kurios gaunami labai geros 
kokybės klijai. Kaip rašo 
Italijos žurnalas “Europeo,” 
Prancūzijos kolonializmas 
“paliko Džibučio respublikai 
labai daug problemų, iš kurių 
svarbiausioji—didžiulis skur
das.”

Šalies liaudis niekada nebu
vo susitaikiusi su skaudžia 
lemtimi, kurią jai primetė 
kolonizatoriai. Pastaraisiais 
metais afarų ir isų kova už 
laisvę taip išsiplėtė, kad kolo
nizatoriai buvo priversti 
trauktis. Šalyje buvo sureng
tas bendraliaudinis referen
dumas, kurio metu dauguma 
gyventojų pasisekė už nepri
klausomybę. Kartu vyko par
lamento rinkimai. Pergalę 
iškovojo liaudies susivieniji
mo už nepriklausomybę par- 
tija. Vienas iš jos lyderių) 
Hasanas Guledas tapo Džibu-1 
čio respubl/.os ministru pir
mininku. Dabar jis—šios ne
priklausomos valstybės pre- j 
zidentas. Pagal partijos pro
gramą jauna respublika grįš į 
savo užsienio politiką neutra
lumo principais ir draugiškais 
santykiais su kaimyninėmis j 
šalimis. Vidaus politikos sri-l 
tyje vyriausybė daugiausia! 
dėmesio numato skirti kovai 
už nacionalinę vienybę, likvi
duoti ekonominį atsilikimą,) 
badą, skurdą, ligas ir neraš
tingumą. S. Kulikauskas

riausybių politine orientacija.
Pavyzdžiui, šalis, kurioje 

pagal eilę įvyko aukščiausių 
j Afrikos vadovų susitikimas, 
niekada nepasižymėjo savo 

i režimo pažangumu. Štai kaip 
ją apibūdina Amerikos infor
macijų agentūra Associated 
press:

“Gabone ginkluotosios pa
jėgos ir svarbiausi postai 
vyriausybėje yra grupės gi
minaičių ir jų artimųjų ranko
se arba yra jų kontroliuoja
mi. Gabono prezidentas Oma
ras Kongas, visiškai nesivar
žydamas, vyriausybiniuose 
departamentuose ir armijoje 

I laiko daugiau kaip tūkstantį 
Prancūzijos karihių ir civili
nių patarėjų. Jis viešai šlovi
na prancūzų—buvusių šios 
šalies kolonijinių šeimininkų, 

I pasak jo, “teigiamą” paliki- M mą.
Beje, Omaras Bongas buvo 

! išrinktas—taip pat pagal 
eilę—šių metų Afrikos vieny
bės organizacijos pirmininku.

Į Afrikos vienybės organi
zaciją įeina šalys, ryžtingai1 
kovojančios prieš imperializ-

■ mą ir neokolonializmą. Tai 
Alyžyras, Angola, Beninas, 
Gvinėja, Kongas, Libija, Mo
zambikas, Somalis, Etiopija

. ir kai kurios kitos. Jų balsas 
! tvirtai nuskambėjo Librevi- 
lyje įvykusioje sesijoje.

Svarbiausias sesijos nuta
rimas buvo Zimbabvės pa
triotinio fronto pripažinimas 
vieninteliu teisėtu Rodezijos 
afrikiečių daugumos atstovų. 
Tuo pačiu buvo smogtas smū
gis Vakarų valstybių pla
nams. Šios valstybės tikisi, 
kad, padedant juodosioms 
marionetėms, kurios pasiry- 
žusios už pinigus tarnauti 
rasistams, joms pavyks iš
saugoti baltųjų mažumos val
džią šioje šalyje. Afrikos 
vienybės organizacijos foru
mo dalyviai paragino gerokai 
padidinti materialinę ir politi
nę pagalbą kovotojams už 
Zimbabvės liaudies laisvę.

Librevilyje įvykusioje 
asamblėjoje į Afrikos vieny
bės organizaciją buvo priimta 
dar viena valstybė—Džibučio 
respublika. Tai buvusi Pran
cūzijos kolonija, visai nese
niai gavusi nepriklausomybę.

Susitikimas Librevilyje 
tam tikru mastu prisidėjo 
prie Afrikos valstybių suar- 
rėjimo antiimperializmo pa
grindu. Jos dalyviai dar kar
tą pasmerkė rasizmą ir neo
kolonializmą, pasisakė už tai, 
kad Zimbabvės ir Nambijos 
tautoms būtų suteikta teisė į 
apsisprendimą, vieningai pa
reikalavo, kad Izraelis išves
tų savo kariuomenę iš oku
puotų arabų žemių.

A. Krasėnas
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“LAISVEI” IŠ BERLYNO

Atsilanky II as tėviškėje
LEONAS STEPANAUSKAS

Gimiau Kauno priemiestyje 
Šančiuose. Kartą motina pa
rodė tą namą. Vis tiktai 
viskas prasideda visai ki
tur . . . Suvalkijoje, pietų 
Lietuvoje, Janaukos kaime 
arti Kalvarijos, gal du kilo
metrai į vakarus nuo garsaus 
Kauno—Suvalkų plento, dar 
vadinamo, ar vadinto, Peter
burgo-Varšuvos plentu, ku
riuo kažkada daug vargdienių 
patraukė į emigraciją, į 
“amerikas” (nuotrauka nr. 1). 
Ir čia aš neperseniausiai apsi
lankiau. Trumpais žodžiais 
noriu papasakoti apie tai.

Pasiūlė į Kalvariją nuva
žiuoti revoliucinių kovų vete
ranė Elena Pušinienė, su 
kuria laiškais iš Berlyno per
simetu. Jos vyro tėviškė 
Kalvarijos kraštas. Broniaus 
Pušinio vardu pavadinta vi
durinė mokykla and Šešupės 
kranto. . .

Čia galima pradėti. Nes tai 
ir mano mokykla, buvusi 
Kalvarijos progimnazija, kur 
dar “anais” laikais, ne socia
lizmo, pradėjau gyvenimo 
planus kalti (labai norėjau 
lakūnu būti), rašinėti (nuo 
satyrinio aprašymo mokyklos 
padaužos, kuris užgavo man į 
aki kritusią mergaitę), daug 
skaityti (va tatai ir nulėmė 
visus tolimesnius kelius ir 
darbus).

Pažiūrėkite į, nuotraukas, 
kurias priduriu. Grupė žmo
nių (nuotr. nr. 2)—tai mes su 
Kalvarijos B. Pušinio viduri
nės mokyklos mokytojais. 
Kai čia sustojom fotografuo
tis, ką tiktai apžiūrėjom mu
ziejėlį. Puikiai sutvarkytą! 
Galima iš dokumentų ir eks
ponatų knygą sudėti. Kartų 
kartos apleido mokyklą. Vi
sas pokario metas matosi. 
Kartu Kalvarijos ir apylinkių 
istorija, gabalėlis Lietuvos 
istorijos . . .

Neiškenčiau ir pakritika
vau: o kodėl mokyklos istori
ją nepradėti nuo dar ankstes
nių laikų, kai progimnazija 
čia buvo ... Ir pats B. 
Pušinis mokėsi “anais” laikais 
(gerokai prieš mane patį!). 
Susimąstė draugai. Tikrai! 
Pažiūrėsim, sako . . .

Atskirai “eksponuoju” jau
nuolį—mokyklos muziejaus 
direktorių su raktu (nuotr. 
nr. 3). Tai buvęs mokinys, o 
dabar jaunas mokytojas . . . 
Užtenka į jį pasižiūrėti, kad 
atpultų reikalas pasakoti, ko
kia karta mano tėviškėje 
auga ir užauga. Apie mokyk
lą noriu pasakyti: moderni; 
visa kuo aprūpinta; pajėgi 
padėti savo vaikams įgyven
dinti vaikystės ir jaunystės 
svajones.

Grupėje, beje (nuotrauka 
nr. 2), stovi mano bičiulis ir 
bendravardis Leonas Statu- 
levičius, vienas iš garbingiau
sių Lietuvos kaimo žmonių, 
ilgametis Tarybų Lietuvos 
kolūkio pirmininkas. Nusi
traukę prie mokyklos, riedė
jom ir pas jį. . .

Dievaži, nustebino, nes jau 
ilgiau Lietuvos kaime nebu
vau buvęs. Fermų pastatai, 
pašarų fabrikai . . . Gražios 
kolūkiečių trobos. Pagaliau

sena valstiečio grįčia, kur 
kolūkio svetainė (prie ežerė
lio) įrengta. Ten dainavom ir 
alaus išgėrėm. Griežta ir 
punktuali Elena Pušinienė 
laiku tvirtą žodį tarė: “Drau
gai, mūsų proto-ko-las nema
žas. Norim dar daug ką 
šiandien pamatyti. Važiuo
jam. . .” Vėl revoliucionierės 
žentas sėda prie vairo . . . 
Ritamės. Dabar jau į . . . 
Janauką. . .

Pasukom nuo plento į vaka
rus. Širdis labiau plaka . . . 
Kelias išmaltas. Matyt, sunk
vežimiai darbuojasi . . . Žiū
riu, žiūriu: kur mano “tėviš
kė”? Lyg ir per toli nuvažia
vom. Stop! Moterėlė keliu 
eina . . . Tyčiomis suktai 
paklausiu, kur čia “jackevičy-

Mokyklos muziejaus vedėjas, 
nė,” kur “dzidolikinė”. . . 
Ten! Ranka rodo. Jei Jacke- 
vičiai kairiau gyveno, tai 
dešiniau, prie kelio—mūsų 
namai . . . Rodau ranka į 
tuščią vietą: o ten kas nors 
gyveno!? Kaipgi! Stepanaus
kai,—sako. Po to—Skambu
čiai . . . Paskui melioratoriai 
viską nugriovė . . .

Dabar jau eilė sekančiai 
nuotraukai (nr. 4). Ant kelio 
stoviu su senyvu vyriškiu. 
Mat, jis irgi pro šalį traukė 
. . . “Labas, kaimyne,—pa
sveikinu.—Matytas . . . Kaip 
pavardė?” “Tumosa . . .”,— 
sako jis, (Mano sena mama 
pasižiūrėjus į šią nuotrauką 
vėliau pasakė: “Taigi Tumosų 
Juozukas. Kaip nuseno varg
šas”. . . “O tu kas toks?”— 
klausia Tumosa mane. “Ste
panauskas!”—prisipažįstu. 
“Ak tu!” Ir iš karto priduria: 
“Taigi Stepanauskutis, tas 
kur Vokietijoj? . . .” Ir šalta, 
ir šilta nuo to, kad štai 
kažkur žmogaus širdies ker
telėj tu dar “Stepanausku
tis.” ... Nusifotografuojam 
kaip broliai ant kelio . . .

Čia su Jackevičių Danute, 
Zose, Vitu, Liudu (jį vokie
čiai nušovė pirmą karo dieną) 
bėgiojom . , . Bet kad žinotu
mėt, kas ta pašėlusiai plyna 
vieta už mudviejų su Tumosų 
Juozu nugarų! Tai mano tė
viškė. Bene stipriausias visų 
paskutiniųjų metų pergyve
nimas. Kad nors “mūsų” 
gluosniai būtų išlikę. Nors 
krūmokšniai jų vietoj . . . 
Nie-ko! (“Ir juos iškirto,”— 
paaiškina Juozukas, —“po 
jais kelias nedžiūvo; čia drėg
na.”

Bet už jų—Čia buvo mūsų 
sodyba. Aukšti, aukšti me-

Su Kalvarijos mokyklos mokytojais.
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Ant Kauno-Suvalkų plento pas Kalvariją.

džiai aplink sodą . . . Šimta
mečiai! Tvenkinys taip gra
žiai apaugęs . . . Šalia jo 
stovėjo ąžuolas! Po juos giles 
rinkau. Beje, į tvenkinį vieną 
ankstyvą pavasarį “išplau
kiau” laivu, kuris tuoj apvirto 
. . . Visi žiūrovai vaikai išsi
gandę pabėgo. Išėjus mama 
išvydo mažiausią, Jackevičių 
Vitą . . . Kur aš,—panoro 
mama žinoti. “Jūš Nytas 
(sutrumpintas “Lionytis” bai
gia skęsti . . .”—nušveplavo 
mažas kaimynas. Kilo triukš
mas. Tėvas ištraukė. Rykš
tes kailiui lupti pats turėjau 
nusiskinti. . .

Va šitos dykynės vietoj, 
tuomet keturkampiu pasta
tais apstotos, rašyti pradėjau 
. . . Ne vien satyra savo 
meiles gyniau. Gimnazistu 
būdamas eiles rašiau. Pame
nu, pirmais tarybiniais me
tais jaunimo laikraštis pirmą 
eilėraštį atspausdino. Kalva
rijoj juodu ant balto išvydau. 
Taip nustebau, kad iki namų 
su laikraščiu rankoj tris kilo
metrus bėgau. . .

Čia pirmos eilutės “Žvaigž
dutei,” kurią B. Dvarionas 
pavertė iki šiol skambančia 
daina, gimė . . . (Užrašiau ją 
Kapsuke, “Karvauskų” na
me, kur kaip mokinys “ant 
kambario” gyvenau. Lauko 9, 
dabar, berods, Žemai
tės . . .). Senam šimtame
čiam mūs name Janaukoj tu
rėjau mažą kambarėlį, kur už 
lango—arti—kaštonas stovė
jo ... Ir dabar manyje jis 
stovi! Kaip ir saldinė obelis, 
nuo kurios byrėjo,—taip da
bar atrodo!—saldžiausi pa
sauly obuoliai. . .

Žinoma, tokia aplinka lite
ratą-gimnazistą netgi per
daug lyriškai nuteikė. Bene 
1947 metais už tai gavau kuo
lu per galvą. “Jaunieji, kurie 
neatsisako senumo,”—pasi
rodė straipsnis “Literatūroje 
ir mene.” Iš po E. Mieželaičio 
plunksnos . . . Mano gimna
zistiška “lyrika” sutiško kaip 
po geru kūju (beje, straips
nyje tapo sumalti dar ir P. 
Drevinis, E. Karaliūtė, dabar 
folkloriste). Reikia pasakyt, 
kad žmogus gerą darbą pada
rė. Matyt, ne savo amato 
buvau ėmęsis. Gimnazistiška 
poezija nuėjo į praeitį . . . 0 
šalia tikrovė beldėsi į duris. 
Mamą išrinko Žemaitės kolū
kio pirmininke! Miškiniai 
siuntė grąsinimus. Naktimis 
pasigirsdavo šūviai. Netgi 
man, vienos Vilniaus redakci
jos darbuotojui ir . . . stu
dentui, darėsi pavojinga at
važiuoti . . . Bet aš važiavau, 
nes kitaip negalėjau. Mama 
taipgi ten dirbo ... Už darbą 
tapo pažymėta Darbo Raudo
nosios vėliavos ordinu . . .
... Ir va už Tumosų Juozo 

ir mano pečių vieta, kur 
viskas “išskrido.” Kaštonas ir 
saldinė, tvenkinys ir durpi- 
nyčia su meldais; visas sodas 
ir “giraitė” —sodo tęsinys 
(dešimt-dvidešimt žingsnių 
ilgumo, tėvo-kaimo mokytojo 
ir poeto fantazija); kambarė
lis, kuriame viskas, viskas 
prasidėjo . . .

Staiga persmelkia mintis: 
Esu tasai vienintelis “burti
ninkas,” kuris gali viską iš 
naujo atgaivinti . . . Ant 
popieriaus!

Ką padarysi, mes ^uvalkie- 
čiai nestingame fantazijos.

Jos šaknys giliai širdyse . . . 
Štai šitos kelionės pabaigoj 
kalbėjau su bičiuliu Vilniaus 
gydytoju Vytautu Gurevi
čium. Jis “neturėjo laiko,” 
skubėjo į “klasės susitikimą” 
Kapsuke, buvusioje Mari
jampolėje. Klasė susitin
ka .. . kasmet. O Rygiškių 
Jono gimnaziją (dabar “Pir
mąją . . .”) atsisveikino bene 
prieš 38 metus! . . “Brangus 
turtas prisiminimai . . . jau
nystės draugai . . .”—kalbė
jo Vytautas.—“Sutarėm tol 
susitikinėti, kol . . . pagaliau 
į susitikimą ateis tik vienas 
žmogus. . . liks vienas.”

Pakeliu akis ir jaučiu, kad 
norisi likusią laiko atkarpą 
prasmingai nugyventi.

Su kaimynu Juozuku Janau- 
koje.

Auga naftos 
chemijos milžinas 
Lietuvoje

500 hektarų užima Mažei
kių naftos perdirbimo gamy
klos statybos aikštelė. Dabar 
šiame stambiausiame respu
blikos objekte prasidėjo tech
nologinių įrengimų montavi
mas. Įsijungę į socialistinį 
lenktyniavimą Didžiojo Spa
lio 60-mečio garbei, statybi
ninkai įsipareigojo kitąmet 
atiduoti naudoti įmonės pir
mąją eilę.

Nafta į Mažeikius tekės iš 
Pavolgio ir Sibiro specialiai 
nutiesta “Draugystės” nafto
tiekio atšaka. Nauja įmonė 
padės geriau aprūpinti Lietu
vos liaudies ūkį mazutu, ben
zinu, dizeliniu kuru, suskys
tintomis dujomis.

Šio stambaus pramonės 
komplekso statyboje daly
vauja daug labai kvalifikuotų 
specialistų iš visų mūsų šalies 
kampelių.

Prasidėjo technologinių įren
gimų montavimas.

A. Dilio nuotr.

ĮVAIRUMAI

•PRAGRĘŽTAS
ANTARKTIDOS LEDAS
Ilgai stengėsi įvairių šalių 

mokslininkai prasiskverbti 
po Antarktidos šelfiniu ledu, 
bet jų pastangos vis nueidavo 
niekais. Pirmiesiems tai pa
vyko tarybiniams specialis
tams. Specialiai sukonstruo
tais gręžimo įrengimais jie 
pragręžę Antarktidos šelfinį 
ledą netoli Novolazarevska- 
jos stoties.

Tarybiniai poliarininkai už 
35 km nuo žemyno kranto 
išgręžė 357 m gylio šachtą. 
Po šelfiniu ledu pasirodė 
besąs 200 m vandens sluoks
nis. Tikra poledyninė jūra. 
Buvo iškelti jūros dugno 
grunto pavyzdžiai.

Tokie gręžiniai atvers pla
tesnes galimybes tirti ledu 
apklotus šelfinių jūrų vande
nis—jų hidrologinį režimą, 
biologiją, taip pat dugno geo
logiją.

•SACHARA PLEČIASI
Sachara—didžiausia dyku

ma pasaulyje—plečiasi. Nuo 
1925 m. jos plotas padidėjo 
350,000 km2. Mokslininkų 
apskaičiavimais mūsų am
žiaus pabaigoje Sacharos plo
tas padidės dar 20%.

SNO iniciatyva atlikti tyri
mai parodė, kad tokio inten
syvaus dykumos didėjimo 
priežastis yra ne klimato 
pasikeitimas, o žmonių veik
la—neteisingai naudojami 
prie dykumos esantys plotai. 
Specialiame SNO pranešime 
pabrėžiama, kad dėl žmogaus 
kaltės mūsų planetoje atsira
do 13 mln. km2 dykumų.

•RŪKYMAS IR ŠLAPIMO
PŪSLĖS VĖŽYS
Austrijos Federalinio svei

katos apsaugos instituto ben
dradarbis dr. G. Flamas pa
skelbė, kad rūkantys (taip 
pat ir metę rūkyti) kur kas 
dažniau už nerūkančius serga 
šlapimo pūslės vėžiu (“Medi
cal Tribunland Medical 
News,” JAV). Austrijoje at
likti tyrimai parodė, jog 88% 
sergančiųjų šlapimo pūslės 
vėžiu yra rūkoriai. Iš 1798 
žmonių, tirtų 1972—1975 m., 
213 jau yra mirę, o iš likusių 
gyvų 1585 žmonių 51,1% 
kenčia nuo papilomos ir 
48,9%—karcinomos. Daugu
ma šių ligonių vyresni kaip 60 
metų, 70% iš jų pradėjo 
rūkyti iki 19 metų.

•PNEUMATINIS
AUTOMOBILIS
Italijoje sukurtas nedidelis 

pneumatinis automobilis. Jį 
varo suspaustas oras iš devy
nių plieninių balionų. Mašina 
išvysto iki 30 km/ h greitį, 
suspausto oro užtenka 2 va
landų kelionei. Automobilis 
skirtas dirbti sprogimų po
žiūriu pavojingoje aplinkoje 
—kasyklose, chemijos įmonių 
cechuose. Konstruktoriai ma
no, kad pneumatinis automo
bilis tiktų ir miestų gatvėms 
—jis neteršia atmosferos, 
neužima daug vietos, yra 
manevringas.

• Baigęs tarnybą Paryžiaus 
policininkas Martinas Vikto
ras, mažumėtę drovėdama
sis, savo kolegoms papasako
jo tokį dienos nutikimą: “Sto
vėjau savo poste. Staiga ne
žinia iš kur atsiradęs žalios 
spalvos VReno,” nepaisyda
mas elementariausių taisyk
lių, prasibrovė pro laukian
čias mašinas ir akiplėšiškai 
pasuko į kairę. Žinoma, tuoj 
sustabdžiau. Priėjęs prie ma- 

| šinos, išsitraukiau baudų kvi- 
| tų bloknotą, bet nespėjau nė 

mirktelėti, kai “Reno” vaira
vusi moteriškė išplėšė jį iš 
rankų, brūkštelėjo savo para
šą ir pašėlusiu greičiu nurūko 
tolyn. Tai buvo kino žvaigždė 
Žana Moro!”

Nuotraukos iš Lietuvos

Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų studentų 
dainų ir šokių liaudies ansamblis “Vėtrungė.”

Beveik visose Tarybų Lietuvos aukštosiose mokyklose 
šalia akademinio jaunimo chorų veikia dainų ir šokių liaudies 
ansambliai. B. Aleknavičiaus nuotr.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiume gražiai 
pagerbti Socialistinio darbo didvyriai —Molėtų rajono 
Ciulėnų kolūkio pirmininkas K. Rakauskas [dešinėje], 
Utenos rajono Naujasodžio kolūkio brigadininkė E. Selenie- 
nė ir Biržų rajono “Bendro darbo” kolūkio traktorininkas A. 
Valtauris. A. Palionio nuotrauka

Ukmergės miesto Universalinė parduotuvė.
A. Brazaičio nuotr.

Alytuje pastatyti dideli modernūs rūmai, kuriuose vyks 
įvairios iškilmės, koncertai, sporto varžybos.

V. Brazaičio nuotr.

Šiemet Tarybų Lietuvos baldų pramonė trečdaliu atnaujina 
savo produkcijos asortimentą. Vilniaus baldų projektavimo 
konstravimo biuro specialistai paruošė naujus svetainių, 
miegamųjų, virtuvių baldų komplektus, kurių gamybai bus 
panaudojamos naujos medžiagos,

V. G Ulevičiaus nuotrauka



4-TAS PUSLAPIS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Liepos 14 d. Vilniuje lankėsi įžymus ■ 
svečiai iš kaimyniškos Lenkijos

Sveikatos apsaugai gerinti

Naujas rajono ligoninės kompleksas. V. Gulevičiaus nuotr.

Šalčininkuose pastatytas 
didelis gydymo kompleksas. 
Tai penkių aukštų Centrinė 
rajono ligoninė su erdvia 
poliklinika. Greta įsikūrė 
vaistinė.

Naujoje ligoninėje yra chi
rurgijos, traumatologijos, te
rapijos, vaikų, ginekologijos 
skyriai, dvi operacinės, rent
geno, fizioterapijos, gydomo
sios gimnastikos ir kiti kabi
netai, gerai įrengta laborato
rija. Ligoninė aprūpinta nau
jausia medicinine aparatūra, 
oro kondicionavimo, signali
zacijos ir kitais įrengimais.

Šiomis dienomis naujasis 
kompleksas iškilmingai atida
rytas. Įvykusiame darbo 
žmonių mitinge rajono Vyk
domojo komiteto pirmininkas 
Z. Sobieskis, šį kompleksą 
stačiusio “Vilniaus statybos” 
tresto valdytojo pavaduoto
jas A. Dominas, naujosios 
Centrinės ligoninės vyriau
siasis gydytojas N. Odinočen- 
ka papasakojo, kaip respubli
koje praktiškai įgyvendina
ma naujos TSRS Konstituci
jos projekte garantuojama 
darbo žmonių teisė į sveika
tos apsaugą. Šiame rajone 
ponų valdžios metais dirbo 
tik du gydytojai, veikė mažy
tė ligoninė. O naujojoje yra 
300 lovų, dirbs apie 500 
gydytojų, vidurinio medici
nos ir techninio personalo 
darbuotojų. Daugiau kaip 500

ŽMONIŲ PATOGUMUI

Trakai sutinka poilsiautojus

Žeimą—ramūs, vasarą— 
judrūs Trakai. Senąjį ežerų 
apjuostą miestą per poilsio 
sezoną aplanko apie pusė 
milijono svečių.

Šeimininkams, ypač preky
bininkams, rūpesčių nemaža.

— Poilsiautojams atidarė
me dvidešimt penkis naujus 
prekybos taškus, priėmėme 
daugiau kaip šimtą naujų 
darbuotojų,—pasakoja Tra
kų Rajkoopsąjungos valdy
bos pirmininkas J. Daraške- 
vičius.—Prasidėjus sezonui, 
prekių apyvarta rajone padi
dėja visu ketvirtadaliu.

— Šiuo metu Trakuose 
statoma erdvi universalinė 
parduotuvė su gastronomu. 
Tai padės pertvarkyti visą 
miesto prekybinį tinklą. Taip 
pat pradėtas statyti alaus 
baras-kibininė, projektuoja
ma 100 vietų vasaros kavinė. 
Aukštadvaryje ir Lentvaryje 
rekonstruojamos senos kavi
nes, —supažindino Raikoop- 
sąjungos valdybos pirminin
ko pavaduotojas P. Vaidogas.

Tiltu į Trakų pilį srūva 

pacientų kasdien galės priim
ti Centrinė poliklinika.

Atidarant naująjį gydymo 
centrą, dalyvavo Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotoja L. Diržinskaitė, 
sveikatos apsaugos ministro 
pirmasis pavaduotojas M. 
Zaikauskas.

Šalčininkų sveikatingumo 
kompleksas—tik viena iš 
daugelio sveikatos apsaugos 
įstaigų, kurios stos rikiuotėm 
dešimtojo penkmečio metais. 
Žaliuosiuose Vilniaus pušy
nuose auga didelis sveikatos 
miestelis—tūkstančio lovų li
goninė. 450 lovų onkologinis 
dispanseris, 300 lovų vaikų 
ligoninė. Nauji gydymo kor
pusai baigiami statyti Pane
vėžio Respublikinėje ir Ra
seinių Centrinėje rajono ligo
ninėse. Pagal kaimo ambula
torijų statybos schemą nau
jos sveikatos įstaigos šiemet 
bus atiduotos naudoti Dotnu
voje, Lentvaryje, Žiežma
riuose, Molėtų rajono Joniš
kio gyvenvietėje. Devynios 
kaimo ambulatorijos su 880 
apsilankymų per pamainą 
bus pastatytos kooperuoto
mis kolūkių lėšomis. Lovų 
skaičius respublikos ligoninė
se per penkmetį padidės dau
giau kaip 5 tūkstančiais.

Sveikatos apsaugos objek
tų statybai šį penkmetį nu
matyta beveik 85 milijonai 
rublių. i ELTA

ekskursantai. Paežerės, pa
plūdimiai marguoja poilsiau
tojais. Vaizdingųjų Trakų 
svečius prekybininkai pasi
ruošę skaniai pavalgydinti, 
atgaivinti vaisvandeniais.

Autoturistams ir ekskur
santams vakarinėje kurorti
nio miesto dalyje įrengta 400 
vietų mokama automobilių 
aikštelė. Daug autoturistų 
apsistoja vaizdingose Galvės 
ir Akmenos ežerų pakrantė
se. Paežerėje, netoli Užtra
kio turistinės bazės ir rekon- 
stuojamo parko, šiemet jiems 
tarnaus nemažas kempingas 
ir jauki poilsiavietė, kurioje 
jau sumargavo palapinės.

Šimtus poilsiautojų šią va
sarą sutrauks taip pat Ilgio, 
Mon ir Monaičio ežerų pa
krantės. Daugirdiškėse vei
kia beveik tūkstančio vietų 
poilsio kompleksas “Trakai.” 
Ateityje Daugirdiškių vasar
vietė praturtės nauju 160 
vietų; šildomu poilsio namų 
korpusu.

Ona Jurevičienė
Algirdas Genėtinis

Vilnius, VII. 14. (ELTA). 
Šiandien į Vilnių draugystės 
traukiniu atvyko didelė gru
pė Lenkijos Liaudies Respu
blikos turistų—pramones ir 
žemės ūkio pirmūnų, kultū
ros ir mokslo darbuotojų. 
Prieš tai jie viešėjo Minske, 
šalies sostinėje—Maskvoje, 
revoliucijos lopšyje—Lenin
grade.

Pagerbdami didžiojo revo
liucijos vado atminimą, sve
čiai iš Lenkijos Liaudies Res
publikos padėjo gėlių prie 
paminklo V. Leninui.

Draugai lenkai susipažino 
su respublikos sostinės praei
timi ir nūdiena, darbo žmonių 
pasiekimais, sutinkant Di
džiojo Spalio 60-metį.

Taipgi Lietuvoje lankėsi ir

Naujas sveikatos stiprinimui baseinas 
su pašildytų jūros vandeniu Lietuvoje

Vanagupėje statomas sana
torinis kurortinis komplek
sas. Jo centre numatyta 
įrengti vieną didžiausių Lie
tuvoje atvirą plaukimo basei
ną, skirtą gydymo fizkultūri- 
nėms procedūroms. Baseinas 
bus su jūros vandeniu.

Šiame komplekse numato
ma ir sporto salė, kaskadinės 
maudyklės, soliarumas, pro
cedūrų, fizioterapijos bei me
dicininės kosmetikos kabine
tai, gydomosios fizkultūros 
salės, poilsio kambariai ir

Vilniaus didysis universitetas 
praturtės ir naujais pastatais

Vilnius. — Šis savitas ar
chitektūros ansamblis atjau
nės,—pasakoja Eltos kores
pondentui šios aukštosios 
mokyklos prorektorius J. 
Grigonis.—Greta esančiame 
architektūros paminkle bus 
atidarytas pirmasis respubli
koje pažangios mokslo min
ties muziejus.

Iki jubiliejaus Universite
tas praturtės naujais pasta
tais. Dar šiemet statybinin
kai žada atiduoti Fizikos fa
kulteto mokomąjį korpusą su 
moderniomis laboratorijomis 
ir auditorijomis. Ateinančiais 
metais numatoma pradėti 
statyti stambų skaičiavimo 
centrą. Jis galės aptarnauti 
visas Tarybų Lietuvos sosti
nės aukštąsias mokyklas. Pa
gerės ir akademinio jaunimo 
buities sąlygos. Antakalnio 
Studentų miestelyje išaugs 
keli nauji bendrabučiai, ku
riuose gyvens apie 1600 stu
dentų.

Garbingos sukakties proga 
išeis nemaža leidinių, skirtų 
seniausios šalyje aukštosios 
mokyklos praeičiai ir dabar

Kiek šiandien Lietuvoje 
televizorių ir radijo imtuvų?

Sociologinių tyrimų duo
menimis Lietuvos TSR šim
tui šeimų tenka apie 76 
televizorius ir 112 radijo im
tuvų. (Centrinės statistikos 
valdybos duomenimis 1975 
metais 100 šeimų teko 65 
televizoriai). Beje, atskirose 
respublikos vietovėse televi
zorių ir radijo aparatų yra 
nevienodai: štai Vilniuje ir 
Kaune 90 iš 100 šeimų turi 
televizorius, respublikinės 
priklausomybes miestuose—

LAISVĖ

viešėjo Tarybų Sąjungoje 
viešėjusi Alžyro delegacija. 
Svečiai pabuvojo Kaune, 
Liaudies buities muziejuje 
Rumšiškėse, susipažino su 
Lietuvos sostinės senamies
čiu ir naujais gyvenamaisiais 
rajonais.

Tomis pačiomis dienomis 
Lietuvoje lankėsi ir tris die
nas viešėjo Italijos Pavijos 
miesto delegacija, kuriai va
dovavo meras K. Veltrės. 
Svečiai susipažino su Vilniu
mi, lankėsi V. Kapsuko uni
versitete, susitiko Vilniaus 
miesto Vykdomojo komiteto, 
Lietuvos Draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijos vadovaujan
čiais darbuotojais.

kitos patalpos. Baseinui su 
pašildytu jūros vandeniu vie
nu metu galės naudotis 500 
žmonių.

Projektavimo instituto vy
riausiasis projekto architek
tas A. Leckas, architektai L. 
Merkinas ir S. Šarkinas, 
vyriausiasis konstruktorius 
I. Rusteika iš tipinių geležies 
ir betono karkaso konstrukci
jų sukūrė architektūriniu po
žiūriu originalius, išraiškin
gus sportinio komplekso sta
tinius.

čiai. Leidžiama trijų tomų 
akademinė Vilniaus Universi
teto istorija, istorijos viena- 
tomis išeis rusų kalbą. Knygų 
lentynose pasirodys Univer
siteto steigimo bei kitų istori
nių aktų rinkinys “Academia 
et Universitetas Vilensis,” 
albumas “Vilniaus Universi
teto architektūra ir meno 
paminklai.” Ruošiama pir
moji stambi bibliografija, į 
kurią bus įtraukti visi Uni
versiteto mokslininkų publi
kuoti darbai ir literatūra apie 
jį. Apie mūsų Alma Mater 
kuriamas dokumentinis fil
mas.

Visuomenės susidomėjimo 
susilaukė Universiteto ren
giamos Mokslo dienos respu
blikos miestuose ir rajonuo
se.

Universiteto 400 metų su
kaktį, baigdamas pasakė J. 
Grigonis, su pasididžiavimu 
ruošiasi sutikti tūkstantinė jo 
profesorių ir dėstytojų šei
ma, 16 tūkstančių studentų, 
virš 30 tūkstančių specialis
tų, kuriuos ši aukštoji moky
kla paruošė pokario metais.

87, kituose miestuose ir mies
teliuose—70, kaimo vietovė
se—62.

Iš turimų 100 televizorių 95 
rodo juodai baltą vaizdą, 
tačiau sparčiai didėja paklau
sa spalvotiems televizoriams. 
Dauguma respublikos šeimų 
(apie 70 procentų) turi ir 
televizorius, ir radijo imtu
vus. Tik penki procentai šei
mų netūri nė vieno šių apara
tų-

ĮVAIRUMAI
• Stokholmo inžinieriui An

dersonui pavogė automobilį 
“Volvo-65.” Policija mašiną 
greitai surado. Didžiausiam 
savininko nustebimui, vagys 
seną akumuliatorių pakeitė 
nauju. Po poros savaičių ma
šina vėl dingo. Policija sura
do. Ir ne kartą . . . Vagys vis 
nuvarydavo jo mašiną. Per 
pastaruosius pusantrų metų 
“Volvo-65” vienuolika kartų 
buvo pavogtas ir surastas. 
Keisčiausia, kad kiekvieną 
kartą automobilis grįždavo 
vis pagerintas. Po paskutinio 
vogimo ji buvo perdažyta, jos 
greičių dėžė buvo pakeista 
nauja ir įstatyti naujutėliai 
šviestuvai. Andersonas norė
tų automobilį kapitališkai re
montuoti, bet laukia ... gal 
vagys, pavogę 12-tą kartą, 
suremontuos.
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Nuostabiosios pamario gamtos vaizdai, žvejų, įžymių 
uostamiesčio žmonių portretai—pagrindinės klaipėdiečio 
dailininko Edvardo Malinausko kūrybinės temos. Šiuo metu 
jis kuria tematinę drobę “Šimonys,” kur vaizduojama 
liaudies rašytoja Ieva Simonaitytė su savo kūrinių herojais.

Nuotraukoje: dailininkas E. Malinauskas prie drobės 
“Šimonys.” B. Aleknavičiaus nuotr.° Kacumis Suzukis, santū

rus tarnautojas iš Tokijo, pa
siekė pasaulio rekordą šoki
nėdamas per virvutę. Peršo
ko ją 37427 kartus ir sumušė 
rekordą, priklausiusį vienam 
amerikiečiui, atlikusiam “tik” 
35,000 šuoliukų. Naujam re
kordui Suzukiui prireikė 4 
valandų 22 minučių ir 30 se
kundžių. Per tą laiką jis pra
rado 2 kg svorio.

o

• 86 metų anglė S. Mitchele 
dirbusi medicinos seserimi 
“Britaniko” laive, kuris 
1916-ųjų lapkritį nuskendo 
Egėjaus jūroje, torpeduota^ 
vokiečių povandeninio laivo. 
Sužinojusi, kad grupė jūros 
gelmių tyrinėtojų ruošiasi 
nusileisti į nuskendusį laivą ir 
jį apžiūrėti, ji skubiai nusiun
tė ekspedicijos vadovui laiš
ką, primygtinai prašydama 
duoti jai galimybę nors kartą 
nusileisti į nuskendusį laivą. 
Ji norinti paimti iš savo kaju
tės atminimo laikrodį ir dar 
kai kurias smulkmenas, ku
rias, kilus sąmyšiui, užmiršo 
pasiimti katastrofos die
ną.. .

HENRIKAS CIGRIEJUS

Balandis
Lyjant saulėtam lietui, 
Iš kažkur atsiranda karvelis 
Ant žmogaus, ir jau akmenio kietą 
Žmogus pasiimt nebegali.

Ir baimės staiga nebejaučia, 
Per mišką sau eina iš lėto, 
Nes nei brolio mažesnio, nei jaučio 
Kumščiu nereiks nugalėti.

Siuvėjo miegas
Žiema. Pasirišęs kaklaraištį gražų, 
įmigo giliai siuvėjas —
Ak, prisimenu vasarą: dažėm 
Drobę gražiausiai ir plaikstėme vėjy.

Ėjom per pievą į didelę šventę 
Pagrioviais, pamiškiais, ir gyveno 
Toli ir arti, ir norėjo gyventi 
Dar nė kiek nepasenę seniui...

Bet užšalo šaltinis lyras, w 
Ir, savo paties liemenes sudėvėjęs, 
Pats nuo savęs atsiskyręs, 
Įsimiegojo siuvėjas.

Lietuvos uosta II iestyje žavėjantis vaizdas

Daugiau kaip 2 tūkstančiai studentų buvo suvažiavę į savo Dainų šventę Klaipėdoje. 
Nuotraukose: studentų choras su dirigentais; šokių rateliai stadione.

B. Aleknavičiaus nuotr.

i
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JIE TIK SAVE IŠJUOKIA
J. YLA

Šiais metais sukaks 60 
metų nuo Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos. Še
šiasdešimt metų žmogaus gy
venime yra nemažas laikotar
pis, tačiau dar labai daug 
žmonių pasaulyje gyvena, 
kurie buvo gimę pirm tos 
revoliucijos. Ir daugelis iš jų 
gerai prisimena, kas buvo 
rašoma apie tą revoliuciją, 
kokios pranašystės buvo 
skelbiamos spaudoje, per ra
diją, o vėliau ir televiziją. 
Kiek knygų buvo parašyta!

Begalvojant apie Spalio re
voliucijos pradėtą posūkį, iš
kilo klausimas, kaip jaučiasi 
tie visi “pranašai,” kurie dar 
tebėra gyvi? Ypač mūsų lie
tuviški.

Spalio revoliucijai kelias 
buvo sunkus nuo pat pra
džios. Reikėjo nugalėti sveti
mų šalių jėgų įsiveržimus, 
įvairių generolų vadovauja
mus sukilimus, pašalinti karo 
ir sukilėlių padarytus padari
nius. Nespėjus atsistoti ant 
tvirtesnių kojų, hitlerininkų 
ir jų talkininkų įsiveržimas. 
Teko paguldyti 20 milijonų 
žmonių beginant Spalio su
teiktus darbo žmonėms lai
mėjimus. Paskui teko, be 
jokios užsienio paramos, ne 
tik atstatyti kraštą, bet ir 
padaryti galingiausia šalimi 
pasaulyje. Taigi, nežiūrint 
visų sunkumų, sutrukdymų, 
Spalio revoliucija laimėjo. Ir 
ne vien Tarybų Sąjungoj. 
Visa eilė Europos šalių eina 
socialistiniu keliu. Jų yra ir 
kituose kontinentuose. Pačioj 
JAV pašonėj turime socialis
tinę Kubą.

Taigi, visa tai, rodos, už
tektų tiems visiems “prana
šams” pamatyti, kad jie visą 
laiką labai klydo, pranašau
dami socializmui galą. Bet, 
atrodo, kad daug kas dar 
nepasimokė iš to. Kiti dar 
kvailiau nukalba. Juokingiau
sių “pranašų” apsčiai yra po 
antrojo karo svetur atsidūru
sių lietuviškų “politikierių” 
tarpe. Atrodo, kad jie mano, 
jog kuo kvailiau plepėsi, tuo 
daugiau atsieksi.

Štai vienas pavyzdys:
Tūlas M. Stonys, rašyda

mas apie taip vadinamas 
“žmogaus teises” (Dabar tas 
labai madoj “laisvajame” pa
saulyje), “Tėviškės Žiburių” 
vedamajame piškina:

“Iš Rusijos žmogaus buvo 
atimta žemė, namelis, net 
amatininko įrankiai, kad jis 
be valdžios leidimo negalėtų 
net sau bato pasitaisyti ar 
drabužio pasisiūti. Iš jo vis
kas buvo atimta, net švento
vė ir Dievas.”

Ir jis toliau “pranašauja”:
“Diktatūrinis komunizmas 

ir dekoratyvinės konstituci
jos—senienos, anachroniz
mai, atgyvenę savo amžių. 
Jie turi būti pašalinti, nebe
vartojami, kaip baudžiava, 
spaudos draudimas, religijos 
persekiojimas, piliečio verga
vimas valstybei. Brežnevo 
užmojai ir jo konstitucija— 
devynioliktojo šimtmečio po
litiko mostai, sukelią laisvojo 
pasaulio žmogui juoką.”

Matote, kaip išdidžiai žmo
gus nušneka.

Kalbant apie žmogaus tei
ses, 1975 metais praleidau 
Lietuvoj tris savaites. Teko 
pabuvoti keturiuose privatiš- 
kuose namuose. Lankiausi 
dviejuose dar statomuose na
muose. Juos statė šeimos dėl 
savęs. Buvau keliuose apart - 
mentuose. Jie buvo gražiai 
įrengti: moderniški baldai, 
radijas, televizija.

Buvau keliose bažnyčiose. 
Buvau pas vieną kleboną 
klebonijoje. Pavaišino gėri
mais. Klebonauja gražioje 
bažnyčioje. Turi nuosavą ma
šiną. Vežiojo mane ir žmoną 
keli tautiečiai nuosavomis 
mašinomis. Tai kaip gi ten 
yra su “atėmimu” visko?

Turėjau garbės stebėti Ta
rybų Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos susirinkimą. Salė 
buvo pilna atstovų iš visų 
Lietuvos kampų. Šie buvo 
akivaizdus įrodymas, kad jie, 
paties Stonio žodžiais ta
riant, turi “teisę gyventi, 
teisę kurti geresnį gyvenimą, 
kurti geresnę valstybės san
tvarką.” Ir jie tą teisę pasi
rengę ginti, kaip jie gynė 
Antrojo pasaulinio karo me
tu.

Šių metų birželio mėnesį 
Lietuvoje buvo rinkimai į 44 
rajonų, 92 miestų, 7 miestų 
rajonų, 538 apylinkių ir 20 
gyvenviečių tarybas. Buvo 
išrinkta 28,276 deputatai. Ir 
štai, 67 procentus jų sudaro 
darbininkai ir kolūkiečiai. Ki
tas faktas: komunistai sudaro 
43.9 procento. Reiškia, dides
nė pusė ne komunistai. Kas 
sakė, kad tik komunistai gali 
būti išrenkami?

Ar galėtų ponas Stonys 
pasakyti, kad Kanados pro
vincialiuose seimeliuose yra 
bent vienas darbininkas, ne
kalbant jau apie federalį par
lamentą. Ar yra darbininkų 
atstovų miestų valdybose? 
Kaip gi Kanados darbo žmo
nės, kurie sudaro milžinišką 
daugumą gyventojų, gali ge
rinti savo gyvenimą, valsty
binę santvarką, jeigu jie 
neįeina į įstaigas, kurios tą 
gali padaryti?

O gal ponas Stonys darbi
ninkų nepriskaito prie tų, 
kurie turi turėti tas taip 
išgarsintas “žmogaus teises”?

Teisybę pasakius, socialis
tinė revoliucija ne atėmė 
viską, kaip Stonys teigia, o 
pradėjo posūkį, kuris sutei
kia darbo žmonėms teises ne 
tik gyventi, bet ir gerinti 
savo gyvenimą.

Tas posūkis daugiausia pri
sidėjo prie hitlerinės pabai
sos sutriuškinimo. To rezul
tate ir kapitalistinėse šalyse 
demokratinės laisvės daug 
geriau praktikuojamos, kur 
jos praktikuojamos. Šiurpas 
nukrečia pagalvojus, koks 
pasaulis dabar būtų, jeigu 
hitlerininkai ir jų sąjunginin
kai būtų laimėję karą. Žydai, 
kurie dabar taip purkštauja 
prieš Tarybų Sąjungą, vei
kiausiai visi būtų jau pas 
“Abraomą.” Kokias “žmo
gaus teises” tokie Stoniai 
gintų šiandien?

ELENA RAPKAUSKIENĖ

GLADIOLĖ
VAZOJE SU MERGAITE
Liepsnok ir dek, 
Liepsnok ir dek, 
ugnine mano gladiole, 
te draikos rūkas pašaliais 
vaiskaus žalumo kaspinais, 
te žėri spindesiu \ a/a 
su alebastro mergina. 
Ir ją uždek, 
ir ją uždek, 
ugnine mano gladioli*, 
lai skraistė plaikstosi vaiski, 
veide lai liepsnos sužėruoja. 
Tegul jinai 
lengva, grakšti 
ugniniam šoks suboluoja, 
žiūrėsiu aš, / 
kur ją nuneš 
ugniniai lango gladiolių.

KAI SIELA NUTYLA

Blanche Novick

Kai mano žodžiai nulvld, 
prabyla paukščiai, 
kalba medžiai kamienų ramsbe, 
kalba lapai jaunos žalumos lašais, 
kalba pienės viltingom pasasario s.mlėm 
ir savo pūkų smilkalais;
kalba upės vanduo 
ir miglą nudraikiusios smilgos, 
ir plazdantis pievoje oras, 
lengvesnis už brizo dvelkimą. 
Dažnai mano lupos nut\la, 
juk reikia išgirsti žodžius, 
kuriuos amžinvbė pasako.

mirė
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Su didžiausia širdgėla ir brangiausiais prisimini

mais, liūdime netekę mūsų taip mylimos mamytės. 
Mes jos niekados nepamiršime.

Giliai liūdinčios dukros:
ALENk ii ALDONA ir šeimos

LAISVĖ

Svečiai iš Kubos—Havanos aukštųjų mokyklų dainų ir šokių ansamblio dalyviai —Vilniuje
Ch. Levino nuotr

Verkianti gimininga siela
Koplyčion į koncertą vakare užklydai 
Pažvelgt, koks nuostabus senovės menas, 

Ir tavo žvilgsnis nejučia išvydo, 
Kaip moteris, graži, kiek pagyvenus, 

Viena palinkusi klaupte 
Vis braukia ašaras ranka.

Lietuvos menininkų labai 
sėkminga koncertinė viešnagė

Lietuvos menininkai susipažįsta su Čekoslovakijos sostine
Praga

Vilnius. — Daugiau kaip dvidešimt dienų Čekoslovakijos 
Socialistinėje Respublikoje viešėjo Tarybų Lietuvos Valsty
binės filharmonijos vokalinis instrumentinis ansamblis 
“Estradinės melodijos,” vadovaujamas Lietuvos TSR 
nusipelniusio artisto J. Tiškaus. Jeseniko, Pržibislovo, 
Milovicų, Brno, Prahos—iš viso 14 miestų muzikos 
mylėtojai turėjo progų artimiau susipažinti su profesionalio
sios lietuviškos estrados atlikėjais. Koncertai turėjo didelį 
pasisekimą.

Gastrolių metu ansamblis “Estradinės melodijos” buvo 
pakviestas dalyvauti tuo metu vykusio tarptautinio estradi
nės dainos konkurso “Bratislavos lyra-77” atidarymo 
koncerte drauge su kitais renginio garbės svečiais.

PRIIMS PALESTINIEČIUS 
Į JUNGTINES TAUTAS

Ženeva. — Jungtinių Tau
tų Ekonominė ir Socialinė 
Taryba 27 balsais prieš 11 
nutarė priimti Palestiniečių 
išsilaisvinimo Organizaciją 
kaip pilną Tarybos narę. Tam 
priešinosi Jungtinės Valstijos 
ir Izraelis, bet skaudžiai pra
laimėjo. Sakoma, kad nei 
patys palestiniečiai nesitikėjo 
tokios pergalės.

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris užgyrė planą 
įsileisti į Jungtines Valstijas 
15,000 pabėgėlių iš Indokini- 
jos — iš Vietnamo, Laoso, 
Kambodijos.

Kas nuskriaudė ją, tokią mielą, tyrą?
Kas įžeidė? Įskaudino nekaltą,

Kad ašaros, per skruostus rieda, byra, 
Kad žvilgsnio neįstengia ji pakelti, 

Išgirsti muzikos garsus, 
Beaidinčius skliautuos šviesius?!

Lietuva neteko 
talentingos aktorės

Birželio 4 d. po ilgos 
Ilgos mirė Lietuvos TSR 
nusipelniusi artistė Van
da Lletuvaltytė-Staneikle- 
nė.

Aktorė gimė 1910 m. 
rugsėjo 3 d. Vilniuje. 
1932 m. Kaune įstojo j 
Dramos studiją, o 1934 m. 
buvo priimta j Kauno 
Valstybių} teatrą. Pirmieji 
vaidmenys — Tops! A. 
Bruštein „Dėdės Tomo 
trobelėje", Olenka J. 
Germano pjesėje „Liau
dies sūnus", Hedvlga 
H. Ibseno dramoje „Lau
kinė antis" atnešė jaunai 
aktorei didelę sėkmę ir 
populiarumą. Po to sekė 
nemažai vaidmenų, įėjusių 
j teatro aukso fondą. Tai 
Aneliukė J. Baltušio pje
sėje „Gieda gaideliai", 
Veronika K. Sajos „La
žybose", Vingienė (pagal 
Zejnaltę) „Marčioje" ir kt.

Nuo 1953 m. iki 1962 
m. aktorė dirbo Klaipėdos 
dramos teatre. Ji dalyva
vo ir pirmuosiuose lietu
viškuose kino filmuose: 
„Kol nevėlu", „Kalaku
tai", kai kuriose meninėse 
juostose sukūrė epizodi
nius vaidmenis. Paskutinis 
jos vaidmuo buvo televi
zijos filme „Tadas Blin
da".

Ir tavyje troškimas karštas kilo
Prie klaupto prisiartinti iš lėto,

Salia be žodžių atsistoti tyliai,
Kad ji pro ašaras pasižiūrėtų

Ir vienišybės kančioje 
Įžvelgtų draugą tavyje.

“Atleiskite, esu kažkur jus matęs!”—
Prie jos nedrąsiai pasilenkęs, tartum,

Ir jai, užuojautos žodžius supratus, 
Nušvistų veidas raudantis iš karto, 

Paskelbtų žvilgsnis jos ramiai, 
Kad judu esate draugai.

Ir ši draugystė, netikėtai gimus,
Jums būtų buvus lyg stebuklas mielas!

Suvedęs laimei būtų jus likimas!
Sujungęs giminingas jūsų sielas! . .

Bet tu prie jos nepriėjai, 
Ją vieną verkti palikai. . .

J. Subačius

Žiūrovai ilgai prisimins 
V. Lletuvaltytės sukur
tus vaidmenis ir pačią ak
torę, visada kupiną gyve
nimo džiaugsmo.

Taip atrodo naujasis Kauno viešbutis “Baltija.”

DETROIT, MICH.

MIRUS

Ben [Wardo] Varneckui
July 14,1977

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai 
Adelei,marčiai Joan, ir anūkams Kenneth, Su
zanne, ir Larry, švogeriams Albert Pranckevich, ir 
jo žmonai Frances, iš Cleveland, Ohio, Tony 
Pranckevich, ir seserims Blanche Berch ir Isabelle 
Killian iš New Jersey, ir visiems kitiems giminėms 
ir draugams.

Žinokite kad ir mes kartu liūdime netekę tokio

MIAMI, FLA.

Mirus

John Koch
Reiškiu giliausią užuojautą žmonai Marie ir 

visiems artimiesiems.

MARGARET CESNAVICIUTĖ-PETRIKIENĖ
Hollywood, Florida

MIAMI BEACH, FLA.

brangaus draugo: 
A. Šarka J. Bogas
R. Raila D. Bogas
J. Lipskis S. Sawchuk w
V. Vaitiekus E. Ulinskas
M. Norush C. ir A. Garelis
E. Yuodaitis J. ir S. Smith
P. Tvaska L. ir F. Labakas
F. Ulinskas A. Dočkus (Baltimore, M. D.
E. Umbrazas P. Stackwell
P. Walantis A. Kairaitis
A. Jacobs B. Merrick
M. Bacevičius J. Merrick
V. ir A. Petrui T. Butkin
E. ir F. Yoshionis B. Butkin
C. ir A. Mack W. Gugas
M. Radzevičius L. Gugas
S. ir F. Nakas A. Daukus
J. ir P. Bagdon A. Tamulis
M. ir U. Yusko B. Klimas
M. Račiūnas J. ir F. Terza (Ida, Mich.)
J. Umaras Z. Danta (Trenton, Mich.)
H. Umaras A. Daškus
V. Smalstis M. Tvaska
R. Šarka S. ir R. Gugas
E. Šarka A. ir A. Litvin
S. Masis A. Paulauskas
T. Masis A. Kern
J. Klimavich M. Mickus
A. Klimavich E. Rye
J. Reed A. Rye
M. Aranuk M. ir P. Stunskis

G. ir S. Nausėda
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SAN FRANCISCO, GAL. HAVERHILL, MASS.
ŽYMUS SVEČIAS 
IŠ LIETUVOS

Praėjusią savaitę mūsų 
mieste lankėsi jaunas Tarybų 
Lietuvos mokslininkas Ro
mas Šarmaitis, chemijos 
mokslų daktaras, Lietuvos 
Mokslų Akademijos chemijos 
ir technologijos instituto va
dovas. I Ameriką jo profesi
jos įstaigų jis yra iškviestas 
ilgesniam laikui. Jis į San 
Francisco atvyko iš Honolu
lu, Hawaii, San Franciske 
gerbiamas svečias išbuvo po
ra dienų ir susipažino su 
įžymesnėmis miesto vieto
mis. Svečiui daug padėjo J. ir 
Kas. Karosai ir kiti.

Iš San Francisco svečias 
išvyko į Denver, Colorado, o 
iš ten dar kur . . .

Šis jaunas mokslininkas ge
rokai pasižvalgys po plačią 
Ameriką ir turės progą įsigy
ti daug, daug įspūdžių.

Viso geriausio jam čia 
esant ir laimingai pasiekti 
mielus Lietuvos krantus!

ŠAUNUS PIKNIKAS
Liepos 17 dieną puikiai 

teko piknikauti gražiame San 
Francisco priemiestyje ir ad
vokato E. ir J. Hume žavė- 
jančioje ir erdvioje sodyboje, 
kurią supa dailūs, žaluojan- 
tys aukšti medžiai ir kuri 
pilna kitų įdomybių, kaip tai 
įvairių spalvingų paukščių, 
gėlių ir kitko. Šios gražios 
dienos pikniką su puikiomis 
vaišėmis suruošė Oakland 
LLD kuopa. Dalyvių atsilan
kė daugiau, negu buvo tikė
tasi, ir atsilankiusieji gėrėjo
si nepaprasta aplinka ir sau
lėto sekmadienio popiete.

Beje, šios dienos piknike 
radosi svečių iš toli. Tai 
malonios šeimininkės Janet 
abu tėvai su jų dviem anū
kėm iš Lawrence, Mass. 
Tai savo laiku buvę veiklūs 
lawrenciškiai Jonas ir Afemi-

CALIFORNIJOS ŽINIOS
Dauguma valstijos valdi

ninkų ir profesinių sąjungų 
narių ir viršininkų piktinasi 
prez. Carterio administrato
rių nutarimu atidaryti rube- 
žių iš Meksikos norintiem 
ūkio darbininkams įvažiuoti į 
Texas vals. derliaus nuėmi
mo laiku.

Pasiųstoje telegramoje, J V 
Attorney General Griffen

Jis dar vis 
nesulaukia

Rev. Ben Chavis
Kunigas Chavis yra vadas 

nekaltai nubaustų ilgų metų 
kalėjimu “Wilmington 10.” 
Jau gerokas laikas, kai jis 
parašė laišką prezidentui 
Carteriui, prašydamas jo už
tarimo žmogaus teisių var
dan. Iki šiol dar nėra gavęs 
jokio atsakymo.

Širdies ligoms 
tyrinėti

Pennsylvanijos universite
to (JAV) mokslininkai suor
ganizavo ekspediciją, kurios 
tikslas—tyrinėti jūrinių laši
šų senėjimo procesus. Tiki
masi, kad tai padės suprasti 
daugelį žmogaus ligų, pvz., 
širdies ir kraujagyslių, kai 
kurias kaulų ligas ir netąisin- 
gos mitybos sukeliamas ligas. 

ja Kodžiai, kurie atvežė ir 
dovanų šiai pramogai. Prie 
to, Drg. Kodžiai atvežė iš 
Boston, Mass., $10 nuo Eliza
beth Vilkaites-Repshis. Jie 
žada Kalifornijoje paviešėti 
pas dukrą ir jos šeimą kelias 
savaites.

Taipgi šioje jaukioje suei
goje buvo darbštus draugai 
Alekas ir Violeta Taraškai, 
kurie šiandien šventė savo 50 
metų vedybų jubiliejų ir kar
tu Aleko Taraškos 80 metų 
gyvenimo sukaktį bei jubilie
jų. Taigi Taraškai proga savo 
dviejų jubiliejų vaišino pikni
ko dalyvius šampanu ir mo
mentui taikančiais tortais. 
Liepos mėn. jubiliatų radosi 
ir daugiau. Tai darbščios 
draugės Margareta Mozūrai- 
tienė ir Dorothy Machulis. 
M. Mozūraitienė pavaišino 
dalyvius “stipriąja.”

Visiems jubiliatams buvo 
suteikta daug gražių, šiltų 
linkėjimų.

Visu pirma tenka pareikšti 
nuoširdžią padėką mieliem 
šeimininkams už jų labai 
puikią vietovę, ir visiems, 
kurie prisidėjo su aukomis, 
šeimininkėms už gaminimą 
vaišių ir visą triūsą.

Beje, šios popietės sueigoje 
teko pasigesti Igno su Mar
tha Kamarauskų. Girdėjosi, 
kad jų sveikata sunegalavo.

PRANEŠIMAS IR 
UŽKVIETIMAS

Rugpiučio 21 dieną yra 
ruošiamas Spaudos Paramai 
renginys su puikiomis vaišė
mis bei pietumis. Įvyks Suo
miu salėje, 1819-10 St., Ber
keley, Cal. Pradžia 12:30 vai.

Žymėtina, kad mūsų Valė 
Sutkienė, proga jos rugpiūčio 
mėnesyje gimtadienio sukak
ties, yra pasižadėjus sumokė
ti visas renginio lėšas, kad šis 
spaudos paramai pobūvis bū
tų sėkmingas ir pelningas.

M. B-tė

Bell ir federalinės imigraci
nės komisijos nariui Leonei 
Castillo išgąstingai pareiškia
ma, kad Texas valstijoj be
darbių darbininkų randasi du 
sykiu daugiau, negu darbų. O 
JV Attorney General G. Bell 
priminta gandai, kad ir kitose 
valstijose taip pat bus daro
ma, tai būtų nelaimės ženklas 
JV darbininkams.”

•
Liepos 15 d. valstijos aukš

tųjų mokyklų valdininkų 
(“regents”) vyko susirinki
mas. Buvo svarstomas klau
simas aukštųjų mokyklų įves
dinimo pinigų į Pietinę Afri
ką. Viršininkams šį klausimą 
lukštenant, namas buvo ap
suptas studentu protesto de
monstracija.

Didžioji dalis viršininkų bu
vo priešingi nutraukti įvesdi
nimus į Pietų Afriką. Bet 
įvesdinimų komiteto didžiu
ma pasireiškė kitaip. Tas bus 
dar svarstomas ateityje.

•
4,000 statybos dažytojų 

(painters) streikuoja San 
Francisco su apylinkėmis. 
Nuolatiniai kylant gyvenimo 
kainoms, aišku, darbininkas 
turi gauti didesnį atlyginimą 
už atliktą darbą. Darbininkai 
ir darbdaviai dažnai susitaiko 
be streiko. Ir šį sykį streiko 
pamatinė priežastis ne alga.

Dažytojų amate atsiranda 
patobulinimų įrankiuose, me
džiagoje, metodoje kaip sėk
mingiau—sparčiau atlikti 
darbą. Darbdavis parūpina 
visą moderniškumą, darbi
ninkas atsisako dirbti su mo
derniškais įrankiais, nes jo 
draugas darbininkas neteks 
darbo—jis atliks darbą už jį. 
Kapitalistinėje sistemoje 
darbininkai dažnai atsiduria 
tarpe industrialinio moder- 
niškumo . ir kasdienio savo 
gyvenimo saugojimo.

A. Taraška

STEBUKLAI! STEBUKLAI! 
STEBUKLAI!

Apie prieš 50 metų vieną 
sekmadienį kunigai bažnyčio
se ir per spauda paskelbė, 
kad Malden, Mass., kapinėse 
atėjo serganti moteris, pasi
meldė prie seniai mirusio 
kunigo kapo, pasveiko ir 
nuėjo. Nebuvo pasakyta nei 
jos vardas, nei pavardė nei iš 
kur ji atėjo, nei kur nuėjo— 
tiktai pasimeldė ir nuėjo . . .

Buvo labai plačiai išgarsin
ta laikraščiuose, buvo daug 
nuotraukų, atrodė, kad kito
kių žinių nėra, o tiktai maldos 
kapinėse.

Žmones plaukė pulkais— 
vieni sergantys, kurie norėjo 
pasigydyti, o kiti pamatyti 
“stebuklingą” vietą. Daug 
važiavo ir iš Haverhillio, 
tiktai negirdėjau, kad nors 
vienas būtų pasveikęs.

Kunigai pamatė, kad čia 
labai gera proga pasipinigau- | 
ti. Pastatė suolus aplink kapą 
ir paaiškino žmonėms, saky
dami, kad maldos gerai, bet 
prie maldų reikia pridėt ir 
pinigų, tuomet tai jau bus 
labai gerai! Žmonės kunigų 
klausė, meldėsi ir dėjo puo- 
duosna aukas.

Tas viskas ėjo labai gerai. 
Bet viskam būna pabaiga. 
Taip ir čia. Vieną dieną 
pasirodo kažin iš kur “ser
gantys” kareiviškai apsiren
gęs vyras, eina pasiramsty
damas lazdomis, žmonės pra
siskiria ir duoda jam taką 
praeiti. Vyras labai mažais 
žingsniais priėjo prie kapo, 
atsiklaupė, pasidėjo lazdas, 
pasimeldė, atsistojo pasidai
rė į vieną, į kita šoną, VAJUS

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ

PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame i talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
diena. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už 
atnaujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centu. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTES
TANTAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE 
PATYS PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI 
PER KITUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININ
KAMS.

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

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

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

* * *
“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 

IR UŽSIENIUOSE.
Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

pasijudino savo rankas, ko
jas, atrodė sveikas. Pasilipo 
aukščiau, nusiėmė kepurę 
nuo galvos ir pradėjo aiškin
ti: aš skaičiau laikraščiuose 
apie šitą vietą. Dabar persi
tikrinau, kad tai labai stebuk
linga vieta. Jūs matote, kokis 
aš buvau sergantis, o tiktai 
pasimeldžiau ir pasveikau.

Kunigai žiūrėdami ir klau
sydami, rankas trynė, jiems 
atrodė, kad čia bus labai 
geras laimikis.

O kareivis, toliau aiškina: 
Dabar man yra kita bėda. 
Pirma, kol aš buvau sergan
tis, tai man buvo galima gauti 
pas žmones aukų. Aš papra
šydavau ir man žmonės duo
davo. Tai aš taip ir atvažia
vau į čia. Bet dabar man 
reikia važiuot namo, o aš 
pinigų neturiu, ir todėl aš 
prašau pas jumis.

Kareivis atkišo kepurę ir 
eina rinkdamas aukas.

Kunigai tą pamatę, jau 
perkreipė lūpas, sakydami. 
Čia mūsų bizniui pavojus!

Ir įsakė policistams kareivi 
sustabdyti. Tuoj vienas poli- 
cistas paėmė jį už vienos 
rankos, o kitos už kitos, ir 
išvedė iš kapinių.

Bet kartu ir publika pradė
jo skirstytis. O vėliau policija 
visus žmones nuo kapinių 
nuvaikė ir nieko nebeleido.

Tai taip labai išgarsintas 
“stebuklas” ir pasibaigė.

O dabar atsirado naujas 
“stebuklas” Philadelphia, Pa. 
Tiktai tenka palaukti ir pa
matyti, kaip tas viskas tenai 
užsibaigs.

Kur nėra pinigu, ten nėra 
ir stebuklu . . . Darbininkė

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIAI

rengia

PIKNIKĄ PO STOGU 
-SU PIETUMIS

Sekmadienį, liepos 31 d., 1 vai.

Laisvės salėje , 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Auka $5

Užtikriname, kad praleisite laiką kuopuikiausiai. 
Pietūs bus ypatingai skanūs.

Nedaug turime progų sueiti su pažįstamais ir 
draugais vasaros laiku—tad kaip tik bus proga 
susitikti šiame piknike.

Tikimės turėti svečių iš Lietuvos ir ekskursantų 
grįžusių iš šių metų kelionės į Lietuvą.

Susitikome ir išlydėjome
Natalija ir Augustinas Ieš

mantai, Aido Choro aktyvūs 
dainininkai, prieš kelis metus 
apleido New Yorką ir apsigy
veno Ft. Lauderdale, Fla. 
Bet jie ir ten įsitraukė į 
pažangiųjų lietuvių judėjimą.

Ir miesto dideli 
nuostoliai

New Yorkas. — Neseniai 
įvykęs “black out” labai bran
giai kainavo ir New Yorko 
miesto valdžiai. Meras 
Beame apskaitė, kad nuosto
lių buvo padaryta už 
$14,600,000. Iš jų reikėjo 
sumokėti $10,700,000 policis
tams už viršlaikį, o 
$2,700,000 reikės pataisymui 
įvairių pastatų, kurie pri
klauso valdžiai ir kurie nu
kentėjo nuo elektros sutriki
mo.

Miesto valdžia reikalauja, 
kad federalinė valdžia pa
dengtų šiuos nuostolius.

Philadelphia, Pa.
Mirė Povilas Plungys ir 

tapo palaidotas liepos 13 die
ną. Velionis buvo veikliausias 
klubietis. Prieš 60 metų lietu
vių čia gyvenimas buvo labai 
sunkus. Susirgusiam ar nu
mirusiam patarnavimas buvo 
beveik neįmanomas. Todėl 
buvo labai madoje steigimas 
pašalpinių draugijų bei klu
bų.

Pas lietuvius niekados ne
stigo norinčių būti draugijų 
viršininkais. Bet turinčių rei
kalingą raštingumą buvo la
bai mažai. P. Plungys dar 
jaunas buvo, bet turėjo vidu
tinį išsilavinimą lietuviškai ir 
angliškai rašyti. Todėl narių 
prašomas įsirašė į Lietuvių 
Republikonų Susivienijimo 
Klubą ir jame darbavosi tai 
raštininku, tai pirmininku iki 
Klubo likvidavimo 1965 me
tais. Plungys buvo nevedęs, 
dirbo apdraudos kompanijoje 
raštininku, dirbo tik trumpas 
valandas, tai turėjo laiko 
pasidarbuoti ir Klube.

Republikonų Susivienijimo 
Klubas buvo vadinamas lais- 
vamanių-radikalų klubu.

Po Klubo likvidavimo velio
nis užsiimdinėjo rinkimu duo
menų apie lietuvių mirimus 
Philadelphijoje. Jo surinktų 
mirusių vyru ir moterų už 
1968, 1970 ir 1971 metus 
buvo 955. Jų vardai, pavar
dės ir mirimo datos pasiųsta į 
Vilniaus muziejų. R. M.

Augustinas tapo išrinktas 
Lietuvių Socialio Klubo pir
mininku ir daug darbo įdeda, 
organizuojant dainininkus. 
Natalija taipgi daug veikia 
Klube. Be to, ji yra “Laisvės” 
vajininkė ir parašo į spaudą 
apie progresyvių lietuvių vei
klą.

Giminių pakviesti, draugai 
Iešmantai išvyko keliomis sa
vaitėmis į Tarybų Lietuvą.

Prieš išvykimą šeštadienį 
Onutė Babarskienė susikvie
tę keliolika draugų į jų išleis
tuvių pobūvį, su jais atsi
sveikinti, palinkėti laimingos 
kelionės į gimtinę ir laimingai 
sugrįžti.

Prie vaišingo stalo Onutė 
pranešė, kad šiandien yra 
Jono Grybo gimtadienis. Visi 
išgėrėme po taurelę, mūsų 
Jonui sudainavome “Ilgiausių 
metų” ir palinkėjome dar 
daug saulėtų dienų.

Prieš aštuntą valandą išva
žiavome į Kennedy airportą. 
Ten radome tirštai prisikim
šę žmonių. Mat, tūkstančiai 
amerikiečių važiuoja į Euro
pą.

Atėjo laikas ir mums atsi
sveikinti su draugais Iešman
tais. Orlaivis pakilo į padan
gę, o mes grįžome namo.

P. V.

Kandidatas į 
miesto merus

Kenneth Newcomb
Paskelbdamas kandidatūrą 

į New Yorko miesto merus 
(majorus), Komunistų Parti
jos žymus veikėjas Kenneth 
Newcomb reikalauja, Kad iš
vengimui naujos nelaimės su 
elektra, Edison kompanija be 
delsimo būtų nacionalizuota. 
Jis sako, kad 587 milijonai 
dolerių metinis pelnas, kurį 
pasidaro Edison kompanija, 
būtų panaudotas aprūpinimui 
darbais jaunų bedarbių.

Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 25 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

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

Serga
Emilija Motuzienė, kuri il

gus metus gyveno Shenan
doah, Pa., susirgo ir išvežta į 
Helene Fui d ligoninę, Tren
ton, N. J. Ji gyveno pas sūnų 
Albertą Morrisville, Pa.

Šią žinią pranešė sūnus K. 
Rušinskienei.

Seniau draugai Motuzai 
daug veikė Shenandoah apy
linkėje, priklausė pažangia
me judėjime, buvo “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai.

L M.

Women in the News

MISS UNIVERSE: 
Janelle Commissions

It’s all over for this year— 
the Miss Universe pageant. 
The winner is Janelle Com
mission from Trinidad. She is 
the first black woman to win 
in the pageant’s history.

* * *
Throughout the United 

States today there are nearly 
five million women who drink 
too much. They are alcohol
ics—victims of America’s 
number one drug problem: 
alcohol abuse. Two out of 
every three Americans, a 
national survey reveals, 
know someone who drinks 
too much, and increasingly 
that “someone” is a woman.

* ♦ ♦
Bella Abzug, who is run

ning for New York city 
mayor, has big support 
among celebrities. They say 
that Roy Scheider, who star
red in “Jaws,” dropped 
$1,000 into her campaign 
barrel, Norman and Frances 
Lear (“All in the Family”) 
gave $5,000, and Helen Red
dy tossed in $10,000. Shirley 
MacLaine and Bob Fosse 
with some others gave her a 
fund raising party on her 
57th birthday July 25th. So it 
goes on and on, and she may 
get in.

♦ * *
Ingrid Bergman’s daughter 

Pia Lindstrom was in a TV 
show July 13. It’s called 
“Coast to Coast.” It may 
become a series. I am sorry I 
had to miss it because LDS 
second group to Lithuania 
was leaving the same night 
so ... I have seen Pia 
Lindstrom as a news caster, 
but it would have been 
interesting to see her acting. 
Does she come close to her 
mother’s great acting talent?
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