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KRISLAI
Puiki, naudinga sutartis 
Ir vėl užtrenktos durys 
Susitepę rankas 
Reakcininkai įtūžę 
Ponas prezidente, 

kodėl tylite?

A. BIMBA
Iš Maskvos pranešama, 

kad ten tapo padaryta tarpe 
Tarybų Sąjungos Televizijos 
ir Radijo Komiteto ir Kana
dos Broadcasting Corp, su
tartis žymiai praplėsti apsi- 
mainymą televizijos ir radijo 
programomis. Tose progra
mose bus stengiamasi supa
žindinti vienos šalies žmones 
su kitos šalies žmonių gyveni
mu ir siekimais.

Sutartis naudinga abiems 
šalims. Ja tiktai galima nuo
širdžiai pasveikinti.

□
Darbo unijų kvietimu vėl 

buvo pasiruošus atvykti Ta
rybų Sąjungos unijų delega
cija susipažinti su mūsų orga
nizuotų darbininkų veikla. 
Deja, jai vėl durys tapo 
užtrenktos. Amerikos amba
sada Maskvoje pranešė, kad 
jinai negauna iš Washingtono 
leidimo delegacijos nariams 
išduoti vizas.

“Christian Science Moni
tor’’ dienraštis tvirtina, kad 
įvairiuose dokumentuose esą 
įvardinta 30 senatorių, kurie 
yra susitepę rankas Pietų 
Korėjos fašistinio režimo ky
šiais. Jų tarpe esą keletas 
pačįų, žymiausių senatorių. 
Pav., minimas senatorius 
Adlai Stevenson, demokra
tas iš Illinojaus, Senator 
Etikos Komiteto pirminin
kas! Iš jų 10 yra republikonų.

Nepaaiškinama, už ko
kas paslaugas Korėjos fašisti
nis režimas tuos senatorius 
papirkinėjo.

□
Massachusetts valstijos 

seimelio senatas 21 balsu 
prieš 14 pasmerkė guberna
torių Michael S. Dukakis už 
paskelbimą rugpiūčio 23 die
nos Sacco ir Vanzetti atmini
mo diena. Reakcininkai šėlsta 
ir protestuoja prieš guberna
toriaus pareiškimą, kad tie 
du italai darbininkai negavo 
teisingo teismo.

Tuo tarpu valstijos sekre
torius Paul Guzzi įsakė valsti
jos policijai atidengti visus 
dokumentus, liečiančius Sac
co ir Vanzetti nuteisimą ir 
nubaudimą mirtimi prieš 50 
metų. Aišku, kad šitam se
kretoriaus ėjimui pritarė ir 
gubernatorius. Tas dar la
biau įsiutins reakcininkus.

□
Dar vis nė žodelio iš mūsų 

prezidento Carterio lūpų 
prieš tokį kriminališką panei
gimą žmogaus teisių rugpiū
čio 3 dieną San Francisco 
mieste, kai apie 1,000 lazdo
mis ir revolveriais ginkluotų 
pėsčių ir raitų policininkų 
brutališka jėga mėtė senus, 
suvargusius gyventojus iš jų 
butų.

Bėga dienos ir savaitės, o 
prezidentas tyli. Tyli ir visi 
prezidento padėjėjai bei pa
tarėjai. Jie staiga pasidarė 
apakusiais ir apkurtusiais— 
nemato pranešimų ir nuo
traukų iš to siaubingo įvykio 
čia, pas mus, Amerikoje, ir 
negirdi tempiamų laukan se
nelių protesto balso . . .

JAV vėl atmetė tarybinį planą 
i prieš masinio žudymo ginklus

Rugpiūčio 3 geliui jų šis Amerikos ėjimas 
buvo netikėtas.

Jungtinių Valstijų atstovas 
Adrian Fisher savo šalies 
nusistatymą taip aiškino ir 
gynė: girdi, mes norime, kad 
kiekvienas naujas ginklas tu
ri būti aptariamas atskirai ir

- Ženeva.
dienos Ženevos Nusiginklavi
mo Konferencijos posėdyje 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
delegacija atmetė Tarybų Są
jungos planą sudaryti, priim
ti ir vykdyti plačią tarptauti
nę sutartį, kurioje būtų 
griežtai draudžiamas gamini- kad kiekvienu nauju ginklu 
mas visokių naujų masinio! būtų priimta atskira sutartis, 
žmonių žudymo ginklu. Šią i Nieko nereiškė Tarybų Są- 
konferenciją, kaip žinia, su-'jungos atstovo Viktor I. Li- 
daro 30 šalių atstovai. Dau-lkhachev kreipimas Fisherio 
--------------------- ---------------- ' dėmesio į tai, kad tarybinėje 

siūlomoje sutartyje yra sužy
mėti, kokie nauji ginklai būtų 
uždrausti, kad kiekvienu gin
klu siekimas atskiros sutar
ties imtų neapsakomai daug 
laiko ir t. t. Adrian Fisher, 
matyt, buvo prezidento Car
terio instruktuotas tarybinį 
pasiūlymą atmesti, todėl jis 
pasirinkimo neturėjo.

Svarbus įnašas 
į mokslą

Maskva. — Usurijsko Sau- 
j lės tarnybos stoties astrono
mai sukūrė filmą apie Saulės 
dėmiu atsiradimą ir plėtotę. 
Mokslininkai įgijo galimybę 
užfiksuoti kino juostoje švie
sulio veiklos detales, pradė
jus veikti naujam chromosfe- 
riniam teleskopui su kalcio 
filtru. Organizavę šios naujos 
rūšies stebėjimus pagal tarp
tautinę kompleksinių plane- 
tarinių tyrimų programą, 
Usurijsko astronomai žengė 
svarbų žingsnį, kad būtų 
patikslinta Saulės aktyvumo 
prognozavimo metodika.

Washingtonas. — Senato
rius Kennedy ragina vyriau
sybę nutraukti ryšius su Tai- 
wanu (Formoza) ir sumegsti 
su Kinijos Liaudies Respubli
ka.

Catania, Sicilija. — Vėl 
I pradėjo veikti vulkanas Et
na. Jau trečią kartą šį mėne
sį.

Angliakasiai sukilo 
prieš unijos vadus

Charleston, W. Va. — Šios 
■ srities streikuojantieji an
gliakasiai atsisakė klausyti 
savo unijos vadų įsakymo 
grįžti į darbą. Jie vieningai 

' pasisakė už tęsimą streiko, 
į kol samdytojai neišpildys jų 
Į teisingų reikalavimų.

Prezidentas tarsis 
su Vid. Rytų 
ministrais

Washingtonas. — Prezi- 
į dentas Carteris pranešė, kad 
ateinantį mėnesį jis tarsis su 
Izraelio ir arabiškų kraštų 

l užsienio reikalų ministrais 
' Vidurio Rytų reikalais. Aiš- 
; ku, kad tokiame pasitarime 
negalės dalyvauti nei Palesti
nos Išsilaisvinimo Organiza
cija, nei Tarybų Sąjunga.

Sis prezidento ėjimas laiko
mas bandymu apeiti Ženevos 
Konferencijos sušaukimą, 
kurį siūlo kai kurios arabiš
kos šalys ir Tarybų Sąjunga 
ir kurioje dalyvautų ir Pales
tinos Išsilaisvinimo Organiza
cija.

Sekretorius Vance
nesigiria savo 
misijos rezultatais

Argentina pralenkė 
visas kitas šalis

Buenos Aires. — Kainų 
kilimu Argentina gal bus 
pralenkus ne tik visas Lotynų 
Amerikos, bet ir viso pasau
lio šalis. Per šių metų pir
muosius 7 mėnesius pragyve
nimas žmonėms pabrango 64 
procentais. Ir tas brangimas 
dar vis smarkėja. Apskaito
ma, kad su pabaiga metų per 
šiuos 1977 m. pragyvenimas 
bus pakilęs 140 procentų. Gal 
jokia kita šalis nieko pana
šaus nėra pergyvenusi savo 
istorijoje.

Paminklas fašizmo 
aukoms

Rokiškis. — Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje 
37-ųjų metinių išvakarėse 
gausus būrys “Tarybų Lietu
vos“ kolūkio žemdirbių susi
rinko į Steponių mišką, kur 
buvo iškilmingai atidengtas 
paminklinis akmuo fašistinio 
teroro aukoms atminti.

Dabar čia ošia išlakios pu
šys. O prieš 36-rius metus 
Steponių miške aidėjo šūviai, 
liejosi kraujas. Nuo vokiškų 
fašistų ir jų samdinių—lietu
viškų buržuazinių nacionalis
tų kulkų čia žuvo 981 tarybi
nis pilietis: bežemiai ir maža
žemiai apylinkių valstiečiai, 
komunistai, komjaunuoliai, 
tarybiniai aktyvistai.

Dar vienas žingsnis 
link aneksijos

Tel Aviv. — Izraelio val
džia pranešė, kad nuo dabar 
ji teiks tokius pat komunali
nius patarnavimus okupuoto
se arabų žemėse arabiškiems 
kaimams, kokius gauna Iz
raelio gyventojai. Arabai sa
ko, kad tai dar vienas Izraelio

Cyrus Vance
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius sugrįžo iš 
Vidurio Rytų gana pesimis
tiškai nusiteikęs ir nesigiria 
savo misijos rezultatais. Dar- , _____ ___________
gi pripažįsta, kad ten abi žingsnis linkui tų žemių anek- 
pusės (izraeliečiai ir arabai) 
toli viena nuo kitos, kas liečia 
taikos reikalus.

sijos. Nuo dabar Izraelis tas 
žemes jau skaitys Izraelio 
teritorijos dalimis.

Tarybų Lietuvoje šią
vasarą gausu svečių

Iš pranešimų matosi, kad I niurni, Kaunu, pabuvojo Trą
šią vasarą, apart turistų iš 
įvairių užsienio šalių, gausu 
ir svečių-vizitorių. Antai “El
tos” pranešime rugpiūčio 6 d. 
sakoma:

Tarybų Lietuvoje vieši 
Suomijos Komunistų partijos 
Joensu apygardos komiteto 
delegacija, vadovaujama šio 
komiteto pirmininko J. Tir- 
koneno. Ji susipažino su Vii-

kuose, Pirčiupiuose, lankėsi 
įmonėse, ūkiuose, vaikų ir 
gydymo įstaigose.

Nuoširdūs pokalbiai įvyko 
i Partijos Vilniaus miesto ko
mitete. Statybos aikštelėje 
svečiai kalbėjosi su Socialisti
nio Darbo Didvyrio P. Šilei- 
kio brigada.

Su neoficialiu vizitu Tary
bų Sąjungoje viešintis Bulga
rijos Liaudies susirinkimo 
pirmininkas, Bulgarijos KP 
CK sekretoriato narys V. 
Bonevas atvyko į mūsų res
publiką. Svečias susipažino 
su Vilniumi, Panevėžiu, lan
kėsi Trakuose, Pirčiupiuose, 
pabuvojo partizanų žeminėse 
Rūdninkų girioje.

- Į “Pravdos“ redakcijos kvie-

ir

Ragina jų sutartį 
užgirti ir paremti

Mr. Ellsworth Bunker 
kiti Jungtinių Valstijų dele
gatai, kurie padarė naują
Panamos Kanalo sutartį, ra-

i gina Kongresą ir visus ameri
kiečius jų pastangas užgirti ir timu, mūsų šalyje vieši Itali- 
paremti. Jie mano, kad su- jos Komunistų partijos orga-

■ tartis yra gera ir naudinga. no “Unitą” aktyvistų ir pla- 
j tintojų grupė, vadovaujama 
i laikraščio skyriaus redakto- 

Havana. — Po senatoriaus į riaus A. Kardulio.
■ Church apsilankymo Kuboje 
i ir pasitarimo su Kubos vy-

Sako, rodo savo 
simpatijas 
skurdžiams

New Delhi. — Indijos pre
zidentas Neelam S an j i va * riausybe, Kuba sutiko išleisti 
R? 4dy nori parodyti šalies Į grįžti namo 84 amerikiečius 
skurdžiams, kad jis jais rūpi-■ su šeimomis. Žinoma, jie ir 
naši ir jiems simpatizuoja. Jis I pįrmįau galėjo bet kada ap- 
išsikraustė iš prezidentinio į leisti Kubą, bet Kubos vy- j ninių organizacijų veikla. 
340 kambarių palociaus ir 70 j rįaUsybė nenorėjo išleisti jų I Nuoširdus pokalbis su italų 

i procentų savo algos sugrąži-j žmonas kubietes ir jų Kubo- į komunistais įvyko “r 
■ no valstybei.

Dviem dienom svečiai buvo 
atvykę į Vilnių, aplankė 
Elektrėnus, kur domėjosi Le
nino vardo Lietuvos VRE 
kolektyvo socialinio vystymo 
planais, partinės ir visuome-

• je gimusius vaikus. i redakcijoje.

Tarp Jungtinių Valstijų ir Panamos 
susitarta dėl Kanalo ateities

Panamos ir Jungtinių Val
stijų vyriausybės praneša, 
kad po ilgų derybų pagaliau 
“principe“ susitarta dėl Pana
mos Kanalo ir Kanalo Zonos 
ateities. Bet sutartis dar 
neparašyta ir nepasirašyta. 
Ją suformuluoti ir parašyti 
palikta iš abiejų pusių techni
kų sudarytai komisijai. Tas 
procesas dar gali gerokai 
užsitęsti. Paskui, žinoma, ofi
cialiai ir formaliai sutartį 
turės abi pusės užgirti. Su
tartį turės aptarti ir mūsų 
Kongreso Senatas. Sutarties 
užgyrimui reikia dviejų treč
dalių senatorių balsų. Mano
ma, kad dauguma republiko
nų užgyrimui priešinsis. Per 
rinkimus jų kandidatas į pre
zidentus Donald Reagan sa
kė: “Panamos Kanalas yra 
mūsų ir turi mums amžinai 
priklausyti.“

Susitarimo smulkmenos, 
kaip sakyta, paaiškės vėliau. 
Dabartinė, senoji sutartis, 
pagal kurią Kanalas ir Zona

sa-

Jordano karalius 
šaukia į vienybę

Amman. — Minėdamas
vo į sostą atsisėdimo 25-meti- 
nes, Jordano karalius Hus
sein išleido į visus arabus 
atsišaukimą, kuriame jis ra
gina juos padėti į šalį visus 
nesusipratimus ir susivienyti 
prieš visiems bendrą pavojų. 
Sunku pasakyti, kiek dėme
sio kitų arabiškų kraštų val
dovai atkreips į šį 
atsišaukimą. Juk 
vienytis niekados 
bet kaip nebuvo 
vienybės, taip ir 
nėra.

karaliaus 
raginimų 
netrūko, 
tarpe jų 
šiandien

Caribbean • 
Sea c

yra Jungtinių Valstijų kon
trolėje, pasibaigs 1999 m. 
gruodžio 31 d. ir naujoji 
užims jos vietą. Pagal naują
ją sutartį, su 2000 metais 
Panamos Kanalas turi pereiti 
panamiečių kontrolėn. Tačiau 
prezidentas jau pradėjo kam
paniją Senate už sutarties 
užgyrimą. Darban paleista 
visa vyriausybė. Daromi as
meniški susisiekimai su sena
toriais, kad juos laimėjus už 
sutartį.

Ragina abi šalis 
baigti konfliktą
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Maskva. — Tarybų Sąjun
ga palaiko draugiškus ryšius 

W ashingtonas. — Apeliaci- su abiemis Afrikos kariaujan- 
jų teismas sako, kad 27 čiomis šalimis—Etiopija ir 
quakeriai, kurie 1971 m. prie Somalija. Ji jas ragina baigti 
Baltųjų Rūmų demonstravo šį pragaištingą konfliktą ir 
prieš Vietnamo karą ir buvo derybomis išlyginti nesusi- 
nelegališkai suareštuoti, tu- pratimus.
retų gauti didesnį atlygini
mą, negu $100 kiekvienas. 
Mat, 1974 m. federalinis tei
sėjas patvarkė, kad jie buvo 
negaliai sulaikyti ir kad už 
“įžeidimą” kiekvienas turi 
gauti po $100 atlyginimo. 
Quakeriai reikalavo po 
$10,000.

Detroit, Mich. — Su gruo
džio 26 d. Amerikoje bus 
pradėta pardavinėti naujas 
Ford Motor Company Vokie
tijoje gamintas automobilis 
“Fiesta.“ Tai vienas iš mažų
jų automobilių. Jo minimum 
kaina $3,680.

Dayton, Ohio. — Praeitą 
savaitę šio miesto su 240,000 
gyventojų ugniagesiai dvi 
dienas streikavo. Jie laimėjo 
gerą algų pakėlimą ir su
trumpinimą darbo savaitės. 
Jie dabar dirbs 50 valandų ir 
gaus $15,320 metinės algos.

Liūdnas vaizdas, 
baisūs nuostoliai

Toyako Onsen, Japonija. 
— Labai ilgai (nuo 1910 m.) 
“miegojęs” Vulkanas Ūsu 
staiga rugpiūčio 9 dieną atbu
do ir pradėjo veikti, pridary
damas visai apylinkei neapsa
komų nuostolių. Šis visas 
5,000 gyventojų miestelis pa
verstas į griuvėsius. Su iš 
vulkano gerklės išmestais ak
menimis ir lava, paleisti į orą 
pelenai palietė 119 miestų ir 

„ miestelių. Apie 10,000 apy- 
Tiesos” | linkėję gyventojų turėjo ap- 

i leisti savo namus.

Vėl veiks 
mirties bausmė

San Francisco. — Califor- 
nijos valstijos seimelis (legis- 
latūra) 54 balsais prieš 26 
atmetė gub. Brown veto ir 
sugrąžino mirties bausmę už 
žmogžudystę. Pagal naują 
įstatymą, išdavystė taip pat 
bus baudžiama mirtimi.

Mirties bausmės oponentai 
smarkiai kovojo prieš jos 
sugrąžinimą ir savo pusėje 
turėjo gubernatorių, bet vi
sos jų pastangos buvo veltui. 
Nors įstatymui priešingas, 
bet gub. Brown pažadėjo jį 
ištikimai vykdyti.

Philadelphia, Pa. — Rug
pjūčio 10 d. St. Joseph’s 
Hospital kilusiame gaisre -žu
vo vienas žmogus, o 171 
ligonį reikėjo skubiai iškelti į 
kitas ligonines. Spėjama, kad 
gaisrą pagimdė žaibas.

Washingtonas. — er he- 
pos mėnesį smulkmeni^ė pre

 

kyba pakilo puse procento. 

 

Tai pirmas pakilimas) nuo 

 

kovo mėnesio. Per ba/landį, 

 

gegužį ir birželį palaipsniui 
prekyba krito.

Tanzanijos pr^zid 
kritikuoja JA

Atlanta, Ga. — Aną dieną 
čia kalbėdamas Tanzanijos 
prezidentas Julius Nyerere 
kritikavo šios šalies nusista
tymą Pietų Afrikos ir Rodezi- 
jos klausimu. Jis sakė: Kol 
Amerika neboikotuoja tų ra
sistų valdomų šalių, tol ji 
palaiko jose rasizmą ir prieš
tarauja jų gyventojų intere
sams. Jis ragina tą nusistaty
mą pakeisti.

Amerikos sportininkai 
jau uoliai ruošiasi

pradėjo ruoštis.
nariai

Squaw Valley, Cal. — Šio
je nepaprastai gamtiškai gra- 

; žioje apylinkėje labai suakty- 
i vėjo Olimpinėm Žaidynėm 
Lavinimo Centras. Kaip žino
ma, iki Pasaulinės Sporto 
Olimpiados Maskvoje dar 
pustrečių metų, bet Jungti
nių Valstijų sportininkai jau 
pradėjo energingai jai ruoš
tis. Jų ambicija šioje Olimpia
doje pralenkti visų kitų šalių 
sportininkus ir parsivešti 
daugiausia medalių.

Nereikia nė sakyti, kad 
visa šalies visuomenė linki 
jiems pasisekimo. Jinai visais 
būdais parems jų ruošimosi 
pastangas.
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Darbininkų nusivylimas 
ir Kongresu

Jau esame kalbėję apie mųsų organizuotų darbininkų 
judėjime augantį nusivylimą prezidentu Jimmy Carteriu už 
nevykdymą per rinkimus ' iškilmingai sudėtų pažadėjimų 
ypatingą dėmėsi kreipti į liaudies poreikius. O kaip su 
Kongresu, kurio didelė dauguma, kaip žinia, susideda taip 
pat iš demokratų? Tai svarbus klausimas. Juk prezidentas 
vienas šalies nevaldo. Didelė atsakomybės dalis priklauso 
Kongresui.

į klausimą dalinai atsako geležinkeliečių unijų organas 
“Labor” liepos 27 dieną. Laikraštis išreiškia nuomonę ne tik 
šių unijų, bet ir daugelio kitų.

Savo vedamajame “Labor” sako:
“Kas atsitiko su šiuo Kongresu? Šis klausimas vis dažniau 

klausiamas, pradėjus antrąjį 1977 metų pusmetį. Juk abudu 
Atstovų Rūmai ir Senatas turėjo šiemet parodyti naują 
dvasią. Abudu butai turi daug jaunų, inteligentiškų, 
tariamai pažangių narių, išrinktų 1974 ir 1976 metais ant 
reforminės programos su organizuotų darbininkų parama. 
Be to, jie turi reikalą su reforminio nusistatymo prezidentu, 
o ne su kokiu vetavimą mėgiančiu konservatu.

Tad, kodėl gi Kongresas nepasirodo geriau? Pavyzdžiui, 
kodėl Atstovų Rūmų dauguma atsisakė balsuoti už tokias 
pat pikietavimo teises statybos darbininkams, kokias turi 
kiti streikieriai? Kodėl jie išsisukinėjo nuo užgyrimo 
Konsiūmerių Reikalams Ginti Agentūros pasiūlytos progra
mos? Kodėl taip reikalingas pataisymas prie darbo įstatymo 
susiduria su vilkinimu ir obstrukcijomis?”

Dalinai,) žinoma, sako “Labor” redaktorius, už tuos 
negatyviškus rezultatus atsakingas stambiojo kapitalo ir jo 
reakcinių talkininkų spaudimas, prieš kurį, matyt, kongres- 
manai nenori arba nepajėgia atsilaikyti. Jis juos įspėja, kad 
organizuoti darbininkai netylės ir nestovės rankas susidėję. 
Jis reikalauja ypač 1974 ir 1976 metais išrinktus kongresma- 
nus pasitaisyti. Kongrese yra du darbininkams naudingi 
biliai, kuriems pritariąs ir prez. Carteris ir kurie turėtų būti 
Kongreso priimti be delsimo. Tai minimum algų ir darbo 
įstatymo reformavimo biliai, kuriuos remia visas darbininkų 
judėjimas.

Ir vėl tarybinė iniciatyva
Šiandien visame pasaulyje garsiai skamba Europos 

Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos, įvykusios 
Suomijos sostinėje Helsinkyje, Baigiamojo Akto Nutarimai. 
Tai buvo sąskrydys, kuris į žmonijos istoriją įsirašė 
didelėmis raidėmis. Bet daugelis pamiršta, geriau, nenori 
atsiminti, kad tas sąskrydys buvo Tarybų Sąjungos 
sumanytas ir pasiūlytas.

Dabar sužinome, kad ta pati Tarybų Sąjunga yra pateikus 
kitą panašų didelės svarbos pasiūlymą. Ji siūlo, kad 
arčiausioje ateityje būtų, sušauktas europinis kongresas 
aptarimui aplinkos apsaugos, kovos prieš vandenų ir 
atmosferos teršimą, energijos ir transportacijos problemų ir 
t. t. Nei viena šalis atskirai negali šių problemų 
Reikalingos visų šalių bendros pastangos.

Pasirodo, kad šis pasiūlymas buvo įteiktas 
Tautų Ekonominei Europos Reikalais Komisijai
mėnesį. Bet kodėl šioje šalyje tokia tyla apie tokį svarbų 
sumanymą? Juk tokia konferencija, kurioje, aišku, galėtų 
dalyvauti ir mūsų Jungtinės Valstijos bei Kanada, kaip kad 
dalyvavo Helsinkio sąskrydyje, puikiai pasitarnautų deten- 
tei ir pasaulinei taikai.

BAIMĖ IR 
SUSIRŪPINIMAS 
V. VOKIETIJOJE

Tarybinės žinių agentūros 
“Tass” komentatorius Vladi
miras Senčenkovas pasakoja 
apie nuotaikas Vakarų Vokie- ■ 
tijoje dėl mūsų vyriausybės 
nutarimo pradėti masiniai ga
minti neutroninę bombą. 
Senčenkovas, tarp kitko, pa
brėžia:

‘JAV kongreso senato nu
tarimas skirti lėšas neutroni
nių užtaisų gamybai sukėlė 
Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos visuomenės su
sirūpinimą. Suprantama, kad 
naujos masinio naikinimo gin
klo rūšies atsiradimas kelia 
baimės jausmą blaiviai mąs
tantiems žmonėms Vokietijos 
Federatyvinėje Respubliko
je. Tą jausmą dar labiau 
sustiprino JAV ketinimas, 
apie kurį sužinojo visuomenė, 
apginkluoti šiuo ginklu savo 
dalis, dislokuotas Vokietijos 
Federatyvinėje Respubliko
je.

Ar reikalinga neutroninė 
bomba Vakarų ir Vokietijos 
Federatyvinės Respublikos 
saugumui? — šis klausimas 
dabar jaudina daugelį Vakarų 
Vokietijos gyventojų, jis są
lygoja plačią vidaus politinę 
diskusiją, yra politinės kovos 
tiek valdančiosios koalicijos 
viduje, tiek ir kovos tarp 
dabar valdančių Vokietijos 
socialdemokratų partijos bei 
laisvosios demokratų partijos 
ir opozicinių partijų krikščio
nių demokratų sąjungos bei 
socialinės krikščionių sąjun
gos tema.

Valdančiųjų partijų stovy
kloje pasigirsta žinomų politi
kų balsai. Jie ragina Vokieti
jos Federatyvinės Respubli
kos vyriausybę kuo aiškiau
siai pareikšti neigiamą požiū
rį į neutroninę bombą, į šį 
“žmogiško mąstymo išsigimi
mo simbolį.”

Kaip su dabartine V. Vo
kietijos vyriausybe? Koks jos 
nusistatymas?

Senčenkovas sako:
“Kai dėl Vokietijos Federa

tyvinės Respublikos vyriau
sybės, tai ji, iš visko spren- ' jų pagalbos gali didžiuotis 
džiant, yra susirūpinusi dėl | gražiausiais pasiekimais, 
protesto prieš neutroninę ! Jam mūsų nuoširdžiausi svei- 
bombą užmojo šalyje. Ji kol i kinimai.
kas nesėkmingai mėgina su
mažinti prasidėjusios vidaus 
politinės diskusijos aštrumą. [ 
Federalinė vyriausybė ypač. 
yra susirūpinusi stiprėjau- i 
čiais antiamerikiniais akcen-Į 
tais. Verčiant iš oficialios! 
kalbos į įprastinę kalbą, jie j

I Sąjungą dėl strateginių gin- 
[ klų apribojimo. Bet tuo pačiu 
Į laiku jis įsakė gaminti neu- 
| trono bombą ir sparnotas 
raketas, kas trukdo tokio su
sitarimo pasiekimui.”

Toliau:
“Detentė tampa nebevarto

jamu žodžių Carterio admi
nistracijoje, kaip kad nebe
buvo vartojamu Fordo admi
nistracijoje. Fordas buvo po 
dideliu spaudimu ultradeši
niųjų Reagano jėgų, susieju
sių su nfilitariniu-industriniu 
kompleksu. Carteris taip pat 
yra po vis didėjančiu spaudi
mu antidetentės reakcinių 
jėgų, bendradarbiaujančių su 
militariniu-industriniu kom
pleksu.”

MES GI VYTAUTĄ 
ŠILTAI SVEIKINAME

Amerikos lietuviams gerai 
ir plačiai yra žinomas dabar
tinis Tarybų Lietuvos Užsie
nio reikalų ministras Vytau
tas Zenkevičius. Neseniai jis 
pateikė pasauliui žiupsnelį 
duomenų apie Tarybų Lietu
vos pasiektus gražius laimėji
mus visose srityse. Jo prane
šimas tik 65 eilučių, bet 
kupinas faktų, skaičių, 
kruopščios informacijos.

Vaje, kaip baisiai, kaip 
nesvietiškai tasai mūsų Vy
tautas nusidėjo mūsų nelai
mingiems “vaduotojams”! Su 
ypatingu įtūžimu jie jį puola 
Clevelando smetoninkų orga
ne “Dirva”. Rugpiūčio 4 d. 
straipsnyje “Įžūlūs Vytauto 
Zenkevičiaus pielai” gal visą 
tūkstantį kartu “vargšas” iš
vadinamas “melagiumi.” Kei
kia, bara ir melagiumi jį 
vadina net už tai, kam jis 
sako, kad Lietuvos kolūkiuo
se mokamos pensijos, ir už 
tai, kam jis teigia, kad Lietu
vos jaunimui šiandien yra 
pasiekiamas ir prieinamas 
mokslas.

Drg. Vytautas Zenkevičius 
su tuo savo duomenų žiups
neliu pataikė mūsų reakci
niams veiksniams į skau
džiausią vietą: Jis neginčija
mais faktais parodė, kad 
mūsų gimtasis kraštas ir be

išspręsti.

Jungtinių 
dar kovo

Visų remtinos demonstracijos
Kongresas jau seniai ant rankų turi taip vadinamą “Full 

Employment and Balanced Growth Act of 1977,” arba 
“Humphrey-Hawkins Bill (HR-S50). Jį remia visos darbo 
unijos. Agitacijai už bilių yra susidaręs specialus komitetas 
su pirmininku Vyriškų Rūbų Siuvėjų ir Tekstilninkų Unijos 
prezidentu Murray Finley ir jo pavaduotoja Mr. Garetta 
King priešakyje.

Komitetas ruošia už bilių masines demonstracijas net 30 
didžiųjų šalies miestų taip vadinamoje “Full Employment 
Week” nuo rugsėjo 4 iki 10 d. Jose turėtų dalyvauti ne tik 
bedarbiai, bet ir tebedirbantys darbininkai. Kova už darbus 
nėra tiktai bedarbių reikalas. Tiktai galingas masinis 
spaudimas paveiks Kongresą priimti šį bilių.

IIENNIKAS CICRIEJl S

KUNIGU ORGANAS
LABAI SUSIRŪPINĘS

Chicagos kunigų “Draugo” 
redaktoriai, matyt, nebegali 
nė naktimis užmigti dėl padė
ties Europoje, ypač Italijoje. 
Antai rugpjūčio 5 d. vedama- 

reiškia teisingą Vakarų Vo-j jame “Komunizmo pavojus 
kietijos gyventojų susirūpini-; Europoje,” vienas jų, pasira- 
mą, kad Jungtinėse Ameri- šęs tik “J. Pr.”, dejuoja: 
kos Valstijose kuriamos vis 
pragaištingesnės ir tobules
nės branduolinio ginklo rū
šys.

Vokietijos Federatyvinės- 
Respublikos vyriausybė ven
gia atsakyti į Vakarų Vokieti
jos visuomenės klausimą, ar 
bus neutroniniais užtaisais 
apginkluota kariuomenė Vo-1 
kietijos Federatyvinės Res
publikos teritorijoje. Kabine
to nariai stengiasi nušviesti į 
klausimą taip, kad, esą, dar 
nepriimtas politinis nutari
mas dėl naujos ginklo rūšies 
išdėstymo ir kad, kai jis bus! 
priimtas NATO sistemoje, į! 
Vokietijos Federatyvinės j 

| Respublikos interesus, 
seit, bus atsižvelgta, 
pareiškimai vargu ar 
nuraminti visuomenę.”

“Pokario metais didžiuo
siuose Europos kraštuose

at- i 
Šie! 
gali |

Žvirblio gimtadienis
Bene pasauly kam šalta ar šilta, 
Kad šičia, šalimais — nuo krūmo prie 

krūmo,
Prie akmenio, drėgno Ir pilko, 
Pilna gan linksnio graudumo.

Žvirblio linksmybė, žvirblio protelis, 
Gurkšnis kitas alaus, bet pro šalį 
Pralekia, visgi pro šalį prašvilpia 
\e akmuo, o paukštukas šiltas.

komunistai daugiau jausis 
italais ar daugiau Maskvos 
Lenino vaikais. Dabar jie 
gudriai manevruoja. Paskuti
niuose rinkimuose tarp savo 
kandidatų buvo išstatę net 
kai kuriuos aiškius katalikus. 
Tik laikas išspręs Italijos 
politinę mįslę. Šiuo metu ji, 
atrodo, palaipsniui darosi ru- 
žavesnė.”

laik-

JAM PATINKA IR 
JIS DŽIAUGIASI

Chicagos menševikų 
raščio redaktorius Martynas
Gudelis su didžiausiu pasiten
kinimu džiaugiasi (rugp. 5 
d.):

“JAV naudotų atominę jė
gą užpultai Europai ginti.

“Prezidentas Carter yra 
pasiruošęs naudoti Amerikos 
atominę jėgą, jeigu sovietų 
karo jėgos įsiveržtų į bet 
kurią Šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybę . . .

“Atominė JAV jėga yra 
galinga!”

Daleiskime, kad prez. Car
teris vieną “gražią” dieną 
imtų ir pradėtų Europoje 
atominį karą. Juk tokiame 
konflikte Lietuva būtų viena 
iš pirmųjų nuo žemės pavir- 
šio nušluotų šalių. Argi Lie
tuva nebuvo per abu pasauli-! 
nius karus vieną iš pirmųjų 
audros nusiaubtų kraštų?

Gudelis, matyt, tokiais re
zultatais būtų pilnai paten
kintas. Kuo kitu galima būtų 
išaiškinti ir suprasti jo iš 
anksto sveikinimą prez. Car
terio grūmojimą panaudoti 
atominę jėgą?

Tai viena, antra—“Naujie
nų” redaktorius nesustoja ir 
nepagalvoja, kad jeigu mūsų 
prezidentas paleistų atomi
nes jėgas darban prieš Tary
bų Sąjungą, tai pastaroji juk 
ramiai sau nesėdėtų rankas 
susidėjus ir leistų būti sunai
kinta. Ji juk atsimokėtų tuo 
patimi. Juk Gudelis nėra taip 
protiniai nubankrūtavęs, jog 
nežinotų, kad ir Tarybų Są
jungos “atominė yra labai 
galinga”—labai, labai galin
ga, ne mažiau galinga už šios 
šalies atominę jėgą.

Seniai, jau gana
prabėgo tie laikai, kai atomi
nės jėgos panaudojimas buvo 
vienpusiškas, vien tik Jungti
nių Amerikos Valstijų prieš 
Japoniją. Dabar kitoks pa-J 
saulis. Dabar atominis karas 
tarp Rytų ir Vakarų būtų 
abipusiškas. Jis gal sunaikin
tų Brežnevą, bet nebepaliktų 
šioje ašarų pakalnėje nei 
Carterio su Gudeliu.

Atominio karo žmonijai 
šiandien gali linkėti tiktai 
visiškai išprotėjęs ir nužmo- 
gėjęs sutvėrimas.

Mielas drauge Antanai 
ir visi laisviečiai

Jau praėjo visos iškilmės ir 
minėjimai, susiję su Tarybų 
Lietuvos atkūrimo ir jos įsto
jimo į Tarybų Sąjungos res
publikų šeimą. Nors tai buvo 
eilinės—-jau 37-sios metinės, 
bet jų sutapimas su TSRS 
60-mis metinėmis suteikė 
ypatingą skambesį. Ilgai 
neužmiršime nuostabių dainų 
ir šokių liaudies ansamblių 
koncertų, kurie birželio mė
nesį ištisa savaitę vyko Vil
niaus aikštėse ir įvairiose 
salėse. Tai buvo puiki broliš
kųjų tarybinių tautų gėlyne 
tautinių kultūrų demonstra
cija, kurioje dalyvavo visų 15 
tarybinių sąjunginių respu
blikų atstovai, o taip pat 
ansambliai iš socialistinių ša
lių—Kubos, Lenkijos, Mon
golijos, Vengrijos ir Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos. Didžiai įspūdinga buvo 
tų gausių svečių, o taip pat 
skaitlingų Lietuvos ansam
blių bendra manifestacija 
prie Lenino paminklo ir eise
na Lenino prospektu ligi Ge
dimino aikštės, o taip pat 
didingas užbaigiamasis kon
certas Kalnų parke. Koks tai 
buvo tautinių drabužių įvai
rumas, spalvų margumas, 
dainų ir šokių prašmatnumas! 
Koks tai gražus darnaus ir 
draugiško įvairių tautų tai
kaus sambūvio pavyzdys!

Jau esu minėjęs apie didelį 
turistų lietuvių antplūdį iš 
įvairių šalių. Sunku buvo su 
jų patalpinimu, nes Vilniuje 
be minėto sąjunginio liaudies 
ansamblių festivalio įvyko 
eilė tarptautinių sporto var
žybų mokslinių ir simpoziu
mų. Užeidamas į “Gintaro”, 
“Vilniaus” ar “Neringos” 
viešbučius, sutinki lietuvių iš 
JAV, Kanados, Australijos, 
Belgijos, Argentinos, abiejų 
Vokietijos valstybių ir kitų 
šalių. Teko arčiau susitikti ir 
pasikalbėti su “Vilnies” dar
buotoja Marija Grigaitiene 
(Mary Gregor), Pranu-Fran- 
ku Vaitkumi ir žmona iš JAV, 
Eugenija Martinkaite iš Bue-

. . nos Aires, Apolinaru Sasinu 
seniai.. AUSįrapj0S įr kitais. Dau

gelį tautiečių sutinku užeida
mas į “Tėviškės” draugiją. 
Grupė jaunų lietuvių vėl at
vyko į lietuvių kalbos studi
jas Vilniaus universitete. Tai 
malonu, kad tautiečių senti
mentas gimtojo krašto atžvil
giu ne silpnėja, o vis didėja.

* Daugiausiai atvyksta pagy
venę žmonės iš senųjų emi
grantų, nematę Lietuvos 
daugelį dešimtmečių. Bet vis 
daugiau ima lankytis ir “dipu
kų” kategorijos emigrantai.

į Vieną tokią viešnią girdėjau 
j giriantis, kad jos vyras buvęs 
i policijos viršininku buržuazi- 
: niais laikais . . .

Pasitaiko ir tokių, kurie 
j reiškia norą pasilikti Lietuvo- 
i je. Bet pas mus nėra papročio 
l gaudyti perbėgėlių, kaip tai 
I daroma kai kuriose Vakarų 
šalyse. Ten aplink tarybinius 

Į ekskursantus sukinėjasi pa- 
I slaugus tipeliai, kurie bando 
verbuoti “politinės prieglau- 

i dos” ieškotojus ir siūlo jiems 
, visokias gėrybes. Prisimenu 
' Graikija, kur tokius tipelius 
i mačiau slankiojančius prie 
tarybinio laivo Pirėjaus uos- 
te. Jų buvo ir Paryžiuje, kur į 
viešbutį prisiųsdavo reakci- 

: nių emigrantų antitarybinį 
šlamštą. Pas mus norintieji 
pasilikti yra raginami grįžti į 

! savo šalį ir gerai apgalvojus 
atlikti visus formalumus įsi-

I gijimui tarybinės pilietybės.
Dabar daugiausiai laiko 

I praleidžiu Vilniuje. Ryšium 
j su naujosios Konstitucijos 
svarstymu ir Spalio Revoliu
cijos 60-mečiu tenka daug 
straipsnių rašyti. Tiesa, pe
reitą šeštadienį buvau nuvy
kęs su poetų grupe į Alytų, 
kur savo kūryba paįvairino
me rajono žemes ūkio specia
listų sąskrydį. Šį šeštadienį 
vykstu į Plungę. Čia dalyvau
siu dviejų tūkstančių studen
tų statybininkų saskridyje 
prie Platelių ežero. Rašau šį 
laišką jau pasiekęs Telšius.

Su labomis dienomis ir 
geriausiais linkėjimais.

Justas Paleckis

Paleckio knygos Vok. kalba

• KIBK, ŽUVELE!

Japonijoje pradėti gaminti 
radiolokatoriai žvejams mėgė
jams. Prietaiso ekrane dugnas 
vaizduojamas raudona spalva, 
įvairūs paskendę daiktai — 
geltona, o žuvys — žalia. 
Prietaisas palengvina mėgėjiš
ką žūklę, bet susilaukė aštrios 
kritikos — juk jis daro be
prasmiška pačiq mėgėjiškos 
žūklės esmę, panaikindamas 
atsitiktinumo elementus,- suly
gindamas naujoko ir patyrusio 
žūklautojo galimybes.

kaip Italijoje, Prancūzijoje, LietUVOS daUgiaVaiklU IllOtimi
Vokietijoje, vadovybėse bu
vo krikščioniškosios, centro' 
partijos. Tačiau palaipsniui 
tuose demokratiniuose kraš
tuose politinė švytuoklė ėmė 
krypti į kairę. Ypatingą rū
pestį sudaro Italijos likimas. 
Ten yra stipriausia iš visų liais apdovanota 181 daugia- 
Vakarų Europos kraštų ko
munistų partija, turinti 1.7 
mil. narių. Nereikia labai 
stebėtis, nes, kaip Italijos 
premjeras, krikščionis demo
kratas Giulio Andreotti savo 
pasikalbėjime su “U. S. 
News and World Report” 
korespondentu (1977 m. rug
piūčio 1 d.) pažymėjo, savo 
tikėjimą pilnai praktikuojan
tieji ir Bažnyčios drausmę 
gerbiantieji katalikai Italijoje 
yra mažumoje. Čia kaltos 
įvairios istorinės ir socialinės 
aplinkybės, 
faktu.”

Vedamojo

apdovanojimas ordinais
no —Zinaida Matavičienė, 
Zarasų rajono—Stasė Budzi- i 
lienė, Alytaus rajono—Mari
jona Brenkevičienė, Irena 
Vincevičienė, Vladzė Stane
vičienė, Šakių rajono—Danu-1 
tė Zagurskienė, Marija Sau-; 
kaitienė, Janina Žebrauskie-; 
nė, Trakų rajono—Emilija 
Liachovič, Kauno rajono— 
Praskovja Anisimenkina, Al
bina Birutė Urmanavičienė ir i 
Kelmės rajono—Teresė Vait-1 
kienė.

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos: Vilniaus 
m. Tarybų rajono—Antanina 
Ringaitienė, Tauragės rajo-1 
no—Ona Zakarauskienė, 
Elena Jorudienė, Lėna Mei- 
lytė, Šilalės rajono—Stefani
ja Bastakienė, Albina Kon- 
čiauskienė, Morta Šaltienė, 
Mažeikių rajono—Stasė Na
vickienė, Prienų rajono— I

i Marcelė Juodienė, Skuodo; 
Taigi, apskritai, Italijos pa-: no —Danutė Marija Švet-! rajono—Stanislava Ružaus-

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumo 1977 m. liepos 27 d. 
įsaku TSRS ordinais ir meda-

Jadvyga Gužienė, Šiaulių ra
jono— Ieva Grakauskienė, 
Zarasų rajono—Valė Stasiu- 
kėnienė, Alytaus rajono— 
Monika B u r b ulevičienė, 
Vladzė Žekevičienė, Anelė 
Aldona Valeikienė, Sakių ra
jono — Lena Žemaitienė, 
Adelė Kundokienė, Salomėja 
Naujokienė, Anykščių rajo
no—Genovaitė Dilienė, Kel
mės rajono—Emilija Radze
vičienė ir Rokiškio rajono— 
Stefa Marijona Bulovienė.

I laipsnio “Motinystės me
daliu” apdovanotos 46 dau
giavaikės motinos ir II laips
nio “Motinystės medaliu”— 
86 daugiavaikės motinos.

ELTA

vaikė Lietuvos motina.
“Motinos šlovės” I laipsnio 

ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Alytaus rajo
no—Nijole Mačionienė, Kel
mės rajono—Bronisilava Vai- 
čikienė, Šakių rajono—Tere
sė Smirnovienė, Prienų rajo
no—Marija Stravinskienė, 
Adelė Gurskienė ir Joniškio 
rajono—Vera Kazimieraitie- 
ųė.

“Motinos šlovės” II laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Kaišiadorių 
rajono—Danutė Nastutė Ali
šauskienė, Šilalės rajono— 
Danutė Pudžemienė, Eugeni-

’ KALBA VIENAIP,
| DARO KITAIP

Pažangiečių dienraštisi
I “Daily World” (rugp. 6 d.)l
i savo vedamajame kreipia vi-į ______ v ______  r______________________ i
suomenės dėmesį į preziden-' paanalizavęs Italijoje nūdie- [ja Varanienė, Pakruojo rajo- 
to Carterio žodžių prieštara-! nę padėtį iš klerikališko taš-! no — Danutė Šidlauskienė,

I vimą jo veiksmams. Antai, [ karegio, savo apmąstymus ir Klaipėdos rajono—Stanisla-
į sako dienraštis, “Vėliausioje susirūpinimą baigia: va Verikienė, Prienų rajo- I
'žurnalo Time laidoje prezi-; r ,
dentas vėl sako, kad jis1 dėtis yra tikrai pavojinga.! kauskienė, Domicėlė Marija | kienė, Regina Kniukštienė,
norėtų susitarimo su Tarybų Ateit is daug pareis nuo tarp-; Lukševičienė, Skuodo rajo-i Liudvika Ledinauskienė,

bet faktas yra

autorius plačiai

•AFRIKOS MILŽINAS
Keturiasdešimt septynerių 

metų Mozambiko gyventojas 
Albertas Kumba laiko save 
sunkiausiu žmogum Afrikoje. 
Jis sveria 335 kg.

Nepaisant tokio fenomena
laus svorio, A. Kumba gyve
na kaip ir visi kiti žmonės. 
Apžiūrėję milžiną, gydytojai 
pripažino, kad A. Kumba yra 
visiškai sveikas, jo organiz
mas funkcionuoja normaliai.
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tinę Lietuvą aplankius
A. MITCHELL

Alex. Mitchell Lietuvoje su savo dukra [iš kairės pirmoji] 
broliu, ir trimis seserimis.

Seniai aš jau palikau savo 
gimtinę Lietuvą, kurią troš
kau pamatyti kaip ji atrodo 
po daugelio metų.

Pirmą kartą su ekskursija 
aplankiau Lietuvą ir savo 
gimines 1965 metais birželio 
mėnesį. Dabar vėl panorėjau 
pamatyti savo gimtąjį kraštą, 
pamatyti kaip pasikeitė gy
venimas, o taip pat norėjosi 
pasimatyti su savo giminė
mis, buvusiais jaunystės pa
žįstamais.

Ir štai 1975 m. birželio 
mėnesio 18 dieną 8,30 vai. 
vakare iš Kennedy aerodro
mo per Atlanto vandenyną 7 
vai. 40 min. pasiekėme Am
sterdamą. Ten pabuvę apie 2 
vai. tuo pačiu lėktuvu atskri
dome į Helsinkį, kur taip pat 
prabuvome 2 vai. Vėliau per
sėdome į kitą lėktuvą ir 
skridome į Leningradą. Le
ningrade perėjom per muiti
nę, ne kuriuos praleido nežiū
rėję, o ne kuriems reikėjo 
mokėti muito mokestį. Iš 
Leningrado sėdome į tarybinį 
lėktuvą ir skridome į Vilnių. 
Vilnių mes pasiekėme sekan
čią dieną apie 12 valandą, kur 
mus pasitiko ir karštai sveiki
no vilniečiai, giminės, kartu 
mus pasitiko rašytojas V. 
Reimeris.

Aerodromo stotyje turistų 
atstovas Kazakevičius pa
sveikino atvykusius turistus 
ir pasakė trumpą kalbą. Vė
liau mums davė palydovus.su 
kuriais sėdome į autobusus ir 
nuvykome į užsieniečių vieš
butį “Gintaras.”

Mūsų palydovai Ramutė ir 
Bronius po vakarienės 6 vai. 
30 min. pakvietė važiuoti į 
koncertą, kurį mums parengė 
ansamblis “Lietuva”. Dainų ir 
šokių koncertas buvo labai 
gražus. Tokio gražaus kon
certo didesnė dalis turistų 
dar nebuvo matę. Mums pa
rodytą koncertą įvertinome 
labai gerai. Po koncerto su 
savo giminaite buvau nuva
žiavęs į Utena.

Utenos miestas paskutiniu 
metu labai plečiasi. Čia jau 
pilnu pajėgumu dirba trikota
žo fabrikas—kuriame dirba 
apie 3000 dirbančiųjų; čia yra 
užtvenkta Šetekšnos upė, 
kur padarytas ežeras aprūpi
na vandeniu fabriką ir kitas 
įmones. Kadangi Utenoje po 
žemės klodais yra didelės 
vandens atsargos, čia plečia
ma stambi pramonė, stato
mas pajėgus mėsos kombina
tas, alaus ir bealkoholinių 
gėrimų gamykla. Pastatyta 
stambi ligoninė, kuri neužilgo 
priims pirmuosius ligonius. 
Kadangi čia vyksta stambios 
pramonės statyba, tai stato
mi vis daugiaaukščiai namai 
dirbantiesiems, kurie iš lauko 
puikiai atrodo su savo balko
nais. Bet tuose namuose, dėl 
inžinierių išplanavimo, pada
rytos labai mažos virtuvėlės, 
o prie jų net trys kambariai. 
Aš manau virtuves, kad rei
kėtų daryti didesnes, nes 
šeimininkės didesnę laiko dalį 
joje prabūva.

Lietuvoje projektavimo 
darbus atlieka ne mažai mo

terų, kurios lygią teisę turi 
su vyrais.

Už butus su trim kamba
riais darbininkai mėnesiui va
sarą moka po 12 rub. o žiemą 
kada, teikiamas apšildymas, 
truputį daugiau. Už mažes
nius butus mėnesiui mokama 
po 7 rublius.

Tai tiek liko man įspūdžių 
aplankius Uteną.

Sekančią dieną mūsų eks
kursijos trečią grupę autobu
su nuvežė į Kauną, kur prie 
Kauno marių įkurtas Rumšiš
kių muziejus, kuriame pa
vaizduotas senovinis aukštai
čių, žemaičių ir dzūkų kai
mas. Čia iš įvairių Lietuvos 
vietų pervežti senoviniai pa
statai, kurie pastatyti taip, 
kaip ankščiau natūroje buvo. 
Ten buvo natūraliai išlikę 
dūminės pirkios, įrankiai, 
girnos, su kuriomis praeityje 
lietuviai malė sau duoną.

Kaune susitikus su žmonė
mis, jie teiravosi apie mūsų 
amerikiečių gyvenimą. Aš 
pasakojau jiems, kas pas mus 
gero ir kas bloga. Jie mums 
taip pat pasakojo apie dabar
tinį lietuvių gyvenimą.

Nemaža dalis darbininkų ir 
tarnautojų gyvenamus na
mus stato kooperaty viniu bū
du, įnešdami dalį pinigų iš 
karto, o vėliau išsimoka dali
mis, ir jiems gyvenamas plo
tas palieka nuosavybėje.

Lietuvoje kas įspūdinga, 
kad visur geri keliai, daugu
moje asfaltuoti, kuriais malo- 

įnu važinėti. Svarbu, kad jie 
ne taip apkrauti, todėl ir 
nuotaika keliaujant būna ge
ra.

Vėliau mus nuvežė į Drus
kininkus. Tai geriausias ku
rortas Lietuvoje. Vykstant į 
Druskininkus buvome susto- 
ję prie Pirčiupio Motinos 

Į paminklo aukoms atminti, 
kur fašistai suvarė į klojimus 
ir sudegino 112 žmonių, iš 
kurių nemaža dalis buvo vai-

I kų ir senelių.
Druskininkai labai gražus 

kurortinis miestas, kuris la
bai išsiplėtė nuo 1965 metų. 
Aplankėme Čiurlionio muzie
jų ir kitas įžymybes, kur 
mums paliko gerą įspūdį. 
Grįždami iš Druskininkų ap
lankėme kolūkį, kur mums 
kolūkio pirmininkas parodė 
laukus, fermas, paaiškino kur 
ankščiau buvo pelkės, krū
mai, o dabar nudrenavus, 
sukultūrinus žemę banguoja 
vešlūs javai. Ūkio pagrindinė 
kryptis—gyvulininkystė, iš 
kurios gauna pagrindines pa
jamas.

Ūkyje iš pavienių sodybų 
kolūkiečiai keliasi į gražias 
gyvenvietes, o kur kaimai 
buvo neišdalinti, tai jie ir 
pasilieka senose vietose. 
Lankantis kolūkyje matėme 
didelį bulių, kuris mums nu
važiuojant vijosi autobusą. 
Įdomu, kaip jis nesužaloja 
žmonių, kadangi ganomas 
kartu bandoje su karvėmis, 

i Vėliau nuvykome į Alytų, 
kur pirmiausia aplankėme 
Andriulio kapą, nes pagal jo 

j paties prašymą, palaikai bu- 
1 vo pervežti į Lietuvą iš JAV. 

Andriulio kapas supiltas ant 
kalnelio prie didelio akmens, 
kuris gali matyti visus savo 
draugus. Po to nuvažiavome 
prie Mizaros kapo, kuris pa
laidotas taip pat ant aukšto 
kalnelio netoli ežerėlio. Prie 
jo paminklinio akmens įkaltas 
jo paveikslas. Ten daugiau 
prie jo palaidotų nėra. Miza
ros palaikai buvo pervežti iš 
JAV į Lietuvą jam pačiam 
prašant.

Vėliau atvykome į- Alytų 
papietauti. Valgykla didelė, 
telpa daug žmonių. Valgyklos 
vedėja mums papasakojo 
apie augantį Alytų, kaip di
delį pramonės centrą; taip 
pat papasakojo, kad valgyk
los atliekomis šeria kiaules, 
kurias užauginę aprūpina kli- 
jentus šviežios mėsos pro
duktais. Valgykla taip pat 
augina ankstyvąsias daržo
ves.

Alytuje lankėmės skydinių 
namų kombinate, kur dirba 
keli tūkstančiai darbininkų. 
Matėme, kaip apdirba me
džiagą, gamina medžio plokš
tes. Žalia miško medžiaga 
džiovinama džiovyklose. Ga
mykla užima 15 ha plotą. Čia 
gaminami gyvenamieji namai 
vežami kaimui. Šituos namus 
kolūkiečiams pastato pati ga
mykla ir niekuo nereikia rū
pintis. Užbaigę statybą, per
duoda raktus ir gyvenk.

Kadangi Alytuje išplėsta 
didelė pramonė labai ir trūks
ta darbininkų, todėl labai 
plečiama gyvenamųjų namų 
statyba, kad būtų kur galima 
apgyvendinti dirbančiuosius.

Šiame mieste yra didelė 
Šaldytuvų gamykla, kuri ga
mina šaldytuvus “Snaigė.” 
Tai vienintelė šaldytuvų ga
mykla Lietuvoje.

Parvykę į Vilnių mes nuė
jome į užsieniečių parduotu
vę, kur už dolerius ko mums 
buvo reikalinga, apsipirkome 
ir po pietų išvažiavome į 
Anykščius, kur aplankėme 
savo gimines. Sekančią dieną 
buvo mano brolio sūnaus 
vestuvės, kuriose aš su savo 
dukra dalyvavau. Įdomu bu
vo pažiūrėti lietuviškų vestu
vių, kaip buvo atliekamos 
įvairios ceremonijos.

Apie vidurdienį jaunieji iš
važiavo paimti metrikacijos, 
kur gana ilgai užtruko. Lauk
ti gatvėje susirinko daug 
žmonių.

Čia buvo pastatyta keliose 
vietose bromų, kur kiekvie
name jaunuosius reikėjo ve
stuvių dalyviams išpirkti. 
Kai grįžo jaunieji, tėvai juos 
sutiko prie vartų su duona ir 
druska, o, be to, jaunieji 
turėjo pasirodyti ką jie moka 
dirbti. Jaunajam buvo paduo
tas kirvis, kuris turėjo pa
skaidyti malkų, o jaunajai

buvo pavesta skusti bulves ir 
suvystyti vaikas.

Vestuvėse buvo gana daug 
žmonių. Tokias vestuves 
man Lietuvoje būnant teko 

i matyti pirmą kartą. Čia ve- 
| stuvės per abi puses vyko net 
j kelias dienas. Įdomu buvo 
j praleisti laikas, bet mums 
' teko išvykti neužbaigus ve- 
■ stuvių, nes, pagal mūsų gra
fiką, reikėjo veikti planingai.

Iš Anykščių su savo gimi
nėmis nuvykome į savo tėviš
kę Andrioniškį, Kiaušagalio 

i kaimą, kuriame aš prieš 50 
I metų čia užaugęs palikau

Libijos ir Egipto konfliktas
Liepos pabaigoje įvyko 

rimti incidentai dviejų Šiau
rės Afrikoje esančių arabų 
valstybių—Libijos ir Egip
to—pasienyje. Egipto tankai 
įsibrovė į kaimyninės šalies 
teritoriją ir sugriovė kai ku
riuos karinius ir civilinius 
objektus. Tuo pačiu metu 
Egipto karo aviacijos lėktu
vai įvykdė seriją antskrydžių 
prieš aerodromus ir gyvena
mąsias vietoves ir padarė 
materialinių nuostolių. Yra 
aukų tarp taikių Libijos gy
ventojų.

Suprantama, kad Libijos 
ginkluotosios pajėgos į šį 
neišprovokuotą užpuolimą at
sakė kontrsmūgiu. Agreso
rius buvo nublokštas atgal ir 
paliko mūšio lauke nemaža 
karo technikos, jau nekalbant 
apie žuvusius ir sužeistuo
sius. Kiek vėliau, įsikišus 
kitoms arabų valstybėms ir 
ryšium su protestais visame 
pasaulyje, Egipto ginkluoto
sios pajėgos buvo priverstos 
nutraukti ugnį. Tačiau Egip
to ir Libijos pasienio rajone 
dar ir dabar labai pavojinga 
padėtis.

Kyla pagrįstas klausimas: 
kam dabartinei Egipto vado
vybei su prezidentu A. Sada- 
tu priešakyje prireikė tokios 
rizikingos tiek kariniu, tiek ir 
politiniu atžvilgiu operacijos? 
Ir dar: kodėl Egiptas užpuolė 
Libiją kaip tik dabartiniu 
momentu?

Norint atsakyti į šiuos 
klausimus, reikia prisiminti 
kai kurias A. Sadato politinio 
kurso ypatybes nuo to laiko, 
kai jis pakeitė kovos frontą 
ir, atsisakęs arabų šalių sude
rintų veiksmų, kuriais siekia
ma teisingai sureguliuoti Ar
timųjų Rytų problemą, pra
dėjo separatines, Jungtinių 
Amerikos Valstijų globoja
mas derybas su Izraeliu.

Štai jau kelerius metus 
Egipto vyriausybė vykdo va
dinamąją “atvirų durų politi- 

savo gimtinę. Aplankius An
drioniškį, apžiūrojome akme
ninę bažnyčią, kurią kadaise 
inžinierius Morkūnas pastatė 
ir davė pinigus, tik, kaip 
sako, akmenis vežė parapijie
čiai. Bažnyčia ir šventorius 
atrodo labai gražiai. Čia pat 
šventoriuje palaidotas mano 
tėvukas. Savo motinos ir 
brolio kapo aplankyti nebete
ko, nes nebeturėjome laiko.

Andrioniškio miestelis ma
žas, bet labai graži aplinka. 
Toliau už bažnyčios teka upė 
Šventoji, kurią jaunystėje 
aplankydavau.

Amerikoje yra andrioniš- 
kiečių ir daugiau. Neseniai 
čia savo palikimą bibliotekai 
padovanojo lietuvis detroitie- 
tis Masys, kurio jau nebėra 
gyvųjų tarpe.

Daugiau naujienų norėjau 
sužinoti apie Troškūnus, iš 
kur yra nemažai lietuvių 
Amerikoje, bet dėl laiko sto
kos, aplankyti neteko.

Aplankęs savo gimtąjį kai
mą, gimines ir pažįstamus su 
savo dukra grįžau į Vilnių, 
kur vėl susitikau su savo 
turistais.

Amerikos lietuviai buvo la
bai patenkinti susipažinę su 
dabartine Lietuva, ir susitikę 
su savo giminėmis, pažįsta
mais.

Iš viešbučio “Gintaras” į 
aerodromą mus palydėjo gi
minės ir pažįstamieji, taip 
pat kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis atstovai, kurie 
palinkėjo laimės, pasisekimo 
ir laimingos kelionės.

Taip mes palikdami savo 
tėvynę, dar kartą pamojavo
me nuo lėktuvo trapo savo 
tautiečiams ir dingome už 
debesų, išvykdami į Lenin
gradą.

Apžiūrėję Leningradą, bai
gėme savo turistinę kelionę, 
iš kur po paros laiko jau 
dalinomės įspūdžiais apie sa
vo gimtinę Lietuvą.

ką” užsienio monopolitinio 
kapitalo atžvilgiu, skatina 
privatų sektorių šalies ekono
mikoje, silpninant G. A. Na- 
sero laikais įkurtą valstybinį 
sektorių. Dėl šio naujo kurso, 
kurį visaip remia Washingto- 
nas, Egipto pramonė, kaip, 
beje, ir žemės ūkis, dabar 
susiduria su dideliais sunku
mais. !

Logiškas ekonominės kri
zės padarinys buvo žymus 
darbo žmonių masių padėties 
pablogėjimas, nedarbo augi
mas, blogiausiai aprūpintų 
gyventojų sluoksnių nuskur- 
rimas, infliacija, prekių pa
brangimas. Dėl to kilo darbo 
žmonių riaušės, kurias armija 
ir policija A. Sadato įsakymu 
žiauriai numalšino.

Egipto vadovai ne kartą 
yra pažadėję pagerinti padėtį 
šalyje, bet savo pažadų neiš
tesėjo. Eiliniai egiptiečiai gy
vena kasdien vis blogiau. 
Taigi valdančioji Egipto vir
šūnė supranta, kad gresia 
naujos, dar galingesnės negu 
praeityje, darbo žmonių akci
jos prieš A. S adatą ir jo 
vykdomą politiką, kurios 
tikslas paversti Egiptą Jung
tinių Amerikos Valstijų pu
siau kolonija.

Matyt, suprasdamas, kad 
didėjąs liaudies nepasitenki
nimas gali nublokšti jo val
džią, Egipto prezidentas nu
tarė atitraukti šalies dėmesį 
nuo problemų, kurios jai 
rūpi, kažkokiu manevru tarp
tautinėje arenoje. Egipto su
manymu, šiuo manevru ir 
turėjo tapti karinė operacija 
prieš Libiją. Paslapčiomis ji 
buvo seniai ruošiama, ir, kaip 
matyti iš užsienio spaudos 
pranešimų, Egipto vadovai 
užsitikrino Izraelio ir Jungti
nių Valstijų paramą. Šios 
šalys seniai svajojo gauti 
naudos iš brolžudiško arabų 
savitarpio karo.

Nuo migrenos dar tebeken- 
čia labai daug žmonių visame 
pasaulyje. Nors daugelyje 
šalių ištisi mokslininkų kolek- 

^tyvai, kas sukelia galvos 
skausmą, tikslaus atsakymo 
dar nesurasta. Taip pat nėra 
tikrai efektyvių, universalių 
gydymo metodų.

Šiuo metu nustatyta, kad 
galvą pradeda skaudėti dėl 
vienokios ar kitokios medžia
gos poveikio galvos ir kaklo 
kraujagyslių sienelėms. Tai
gi, norint nustatyti migrenos 
priežastis, reikia ištirti, me- 

Sėkmingų karo veiksmųdžiagas, kurios veikia šias
atveju (pavyzdžiui, jeigu kraujagysles.
egiptiečiams būtų pavykę iki Anglijoje tokiems tyri- 
galo pasinaudoti staigaus už- mams vadovauja profesorius 
puolimo veiksniu) S adatas M. Sandleris, kuris su savo
tikėjosi susidoroti su pažan
giais elementais Libijos vy
riausybėje, kurie laikosi so
cialistinės orientacijos. O 
pralaimėjimo atveju—kaip ir 
įvyko—Kairas turėjo paruoš
tą atsarginį variantą: apkal
tinti Libiją, kad ji pradėjusi 
karo veiksmus, ir paraginti 
egiptiečių tautą, užmiršus vi
sus sunkumus, susitelkti apie 
dabartinius vadovus, kad 
“būtų galima atremti užsienio 
agresiją.”

Tačiau Libijos vadovai at
spėjo Sadato manevrą ir 
viską padarė, kad, atrėmus 
užpuolimą, nebūtų pagrindo 
apkaltinti Libiją priešiškumu 
Egiptui. Išvijusi agresorių, 
Libijos armija neperkėlė ko
vos veiksmų į Egipto teritori
ją. Todėl S adatas ir jo arti
mieji dar kartą buvo demas
kuoti viso pasaulio akivaizdo
je kaip veidmainiai, kurie, 
Izraeliui vykdant Washingto- 
no remiamą ekspansijos poli
tiką, klastingai sudavė smūgį 
arabų šalių vienybei.

Kaip buvo pažymėta šiomis 
dienomis paskelbtame Tary
binio Azijos ir Afrikos šalių 
solidarumo komiteto pareiš
kime, karo veiksmai kilo 
laikotarpiu, kai Izraelis vis 
dar okupuoja arabų žemes, 
Lai jo valdantieji sluoksniai 
atvirai afišuoja savo grobikiš
kus planus, kai tebevyksta 
sąmokslas prieš Palestinos 
pasipriešinimo judėjimą, kai 
imperializmas lipdo “šventąją 
sąjungą” prieš pažangiuosius 
režimus Afrikoje ir Arabų 
pasaulyje. Ir tie, kurie kursto 
šį konfliktą, prisiima sunkią 
atsakomybę arabų tautoms: 
visai pažangiai pasaulio vi
suomenei.

A. Krasėnas

Vilnius. Gedimino aikštė. A. Palionio nuotrauka

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Galvos skausmo biochemija

bendradarbiais ėmėsi tirti 
medžiagas, galinčias sukelti 
galvos skausmą. Tuo tikslu 
bandoma surasti ryšį tarp 
maisto ir galvos skausmo 
pradžios.

Jau buvo žinoma, kad kai 
kuriems migrenos kamuoja
miems asmenims nerekomen
duotinas sūris. Jiems galvos 
skausmą sukeldavo vienas 
sūrio komponentų—tirami- 
nas. Bet kodėl?

Profesoriaus M. Sandlerio 
nuomone, galvos skausmą su
kelia ne pats tiraminas, o 
noradrenalinas, kurio gamy
bą tiraminas skatina. Nora
drenalino yra nervuose, ku
rie aptarnauja galvos smege
nų kraujagysles. Kol kas dar 
neaišku, kaip tai vyksta. 
Sergančių migrena žmonių 
šlapime galvos skausmo prie
puolių metu žymiai padaugė
ja kelių junginių skilimo pro
duktų. Šių junginių tarpe—ir 
noradrenalinas.

Buvo lygintas žmonių, ku
riems tiraminas sukelia mi
grenos priepuolius ir sveikų 
žmonių šlapimas, priėmus 
jiems tam tikrą šios medžia
gos dozę. Sergantys žmonės 
daugiau išskirdavo minėtų 
junginių skilimo produktų.

Sis rezultatas patvirtina 
nuomonę, kad tiraminas gali 
sukelti galvos skausmą, ska
tindamas noradrenalino ga
mybą. Tačiau buvo neaišku, 
kodėl tiraminas nevienodai 
veikia žmones.

Atsakymas pasirodė pa
prastas. Tai priklauso nuo to, į 
kas su tiraminu vyksta orga
nizme. Paprastai šią medžia
gą inaktyvuoja (nukenksmi
na) fermentai. Nuo migrenos 
kenčiančių žmonių fermentų 
veikla yra sutrikusi. Taigi 
migrenos priepuolius sukelia- 

ne kažkoks liguistas organiz
mo reagavimas į tiraminą, o 
per didelis šios medžiagos 
kiekis.

Tačiau migrenos priepuo
lius sukelia ne vien tik mais
tas. Be to, kartais galvos 
skausmai kyla ne tiek nuo 
sūrio, kiek nuo šokolado.

Šokoladas neturi tiramino. 
Užtat jame apstu kitos me
džiagos— feniletilamino, ku
ris priklauso tai pačiai me
džiagų grupei, kaip ir tirami- 
nas. Jo taip pat yra kai kurių 
rūšių sūryje.

Kodėl sutrinka feniletilami
no inaktyvacija? To priežas
tis gali būti jį inaktyvuojan- 
čio fermento trūkumas arba 
sumažėjęs jo aktyvumas.

Šie tyrimai atveria svar
bias tolimesnių ieškojimų 
kryptis. Pavyzdžiui, iš ekspe
rimentų su gyvūnais žinoma, 
kad ir tiraminas, ir feniletila- 
minas skatina plaučius išskir
ti įvairias medžiagas. Kai 
kurios iš tų medžiagų sukelia 
galvos skausmus ir, be abejo, 
veikia kraujagysles. Tačiau 
šios medžiagos kraujyje išsi
laiko labai trumpai.

Manoma, kad plaučiuose 
susidariusias medžiagas arte
rijomis išnešioja kraujas, 
prieš joms pradedant irti. 
Dėl šios priežasties, ieškant 
migreną sukeliančių medžia
gų, svarbiau tirti arterijų 
kraują.

Tai tik vienas paprastų 
rodiklių, išaiškintų tyrimų 
metu. Jų biocheminė reikšmė 
gali būti didžiulė.

Čia kalbama vien apie An
glijoje atliktų tyrimų rezulta
tus. O juk panašūs tyrimai 
atliekami visame pasaulyje. 
Tai leidžia tikėtis, kad migre
na po kurio laiko bus įveikta.

Iš “Mokslas ir Technika“
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Žemaitijos praeities vaizdai
tus kiaušinius, bet Pivoša 
pareikalavo minkštai išvirti 
kiaušinius. Po kelių minučių Ižy us visuomenės veikėjas ELEKTROS GAMINTOJŲ

[Zs 1932 metų agronomo prisiminimų] 
PROF. J. PETRAITIS

1932 metais gyvenau Plun
gės parko rūmuose. Buvau 
- < d\ju Žemaitukų valstybi
nio žirgyno, kurs tilpo irgi 
Plungės parke. Vasaros pa
vakary išėjau į parką pasi
vaikščioti. Čia sutikau agro
nomą B. Laukšą, kontrol- 
asistentą B. Skridailą ir bu
halterį Z. Vainorių. Pastara
sis pranešė, kad žurnalistas 
Pivoša-Gricius prašęs ryt pri
siųsti į stotį (Telšių) Žemaitu
kus.

— Ne riak Žemaitukų, ta
rė Skridaila, bo Pivoša—di
delis melagis: unc per radio 
pasakė, kad piesc apeis visą 
Žemaitiją . . . piesc, o prašo 
vežioti jį žemaitukais . . . 
Kad aš būčiau žirgyno vedė
ju, aš ano ne vežiočiai nei 
veinos minutės, nei vieno 
kilometro . . .

Laukšas gynė žurnalistą 
Pivošą—“Visi žurnalistai— 
melagia,” įrodinėjo Laukšas, 
—“Pivoša—ne geresnis ir ne 
blogesnis už kitus žurnalis
tus. Žemaitukus vis tiek važi
nėja. Nesvarbu, kur važiut: į 
Telšius, Kretingą, ar Sedą 
bet važiujant į Telšius, žmo
gui gera padarys, kad ir 
melagiui—žurnalistui”. . . 
Taip kalbėjo Laukšas.

Žemaitukai ne tik parvežė 
iš Telšių Pivošą, bet apvežio- 
jo jį po visas Plungės apylin
kes ir visus artimiausius 
miestus ir miestelius. Keliose 
tokiose kelionėse drauge su 
Pivoša važiavau ir aš.

Atvažiavome į Platelius. 
Apžiūrėjome ežero salą, par
ką, rūmus. Užkąsti užėjome į 
“blaivybės draugijos” ir “mo- 
terų-katalikių draugijos” 
bendrai laikomoje užkandinę. 
Paprašėme arbatos. Mums 
atsakė — nėra. Paprašėme 
kiaušinienės—nėra. Sūrio su 
kmynais —nėra. Sriubos — 
nėra . . . Mums pasiūlo alaus 
su olandišku sūriu, silkių su 
svogūnais, barankų ... Pi
voša paėmė alaus bonką ir 
buterbrodą su olandišku sū
riu. Aš paprašau zelcerio 
(gazuoto vandens) bonką ir 
olandiško sūrio su tokiu pat 
buterbrodu. Padavėjai atne
šus, aš atidariau zelcerio 
bonką, bet dujos aktyvumo 
nerodė. Manydamas, kad 
“zelceris” nudūko, aš krei
piausi į padavėją:

— “Penele, vieton zelcerio 
man atnešei vandens. Būk 
gera: duok stipresnio!

— Tuojau!—Atsakė mer
gaitė ir atnešė kitą bonką. 
Bet ir antroje bonkoje nebu
vo dujų. Tarp manęs ir 
padavėjos įvyko toks pasikal
bėjimas.

— Panele, ir tas butelis 
nudūkęs. Būk gera—duok 
stipresnio! . . .

— Ponas! Čia 60 laips
nių . . . stipresnio nelaikome!

Paragavus, pasirodė, kad 
man patiekta “du kartu valy
ta” degtinė 60 laipsnių stipru
mo. Stipresnis galėjo būti tik 
“Pats Smetona su raudona 
galva” (grynas spiritas), bet 
užkandinėje jo nebuvo. Jau
na žemaitukė buvo gana plepi 
ir mums daug ką paaiškino. 
Pasirodo, be degtinės “už
kandinė” bankrutuotų. Viską 
gelbsti degtinė. Bet valgyk
los neturi teisės jos pardavi
nėti. Todėl degtinė perpilama 
į zelcerio arba limonado bon- 
kas ir tose bonkose patiekia
ma užkandinės lankytojams.

Sekantis mūsų debiutas 
buvo į Žemaičių Kalvariją. 
Pivošą-Gricių įdomavo Že
maičių Kalvarijos liaudies 
menas, o mane—ūkiški daly
kai. Žemaičių Kalvarijos kle
bonas kunigas Dvarioraus- 
kas (ar Dvarionis) buvo geras 
gaspadorius: laikė Žemaičių 
veislės eržilą ir turėjo dvi 
kumeles-žemaitukes, kurių 
viena buvo eržilo Žemaičio-! 
Giedraičio linijos; tą kumelę!

I aš norėjau gauti į žirgyną: 
•pirkti ar iškeisti. Klebonas 
Dvarionauskas kelis kartus 
prašė mane apžiūrėti jo ūkį ir 
kai ką patarti. Iš namų 
išvažiavome anksti rytą, tru
putį užkandę, tikėdamiesi, 
kad labai vaišingas klebonas 
mus pavaišins gerais pusry
čiais. Bet labai apsirikome. 
Tą vasarą birželio mėnesy už 
flirtą su pasekmėmis klebo
nas Dvarionauskas buvo iš
siųstas į vienuolyną “pakūta- 
voti,” o į jo vietą—atsiųstas 
vienuolis, bet apie tą mes 
sužinojome tik vėliau.

Atvažiavę į Žemaičių Kal
variją, sutikome vienuolį išei
nant iš bažnyčios. Vienuolis 
nuėjo į kleboniją, o mums 
leido apžiūrėti bažnyčią. Baž
nyčioje Pivoša-Gricius užsi- 
rašinėjo kai kuriuos objek
tus, nusirašė kai kuriuos 
užrašus, kurių buvo gana 
daug. Tas pareikalavo 1,5—2 
valandų. Apart mudviejų 
bažnyčioje nieko nebuvo. Išė
ję iš bažnyčios, ant švento
riaus radome mūs laukiantį 
zakristijoną (ar vargoninin
ką), kuris mums aprodė visas 
koplytėles, kurių buvo kelio
lika; jų apžiūrėjimas, užrašy
mas pareikalavo dar 2-3 va
landų. Taip praleidę nema
žiau 4 valandų, nuo koplytė
lių grįžome ant šventoriaus; 
iš klebonijos išėjo vienuolis ir 
pakvietė mus pietų. Kleboni
jos durys ir langai buvo 
atidari; ant stalo matėsi lėkš
tės, buteliai ir jautėsi malo
nus valgių kvapas, ypač, kad 
buvo maždaug 16-17 valanda, 
o mes buvome dar be žmoniš
ko pusryčio, gi buterbrodų 
neturėjome. Žiūrėdami pro 
langus klebonijom mes rijo
me seilę, manydami už kelių 
minučių gerokai užkąsti. Taip 
būtų buvę, jeigu Pivoša būtų 
pirma galvojęs, o paskui šne
kėjęs; bet jis pasielgė prie
šingai, ir mes likome be 
pietų. O įvyko taip.

— Kokiame laikraštyje ga
lėsime paskaityti Jūsų, ponai 
žurnalistai, įspūdžius,—prie 
klebonijos durų paklausė za
kristijonas.

— Tur būt “Lietuvos žinio
se,”—atsakė Pivoša.

Vienuolis žaibo greičiu šoko 
į kleboniją, prie pat mūsų 
nosių uždarė ir užrakino kle
bonijos duris ir ėmė uždari
nėti klebonijos langus. Bema
tant dingo ir zakristijonas. 
Mudu su Pivoša apsidairėme, 
ir, matydami, kad likome be 
pietų, seilę varvindami, nuė
jome prie arklių. Žemaičių 
Kalvarijoje gauti ką nors 
užkąsti galimybės nebuvo. 
Todėl sėdome į vežimą ir per 
1,5 valandos, alkani kaip 
šunys, atvažiavome į Alsė
džius . . .

Alsėdžiuose privažiavome 
prie karčemos, — geresnės 
užkandinės čia nebuvo. Bet ir 
karčema ir karčemninkė bu
vo labai nešvari. Užsakėme 
alaus ir barankų. Karčemnin
kė atsakė, kad antram pus
mečiui dar neišpirkusi preky
bos patento ir todėl negalinti 
parduoti alaus. Pagalvojus, 
karčemninkė pridūrė, kad 
galinti parduoti ir alaus, jei
gu nepyktų ponas policijos 
nuovados viršininkas. Ka
dangi pono nuovados virši
ninko brolis Sadauskas buvo 
mano mokinys, kreipiausi į 
poną nuovadą, bet jis buvo 
išvykęs žūklauti. Laimei, at
sirado tvarkingas policinin
kas: tik aš paminėjau, kad 
esu pono nuovados viršininko 
brolio mokytojas, kaip iš 
požemio išlindo policininkas 
ir liepė karčemninkei “tuojau 
parduoti svečiams alaus neri
botą kiekį”; alų duoti patį 
gerąjį—“pamažlyvą alų” iš 
pono viršininko dėžės . . .

Užsakėme išvirti 10 kiauši
nių. Aš norėjau gerti nevir- Į

ant stalo buvo karšti kiauši
niai. Mes valgėme ir džiaugė
mės . . . Baigdami valgyti, 
paklausėme karčemninkės, 
kaip ji nutaikė išvirti kiauši
nius tokio gero minkštumo. 
Karčemninkė ištraukė špilką 
iš galvos plaukų, kuri bent 
savaitę buvo neprausta bei 
nešukuota, ir tarė:

— Kiekvieną kiaušinį aš 
pradūriau bent po du kartu, 
kol nesulaukiau dabartinį sto
vį,. .

Čia ji. paėmė kiaušinį ir 
pradūrė jį, įvarydama špilką 
iki vidurio trynio ... To 
užteko . . . Jeigu tuojau ne
būtume metę valgyti, apsi
mokėję ir išvažiavę, būtu
mėm “nuvažiavę į Rygą be 
vizos”. . . Važiuodami iš Al
sėdžių į Plungę, mes keikėme 
ir nešvarią karčemninkę 
ir . . . labai stropų policinin
ką. Todėl ryt rytą, važiuoda
mi drauge su Pivoša ir Lauk- 
šu į Kulius, mes stipriai 
papusryčiavome ir įsidėjome 
buterbrodų.

Kulių klebonas buvo geras 
gaspadorius. Radome jį labai 
nervuotą: veršiavosi geriau
sia jo karvė; veršelio padėtis 
karvės gimdoje buvo nenor
mali; reikėjo vet. specialisto 
pagalbos . . . Klebonas skam
bino telefonu į Plungę, Kre
tingą, Telšius,—bet pagalbos 
niekur nerado ... O čia 
velnias atnešė žurnalistą iš 
Kauno. Ko gero parašys “Ry
te” (po Žemaičių Kalvarijos 
kalboje su klebonu Pivoša 
pasidarė ne tik tautišku, bet 
ir katalikišku žurnalistu . . .), 
kad kanauninkas labiau rūpi
nosi ne “avelių sielomis,” o 
karvėmis. Tik sužinojęs, kad 
pas jį atsilankė pats ponas 
Žemaičių veislės arklių val
stybinio žirgyno vedėjas Pe
traitis, kanauninkas kiek nu
siramino ir paklausė patari
mo.

Karvei pagalbą suteikėme 
mudu su agronomu Laukšu, 
ji laimingai apsiveršiavo ir 
atsivedė stiprią žalą karvytę 
(kanauninkas labai bijojo, 
kad karvė galėjo būti susi- 
kergus su juodmargiu buliu
mi ir atsivesti juodą veršelį). 
Pivoša su zakristijonu apžiū
rėjo kapus, o mudu su Lauk
šu ir klebonu jo kabinete 
diskutavome dobilų klausi
mą: kanauninkas guldė galvą 
už švedinius dobilus, visiškai 
atmesdamas raudonuosius, 
ypač dvižolius. Laukšas buvo 
kitokios nuomonės ir įrodinė
jo, kad yra vietų, kur negali
ma sėti dvižolių raudonųjų 
dobilų; bet yra ir tokių vietų, 
kur geresnį derlių duoda 
dvižoliai raudonieji dobilai, 
jau nekalbant apie tą, kad 
raudonieji dobilai tinka vi
siems gyvuliams, o švedi- 
niai —pagrinde tik galvi
jams . . . Tuo laiku iš kapų 
grįžo Pivoša, atėjo vikaras. 
Pataikaudamas klebonui, vi
karas irgi klausinėjo apie 
karvę, atvestą veršelį . . . 
Kelbonas aiškino pakilusia 
nuotaika ... Aš buvau be
pradedąs galvoti, kad pietūs 
bus stiprūs, kad po pietų 
“žurnalistai” suisės su kuni
gais prie “pulkelės,” ir man 
vienam teks grįžti į Plungę 
(prie kortų aš taip ir nepri
pratau), bet čia visą reikalą 
kuotik nesugadino Lauk- V sas. . .

Pakviesti pietų, į klebono 
kabinetą atėjo klebono ga- 
spadinė.

Ji buvo nepaprastai gra
ži,—tokia graži, kad vargiai 
gražesnė moteris buvo kada 
pasauly, įskaitant ir Eleną 
Visuįražiausiąją. Ir tas gro
žis buvo kaimiškas, visai 
natūralūs, be jokių modistės 
ir kosmetikos priedų. Susiža
vėjęs šeimininkės grožiu, 
Lukšas pabučiavo jos ran
ką .. . Šeimininkės veidas 
paraudo. Klebono akyse pasi
rodė žaibai . . . Kunigiuko 
žvilgsnis reikalavo pasiaiški- |
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visuomenė pažymi
Vladas Niunka

Rugpjūčio 23 d. Tarybų Lietuvos 
akademiko, respublikos nusipelniusio kultūros veikėjo 
Vlado Niunkos 70-metį. Nuo 1928 metų susiejęs savo 
gyvenimą su Lietuvos Komunistų partija, V. Niunka 
priklauso tai pažangiajai lietuvių inteligentijai, kuri 
buržuaziniais laikais aktyviai dalyvavo pogrindinėje revoliu
cinėje kovoje.

Tarybų valdžios metais V. Niunka yra dirbęs Lietuvos KP 
CK sekretoriumi, respublikos Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotoju, švietimo ministru, redagavo “Tiesą,” “Komu
nistą,” dirbo platų mokslinį darbą. Dabar jubiliatas yra 
Tarybų Lietuvos Mokslų akademijos prezidiumo narys, 
Visuomenės mokslų skyriaus akademikas sekretorius.

LAISVALAIKIUI
Koks jūsų mėgstamas už

siėmimas? Į šį klausimą be
veik kas antras Elektrėnų 
gyventojas galėtų atsakyti— 
sportas. Iš tikro, šiame jau- 
niausiame respublikos mieste 
sportuoja ir jauni, ir seni.

Visus sporto mėgėjus vie
nija klubas “Energija,” kuria
ma kultivuojamos 46 sporto 
šakos. Iš šio kolektyvo išaugo 
dešimt sporto meistrų ir kan
didatų į meistrus, o vandens 
slidininkai, rankininkai—vie
ni stipriausių Lietuvoje.

Lietuvos V. Lenino VRE, 
kurioje dirba daugiausia 
elektrėniečių, administracija 
ir visuomeninės organizacijos 
rūpestingai stiprina sporto 
materialinę techninę bazę. 
Elektrėnuose pastatytas 
jachtklubas, originalus čiuo
žyklos su dirbtiniu ledu pa
statas, įrengtos puikios krep
šinio ir tinklinio aikštelės,

stadionas, teniso korta. , 
sporto salės.

inžinierė che-Lietuvos VRE 
mikė J. Jatkauskienė daug 
savo laisvalaikio valandų pra
leidžia teniso korte.

A. Palionio nuotr.

nimo . . . Laukšas pasiaiški
no .. .

— Aš maniau, kad tamstos 
žmona,—sumišęs tarė Lauk
šas.

Klebono veidas iš pykčio 
pamėlynavo, raudona didelė 
nosis dar labiau paraudo ir 
išsitempė. Padėtį išgelbėjo 
Pivoša:

— Agronomas,—tarė 
jis,—augo rusiško dvarininko 
šeimoje . . .

— A, Rosijoje, te go panie, 
—pertraukė klebonas Pivo
šą,—laukinė tauta: jų kuni
gai, tego panie, jų popai—ve
dę, apsikrovę vaikais, panie 
dobrodzieju ... su barzdo
mis . . .—bet staiga nutilo, 
matyt, prisiminęs, kad vys
kupas Bučys bei kunigas 
Krupavičius irgi su barzdo
mis, ir supratęs, kad išsišo
kęs . . . Bet neilgam . . . 
Staiga susigriebė ir pradėjo 
kalbėti apie celibatą . . .

— Bepig seniui kalbėti 
apie celibatą, valdant tokią 
jauną gražuolę (tarė man į 
ausį Poviša).

— Pasakyk visiems balsiai 
—atsakiau.

— Ar nori likti’ be pietų, 
kaip Žemaičių Kalvarijoje,— 
atsakė Pivoša,—jeigu bus 
proga, pasakysiu po pietų . . .

Bet progos nebuvo, o pie
tūs • buvo karališki. Užkan
džiai ir išgėrimai tiek kiekiu, 
tiek kokybė atitiko iškilmin
gai dienai—klebono mėgia
miausios karvės sėkmingam 
apsiveršiavimui . . . Buvau 
patenkintas ir aš: prieš pra
dėdamas karvei pagalbą, su
sitariau su kanauninku, kad 
gimstantį buliuką jis augins 
pagal mano nurodymą veislei 
kergimo punktui, gi jeigu 
gimtų karvytė, septynių die
nų amžiaus kanauninkas ją 
perleis Žemaičių veislės ark
lių valstybiniam žirgynui, o 
žirgynas mainais duos klebo
nui visai gerą Žalųjų veislės 
grynaveislį buliuką tokio pat 
amžiaus. Buvo patenkintas 
kučerius, nes namo važiavo 
už poną, o ponas už kučerių, 
nes ir kučerius išgėrė “trupu
čiuką” daugiau, negu leistina 
žirgiui. Buvo patenkinti ir 
žemaitukai, gavę dvigubą 
porciją avižų. Buvo patenkin
ti ir Pivoša su Laukšu: net 
ryt rytą jie neatskyrė ne tik 
bėro arklio nuo juodo, bet ir 
arklio nuo karvės. Gimusio 
veršelio “krikštynose” jie da
lyvavo dar ryt ir poryt. . .

ĮVAIRUMAI

gyve-
Elektrėnų čiuožyklos su dirbtiniu ledu pastatas.

A. Palionio nuotr.

•KOMODO SALOS
DRAKONAI
Didžiulis varanas, 

nantis Indonezijos Komodo
saloje, priešistorinių plėšrių
jų driežų palikuonis, yra vie
nas rečiausių ir paslaptin
giausių Žemės rutulio gyvū
nų.

Šiuo metu saloje, kuri yra į 
rytus nuo Javos, priskaičiuo
jama 5 tūkst. didžiųjų vara- 
nų. Jie užauga iki 5 m ilgio, 
sveria 100—150 kg. Stipru
mu “drakonai,” kaip juos į 
vadina vietiniai gyventojai, 
nenusileidžia didžiausiemssolistės kelią: siekiantis tapti 
krokodilams. dainininke: Gertruda Ulins-

Įdomu, kad šitie senoviniai kaitė mokindamasi pradinėje 
gyvūnai negali gyventi ir mokykloje, pasižymėjo gra- 
daugintis kitur, kaip tik šioje žiu balsu. Vėliau Gertruda, 
saloje. Indonezija buvo pado-baigusi aukštesnę mokyklą 
vanojusi du varanus vienam (High-school), sekretoriavo 
JAV zoologijos sodui, bet abu vienoje įmonėje ir tuo pačiu 
čia nugaišo. metu mokėsi dainavimo. Pir-

Komodo salos varanas jau moji jos mokytoja lietuvė— 
seniai įrašytas į išmirštančių Bronė Lukas. Pastebėjusi, 
gyvūnų sąrašą. Indonezijos kad Gertruda gerai valdo 
gamtininkai būgštauja, kad savo gražų balsą, pasiūlė jai 
paskutinysis “drakonas” gali įstoti į konservatoriją balsą 
išnykti nuo Žemės paviršiaus lavinti, siekti daugiau žinių— 
pirma, negu bus įspėtos visos meno, 
jo paslaptys.

ST. PETERSBURG, FLA.
“Laisvėje” buvo rašyta, 

kad liepos 9 dieną Lietuvių 
Piliečių klubo salėje įvyko 
įspūdingas koncertas, kurį 
atliko talentinga dainininkė 

’ Gertruda Raškauskienė iš 
Waterbury, Conn.

Štai keletas bruožų apie

•GRYBAI
ANTARKTIDOJE
Tarybiniai poliarininkai 

Antarktidoje padarė nepa
prastai įdomų atradimą. “Be- 
linshauzeno” stoties, esančios 
Vaterlo saloje, viršininkas A. 
Lebedevas per radiją prane
šė Arktikos ir Antarktidos 
institutui Leningrade, kad š. 
m. kovo 21 d. žiemotojai 
samanose rado grybų. Grybai 
nedideli, maždaug 2 kp mone
tos dydžio, jų šviesiai rusvos 
kepurėlės išdygo grupelėmis 
po šešis—aštuonis.

TSRS MA Botanikos insti
tuto bendradarbis, biol. m. k. 
E. Nezdoiminas, komentuoj 
damas atradimą, pasakė, kac( 
jis yra labai svarbus, nes iki 
šiol mokslininkai neturėjo jo
kių duomenų apie aukštes
niųjų grybų egzistavimą šeš
tajame kontinente.

• Mokyklos JAV anaiptol 
nėra saugi vieta nei mokslei
viams, nei mokytojams. Per 
vienerius metus šalies moky
klose užregistruota 256,000 
vagysčių, 189,000 užpuolimų, 
11,000 apiplėšimų, 8000 prie
vartavimo atvejų ir keliolika 
žmogžudysčių. Palyginti su 
1970 metais nusikaltimų JAV 
mokyklose padvigubėjo.

Gertruda Ulinskaitė-Raš- 
kauskienė tikrai troško aukš

Gertruda Raškauskienė

meno srityje. O be to, Ger
truda turėdama iš prigimties 
artistiškumo dovaną, nuosta
biai ryškiai atskleidžia savo 
lyros balsą.

Gertruda, kaipo daininin
kė, plačiai žinoma Waterbury 
visuomenei. Ji priklauso prie 
Waterbury Oratorio Society. 
Šita organizacija apima visą 
Conn, valstiją.

Oratorio Soc. Waterbury 
turi didelį pastatą, puikią 
apie tūkstančio vietų salę. 
Čia vyksta įvairus koncertai 
bei renginiai. Čia Gertruda 
Raškauskienė, pritariant 
Simfoniniam orkestrui, dai
nuoja arijas iš operų. Taipgi 
Gertruda dainuoja žydų Re- 
formistų synagoge. Prie pro
gos jai tenka dainuoti ir per 
televiziją.

Leonas ir Gertruda Raš
kauskai yra mūsų klubo na
riai. Jiedu vasaros metu at
vyksta aplankyti savo tėvus, 
M. ir A. Raškauskus gyve
nančius Seminole, Fla.

Gertrūdos vyras Leonas 
yra gimęs Argentinoje, Bue
nos Aires mieste. Yra Inži- 
nierius-chemikas. Jis puikiai 
vartoja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbas. Žmona, Ger
truda yra gimusi Waterbury. 
Ji profesijonalė dainininkė. 
Mūsų klube visuomet padai
nuoja. Savo puikiu balsu žavi 
mūsų publiką. Jai širdinga 
padėka būna gausios ovaci
jos.

Įdomu priminti, kad Leo
nas ir Gertruda domisi savo 
tėvų gimtine Tarybų Lietu
va, ir galvoja ją aplankyti.

Linkiu jiems geriausios 
sėkmės. V. Bunkienė

tesnio išsilavinimo dainavi
me. Tačiau Amerikoje įstoti į 
meno mokyklą ne visiems 
prieinama, nes mokslas bran
gus, o ji lėšų neturėjo. Vėliau 
Gertrūdai buvo proga susipa
žinti su Metropolitan Operos 
soliste Henriette Wakefield. 
Pas ją Gertruda lavino balsą 
ir mokėsi skambinti pijaninu. 
Ši mokytoja suteikė Gertrū
dai daug žinių dainavimo

Sveikinu
Rodos, dar tik vakar 
Obels žiedas supos, 
Šiandien jau pražydo 
Vasara žalia . . .

Nuoširdžiausiai šnabžda 
Šiandien mano lūpos: 
—Sveikas būk, Tautieti, 
Sveikinu Tave!

Kęstutis Balčiūnas
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KANADOS ŽINIOS

Mirė Jakubauskas Juozas 
[Jakub Joe] Silvestro

Draugai telefonu pranešė, 
kad rugpiūčio 6-tos naktį 
mirė Juozas Jakubauskas, 
miestelyje Lac La Hache 
(apie penki šimtai kilometrų į 
šiaurės rytus nuo Vancou
ver). Gimimo liudijime užra
šyta, kad velionis gimė 1901 
metais, spalio antrą dieną, 
Graužų kaime.

Į Kanadą atvyko laivu S. S. 
Marloch balandžio 12, 1928 
metais. Kaip ir didžiuma tų 
metų imigrantu, ėmė darbą 
koks papuolė, Juozas gavo 
darbą anglių kasykloje, mies
telyje Coleman, Alberta pro
vincijoje. Sekančiais metais 
prasidėjo ekonominė krizė 
visame kapitalistiniame pa
saulyje ir į bedarbių eiles 
pateko ir Juozas, kaip ir 
šimtai tūkstančių kitų imi
grantų ir kanadiečių. Jau tais 
laikais Juozas skaitė “Laisvę” 
ir “Vilnį”, kuriuos prenume
ruodavo kiti ten gyvenantys 
lietuviai ir dažnai sakydavo: 
“Teisybę rašo šie laikraščiai, 
mes negalime tikėtis, kad bus 
geresni laikai tuojau. Juk 
turime suprasti, kad bedar
bės krizės, tai pasikartojanti 
kapitalistinės santvarkos Ii- 
ga.

Tai taip ir buvo, ekonominė 
krizė tęsėsi dešimts metų, tik

prasidėjus karui Europoje, 
atsirado darbų. Juozas Jaku
bauskas gavo darbą British 
Columbia provincijos miškuo
se ir išdirbo ten ligi susilaukė 
65-metų. Tuomet, gavęs se
natvės pensiją, išvyko gy
venti toli nuo Vancouver, nes 
“ten iš pensijos galima pragy
venti,” sakydavo.
. Juozas Jakubauskas buvo 
narys Kanados Lietuvių Lite
ratūros Draugijos per dauge
lį metų. Jis buvo nuolatinis 
progresyvės spaudos rėmė
jas, aukodavo lietuviškiems, 
angliškiems ir kitų kalbų 
pažangios krypties laikraš
čiams. Kaip ir didžiuma Ka
nados darbininkų, turtų jis 
nesukrovė, bet paliko daug 
nuoširdžių draugų ir pažįsta
mų.

Liūdime netekę gero drau
go. Algirdas Grinkus

Toronto, Ont.
Sūninės Draugijos susirin

kimas įvyks rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
160 Claremont St.

Visi nariai dalyvaukite, nes 
turėsime labai svarbių prane
šimų, liečiančių mūsų Drau
gijos ateitį. Bus ir kitų svar
bių reikalų.

1-mos kp. sekr. T. Rimdžius

LONDON, ONT., KANADA

PRISIMINIMAI IR
NYKSTANTI KARTA

J. naruševiCienė

I pavasario pabaigą 1976 
metais, gavau laišką iš savo 
jaunystės draugės Ados Šiu- 
plevičienės, montrealietės, 
kad ji atvyksta pas mane 
apsilankyti. Labai nudžiu
gau, nes jau senokas laikas 
kai su ja buvau suėjus. Ji yra 
mano ir sesers Janauskienės 
pirmoji jaunystės draugė Ka
nadoje. Jos atvykimas many
je sukėlė daugelį įvairių prisi
minimų ir pirmąsias dienas 
Kanadoje.

Aš ir sesuo Bronė atvyko
me į Kanadą 1929 m. gruo
džio m. prieš Kalėdas. Išlipę 
iš didžiulio laivo, perplaukus 
Atlanto vandenyną, St. John 
uoste, mus įsodino i traukinį 
ir traukėm link Montrealo 
pas savo tėvą, kuris mums 
padarė popierius atvažiuoti į 
Kanadą. Važiuodamos žiūrė
jom pro bėgančio traukinio 
langus ir stebėjom savo nau
jos tėvynės prabėgančius pro 
mūsų akis vaizdus. Kadangi 
tai buvo žiemos laikas, tai 
mes tik matėme tuščius že
mės plotus, apklotus sniegu, 
ir kur-ne-kur ūkininkų trobe
sius ir sodybas ar mažą 
miestuką. Artinantis prie 
Montrealo, pervažiavus tiltu 
užšaliusias upes, prasidėjo 
matytis aukšti fabrikų kami
nai ir rūkstanti dūmai iš jų, 
toliau ir mūriniai namai ir iš 
jų rūksnanti dūmai. Mes 
buvom dar jaunos ir negyve
nę dideliuos miestuos, tad 
mums buvo įdomu pamatyti, 
kas tas per miestas Montrea- 
lis, kuriame gyvena mūsų 
tėvas ir kuriame mums teks 
apsigyventi.

Pradėjus važiuot traukiniui 
per miestą, dabartinį Point 
Charlį, stebėjom ilgas eiles 
plikų rausvai mūrinių dviejų, 
trijų aukštų namų ir siauras 
gatves, per kurias skubėjo 
susigužinęs nuo šalčio vienas, 
kitas asmuo, gal būt, darbi
ninkai į darbą. Buvo tai 
ankstus ir šaltas žiemos ry
tas. Traukinys sulėtino savo 
bėgį ir privažiavęs didelę

stotį sustojo. Mes pasiėmė 
savo čemodanus, išlipom ir 
traukėm iš paskos kitų kelei
vių į laukimo salę. Eidamos 
neramiai žvalgėmės, ar nepa- 
matysim pažįstamo veido, sa
vo tėvo. Tarpe būrio laukian
čiųjų, jį pamatėm ir nudžiugę 
skubėjom pasisveikinti.

Taip prasidėjo mūsų gyve
nimas naujoje tėvynėje, kaip 
ir daugelio kitų mūsų kartos 
ateivių Kanadoje, tik ne visi 
turėjo, kas juos sutinka nau
joje šalyje, jei bent darbda
vys ar koks pažįstamas, iš 
Lietuvos anksčiau atvažia
vęs.

Po mūsų atvykimo į Mon
treal!, už metų laiko atvyko ir 
Ada. Gavusi mūsų adresą 
atvyko pas mus ir apsistojo 
gyventi. Nors ji buvo vyres
nė už mus, bet mes susidrau
gavom ir susigiminiavom, jai 
vedus ir sulaukus dviejų sū
nelių. Nors jos plaukai jau 
išbalę, kaip sniegas, bet iš 
veido atrodė gerai ir turinti 
gana lengvus ir gyvus jude
sius.

Prasidėjo mūsų šnekos apie 
dabartinį mūsų gyvenimą ir 
kai kurias bėdas, ligas, ir 
apie kai kuriuos mūsų drau
gus ir pažįstamus. Prisimi
nėm ir jaunas dienas, praleis
tas Montrealyje ir pergyven
tus įspūdžius ir apie mirusius 
draugus ir pažįstamus ir 
tuos, kurie yra sunkių ligų 
prislėgti.

Pirmiausia, Ida papasakojo 
apie savo vyro Prano sunkią 
ligą ir jų pergyventus ir 
tebesitęsiančius vargus ir bė
das.

Pranas Šiuplevičius yra 
mūsų pirmų dienų Kanadoj 
pažįstamas ir draugas. Jis 
mylėjo muziką, dainas, šo
kius. Susikūrus progresyvių 
chorui, tapo aktyviu nariu. 
Jis ne tik chore dalyvavo ir 
veikė, bet yra parašęs ir 
veikalą—dviejų aktų dramą 
“Partizanai,” ir vaizdelį— 
“Čigonai,” kurį aš vėliau pra
pločiau ir padariau dviejų

veiksmų dramą, pavadinda- j 
ma—“Čigonų Meilė.” Tie abu ; 
veikalai buvo pastatyti see- Į 
noje ir puikiai priimti žiūro-! 
vų.

Nors jis buvo vedęs ir 
vaikų tėvas, bet meno neap- i 
leido ir iki pat choro gyvavi
mo jame dalyvavo ir jį rėmė.

Teko užsiminti ir apie J. 
Liesevičių, taipgi seną, gerą 
pažįstamą ir įžymų veikėją 
tarpe progresyvių lietuvių 
Montrealyje, kuris dabarti
niu laiku sunkiai serga.

Su J. Liesevičiumi teko 
susipažinti daug vėliau po 
mūsų atvažiavimo Kanadon. 
Jis yra gyvenęs ir dirbęs 
Vakarų Kanadoje, tad į Mon- 
trealą atvyko vėliau ir prisi
jungė prie vietinių progresy
vių organizacijų ir tapo vienu 
iš stipriausių veikėjų šioje 
kolonijoje. Kadangi jis chore 
nepriklausė, kur aš esu bu
vus aktyvi narė, tai su juo 
rečiau tekdavo pasimatyt, ir 
man išvykus iš Montrealo į 
Ontario provinciją su šeima, 
ieškant lengvesnio pragyve
nimo, jo buvau nemačius ilgą 
laiką. Paskutinį kartą teko 
matytis K. Kilikevičiaus 65 
metu sukaktuvėse Toronte. 
Bet jau tada jis buvo palies
tas ligos ir vaikščiojo pasi
remdamas lazduke.

Ant rytojaus nuvykom Ap
lankyti mūsų senų pažįsta
mų, buvusių montrealiečių— 
Juozo ir Nastės Kisielių, 
gyvenančių čia Londone. 
Nastė K. yra buvusi “Jauni
mo Choro” narė ir savo 
stipriu ir maloniu balsu ne 
kartą linksminusi montrealie- 
čius dainomis. Pereitą žeimą, 
jie abu turėjo kojų operacijas 
ir buvo prislėgti ligų. Pasku
tiniu laiku sustiprėjo, ir ra
dom triūsiantis apie namus. 
Mus priėmė su vaišėmis, ir 
pasišnekučiavę apie Mon- 
trealą ir montrealiečius, ben
drus pažįstamus, išsiskyrėm. 
Turėjom tą vakarą dar nuva
žiuot pas mano parapijoną, 
kilusi iš Surdegio miestelio, 
Lietuvos, P. Pajuodį. Mus 
užkvietė jo žmona Sofija, kad 
susipažinti su mano viešnia. 
S. P. Pajuodžiai yra geri 
mano draugai, veikėjai ir 
stambūs rėmėjai pažiangio- 
sios spaudos. Jie mus puikiai 
priėmė ir pavaišino.

Ant rytojaus rengėmės ke
lionėn į Torontą pas mano 
seserį ir švogerį—Janaus-į 
kus, pirmiausius Ados pažįs-| 
tarnus Montrealyje, kuriuos' 
jį norėjo pamatyt ir ta pačia 
proga aplankyti ir K. Kilike- 
vičių, senai serganti.

Bronę ir Zigmą radome 
namuose. Jie mus maloniai 
priėmė ir davė nakvynes ant 
poros naktų.

Prieš virš metus, Janaus- 
kas buvo smarkiai susirgęs. 
Jis gavo priepuolį ir prie to 
dar prisidėjo kitos komplika
cijos, tad pora mėnesių išgu-1 
Įėjo ligoninėj. Dėka geros 
daktarų priežiūros ir žmonos 
gero slaugymo, jis pagijo. 
Dabar jis atrodo gerai, bet 
dar yra likę ligos pėdsakų.

Z. Janauskas buvo vienas 
iš pirmųjų mano sesers pažin
čių Montreale. Jis Montreale 
daug pasidarbavo suorgani-j 
žavime Sūnų ir Dukterų Pa- ■ 
šalpinės Draugijos. Vėliau 
buvo pakviestas dirbti prie 
laikraščio “Liaudies Balsas” į 
Torontą, kur ir darbavosi iki 
pat susirgimo dienų.

Ant rytojaus, nuvykom visi 
aplankyti K. Kilikevičių, ku
ris randasi Karo Veteranų 
ligoninėje Toronte. Kostas 
K. taipgi buvo mūsų jaunų 
dienų pažįstamas, nes jis 
gyveno Montrealyje ir buvo 
įžymus veikėjas mūsų koloni
joje. Paskutiniu laikotarpiu 
jis dirbo prie “Liaudies Bal
so” už administratorių iki 
apsirgo ir turėjo pasitraukti.

Ligonine yra didelė ir mo
derniškai įrengta. Keltuvu 
užvažiavus į trečią aukštą, 
Prie pirmo kambario durų, 
žiūrim, , sėdi Kostas kėdėj su 
ratukais. Jis užgirdęs mūsų i

lietuvišką kalbą, sužiuro ir 
mus pažino. Su mumis pasi
sveikino kaire ranka, nes 
dešinė ranka ir koja yra 
paralyžuotos, taipgi ir kalba 
atimta. I mūsų klausimus 
atsakinėjo su galvos judesiais 
ar veido išraiška.

Nuvežėm jį į svečių kamba
rį ir ten visi susėdę pasišne
kučiavom. A. Šiuplevičienė 
papasakojo apie jam pažįsta
mus montrealiečius.

Apie K. Kilikevičių ir jo 
gyvenimą ir nuopelnus dar
buojantis darbininkų organi
zacijose tarp lietuvių, gal su 
laiku kas kitas parašys dau
giau. Aš tik noriu suminėt, 
kad Kostas taipgi buvo vie
nas iš pirmųjų mūsų pažinčių 
Montrealyje. Jis gyveno ne
toli mūsų ir su draugais 
dažnai pas mus atsilankyda
vo. Mes atvykom dar jaunos 
ir išauklėtos religinėje dva
sioje, o apie politiką visai 
neturėjom jokio supratimo. 
Iš pradžių, suėję smarkiai 
pasidiskusuodavom. Dažnai 
sueidavom netoliese esan
čiam parkely Molson Park, 
kur ateidavo ir daugelis kitų 
netoliese gyvenančių lietu
vių. Jei neklystu, K. Kilike- 
vičius buvo vienas iš pirmuti
nių lietuviškų draugijų orga
nizatorių Montrealyje. Jis 
yra daug pasidarbavęs dar
bininku labui. Užėjus An
tram Pasauliniam karui, bu
vo pašauktas į kariuomenę. 
Laimingai sugrįžus iš karo, 
buvo pakviestas dirbti prie 
laikraščio Toronte. Ten dar
bavosi iki susirgimo dienų.

(Pabaiga sekamam num.)

Frackville, Pa.

Victor Butswinkus
Liepos 14 d. mirė Viktoras 

Butsvinkas New York ligoni
nėje ir buvo palaidotas liepos 
16 d. Philadelphijoje, kur 
paskutiniu laiku gyveno. Vik
toras gimė ir augo Frackville, 
Pa. Jis buvo 65 metų am
žiaus. Liko žmona Stella, 
viena duktė ir žentas Doctor 
Anthony Pace ir trys anūkai.

Viktoro tėvas Vincas Buts
vinkas mirė 1919 metais, 
sesutė Ona mirė 1924 metais, 
sulaukusi tik 22 metų am
žiaus; brolis Jonas mirė 1960 
m., sulaukęs 52 metų am
žiaus, sesuo Alena mirė 1964 
metais, sulaukusi 58 metų 
amžiaus.

Aš dabar likau viena. Man 
suėjo 92 metai rugpiūčio 8 d.

Marė Melis, Motina |

Brock*30, Mass.
Rugpiūčio 6 d. pašaukiau 

LLD 6 kuopos pirmininką Ch. 
Ustupą, pasitarėme ir nuta
rėme šaukti kuopos narių 
susirinkimą rugsėjo 4 dieną. 
Susirinkimas įvyks pas Ustu
pą, 27 Cleveland Ave. Prasi
dės 2 vai. po pietų.

Kviečiame ne tik kuopos 
narius, bet taipgi visus “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojus 
ateiti ir atsinaujinti laikraš
čius.

Šiame susirinkime turėsi
me pasitarti, kaip geriau 
galėsime pravesti ši laikraš
čių vajų—atnaujinti, išsibai
gusias prenumeratas ir gauti 
naujų skaitytojų bei aukų į 
laikraščių išlaikymo fondus.

Todėl, iki pasimatymo rug
sėjo 4 dieną.

KELETĄ ŽODŽIU APIE 
SAVO SVEIKATĄ

Pergyvenau sunkią opera
ciją ant vidurių. Keturias 
savaites išbuvau ligoninėje. 
Dabar jau esu namie. Gyvenu 
senų žmonių namuose po 
gydytojo priežiūra. 0 sveika
ta tik labai pamažu taisosi.

Noriu padėkavoti visiems, 
kurie atlankėte mane ligoni
nėje, ir už atvirutes su ge
riausiais linkėjimais. Jūsų 
toks atjautimas padėjo man 
pergyventi skausmus.

Sekr. S. Rainard

Philadelphia, Pa.
SVARBŪS DRAUGIŠKI 
RYŠIAI

Kadaise čia gyvavo veiklus 
Lyros Choras, buvęs LSS 1 
kuopos choras. Bet 1941 m. 
užėjo pasaulinis karas, jau
nuolis paėmė į kariuomenę, 
arba išsiuntė į kitas valstijas 
prie kariškų darbų. Karui 
pasibaigus, ne visi besugrįžo. 
O merginos jau buvo sukū- 
rios šeimas ir augino “įpėdi
nius.” Atgaivinti chorą nei 
nebandyta. Pažangiečių pa
rengimuose padainuodavo tik 
buvusios choro solistės.

Bet jaunystės prisiminimai 
labai kuteno jausmus, ypa
tingai moterų—norą susitikti 
su buvusiais choristais. Ne 
vienas iŠ jų sakė: “Mes 
turime kaimynus, savus 
draugus, bet negalime rasti 
tokių malonių, kokie yra bu
vę choristai.” '

Taip ir prasidėjo buvusių 
choristų susitikimai. Jų jau 
buvo du. Į juos sueina virš 30 
buvusių choristų. Suėję pasi
kalba, padainuoja, susiveža 
savo mėgstamą maistą, leng
vų gėrimų.

Sekanti buvusių choristų 
sueiga įvyks rugsėjo 11 d. 
pas buvusią choro mokytoją 
Rižytę.

Rožytė prisiminė, kad būtų 
svarbu organizuoti ekskursi
ją į Tarybų Lietuvą. Visi 
susidomėjo, ir F. Gedviliutei, 
E. Adamaitienei ir kitoms 
pasidarbavus, jau išvyko su 
LDS grupe į tėvų gimtinę net 
10 asmenų.

Laukiame sugrįžusių iš tė
vų žemės įspūdžių. R. M.

WORCESTER, MASS.

Mirus

Marijonai Petkūnas 
[Kavolu t ei]

Reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Pranui, 
dukrai Stella, žentui Walter, sūnui Jonui, anūkams, 
proanūkiams ir visiems giminėms ir artimiesiems 
Amerikoje ir Lietuvoje

Paulina Petrauskas
J. ir K. Sabaliauskai
J. Senkus
J. Raulušaitis
J. Russell
J. Jaskevich

JosephPetkūnas (Brockton, Mass.)

J. ir B. Jakaičiai 
J. ir P. Karazia 
Lucy Ausčius 
Nette Korson
J. Petkūnas 
Anne Dudonis

r i*t ;W’-:

HOLLYWOOD, ( ’ALII OIPMA

Mirus

Marian Brydone-Jack 
[Tamulinaitė]

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sesutei Ievai 
Mizarienei bei visiems jos giminėms ir artimie
siems.

J. Augutienė 
A. Babarskienė
F. Mažilytė-Baltrus
C. Bender
L ir A. Bimba
O. Čepulienė
D. Galinauskiene
V. Gasiūnienė
G. ir O. Keraminai
W. ir B. Keršuliai 
W. A. Malin
F. Mažilienė

W. Misiūnas
A. Mitchell
A. Quater
A. Rainienė
K. Ručinskiene
J. Šimkus
J. Siurba
M. Stukiene
E. ir N. Sumbriai
M. Sukaitienė
P. ir N. Ventai
J. Ware s on

HOLLYWOOD, CAL.

Mirus

Marian Brydone-Jack 
[Tamulinaitė]

Reiškiu gilią užuojautą sesutėms Ievai Mizarienei 
ir Marcelei August, broliams Juozui ir Kaziui, jų 
šeimoms ir visiems artimiesiems.

NASTE BUKNIENĖ
Brooklyn, N.Y.

HOLLYWOOD, CAL.

Mirus j

Marian Brydone-Jack 
[Tamulinaitė]

Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutei Ievai 
Mizarienei, visiems giminėms, artimiesiems ir 
draugams.

ZOFIJA IR JURGIS STASlUKAlClAI
Fairview, N.J.

HOLLYWOOD, CAL.

Mirus

Marian Brydone-Jack 
[Tamulinaitė]

Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei ’ Laisvės” 
administratorei Ievai Mizarienei ir visiems kitįg$fe 
velionės artimiesiems ir draugams.

K. PETRIKIENĖ, Rocky Point , N?Y.
ARTHUR PETRICK, Miller Plaue, N. Y.

HOLLYWOOD, CAL.

Mirus

Marian Brydone-Jack 
[Tamulinaitė]

Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei Ievai 
Mizarienei, visiems giminėms ir artimiesiems.

M. ir E. LIEPA
Woodhaven, N.Y.

HOLLYWOOD, CAL.

Mirus

Marian Brydone-Jack 
] Tamulinaitė]

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sesutei LLD 
Centro Sekretorei Ievai Mizarienei ir visai Tamuli 
nų šeimai bei artimiesiems.

L. L. D. 145 Kuopos Nariai 
I a)s Angeles, Cal.

WORCESTER; MASS.

PADĖKA

Mirus mano gyvenimo draugei Marijonai rugpiū
čio 5 d., širdingai dėkoju visiems atsilaikiusiems 
šermeninėje ir palydėjusiams j kapus. Taipgi 
dėkoju giminėms ir draugams už gėles, kurių buvo 
daug.

FRANK PETKŪNAS
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“LAISVĖS” REIKALAI
Aukomis gavome nuo liepos 19 d. iki rugpiūčio 15 d.: 

Dorothy Schultz—Šatas, Oregon City, Ore., prisi
minimui savo vyro Antano, kuris mirė 
1969 m. lapkričio 22 d........................... $100.00

Vale Sutkienė, San Francisco, California, 
gimtadienio proga.................................100.00

Adele Wardo, Detroit, Mich., prisiminimui savo 
vyro Ben, kuris mirė liepos 14 d.

P. J., Dearborn, Mich...........................
B. Kirs

i Puikiai pasivaišinsime “Laisvės” vajaus proga tarp lietuvių

100.00 
.50.00

, III......................................................28.00
Boston, Mass., per E. Repšienę aukojo 

“Laisvei" vieną Namo Bendroves šėrą—vertės.......... 25.00 |
E. Morkevich, Chomedy, Laval, Quebec, Canada.........20.00 ■
Anthony Sakalausky, Kailua, Hawaii............................ 20.00
M. Doveikienė, Hamilton, Ont., Canada........................ 15.00
Margaret Cesnavičiute Petrikienė, Hollywood, Fla. . . 10.00 
Katherine Yenkelun, Waterbury, Connecticut, per

M. Svinkuniene................................................. • .8.00
M. Zeakas, Rockville, Md. -..................................... 6.00
C. B. Stepon, Lewiston, Maine..........................................5.00 į
B. Gelgota, Brooklyn, New York......................................5.00 i
S. Skrajūnas, Vancouver, B. C., Canada.......................... 5.00
S. Trehonuk, Miami, Fla., per V. Boviną.................  .5.00 I
Frank Naginė, Keene, New Hampshire .......................... 5.00 .
M. Niaurienė, Verdun, Que., Canada '..............................5.00 i
J. Mackdnas, Montreal, Que., Canada ............................ 5.00
Mary Melis, Frackville, Pa................................................. 5.00 j
Jonas Vaičekauskas, Binghamton, New York................ 2.00 |
Anne Bianco, Linden, New Jersey....................................2.00
Alice Michalosky, Reading, Massachusetts.................... 2.00 i
Peter Silks, Livingston, N. J., per M. Stensler............. 1.00
Uršulė Bagdonienė, Flushing, N.Y................................... 1.00 i

* * *
Širdingai dėkojame. ADMINISTRACIJA !

VAJUS
GAVIMUI ‘LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

ir
Kviečiame į Talką

Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus 
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-

O vę.
DOVANOS VAJININKAMS 

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

$5-ta $30;
10-ta $10;

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai 

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

tokie: 
centų,

u z 
už

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

$15,000 FONDAS
.Vpart 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., |lichmond IIl’J, N. Y. 11418 

T elefonas: 846-1970

Gražaus, garbingo 
amžiaus sukaktis

SEKMADIENI, RUGSĖJO 25 DIENĄ, 1 VAL. PO PIETŲ 

LAISVES SALĖJE, 102-02 LIBERTY AVĖ., OZONE PARK

BUS DUODAMI SKANUS PIETUS SU ĮVAIRIOMIS VAIŠĖMIS

VISI JIE LABAI NORĖTŲ BŪTI MŪSŲ 
NEW YORKO MIESTO MERAIS

Abraham Beame 
(demokratas)

Herman Badillo
(demokratas)

Ed K och 
(demokratas)

Ken Newcomb 
(komunistas)

Percy Sutton 
(demokratas)

Bella Abzug
(demokratė)

I Praėjusį sekmadienį žurna
listas Jonas Lukoševičius su
grįžo prie darbo. Jis buvo 
(išvykęs mėnesiui atostogų 
[Lietuvoje. Jonas sako parve
dęs daug linkėjimų laisvie- 
jčiams iš draugų Lietuvoje.

* * *
j Rugpiūčio 7 d. po dviejų 
i mėnesių vizito mūsų šalyje
išvyko namo į Lietuvą chemi
jos mokslų daktaras Romas 

j Šarmaitis. Jis plačiai apkelia
vo Ameriką savo profesijos 

(reikalais. Buvo nuvykęs net į 
( Hawaii, o čia lankėsi daugely-
I je miestų, apie 20 iš viso.

* * *
Ona Malinauskienė, Niu

jorko Moterų Klubo narė,
randasi St. Clare’s Hospital 

( & Health Center, 415 W. 51st 
iSt., New York City. Matyt, Keršulius gražiai, draugiškai 
kad karščiai pakenkė draugei popietę praleisti. Proga: v ai- 
Malinauskienei. Ji ten pasi
davusi vardu Anna Malin.

Valteris Keršulis
Praeitų sekmadienj, rug

pjūčio 14 d., grupelė vietinių 
laisviečių susirinkome pas 
draugus Bronę ir Valterį

terio garbingas 89-asis gim
tadienis! Pasivaišinome, pasi-

I Kaip ilgai ji ligoninėje turės §nekėjome, palinkėjome mū- 
I išbūti dar nežinome. Linkiu sų tokio gražaus amžiaus
mielai draugei greit sustiprė 
ti. Ieva

! sulaukusiam draugui geros 
sveikatos ir dar daug, daug 
šviesių metelių. O mūsų Val
teris ir atrodo gerai, ir dar 
sukinėjasi vikriai.

Tik gaila, kad oras pasitai- 
! kė lietingas, tai sueigėlę at- 
I laikėme pastogėje, o ne jų 
| gražiame žalumynuose tie- 
I siog paskendusiame sodelyje.

Rep.

Joel Harnett

Iš laišku
Miela Ieva,

Pirmas mano vizitas pui
kiame Reuben E. Lee restau- i 
rane ant vandens, bet Guy 
Lombardo nemačiau^ Oras 
čia geras, ne šilta, ne karšta. 
San Diego miestas nemažas, 
apylinkės įdomios.

Sveikinu iš San Diego! Iki! A Letter and Poem 
pasimatymo.

Julia Lazauskienė 
* * *

Miela Ievute,
Siunčiu geriausius linkėji- 1 

mus visiems laisviečiams iš - 
San Diego, California.

Helen Siaurienė

*

Komunistinės
Vienybės klausimas

Šiais laikais komercinėje 
spaudoje, ypatingai “The 
N. Y. Times,” daug rašoma 
apie pasaulio komunistuose 
ginčus ir pasidalijimus. Kiek 
tame tiesos, o kiek prasima
nymų?

Tas klausimas bus visapu
siškai nušviestas masiniame 
susirinkime rugpiūčio 30 d., 

Lietuvių Literatūros Drau-7;30 vaJ vakare> Godoff 
gijos 28 kp. rengia pietusAuditorium, 310 W. 43 St. 
spaudos naudai. Įvyks ru£~(prįe Avė.). Kalbės Ko 
piūčio 21d. J. ii K. Vaitoniųmunįstų Partijos generalinis 
rezidencijoje, 2o Rooseveltsekretorius Gus Hali. Auka

. $2. Bedarbiams ir studen-
I ietūs jau netoli ir męsdams Gk centų. Visiems 

kviečiame visus Waterburiodurys a^daros 
ir apylinkės miestų lietuvius, 
taipgi newyorkiecius atsilan
kyti pas mus. Pietūs bus 

j duodami 1 vai. dieną.
Gaspadinės stengsis paga

minti pietus geriausius, ko- 
\ kius jos gali.

Siame parengime dalyvaus 
tie, kurie yra sugryžę iš 

! Lietuvos—Amilija Yuškovič 
I ir Walter ir Amilija Dūdai, 
i Jie papasakos mums, ką jie 
I girdėjo ir matė Lietuvoje.

t
Roy GoodmanMario Cuomo

(demokratas) (demokratas) (republikonas)

Binghamton, N. Y.
Dar neužteko to, kad aš 

pergyvenau tokią didelę ope- Waterbury, Conn.
raciją. Po dviejų savaičių I 
mano vyras turėjo mažą stro-I 
ką (priepuolį). Dabar abudu i 
namie sveikstamo.

* * *
i

Dabar pranešu, kad mūsų j

Visų pirmiausia noriu padė- 
kavoti tiems, kurie mane 
aplankė ir tuo man padėjo 
pergyventi tokią sunkią ligą. 
Didelis ačiū visiems, kurie 
lankėte ligoninėje ir prisiun- j LDS 6 kuopos susirinkimas. 
tėte daug laiškų bei atviru-. įvyks rugsėjo 11 d. 1 vai. 61 
čių su linkėjimais pasveikti ir ( Franklin Street. Visi kviečia- 
gėlių. Taip pat gavau nuo' mi dalyvauti, nes turėsime j 
LDS 6 kuopos labai gražų | daūg reikalų atlikti. Be to, | 
bukietą. Dar kartą: Visiems ! reikią užsimokėti duokles, 
didelis ačiū iš mano širdies. į Žodis apie mūsų rudeninį j 
Aš nemaniau, kad aš turiu parengimą. Jis įvyks spalio 8 ! 
tiek daug draugų ir draugių, d. Jau turime pradėti rūpin-1. 
kurie mane prisiminė. Aš į tis ir ruoštis dalyvauti, 
jūsų niekados nepamiršiu. i Mary Lynn i

1 received the following 
letter from Vilnius, Lithua
nia:
“Dear Use:

Reading “Laisve” I find at 
the end of each issue several 
items in English signed 
shortly Use. And today, be-

| low the several briefs I 
noticed a poem “Missing 

I You” which sounded to me so 
! sincere that another poem of 
|mine arose in my mind at 
once.

Although it is in Lithuani
an, I dare to send it to you . . .

Please accept my sincere 
( thanks and congratulations 
| for that short piece of real 
poetry.”

The poem sent to me is the 
following printed in the origi
nal language. Use

Ar tai jis, tas 
žmogžudys

.Gaivinantys
prisiminimai
Pavasaris pasklido

I Gelių marga veja,
i Aš ilgesy paklydau
( Su slėgiančia svaja.

f which firm he was also 
resulting cessation of the 

ch as automobiles, television

What’s New About Gift-Parcels 
to Relatives in USSR?

In an interview with Mr. Maurice Rifkin, 
President of the well-known firm Globe Parcel 
Service, Inc. he disclosed the following:

After the discontinuance of the operations of
Podarogifts, Inc., 
President, and th 
purchasing of gifts
sets and other appliances made in USSR, there was 
a temporary reduction in the shipment o.f duty-pre
paid parcels as gifts to relatives in USSR The 
reason was that many people thought that the 
discontinuance of the operations of Podarogifts, 
Inc. was a temporary one. However, now that 
senders of gifts have been re-assured that the 
liquidation of Podarogifts is a permanent one, 
senders of gifts to their relatives are again 
resorting to the simple method of duty-prepaid 
gift-parcels.

GLOBE PARCEL SERVICE, Inc. has been a 
pioneer in this business, serving its clients for over 
45 years and has branches and representatives in 
many cities in U. S. A. Its staffs and managers have 
the experience needed to properly advise and serve 
its thousands of clients and are dedicated to this 
service.

Mr. Rifkin further reported that improvements 
have been made in the system of the delivery of 
parcels and that clients are reporting satisfaction 
with the improvements.

! MŪSŲ LIGONIAI
Draugė Helen Velykis tu- 

1 rėjo didelę operaciją, praeitą 
sanvaitę sugrįžo iš Waterbu- 
rio ligonines į savo namus ir 
yra po daktaro priežiūra.

Buvau nuvykusi atlankyti 
draugę Oną Žuraitienę, kuri 
gyvena Oakville. Ji yra pras
tos sveikatos, mažai gali 
vaikščioti. Jai neveikia gerai 
dešinė ranka ir koja, mažai 
gali vaikščioti, tik gali paeiti 
su “walkeriu.”

Taipgi buvau nuvykusi at
lankyti ir draugę Miagę Šmi
tienę, kuri gyvena Bethle
hem pas savo dukterį. Ji 
skaitė “Laisvę” per daug 
metų iki mate, dabar jau yra 
silpnos sveikatos ir akim 

; nemato.
Draugė Šmitienė sakė, kad 

jau yra suvirš 90 metų. Jos 
( dukrelė Meškūnienė ją pri- 
’ žiūri.

Gėlėms aplink pražydus, 
Visur tave regiu.
Sapne tave išvydus, 
Aš alpuliu degu.

Kai bridome per žolę 
Už rankų šalimais, 
Kai šaukė marių toliai, 
Mums tikšdami purslais.

Kai tulpės ir jurginai, 
Atrodė, vis žydės 
Ir vasara auksinė 
Mus amžinai lydės.

David Berkowitz
Praeitą savaitę (rugpj. 11 

d.) policija suareštavo David 
Berkowitz, 24 metų, pašto ! 
darbininką. Policija mano, 
kad tai bus tas “Šamo sū- j 
nus,” kuris revolveriu 44 per 
vienerius metus nušovė 6 
žmones, o 7 sužeidė. Džiūrė 
išneš formų kaltinimą. Tuo 
tarpu eina sulaikytojo proto 
tyrinėjimas. Iš išvaizdos jis j 
nepanašus į šaltakraujį žmog- ■ 
žudį.

Miami, Fla. — Federalinės 
valdžios ir valstijos agentai 
sako suradę, kad reakciniai 
kurčiai pabėgėliai, kurių 

į čia labai daug, planuoja naują
Svinkūnienė ginkluotą invaziją į Kubą.

draugėms geros 
kad iūs visos pa-

Namai liūdni ir tykūs 
Man, vienai, be tavęs. 
Šešėliai slenka nykūs 
Per praeities dienas . . .

Už rankos įsikibus, 
’Seku tave jauna. . .
Skaidrios, gaivios stiprybės

< Krūtinė kupina.
J. Subačius
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