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KRISLAI
Rami mokslo metų pradžia 
Nenori pyktis ir skirtis 
Jau nebesiskaito
Sveikas nuosprendis 
Kitus siunčia peklon, 

o pats griešija
A. BIMBA

Jau prasidėjo naujieji 
mokslo metai. Neapsakomai 
džiugu, kad mokyklų durys 
atsidarė ir milijonai jaunuo
lių jas užpildė be rasinių 
susikirtimų, kuo, kaip žinia, 
pasižymėdavo mokslo metų 
pradžios pastaraisiais keletu 
metų. Niekur nepasikartojo 
praeitų metų nelemtoji Bo
stono istorija. Daugelis mo
kyklų naujai integruotos be 
rasinių riaušių. Nesigirdi 
niekur fizinio rasistų pasi
priešinimo moksleivių prista
tymui į mokyklas, kur reikia, 
autobusais.

Tikėkime, kad žiaurių ra
sistinių konfliktų niekur mo
kyklose neturėsime ir per 
ištisus šiuos mokslo metus.

Prezidentas Carteris, ma
tyt, labai nenori pyktis ir 
skirtis su savo ilgamečiu 
bičiuliu bankininku Bert 
Lance, kuri jis skubiai pasi
skyrė Biudžeto Biuro direk
toriumi. Prieš Lance kilo 
didžiausia audra. Iškilo aikš
tėn, kad jis, kaipo banko 
direktorius ir galva, elgėsi 
labai neetiškai, užsiiminėjo 
labai suktomis transakcijo
mis.

Jei prezidentas Lance iš 
tos aukštos vietos pašalintų, 
jis užsirūstintų. 0 pats, ge
ruoju pasitraukti, matyt, ne
nori ir nesiruošia. Preziden
tas Carteris randasi labai 
nemalonioje dilemoje.

Pranešimai iš Izraelio kal
ba apie jo valdžios skubinimą 
suizraelinti visas okupuotas 
arabų žemes, jas apgyvendi
nant žydais. Jau ir mūsų 
vyriausybė viešai smerkia 
tokį izraeliečių ėjimą. Val
stybės Departamentas jį va
dina nelegališku ir labai 
kenksmingu visam taikos at- 
steigimo Vidurio Rytuose 
reikalui.

Bet premjero Begin vado
vaujamas Izraelio režimas su 
jokiais įspėjimais nebesiskai
to. Jis, matyt, gerai žino, 
kad prezidentas Carteris nuo 
žodžių toliau neis—paprotes- 
tuos ir nutils.

Labai protingą ir sveiki
nantį nutarimą padarė mūsų 
vyriausybė, po ilgo vilkini
mo, atidėliojimo ir abejojimo 
nuspręsdama duoti vizas Ta
rybų Sąjungos darbo unijų 
delegacijai. Gerai, kad nenu
silenkė Amerikos Darbo Fe
deracijos biurokratų su 
George Meany priešakyje 
reikalavimui tarybinių uni- 
jistų neįsileisti į šią šalį.

Tarybiniai unijistai yra pa
kviesti mūsų Chicagos unijis- 
tų. Reikia tikėtis, kad jie čia 
bus visur šiltai sutikti ir 
išsiveš kuo geriausius įspū
džius.

Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos organizuotų 
darbininkų kontaktas ir ben
dradarbiavimas labai naudin
gas abiems pusėms.

Mūsų unijų vadai, kurie 
sako, kad toks bendradarbia
vimas naudingas tiktai Tary
bų Sąjungai, kalba nesąmo
nę.

Labai patenkinti 
viešnage Indijoje

Jiems galvoje pasaulinės 
taikos reikalai

Amerikiečių advokatų dele
gacija Tarybų Sąjungoje

Tarybinių žmonių grupė 
neseniai sugrįžo iš viešnagės 
Indijoje. Grupės vadas Kho- 
lov sako, kad vizitoriai parsi
vežė labai gražius iš tos 
didelės šalies įspūdžius. Vi
sur, kur tik jie lankėsi, buvo 
draugiškai sutikti.

“Tiek Indijos vadai, tiek 
paprasti žmonės, su kuriais 
mums teko susitikti,” sako 
grupės vadas, “pabrėžė svar
bą bendradarbiavimo tarp 
Tarybų Sąjungos ir Indijos 
kovoje už pasaulinę tai
ką .. . Mes aiškiai matėme, 
kaip beviltiškas yra valdan
čių ratelių Vakaruose troški
mas, kad su pasikeitimu val
džios Indijoje, pablogės san
tykiai tarp Indijos ir Tarybų 
Sąjungos.”

Žvalgyba ir 
universitetas 
bendradarbiavo

Madison, Wis. — Pasitvir
tino ankstyvesni pranešimai, 
kad Wisconsino Universite
tas ir Centrinė Žvalgybos 
Agentūra (ČIA) 1950 ir 1960- 
mečiais labai tampriai koope
ravo išbandyme chemikalų, 
kuriais sumaišomas žmogaus 
protas. Tų “vaistų” paėmęs 
žmogus pasako viską, ko 
žvalgyba nori iš jo išgirsti.

Wisconsino Universitetas 
nėra išimtis. Ir kitos aukšto
sios šalies mokyklos yra pa
naudojamos žvalgybos veik
lai. Būtų kvaila manyti, kad 
ČIA šiandien savo tikslams 
nebepanaudoja universitetų 
bei kolegijų.

Cyprus. — Cyprus salos 
Darbininkų Federacijos pa
kvietimu su vizitu lankėsi 
skaitlinga Tarybų Sąjungos 
darbo unijų delegacija. Sve
čiai plačiai susipažino su sa
los padėtimi.

Chicagos “Naujienų” re
daktorius net keliuose savo 
laikraščio numeriuose barė ir 
kryžiavojo tuos savo nelai
mingus kaimynus tėvus ma
rijonus už atspausdinimą ir 
platinimą katalikiškai jau
nuomenei romano “Skatikų 
sauja” (romano autorius ne
paduodamas). Tai esąs jauni
mo ne švietimas, bet tvirki
nimas ir baisus žalojimas, 
nes tas romanas esąs perdėm 
šlykštus, bjaurus, pornoga- 
fiškas.

Aš jau buvau besirengiąs 
brolį Martyną Gudelį karštai 
pasveikinti už tokį tėvų ma
rijonų demaskavimą, už tokį 
didelį susirūpinimą katalikiš
ko jaunimo dorove, betgi 
buvau pritrenktas ir susilai
kiau, paskaitęs iš to romano 
paimtus ir žodis žodin per
spausdintus “Naujienose” 
(rugs. 1 ir 2 d.) tris pačius 
biauriausius, pačius šlykš
čiausius, pačius pornografiš- 
kiausius puslapius apie “mer
giną be kelnaičių.”

Bara ir keikia marijonus iš 
“Draugo” už žalojimą katali
kų skaitytojų, o pats, per
spausdindamas pornografiš- 
kus, tvirkinančius romano 
puslapius, juk Martynas taip 
pat žaloja ir tvirkina savo 
skaitytojus.

Automobilistų unija 
už Panamos sutarti

Detroit, Mich. — Jungti
nės Automobilistų Unijos 
Vykdomoji Taryba rimtai ap
svarstė Panamos Kanalo su
tartį ir priėmė tuo klausimu 
rezoliuciją. Taryba sako, kad 
sutartis pilnai apsaugo šios 
šalies interesus ir kad ji 
turėtų būti Senato užgirta. 
Ji ragina sutarties šalininkus 
Senate atmušti dešiniųjų jė
gų išpuolius ant sutarties. 
Unijos vadai mano, kad šios 
sutarties užgyrimas pagerin
tų Jungt. Valstijų santykius 
ne tik su Panamos Respubli
ka, bet su visais kitais Loty
nų Amerikos kraštais. Aišku, 
kad prez. Carteris labai pa
tenkintas šiuo automobilistų 
unijos vadovybės pasisaky
mų už sutartį, kurią jis tik 
prieš kelias dienas pasirašė.

Paryžius. — Čia lankyda
masis Jordanijos karalius 
Hussein pasmerkė Izraelį už 
priešinimąsi Ženevos konfe
rencijos sušaukimui ir pripa
žinimui Palestinos Išsilaisvi
nimo Organizacijai teisės da
lyvavimo derybose Vidurio 
Rytų reikalais.

Pasmerkė ir 
protestavo

Cmro. — Čia įvykęs Arabų 
Lygos šalių užsienio reikalų 
ministrų susirinkimas vienin
gai pasmerkė Izraelio val
džios okupuotose arabų že
mėse steigimą izraelietiškų 
(žydiškų) kaimų. Arabai pro
testuoja reikalauja, kad Iz
raelį pasmerktų ir Jungtinės 
Tautos.

Nepaklusnumas sunaikino
jo karjerą

Buvęs prezidentas Richard Nixon per interviu su David 
Frost prisipažino, kad jis buvo įsakęs jo štabo pirmininkui 
H. R. Haldeman sunaikinti beveik visas juosteles, susietas 
su Watergate skandalu. Įsakymas buvęs duotas trimis 
mėnesiais anksčiau, negu buvo visuomenės sužinota, kad 
tokios juostelės su Nixono pasikalbėjimais su savo kabineto 
nariais Watergate reikale egzistuoja. Bet Haldemanas to 
nepadarė. Nixohas sako, kad jeigu tos juostelės būtu 
buvusios sunaikintos, jam veikiausia nebūtų reikėję 
rezignuoti iš prezidento vietos.

Si Nixono ir Haldemano nuotrauka daryta 1969 metais.

Maskva.—Prieš kelias savaites Tarybų S-goję lankėsi 
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kurt Waldheim 
(nuotraukos dešinėje). Jis turėjo plačius pasitarimus 
pasaulinės taikos reikalais su tarybiniais vadais. Čia jis 
kalbasi su Tar. S-gos užsienio reikalais ministru Andrei 
Gromyka. Jam Gromyka pasakė, kad Tarybų Sąjunga labai 
bijo, jog nepasiekus tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos branduolinio susitarimo ginklavimąsi apriboti, 
prasidės naujos ginklavimosi lenktynės, kurioms pastoti 
kelią bus labai sunku.

Pietų Korėja 
atsisako agentą 
išduoti

Iš Seoul pranešma, kad 
Pietų Korėjos valdžia atsisa
ko sugrąžinti į Ameriką 
Tongsun Parką, kuris keletą 
metų veikdamas Washingto
ne buvo Korėjos režimo 
agentu ir papirkinėjo Kon
greso narius. Dabar Kongre
se eina Parko veiklos tyrinė
jimas. Jo liudijimas labai 
reikalingas sudarymui kalti
nimų prieš tuos narius.

Cairo, Egiptas. — Prieš 
kelias dienas čia traukinių 
nelaimėje žuvo 40 žmonių.

Katalikų bažnyčios 
vadų sąskrydis

Roma. — Vatikanas pa
skelbė, kad katalikų bažny
čios vadų—vyskupų Penkta
sis Pasaulinis Susirinkimas 
prasidės rugsėjo 29 dieną. 
Jame dalyvausią 189 vysku
pai iš Europos, Azijos, Jung
tinių Valstijų ir Lotynų 
Amerikos. Tokie vyskupų 
sąskrydžiai buvo įvesti 1962 
metais. Nieko nesakoma apie 
šio susirinkimo dienotvarkę.

Pradedamas Japo
nijos branduolinis 
ginklavimas

Tokyo. — Paskelbtas tarp 
Jungtinių Valstijų ir Japoni
jos vyriausybių susitarimas, 
kad Japonijai jau leidžiama 
pasistatyti ir įsirengti bran
duolinės jėgos gaminimui 
įmones. Bet visiems žinoma, 
kad branduolinės energijos 
gaminimo įmonės lengvai gali 
būti panaudotos ir branduoli
nių ginklų gaminimui.

Dar labai galimas daiktas, 
kad šios įmonės bus statomas 
ir įrengiamos Jungtinių Vals
tijų kapitalo pagalba.

Washingtonas. — Idaho, 
Iowa, Louisiana ir Indiana 
valstijų prokurorai kreipiasi į 
Aukščiausiąjį Teismą su pra
šymu, kad jis uždraustų pre
zidentui Carteriui pasirašyti 
Panamos Kanalo sutartį, kol 
visos smulkmenos apie sutar
tį nėra atidengtos ir paskelb
tos.

Sutartis galima, 
bet tik lygybės 
pagrindu

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų ministras 
Andrei Gromyko sako, kad 
susitarimas su Jungtinėmis 
Valstijomis branduolinių gin
klų reikalais yra galimas, bet 
tiktai abiems pusėms lygiu 
pagrindu. Iki šiol derybose, 
kaip žinoma, Jungtininės 
Valstijos siekė tik tokio susi
tarimo, kuris būtų naudingas 
joms. Reikia, kad jos tokio 
nusistatymo atsisakytų.

Tarybų Sąjungos Aukš-i 
čiausiojo Teismo kvietimu 
socialistinėje šalyje lankėsi: 
gana skaitlinga Amerikos ad
vokatų delegacija. Jai vado
vavo Jungtinių Valstijų 
Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkas Warren Burger. Jie 
ten plačiai pavažinėjo, buvo 
nuvykę net į Tarybinę Gruzi
ją.

Pasikalbėjime su spaudos 
korespondentais teisėjas 
Burger, tarp kitko, pasakė: 
“Aš susidariau gerą įspūdį 
šioje viešnagėje. Kur tik mes 
lankomės, visur esame šiltai 
sutinkami. Daug yra bendrų 
reikalų tarp Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų 
žmonių.”

Įdomu, kad apie amerikie
čių advokatų lankymąsi Ta
rybų Sąjungoje šios šalies 
komercinėje spaudoje beveik 
nieko nesakoma.

Maibori, Kenija. — Čia 
paleisti gandai, kad Ugandos 
prezidentas Idi Amin yra be 
sąmonės, ant mirties slenks
čio, nepasitvirtino. Jis tik 
pergyvenęs lengvą operaci
ją.

Nesiliauja kalbos, 
kad popiežius 
rezignuos

Roma. — Juo toliau, tuo 
gausesnės ir garsesnės darosi 
kalbos, kad katalikų bažny
čios kalba popiežius Paulius 
VI greitu laiku rezignuos ir 
sostą užleis kuriam nors kar
dinolui. Galimas daiktas, kad 
jis tą padarysiąs su rugsėjo 
25 d., kai jam sukaks lygiai 
80 metų.

Ne tik žmonės apie Pau
liaus pasitraukimą kalba, bet 
ir laikraščiai rašo. Greitai 
paaiškės, kiek tose kalbose 
yra tiesos.

Havana. — Socialistinės 
Kubos Žemės ūkio ministras 
Rafael Francia Mestre sako, 
kad ateinančiais (1978) me
tais Kuba jau pagamins dau-' 
giau kaip 7 milijonus tonų 
cukraus. Kaip žinoma, cuk
rus yra vyriausias Kubos 
eksportas.

Amerikietė sveikina
tarybinę laimėtoją

Duesseldorf, V. Vokietija.—Čia įvykusiose moterų pa
saulinėse atletinėse varžybose auksinį medalį laimėjo 
žymioji Tarybų Sąjungos atletė Tatjana Kasankina. Ją 
šiltai sveikina amerikietė atletė Frande Lamieu-Lutz 
(nuotraukos dešinėje).

Shirali Mislimov
Jis jau atšventė savo 

170-ąjį gimtadienį! Jis yra 
Tarybinio Azerbaidžano gy
ventojas. Jis sako, kad geras 
maistas, darbas ir graži šei
ma—kelias į ilgą amžių. Jis 
ir dabar uoliai tebesidarbuo
ja savo darže.

Įdomūs atradimai 
Conn, valstijoje

American Indian Archaelo- 
gical Institu./ atradimas pa
rodo, kad jau prieš tarp 
10,000 ir 15,000 metų Con
necticut valstijoje gyventa 
indėnų ir užsimdinėta žem
dirbyste. Tyrinėjimas pra
vestas vienoje apleistoje far- 
moje, per kurią prieš 10,000 
metų tekėjo Shepang upė.

Moksliniu atžvilgiu atradi
mas labai svarbus.

Budapest. — Prieš kelias 
dienas socialistinėje Vengri
joje lankėsi grupė Jungtinių 
Valstijų dvasininkų. Jų tarpe 
buvo ir evangelistas Billy 
Graham. Jie buvo šiltai 
priimti.
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Darbo unijoms reikia 
naujos vadovybės

Iš Darbo Departamento vėliausio pranešimo sužinome, 
kad šios šalies darbo unijų judėjimas per pastaruosius 
dvejus metus neteko net' 767,000 narių! Vietoje eiti 
pirmyn, vietoje stiprinti ir didinti savo gretas, mūsų darbo 
unijos traukiasi atgal ir silpnėja.

Už šią tragedija visa atsakomybė priklauso unijų 
judėjimo vadovybei su George Meany priešakyje. Ji kalta, 
kad per pastaruosius keletą desėtkų metų mūsų unijos 
nėra vedusios jokios rimtos neorganizuotus darbininkus 
suorganizuoti kampanijos. Ji kalta, kad ji laikosi klasių 
bendradarbiavimo politikos savo veikloje: vengia susikirti
mų su samdytojais, jiems pataikauja ir nuolaidžiauja, 
nesiskaito su eilinių narių norais ir valia. Tokia politika 
puldo darbininkų pasitikėjimą unijų veikla ir judėjimu. Net 
kadaise taip gražiai savo kovingumu, energija ir ryžtu 
pasižymėjusios siuvėjų bei tekstilninkų unijos išsigimė į 
konservaty viskas organizacijas. Juk ypač pietinėse valsti
jose šimtai tūkstančių siuvėjų ir tekstilininkų tebėra 
neorganizuoti. Per porą desėtkų metų nebuvo daromos 
jokios unijų pastangos juos suorganizuoti.

Amerikos darbo Federacija-Industrinių Organizacijų 
Kongresas (American Federation of Labor—Congress of 
Industrial Organizations—AFL-CIO) yra didelė jėga su 
apie 14 milijonų narių. Jeigu ji būtų buvus panaudota 
pasiekimui ir įtraukimui desėtkų milijonų neorganizuotų 
darbininkų, šiandien būtumėme liudytojais ne unijų 
judėjimo silpnėjimo, ne praradimo šimtų tūkstančių narių, 
bet labai didelio unijistų skaičiaus paaugimo ir viso judėjimo 
sustiprėjimo.

Mūsų darbo unijų judėjimui verkiančiai reikalinga nauja, 
pažangi, kovinga vadovybė.

Apie liaudies skurdą
Lotynų Amerikoj

Su didžiausiu susidomėjimu skaitome neseniai šioje 
šalyje gautus duomenis apie Bolivijos, vienos iš Lotynų 
Amerikos kraštų, liaudies ekonominį gyvenimą. Iš jų 
sužinome, kad toje šalyje liaudis skęsta neapsakomame 
skurde. Pav., statistikos parodo, kad šiandien Bolivijos 70 
procentų žmonių stokoja sveikatai būtinai reikalingo 
maisto. Daugiau negu pusė žemiau dvejų metų amžiaus 
Bolivijos kūdikių alkanauja, dėl nedavalgymo 14 procentų, 
vaikų miršta nesulaukę penkerių metų amžiaus. Dėl skurdo 
šiandien Bolivijos žmonių vidutinis gyvenimo amžius 
žemiau 50 metų. Jis dar trumpesnis, paėmus kasyklų 
rajonų žmones, būtent—tik 35 metai!

O reikia žinoti, kad Bolivija nėra išimtis. Gal šiandien tik 
išskyrus socialistinę Kubą, panašiame skurde liaudis skęsta 
ir kituose šio kontinento kraštuose.

Bet, žinoma, tas nereiškia, jog Bolivijoje ir kituose 
kraštuose nėra žmonių, kurie net nesupranta, ką žodis 
“skurdas” reiškia. Visuose juose, išskyrus Kubą, yra ir 
turčių klasė. Pav., Bolivijoje 20 procentai gyventojų suima 
65 procentus visų šalies pajamų. Kaip visos kitos šalys su 
kapitalistine santvarka, taip Bolivija “didžiuojasi” savo 
milijonieriais ir multimilijonieriais. Kaip žinia, daugumoje 
Lotynų Amerikos šalių šiandien viešpatauja fašistinės 
militarinės diktatūros.

Tai kur tie bilijonai?
Prez. Jimmy Carter sakė, kad B-I bomberis nereikalin

gas šalies gynybai ir saugumui ir kad jo atsisakydami, mes 
sutaupome apie 25 bilijonus dolerių. Manydami, kad toji 
graži, didelė suma bus panaudota kovai su nedarbu ir 
kitiems taip labai reikalingiems socialiniams reikalams, 
daug kas prezidentą šiltai sveikino.

Bet kaip skaudžiai jiems teko nusivilti. Nė vienas tos 
sumos doleris nebuvo panaudotas tokiems reikalams. Visi 
tie bilijonai pavesti militarizmui ir ginklavimuisi. Atsisaky
ta gaminimo B-I bomberio, bet užgintas gaminimas 
neutroninės bombos ir sparnuotosios raketos.

O kur programa kovai su nedarbu? Jos nėra. Apie ją 
liautasi ir kalbėti.

Prieš kelias dienas juodųjų kongresmanų kokusas ragino 
prezidentą Carterį užgirti Kongresui pateiktą Humphrey- 
Hawkins Pilnos Samdos Bilių, kurį, kaip žinia, remia darbo 
unijų judėjimas, bet prezidentas raginimą atmetė.

Kova persikelia į Senatą
Jungtinių Valstijų ir Panamos vyriausybės formaliai ir 

oficialiai neseniai padarytas Panamos Kanalo reikalais 
sutartis pasirašė. Pasirašymo sutarčių stebėtojais buvo 
pakviesti visų Lotynų Amerikos šalių valdovai. Pasirašymo 
ceremonijos buvo labai iškilmingos.

Bet sutartys neveiks, kol jų neužgirs mūsų Senatas 
dviem trečdaliais balsų. Laukiama labai aštrios kovos. 
Nebus lengva už ją gauti du trečdalius balsų. Daug kas 
priklausys nuo užsilaikymo republikonų senatorių, kuriuo
se esama aštraus pasidalijimo. Įdomu, kad buvęs preziden
tas Fordas pasisakė už sutartis ir ragina senatorius už jas 
balsuoti. Tuo tarpu buvęs Californijos gubernatorius 
Reaganas tebėra griežtai priešingas ir spaudžia savo 
pasekėjus kovoti prieš sutartis.

Sutarčių likimas Senate bus sprendžiamas gal tiktai

JIEMS NEPATINKA, KAD 
PALOCIAI PAVERSTI 
SANATORIJOMIS

Chicagos menševikų “Nau
jienos” spausdina savo buvu
sio bendradarbio ir rėmėjo 
velionio Dan Kuraičio “Kelio
nių įspūdžius.” Buvęs jis 
nusidavęs ir į Tarybų Sąjun
gą. Nereikia nė aiškinti, jog 
ten niekas, absoliutiškai nie
kas jam nepatikę. Pav., Ku
raitis buvęs nuvykęs net į 
garsiąją Jaltą, ir su pasipik
tinimu rašo:

“Jalta, kaip pasakojo 
mums Weizel, tai sovietų 
Miami ir Miami Beach. Žino
ma, nieko panašaus nesura
dome. Tiesa, prieš revoliuci
ją Jalta pasižymėjo savo 
puošnumu. Ten buvo nema
žai liuksusinių viešbučių, 
gražių palocių. Rusų aristo
kratai suvažiuodavo ir sma
giai laiką praleisdavo. Dabar 
tie gražieji palociai ir viešbu
čiai paversti sanatorijomis, 
kurių priskaitoma apie ketu
riasdešimt. Be to, ten yra 
daugybė vadinamųjų poilsio 
namų. Net garsieji Livadijos 
rūmai, kur karo metu įvyko 
Jaltos konferencija tarp Sta
lino, Roosevelto ir Churchill, 
dabar paversta sanatorija. 
Tokiu būdu Jalta dabar pasi
darė beveik grynai sveikatos 
kurortu.”

Ar begali būti kas nors 
“baisiau”: Buvę palociai, ku
riuose parazitai, liaudies pa
vergėjai ir išnaudotojai atos
togaudavo ir lėbaudavo, 
Spalio revoliucijos paversti 
sanatorijomis, puošnioji Jal
ta tapusi “grynai sveikatos 
kurortu!

MATYT, JAU NEBETIKI 
SAVO PATIES SUKURTU 
BAUBU

Per ilgą metų eilę gąsdinęs 
savo skaitytojus “sovietų ne
tikėto užpuolimo’’ baubu, 
Chicagos klerikalų “Drau
gas” sako jau priėjęs išva
dos, kad tokio pavojaus nė
ra. Jį įtikinę žurnalo “U. S. 
News & World Report” eks
pertai. Jie teigią, kad “neti
kėto užpuolimo negali būti, 
šiandien tai tiesiog neįmano
ma.” Girdi:

“Sovietų pasiruošimus už
pulti Ameriką žvalgyba pa
stebėtų bent prieš septynias 
dienas. Tam reikia laiko ir 
raketoms paruošti, o tai tuoj 
pastebėtų padangių satelitai. 
Paskui žinoma, kad jų bom
bonešiai niekad nėra užaliar- 
muoti ir paruošti, kai tuo 
tarpu Amerikos 30 proc. 
bombonešių pakrauti ir gali 
pakilti kiekvienu metu. Dar 
mažiau pasiruošę sovietų po
vandeniniai laivai. Jie dau
giausia laikomi uostuose. 
Amerikos 41 povandeninis su 
balistinėm raketom visados 
jūrose.

Anksčiau negu toks užpuo
limas galėtų būti, būtų pa
stebėtas ne vien ginklų pa
ruošimas, bet ir padidėjęs 
politinis įtempimas, kaip bu
vo prieš Pearl Harbor, kai 
buvo aišku, jog ruošiamasi 
karui.” (“D.”, rugs. 1 d.)

O tame pačiame “Draugo” 
numeryje jo bendradarbis P. 
Gaučys skaitytojus ilgu 
straipsniu įtikinėja, kad “So
vietai karo bijo,” todėl puo
selėja detentės idėją. “Ne
manoma,” sako Gaučys, “kad 
Sovietai pradėtų šaltąjį karą 
prieš JAV. Priešingai, jiems 
labai rūpi susitarti dėl gin
klavimosi apribojimo ir tuo 
sumažinti savo išlaidas, o 
taip pat noras gauti pažangią 
technologiją.

Todėl laukiama, kad vieną 
dieną Sovietai rimtai pradės

pradžioje ateinančių metų.
Beje, Panamos vyriausybės pasirašytas sutartis turės 

užgirti ar atmesti Panamos piliečiai referendumu. Bet 
manoma, kad jos bus užgirtos didele balsų dauguma, nors 
vėliausi pranešimai iš tos nedidelės šalies kalba apie 
žmonėse, ypač studentijoje, didelę sutartims opoziciją.

LAISVĖ

derėtis ir bus susitarta svar
biausiais klausimais, abiems 
pusėms padarius nuolaidų. 
Netgi pradedama kalbėti 
apie galimą prez. Carterio 
susitikimą su Brežnevu. Tad, 
kaip ir visada, JAV nusileis 
ir detente vėl bus abiejų 
valstybių galiojanti politika.”

Ponas Gaužys gerai žino, 
bet slepia nuo “D.” skaityto
jų, kad kas liečia Tarybų 
Sąjungą, tai tokios “vienos 
dienos” laukti nereikia. Ji 
seniai čia pat su mumis: 
Tarybų Sąjunga visą laiką 
energingai kovoja prieš šal
tąjį karą, už detentę, už 
susitarimą su JAV. Už tokio 
susitarimo nebuvimą reikia 
kaltinti mūsų vyriausybes.
TIKTAI TUO NEGALIMA 
PASITENKINTI

Savo vedamajame “Con
tact with Cuba” (rugs. 2 d.) 
pažangiečių dienraštis “Daily 
World” sako:

“Atsteigimas tiesioginių 
diplomatinių ryšių tarp 
Jungtinių Valstijų ir Kubos 
yra sveikintinas ėjimas.

Kai Jungtinės Valstijos nu
traukė diplomatinius santy
kius su Kuba, mūsų vyriau
sybė dar vis įsivaizdavo, kad 
jinai galės Kubos Revoliuciją 
sunaikinti. Ši fantazija tęsėsi 
per eilę metų invazijos, ban
dymų vadus nužudyti, sabo
tažo, subversijos ir blokados.

Rezultatas: Ne Kuba, bet 
Jungtinės Valstijos tapo izo
liuotos. Kuba išsprendė savo 
pagrindines ekonomines pro
blemas, pasistatė geriausias 
apšvietos ir sveikatos apsau
gos sistemas visoje Lotynų 
Amerikoje, tapo neprisijun- 
gimo judėjimo vadu ir užėmė 
jai priklausomą vietą socia
listinėje tautų bendrijoje.

Atidarymas Washingtone 
ir Havanoje per ilgą laiką 
buvusių tuščių ambasadų 
vaizduoja Jungtinių Valstijų 
valdžioje sugrįžimą į realiz
mą santykiuose su mūsų ar
timiausių socialistiniu kaimy
nu. Mes linkime, kad ši 
kryptis būtų tęsiama.

Daug užtvarų tebėra kely
je link pilno santykių sunor- 
malizavimo. Norint, kad rim
tos derybos būtų galimos, 
Jungtinės Valstijos turi pir
miausia panaikinti ekonomi
nę blokadą prieš Kubą . . .”
UŽTENKA TIK VIENO 
KITO PAVYZDŽIO

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (rugp. 21 d.) buvo pa
teiktas įdomus straipsnis 
“Kam tarnauja šmeižikai,” 
parodantis, kaip lietuviškieji 
buržuaziniai nacionalistai per 
Vatikano radiją skleidžia me
lą ir prasimanymus. Straips
nio autorius—Vytautas Zei- 
mantas. Apart kitų, autorius 
pateikia sekamus pavyz
džius:

“Vatikano radijas pranešė, 
jog “Jurbarko milicijos vaikų 
kambario inspektorė iškvietė 
Jurbarko Centrinės ligoninės 
medicinos seserį Aldoną 
Kleinienę ir įspėjo, kad ne
leistų savo sūnaus į bažny
čią, kitaip iš jos bus atimtos 
motinystės teisės.”

O kaip buvo iš tikrųjų?
Nuvykęs į Jurbarką, randu 

ligoninėje Aldoną Kleinienę. 
Jinai 20 metų dirba tame 
pačiame kolektyve. Todėl vi
si ją čia pažįsta. Geru žodžiu 
mini—darbšti, pareiginga, 
myli vaikus. Pasak vyriau
siojo gydytojo pavaduotojos 
B. Juknevičienės, geresnės 
medicinos sesers, kaip A. 
Kleinienė, ligoninei ir nerei
kia. Argi tokiai moteriai ga
lėjo kas grasinti atimti moti
nystės teises?

— Kaip vertinate šią Vati
kano radijo informaciją?— 
klausiu A. Kleinienės.

— Radijas perdavė grubų 
melą. Aš su vaikų kambario 
inspektore neturėjau jokio 
pokalbio dėl sūnaus lanky
mosi bažnyčioje. Ir jokie 
oficialūs organai man neža
dėjo už tai atimti motinystės 
teisių,—pagrįstai piktinasi 
ji.—Niekas jų neprašė kištis 
į mūsų šeimos reikalus. Taip 
nesąžiningai galėjo pasielgti 
tik blogas žmogus.

Ir Vatikano radijas, ir kle
rikalų “Draugas” paskelbė, 
kad Šilalėje gyvenantis laiš
kininkas Edvardas Jakštas 
buvo skriaudžiamas dėl savo 
religinių įsitikinimų. Apsi
lankiau Šilalėje.

Su pačiu Edvardu Jakštu 
rimtai pasikalbėt nepasisekė: 
nors darbo diena buvo tik 
įpusėjus, jis jau buvo gero
kai įkaušęs.

— E. Jakštas prisigeria 
kasdien,—aiškina šilališkiai.

Šilalės Ryšių mazge, ku
riame, anot Vatikano radijo, 
buvo tariamai skriaudžiamas 
religingas laiškininkas, visi jį 
prisimena kaip girtuoklį. E. 
Jakštas tik už tai ir buvo 
baramas bei baudžiamas. Pa
varčius šios organizacijos 
įsakymų knygą, susidarė įs
pūdis, kad su juo buvo pa
sielgta ne griežtai, o atvirkš
čiai. Labai jau ilgai su E. 
Jakštu vedžiotas!, bandyta 
auklėti, ne kartą atleista, vis 
tikėtasi, kad pradės vykdyti 
savo pareigas sąžiningai. O 
jis vis tiek savo: girtauja ir 
tiek.

Praradę sąžinę antitarybi
niai šmeižikai laužia iš piršto 
bet kokią naujieną. Ir to 
visiškai nesidygi.

Vatikano radijas rimtu to
nu paskelbė, kad “1974 m. 
gruodžio 26 dieną Šiaulių J. 
Janonio vidurinėje mokyklo
je tėvų susirinkime mokytoja 
Šleinienė kalbėjo:

— Kam jūs, tėvai, verčia
te savo vaikus tikėti . . .”

Iš tikrųjų gi niekas mokyk
loj tą dieną tėvų susirinkimo 
nerengė, o mokytoja Šleinie
nė šioje mokykloje nedirba ir 
niekuomet joje nedirbo!”

Apie JAV marksistinę 
filosofiją

Tarybiniai mokslininkai 
pastaruoju laiku paruošė ir 
išleido knygų, kuriose nagri
nėjamas JAV marksistų in
dėlis į visuomeninę-politinę, 
estetinę ir kitą mintį.

Neseniai Maskvoje pasiro
dė amerikiečių-marksistų li
teratūrinės bei meno kritikos 
darbų rinkinys “Kultūra ir 
visuomenė” (rusų k.). O štai 
iš spaudos išėjo kitas leidi
nys. TSRS Mokslų akademi
jos Filosofijos institutas išlei
do I. Cerkasovo knygą “Iš 
marksistinės filosofinės min
ties istorijos JAV-ose” (rusų 
k.)

Šioje menografijoje duoda
ma JAV marksistinės filoso
fijos istorija nuo I. Veideme- 
jerio iki dabarties laikų. I. 
Cerkasovo darbą sudaro dvi 
dalys su skyriais.

Pirmoji dalis skirta trum
pai apžvelgti pagrindinius 
marksistinės filosofinės min
ties pasklidimo ir raidos eta
pus Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Autorius čia na
grinėja klausimus apie mark
sizmo idėjų plitimą Ameriko
je XIX a.-XX. a pradžioje; 
apie marksizmo-leninizmo

Amerikos lietuvių kalbos temomis
Lietuvos TSR Paminklų 

apsaugos ir kraštotyros 
draugijos kalbos komisija lei
džia periodinį (kas du mėne
siai) leidinį “Mūsų kalba.” 
Šių metų antrasis jo numeris 
yra skirtas anglistikos ir 
lituanistikos klausimams. Jį 
sudarė Vilniaus universiteto 
anglų filologijos katedra.

Tarp kitų čia įdėti ir keli
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Pralobęs ir nutukęs prezidento Carterio naujasis Biudžeto 
Biuro direktorius sako Amerikos darbininkams: “Sunkūs 
laikai, susiveržkite diržus.”

Piktadariški Pretorijos 
planai

Rasistinis Pietų Afrikos 
Respublikos režimas baigia 
ilgametę savo branduolinio 
ginklo kūrimo programą, Pa
saulio agentūrų pranešimais 
artimiausiu metu turi būti 
įvykdytas pirmasis bando
masis sprogdinimas. Kalaha
ri© dykumoje jau įrengtas 
specialus poligonas, kuris 
praktiškai paruoštas tokiems 
bandymams po žeme.

Branduolinės Pretorijos 
ambicijos yra iššūkis Afrikai 
ir visam pasauliui. Jos prieš
tarauja Afrikos vienybės or
ganizacijos nutarimams lai
kyti Afriką zona, neturinčia 
branduolinio ginklo, taip pat 
Jungtinių Tautų pastangoms 
užkirsti kelią branduolinio 
ginklo platinimui planetoje.

Tiesioginė atsakomybė už 

mokslo vaidmenį JAV darbi
ninkų revoliuciniam judėji
mui ir JAV komunistų parti
jai. Atskirai išryškinamas 
Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos ir V. Lenino 
veikalų poveikis amerikiečių 
marksistams.

Antroji knygos dalis — 
“Marksistinė filosofinė min
tis JAV-ose dabartiniu laiko
tarpiu”—nagrinėja dvi klau
simų grupes.

Knygoje, iš vienos pusės, 
parodoma, kaip Amerikos 
marksistai-filosofai sprendžia 
dialektinio ir istorinio mate
rializmo problemas. Jų tarpe 
apie darbininkų klasės vado
vaujantį vaidmenį socialinia
me progrese; apie marksiz
mą ir humanizmą; apie 
marksizmo ir religijos santy
kius bei pan.

Kita klausimu grupė liečia 
buržuazinės filosofijos ir poli
tinės sociologijos kritiką. Čia 
atskleidžiama JAV marksis
tų kova prieš pragmatizmą, 
egzistencializmą, freidizmą ir 
neofreidizmą bei kitas bur
žuazinės filosofijos kryptis.

A. Aukštaitis

straipsniai, liečiantys Ameri
kos lietuvių kalbos dalykus. 
Vilniaus universiteto doc. L. 
Pažūsis spausdina straipsnį 
“Lietuvių vardai ir pavardės 
Šiaurės Amerikoje.” Doc. B. 
Raguotis rašo apie pirmųjų 
Amerikos lietuvių spaudinių 
kalbą ir rašybą.

Amerikiečių ir lietuvių li
teratūros bei kalbos dalykai 

atominės grėsmės židinio su
darymą Afrikos pietuose 
tenka Vorsterio režimo glo
bėjams Vakaruose. Kaip tik 
JAV, VFR, Prancūzijos mo
nopolijos suteikė rasistams 
technologiją, reikalingą ma
sinio naikinimo ginklo gamy
bai. JAV, be to, parduoda 
Pretorijai sodrintą uraną, 
naudojamą atominių bombų 
gamybai. Tyrimo centre 
“Valindaba” branduoliniame 
įtaisinyje naudojamas proce
sas, paruoštas Vakarų Vo
kietijoje. Pietų Afrikos 
mokslininkai atomininkai 
taip pat galėjo laisvai naudo
tis savo kolegų Amerikoje ir 
Vakarų Vokietijoje laborato
rijomis.

“Mes dabar tiek pasistū- 
mėjome, realizuodami savo 
branduolinę programą, dau
giausia dėka pagalbos, kurią 
mums mielai teikė Jungtinės 
Amerikos Valstijos . . .”— 
neseniai atvirai pasakė Pietų 
Afrikos respublikos branduo
linės energijos valdybos pir
mininkas Rauksos.

Rasistiniai Pietų Afrikos 
Respublikos valdovai iš ti
krųjų žaidžia su ugnimi. Ato
minis ginklas Vorsterio reži
mo rankose, be jokių abejo
nių, paaštrins ir šiaip jau 
pavojingą padėtį žemyno pie
tuose, sukels rimtą grėsmę 
nepriklausomų Afrikos val
stybių saugumui.

Rugpjūčio pradžioje Tary
bų Sąjunga paskelbė TASS 
—o pareiškimą šiuo klausi
mu, kuriame pažymima, jog 
“reikia kuo skubiausių, 
veiksmingų visų valstybių, 
Jungtinių Tautų, taip pat 
tarptautinės visuomenės pa
stangų, kad nebūtų leista 
sukurti Pietų Afrikos Respu
blikoje branduolinio ginklo, 
kad būtų užkirstas kelias jo 
platinimui.” Tarybų Sąjun
ga, nuosekliai ir tvirtai kovo w 
janti, kad būtų užkirstas 
kelias branduolinio karo 
grėsmei, pareiškė esanti pa
siryžusi kartu su kitomis 
valstybėmis visokeriopai 
siekti šio tikslo. F. Bičius

apžvelgiami ir kituose 
straipsniuose. Tai—I. Balčiū
nienės “Anglų ir amerikiečių 
rašytojai lietuvių kalba,” L. 
Pažūsio “Lietuvių proza an
gliškai,“ A. Sabaliausko 
“Lietuvių kalbotyra angliškai 
kalbančiose šalyse,” L. Pa
žūsio “Lingvistinės miniatū- 
ros Biznio, Bekono ir Futbolo 
temomis.” G. KLIMAS
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Iš Lietuvos Sacharos
v. GULMANAS

Charakteringas dvigubas Kuršių namas.
Graži ta mūsų nedidelė 

Lietuvėlė su visais jos nepa
mirštamais, poetų, muzikų 
apdainuotais kampeliais, vi
sais laikais mačiusiais daug 
šilto ir šalto. Vienas tokių- 
pačių poetiškiausių kampelių 
ir yra Kuršių Nerija, ilgą 
laiką vadintas Lietuvos Sa
chara. Ir tikrai, pasikėlęs į 
aukščiausią kopą, ypač vėjui 
pučiant, atsidūrus tarp be
kraščių smėlynų, nejučiom 
įsivaizduoji esąs kažkur Afri
koj, Sacharoj, tik Kuršių 
marios iš vienos pusės ir 
Baltija iš kitos primena, kad 
esi tikrai Lietuvoj.

Kadangi gerbiami mūsų 
laikraščio skaitytojai gerai 
neįsivaizduoja šio unikalaus 
Lietuvos kampelio, jo praei
ties, noriu su mielais laisvie- 
čiais trumpam nusikelti į 
“prieštvaninius” laikus, o po 
to vėl iškilti į paviršių, į 
mūsų dienas.

Iš Kuršių Nerijos praeities
Kuršių Nerija pradžioje 

nebuvo tokia, kokią mes ją 
dabar įsivaizduojam. Prieš 
15-13,000 metų ledynams at
sitraukus, dabartinėje Balti
jos jūros vietoje susidarė 
didžiulis gėlo vandens eže
ras, vadinamas Baltijos ledy
niniu ežeru. Klimatas šaltas, 
atšiaurus.

Maždaug prieš 12,000 me
tų įsiveržus sūriam dabarti
nio Atlanto vandenynui, šio
je vietoje susidarė Joldijos 
jūra, gavusi pavadinimą nuo 
surasto moliusko ioldia arcti- 
ca. Po to ši jūra virto vėl 
gėlavandeniu ežeru Ancilius, 
iš kurio savo ruožtu, pasūrė- 
jus vandeniui susidarė Lito
rinos jūra. Apie šį laiką ima 
formuotis Kuršiu marios ir 
Nerija, dabartinę formą įga- 
vusios maždaug prieš 5-4000 
metų.

Akmens amžiuje jau pasi
rodo žmogus, ką liudija su
rasti akmens kirvukai, ginta
riniai amuletai ir t. t.

Istorijos bėgyje Kuršių 
Nerija daug ką matė. Čia 
buvo kryžiuočių valdos, į šias 
apylinkes per Sūduvą 1352 
metais buvo atžygiavę Kęs
tučio ir Algirdo pulkai. Kry
žiuočiai per Neriją taip pat 
darydavo žygius į Lietuvą. 
Antrojo pasaulinio karo me
tais Nerijoje kovėsi 16 lietu
viškos divizijos 156 pulkas, 
vadovaujamas pulk. V. Lu- 
nės.

Nerijoje nuo seno gyveno 
ir tebegyvena kuršių kilmės 
vietiniai gyventojai, kurių 
pagrindinis verslas buvo žu
vininkystė. Į marias jie leis
davosi savotiškais būriniais 
laivais, vadinamais kurėnais, 
kurių keli pavyzdžiai norma
laus dydžio stovi Nerijos 
buities ir istorijos muziejuo
se Nidoje. Kiekviena gyven
vietė turėjo savo ženklą vė
trungę, pritvirtintą prie lai
vo stiebo, kad galima būtų 
atskirti, iš kur yra laivai. 
Tuo būdu šių vėtrungių žen
klai buvo nevien vėjo kryp
čiai stebėti.

Gyvenvietės
Kuršių architektūra savi

ta. Namukai daugiausiai rus
vos arba žydros spalvos, su 
tradiciniais papuošalais su
kryžiuotų žirgelių, balandžių 
galvų ir pan. pavydalo. Šei- 

moms skylant, prie pagrindi
nio namo būdavo pristato
mas ir antras. Juos sudurda
vo galais. Todėl dažnas atve
jis, kad pusė namo žydra, 
kita pusė rusva.

Būdingos kuršių pavardės 
yra sutrumpintos lietuviš
kos. Tai mes matome Nidos 
kapinėse prie buvusios baž
nyčios, kur dabar įsikūręs 
istorijos muziejus. Pavardės 
aiškiai rodo, kad jos lietuviš
kos kilmės. Pavyzdžiui, 
Pietch (Pyčius), Gawena 
(Gavėnas), Sakuth (Sakutis) 
ir t. t. Daugumas jų žuvo 
kuršmarėse audrų metų, ką 
rodo\ taip pat užrašai ant 
kryžiį. Beje, kuršių kryžiai 
taip pat saviti, ryškiai išsi
skiria iš mūsų, senų liaudiškų 
kryžių. Ornamentai yra gam
tos motyvais.

Kadangi buvusioje Mažojo
je Lietuvoje vyko didelis 
vokietinimo darbas, daug gy
ventojų, jų tarpe ir kuršių, 
nutautėjo, ką rodo tik pavar
dės.

.Stambiausios gyvenvietės 
lietuviškoje Nerijos dalyje 
yra Juodkrantė, Nida, taip 
pat minėtinos Preila, Perval
ka, užpustyti kaimai kaip 
Kuncai, Karvaičiai ir kt.

Nuolatinė kova su gamtos 
stichija, smiltimis, audromis 
padarė kuršius atkakliais 
žmonėmis. Kaip tik vienoje 
tokioje paprasto žvejo šeimo
je ir kuršių pasididžiavimas, 
didysis jų veikėjas liaudies 
dainų rinkėjas ir Karaliau
čiaus universiteto profeso
rius Liudvikas Rėza.

Juodkrantė
Ši gyvenvietė minima 1429 

metais, kaip stambus cen
tras, mokanti nemažą mo
kestį. XVI amžiuje Juod
krantė sunyksta, o gręsiant 
pavojui, 1669 metais persi
kėlė į dabartinę vietą. Nuo 
XIX vidurio virto kurortu. 
Buvusioje bažnyčioje dabar 
įrengta koncertų salė ir mu
ziejus. Juodkrantės apylin
kės taip pat gražios, čia yra 
ir garsusis Gandrų kalnas, 
kur gandrai susirenka į savo 
seimą prieš išskrendant į 
šiltuosius kraštus.

Nida
Kadangi šioje vasarvietėje 

porą savaičių poilsiauvau, 
manau, gerbiami skaitytojai 
neužsigaus, jei juos pave
džiosiu kiek ilgėliau po šį 
nuostabų kampelį.

Nida kryžiuočių analuose 
minima jau 1387 metais. 
1529 metais suteikiamos 
Magdeburgo teisės. 1603-06 
metais dėl užpustymo pavo
jaus ir maro epidemijos 
miestukas beveik visiškai su
nyko ir tik amžiaus pabaigo
je atkuto, bet kitoje vietoje. 
1732 metais Nida galutinai 
įsitvirtina dabartinėje vieto
je.

Kaip ir kiekviena gyven
vietė, taip ir Nida turi savo 
įžymybių. Nidoje, pačiame 
miestelio gale yra žinomo 
vokiečių rašytojo, humanisto 
ir antifašisto Tomo Mano 
namelis, kuriame rašytojas 
gyveno nuo 1930 iki 1932 
metų. Gali kilti klausimas, 
kodėl rašytojas ilgiau negy
veno? Reikalas tas, kad už 
Nidos buvo menkai saugoma 
siena tarp Lietuvos ir Vokie

tijos. Hitleriui atėjus val
džion, vietiniai vokietukai ir 
nutautėję vietiniai, žinodami 
rašytojo pažiūras, jam dary
davo daug nemalonumų, to
dėl rašytojas išsikėlė į Pran
cūziją, o šiai kapituliavus, į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas. Po karo apsigyveno 
Šveicarijoje, kur ir mirė. 
Tomo Mano atminimas sau
gomas čia įrengtas memoria
linis muziejus.

Beje, Juodkrantėje stovi 
buvusio nacistinio maršalo 
H. Geringo vila, į kurią jis 
kartais atvykdavo medžio
klės laikotarpiui. O tokių vilų 
šis tariamas meno “globėjas” 
turėjo ne vieną.

Kuršių Nerija dabar
Kalbant apie Kuršių Neri

ją, šį unikalų Lietuvos gam
tos kampelį, norisi palyginti, 
kaip atrodė buržuaziniais 
metais, nes teko buvoti, ir 
kaip dabar.

Aišku, gyvenimas vietoje 
nestovi. Kapitalistinėm sąly
gom miestukai taip pat būtų 
ūgtelėję, bet ne tokiu mąstu, 
kaip dabar. Be to, argi toki 
kurortai, poilsio zonos, būtų 
prieinami paprastam darbo 
žmogui, tarnautojui, moky
tojui? Žinoma, kad ne. Juk 
čia anais metais kiekvieną 
vasarą atvažiuodavo tik tie, 
kurių piniginės būdavo sto
ros, turėjo didžiulius garde
robus.

Šiuo metu Kuršių Nerija 
yra valstybinis draustinis ir 
poilsio zona. Visos gyvenvie
tės sudaro jungtinį Nerijos 
miestą. Gyvenvietės auga, 
pastatyta daug naujų poilsi
nių, kultūrinių pastatų, ne 
standartiškai, bet prisilai
kant vietos stiliaus, jei stato
ma senoje Nidoje ar Juod
krantėje. Nauji kvartalai, 
nusikėlę kiek toliau, turi 
mūsų dienų “dėžių” pavida
lus.

Kad nebūtų nuobodu, Ni
doje dažnai organizuojami 
įvairūs renginiai, koncertai, 
kuriuose dalyvauja žinomi 
atlikėjai, kolektyvai.

Prieš pat išvykstant į na
mus koncertavo Vilniaus 
valst. universiteto studentų 
folklorinis ansamblis, vado
vaujamas energingos muzi
kologės Zitos Kelmickaitės, 
palikęs tikrai gerą įspūdį, 
visus sužavėjęs savo betar
pišku muzikavimu, senų liau
dies dainų, papročių, pasakų, 
atlikimu. Po koncerto įvyko 
miestelio aikštėje suimprovi
zuota vakaronė su šokiais, 
žaidimais, dainomis net iki 
devinto prakaito. Kadangi 
apie šį tikrai įdomų ansamblį 
bus atskiras straipsnis, apie jį 
daugiau nerašysiu.

Laikas pralėkė labai greit. 
Orai pradžioje buvo prasti, 
apsiniaukę, su lietum. Baltija 
taip pat ošė gana piktai, 
išreikšdama nepasitenkinimą 
tokiais gamtos reiškiniais, 
kad žmonės negali pasidegin
ti, jos bangose pasimaudyti. 
Tik paskutinėm dienom oras 
smarkiai pasitaisė.

Žinoma, norint pamatyti 
visą Kuršių Nerijos grožį, 
reikalinga palaipioti po ko
pas, pabuvoti miškuose, ne
sitenkinti vien Nida ar Juod
krante, bet nuvažiuoti ir į 
Preilą, Pervelką, atlikti pės
čiųjų žygį. Gi vartantis nuo 
vieno šono ant kito to tikro 
grožio nepajusi.

Karo metu Šakiai buvo nušluoti nuo žemės paviršiaus, o 
dabar miestas atstatytas, puikuojasi baltais mūrais.

BRĖDIKIS OPERUOJA ŽMOGAUS ŠIRDĮ
IR PRISIMENA NEW YORKĄ . . .

Dar apie klinikinę 
ligoninę Kaune

Jau pasakojau apie Kliniki
nę ligoninę, apie jos vertus 
dėmesio pasiekimus. Pažy
mėjau, kokių nepaprastų lai
mėjimų pasiekta širdies, 
kraujagyslių tyrimo srityje, 
nurodžiau, kad toje ligoninė
je buvo padaryta jau tūks
tančiai atsakingų širdies su
sirgimų operacijų.

O patys ligoninės vadovai, 
ypač dr. St. Daktaravičius 
sudarė man sąlygas susipa
žinti su gydytojų darbu iš 
visai arti. Taigi, mano ne
pailstamas vadovas pasiūlė, 
ar norėčiau pažiūrėti, kaip 
vyksta širdies operacija, ku
rią atlieka kaip tik žinomas 
specialistas prof. J. Brėdikis.

Žinoma, mielai, negali juk 
atsakyti. Brėdikis yra plačiai 
savo operacijomis žinomas 
ne tik Kaune, bet ir užsieny. 
Jis ir vėl, kaip kiti čia, 
atstovas tos 40 metų amžiaus 
generacijos—jis baigė Kauno 
Medicinos institutą 1952 m., 
pasižymėjo mokslo darbais, 
buvo premijuojamas.

Na, štai, jau guli ligonis 
operacinėje—pasilenkęs ope
ruoja Brėdikis. Šalia visas 
būrys žmonių—jaunesnieji 
gydytojai, kelios med. sese
rys. Pakeičiami net trys šir-

ATIDENGIAMA ŽEMAITIJOS ŽILOJI PRAEITIS

Antroji senkapio vasara

Nuotraukoje: Žąsino senkapio radiniai —X —XI amžiaus 
dirbiniai: žalvarinės segės, pentinas, ietigalis ir kt.

B. Pociaus nuotr.
Už ąžuolyno —kalvelė. 

Marga margutėlė. Ramunės 
tik baltuoja, tik geltonuoja. O 
štai lyg žemės žaizda—juo
duoja iškasti grioviai. Taip 
atrodo Žąsino senkapis. Šią 
vasarą jo ramybę vėl su
drumstė archeologai.

Pernai rašėme apie senka
pio kasinėjimus. Buvo atras
ta daug vertingų radinių, 
kurie pagilino žinias apie 
senovės žemaičių gyvenimą. 
Labai malonu, kad istorijos 
mokslų kandidatė Laima 
Vaitkunskienė apie Žąsino 
radinius papasakojo visos ša
lies archeologams. Maskvoje, 
archeologų konferencijoje ne 
vienas stebėjosi radinių gau
sybe, jų išliekamąja ir moks
line verte. Gerai įvertintas ir 
mokslininkės referatas.

Kokias paslaptis atskleidė 
šių metų kasinėjimai?

Žąsino senkapis—ilgaam
žis. Čia buvo laidojama nuo

VYT. ALSEIKA 
mūsų bendradarbis Vilniuje

dies vožtuvai. Tai labai rimta 
operacija. Bet Brėdikis dir
ba, atrodo, rutinos veiksmą.

Tai viena iš daugelio ope
racijų, kurios atliekamos 
Kaune. Aš pats susidomėjęs 
stebiu operacijos eigą ir nu
stebęs matau mūsų žymų 
chirurgą su įrankiais ranko
je, beoperuojantį, matyt, su
trikusią kraujagyslę. Nuste
bau ne juokais: lyg niekur 
nieko, jis mane prakalbino:

— Žinau, jūs gerai pažįs
tate New Yorką. Na, ir aš 
ten esu buvęs. Įdomus mies
tas . . .

Ligi operacijos pabaigos 
neišbuvau. Man buvo aišku, 
kad ji pasibaigs sėkmingai, 
kad ligonis turėjo vėliau pa
gyti, kad jis neabejotinai 
pasakos savo artimiesiems: 
kokie šaunūs tie gydytojai 
Kaune, Lietuvoje ....

Nusiimu “kaukę” nuo veido 
ir vėl einu su savo palydovu 
ir fotografu tolyn. Vėl lankau 
skyrius, kalbinu vieną kitą 
ligonį. Štai čia gydomi rau- 
matiniai ligoniai, sužinau, 
kad sėkmingai išdygomi tie, 
kurie skundžiasi lumbago

III-IV amžių iki XII am
žiaus. Tiek archeologus, tiek 
istorikus domina, kokie buvo 
visuomeniniai santykiai prieš 
valstybės susidarymą. Žąsi
no senkapis akivaizdžiai pa
rodo, kad X —XI amžiais jau 
buvo gilus luominis susiskirs
tymas. Pernai kasinėjome 
kapus, kur buvo laidojami 
turtingųjų šeimų nariai. Šių 
metų radiniai iš biednuome- 
nės kapų. Įkapės rodo, kad 
socialinė nelygybė Žemaitijo
je buvo labai didelė. Turtin
gųjų kapuose ir ginklai, ir 
apyvokos daiktai puošnesni, 
brangesni. Neturtingųjų ka
pai—žymiai skurdesni. Ta
čiau ir šių metų radiniai 
kalba, kad X —XI amžiais 
amatai buvo gerai išsivystę. 
Patraukia dėmesį gražios žal
varinės ažūrinės apskritinės 
segės. Radome kapuose segių 
su gyvulių ornamentų ir sau
lučių motyvais. Darbo įran
kiai, kovos ginklai puikiai 
apdoroti, papuošti. Eiliniai 
kariai būdavo ginkluoti ieti
mis ir kovos peiliais. Ben
druomenių vadai turėdavo ir 
kalavijus. Matyt, tai buvo 
prabanga, nes eiliniai kariai 
šio ginklo neturėjo.

Ekspedicijos vadovė L. 
Vaitkunskienė, LTSR Moks
lų Akademijos Istorijos insti
tuto mokslinis bendradarbis 
Vyt. Kazakevičius ir laboran
te Z. Dzigaitė ruošia ekspo- 
nati > kelionei į Vilnių.

O įneš su įdomumu apžiūri
me gilios senovės liudinin
kus. Kiek čia jų?

Archeologai ištyrė 130 vy-

(Lietuvoje vadinamas radi
kulitu) negalavimais.

Klinikos automašinos 
skuba gelbėti

Dr, Daktaravičius mielai 
informavo apie įvairius vis 
kylančius klausimus.

Jei yra skubus reikalas kur 
nors suteikti konsultaciją, 
gelbėti ligonį, tai šios ligoni
nės personalo nariai—gydy
tojai su seserimis—nedel
siant išvyksta atomašinomis. 
Jų yra 40 ir dar keli sunkve
žimiai. Vasaros laiku skubi 
sanitarinė pagalba suteikia
ma ir lėktuvais. Reikia pažy
mėti: ta ligoninė teikia ypa
tingai specializuotą pagalbą.

Ligoninė sunaudoja iki 
3,000 litrų kraujo kas metai. 
Iš neapmokomų donorų to 
kraujo surenkama pačioje li
goninėje apie 200 litrų kas
met.

Teiravaus apie medicinos 
seserų paruošimą. Jos prii
mamos į darbą tik baigusios 
vidurinį specialų mokslą. 
Joms paruošti veikia mokyk
los Kaune, Vilniuje, Šiau
liuose, Klaipėdoje, Panevė
žy, Utenoje.

Kaip ir kitose įstaigose ir 
gamyklose, ir šioje ligoninėje 
vyksta gyvas kultūros dar
bas. Čia rasime visą eilę 
ansamblių—meno kolektyvų.

rų, moterų ir vaikų kapų. Iš 
jų šiemet—67 kapus. Iš viso 
rado 600 eksponatų.

— Atkreipkite dėmesį į 
šiuos radinius,—sako Vyt. 
Kazakevičius. — Štai orna
mentuotas žalvarinis penti
nas. Jis į Žemaitiją pateko iš 
Skandinavijos. Kalavijo 
Makščių apkalai—taip pat 
Skandinavijos meistrų dar
bas. Iš tų faktų galima spėti, 
kad žemaičiai7 palaikė'; ryšius 
su Skandinavijos šalimis.

Ne vienas Žąsino senkapio 
radinys byloja apie aukštą to 
meto meistrų kultūrą. Žalva
riniai papuošalai—meniški, 
skoningi. Sugebėjo jie apdo
roti ir geležį. Darbo įrankiai, 
ginklai, išbaigtų formų, gra
žiai papuošti. Ypač tą galima 
pasakyti apie iečių geležinius 
smaigalius, kovos peilius.

Sudomino vieno kapo radi
niai. Jame buvo palaidota 
turtingesnės šeimos mergai
tė. Jos kaklą puošė trys 
žalvarinės antkaklės. Dar už
dėta apvara, sudaryta iš žal
varinių grandinėlių ir įvijėlių. 
Rankos papuoštos įvijinėmis 
apyrankėmis ir penkiais žal
variniais žiedais. Ant krūti
nės velionei buvo uždėtos dvi 
poros kryžminių smeigtukų, 
papuoštų sidabru ir du ginta
ro karoliukai. Gale kojų padė
ti darbo įrankiai: verpstukas 
ir yla.

Žąsino senkapio medžiaga 
bus apibendrinta ir paskelbta 
“Lietuvos TSR istorijos met
raštyje.”

Tyrinėjant senkapį, daug 
pasidarbavo kraštotyrininkas 
V. Statkevičius. Archeolo
gams talkino Šilalės, Kaltinė
nų ir Pajūrio vidurinių moky
klų moksleiviai. Šiemet ištir
ta 833 kvadratiniai metrai 
senkapio, o iš viso—1633 
kvadratiniai metrai. Tačiau 
tuo darbai dar nebaigti. Sen
kapis bus kasinėjamas ir 
ateinančiais metais. Archeo
logai tikisi, jog čia galima 
rasti ir degintinių kapų. Sis 
paprotys į Žemaitiją atėjo 
kiek vėliau—apie XI amžių.

Ilgai tylėjo Žąsino senka
pis. Tačiau prabilęs, daug 
pasakė. Be abejo, dar ne 
viena paslaptis bus atskleis
ta, nes LTSR Mokslų Akade
mijos Istorijos instituto ar
cheologai ryžtingai nusiteikę.

Tad iki sekančios vasaros!
Romas Masteika

Iš “Artojas” [nigp. 4 d.]

Antai pavyzdiniam klinikų 
moterų chorui “Kanklės” ne
seniai suėjo 30 metų nuo 
pirmojo koncerto. Tai labai 

’populiarus choras, jungiąs ir 
gydytojas, ir medicinos sese
ris. Jis buvo laimėjęs sti
priausio moterų choro Kauno 
jniesto vardą.

Moterys pirmauja 
ligoninėje

Jau yra žinoma, kad mote
rys Lietuvoje įsijungusios į 
įvairiausius darbus. Kai ku
riose srityse, pvz. medicino
je, švietime (mokyto
jos . . .), moterų dirbančių 
skaičius žymiai didesnis negu 
vyrų. Antai medicinoje—gy
dytojų personale moterų 
nuošimtis tris kartus viršija 
vyrų. Taigi, 1950 m. moterų 
gydytojų buvo 65 nuošimčiai, 
1973 m. jau 74, dabar—dar 
aukštesnis.

Šioje ligoninėje 1975 m. 
pabaigoje iš viso dirbo 2,487 
darbuotojai, o iš jų moterų 
net 2,241, taigi net daugiau 
kaip 90 nuošimčių.

Daug kas domisi, kur šiuo 
metu Kaune veikia ligoninės. 
Drg. Daktaravičius nurodė, 
jog be šios klinikinės ligoni
nės, kuri aptarnauja nemažą 
Kauno miesto dalį, dabar 
mieste veikia dar trys stam
bios ligoninės.

Tai pirmoji tarybinė klini
kinė ligoninė, prie buv. Įgu
los bažnyčios (dabar—vitra
žo, skulptūros galerijos). Jo
je prieškariniais laikais veikė 
Raud. Kryžiaus ligoninė. Da
bar ši ligoninė skirta aprū
pinti medicinos globa miesto 
centrą.

Antroji klinikinė ligoninė 
yra, palyginti, nauja, nes 
pradėjo darbą 1969 m. Ji 
veikia Viliampolėje, aptar
nauja ne tik Viliampolę, bet 
ir Aleksotą bei Kauno sena
miesčio rajoną. Pagaliau tre
čioji klin. ligoninė dirba Šan
čiuose. Ji apima be Šančių ir 
naują Dainavos rajoną.

Kaune veikia ir eilė specia
lizuotu klinikų, dispanserių. 
Iš jų reikia paminėti tuber
kuliozės, odos—veneros ligų 
dispanserius, dar infekcinių 
ligų, akių klinikas, Kaune 
dirba ir stomatologinė klini
ka.

Tokie įspūdžiai, apsilan
kius svarbioje medicinos įs
taigoje Kaune—klinikinėje 
ligoninėje Eivenių gatvėje. 
.Manau, netenka abejoti, 

j-koks žymus darbas vykdo
mas Kaune, kaip daug yra 
pasiekę kauniškiai gydytojai, 
mokslininkai. Tuo medicinos 
židiniu respublika gali di
džiuotis. Buvo tikrai malonu 
pasikalbėti su pačiu vadovu 
—vyr. gydytoju P. Jašinsku, 
apie kurio valdomą ligoninę 
girdėjau tokius žodžius tar
tus ne Kaune, bet kitur: “pas 
Jašinską visur auksinė tvar
ka, geležinė tvarka:” Tuo 
pats galėjau įsitikinti.

Todėl esu labai dėkingas 
drg. Jašinskui, drg. Dakta- 
ravičiui, prof. A. Lukoševi- 
čiūtei, prof. Blužui, prof. 
Brėdikiui, daktarams Bal
trūnui, Jagminui, Kanapo- 
riui ir kitiems už visą para
mą, talką kai norėjau plačiau 
susipažinti su ta žinoma ligo
nine. Ji—labai ryškus nepa
prastai didelės, pokarinės 
pažangos Kaune liudijimas.

• Limoje atidaryta Peru me
dicinos istorijos paroda. Eks
pozicija apima kelis tūkstant
mečius iki pat Amerikos atra
dimo. Eksponatai—inkų nau
doti vaistiniai augalai, medi
cinos instrumentų pavyzdžiai 
ir kiti archeologiniai radiniai 
—liudija medicinos techniką 
buvus pakankamai aukštą 
tiems laikams.

• Tunise kuriamas neįpras
tas muziejus—jame bus su
rinkta visa, kas susiję su 
teisingumu nuo pat Kartagi
nos laikų: teismo dokumen
tai, įstatymai ir kodeksai, 
netgi teisėju drabužiai.

r



4-TAS PUSLAPIS

MOKA DIRBTI, 
MOKA IR ILSĖTIS

Tūkstančiai žmonių vasarą maudosi Baltijos jūroje.

Nebe pirmi metai Šakių 
rajono “Didžiojo Spalio” ko
lūkio valdyba, pirmininko 
Antano Martinkevičiaus ini
ciatyva, ūkio lėšomis pasiun
čia darbo pirmūnų keliauti 
turistiniu laivu po Baltijos 
jūrų. Išplaukęs iš Klaipėdos, 
šis laivas pabuvoja Lenkijos 
ir Vokietijos Demokratinės 
respublikos uostuose, kolū
kiečiai susipažįsta su šių 
kraštų įdomybėmis, tenykšte 
kultūra, žmonių gyvenimu. į 
tolimas turistines keliones iš 
“Didžiojo Spalio“ kolūkio 
kasmet išvyksta po 20-30 
žmonių. O pridėjus tuos poil
siautojus, kurie gauna kelia
lapius į poilsio namus, sana
torijas, kasmet apytikriai 
kas ketvirtas ūkio dirbanty
sis nemokamai arba už nedi
delį atlyginimų naudojasi 
įvairiomis aktyvaus poilsio 
galimybėmis.

Šakiečiai—ne išimtis. Ta
rybų Lietuvos žemdirbiai, 
kaip ir pramonės, kultūros 
ar mokslo darbuotojai, yra 
profsųjungos nariai ir profe
sinė sųjunga visokeriopai rū
pinasi jų sveikata, geru poil
siu. Iš profsųjungos lėšų, 
pavyzdžiui, padengiama di
desnioji dalis kelialapio į sa
natorijų ar poilsio namus 
kainos. O neretas kolūkis 
apmoka ir likusiųjų jo vertės 
dalį, kad žemdirbiai galėtų 
visiškai nemokamai poilsiau
ti.

Be kelialapių, kuriuos kai
mo gyventojai gauna, kaip ir 
kitų profsųjungų nariai, ku
rortuose kolūkių ir tarybinių 
ūkių lėšomis, statomi pJilsio 
namai ir sanatorijos tik žem
dirbiams. Štai Druskininkuo
se veikia “Eglės” sanatorija. 
Tai didelė 525 vietų gydykla 
kurioje kasmet pailsi ir pasi- 
gydo beveik 9 tūkstančiai 
žemdirbių. Birštone koope
ruotomis ūkių lėšomis įsteig
ta 205 vietų “Versmės” sana
torija. Nuo pavasario iki ru
dens žemdirbiai poilsiauja ir 
prie Baltijos jūros. Palangoje 
kooperuotomis ūkių lėšomis 
pastatytuose “Agilos” poilsio 
namuose per sezonų pailsi 
tūkstantis kolūkinio kaimo 
žmonių. Šventojoje, “Auksi
nėse kopose”—beveik dveja 
tiek. Nidoje yra dar vieni 
poilsio namai —“Dobilas.“ 
Jau šiemet pusė tūkstančio 
poilsiautojų pabuvojo “Line,” 
pačiuose naujausiuose žem
dirbių poilsio namuose, neto
li Palangos. Kolūkiečių, tary
binių ūkių darbininkų vai
kams pajūryje įrengta vasa
ros stovykla “Žilvitis,” kur 
atostogų malonumais vienu 
metu mėgaujasi 400 vaikų.

Žemdirbių poilsiavietės 
kasmet vis plečiamos. Pa
vyzdžiui, Druskininkų “Eg
lė” artimiausiais metais galės 
iš karto priimti iki pusantro 
tūkstančio poilsiautojų, Birš
tono “Versmė” šio penkme
čio pabaigoje sutalpins pus
penkto šimto žmonių. Kitų 
penkmetį “Linas” išsiplės iki 
1350 vietų. ,

Žmonėms, kuriuos atosto
gų metu vilioja kelionės ir 
nematyti kraštai, jau trylikti 
metai Žemės ūkio darbuoto
jų profesinė sųjunga, drauge 
su Respublikine turizmo ir 
ekskursijų taryba organizuo

ja žemdirbių išvykas turisti
niu traukiniu “Lietuva.“ 
Ypač daug norinčių pasigėrė
ti Kaukazo kalnais, senaisiais 
Užkaukazės miestais. Turis
tinių traukinių maršrutai sie
kia Pavolgį, Krymu, Viduri
nę Azijų, Sibiru. Kasmet 
turistiniais traukiniais ke
liauja daugiau kaip 2 tūks
tančiai mechanizatorių, kom
bainininkų, gyvulininkystės 
fermų darbuotojų. Į šias il
gas, beveik mėnesį trunkan
čias keliones leidžiasi ir se
nyvi žmonės, nes jos pato
gios, nevargina.

Daug žemdirbių dalyvauja 
išvykose į užsienį. Šiemet, 
pavyzdžiui, Plungės ir Šila
lės rajonų žemdirbiai susipa
žino su Bulgarija, radviliš
kiečiai buvo Čekoslovakijoje, 
kretingiečiai, zarasiečiai— 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. 
Jurbarko medelyno darbuo
tojai rengia išvykų į Rumuni
ją, Bulgarijų, Kapsuko rajo
no “Tarybų Lietuvos” kolū
kio, Klaipėdos rajono Veivir- 
žos kolūkio nariai ruošiasi 
atostogauti Bulgarijoje, Ro
kiškio rajono L. Giros kolū
kio žemdirbiai važiuos turis- 
tinėn kelionėn po Lenkija ir 
Čekoslovakija. Tokiose kelio
nėse žemdirbių žvilgsnis nu
krypsta ir į laukus, gyvuli
ninkystės fermas. Rengiant 
grupių maršrutus, jiems su
daromos sąlygos susipažinti 
su kitų kraštų žemės ūkiu, 
agrotechnika, fermų įrengi
mais, pašarų gamyba. Tuo 
būdu žmonės kelionėje pailsi 
ir kartu pamato naudingų 
dalykų.

Tarybų Lietuvos turistinių 
organizacijų duomenimis, 
maždaug iš milijono turistų, 
kurie keliauja kasmet įvai
riomis transporto priemonė
mis, kas ketvirtas žmogus 
yra kaimo gyvento'

Gotfredas Šimkus

Tėviškės obelis
Supasi už lango obelis šakota, 
Supasi už lango rausvi obuoliai;— 
Kiek čia pragyventa, kiek čia prisvajota, 
Kurta čia drąsiausi ateities planai . . .

Čia kelius į mokslą obels žiedas puošė, 
Čia į tolius vedė vingiuoti keliai;
O pro daugel metų vėl sugrįžo ošė 
Obely paklydę vėjų sūkuriai . . .

Vėl gegužio rytą obelis pražydo, 
Rudeniui atėjus, linko obuoliai 
Ir pro daugel metų, tėviškėn sugrįžus, 
Nuramino širdį obelies žiedai!

Kęstutis Balčiūnas

Rašytojui Juozui Baltušiui
Tu piemenio dalių patyrei, 
Tu bernu jaunystėj buvai; 
Kūrybai gyvenimų skyrei— 
Literatūroje ųžuols likai!

Tavo raštai mums praeitį mena,
Tavo raštai—rodyklė pirmyn;
Tavo raštai jaunimas gyvena, 
Kai ieško kelių ateitin!

Tavo vardą tėvynėje mini, 
Didžiuojas tavim mūs tauta;
Tavo raštų mes laukiam kasdieną 
Rašyk tad, kol leis sveikata!

Kęstutis Balčiūnas

3. Telkiasi nauji pažangūs 
sambūriai

Daug kas Brazilijos lietu
viams nepamirštamo susieta 
su Vila Belą. Jos gražiausioje 
vietoje buvo pastatyti pir
mieji lietuviškosios Brazilijos 
mokyklos rūmai. (Pirmoji 
mokykla įkurta nuomotose 
patalpose 1929 m. Mookoje). 
Mokyklai sklypų nemokamai 
išskyrė, reklamos tikslu, ma
kleris R. Podolskis, vilabelie- 
čiai sudėjo lėšų plytoms, 
stogui, ėjo talkomis padėti 
mokyklos statybininkams. 
Taip iškilo gražus, erdvus 
pastatas—Vytauto Didžiojo 
lietuvių pradinė mokykla.

Būtume neteisingi, jeigu 
Vila Belai primestume tiktai 
negeroves ir Izabelės ašaras, 
ir bišius, ir iki kelių purvu 
plūduriuojančias kreivezotas 
gatveles liūtims praūžus, ir 
ilgas klampones iki 32 bon- 
des (tramvajaus), ir pana
šiai. O juk būna ir vaiskių, 
saulėtų dienų, o juk ir tų 
proletarinį miestų gaubia 
malonios, drungnos ir taip 
šviesios mėnesienos, kad 
nors raštų skaityk! Ir tai ne 
viskas.

Kaip minėjom, pirmasis 
tarsi rožės pumpurėlis išsi
skleidė Alfonsui Marmai su
kūrus garsiečių kuopą. Tas 
pumpurėlis nebenuvyto, kito 
jo pavadinimai, kristalizavosi 
pažangios idėjos.

Prigužėjo daugiau jaunimo 
iš fazendų, iš Kubatono tune
lių, iš Mato Groso kirtavie
čių ... Vila Beloj, “Garso” 
organizaciją policijai sudoro
jus, 1931 m. įsisteigė “Lietu
vių artistinio ir sportinio 
klubo” skyrius, “Amerikos 
lietuvių darbininkų literatū
ros draugijos” (ALDLD) 41 
kuopos skyrius; buvo suda
ryta bibliotekėlė, kadangi jos 
knygos—marksistinio turi
nio, tai ją teko laikyti ir ja 
naudotis slaptai. Vila Belos 
atšlaitėmis ir įkalnėmis daž
nai ėmė vaikščioti, užsiver
tęs pundą laikraščių, brošiū
rų, šaunusis knygnešys Jo
nas Valiukas, o taipogi kiti 
revoliucinės spaudos platin
tojai.

ALDLD kuopos biblioteka, 
tiesa, buvo nedidelė, jos to
mai sutilpo spintelėje, skir
toj proletaro indaujai ir 
maistui laikyti. Tačiau ko
kios brangios, kokios širdžiai 
artimos buvo tos knygos! Jas 
atsiuntė mūsų brangieji

LAISVĖ
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draugai iš Jungtinių Ameri
kos Valstijų, labai vertingų 
knygelių draugai iš Tilžės; iš 
“Balso” pastogės. Skaitom 
knygas, nors baisiai sunkiai 
įkąsdami tokias kaip Lui Bu- 
deno “Karolio Markso teori
jos sistema,” K. Markso 
“Briumerio aštuonioliktoji ir 
prancūzų naminis karas”. . . 
Suprantamesnės, įsimintinos 
liko J. Kaškiaučiaus “Darbi
ninko sveikata,” E. Remarko 
“Vakarų fronte nieko naujo,” 
R. Mizaros “Sovietų Sąjunga 
penkioliktais metais,” vėliau 
P. Cvirkos “Žemė maitinto
ja”. . .

Nuoširdus, geras knyginė- 
lio tvarkytojas buvo mūsų 
Jonas Mačiulaitis. Jis kilimo 
marijampolietis, buvęs Sa
snavos valsčiaus viršaitis, į 
Braziliją 1927 m. emigravęs 
su savo gausia šeima—tė
vais, broliais, seserimis. Iš 
Lietuvos jis atvyko jau apsi
skaitęs, susiformavęs pažan
gią pasaulėžiūrą. Tad greit 
jis susirado Brazilijos darbo 
žmonių judėjimą ir aktyviai į 
jį įsitraukė. Savo namelyje 
Vila Beloje jis slėpė ALDLD 
bibliotekėlę (mes ją vadinom 
knygynėliu) ir augino sūnų. 
Pats buvo bedarbis, pragy
veno iš žmonos, dirbančios 
tarnaite, atlyginimo, Jonas 
Mačiulaitis ne tik pats skaitė 
ir studijavo darbininkišką li
teratūrų, ne tik sugebėjo 
slaptai išsaugoti knyginėlį, 
bet mokėjo auklėti skaityto
jus, kiekvienam pagal išsila
vinimą, sugebėjimus parink
davo atitinkamą knygą, nu
rodydavo, kaip ja naudotis, 
kaip suvokti sunkesnes kūri
nio vietas.

Bibliotekėlė iš vienos vie
tos kėlėsi į kitą, vis slepia
ma, vis saugoma nuo žvalgy
bos. Kai paaiškėdavo reakci
jos antpuoliai, kuopos sky
riaus knygos būdavo greit 
išdalijamos mūsų nariams, 
arba nespėjus išdalinti, sku
biai užkasamos į žemę. Vienu 
tokiu atveju mes susiradom 
labai patikimą slėptuvę kny
goms. Mūsų bibliotekėlę pa
siėmė savo namo rūsyje pa
slėpti labai didelis knygos 
mylėtojas, nuoširdus vien
mintis San Paulo “Guarda 
Civil” policininkas S. M. Jis 
statydamas sau namą, įžengė 
didžiulį rūsį. Į rūsį patekti 
reikėjo žinoti slaptą įėjimą. 
Gera tai buvo slėptuvė! Nie
kas nepagalvojo, kad polici
ninkas saugotų marksistines 
knygas! Žinoma, jeigu žval
gyba būtų susekusi, S. M. 
grėsė labai skaudi bausmė.

Be minėto Jono Mačiulaičio 
ALDLD 41 kuopos Vila Be
los skyriuje savo aktyvumu 
pavyzdingai reiškėsi trys se
serys Kumbrevičiūtės, Jonas 
Varkalis, Kazys Puida, An
zelmas Carniauskas, Vaclo
vas Liubčikas, Vladas Straz
das, Juozas Madeika, Pranas 
Čeponis, Paulina Černiaus
kienė, Kostas Januška, Juo
zas ir Jonas Lekavičiai ir 
kiti.

Tur būt, nesuklysiu pasa
kęs, kad su ALDLD 41 
kuopos skyriaus įkūrimu Vila 
Beloje buvo suorganizuota 
Raudonosios pagalbos kuope
lė, į savo gretas patraukusi 
jaunimą ir iš Vila Zelinos ir 
Vila Alpinos. Ši kuopelė la
bai daug padėjo materialiai 
ir moraliai kovotojams už 
Brazilijos laisvę, šviesią atei
tį. Raudonosios pagalbos 
kuopelė Vila Beloje buvo 
suorganizuota Juozo Lekavi
čiaus, Jono Mačiulaičio, Vla
do Bauževičiaus, Franso 
Maksimovičiaus, Antano Na- 
grodskio ir kitų iniciatyva. 
Truputėlį vėliau į savo sky
rių susiorganizavo Vila Belos 
moterys, kurį laiką veikė net 
pionierių grupelė. Ir viskas

užslėpta, viskas, taip sakant, 
po grindimis!
4. Nėr naktužės be sapnų 

“bišiais”
Tur būt, niekur kitur kaip 

Vila Beloje buvo išsikeroję 
’’bišiais” (bicho) azartinis lo
šimas. Lošė žmonės karštli
giškai. Vyrai ir moterys, 
seni ir paaugliai. Lošė iki 
nusmukimo, beveik iki savi
žudybės. Vyrai lošdavo vy
riškai. Sakysim, ima žmogus 
“gaudyti” bišį kiaulę. Šian
dien jis uždėjo 100 reisų; 
kiaulė nepasirodė. Rytoj de
da 200, poryt—trigubai. Ir 
taip toliau. Jeigu kiaulė nei
šeina kokį mėnesį, lošėjas 
bedvigubindamas (o dvigubi
na, kad atgriebtų praloštą) 
nusivaro nuo koto. Čia jam 
kiaulė iškrečia baisią kiaulys
tę .. . Bišiai turėjo ir vieną 
palankų privalumą, ypač mo
terėlių tarpe. Moterys bišį 
būtinai susapnuos. Loterijos 
numerį retai kada sapne ma
tysi, o bišį—visada. Jei tik 
rimtai bišiais loši. Ir išties 
nebūdavo nakties, kad mote
riškė nesapnuotų. Kartais ji
nai sapne mato arklį, liūtą, 
zuikelį, kitą kart reikia pa
spėlioti, nes bišius aiškinan
čio sapnininko niekas nebuvo 
išleidęs. Moteris, tarsime, 
sapnavo pienų. Aišku, kas gi 
duoda pieną, jei ne karvė? 
Kitą naktį ji rankoj laikė 
peilį. Ką galėtų reikšti pei
lis? Suka galvą vargšė: peilis 
. . . peilis ... Į pagalbą 
atskuba kumutė:

— O peilio kriaunas ma
tei?—klausia jinai.

— Mačiau.
— Kokios buvo kriaunos?
Moterėlė pagalvoja, paga

liau nudžiunga.
— Nagi raginės!
— O kokie bišiai turi ra

gus? ,
— Briedis, karvė, avi

nas . . .
— Na, matai, ir išaiškintas 

sapnas!
Vakare lošimų lentoj nėra 

nei briedžio nei avino ... O 
liūtas!

Prisiekusi sapnuotoja ne
gali sau dovanoti: “Kokia aš 
kvaila! Kur buvo mano gal
va, kad neprisiminiau. Juk 
kriauna galėjo būti iš liūto 
nago! . .”

Rytmečiais, būdavo, mote
rys taip ir būriuojasi mėsi
nėj, Kaziuko Matuzo parduo
tuvėj ir kuždasi, aiškinasi, 
ką naktį sapnavusios, ką 
galėtų reikšti sapne matytas 
apelsino grūdas, dukters su- 
viduriavimas, darbo fabrike 
netekimas . . .

Gal ir nebe reikalo miestie
čiai 1930 metais savo tūžmą 
prieš bišius išliejo, San Pau
le nusiaubdami ir padegdami 
“bišernes“ — tikras žmonių 
nelaimių gūžtas!

Antanas Vaivutskas
(Bus daugiau)

Tokiais pastatais pasipuoš naujasis Vilniaus Viršuliškių 
mikrorajonas.
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Žemdirbių poilsiavietės “Auksinės kopos” kultūros namai
Šventojoje. M. Baranausko nuotraukos

SPALIS MANO GYVENIME

Pačių atrastos 
gyvenimo tiesos

Birutė Paulionytė —LTSR Valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų Dailės skyriaus IV kurso studentė — 
busimoji dailininkė apipavidalintoja, grupės komjaunimo 
sekretorė. Jai —dvidešimt ketveri.* * *

Nuo paskelbusio apie Ta
rybų valstybės gimimą krei
serio “Aurora” šūvio praėjo 
60 metų. Ir, kalbėdama apie 
Spalio iškovojimus, aš lyg ir 
neturėčiau teisės kalbėti apie 
save. Spalis mano likime— 
tai Tarybų S-gos istorija, aš 
savąjį likimų (gal paprasčiau 
— gyvenimą) laikau visos 
liaudies likimo mažyte dale
le.

Dienų tėkmėje mes ir ne
susimąstome, kad tai, kuo 
mes gyvename,—mūsų sene
lių, tėvų, artimųjų iškovoji
mai. O prie svarbiausių mū
sų visuomenės gyvenimo tie
sų, kartais paprastų, kartais 
kankinančiai sudėtingų, 
kiekvienas mūsų ateiname 
savo keliu . . .

Menu draugės pasakojimų, 
kaip ji kartų klaidžiojo Rygos 
gatvėmis. Kodėl Rygos? Gal 
ji buvo atsiskyrusi nuo drau
gų ekskursantų, gal lankėsi 
kuriame nors teatre, klausė
si vargonų koncerto Domo 
katedroje . . . Ne tai svar
biausia. Vaikščiodama siau
rutėmis senamiesčio gatvelė
mis, įsiklausydama į jų sklei
džiamų tylų, į garsus iš 
atvirų langų, matė šeiminin
kę čirškinančių kotletus, kaž
kur verksnojanti kūdikį, flei
ta grojantį jaugjao^ . r . Siau
rutė gatvelė išvedė į Latvių 
raudonųjų šaulių aikštę, ku
rioje stovi dvi patrankos. Jų 
nebylius vamzdžius draugė 
padabino rožėmis. Ji tą dienų 
padarė didelį atradimų: kaip 
gera, kai šviečia saulė, kaip 
gera, kad gali klaidžioti ty
liomis ar triukšmingomis 
gatvėmis, gyvenančiomis sa
vo gyvenimą, lesinti balan
džius. Ji tų dienų Taiką 
“atrado” pati.

Mes skaitome knygas—juk 
esam daugiausia skaitanti vi
suomenė pasaulyje, žiūrime 
filmus. Bet juose—kūrėjų 
patirtis, jų išgyvenimas. 
Kaip tėčių, mamų pasakoji
mai apie prabėgusius metus 
—jų nuosavybė. O mes, jau
nieji, gyvenimo tiesas turime 

iš naujo atrasti, savaip . . .
. . . Gimiau ir augau Klai

pėdoje, Mokiausi 9-oje, o 
vėliau 10-oje vidurinėse mo
kyklose. Taip jau susiklostė, 
kad mano “talentus” paste
bėjo jau nuo pradinių klasių. 
Ir vis “įpareigodavo”: “Biru
te, albumą reikia papuošti.” 
“Gal padirbėtum.—Naujųjų 
metų karnavalui mūsų klasei 
kaukių reikia.” Vėliau, jau 
dešimtoje vidurinėje, sienlai
kraščius leidau ir šiaip visur, 
kur reikėdavo “meniškos 
rankos,” buvau “įkinkoma.” 
0 baigdama vidurinę, galvo
jau: bet kas, išskyrus dai
lę .. .

Ir stojau į Vilniaus univer
sitetą—laikiau egzaminus į 
matematikos specialybę. 
Sėkmingai išlaikiau. Liko tik 
mandatinė komisija. Bet . . . 
susidėjau daiktus ir išvažia
vau atgal . . . Matematikų 
lyg ir mėgau. O išlaikius 
egzaminus pajutau — neno
riu. ....... ' ‘

Kaprizas? Ne. “Vidinis bal
sas,” kaip pasakytų poetas.

Grįžus įstojau į vakarinę 
dailės mokyklų. Dirbau mo
kytoja, pionierių vadove. Ir 
visur tekdavo susidurti su 
busimąja specialybe. O kai 
Klaipėdoje atsidarė Konser
vatorijos Dailės skyrius, įs
tojau į pirmų kursų. Tiesa, 
priėmė tik kandidate. Bet 
pagaliau galėjau pasakyti— 
esu laiminga. Be to, žinojau 
—turėsiu stengtis, kad tap
čiau tikra studente. Ir štai— 
perėjau į ketvirtą kursą. Per 
trejus studijų metus jau būta 
ir kūrybinio nusivylimo, ir 
džiaugsmo. Neseniai pasibai
gusios studentų šventės me
tu miestas buvo pasipuošęs 
erdviomis kompozicijomis 
pagal mano maketų. Tuo 
truputį didžiuojuosi. Parinko 
manąjį. Vaikščiojau po šven
tinę Klaipėdą ir galvojau: 
“Kaip visa tai paprasta ir 
kodėl aš taip ilgai svarsčiau 
ir kankinausi, ieškodama 
sprendimo?”

. . . Galimybė pasirinkti 
profesiją, kuri tau “pati, pa
ti, pati . . .’’—argi tai ne 
revoliucijos iškovojimas? Iš
kovojimas, kuris įrašytas ir 
TSRS Pagrindinio Įstatymo 
—Konstitucijos projekte.

. . . Spalis mano liki
me .. .

Pernai gavome kursinio 
darbo užduotį: sukurti Di
džiojo Spalio 60-mečiui pla
katą. Kas tai yra Spalis 
dailininkui? Visų pirma, re
voliucijos atributai, jau tapę 
simboliais: kreiseris “Auro
ra,” šautuvas, raudonas re- 
voliucioneriaus kaspinėlis, 
kūjis ir pjautuvas. Tai Tar. 
S-gos valstybės simboliai. O 
kas už jų? Už jų tėvų, mūsų 
gyvenimas. Tad Spalis, jo 
iškovojimai—kiekvieno žmo
gaus gyvenimas. Manau, jog 
ir kurso draugai padarė pa
našius atradimus. Tai mūsų 
kartos, įsiklausiusios į Spalio 
žingsnius aidai, atradimas.
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KANADOS ŽINIOS Naujos “Vagos” 
leidyklos knygos

Žemaitijos vertybes 
reikia pamatyti

torontieCiu kronika
MIRTIS SKINA MŪSŲ 
TAUTIEČIUS

Pabaigoj rugpjūčio širdies 
priepuolis išskyrė iš mūsų 
tarpo jauną tautietį—Morį 
Degutį. Jis buvo tik 52 metų 
amžiaus. Nuliūdime liko jau
na žmona Nadina, du vaikai, 
du broliai ir sesuo.

Moris savo laiku buvo ak
tyvus lietuvių kultūriniame 
veikime. Veikė Bangos chore 
per eilę metų. Nekurį laiką 
buvo Liaudies Balso angliško 
skyriaus redaktorium.

Kiek anksčiau mirė Anta
nas Balsys, senesniosios kar
tos tautietis. Buvo malonus 
žmogus, priklausė lietuvių 
organizacijose, skaitė pažan
gią spaudą. Nuliūdime liko 
žmona, duktė su šeima.

Gili užuojauta mirusiųjų 
šeimoms.

* * *
LIGONIAI

Jonas Kuktaras 
operaciją, bet jau

žodžiu, bus sunku atpažinti.
Didelis ačiū tenka tiems 

nariams, kurie apsiėmė sava
noriais pasidarbuoti, kad 
svetainė būtų atnaujinta. 
Dar daug darbo yra, kam 
sveikata leidžia, turėtų ateiti 
talkon tiems, kurie jau di
džiuosius darbus atliko.

Klubas turėjo išvyką (pik
niką) draugų J. B. Morkūnų 
vasarvietėj. Buvo 16 auto
mašinų. Gal būtų buvę dau
giau, bet iš ryto lietus gru- 

,mojo.
Visi gražiai pasivaišinom, 

pasikalbėjom. Taipgi išgė
rėm tostą už naujavedžius, 
Joną ir Adą Morkius, kurie 
apsivedė prieš savaitę. (Jau
noji—buvusi Sodonienė). 
Abudu aktyvūs klubo dar
buotojai. Laimingo jiems šei
myninio gyvenimo. Rep.

Julius Janonis. Dainuosiu 
vien viltį (110 psl.). Lietuvių 
proletarinio poeto 
rinktinė jaunimui.

eilėraščių

Bobulės 
Lietuvių 
rinktinės

Vincas Krėvė, 
vargai (196 psl.). 
literatūros klasiko 
antrasis leidimas pasirodė 30
tūkstančių egzempliorių tira
žu. Čia sudėta apsakymai: 
“Bobulės vargai,” “Antanuko 
rytas,” “Galvažudys,” “Sker
džius” ir kt., taip pat legen
dos “Gilšė” ir “Milžinkapis.” 
Iliustravo Antanas Kučas.

(1885-1954), emigravęs į 
JAV šio šimtmečio pradžio
je, savo romane vaizduoja 
lietuvių emigrantų buitį.

Algirdas Pocius. Laiškas 
ant šalpusnio lapo (104 psl.). 
Apsakymų rinkinys vaikams, 
sudarytas iš anksčiau išėju
sių knygelių, taip pat keleto 
naujų kūrinėlių. Spalvotais 
piešiniais iliustravo Silva 
Deltuvienė.

turėjo 
namie, 

sveiksta gydytojo priežiūroj.
Marytė Pūrienė turėjo 

operaciją ant antros akies. Ji 
taipgi jau namie. Draugė 
taipgi pergyvena širdgėlą dėl 
neseniai mirusio brolio, kurs 
gyveno Europoje, Rytinėj 
Vokietijoj.

Draugė H. Karpavičienė 
buvo sunegalavusi ir buvo 
ligoninėj, bet dabar jau na
mie. Draugai Karpavičiai da
bar gyvena Georgetown, 
Ont.

Reporteris linki jiems grei
tai susveikti.

GRAŽINA SVETAINĘ
Toronto Lietuvių Sūnų ir 

Dukterų Klubo svetainę 
greitai bus sunku atpažinti. 
Per praėjusias dvi savaites 
virš desėtko narių darbavosi 
dažydami, valydami svetai
nę, remontuodami. Buvo nu
pirktas naujas pečius virimui 
maisto. Bus pagerinta šildy
mo sistema. Bus nupirkti 
nauji stalai, kėdės. Vienu

Toronto, Ontario
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 'Toronto kuopa šaukia 
narių susirinkimą. Po vasari
nių atostogų daug svarbių 
organizacinių darbų susikuo- 
pė, kuriuos turėsime apsvar
styti ir imtis darbo. Pirmuti
nis ir svarbiausias darbas 
laukia mūsų, tai mūsų pažan
giųjų laikraščių vedami finan
siniai vajai. Tai “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajai. Turėsime pa- 
planuoti, kaip sėkmingiau ga
lėtumėm prisidėti prie jų 
pasisekimo. Turėsime pasirū
pinti atnaujinti senas prenu
meratas ir gauti naujų skai
tytojų.

Kviečiame visus narius ir 
spaudos simpatikus atsilan
kyti.

Susirinkimas įvyks rugsėjo 
29 d. 2 vai. po pietų ir toje 
pačioje vietoje, tik kitu pava
dinimu. Tai bus Vyresnių 
Piliečių Klubo patalpose, 160 
Claremont St.

Pasirūpinkite tą popietę' kreiptis: 
palikti laisvą dėl susirinkimo. 
Visų lauksime.

Antanas Jonynas. Pasiry
žimo metas (188 psl.). Pakar
totinis leidimas žinomo Tary
bų Lietuvos poeto eilėraščių 
rinkinio, už kurį 1974 m. 
buvo paskirta Respublikinė 
premija.

Antanas A. Jonynas. Me
tai kaip strazdas (94 psl.). 
Pirmas jauno poeto eilėraš
čių rinkinys, kuriame pagrin
dinė tema—žmogaus vieta 
šiuolaikiniame pasaulyje.

Sigitas Geda. Mėnulio žie
dai (144 psl.). Naujas poeto 
eilėraščių rinkinys.

Romualdas Baltušnikas. 
Gegužės nakties vėjas (128 
psl.). Jauno prozininko apsa
kymų knyga apie jaunų žmo
nių kelią 
venimą.

Jurgis 
per girią
poeto eilėraščių knygelė.

į savarankišką gy-

Kunčinas. Takas 
(74 psl.). Pirmoji

Stasys Vitaitis. Gyvenimo 
Dumble (378 psl.). Autorius

MONTREAL, CANADA

Pardavimui bei
išnuomavimui

Lietuviai, kas norėtų pirkti 
dupleksą arba nuomoti visą 
dupleksą bei kambarį vienam 
ar vedusiai porai, prašome

7420 Dollier St.
Leonard

Kuopos Valdyba p. O. Montreal—H1S-2J6

Trumpai apie viską
Mūsų mylima vasarėlė jau 

praėjo, neužilgo turėsime 
pergyventi mūsų nepagei
daujamą žiemą, perkąsti jos 
šalčius ir sniego pūgas. Mes 
bejėgiai sulaikyti tuos gamti
nius veiksmus, turime prisi
taikyti prie jų.

Iš patirties žinome, kad 
kiekvienas daiktas ilgiau pa
silaiko savo formoje dėka 
judėjimo. Tas gamtos dėsnys 
liečia ir mus, žmones. Gerai 
įsitėmykime į mūsų draugus, 
kurie nesėdi užsidarę, kurie 
visuomet naudoja mankštą, 
tie fiziniai tvirtesni ir sulau
kia ilgo amžiaus. Bet nepa
mirškime, kad ne vien tik 
fizinė mankšta reikalinga, 
kad žmogus būtum naudin
gas visuomenei, reikalinga ir 
protą lavinti. Protą mes lavi
name priklausydami progre- 
syviškose organizacijose, 
skaitydami materialistinio 
turinio knygas ir laikraščius.

Spauda negali išsilaikyt be 
skaitytojų materialinės para
mos. Šiandien mes kanadie
čiai nebeturėdami savo spau
dos, naudojamės savo brolių 
amerikiečių paslauga. Todėl 
mums būtina pareiga prisi
dėti prie jų spaudos—“Lais
vės” ir “Vilnies” išlaikymo. 
Stenkimės gauti naujų skai
tytojų. Žiūrėkime, kad kiek
vieno susipratusio kanadiečio 
vardas skambėtų “Laisvėje” 
vajininkų bei aukotojų 
se.

savo vaikus leidžia į anglų 
mokyklas. Švietimo ministe- 
ris žurnalistams pareiškė, 
kad Party Quibecois nesielgs 
su ateivių ir anglų vaikais 
taip, kaip anglai elgėsi Onta- 
rijoje su prancūzų vaikais 
1917 metais. Policija užpuolė 
mokyklas ir jėga pašalino 
vaikučius iš jų mokyklų. Gal 
tik nustosime iš valstybės 
iždo skirti pinigų mokyk
loms, kurios nesilaikys val
džios patvarkymo.* ♦ *

Agrikultūros ministerija 
paskyrė 2 milijonus dolerių 
iš iždo mokyklų vaikams da
vimui veltui pieno. Farme- 
riai labai patenkinti, kad 
jiems nereikės pieną versti 
laukan, o biednų tėvų vaikai 
džiaugiasi, kad gaus pieno 
atsigerti nors mokykloje. Li
beralai ir kitos partijos sei
melyje atkakliai vedė kovą 
prieš veltui davimą pieno 
mokyklose. Liberalai davė 
pasiūlymą seimeliui, kad 
duotų laisvę religijų dvasiš
kiams ir senelių organizaci
joms pasisakyti, kaip reikia 
tvarkyti mokslą Kvibeko mo
kyklose. Dr. Lauren atmetė 
pasiūlymą su pastaba, kad 
naujoji valdžia ves mokslą 
pažangos ir evoliucijos keliu, 
o ne atgyvenusiu senuoju 
keliu.

eilė-

rugsėjo 1 d. 
naujas “Bilius

įeina
101”

Nuo 
galion 
(įstatymas), kad ateivių vai
kai lankytų prancūzų mokyk
las. Daugelis tam priešingi ir

♦ * *
Quebec Association for 

Mentally Retarded (QAMR) 
sako, kad 500,000 kanadiečių 
yra gimę protiniai ir fiziniai 
invalidais, iš kurių 12 pro
centų nepanašūs į žmogų. 
Juose palaikyti gyvybę civili
zuotai visuomenei nepateisi-

narna. QAMR nuomone, to
kie gimę turėtų būti numa
rinti. Bet dvasiškija tokiam 
įstatymui priešinga.

* * *
R. Z. Wiseman per daugelį 

metų užlaikė Montreale 17 
prostitucijos namų. Kai tapo 
suareštuotas, policijos virši
ninkui M. L. Lepine siūlė kas 
savaitę mokėti $2,000, kad 
leistų jam varyti biznį kaip 
praeityje. Teisme jo advoka
tas R. Dost prašė teisėjo 
Wisemano nebausti. įrody
mui jo “dorumo,” teisman 
pristatė liudininkus iš Notre- 
Dame dela Church, kad jis 
visuomet buvęs geruose san
tykiuose su bažnyčia. Bet 
teismas Wisemaną nubaudė 
puspenktų metų kalėjimu ir 
uždarė jo tuos visus namus.

* * *
Nuo spalio mėnesio 1 die

nos Kvibeko pensijonieriai, 
sulaukę 65 metus, gaus vais
tus nemokamai su gydytojo 
preskripcija.

* * *
“Man and His World” per 9 

metus išlaikymas miestui ir 
provincijai kainavo 77 milijo
nus dolerių. Reikalaujama, 
kad provincija pravestų tyri
nėjimą, nes Jungtinėse Val
stijose panašūs užvedimai su 
mažesniu skaičiumi lankytojų 
padaro pelno. Šiemet užda
rant sezoną pranešė, kad 
“Man and His World” turėjo 
3,897,578 lankytojus. Defici
tą ar pelną duos, dar neap
skaičiuota.

* * *
Kvibeko mieste, vedant ka

nalizaciją, iškasė žmogaus 
kaulus. Archeologai nustatė, 
kad jų amžius 25,000 metų!

B. Kvietinskas

Romualdas Karazija. Šim
tas fizikos mįslių (294 psl.). 
Knygoje populiariai aprašo
mi epizodai iš fizikos atradi
mų istorijos, fizikos reiškinių 
paslaptys, XX amžiaus fizi
kos paradoksai, mįslės ir t. t.

Stefa Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

Gamtos apsaugos draugi
jos respublikinė taryba su
rengė draugijos skyrių val
dybų pirmininkams, aktyvui 
seminarą-praktikumą Plate
liuose. Iš čia gamtininkai 
darė išvykas į unikalias vie
toves.

Dideles vertybes gali su
kurti atskiri žmonės. Matė
me Mosėdžio gydytojo V. 
Into sukurtą riedulių muzie
jų. Muziejaus autorius sakė, 
kad akmenų yra daugiau 
kaip du šimtai rūšių, o porū
šių—tūkstančiai. Nuostabus 
jo sukurtas botanikos sodas, 
kuriame auga 700 augalų 
rūšių. Gydytojas —nenuil
stantis gamtininkas sukūrė 
ir zoologijos sodą. Jame ap
gyvendinti reti, įdomūs gy
vūnai.

KUPIŠKIU DRAUGYSTĖ
Noriu papasakoti apie 

draugystę, kuri sieja Kupiškį 
— Šiaurės Rytų Lietuvos 
miestą ir “Kupiškį”—Lietu
vos jūrų laivininkystės pre
kybinį motorlaivį. Tikriau pa
pasakoti apie žmonių, gyve
nančių ir dirbančių tuo pačiu 
vardu besivadinančiame ra
jone ir laive, draugystę. Ji 
palyginti dar jauna. Prasidė
jo 1971 metais, kai Suomijoje 
pastatytas naujutelaitis mo
torlaivis prisišvartavo Klai
pėdos jūrų uoste ir buvo 
pavadintas “Kupiškiu.” Ta
da, laivo atidarymo proga, 
jame pirmąkart svečiavosi 
Kupiškio rajono atstovų dele
gacija. Nuo tos dienos šimtai 
draugystės gijų sieja kupiš
kėnus, tuos “gerus žmones su 
jų tiesiais kelialiais” ir preky
binio motorlaivio jūreivius. 
Švenčių išvakarėse jie pasu 
keičia sveikinimais, vieni ki
tus informuoja apie nuveik
tus darbus bei pasiektus lai
mėjimus, siunčia suvenyrus 
ir pan.

Daugiau kaip penkerius 
metus prekybinis motorlaivis 
raižo tolimų ir -artimų jūrų 
vandenis. Kur tik per tą laiką 
nepabuvojo kupiškėnų bend
ravardis? Antverpenas ir 
Briuselis, Londonas ir Marse
lis, Florencija ir Lijonas . . . 
Ko per tą laiką neperplūkdi- 
no “Kupiškis” savo triumuo
se? Anglį ir geležį, grūdus ir 
vaisius . . . Laivo jūreiviai 
tokie pat darbštūs ir nuošir
dūs kaip ir kupiškėnai, tie, 
anot rašytojo Juozo Baltušio, 
“smagūs artojai, graudūs 
raudotojai ir linksmi pasako
riai.” Šauniais darbais laivo 
vyrai garsėja kitų baseino 
laivų tarpe, ne kartą apdova
noti įvairiomis premijomis, 
pasižymėjimo ženklais ir t. t. 
Jūreiviai visada pasiruošę to
limiausioms reisams, sun
kiausiems išbandymams. Tai 
didelis motorlaivio kapitono 
E. Astiko, pirmojo kapitono 
padėjėjo V. Giedraičio, vyr. 
mechaniko A. Noreikos, boc
mano K. Kontrimo ir kitų 
vadovų nuopelnas.

Pernai spalio mėnesį kupiš
kėnai svetingai priėmė mo
torlaivio įgulos atstovus. Jie 
susitiko su rajono partiniais, 
tarybiniais ir komjaunimo 
darbuotojais. LKP Kupškio 
rajono komiteto pirmasis se
kretorius P. Anilionis svečius 
supažindino su rajono praei
ties istorija, nūdienos duonos 
augintojų, gyvulininkystės 
darbuotojų pasiekimais.

“Kupiškio” jūreiviai pabu
vojo daugelyje rajono įmonių 
ir įstaigų, aplankė Kupiškio 
karių kapines, apžiūrėjo Ši
monių girios partizanų žiemi
nes, keliavo po rajoną. Ne
truko prabėgti viešnagės die
nos. Išsiskyrė jūreiviai su 
kupiškėnais dar labiau susibi
čiuliavę, pasiryžę vėl ir,vėl 
susitikti.

... Nuo Klaipėdos uosto 
krantinės atsiskiria gražuolis 
motorlaivis. Ant jo korpuso 
švyti užrašas “Kupiškis.” Jis 
keliauja į tolimus pasaulio 
uostus, visur garsindamas 
Šiaurės Rytų Lietuvos kam
pelį Kupiškį, jo darbščius ir 
talentingus žmones.

Juozas Vaitonis

Stebino ir kito užsispyru
sio žemaičio darbai. Tai Že
maitijos Botanikos sodas, su
kurtas L Navidansko ranko
mis. Jis nuo 6 kv. metrų 
išaugo iki 60 ha. Jame septy
ni tvenkiniai. Parke auga 120 
rūšių medžių.

Neatsilieka ir Žemaitijos 
kolektyvai. Skuodo rajono 
Luknės kolūkyje grožėjomės 
ne tik pavyzdingai apželdinta 
pastatų teritorija, bet ir iš 
miško be priekaištų sukurtu 
parku. Jame išsaugota buvu
sio miško paklotė, įrengti du 
tvenkiniai.

“Socialistinio kelio” kolū
kis, įsikūręs Plungės rajone, 
pagirtinai saugo gamtą nuo i 
teršimo chemikalais, naftos 
atliekomis. Čia niekur nepa
matysi išlietos naftos. Tuo 
tarpu daug kur skundžiama
si, kad sunku gerai sutvar
kyti technikos kiemus.

Gėrėjomės gražiai tvarko
mais Platelių, Plungės par
kais, juose augančiais retais 
medžiais. Žodžiu, Žemaitijos 
gamtoje, yra daug grožio, 
verta jį pamatyti.

P. Šleikus
Gamtos apsaugos draugijos 
respublikinės tarybos narys

Bronius 
Pundzius

Rugsėjo 15-ąją sukanka 70 
metų, kai gimė (1907 m.) 
Bronius Pundzius, žymus lie
tuvių skulptorius.

1926-1929 metais B. Pun
dzius mokėsi Kauno meno 
mokyklos K. Sklėriaus vado
vaujamoje skulptūros studi
joje. 1933-1938 metais jis 
studijavo Paryžiaus Aukšto
sios dekoratyvinės dailės mo
kyklos P. Nikloso skulptūros 
studijoje. Už skulptūros dar
bus buvo apdovanotas pirmo 
ir antro laipsnio medaliais.

1940-1951 metais B. Pun
dzius—Kauno Taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės institu
to dėstytojas (nuo 1947 m. 
profesorius). 1951-1959 me
tais—Bronius Pundzius Lie
tuvos TSR Dailės instituto 
profesorius.

Žymiausi B. Pundziaus 
darbai: monumentalus S. Da
riaus ir S. Girėno reljefas 
Puntuke, reljefas “Už mūsų 
tarybinę Tėvynę” Karių kapi
nėse Kapsuke, skulptūrinė 
grupė “Šturmas” Pergalės 
monumentui Kaliningrade, 
skulptūrinė grupė “Taikos 
sargyboje” I. Černiachovskio 
tiltui Vilniuje, M. Valančiaus 
skulptūrinis portretas, A. 
Niemio antkapio skulptūra 
Helsinkyje, paminklinis Mai
ronio biustas, Jono Marcin
kevičiaus ir S. Matulaičio 
antkapiai su portretiniais rel
jefais, skulptūra “Prie šalti
nėlio,’’ “Vandens nešėja,’’ 
“Trys milžinai” ir kitos.

Mirė Bronius Pundzius 
1959 metais.

“Laikas ir įvykiai” [77-14]

Tacoma, Wash. — Prane
šama, kad Tacoma Building 
Co. yra padarius sutartį Sau
do Arabijai pastatyti laivų už 
$52,200,000. Tai bus kariniai 
laivai. Reiškia, kad Ameri
kos valdžia jau pradeda gin
kluoti ir Saudi Arabiją.

St. Petersburg, Fla.
Rugpjūčio 26 d. Laisvėje 

skelbime užuojautos mirusio 
Antano Rusecko artimie
siems, buvo praleista 
vardai:

S. Yuknienė
H. Janulytė

Atsiprašome.
Administracija

šie

Oakland, Cal.
Rugsėjo 2 d. LLD 198 

kuojos susirinkime iš kuopos 
iždo paskirta abiem laikraš
čiam—“Laisvei” ir “Vilniai” 
—po 50 dolerių ir nuo paren
gimo likusio uždarbio po— 
$32:50.

Kuopų parengimai vyksta 
buvusioje Suomių svetainėj, 
kuri yra įprasta lietuviams ir 
prieinama finansiniai. Iš kuo
pos iždo skirta 50 dol. jos 
palaikymui ir nupirkta už 15 
dol. koncerto įėjimo biletų.

Koncertas įvyks rugsėjo 18 
d., antrą vai. po pietų, buvu
sioje Suomių svetainėj, 1819 
10-th Str., Berkeley. Progra
moje pasirodys skirtingų tau
tu menininkai. Koncerto pa
jamos bus padabinimui sve
tainės.

V. Taraškienė, mūsų laik
raščių užrašinėtoja, ragino 
vijus skaitytojus atsinaujinti 
prenumeratas ir nepamiršti 
pakalbinti dar neskaitančius 
užsiprenumeruoti.

Karosienė pranešė, kad 
spalio mėnesy tikimasi turis
tų iš Lietuvos. Sulaukus tik
resnių žinių, kuopos valdyba 
įgaliota suplanuoti parengi
mą svečių pasitikimui.

* * *
Ignas Kamarauskas vis dar 

šlubuoja su sveikata. Dvie
juose parengimuose ir šiame 
susirinkime Ignas nepasiro
dė, gal peranksti pakilo nuo 
seniau sušlubavusios sveika
tos?

Kamarauskienė puldama 
sulaužė rankos kaulą, sugip
suotą ranką nešiojo per tūlą 
laiką.

Visi pažangieji lietuviai lin
kime abiem greitai ir pilnai 
atgauti savo sveikatą.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkųs ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani- 
e su pirma vajaus 
io daugiausia namų

zuokime šiam darbui ir veiki 
diena. Rūpinkimės aplankyti i 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

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

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

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

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

♦ * ♦
“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 

IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6,50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

Mirus

A. P. Gabrėnui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Mae, sūnums ir 

visiems artimiesiems bei draugams Amerikoje ir 
Lietuvoje.

JONAS GRYBAS
Richmond Hill, N. Y.

MIAMI, FLA.

Mirus

Antanui P. Gabrėnui
1977 m. rugpiūčio 16 d.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Mae, 
sūnui Jonui, sūnui Povilui ir jo šeimai, visiems 
giminėms JAV ir Lietuvoje ir visiems artimie
siems.

V. Bovinas J. Nevins
J. Smalenskas O. Šimkus
P. Gudelis P. Pocius
A. Švėgžda N. A. Iešmantai
E. Stankienė E. Aleksander
R. M. Chuladai J. Urbaitis
U. J. Daugirdai Mr. ir Mrs. Shukaitis
F. H. Mankauskai Ch. U. Tamošiūnai
P. Urban S. J. Jurevičiai
M. Navickas J. Zutra
J. Andrius H. J. Chalkiai
V. Urbas K. Kapituk
M. T. Kashowski P. Wolf
J. Stevenson S. Denis
M. Cvirka J. Krasnickas
M. Bružienė S. Trehonuk
S. L. Kanapė J. Sichken
J. Maina Ch. A. Aimantai
A. C. Becker S. Nobornick
J. Denise N. J. Progrezyn
V. A. Nevins S. J. Thomsonai

ALEKSANDRIA, VIRGINIA

MIRUS

Mykolui R. Lukui
Reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą sūnui Teo

dorui, Alexander, Virginia; dukrai Elenorai, Gleen 
Nėdam, Mass.; anūkams, broliui Juozui M., 
brolienei Tillie, Lietuvoje seseriai Philomenai ir jos 
šeimai, visiems artimiesiems bei draugams.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI
St. Petersburg, Florida

WATERBURY, CONN.

Mirus

Juozui Laurynaičiui
Mes Lietuvių Literatūros Draugijos 28 kuopos 

valdyba ir nariai reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai Viktorijai, sūnui, dukrai, anūkams ir kitiem 
jo artimiem giminėm jų liūdnoje valandoje.

LLD 28 KUOPOS VALDYBA

DETROIT, MICH.

MIRUS

Verai SmalstieneiII

Reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą dukrai 
Anne, žentui dr. Richard Heldt, anūkams, proanū
kei ir kitiems giminėms bei artimiesiems.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI
St. Petersburg, Florida

HOLLYWOOD, CAL.

Mirus

Marian Brydone-Jack
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei Ievai 

Mizarienei, visiems giminėms bei artimiesiems.

N. A. IEŠMANTAI
Ft. Lauderdale, Fla.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

St. Petersburg, Fla.
Rugpjūčio 26 dieną mirė 

mano brolis Mykolas R. Lu
kas. Jis gyveno pas savo 
sūnų Teodorą Luką Alexan
dria, Virginia. Prieš apie 6 
metus susirgo ir buvo ope
ruotas. Po operacijos kiek 
sustiprėjus, sūnus jį iš ligo
ninės perkėlė į poilsio namus 
ir pašaukė telefonu mane, 
kad atvažiuočiau jo tėvelį 
aplankyti, nes jo sveikata 
neina geryn. Mudu su Tilla ir 
nuvažiavome. Radome jį ga
na gerai nusiteikusį. Pasikal
bėjome apie viską prabėgu
siame gyvenime. Mykolas 
sakė: Nujaučiu, kad mano 
gyvenims baigiasi, tik labai 
norėčiau dar pamatyti, kad 
“Laisvės” vajus būtų pasek
mingas.

Mano brolis labai mylėjo 
“Laisvę.” Jis buvo vienas jos 
pirmųjų vajininkų. Jis tada 
gyveno Rumford, Maine. 
Tuo laiku ten buvo suvažiavę 
iš Lietuvos daug jaunų žmo
nių. 1910 metų gruodžio pa
baigoje į Rumfordą atvažiavo 
Rojaus Mizaros brolis Myko
las Mizara, rinkdamas pre
numeratas išleidimui naujo 
laikraščio “Laisvė.” Mano 
brolis su Mizara čia surinko 
naujam laikraščiui virš 200 
skaitytojų. Ir nuo to laiko 
brolis buvo “Laisvės” skaity
tojas ir, pagal išgalę, rėmė
jas.

Brolis Mykolas per daug 
metų buvo Lietuvių Litera
tūros Draugijos narys. Jis 
buvo 1916 metais vienas iš 
LLD kuopos įkūrėjų Rumfor- 
de. Persikėlęs gyventi pas 
sūnų į Virginiją, jis, ten 
nesant LLD kuopos, atvažia
vęs į St. Petersburgą į sve
čius, persikėlė į LLD 45 
kuopą.

Mykolas paliko liūdinčius 
sūnų Teodorą, jo žmoną 
Louisę ir anūkę Michelę, 
dukrą Elenorą, anūką Kevin, 
anūkę Margaret, brolį Juozą, 
Lietuvoje seserį su šeima ir 
ten daug artimų giminių. Jo 
pelenai buvo nuvežti ir palai
doti šalia jo žmonės, kuri 
mirė 1969 metais, Vilties 
kapinėse, Worcester, Mass. 
Labai brangu prisiminti jų 
šviesų kultūrinį gyvenimą.

Tegu amžiais šviesi saulutė 
lankys jų kapus.

J. M. Lukas, brolis

Brockton, Mass.
IŠ LLD 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Susirinkimas įvyko rugsė
jo 4 dieną. Dalyvavo tiktai 8 
nariai.

Susirinkimą pradėjo kp. 
pirmininkas Ch. Ustupas. 
Skaitytas birželio mėnesio 
susirinkimo protokolas ir 
priimtas.

Pirmininkas paprašė minu
tės atsistojimu pagerbti kuo
pos mirusį narį John Stoškų.

Spaudos vajų pradėjome 
labai gerai. Ant vietos Ada 
White atsinaujino savo pre
numeratą ir atnaujino dvi 
prenumeratas Lietuvoje; Al. 
Skirmontas taip pat atsinau
jino savo prenumeratą ir dvi 
Lietuvoje, paklojo visą šimti
nę; Anna Markevičienė atsi
naujino savo prenumeratą ir 
atnaujino vieną Lietuvoje; 
Kas. Kolozes iš Halifax atsi
naujino prenumeratą ir 
paaukojo $15. Su prenume
ratomis ir aukomis pasidarė 
$201. Tai puiki pradžia.

Nutarta paaukoti iš kuopos 
iždo po $25 “Laisvei” ir 
“Vilniai.”

Susirinkime turėjome ir 
užkandžių, kuriuos paaukojo 
Anna Markevičienė ir Lena 
Smith. Širdingai joms ačiū. 
Popietę praleidome gražiai ir 
linksmai.

LLD 6 kp. sekantis susi
rinkimas įvyks spalio 2 d., 
vėl pas Ch. Ustupą, 27 Cle
veland Ave. Visi nariai ragi
nami dalyvauti.

Kuopos sekr. S. Rainard

Puikiai pasivaišinsime “Laisvės” vajaus proga
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 25 DIENĄ, 1 VAL. 

LAISVES SALĖJE, 102-02 LIBERTY AVE^OZONE PARK

BUS DUODAMI SKANŪS PIETUS SU ĮVAIRIOMIS VAIŠĖMIS
Už šio pobūvio maistą ir vaišes apmoka “Laisvės” Bendrovės direktorius Jurgis 

Stasiukaitis, kuris reikalauja, kad viskas būtų kuogeriausias. Jis tai daro pagerbdamas 
savo žmonos “Laisvės” administracijos darbininkės Sofijos gimtadienį.

Sueikime visi ir sykiu su Stasiukaičiais pasilinksminsime,, palinkėdami mūsų 
gerbiamai draugei Sofijai ilgiausių metų. Auka $7.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ TARYBA

Kuris jų laimės?

Mario M. Cuomo

Roy M. Goodman
Rugsėjo 8 dienos pirmi

niuose balsavimuose iš sep
tynių demokratų kandidatų į 
miesto mero postą nei vienas 
nelaimėjo daugumos balsų. 
Bet daugiausia balsų surinko 
Koch ir Cuomo, abudu gau
dami apie tiek pat. Todėl 
ateinantį pirmadienį, rugsėjo 
19 d. bus jų perbalsavimas. 
Kuris daugiausia balsų gaus, 
tas bus rudenio rinkimuose 
Demokratų partijos kandida
tas į merus.

Republikonų partijoje bu
vo tiktai du kandidatai. Lai
mėjo Roy M. Goodman ir bus 
republikonų kandidatu į me
rus.

Fitchburg, Mass.
Trečiadienį, rugsėjo 7 d., 

mirė Mikas Kalušis, sulaukęs 
84 metų amžiaus.

Mikas atvyko į JAV iš 
Lietuvos 1913 metais ir nuo 
to laiko tapo “Laisvės” uolus 
skaitytojas ir rėmėjas. 1936 
metais jis buvo sužeistas 
darbo vietovėje ir po to 
daugiau negalėjo dirbti. 
Prieš mirtį jis stipriai pasir
go vieną savaitę.

Mikas buvo palaidotas lais
vai. Liko nuliūdime žmona 
Proncė. I. M.

Prieinama kaina išnuomojami 
4 kambariai, lietuvių name, 1 
blokas nuo Jamaica linijos 
traukinio stoties, tik blokas 
nuo Jamaica autobuso. Tele- 
fonuokit 235-0992.
Ieško namų du šuniukai, ge
ros veislės. Skambinti telefo
nu 235-0992.

LAISVĖS REIKALAI
Vajus prasidėjo rugsėjo 1 d. ir baigsis lapkričio 30 d.
Štai pirmas pranešimas iš ikišiol užsiregistravusių 

vajininkų. Ši ataskaita įima mus pasiekiusius laiškus iki 
pabaigos rugsėjo 8 d.

KONTESTANTŲ STOVIS
Punktai

Montreal, Canada vajininkai..........................................730
Connecticut vajininkai..................................................... 528
New Yorkas—N. Ventienė ir A. Mitchell.................... 392
Binghamton, N. Y.............................................................328
E. Repšienė, Dorchester, Mass...................................... 304
M. Uždavinis, Norwood, Mass................................. . .206
F. Kontenis, Rochester, N. Y...................................... . 148
LLD 153 ir 198 kuopos, San Francisco-Oakland, Cal.-
—V. Sutkienė ir V. Taraškienė....................................130

Miami, Fla.—V. Bovinas ir N. lešmantienė................ 100
* * *

Taip pradėjome vajų. Laukiame daugiau vajininkų.
Taisyklės tokios pat kaip praėjusiais metais.* * ♦
Naujų prenumeratų gavome per A. Ališauską, La Salle, 

Canada—2 ir per P. Kuliacką, Gardner, Mass.—1.
* * *

Į fondą aukų gavome:
Iš Detroito pikniko po stogu, per S. Masytę, 
St. Clair Shore, Mich................................................. $462.19

D. Norvaišos-Norwich, Montreal, Canada
(per P. Kisielienę)................. 100.00

P. Vizbar, Draytonville, Alta, Canada........................ 100.00
LLD 28 Kp. pelnas iš 8/21 pikniko,
(per M. Svinkūnienę)..............................................  .80.00

LLD 153 Kp. San Francisco ir 198 Kp. Oakland pel
nas nuo parengimo, (per V. Sutkienę)..........................65.00

Frances Norbut, Chicago, Ill. per M. Grager............. 50.00
Marie Koch, Miami, Fla., per V. Boviną...................... 50.00
J. U., Dearborn, Mich., per F. Jočionį.......................... 50.00
V. Marozienė, Miami, Fla., prisiminimui savo vyro
Jono, per V. Boviną . ...................................................  .50.00

K. Danisevich, Waterbury, Conn., per A. Yuskovic . .25.00
Alisė Jonikienė, Kingston, N. Y......................................25.00
Elizabeth Repshis, Dorchester, Mass.............................20.00
P. Pluta, Dorchester, Mass, per E. Repšienę............. 20.00
Long Islandiečiai, per Nellie Ventą................................20.00
W. Žilaitis, Norwood, Mass..............................................15.00
P. E. Karpus, Georgetown, Ont., Canada.................... 10.00
M. Plauska, Chicago, Ill., per M. Grager...................... 10.00
J. Lorens—Laurusevičius, New Lowell, Ont., Canada 10.00 
Anna Zoba, Frackville, Pa................................................10.00
George Savage, Rochester, N.Y.....................................10.00
M. J. Kupčinskai, Great Neck, N. Y.
(per Nellie Ventienę) ...................................................... 10.00

M Hacinkevičius, Great Neck, N. Y.
(per Nellie Ventienę) .....................................................10.00

Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y.........................10.00
M. Kapkevičius, Binghamton, N. Y.,
(per J. Vaicekauską)....................................................... 10.00

Adelė Petraitis, Little Neck, N. Y..................................10.00
Victor Preikšą, Delavan, Wis............................................ 8.00
Vincas Ruginis, Waterbury, Conn, per M. Svinkūnienę 8.00 
A. Ališauskas, La Salle, Que., Canada..................... .  . .6.00
Ursula Kraus, Woodhaven, N. Y..................................... 5.00
Anthony Žemaitis, Sykesville, Md.................................. 5.00
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y.......................................... 5.00
John Yorke, Hasbrouck Hts., N. J.......................... 5.00
A. Wellus, Binghamton, N. Y. per Mary Lynn....... .5.00 
U. Šimoliūnienė Binghamton, N. Y. per Mary Lynn . . .5.00 
Mary Lynn, Binghamton, N. Y........... ..............................5.00
A.. Yudikaitis, Binghamton, N. Y., per Mary Lynn . . . .5.00 
M. Ulozienė, Waterbury, Conn., per M. Svinkūnienę. .5.00 
August Gerbut, Bristol, Conn. ...,................................5.00
P. Kuliackas, Gardner, Mass.................................. 1.00
P. Meškinis, Montreal, Canada, per P. Kisielienę........1.00

* * *
Viso iki rugsėjo 8 d. pabaigos aukomis gavome $1,306.19.
Širdingai dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

SVEIKINAME
Mūsų korespondentas ir ilgametis “Laisvės” 

rėmėjas binghamtonietis Jonas Vaicekauskas su
laukė 87 metų amžiaus. Ta proga jis prisiuntė į 
“Laisvės” fondą 87 dolerius, sakydamas, kad tai už 
kiekvienierius pragyventus metus po $1.

“Laisvės” personalas sveikina mielą draugą 
Vaicekauską ir linki jam sulaukti dar daug, daug 
linksmų ir laimingų gimtadienių.

ADM ir RED.

Montevideo. — Urugva
jaus militarinė valdžia pašali
no 20 karininkų iš armijos už 
tai, kad jie reikalavo sugrą
žinti civilinę valdžią. Dabar 
šalį valdo fašistinis militari- 
nis režimas.

Charlotte, N. C.—Rugsėjo 
6 dieną nacis Kenneth Neal 
Wilson, 17 m., ėmė iš didelio 
šautuvo šaudyti į bažnytinį 
juodųjų žmonių pikniką, vie
ną pikniko dalyvį nudėjo ant 
vietos, o keletą sužeidė.
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SPALIO 23 D.
New Yorko Pažangios 

Draugijos ruošia Spalio Re
voliucijos 60-mečio minėjimą. 
Bus meninė programa, trum
pos kalbos ir vaišės, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 2 
vai. po pietų.
SPALIO 30 D.

Lietuvių Moterų Klubas 
rengia pietus su programa. 
Pelnas skiriamas “Laisvės” 
fondui. Pradžia 1 vai. Vieta: 
157 Hungerford Street, 
Hartford, Conn. Auka $5.

LAPKRIČIO 13
“Laisvės” Bendrovės meti

nis koncertas, pradžia 2 vai. 
po pietų, Laisvės Salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Aido choras 
pradeda pamokas

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, 
3 vai. po pietų prašome visus 
aidiečius susirinkti Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y., nes jau 
pradėsime repeticijas šiam 
sezonui.

Kviečiame naujus narius 
įstoti j mūsų chorą.

P. Venta, Pirmininkas

Moterų klubo 
narėms

Pirmas šiuo sezono Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas įvyks antradie
nį, rugsėjo 20 d., 2 vai. po 
pietų.

Prašome narių įsitėmyti, 
kad šis susirinkimas šaukia
mas draugų Keršulių (mūsų 
sekretorės) puikiame sode
lyje 292 Lincoln Ave., Brook
lyn, N. Y. Jeigu tą dieną 
lytų, tai mitingas įvyktų 
Laisvės salėje. Valdyba

Sunkiai serga
Visiems gerai žinomas bu

vęs aktyvus narys mūsų 
draugijų ir siuvėjų unijos 
Brooklyne Kazys Nechuns- 
kas pergyveno jau kelintą 
smūgį (stroke) prieš kelias 
savaites ir dabar neteko są
monės.

Nechunskas gyveno pas 
dukrą Hicksville, L. L, o 
dabar tame pačiame mieste 
randasi slaugymo namuose 
(Nursing Home).

Šią žinią pranešė jo dukra 
Adele Wilson, pas kurią tė
vas gyveno per daug metų.

Ieva

ĮVAIRUMAI
• Žaną Lonžą pripažino pa

čiu stipriausiu Tiurino (Pran
cūzija) vyru. Jo raumenys 
buvo tarytum kaimo kalvio. 
Iš smalsumo žiuri pasidomė
jo, kokiu amatu stipruolis 
verčiasi. Šiek tiek raustelė
jęs Lonžas atsakė: “Pardavi
nėju porcelianinius daik
tus . . .”

• Homeras Hilas iš Lauder
dale (JAV, Floridos valstija) 
per pastaruosius 20 metų 
pasiekė savotišką rekordą— 
400 kartų pabuvo policijos 
nuovadoje. Nusižengimas įs
tatymui visais atvejais buvo 
tas pats—girtavimas. Kai, 
eidamas 81-uosius, Hilas pa
simirė, policininkai iš savo 
kišenės sumetė 500 dolerių ir 
deramai palaidojo savo nuola
tinį “darbdavį.”

• Kai kurie Kalifornijos val
stijos (JAV) fermeriai mano, 
kad muzika ramina galvijus ir 
padidina vištų dėstumą, todėl 
ėmė radiofikuoti raguočių 
fermas ir paukštynus. Vieti
nė radijo stotis dabar trans
liuoja dvi naujas vakarines 
laidas, pavadintas “Viščiukų 
muzika” ir “Karviški sone
tai.”




