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Geras paraginimas 
Visų remtinas bilius 
Naujos mados kulka 
Išganymas ar nelaimė? 
Dar apie tą “sukilimą”

A. BIMBA
Amerikos Komunistų Par

tijos Centro Komitetas spe
cialiu pareiškimu kreipia vi
sų šios šalies organizuotų 
darbininkų dėmesį į pašto 
darbininkų padėtį. Jų sutar
tis arba kontraktas su Pašto 
departamentu baigsis su lie
pos 20 d. Valdžia užsispyrus, 
neva vardan kovos su inflia
cija, nekelti darbininkams al
gų, nors visų pragyvenimo 
reikmenų kainos yra iškilu
sios iki debesų.

Komunistų Partija tai va
dina valdžios ir bankininkų 
sąmokslu. Šiandien prieš 
pašto 550,000 darbininkų ir 
jų uniją, o rytoje bus kitų 
sričių darbininkai ir jų uni
jos! Todėl partija ragina vi
sus kitus darbininkus padėti 
pašto darbininkams šią kovą 
laimėti.

Kongresmanas John Co
nyers, demokratas iš Michi
gan© valstijos, yra Kongre
sui pateikęs bilių (“H. R. 
11784”) už įvedimą visoje ša
lyje keturių dienų darbo sa
vaitės. Bilių jau parėmė 
Jungtinė Automobilistų Uni
ja ir Juodųjų unijistų koalici
ja. Taip pat vieningai už bilių 
pasisakė neseniai Detroite 
įvykusi plati unijistų Konfe
rencija už trumpesnę darbo 
savaitę. Laukiama ir tikimasi 
biliui pritarimo ir kitų orga
nizuotų darbininkų.

Bet kova už trumpesnę 
darbą savaitę nėra vien tik 
darbą unijų reikalas ir pro
blema. Tai reikalas visos 
darbo liaudies, nes tai vie
nintelis praktiškas ir efektin- 
gasbūdas kovai su nedarbo 
siautėjimu.

Amunicijos gaminimo Re
mington Arms kompanija sa
vo įmonėje Bridgeport, 
Conn., išrado ir, sakoma, jau 
gamina naujos mados kulką. 
Ji esanti apvelkama ir ap- 
tempama tam tikra plastiki
ne medžiaga. Ji perėjus per 
objektą nepaliekanti jokių 
žymių. Dabartinė kulka pa
lieka tam tikras žymes, pa
gal kurias galima susekti, 
kam ji priklauso ir kas ją pa
leido.

Naujoji kulka esanti labai 
didelis laimėjimas žmogžu
džiams ir plėšikams! O 
mums, paprastiems žmo
nėms, ta “profesija” neuž- 
siimantiems, žinoma, nauja 
nelaimė . . .

□
Daug kalbama ir rašoma 

apie visur didelę stoką ener
gijos. Anglis ir nafta, kaip 
beveik vieninteliai iki šiol 
energijos šaltiniai, pradeda 
išsisemti. Reikia naujų.

Mokslas jau senokai turi 
išradęs tiesiog neišsemiamą 
energijos šaltinį. Tai atomą. 
Iš jos mokslas moka paga
minti branduolinę energiją.

Juk tai didžiausia laimė!
Taip ir ne. Laimė, bet kar

tu ir nelaimė!
Kas moka ir gali pagaminti 

branduolinę energiją, tam 
nesunku išmokti pagaminti 
ir branduolinę viską naiki
nančią bombą.

Baigėsi Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos speciali nusiginklavimo 

sesija su deklaracijos priėmimu
United Nations, N. Y. — 

Specialioji t^siginklavimo, 
Generalinės Asamblėjos, se
rija baigėsi birželio 30, kuri 
tęsėsi ištisas penkias savai
tes. Įdomu ir svarbu, kad de
klaracija apie sesijos tikslus 
ir rezultatus priimta—vien
balsiai. Tokiuose dideliuose 
tarptautiniuose sąskrydžiu^ 
se. Tai labai retas atsitiki
mas.

Deklaracijoje apibūdinami 
ir išreiškiami bendromis fra
zėmis aukštieji žmonijos pa
geidavimai ir troškimai. Tai 
nėra Jungtinių Tautų na
rėms verstinas įstatymas. 
Jos gali su ja nesiskaityti, ig
noruoti, bet vis tiek pasiliks 
pilnomis pasaulinės organiza
cijos narėmis.

Kaip ten bebūtų, Deklara
cijoje, tarp kitko, pabrėžia
ma:

“Galutinas valstybių tiks
las—nusiginklavimo procese, 
visuotinas, pilnas nusiginkla
vimas—efektingoje tarptau
tinėje kontrolėje.

Principiniai nusiginklavimo 
tikslai—užtikrinti žmonijos 
išlikimui, pašalinti karo pa
vojui, ypatingai branduolinio 
karo pavojui užtikrinti, kad 
karas nebėra priemonė tarp
tautiniams ginčams išspręsti 
ir kad vartojimas bei gąsdb 
nimas jėgą vartoti iš tarp
tautinio gyvenimo,—reikia 
pašalinti. Taip nurodyta 
Jungtinių Tautų čarteryje.

Šiam tikslui pasiekti reikia 
padaryti ir vykdyti sutartis 
sulaikyti ginklavimosi lenk
tynėms ir panaudoti tikras 
nusiginklavimo priemones, 
atsižvelgiant į valstybių sau
gumo reikalus.

Pirmoje vietoje turi būti 
efektingos priemonės bran
duoliniai nusiginkluoti— 
branduoliniam karui išveng
ti. Šiam tikslui pasiekti būti
nai reikia pašalinti branduo
linių ginklų grėsmę, sulaikyti

Kalifornijos piliečių sukili
mas prieš aukštus valdžiai 
mokesčius už nuosavybes ke
lia susirūpinimą ir kitų val
stijų ne tik valdžiose, bet ir 
jų tarnautojuose-darbinin- 
kuose. Juk prie pirmos pasi
taikiusios progos ir jų pilie
čiai nubalsuos mokesčius pu
siau ar dar ir daugiau nu
kirsti. Valdininkai turės pa
siteisinimą susiaurinti įvai
rius socialinius patarnavimus 
ir paleisti iš darbo dalį valsti
jų ir miestų darbininkų.

Toks mokesčių mažinimas 
visiems nuosavybių savinin
kams be jokio išimties, neda
rant skirtumo tarp stambių
jų savininkų ir smulkiųjų, sa
ko pažangiųjų amerikiečių 
dienraštis “Daily World,’’ 
yra neteisingas ir klaidingas. 
Turi būti daromas griežtas 
skirtumas. Smulkios nuosa
vybės savininkui (vienos ar 
poros šeimų namo, arba vie
nos šeimos ūkio) mokesčius 
reikia mažinti, bet didžiųjų 
nuosavybių savininkams dar 
reikia juos žymiai pakelti.

Tiktai toks mokesčių maži
nimas būtų naudingas ir tei
singas. Tik tada nereikėtų 
socialinius patarnavimus ma
žinti bei atleisti iš darbo val
stijų ir miestų tarnautojus. 

branduolinių ginklų varžybą, 
stengtis pašalinti branduoli
nius ginklus ir jų pristatymą, 
neleisti branduoliniams gin
klams plėstis į kraštus, kurie 
jų dar neturi.

Tuo pačiu kartu reikia im
tis ir kitų priemonių, kurių 
tikslas neprileisti prie bran
duolinio karo ir sumažinti to
kio karo grėsmės pavojų.

Kartu su šiomis sutarti
mis, reikia imtis efektingų 
priemonių prieš vystymą, 
gaminimą bei naudojimą kitų 
masinio , naikinimo ginklų. 
Čia priklauso susitarimas pa
šalinti visus chemiškus gin
klus.”

X

Deklaracijoje valstybės ra
ginamos susitarimais mažinti 
ginkluotas jėgas. >

Kaip sakyta, Deklaracija 
nėra įstatymas, o tik paragi
nimas šalims, tautoms ir val
stybėms. Kaip iki šiol buvo, 
taip bus ir ateityje: viskas 
priklausys nuo didžiųjų, ypač 
nuo branduoliniais ginklais 
apsiginklavusiųjų, valstybių, 
kaip jos tai vykdys, jei jos iš 
viso vykdys Deklaracijoje 
paskelbtuosius tuos aukštus 
principus.

Socialistinių šalių nusista
tymas gerai žinomas: jos pa
siruošusios ir pasiryžusios 
siekti visuotino ir pilno nusi
ginklavimo. Gaila, bet to ’ne
galima pasakyti apie didžiuo
sius kapitalistinius kraštus, 
mūsų Amerikos vadovauja
mus ir sudarančius NATO 
militarinę sąjungą.

Skaitlingiausios 
unijos vadas

Jerome Wurf
Las Vegas. — Čia įvyko 

Amerikinės Valstijos, vals
čiaus ir miesto darbininkų 
unijos konvencija, kurioje 
dalyvavo 2,600 delegatų. 
Šiandien ši unija jau turi 
daugiau kaip milijoną narių 
ir tebeauga, kas savaitę įra
šydama po 1,000 naujų na
rių. Joje ypatingą vaidmenį 
vaidina mokytojai. Jos prezi
dentas—Jerome Wurf.

Konvencijoje, matyt, dau
giausia dėmesio buvo at
kreipta į taip vadinamo 
“prieš mokesčius sukilimo” 
klausimą. Mat, mokesčių už 
nuosavybes sumažinimaš, 
kokį reiškia “Proposition 
13,” grūmojo atleidimu daug 
kaip šios rūšies valstijų, 
valsčių ir miestų darbininkų. 
Tai yra kuo Jerome Wurf va
dovaujamai unijai susirūpi
nę.

Žygio erdvėje didvyriai Aukšto lygio mokslinė 
delegacija su vizitu Kinijoje

Tai Tarybų Sąjungos kosmonautas Piotr Klimuk [kairėje] 
ir Lenkijos kosmonautas Miroslaw Hermaszewski, kurie 
kovo 26 dieną su erdvėlaiviu “Sojuz 30’ ’ pasiekė erdvinę 
stotį-laboratoriją Saliūt 6, jon sėkmingai persėdo ir kartu 
su pirmiau stotyje buvusiais tarybiniais kosmonautais pra
veda mokslines studijas. Tarybų Sąjungos vyriausybė krei
pia daug dėmesio į tyrinėjimus erdvėje. Ji šioje mokslo 
srityje pirmauja. Šiam žygiui ir Hermaszewskis buvo pa
ruoštas Tarybų Sąjungoje.

Katalikų skaičius 
auga, bet kunigų 
skaičius mažėja

Roma. — Romos katalikų 
bažnyčios paskelbti duome
nys parodo, kad šiandien pa
saulyje yra apie 724,000,000 
katalikų. Tai gerokai dau
giau, negu buvo 1974 bei 
1976 metais. 1974 metais jų 
buvo 705 milijonai, o 1976 m. 
409 milijonai.

Tuo tarpu kunigų skaičius 
yra gerokai sumažėjęs. Jeigu 
1974 m. ju buvo 409,000, tai 
1976 m. beliko 401,000. Už 
katalikų kunigų skaičiaus 
mažėjimą kaltinamas draudi
mas kunigams tuoktis.

Taip pat tuokimasis katali
kų bažnyčioje yra sumažėjęs. 
Jeigu 1974 metais katalikų 
bažnyčioje tuokėsi (šliubą 
ėmė) 4,184,575 poros, tai 
1976 metais jau tik 4,014,611 
porų.

UŽ PLATESNI 
EKONOMINI 
BENDRADARBIAVIMĄ

Bucharestas, Rumunija. — 
Čia kalbėdamas Tarybų Są- 

I jungos premjeras Aleksei 
Kosygin ragino socialištinius 
kraštus dar plačiau ekonomi
niai bendradarbiauti. Kaip 
žinoma, socialistinės šalys 
yra sudariusios Ekonominės 
Pagalbos Tarybą, kuri šiomis 
dienomis posėdžiavo Rumu
nijos sostinėje. Tarybų Są
jungą atstovavo jos premje
ras. t

Kosyginas pažymėjo socia
listinių kraštų ekonominiame 
bendradarbiavime pasiektus 
gražius laimėjimus, bet atei
tyje reikėtų dar daugiau lai
mėti. ,1

Susitarė juos 
paleisti be 
jokio užstato

Abiejų šalių susitarimu, 
Jungtinėse Valstijosę tapo 
paleisti iš kalėjimo be jokio 
užstato suareštuoti tarybi
niai piliečiai, Jungtinių tautų 
sekretoriato darbuotojai Ru
dolf P. Chernye ir Valdik A. 
Enger, Maskvoje tapo pa
leistas suareštuotas ameri
kietis F. Jay Crawford, In
ternational Harvester kom
panijos agentas. Dabar jie 
laukia teismo.

Tarybiniai piliečiai kaltina
mi, kad jie būk čia šnipinėję, 
o amerikietis kaltinamas, 
kad spekuliavęs tarybine va
liuta. Abiejų šalių ambasa
dos pažadėjo, kad kaltina
mieji niekur nepabėgs, kad 
jie savanoriai pribus į teis
mą.
SEKR. VANCE YRA 
OPTIMISTAS

Iš Washington© praneša
ma, kad valstybės sekreto
rius Cyrus Vance planuoja 
dar šį mėnesį susitikti su Iz
raelio užsienio reikalų minis- i 
tru Moshe Dayan ir Egipto 
užsienio reikalų ministru Mo
hammed Ibrahim Kamel ir 
tartis dėl atnaujinimo dery
bų tarp tų dviejų šalių. Susi
tikimas įvyks Londone. 
Vance mano, kad atnaujini
mui derybų perspektyvos 
yra geros.

ŠĮ KARTĄ IZRAELIS 
LAIMĖJO

Geneva. — Šiemet Tarp
tautinėje Darbo Organizaci
joje arabų šalims nebepavy
ko pravesti rezoliuciją, pa
smerkiančią Izraelį. Jų siūlo
moje rezoliucijoje buvo Iz
raelis kaltinamas praktikavi- \ 
mu diskriminacijos ir rasiz
mo okupuotose arabų žemė
se. Per paskutinius ketve
rius metus tokia rezoliucija 
būdavo kasmet priimama.

Tarptautinę Darbo Organi
zaciją sudaro 137 šalių atsto
vybės. Jungtinės valstijos 
yra iš jos pasitraukusios.

Toręnto, Canada. — Kana
dos Žydų Kongreso viršinin
kas rabinas W. Gunter Flaut 
sako, kad Kvibeko provinci
joje žydams nėra jokio pavo
jaus ir jie iš ten neturėtų 
bėgti. Prancūzų nacionalisti
nis judėjimas nėra atkreiptas 
prieš žydus, nėra antisemiti
nis.

Washingtonas. — Liepos 6 
dieną šios šalies valdžios 
siunčiama į Kinijos Liaudies 
Respubliką su oficialiu vizitu 
išvyko mokslinė delegacija. 
Jai vadovauja prezidento 
Carter moksliniais reikalais 
patarėjas Dr. Frank Press. 
Jai pavesta tartis su Kinijos 
mokslinėmis įstaigomis 
mokslinio ir technologinio 
tarp Kinijos ir Jungtinių Val
stijų bendradarbiavimo!

Įdomu ir tai, kad delegaci
ja susideda net iš 14 narių. 
Apart Dr. Press, jon įeina 
šie mokslininkai:
Richard C. Atkinson
Donald S. Frederickson 
William H. Menard 
Rupert Cutler 
Jordan A. Baruch 
John M. Deutch 
Roger W. Sullivan 
Benjamin Huberman 
Nichel Oksenberg 
Anne Keatley 
Scott Hartford 
Flo L. Broussard

Neteks darbo 
1,600 darbininkų
Flint, Mich. — General 

Motors paskelbė, kad ji ren
giasi ant visados uždaryti 
vieną savo įmonę. Tas reiš
kia, kad apie 1,600 darbinin
kų neteks darbo. Unijos va
dai sako, kad jie šios žinios 
yra nustebinti ir pritrenkti. 
Dar taip neseniai kompanija 
užtikrinus, kad jokių atleidi
mų iš darbo čia jos fabrikuo
se nebūsią.

Flinte General Motors įmo- 
, nių komplekse dirba viso, 
i apie 18,000 darbininkų.

Washingtonas. —- Ameri
kos sunkvežimių (trokų) ga
minimo firmos susitarusios 
Libijai parduoti 400 sunkve
žimių, kurie gali būti naudo
jami armijos reikalams. Jų 
vertė—nuo 60 iki 70 milijonų 
dolerių. Bet valstybės sekre
torius Vance juos išvežti už
draudė. Libijos valdžia kalti
nama rėmimu teroristų ir 
ėjimu prieš savo kaimyniš
kas šalis.

Dallas, Texas. — Liepos 2 
d. čia įvyko -^Jabai didelis 
“rock” koncertasįo<aWiru 
dangumi. Jo pasiklausytf^^- 
sirinko 125,000 žmonių. Bet 
karščiai buvo ktokie dideli, 
jog net šimtas žiūrovų apal
po. Jie turėjo būti skubiai 
nuvežti į ligonines.
}-------- ----------------

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

EKSKURSIJOS Į
TARYBŲ LIETUVA

Pirmoji grupė išvyks iš New Yorko liepos 12 d. ir 
grįš liepos 28 d. . ' ‘

Antroji grupė išvyks iš New Yorko rugpjūčio 16 
d. ir grįš rugsėjo 1 d.

Kaina: $1,270. •
Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 

vietą, prisiunčiant $100 užstato.
Sustojimai bus Helsinkyje, Leningrade ir Mask

voje. Lietuvoje išbus 10 dienų.
r

Visais reikalais kreipkitės į: 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

102-02 Liberty Avė., OzonedPark, N. Y. 11417

Dr. Frank Press

Visi jie užima svarbias, va
dovaujančias vietas valdiško
se bei mokslinėse įstaigose.

Vargiai kada nors pirmiau 
šios šalies valdžia buvo pa
siuntus į kurią nors šalį tokio 
aukšto lygio mokslinę dele
gaciją. Ji Kinijoje viešėsianti 
tik ketvertą dienų.

Laimėtojas

Nathaniel Rosen
Maskva. — Čia garsiosiose 

Čaikovskio varžybose pirmą 
dovaną (aukso medalį) laimė
jo amerikietis, Pittsburgho 
simfoninio orkestro violenče- 
listas Nathaniel Rosen. Tai 
pirmas amerikietis muzikas 
laimėti tokią aukštą dovaną į 
paskutinius 20 metų. Kaip ži
nia, prieš 20 metų Čaikovs
kio varžybose aukso medalį 
laimėjo ir per visą pasaulį iš
garsėjo amerikietis muzikas 
Van Cliburn.

Salisbury, Rodezija. — Te
roristai užpuolė ir išžudė vie
no juodojo farmerio 14 žmo
nių šeimą.
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Kodėl Carter nusiginklavimo 
sesiją ignoravo?

Kong^resmanas John Conyers, demokratas iš Michigan 
valstijos ir Juodųjų Kongresmanų Kokusio narys, sako: 
**Aš labai raginau prezidentą Carterį dalyvauti paskutinia- 

4tie nusiginklavimo sesijos posėdyje ir tuo pademonstruoti 
Jungtinių Valstijų tvirtą rėmimą nusiginklavimo pastangų. 
Ant nelaimės, man nepavyko, prezidentas nepasirodė. Tas 
reiškia, kad mes šioje sesijoje nevaidinome konstruktyviš- 
kos rolės. Labai apgailėtina.”

Kaip žinome, prezidentas Carteris nedalyvavo ir šios ne
paprastosios nusiginklavimo sesijoje atidaryme, nepasvei
kino susirinkusių delegatų, nepalinkėjo jiems sėkmės jų 
garbingose pastangose. Jau tada visi detentės šalininkai 
buvo labai prezidentu nusivylę.

Toks šios istorinės sesijos ignoravimas iš mūsų vyriausy
bės vairuotojo pusės buvo jaučiamas per visą sesijos eigą.

Par daugiau: mūsų prezidentas ne tik šią sesiją ignoravo, 
joje visiškai nepasirodydamas, bet dar gi ją panaudojo pa
bloginimui šios šalies santykių su Tarybų Sąjunga. Juk jo 
instruktuotas viceprezidentas Mondale savo kalboje puolė 
Tarybų Sąjungos užsieninę politiką ryšium su vėliausiais 
įvykiais Afrikoje.

Nėra jokia paslaptis, kad mūsų vyriausybė nebuvo entu
ziastiška šios nusiginklavimo sesijos šaukimo idėjos puose
lėtoja. Ji nebuvo sesijos šaukimo iniciatorė. Iniciatorėmis 
buvo socialistinės ir besivystančios šalys. Tik jų pastangų 
dėka sesija ir įvyko.

Prezidento Carterio politika nusivylę ne tik detentės šali
ninkai Kongrese, bet visoje Amerikoje, visame pasaulyje.

Labai praktiškas pasiūlymas
V akarams

Prieš penkeris metus Austrijos sostinėje Vienoje prasi
dėjo tarp Rytų ir Vakarų, tai yra, tarp Varšuvos Sutarties 
Sąjungos ir NATO šalių, derybos dėl sumažinimo karinių 
jėgų Centrinėje Europoje. Vienas po kito socialistinių šalių 
su:Tarybų Sąjunga priešakyje pasiūlymai buvo kapitalisti
nių šalių su Jungtinėmis Valstijomis priešakyje atmesti ar
ba ignoruojami. Dabar, birželio 8 dieną, socialistinės šalys 
vėl pateikė savo pasiūlymus, kurie yra labai praktiški. Jos 
siūlo, kad abi pusės paliktų Centrinėje Europoje tiktai po 
900,000 ginkluotų karinių jėgų*. Dabar, kaip žinoma, ten 
socialistinės šalys laiko’gerai ginkluotų 987,000 kareivių, o 
NATO šalys—981,000.

Tiesa, Anglijos Gynybos sekretorius Frederick Mulley 
parlamente pripažino, kad šitie vėliausi pasiūlymai yra 
praktiški, svarbūs ir teisingi, bet ar jie bus priimti ar bus 
einama prie jų įvykdymo? Labai abejotina. .

Viskas priklausys nuo Jungtinių Valstijų nusistatymo, 
bet kol kas iš jų pusės dar nesigirdi pasiūlymų užgyrimo. 
Veikiausia ir jie susilauks to paties likimo, koks ištiko visus 
pirmesnius taip pat teisingus ir praktiškus pasiūlymus ap- 
siginklavimosi mažinimo reikalais: Jie buvo mūsų vyriausy
bės pamiršti.

Amerikos žmonėms pagalvoti
Iš valdiško leidinio “Mead-season Review of the 1978 

Budget’ ’ sužinome, kad išlaidos militariniams reikalams 
per ateinančius penkerius metus augs taip: 1978 metais 
$128 bilijonai, 1979 bus m. $137 bilijonai, 1980 m. $140 
bilijonų, 1981 m. $150.5 bil. ir 1982 m. $170.4 bil.

Tie bilijonai ir bilijonai dolerių. Pentagono biudžetui 
neiškris iš debesų. Jie bus paimti iš valdžios bendrojo biu
džeto. Todėl iš federalinio valdžios biudžeto valstijų ir 
miestų valdžioms parama bus kasmet mažinama. Pavyz
džiui, jeigu šiemet tai pagalbai bus iš federalinio biudžeto 
išleista. 12.1 procento, tai po penkerių metų atseit, 1982 
metais jau bus tiktai 7.8 procento.

O tas reiškia, kad valstijose ir miestuose įvairiausi val
diškų1 įstaigų socialiniai patarnavimai žmonėms bus mažina
mi ir siaurinami. Daugiausia nukentės sveikatos apsaugos 
ir apšvietos reikalai.

Tai tokios, suglaustoje formoje, šios šalies žmonėms atei
ties perspektyvos. Tokią ateitį jiems yra sugalvojus ir su
planavus jų valdančioji klasė. Dabar tik lieka klausimas: 
Ar jie ją priims be pasipriešinimo^

Ir vien tik žodžiais pasipriešinimo neužteks tą užmojį pa
versti niekais. Reikės didelių, gerai organizuotų pastangų. 
Šiose pastangose mtasų darbo unijos turėtų vaidinti vado
vaujamą vaidmenį. )

Lietuvos sociologų konferencija
Bekeik dešimt metų Anfa- 

no Sniečkaus politechnikos 
instituto sociologinių tyrimų 
laboratorijose darbuotojai, 
vadovaujami docento J. Leo
navičiaus, tyrinėja šioje 
aukštojoje mokykloje pa
ruoštų inžinierių darbo, vi- 

politinės veiklūs 
Instituto moksli

ninkai bendradarbiauja su

J^TrninėS 
*^*p?ob!etfias.

daugeliu kitų šia tema besi
dominčių šalies mokslo įstai
gų. « '

Pasidalyti patyrimu buvo 
atvykę mokslininkai iš Rusi
jos Federacijos, Ukrainos, 
Kaltarusijos, Moldavijos b^i 
Pabaltijo respublikų miestų. 
Įvykusioje mokslinėje konfe
rencijoje sociologai perskaitė 
apie 90 pranešimų.
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Kas ką rašo ir sako
LABAI PROTINGI 
PROFESORIAUS 
KOMENTARAI

Michigan State University 
ekonomikos profesorius Ro
bert Solo savo laiške “The 
N. Y. Times” redaktoriui 
(birželio 27 d.) rašo:

“Aš esu susimaišęs. Aš ne
suprantu, kodėl yra niekšiš
ka ir smerktina kubiečiams 
ir rusams paremti ir pagel
bėti etiopiliečiams apginti sa
vo šalį nuo somaliečių įsiver
žimo, o tuo tarpu garbinga ir 
girtina prancūzams ir ameri
kiečiams buvo padėti, dar 
daugiau—jiems patiems ginti 
Zairę nuo kątangiečių. Argi 
todėl, kad somaliečiai įsiver
žėliai yra svetimi įsiveržėliai, 
o tuo tarpu katangiečiai yra 
patys Zairės gyventojai ir tik 
nori nuversti savo šalies re
žimą kuris (kaip aš sužino
jau iš paties “The N. Y. 
Timeso”) yra pripažintas re- 
presyvišku?

Aš nesuprantu, kodėl tei
singa ir garbinga buvo Jung
tinėms Valstijoms įkurti, ap
saugoti ir remti Zarės reži
mą, o tuo tarpu buvo niekšiš
ka ir konspiratyviška rusams 
ir kubiečiams padėti įsteigti, 
apsaugoti ir remti režimą 
Angoloje. Aš nesuprantu, 
kodėl buvo gerai ir teisinga 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Pietų Afrikai Angoloje remti 
vieną frakciją kovoje už val
džią, o rusams ir kubiečiams 
buvo subversy viška ir 
smerktina remti kitą, prie
šingą frakciją ...”

Šie prof. Solo komentarai 
yra sarkastiški, bet labai tei
singi ir vietoje.

SMERKIA ŠIĄ 
AMNESTIJĄ

Atstovų Rūmų pakomitetis 
4 balsais prieš 3 nutarė su
teikti amnestiją ir atsteigti 
pilną pilietybę Jefferson Da
vis, civilinio karo metu buvu
siam Amerikos Konfederaci
jos prezidentui. Pažangiečių 
dienraštis “Daily World” 
(birž. 27 d.) šią amnestiją la
bai aštriai smerkia.

Kaip žinia, Pietinės valsti
jos sukilo prieš panaikinimą 
vergijos ir susibūrė į Konfe
deraciją. Jungtinių Valstijų 
prezidentu^ buvo Abraham 
Lincoln, kuris tą vergijos pa
naikinimą paskelbė. Vergijos 
šalininkai savo prezidentu iš
sirinko Jefferson Davis. Jie 
karą pralaimėjo ir jų Konfe
deracija buvo panaikinta.

Dabar, po daugiau kaip 
šimtas metų, jų tam vadui 
at steigiama Jungtinių Valsti
jų pilietybė. Kiek pirmiau 
tas pats buvo padaryta su 
buvusios Konfederacijos mi- 
litarinių jėgų ir karo vadu 
generolų Robert E. Lee.

“Daily World” teisingai 
teigia, kad šie ėjimai Kon
grese yra juodiesiems žmo
nėms įžeidimas ir didelis pa
skatinimas rasistams savo 
veiklą plėsti.

Suteikimas amnestijos ir 
sugrąžinimas pilietybės Da
vis ir Lee yra reakcinių jėgų 
laimėjimas. Tai padaryta 
kaip tik dabar, kai Ku-Kluks 
Klano veikla yra labai pagy
vėjus ir kai pradeda aukštai 
kelti galvą amerikiniai na
ciai.

APIE BIRŽELIO 22 AJĄ 
IR JOS REIKŠMĘ 
TARYBINIAMS ŽMONĖMS

Vilniaus dienraščio “Tiesa” 
(birž. 22 d.) vedamajame 
“Taikos vardan” sakoma:

“Birželis. 22-oji diena. Ši 
data tarybiniams žmonėms 
visada primena ir primins 
rūsčiuosius 1941-uosius me
tus, kai fašistinė Vokietija, 
sulaužiusi nepuolimo sutartį, 
klastingai užpuolė Tarybų 
šalį, kai prasidėjo Didysis 
Tėvynės karas.

Iš gyvųjų karo veteranų 
prisiminimų ir pasakojimų, iš

i

beveik kiekvienos tarybinės 
šeimos likimo, iš istorijos va
dovėlių mes gerai žinome, 
koks jis buvo sunkus ir žiau
rus. Fašistinė Vokietija, 
smogiamoji tarptautinio im
perializmo jėga, pajungusi 
beveik visą Europą, remda
masi jos ekonomikos poten
cialu, siekė likviduoti pirmą
ją pasaulyje socialistinę val
stybę, likviduoti komunizmą. 
Karyboje, okupuotų teritori
jų valdyme, elgesyje su Ta
rybų šalies žmonėmis, karo 
belaisviais fašizmas pamynė 
visas ligi tol gyvavusias 
tarptautines normas ir hu
manizmą. Šimtai tūkstančių 
žmonių sušaudyta, šimtai 
tūkstančių žmonių išvežta į 
koncentracijos stovyklas, su
deginta krematoriumuose, 
nukankinta ir,.numarinta ba
du. Iš viso Didžiajame Tėvy
nės karejžuvo apie 20 milijo- 
n ^tarybinių žmonių.

Štai jau 33-eji metai, kai 
Europos žemyne taiki padan
gė. Pastaraisiais metais buvo 
nemaža pasiekta ir mažinant 
įtempimą, atitolinant naujo 
karo grėsmę visos planetos 

/mastu . . . \
hDeja, pasaulyje tebeegzis

tuoja jėgos, kurias erzina 
Tarybų šalies ir kitų socializ
mo šalių laimėjimai taikos 
fronte. Jos visomis išgalėmis 
stengiasi torpeduoti žygį už 
taiką kpasaulyje, užvilkinti 
visai planetai gyvybiškai 
svarbių sutarčių sudarymą, 
kurstyti neapykantą tarp 
tautų ir visų pirma nepasiti
kėjimą Tarybų šalies užsie
nio politika. Kas šitų jėgų or
ganizatorius—tiesiai ir atvi
rai pasakyta neseniai tarybi
nėje spaudoje paskelbtame 
redakciniame straipsnyje 
“Dėl JAV vyriausybės da
bartinės politikbsJįgKi

Tarybiniai įdėmiai
seka tarptautinius įvykius. 
Jie giliai piktinasi taikos 
priešų išpuoliais ir manev
rais, reiškia savo gilias sim
patijas pažangos jėgų kovai 
už išsivadavimą, už demo
kratiją ir taiką. Jie visomis 
savo išgalėmis ir vieningai 
remia taikingą Tarybų Val
stybės politiką, jos žygius 
taikos vardan, viso pasaulio 
tautų laimei. Jr remia ne tik 
žodžįais, bet darbais.”

NE TIK KLAIDINGA, 
BET IR BAISI IŠVADA

Chicagos kunigų “Draugo” 
redaktorius B. Kviklys savo 
birželio 2D dienos vedamąjį 
pradeda: ?

“Viso pasaulio spauda, 
ypač komunistinė, labai daug 
<rašo apie nusiginklavimą\ 
Tąčiau, ^kaip dažniausia bū- 
na, žodžiai labai skiriasi nuo 
darbų. Šį tvirtinimą paremia 
faktai ir skaičiai. Kiekviene- 
riais metais pasaulio valsty
bės ginklavimuisi išleidžia 
400 bilijonų dolerių. Kariniai 
arsenalai perpildyti’ įvairių 
rūšių ginklais. Branduolinių 
ginklų yra prigaminta tiek, 
kad juos panaudojus būtų 
galima visus žemės rutulio 
miestus sunaikinti septynius 
kartus. Nežiūrint to, kiek
vieną dieną pagaminamos 
trys naujos atominės bom
bos. Kiekviena šeima mokes
čių keliu kariniams reikalams 
moka daugiau pinigų, kaip 
savo vaikų mokymui. Vadi
namojo trečiojo pasaulio (at
silikusiuose) kraštuose iš 
kiekvienų 250 gyventojų vie
nas yra tikrosios tarnybos 
kareivis, tačiau tik 3700 žmo
nių tenka,vienas gydytojas.”

Išvada, rodosi, turėtų aiš
ki: Visur visiems pasaulio 
žmonėms reikia kovoti už nu
siginklavimą. Kito kelio iš-, 
vengimui katastrofos, bai
saus sunaikinimo nėra. Jei 
nebus nusiginkluota, o dar 
jeigu bus tas apsiginklavi
mas plečiamas, kada nors tie 
ginklai prabils.

Kaip tik tokios teisingos iš-

JAV: SUNKUMAI DIDĖJA
Jungtinėse Amerikos Vai- Ekonominė depresija nelei-

stijose nėra tokios dienos, 
kad koks nors politinis veikė
jas nepadarytų pareiškimo 
apie nerimą keliančią Ameri
kos būklę. Šiems pareiški
mams būdinga tai, jog pripa
žįstama, kad JAV ekonomi
kai, taip ir neatsigavusiai 
nuo pačios didžiausios ir il
giausios per pastaruosius ke
turiasdešimt mėtų ekonomi
nės krizės, gresia naujas ga
mybos smukimas. “Viena, ko 
galima laukti dabartinėmis 
sąlygomis, tai eilinio smuki
mo,”—reziumuoja vyriausy
bės Darbo užmokesčio ir kai
nų stabilizavimo tarybos pir
mininkas B. Bosvortas.

Šios nuomonės kategoriš
kumą paremia faktai. Bend
rasis nacionalinis produktas 
praėjusių metų antroje pusė
je didėjo žymiai lėčiau, o 
1978 metų pirmajame ketvir
tyje jis apskritai sumažėjo 
0,6. procento, ko nėra buvę 
nuo 1975 metų.

Sumažėjo per pirmąjį šių 
metų ketvirtį ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų pramonės 
gamyba.

Didėjantys ekonominiai 
sunkumai ir privertė paniur
ti oficialųjį Washingtoną, iš 
kur jau seniai negirdėti 
triukšmingų pranešimų apie 
ekonominį “bumą.” Dabar 
vienas po kito daromi pesi
mistiniai pareiškimai, neguo- 
džiančios prognozės.

Šalyje smarkiai paaštrėjo 
infliacija. “Nauja infliacijos 
banga greitai ritasi per Ame
riką,”—rašo laikraštis “New 
York Times.” Pats Jungtinių 
Amerikos Valstijų preziden
tas Jimmy Carteris privers
tas pripažinti, kad daugiau
sia rūpesčių jam kelia pragy
venimo brangimas šalyje. 
Valstybinės statistikos duo
menimis, infliacijos tempai— 
perskaičiavus metams—vėl 
viršijo 10 procentų ir toliau 
didėja.

Tačiau ekonominių sunku
mų nejaučia Amerikos mono
polijos, kurioms valstybė pa
deda užsitikrinti didelius pel
nus. Dėl ekonominės krizės 
terika kentėti plačiosioms 
masėms.

džia sumažinti nedarbo. “Ne
darbas lieka rimta proble
ma,”—konstatuoja JAV vi
ceprezidentas V. Mondale. 
Pakanka apsilankyti bet ku
rioje darbo biržoje, antrina 
jam finansų ministras N. 
Blumenthal, kad įsitikintum, 
kokie yra šios tikros šalies 
nelaimės mąstai. Netgi ofi
cialiais duomenimis, šiuo me
tu daugiau kaip šeši milijonai 
amerikiečių neturi galimybės 
dirbti ir užsidirbti pragyve- 
venimui. Darbo unijų duo
menimis, bedarbių yra žy
miai daugiau. Tragiškai daug 
jų tarp nacionalinių mažumų. 
12 procentų negrų priklauso 
“atliekamų žmonių” katego
rijai. Dar blogesnė negrų 
jaunimo padėtis—darbo ne
turi 40 procentų.

JAV vyriausybės veikėjai 
pripažįsta, jog jie nemato 
išeities iš ekonomikos sunku
mų. Kitos nuomonės yra pa
žangi Amerikos visuomenė, 
siūlanti sumažinti milžiniškas 
karines išlaidas, pertvarkyti 
karinę gamybą taikiems tiks
lams. Tai padėtų plėtoti išti
sas ekonomikos šakas, leistų 
sumažinti nedarbą. Toks yra 
Jungtinėse Valstijose stiprė
jančio visuomenės judėjimo 
tikslas. I. Ablamauskas

Laiškas iš 
Lietuvos

vados yra priėję komunistai 
ir visi pažangiečiai. Kaip tik 
tokios teisingos išvados yra 
priėjusios Tarybų Sąjungos 
ir visų socialistinių bei dau
gelio taip vadinamojo “tre
čiojo pasaulio” šalių vyriau
sybės. Už tai jie ir jos taip 
energingai kovoja už deten- 
tę, už nusiginklavimą.

Bet kokios išvados minėta
me vedamajame prieina ku
nigų “Draugo” redaktorius? 
Kaip tik priešingos. Jau pats* 
vedamojo pavadinimas per
dėm klaidingas. <Jis skamba: 
“Sovietams apsiginklavus, 
vakarų nusiginklavimas—sa
vižudybė. Visos šalys yra ap
siginklavusios. Mūsų Jungti
nės Valstijos ir visos NATO 
šalys apsiginklavusios nuo 
kojų iki galvos. Niekas, o 
niekas nereikalauja, kad tik 
vieni Vakarai nusiginkluotų. 
Siūloma visiems nusiginkluo
ti.

Vietoje siūlyt ir reikalauti 
nusiginkluoti, B. .Kviklys sa
vo vedamajame sveikino 
NATO šalių vadų nutarimą? 
apsiginklavimą dar gi didin
ti. Jis'sako:

“Nesėniai Washingtone po
sėdžiavo /NATO karinė tary
ba—penkiolikos kraštų at
stovai. Buvo sutarta padidin- ' 
ti ir laųiau modernizuoti Va
karų šalių ginkluotas pajė
gas. Pentagonas pažadėjo 
padėti, o JAV prezidentas J. 
Carteris pasakė: “Mūsų są
jungos centrinis punktas yrą 
Europa, tačiau mūsų budru
mas neturi tiktai šiuo konti
nentu ribotis.” Tai rodo, kad 
Amerika “atgauna protą ir 
suka laisvojo pasaulio gyny-

LIETUVOS MEDIKŲ 
POETŲ, LITERATŲ 
ŠVENTĖ

Ariogala. — Prieš dešimt 
metų Ariogaloje susitiko me
dikai, kurie savo laisvalaikį 
skyrė poezijai, literatūrai. 
Šio susitikimo iniciatorei, 
Ariogalos ligoninės gydytojai 
Stasei Urbonienei tąsyk ne
sunku buvo sukviesti negau
sų respublikos medikų litera
tų būrį.

Šie susitikimai tapo tradi
cija, ir nuo tada ėmė kasmet 
keliauti po Tarybų Lietuvą^ 
Medikai literatai gausėjančiu 
būriu susitinka vis kitame 
mūsų Lietuvos kampelyje— 
jų poezijos šventė anksčiau 
buvo surengta Raseiniuose, 
Šilutės rajone, Punioje, Mo
lėtuose, Kėdainiuose, Šiau
liuose, Joniškyje.

Šiemet jie vėl sugrįžo į Ra
šeivų rajoną, į Ariogalą, pa
sigėrėti, kaip pasikeitė, kaip 
suklestėjo šis kraštas per de
šimtmetį.

Ariogaloje, melioracijos 
statybos valdybos salėje, li
teratai skaitė savo kūrybą. 
Šiltai buvo sutikti žemietis 
rašytojas Jonas Mačiukevi
čius, gydytojas poetas 
Eduardas Selelionis, gydyto
jas rašytojas Jokūbas Skliu- 
tauskas ir kiti.

Svečiai aplankė Kryžkalnio 
memorialinį paminklą Tary
binei Armijai išvaduotojai, 
padėjo gėlių. Sėkmės gražiai 
medikų literatų tradicijai!

Vanda Bogušienė

Gerbiami draugai,
Šių metų birželio 17 d. 

daugelyje vidurinių mokyklų 
Lietuvoje įvyko abiturientų 
išleidžiamieji vakarai. Šiais 
metais Kvėdanos vidurinėje 
mokykloje šis vakaras ypa
tingas: čia išleidžiama jubi
liejinė dvidešimt penktoji lai
da. Pirmoji abiturientų laida 
Kvėdarnos vidutinėje mo
kykloje išleista 1954 metais. 
Tada mokyklą baigė 24 moki
niai. O šiais metais Kvėdar
nos vidurinę mokyklą baigė 
rekordinis mokinių skaičius: 
net aštuoniasdešimt du!

Kvėdarnos vidurinės mo
kyklos direktorė A. Dulcienė 
pirmąjį jubiliejinės laidos 
atestatą įteikia mokslo pir
mūnei Danguolei Balčiūnai
tei. Jai taip pat įteikiamas 
pažymėjimas už matemati
kos, fizikos, muzikos ir biolo
gijos labai gerą mokymąsi. 
Ši abiturientė šiemet baigė 
taip pat Šilalės vaikų muzi
kos mokyklos kanklių klasę, 
o taip pat neakivaizdinę fizi
kų mokyklą “Fotonas” prie 
Šiaulių pedagoginio institu
to. Jai taip pat įteikiama at
minimo dovanėlė už gerą mo
kymąsi. Po to, atestatai įtei
kiami kitiems abiturientams.

Per dvidešimt penkis me
tus Kvėdarnos vidurinę mo
kyklą baigė 1204 mokiniai. 
Dalis jų dirba gydytojais, 
farmacininkais, inžinieriais, 
mokytojais, agronomais ir 
kt. Dalis jų darbuojasi gim
tojoje Kvėdarnoje, triūsia 
Šilalės M. S. V., kolūkiuose 
t. y. gamyboje.

Jeigu pokario laikais Kvė
darnoje dirbo tik 4-6 moky
tojai, tai dabar čia dirba net 
50 mokytojų. Mokinių čia 
mokosi daugiau tūkstančio.

1966 m. atidaryta nauja 
630 vietų mokykla, o netoli
moje ateityje numatoma čia 
pastatyti didžiulių pHestatų 
prie mokyklos. Greta mo
kyklos kyla naująs pastatas, 
kuriame mokslo metu gy
vens mokiniai iš painių. Sta
tomas namas mokytojams.

Sėkmės Jujins!
Kestutis Balčiūnas 

Kvėdarna, 1978.VI.18

Saulė šviečia 
naktį
Australijoje, Derventb 

upės žiotyse, pastatytas švy
turys, kuriam elektros ener
giją tiekia keturi silicio sau
lės baterijos, kurios gamina 
9,5 W galingumo elektros 
srovę. Saulės baterijų gami
nama elektros energija nau
dojama pakrauti keturis 
chloro akumuliatorius.

Sutemus švyturį automa
tiškai įjungia fotojungiklis. 
Žibintų ryškumas yra 1780 
šviesos vienetų, o jo signalas 
matomas už 20 kilometrų.

Iš daugelio vietovių skaitome pranešimus, kad Ku Klūks 
Klanas pradėjo plėąti savo veiklą. Ją remia stambiojo 
biznio interesai.

I
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KAUNO NAUJIENOS

Neseniai atidarytoje Kaune parduotuvėje-salone.
Vis populiaresnės Tarybų Lietuvos gyventojų ir svečių 

tarpe Dailės fondo parduotuvės-salonai, kur galima įsigyti 
mėgstamo dailininko paveikslą. T. Žebrausko nuotrauka

Lietuvos metalurgijos 
centras

Centralizuotos liejyklos 
“Centrolitas” adresu iš Uk
rainos Mokslų Akademijos 
atėjo neįprasta siunta. Jo
je—Kijevo leidyklos išleista 
knyga “Sintetinis ketus,” ku
rią su Ukrainos mokslinin
kais parašė kauniškės įmo
nės vyriausiasis metalurgas 
M. Želvys.

Sis mokslinis darbas supa
žindina su Lietuvos specialis
tų sukurtu “sintetiniu” ketu
mi, kuris gaminamas ne iš 
atvežamos metalo žaliavos, 
bet iš Lietuvoje susikaupian
čių metalo atliekų. Toks ke
tus, savo savybėmis nė kiek 
neprastesnis už įprastiniu 
būdu gaminamą, bet žymiai 
pigesnis, rekomenduotas ga
minti daugelyje Tarybų Są
jungos metalurgijos įmonių.

Kai lietuviškosios metalur
gijos centras žengė tik pir
muosius žingsnius, M. Žel
vys dar mokėsi Kauno Poli
technikos institute. Dabar 
jo, vyriausiojo metalurgo, 
pagalbininkų tarpe—jau ke
liasdešimt inžinierių, įsigiju
sių neįprastą Lietuvoje me
talurgo profesiją. Daugelis 
jų—darbininkų, kolūkiečių 
vaikai. Jauni inžinieriai— 
metalurgai, stažavęsi Rusi
jos Federacijos, Ukrainos, 
Kazachijos metalurgijos cen
truose, dabar jau patys su
kaupė nemažą patirtį. Kele
tas jų, dirbdami gamykloje, 
apgynė disertacijas moksli
niam laipsniui gauti.

Dieną naktį gaudžia Lietu
vos metalurgijos centras— 
Kauno “Centrolitas.” Jo ce
chuose gimsta produkcija, la
bai reikalinga respublikai. 
Be šios įmonės neįmanoma 
įsivaizduoti Lietuvos staklių 
ir mašinų pramonės, plačiai 
garsėjančios šalyje ir užsie
nyje.

Miestas žengia į mišką
Naujojo Kalniečių rajono 

gyventojai juokauja, kad 
grybauti jie galės savame 
kieme. Statybininkai ir pro
jektuotojai pasistengė, kad 

Svečiai iš Vilniaus Argentinos Lietuvių Balso sodyboje: Iš 
kairės A. L. Balso leidėjas Pr. Ožinskas, viešnia—Antani
na Grinevičiūtė-Jurgelaitienė, jos marti, sūnaus, Ęikardo, 
gyv. Argentinoje žmona, ir Klemensas Jurgelaitis, kuris 
prieš 15 metų išvyko iš Argentinos galutinai apsigyventi 
Tarybų Lietuvon, su jaunesniu sunum. Po 15 mętų atvyko 
pasisvečiuoti. Argentinoje išbuvo 6 mėnesius. Pasisvečia
vęs pas sūnų Rikardą, senus draugus, 6.6.78 grįžo abu su 
Žmona į savo mylimą Vilnių.

visos'“žaliosios salelės”—pu
šynėliai ir želdiniai čia išliktų 
nepaliesti, taptų natūraliu 
šios “gyvenvietės” kompo
nentu. %

Naujuoju rajonu, kylančiu 
vaizdingame Neries šlaite, 
miestas išties galės didžiuo
tis5. Visi čia statomi namai— 
nuo penkių iki šešiolikos 
aukštų—yra naujos, “kaunie- 
tiškos” serijos. Juose geriau 
išplanuoti butai, erdvios, pa
togios virtuvės. Savitą archi
tektūrine išraišką rajonui su
teiks reljefiniai ornamentai 
pastatų sienose, įgilintos lo- 
džijos, originalūs balkonų ap
tvėrimai. Jis turės savo par
ką, pėsčiųjų talkus, ūksmin
gas alėjas.

Kalniečiai—jau antrasis 
miesto “palydovas,” stato
mas pagal generalinį Kauno 
vystymo planą. Nors jis ir 
kiek mažesnis už pirmąjį— 
Dainavos rajoną, išaugusį 
prieš keletą metų Žaliakalny
je,—bet ir jame įkurtuvių 
netruks:, čia apsigyvens apie 
35 tūkstančius kauniečių. Šio 
rajono sukūrimas valstybei 
kaštuos apie 70 milijonų ru
blių.

Statybų kranai dar tebe- 
linkčioja Kalniečiuose, o pro
jektuotojai jau' žvalgosi po 
žaliąsias Eigulių terasas. Šį 
penkmetį čia prasidės dar 
vieno Kauno “palydovo” sta
tyba. Miestas žengia iš savo 
ribų, tarsi iš išaugtinių dra
bužių. Romualdas Čėsna

Iš Washingtono pranešta, 
kad valdžios Nuclear Regula
tory komisija nutarė nu
traukti branduolinės energi
jos įmonės (jėgainės) Sea
brook, N. H. statymą. Įmo
nės pastatymas būtų kaina
vęs apie pustrečio bilijono 
dolerių. Tai būtų buvusi tie
siog milžiniška jėgainė. Bet 
prieš jos statymą, kaip žinia, 
sukilo tos apylinkės gyvento
jai. Per porą metų vyko mil
žiniškos masinės protesto de
monstracijos ir masiniai de
monstrantų areštavimai. Sa
vo ryžtu ir pasiaukojimu jie 
privertė valdžią statybą nu
traukti.

PRISIMINIMAI IŠ PRAEITIES KOVŲ

Apie vieną iš
septyniasdeši t devynių

HENRIKAS VENCEVlClUS

1944 m. vasarą Tarybinė 
Armija išvadavo Ukmergės 
apskritį. Po kurio laiko pasi
rodė hespublikos vyriausy
bės nutarimas apie žemės re
formą. Mat, 1940 m. Tarybų 
Lietuvos valdžia dvarų že
mes nemokamai išdalė buvu
siems kumečiams. Didžiaže- 
mių ūkiai buvo apkarpyti, 
paliekant po 30 ha.

Karo pradžioje buožės atė
mė iš naujakurių Tarybų val
džios duotą žemę. Daug nau
jakurių Ukmergės ir kitose 
apskrityse buvo išžudyta. 
Štai Valų miške, netoli Bal
ninkų miestelio nacionalistai 
sušaudė 12 žmonių. Prie 
mirštančio tarybinio nauja
kurio Vikužio prišoko dvar
ponis Steikūnas, griebė kas
tuvą ir, kimšdamas jau į bur
ną žemę, šaukė:

— Norėjai mano žemės. 
Še,turėk . . .

Partijos Ukmergės apskri
ties komitete vyko pasitari
mas. Dalyvavo aktyvas, 
valsčių žemės reformos ko
misijų pirmininkai, pavaduo
tojai. Aš atstovavau Kurklių 
valsčių kaip komisijos pirmi
ninko pavaduotojas. Apskri
ties vadovai ir Vilniaus at
stovas kvietė miesteliuose ir 
kaimuose rengti susirinki
mus, \ kuo greičiau grąžinti 
valstiečiams žemę. Juk ne už 
kalnų rudens sėja.

Po pasitarimo sėdome' į ve
žimus ir traukėme namų 
link. Pirmajame vežime buvo 
partijos apskrities komiteto 
skyriaus vedėjas Rapolas 
Korablikovas ir respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas, apskrities paruošų 
įgaliotinio pavaduotojas Jur
gis Ališauskas, važiavę į Bal
ninkus. Persėdau pas juos ir 
gyvai šnekučiuodamiesi pri
važiavome Balagano mišką. 
Čia vieni kitiems palinkėjo- 
jome geros kloties. Jie pasu
ko vieškeliu į dešinę, o mes 
toliau skaičiavome plento ki
lometrus.

Po poros dienų pasiekė ži
nia: ginkluoti nacionalistai 
sunkiai sužeidė Jurgį Ali
šauską . . . Tai buvo vienas 
pirmųjų teroro aktų Ukmer
gės apskrityje.
Išgelbėjo . . . šiaudų kupeta

Jurgis Ališauskas ilgai gy
dėsi. Gulėjo ligoninėje, pas
kui namuose. Sunkiai sužeis
tą kairės kojos šlaunį teko 
kelis kartus operuoti. O su
žeidimo metu ir daug kraujo 
neteko.

Naujų 1945 m. išvakarėse 
aplankiau Jurgį Ališauską ir 
jis daug ką man papasakojo. 

, — Kai važiuodami iš Uk
mergės prie Balagano miško 
atsisveikinome, —pasakojo 
Ališauskas,—mes pavakary
je pasiekėm Balninkus. Ry
tojaus dieną įvyko susirinki
mas. Žmonių buvo pilna salė. 
Daugumas jau buvo girdėję 
apie žemės grąžinimą. Susi
rinko nemažas pluoštas pa
reiškimų, norinčių naujai 
gauti žemės.

Rytojaus dieną turėjo 
įvykti susirinkimas Vargulių 
kaime. Apie tai buvo viešai 
paskelbta.

Kartu su Korablikovu Ali
šauskas nakvojo gimtose Me- 
rečiškėse, tėvų sodyboje. 
Susirinko kaimynai. Korabli
kovas savo žemiečiams pasa
kojo apie sunkius karo ke
lius, sužeidimus.

Rytmetyje Ališausko bro
lis Vladas juos vežė į Vargu
lius. Netoli Vangų kaimo su
tiko tris vyrus. Du buvo su 
šautuvais, o trečias ant pe
ties nešė rankinį kulkosvaidį. 
Sutiktuosius palaikė saviš
kiais ir paklausė, kur jie 
einą. O šie peršoko per grio
vį, virto ant žemės ir pradėjo

LAISVĖ

šaudyti. Vladas Ališauskas 
paragino arklį ir vežimas 
sparčiai nudardėjo į pakalnę. 
Netoli matėsi trobos. Jurgis 
Ališauskas pajuto stiprų 
skausmą., Ką daryti? Įvažia
vo į sodybos kiemą. Šeimi
ninkai, matyti, dirbo laukuo
se. Kieme buvo šiaudų kupe
ta. Marškiniais aprišo ir su
veržė žaizdą. Reikėjo kuo 
greičiau pasišalinti, o Jurgio 
greit vežti negalima. Ali
šauskas ryžosi pasislėpti 
šiaudų kupetoje. Brolis su 
Korablikovu nudardėjo link 
Balninkų. Banditai spėjo at
bėgti prie sodybos ir juos ap
šaudė.

— Tik du nuvažiavo,—Ali
šauskas girdėjo jų balsus,— 
trečias žaltys kur tai čia pa
sislėpė . . .

Jie kratė kluoną, tvartą, 
išnaršė krūmus. O paskui 
keikdamiesi paliko sodybą.

Po kurio laiko į šią sodybą 
grįžo brolis Vladas, Rapolas 
Korablikovas ir keli gerai 
ginkluoti Balninkų vyrai.

Už “Vilnį”—kalėjimas
Jurgis Ališauskas mokėsi 

Žemeitkiemio pradinėje mo
kykloje. Kasdien žingsniuo
davo 5 kilometrus ten ir at
gal. Vasarą Merečiškių vai
kai iš eilės ganė kaimo gyvu
lius. 1928 m. kėlėsi į vienkie
mius. Namuose tėvams pa
dėdavo brolis Vladas, o Jur- 

■gis su kaimynu Leonu Zu- 
bricku statė valstiečiams tro
bas, sausino pievas, sprogdi
no akmenis. Paskui Ukmer
gėje tarnavo kariuomenėje.

Jurgis mėgo skaityti. Kai
mynas Vladas Zubrickas do
mėjosi marksizmu ir Jurgiui 
duodavo įvairių knygelių.

Ališausko pusbrolis Laury
nas Kapočius buvo Lietuvos 
kompartijos narys, aktyvus 
pogrindininkas-revoliucionie- 
rius. Jis ir atvyko į Merečiš- 
kes ir pas Ališauskus ir Zub- 
rickus nelegaliai gyveno. Ka
počius pakeitė savo išvaizdą 
ir vykdavo į Kauną, Anykš
čius ir kitur. Atveždavo ko
munistinių atsišaukimų, kny
gučių.

Pažangūs apylinkės gyven
tojai atidžiai klausėsi Laury
no Kapočiaus pasakojimų, 
skaitė pagrindinę literatūrą. 
Tai Vladas ir Leonas Zubric- 
kai, Stasys Urbonavičius, 
Antanas Šmigelskas, Kostas 
Markevičius, Vincas Ališaus
kas.

1934 m. rudenį Ukmergės 
žvalgybininkai atvažiavo 
areštuoti Kapočių. Kas tai 
įskundė. Kapočius buvo Ali
šauskų pirkioje. Zubrickai 
spėjo pranešti ir Kapočius 
pasislėpė. Žvalgybininkai 
stropiai iškratė Zubrickų ir 
Ališauskų sodybas. Rado ke
letą numerių Čikagoje* lei
džiamos “Vilnies.”

Po kelių dienų Jurgį Ali
šauską, Vladą ir Leoną Zu- 
brickus iškvietė Ukmergės 
karo komendantas.

— Tai tamstoms jau maža 
ir Maskvos agentų leidžiamų 
lapelių,—pasakė komendan
tas.—Pradėjote amerikoniš
ka “Vilnimi” šviestis . . .

Jurgis Ališauskas, Vladas 
ir Leonas Zubrickai Ukmer
gės kalėjime buvo du mėne
sius.

1936 m. žvalgybininkai 
areštavo Lauryną Kapočių. 
Sekančiais metais jis buvo 
nuteistas 8 metams.

Istorinių posūkių dalyvis
1940 m. vasarą griuvus fa

šistinei Smetonos valdžiai 
greit keitėsi daugelio žmonių 
gyvenimas. Jurgis Ališaus
kas su giminėmis nuvyko į 
Kauną pasveikinti iš kalėji
mo išleistą Lauryną Kapočių. 
Grįžo namo ir vėl į kelionę. 
Nauja valdžia jį paskyrė Sie

sikų valsčiaus viršaičiu. Lie
tuva ruošėsi Liaudies Seimo 
rinkimams. Vieną rytą Jur
gis per Kauno radiją girdi 
savo pavardę: ukmergiečiai 
jį pasiūlė kandidatu į Liau
dies seimą. Paskui laikraš
čiuose pamatė savo nuotrau
ką.

1940 m. liepos dienomis 
Lietuvos rinkėjai vieningai 
išrinko 79 Liaudies seimo at
stovus—darbininkus, val
stiečius, darbo inteligentus.

— Nuvykus į Kauną pir
mame posėdyje pamačiau 
Aųtaną Sniečkų, Justą Pa
leckį, Mečį Gedvilą, Petrą 
Cvirką, Antaną Venclovą, 
Salomėją Nerį,—prisimena 
Ališauskas.—O kaip mes plo- 
jame legendariniam revoliu
cionieriui Pranui Zibertui . .

Jurgis Ališauskas su kitais 
atstovais priėmė "Deklaraci
ją apie valstybės santvarką.” 
Lietuva buvo paskelbta Ta
rybų Socialistine Respublika. 
Priėmė “Deklaraciją dėl Lie
tuvos įstojimo į Tarybų So
cialistinių Respublikų Sąjun
gos sudėtį.” Sekančią dieną 
Liaudies seimas nutarė pa
skelbti žemę visos liaudies, 
t. y. valstybės nuosavybe, 
nacionalizuoti stambiąją pra
monę ir bankus. 1940 m. 
rugpjūčio 24 d. Liaudies sei
mo nepaprastoji sesija ap
svarstė Liaudies Seimo Įga
liotosios komisijos pranešimą 
apie TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos nutarimą priimti 
Lietuvos TSR į Tarybų Są
jungą. Liaudies Seimas buvo 
paskelbtas laikinąja Lietuvos 
TSR Aukščiausiąja Taryba.

Ališauskas buvo paskirtas 
Ukmergės apskrities žemės 
ūkio komisijos pirmininku. 
Jis vadovavo plačios apskri
ties valsčių žemės ūkio komi
sijoms, kurios dalė dvarų ir 
didelių ūkių žemes. 1940 m. 
įstojo į Komunistų partiją.

Žemės ūkio komisijai bai
gus darbą pradėjo dirbti ap
skrities paruošų įgaliotiniu.

Treji nakties metai
Prasidėjus karui Jurgis 

Ališauskas grįžoppas tėvus ir 
susiruošė trauktis į Rytus.

Materialistinės pasaulėžiūros 
klube

Vilniaus mokslinės mate
rialistinės minties propagan
distų klubas “Ave, vita!” vie
nija 54 narius. Jo veikloje 
dalyvauja Vilniaus Pedagogi
nio instituto, V. Kapsuko 
universiteto dėstytojai, 
LTSR Mokslų akademijos 
darbuotojai, buvę buržuazi
nės Lietuvos laisvamaniai, 
atsisakę religijos vienuoliai 
ir kunigai. Klubui vadovauja 
Mokslų Akademijos filosofi
jos, sociologijos ir teisės in
stituto vyresnysis mokslinis 
bendradarbis profesorius L 
Zaksas. Pastaraisiais metais 
klubo nariai aktyviai propa
gavo materialistinę pasaulė
žiūrą darbo žmonių kolekty
vuose, perskaitydami šešis 
šimtus paskaitų ir pranešimų 
ateistine tematika, paskelbė 
12 knygų, kurių tarpe I. Zak- 
so “Kas nukūrė pasaulį,” P. 
Pečiūros “Katalikiškas kul
tas,” J. Jermalavičius 
“Ateistinis auklėjimas Tary
bų Lietuvoje.”

Klubo susirinkime. Kalba filosofijos mokslų kandidatas J. 
Mačiulis, J. Jermalavičiaus, V. Tidikis ir B. Deksnys.

Netoli Balninkų jį apsupo 
ginkluoti nacionalistai, sužei
dė. Nuo mirties išgelbėjo ta
rybiniai kariai.

Naktimis traukė link Alun
tos. O ten jau vokiečiai. Te
ko vėl naktimis grįžti pas tė
vus. Trejus metus Jurgis 
slapstėsi. Tik nakties metu 
nueidavo pas patikimus kai
mynus.

Vėliau susitiko su tarybi
niu karininku Michailu Za- 
buciu, kurio tankų dalinį su
naikino hitlerininkai prie Ra
seinių. Kartu platino atsišau
kimus, pasakojo žmonėms 
tiesą apie Tarybinės Armijos 
pergales.

Draugus prisiminus
Pasveikęs Ališauskas vėl 

dirbo Ukmergėje. O 1954 m. 
pervažiavo į Vilnių ir kartu 
su žmona Danute stojo dirbti 
į pieno kombinatą. Jurgis čia 
dirbo daugiau dvidešimt me
tų.

Mes dažnai susitinkame. 
Aną dieną Jurgis prisiminė 
jaunystės naktinių sueigų 
draugus. Jų mokytojas Lau
rynas Kapočius 1947-48 ir 
1958-62 metais dirbo JAV ta
rybiniu diplomatu, keletą 
metų buvo Lietuvos Drau
gystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
pirmininku. Dabar dėsto ViU 
niaus universitete.

1945 m. pradžioje prie Ka- 
raliaučiams žuvo Jurgio bro
lis Vladas.

Vladas Zubrickas žuvo Ry
tų frbnte . ./.

Koštą Mąrkevičių Balninkų 
nacionalistai karo pradžioje 
viršininkas. 1944 m. žiemą 
Plaštakos kaime jį banditai 
nužudė . . .

Stasys Urbonavičius buvo 
Žemaitkiemi valsčiaus vyk
domojo komiteto pirminin
kas. 1944 m. vasaros pabai
goje 12 metų sūnus Alfonsas 
tėvą ryte iš Merečiškių vežė 
į darbą. Pakelyje tėvą ir sū
nų Urbanavičius banditai nu
šovė . . .

— Į žuvusių mano draugų 
vietą stojo nauji ir jauni 
žmonės. Jie tęsia mūsų dar
bą,—sako Jurgis Ališauskas.

Klubo taryba surengė 
mokslines-praktines konfe
rencijas ateistinio darbo 
klausimais Vilniaus mieste 
Naujosios Vilnios, Lenino, 
Tarybų rajonų gamybiniuose 
kolektyvuose. Įdomiai orga
nizavo klubo nariai docentai 
K. Tidikis, J. Mačiulis, 
mokslinis bendradarbis B. 
Deksnys susitikimus su 
“Audėjo” fabriko; “Žalgirio” 
staklių gamyklos lektoriais, 
kurių metu palietė aktualias 
ateizmo propagandos temas, 
tobulint ateistinį auklėjimą 
darbininkų tarpe.

Svarbiausias mūsų klubo 
narių tikslas—šviestis pa
tiems, plėsti savo akiratį, da
lintis propagandinio darbo 
patirtimi. Nemažai susilauk
ta žinių susitikimo metu su 
LTSR konservatorijos do
centu, tarptautininkų klubo 
“Gaublys” pirmininku V. 
Kazlausku disputo “Žmogiš
kojo mąstymo problema ir 
religiniai vaizdiniai” metu.

3-IAS PUSLAPIS
Pasikeista nuomonėmis apie 
pareigos, garbės, sąžinės, 
laimės supratimą marksisti
nėje etikoje, religinių prieta
rų žalą, jų beprasmiškumą ir 
painiojimą žmonių' į dvasinio 
obskurantizmo pinkles. Dis
pute aktyviai dalyvavo pro
fesorius K. Daukšas, medici
nos mokslų kandidatas J. 
Spečius, dėstytojai P. Pečiū- 
ra, V. Balkevičius. Kitame 
dispute “Teologinių dievo 
buvimo įrodymų problema” 
karšti ginčai įsiliepsnojo tarp 
medicinos mokslų kandidato 
V. Kutorgos ir profesoriaus 
K. Daukšo. Susitikimo metu 
su akademiku J. Jurginių ir 
poete V. Šulcaite buvo išna
grinėta krikščionybės vaid
muo Lietuvos istorijoje. Pa
žymėta, kad naikinant pago? 
nybę praėjo 150 metų nuo 
krikšto, didžiausį poveikį 
įveikiant senuosius dievus 
padarė pradėtos leisti kny
gos ^lietuvių kalba. Moksli
ninkų nuomonę savotiškai 
papildė V. Šulcaitės paskai
tyta poema “Raganos.”

Plačiai išpopuliarėjo susiti
kimai su buvusiais dvasinin
kais, pastaruoju laiku įsijun
gusiais į aktyvią ateistinę 
veiklą. Savo atsiminimus iš 
kapucinų vienuolyno pasako
jo Tytuvėnuose gyvenantis 
mokytojas S. Bataitis, o iš 
marijonų ordino—Šilalės mo
kesčių inspektorius B. Janu
šauskas. Jie nurodė, kad už 
vienuolyno sienų klestėjo in
trigos, melas, klasta, apgau
lė, o tikintiems buvo rodoma 
šventumas, dora, pasiaukoji
mas. Nuo bažnyčios tarnų vi
sais amžiai^ kentėjo dori 
žmonės.

Įdomiai praėjo klubo narių 
ir LTSR Žurnalistų sąjungos 
mokslo ir pasaulėžiūros sek
cijos susitikimas. Kalbėju
sieji klubo nariai mokslinin
kai J. Mačiulis, J. Jermalavi
čius, V. Balkevičius, žurna
listai A. Stankevičius, F. Bų- 
tienė, A^-Stuina, buvę^kunir 
gas, “Žinijos” referentas V. 
Starkus pasakojo apie radijo 
ir televizijos, spaudos veiklą, 
skleidžiant ateistines mintis, 
kėlė pageidavimus toliau ge
rinti mokinių, studentijos, 
darbo žmonių ateistinį auklė
jimą. Diskusijas apibendrino 
klubo narys—LTSR Ministrų 
Tarybos atsakingas darbuo
tojas P. Miškutis.

Vienas paskutinių susitiki
mų įvyko su Mokslų Akade
mijos filosofijos, sociologijos 
ir teisės instituto docentu A. 
Gaudžių, neperseniai grįžu
siu iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Jis nušvietė religi
jos vaidmenį dabartinės 
ideologinės kovos tarptauti
nėje arenoje. Papasakojo 
apie Amerikoje gyvenančių 
lietuvių veiklą, susitikimus 
su lietuviais pažangiečiais 
“Laisvės” laikraščio redakci
joje, išreikšdamas padėką 
redaktoriui A. Bimbai.

Praplės kovą 
su girtavimu

Vilnius. — Įvyko kovos su 
girtavimu komisijos prie Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
išplėstinis posėdis.

Komisija apsvarstė klausi
mą dėl kovos prieš girtavimą 
ir alkoholizmą tolesnio stipri
nimo Lietuvoje. Pranešimus 
padarė rajonų kovos su gir
tavimu komisijų pirmininkai 
—Akmenės, Anykščių, Rad
viliškio, Rokiškio rajonų 
Liaudies deputatų tarybų 
vykdomųjų komitetų pirmi
ninkų pavaduotojai P. Ti- 
rius, J. Dailidė, A. Krikšta- 
nas ir V. Eigelis.

Posėdyje patvirtintas tarp
žinybinis kompleksinis profi
laktinių kovos su girtavimu 
ir alkoholizmu priemonių pla
nas.

Posėdyje kalbėjo Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas A. 
Cesnavičius. ELTA
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. PO VYSKUPO MANTIJA
DOKUMENTAI APIE VYSKUPĄ VINCENTĄ BRIZGI

Vincentas Brizgys, 1965 metais popie
žiaus paskelbtas „asistuojančiu apaštalų 
sostui vyskupu" ir dabar vadovaujantis 
klerikalinei veiklai Siaurės ir Pietų Ame
rikoje bei Australijoje gyvenančių lietu
vių emigrantų tarpe, pakalbėti moka. Jis 
svaido perkūnus prieš nacius, dėl kurių 
kaltės žuvo ,,milijonai Europos žydų, len
kų, ukrainiečių, pabaltiečių“. „.. .Jeigu 
karas nebūtų sunaikinęs nacių tironijos, tai 
iki šiol jie būtų išžudę daugiau nekaltų 
žmonių, negu žuvo kare, kuriame galų ra
do ir pats nacizmas".

Perskaitęs šiuos žodžius, ne vienas už
sienio lietuvis pagalvojo, koks demokratas 
ir antifašistas yra vyskupas. Tačiau ne 
vienas prisiminė ir kitų dokumentų, kuria
me buvo V. Brizgio parašas. Sis dokumen
tas, tiesa, trimis dešimtmečiais senesnis — 
jis parašytas karo metais, kai Lietuvoje 
siautėjo ta pati nacių tironija, kurių jis 
smerkia dabar.

„.. .Kada Vokietijos ir Europos veda
moji kova prieš bolševizmų pasiekė lemia
mų stadijų, mes šį tvirtų savo nusistatymu 
remiame ne tik žodžiais, bet ir ginklu.

Tautiečiai! Drįstame tvirtinti, kad jūs 
visi esate irgi tokio pat nusistatymo. Mes 
kviečiame visų lietuvių tautų į vienybę ir 
gyvenamojo* meto visiškų supratimų. Visi 
Ve, kurie dabar pašaukti atlikti įsiparei
gojimus kariuomenėje ar karinės reikšmės 
darbe, turi nedelsiant tai įvykdyti..

Antiliaudinė Vincento Brizgio veikla 
prasidėjo prieš penkis dešimtmečius, vos 
tik apsivilkus sutanų. Jis padarė nuostabių 
karjerų — 37 metų buvo paskirtas Kauno 
arkivyskupijos vyskupo padėjėju. 1940 m. 
balandžio 2-ųjų per įšventinimų V. Briz
gys savo kalbomis ir padlaižiavimu pada
rė gilų įspūdį tuometiniam Vatikano at
stovui Lietuvoje arkivyskupui Centozai.
.Po kelių mėnesių Lietuvoje buvo atkur

ta Tarybų valdžia. Brizgys įsijungia į anti
tarybinę veiklų.

Geradaris nuncijus Centoza jau buvo 
toli toli, ir nebuvo kam įvertinti jo ,,nesa
vanaudiškų" pastangų. Bet V. Brizgys sa
vo iniciatyva ir ėmėsi užmezginėti ryšius 
su Vatikanu. Tarpininkauti ėmėsi Lietuvo
je veikęs hitlerinės žvalgybos agentų tink
las.

Vėliau vyskupas P. Ramanauskas rašė: 
„Aš pats 1941 metų pradžioje, būdamas 
Kauno vyskupijos kurijoje, girdėjau, kaip 
gestapininkas, pirmiau buvęs Kauno „Sau
lės" mokytojų seminarijos mokytoju dr. P. 
Selcas (Schelz) pareiškė vyskupui Brizgiui, 
jog jis galįs tarpininkauti susirašinėjime 
su Vatikanu per Berlyne esančių atstovy
bę" (Žudikai bažnyčios prieglobstyje. V., 
1963, p. 220). Bet jau tada nacistų agentai 
vežė į Berlynu vyskupo laiškus ne tik 
nuncijui, bet ir hitlerinėms slaptosioms 
tanyybęms. •

Tuo metu V. Brizgys buvo Kauno kuni
gų seminarijos rektoriumi. Seminarijos 
auklėtiniams vyskupas skiepijo antitarybiš- 
kūmo, neapykantos liaudies santvarkai sėk
las. V. Brizgys sabotavo Tarybų valdžios 
nurodymus ir atvirai kenkė jai. Tuo jis 
vėliau atvirai gyrėsi.

Savo ypatingu nuopelnu jis - paskelbė 
sabotažinį darbų per rinkimus į TSRS 
Aukščiausiųjų Tarybų, vykusius 1941 metų 
pradžioje.

Tačiau, kaip žinoma, nors jis ir paleido 
klierikus atostogų per rinkimus, jis ypa
tingos žalos rinkimams nepadarė. Bet įdo
mu, jog pats vyskupas pripažįsta, kad 
kovų pradėjo bažnyčia — seminarija boi
kotavo rinkimus, boikotavo įžūliai, viešai 
ir kad kova vyko ne už religijų, o buvo 
politinė, nekreipta prieš valdžių.

Brizgys naudojosi kiekviena proga ap
šmeižti, apjuodinti socialistinę santvarkų.

Reikia manyti, kad Brizgys žinojo, kų 
mažoms tautoms žadėjo fašizmas, apie ko
kį „veržimusi į Rytus" knygoje „Mein 
Kampf" kliedėjo Hitleris. Jam, kaip ir 
daugeliui reakcionierių, fašistų bombonešiai 
ir tankai tebuvo priemonė, padedanti grįž
ti į senus laikus, sulenkti Lietuvos liaudies 
nugarų ir vėl ant jos užsisėsti. Todėl hit
lerininkų puolifhų vyskupas sutinka kaip 
dievo palaimų:

„Vos tik parėjome į klebonijų, per Kau
no radijų prabilo aktyvistai (buržuaziniai 
nacionalistai — red.). Džiaugėmės kaip 
vaikai. Ir momentas buvo pataikytas. .. 
Antradienį ir trečiadienį vyko visuotinis 
krautuvių plėšimas... I paliktas krautuves 
ėjo laisvai ir ėmė, kas kų nugriebė...

Laimingai išbėgome iš miestelio. Lau
kuose pilni grioviai, duobės Jonavos gy

ventojų. Jie čia išbėgdami tik galvas išsi
nešė. Jų nuosavas turtas kilo aukštyn dū
mų ir ugnies stulpais...

Jautėmės laimingi kaip sapne, kai pa
siekėme vokiečių lauko ligoninės vieto
vę. .

Kaip suprasti šiuos vyskupo „memua
rus"? Nejaugi jis nesuvokė, kad prasidėjo 
karas, milijonus gyvybių nusinešusios žu
dynės? Gal jis džiūgavo tik apsvaigintas 
savo antitarybiškumo, ^neapykantos savo 
liaudžiai? Anaiptol. Lygiai tokius pat jaus
mus, meilę fašistams, ištikimybę Lietuvos 
okupantams vyskupas Vincentas Brizgys 
reiškė ištisus trejus metus, tol, kol, susi
rinkus turtų, teko bėgti paskui šeiminin
kus. Štai faktai:

1941 m. liepos 4 d. pasirodė katalikų 
bažnyčios vadovybės kreipimasis „Brangūs 
tautiečiai". Kreipimųsi buvo pasirašęs Kau
no arkivyskupas ir metropolitas J. Skvi
reckas, Kauno vyskupas asistentas V. Briz
gys, generalvikaras prelatas K. Šaulys. 
Kauno arkivyskupijos vadovybė ragint) 
Lietuvos gyventojus padėti hitlerininkams, 
sutikti juos kaip išvaduotojus. Sis kreipi
masis buvo perskaitytas per radijų, iš
spausdintas Kauno ir Vilniaus laikraščiuo
se.

„Pas mus prasideda naujas gyt enimas, 
kuriame mes visi galėsime kurti ir niekas 
mūsų darbo negriaus, — rašė bažnyčios 
vadovai. — Stokime visi į savo darbų, 
dėkingai pasitikėdami mus išlaisvinusios 
vokiečių kariuomenės ir didžiosios vokie
čių tautos kultūrine parama. Vokiečių tau
ta eina vaduoti EurOpų...". Taip reagavo 
Lietuvos katalikų bažnyčios vadčvybė į' 
hitlerinę okupacijų.

Po dienos spaudoje pasirodė vyskupd 
Brizgio pasirašyta padėka hitleriniam Kau
no karo komendantui generolui Poliui. 
Netrukus V. Brizgys kartu su kitais siun
čia padėkos telegramų pačiam Hitleriui.

1941 m. liepos 5 d. vyskupas Vincen
tas Brizgys Kaune atlaikė „iškilminga^ 
pontifikalines pamaldas" už žuvusius hitle
rininkus ir nacionalistus. Pasisavinęs teisę 
kalbėti „Lietuvos visuomenės vardu", vys
kupas keliaklupsčiavo prieš pamaldose su 
grupe karininkų dalyvavusį hitlerinį Kau
no komendantų generolų Polį, dėkojo jiems 
„už išlaiavinimą" (J. Aničas. Katalikiškasis 
klerikalizmas Lietuvoje 1940—1944. V., 
„Mintis", 1972, p. 140).
• 1941 m. liepos 1-ųjų arkivyskupas J. 
Skvireckas rašė:

. Vyskupas V. Brizgys papasakojo 
apie užmegztus santykius su vokiečių vy
riausybės atstovu Pabaltijo kraštams (Gre- 
fe — Rytų. Prūsijos gestapo viršininku — 
red.)... Tas gestapo atstovas turėjęs pa
reigų labai greitai sutvarkyti Pabaltijo 
valstybių reikalus Ir apie tai informuoti 
Berlynu.. . Vyskupui Brizgiui buvo pasiū
lyta parašyti žmonėms paraginimų laikytis 
ramiai ir su pasitikėjimu tęsti savo dar
bus, be baimės, kad jie būtų kieno nors 
skriaudžiami. Tokio rašto projektų su pre
lato K. Siaulio pataisymais V. Brizgys man 
paliko peržiūrėti...

.. .Tam atstovui (Grefei — red.) buvo iš 
Berlyno (įsakyta) įeiti į santykius su dva
sine vyresnybe ir ten gal tarpininkaujant 
šiek tiek kunigui Kipui (jėzuitui, fašistinės 
žvalgybos agentui, veikusiam gestapinin
kui jėzuitui Fulstui vadovaujant — red.), 
o gal kam nors iš gestapo buvo nurody
tas Brizgys... "

Grefė buvo senas „Lietuvos reikalų Ži
novas", o, matyt, ir senas Brizgio draugas. 
Gestapininkas, be kitko, perdavė V. Briz
giui hitlerininkų reikalavimų, kad katalikų 
bažnyčios vadovybė parašytų okupuotos 
Lietuvos gyventojams „paragiųimų laikytis 
ramiai ir su pasitikėjimu tęsti savo dar
bus" (Masinės žudynės Lietuvoje (1941—- 
1944 m.), V., „Mintis", 1965, p. 53). Kaip 
matėme, šis fašistų pageidavimas buvo be
mat įvykdytas.

1941 m. liepos 9 d. arkivyskupas J. 
Skvireckas vėl rašo apie savo pagalbinin
kų: „.. .Buvo atvykęs pas mane vyskupas 
Brizgys. Pasakojo apie santykius su vokie
čiais. Santykiai su kariškiais, feldkomen- 
dantu ir Kauno kariniu komendantu, ge
nerolu Poliu ir Ropu, esu, labai geri...

.. .Iš politikos dar sakė, kad, esu, nusta
tyta pasiųsti padėkos telegramų Hitleriui 
per vokiečių militarinę valdžių, pasižadant 
kovoti drauge prieš bolševizmų...

.. .Šiandien popiet man buvo atvežta 
prieš pora dienų sumanytoji telegrama, 
dėkojant Hitleriui... Jų pasirašiau ant

LAISVĖ

ras. .. Tarp pavardžių pastebėjau bųv. mi
nistro pirmininko Tumėno pavardę, kuni
go Mirono. .. vyskupo Brizgio. .."

Kaip tik tuo metu hitlerininkai norėjo 
išvaikyti vadinamųjų Ambrazevičiaus „lai
kinųjų vyriausybę". Į naująjį valdžios or
ganų buvo numatytas įvesti ir buržuazinis 
generolas St. Raštikis. Kaip okupantų kan
didatas į statytinius, Raštikis buvo neblo
gai informuotas ir savo prisiminimuose ra
šė:

„Pirmiausia vokiečiai reikalavo, kad 
Lietuvos laikinoji vyriausybė pati išsi
skirstytų. Jos vieton turėjo būti sudaryta 
pasitikėjimo taryba — Vertrauensrat nuo 
4-ių iki 11-os narių. Apie tokios tarybos 
funkcijas vokiečiai negalėjo pasakyti nie
ko konkretaus. Aš susidariau įspūdį, kad 
dr. Grefe ir pats nežinojo, kų tokia tary
ba turėtų daryti. Vienas reikalas buvo la
bai būdingas — visuose pasikalbėjimuose 
apie tarybų dr. Grėfe net perdaug skrupu
lingai vengė žodžio „valstybės" (kalbė
damas apie Lietuvą). Iš pradžių dr. Grefe 
gan rezervuotai minėjo jo ekscelencijos 
vyskupo V. Brizgio kandidatūrų į tarybos 
narius ar gal net į jos pirmininkus".

Reikia pastebėti, kad vyskupo V. ’ Briz
gio pažiūros bendradarbiavimo su okupan
tais bei Lietuvos politinės ateities klausi
mais neretai buvo reakcingesnės, negu kai 
kurių kitų buržuazinių veikėjų. Štai kų 
1941 m. rugsėjo 9-ųjų rašė savo dienoraš
tyje vienas nacionalistų vadeivų, vadina
mosios Lietuvių nacionalistų partijos gene
ralinis sekretorius Z. Blynas':"”'

„.. .Taunys minėjo kokį tai pasikalbėji
mą. Gestapas klausė, ko norėtų lietuviai. 
Taunys atsakęs — norėtų Lietuvai Slova
kijos valstybinės formos. Brizgys net neži
nojęs, kų pasakyti... Taunys pasakojo, 
kad jie svarbių dokumentų yra davę vo
kiečiams (gestapui), kurių jie, esą, nebūtų 
niekados gavę... ir už tai nėra paėmę jo
kio atlyginimo".

Fašistiniams okupantams pirmiausia rū
pėjo apjuodinti tarybinę santvarkų, jėgą 
ir apgaule ištrinti iš Lietuvos liaudies at
minties gyvenimų po Tarybų valdžios at
kūrimo. Tuo tikslu buvo sukultas vadi
namasis „Studijų biuras". Tai buvo kola
borantų buržuazinių nacionalistų įrankis 
tariamų „istorinių studijų" priedanga klas
toti istorijos faktus, šmeižti tarybinę san
tvarkų, aprūpinti klastotėmis okupantų 
spaudų.

Katalikų bažnyčia visokeriopai parėmė 
šį šmeižikiškų sumanymų. Klerikalų at
stovai rašė melo ir neapykantos kupinu! 
straipsnius. Bene aktyviausias tuo požiū
riu buvo vyskupas V. Brizgys.

Betarpiško dalyvavimo šmeižikiškame 
leidinyje V. Brizgiui buvo maža — jkf 
stengėsi įsakymo tvarka įjungti į melo 
kampanijų ir savo pavaldinius kunigus. 
1943 m. liepos 14 d. vyskupas V. Brizgys 
studijų biurui rašė: „Kauno arkivyskupija! 
kurija pritaria bolševistinio viešpatavimo 
Lietuvoje surašymo minčiai, f komisiją 
Kaune kurija skiria kanauninkų M. Sanda- 
vičių. Provincijošeyj gyvenantiems kuni
gams bus paskelbta informacija, kvie
čiant ir raginant dvasiškijų neatsisakyti 
dalyvauti minėtame darbe".

Ypatingų clėmesį katalikų bažnyčios va
dovybė skyrė jaunimui, augančiai kartai, 
tikėdamasi rasti čia tinkamą dirvų savo 
antitarybinei, profašistinei veiklai. 1943 m. 
kovo 23 d. Kauno arkivyskupijos kurija 
paskelbė V. Brizgio „ganytojiškų laiškų" 
moksleiviams. Nors jau prieš kelis mėne
sius Tarybinė Armija apsupo ir sutriuš
kino milžiniškų fašistinę grupuotę prie Sta
lingrado, vyskupas drąsina save ir meluo
ja moksleiviams: „Tikėkimės, kad iš mū* 
sų krašto išvyta Rusijos militarinė galy
bė netrukus bus sunaikinta".

(Bus daugiau)

PRODUKTUS PAKUOJA KAPSUKIEČIŲ AUTOMATAI
fasavimo, grietinės ir majo-Kapsuko TSRS 50-mečio 

maisto pramonės automatų 
gamyklos vyriausiojo kon
struktoriaus Česlovo Budre- 
vičiaus kabinete po stiklu iš
dėstyti dailiai įpakuoti sū
riai, fasuotas sviestas, varš
kė, pienas . . . Šių produktų 
parankiomis porcijomis, jų 
“rūbo” išvaizda, patvarumu 
ir patogumu rūpinasi didelės 
šiuolaikinės įmonės kolekty
vas. Kapsukiečiai kuria ma
šinas, pavaduojančias šimtus 
rankų.

Įmonėje pagaminti fasavi
mo ir pakavimo automatai 
dirba Tarybų Lietuvos fabri
kuose, keliauja į tolimiausius 
šalies kampelius. Jie atitinka 
pasaulinius standartus. Kap
suke padarytus automatus 
mielai perka socialistinės ša
lys, taip pat Graikija, Afga
nistanas—iš viso daugiau

kaip dvidešimt valstybių.
Ne tiek daug metų praėjo 

nuo to laiko, kai plyname 
lauke už miesto iškilo gamy
klos cechai, buvo pagaminti 
pirmieji lydytų sūrelių fasa
vimo ir pakavimo automatai. 
0 dabar jau sukauptas nema
žas patyrimas, gana platus 
produkcijos asortimentas.

— Esame darę daugiau 
kaip šešiasdešimties tipų ir 
“profesijų” automatų, o šie
met pradėsime gaminti dar 
beveik dešimt naujų mašinų 
ir linijų,—pasakoja C. Bud- 
revičius.

Nauja mechanizuota smul
kių mėsos pusfabrikačių lini
ja per minutę patieks šešioli
ka sufasuotų paketų, moder
nizuotas pieno pilstymo auto
matas pripildys 25 polietile
ninius paketus. Bus gamina
mi nauji našūs paukštienos

nezo pilstymo į formuotus in
delius automatai.

Cechuose serijomis daro
mos šiuolaikinės mašinos 
maisto pramonei, o kon
struktoriai palinkę prie nau
jų brėžinių, sumanymų. Dar 
šiame penkmetyje kapsukie
čiai pradės gaminti įrengi
mus, kurie fasuos mažiems 
vaikams labai sterilius pieno 
produktus, paruoš naujoviš
ką varškės pakavimo auto
matą.

Kapsukiečių automatai ir 
linijos—sudėtingi mechaniz
mai. Todėl gamintojai “lydi” 
juos į kombinatus, gamyklas, 
kur šie turės dirbti. Šiuo me
tu įmonės šaltkalviai-surin- 
kėjai darbuojasi ne tik nese
niai pradėjusioje veikti Kap
suko pieno konservų gamyk
loje, bet ir kitose šalies vie

tovėse. Jie ruošia darbui 
Kapsuke pagamintas maši
nas, moko žmones jomis 
dirbti.

Puikaus įvertinimo kapsu
kiečių automatai susilaukė 
Leipcigo, Budapešto, Zagre
bo, Maskvos ir kitose tarp
tautinėse parodose. Štai per
nai Čekoslovakijoje vykusio
je tarptautinėje parodoje da
lyvavo 660 firmų iš 35 šalių. 
Vienas šios parodos prizų bu
vo paskirtas kapsukiečių pa
darytam lydytų sūrelių fasa
vimo ir pakavimo automatui. 
Už šio automato pagaminimą 
gamyklos vyriausiojo inžinie
riaus pavaduotojas J. Kauli
nis apdovanotas TSRS Liau
dies ūkio pasiekimų parodos 
sidabro medaliu, o vienuolika 
gamyklos kolektyvo narių 
patvirtinti parodos dalyviais.

N. Arnas

NUO ŠIAULIŲ LIG KLONIŲ ŽEMAITIJOS
[Laiškas iš Žemaitijos]

Neseniai rašiau “Laisvei” 
iš Vokietijos D. R., iš kur 
grįžau prieš 10 dienų. O da
bar rašau iš kelionės po Že
maitiją. Vos grįžęs iš Berly
no į Vilnių, dalyvavau didžiu
liame respublikos Mokytojų 
suvažiavime. Jame 3,800 
švietimo darbuotojų, atsto
vavo Lietuvos mokytojos ar
mijai, kurią sudaro apie 
47,000 mokytojų. Vien tik 
Švietimo ministerijos žinioje 
esančiose mokslo įstaigose 
dirba apie 30,800 mokytojų, 
o kiti mokytojauja specialio
se vidurinėse, darbo rezervų 
ir kitose mokyklose. Bur- 
žuazmečiu tebuvo vos apie 
10 tūkstančių mokytojų,. dir
busių daugiausiai pradinėse 
mokyklose. Vos 27 tūkstan
čiai tebuvo mokinių vidurinė
se mokyklose, o dabar jų yra 
apie 420 tūkstančių! Koks tai 
milžiniškas švietimo darbo 
praplitimas, palyginti su 
reakcininkų garbinamais jų 
valdžios laikais!

Tame suvažiavime dalyva
vusi Telšių rajono mokytojų 
delegacija kvietė mane ap
lankyti Telšiuose ruošiamo 
profsąjunginių turistų būrių 
sąskrydžio atidarymą birže
lio 17 d. Telšiškiams pažadė
jau, tuo labiau, kad kaip tik 
galvojau nuvykti į Tryškius 
susitikti su savo rinkėjais. 
Tad ir patraukiau išplatėju
sių greitkeliu, kurs jau nusi
tiesęs beveik ligi Ukmergės. 
Pravažiuodamas Šiaulius, 
užsukau pamatyti išvakarėse 
atidengtą paminklą Kaziui 
Preikšui, su kuriuo teko dau
gelį metų bendradarbiauti. 
Vis daugiau paminklų ir įvai
rių meno kurinių puošia mū
sų miestus ir kolūkines gy
venvietes.

Pasukęs į Tryškių kelią, 
pasidžiaugiau, kad jis jau 
išasfaltuotas visas, kaip ir 
daugelis miestelio gatvių. 
Tuo įvykdytas tryškiečių pa
geidavimas, kurį jie iškėlė 
man, kaip deputatui, per0 
ataskaitinį susirinkimą, įvy
kusį prieš dvejus metus.

Šį kartą per susirinkimą 
kalbėjau apie Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos ir 
jos Prezidiumo veiklą pasta
raisiais metais ir apie naują
ją konstituciją bei jos sutei
kiamas didžias liaudies tei
ses, kurių vykdymo išdavoje 
pasiekti tokieC^kleli laimėji
mai visose sritysįu

Rinkėjų vardu kalbėję ta
rybinio ūkio darbuotojai Žu
kauskas ir Radevičienė pažy
mėjo Tryškių apylinkės eko
nominių bei kultūrinių orga
nizacijų darbą ir pasiekimus 
bei iškėlė rinkėjų pageidavi
mus.

Pasivaikščiojęs po Tryškių 
miestelį mačiau daug naujų 
namų, baltų mūrinių su vi
sais patogumais, kuriuos pa
sistatė darbininkai ir tarnau
tojai. Jų tarpe nuostabiai 
graži liaudies dailininko Pra
no Dužinsko sodyba, papuoš
ta jo meno kuriniais iš me
džio, geležies ir betono. Tik
rai tai lyg koks pasakų kie
melis. Ne veltui sodybai su
teiktas pavyzdinės vardas.

Telšiai: Viena iš penkių Telšių vidurinių mokyklų, pastaty
ta 1961 metais Džingo gatvėje.

P. Dužinskas su žmona yra 
statybos darbuotojai.

Būdamas Tryškiuose ap
lankiau kapines. Jose palai
doti Prano Buknio palaikai, o 
netoliese yra rašytojos Laz
dynų pelėdos [Sofijos Pšibi
liauskienės] kapas.

Telšiuose pernakvojau 
“Žemaitijos” viešbutyje, p 
kitos dienos vakarą nuvyko^ 
me į Germanto ežero pa
krantę, kurią radome išmar
gintą įvairiaspalvėmis paka
pinėmis, kuriose susitelkę 
apie 600 profsąjunginių/ tu
ristų sąšKrydžio dalyvių; 
Kaipo garbės svečiai atvyko 
grupė darbo veteranų, jų 
tarpe Socialistinio Darbo 
Didvyriai—kiaulių šėrėją 
Kazėnienė iš Pakruojo ir 
darbininkas Velainis iš Vil
niaus. Sąskrydžio atidarymo 
iškilmėse kalbėjo profsąjun
gų tarybos sekretorė O. Vai
nauskienė, Telšių rajono par
tinio komiteto sekretorius V. 
Vengalis. Labai gražiai ir 
jaudinančiai sveikino jaunųjų 
pionierių grupė. Paskui tel
šiškiai saviveiklininkai atliko 
gražią dainų ir liaudies šokių 
programą. Sąskrydžio dieno
tvarkėje numatyti įvairūs 
konkursai, sportinės varžy
bos, teoretinė konferencija, 
parodos. Tai jau antras toks 
sąskrydis. Pirmasis įvyko 
Panevėžyje.

Iš Telšių užsukau į Palan
gą, kuri pilna vasarotojų. 
Deja, mažai jie turėjo 
džiaugsmo, nes po trumpų 
saulėtų ir šiltų dienų užėjo 
niūrios ir vėsios dienos, pūtė 
žvarbusis “suomis,” tad va
sarotojai vaikštinėjo šiltai 
apsirengę arba sėdėjo na
muose, retaį kas išdrįso pasi
rodyti pajūry ar ant Palan
gos tilto. Palanga vis labiau 
plečiasi. Užsukau į Vanagu- 
pį, kur statomi keli didžiuliai 
poilsio namai. Jų vienas “Li
nas,” skirtas kolūkiečiams, 
iškilęs savo 8 ir 13 aukštų 
korpusais, kurių dalis jau ap
gyventa, o kita dalis baigia
ma. Viso “Line” bus 750 vie
tų, poilsiautojai turės erd
vias valgyklas, klubus, žie
minį baseiną. Greta “Lino” 
kyla dar keli daugiaaukščiai 
poilsio rūmai.

Keičiasi Palangos profilis 
ir turinys. Pernakvojęs Pa
langoje pervažiavau geroką 
dalį Žemaitijos, užsukau į

Kretingą, Šilalę, Pagraman
tį, Tauragę, Jurbarką, kur 
kėliausi keliu per Nemuną. 
Kalbininkas Eikevičius, kurs 
dirba čia 25 metus, sakė, kad 
reikės kitur darbo ieškoti, 
nes ligi Spalio švenčių bus 
baigtas tiltas per Nemuną, 
kurs sujungs Žemaitiją su 
Suvalkija.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems laisviečiams—

Justas Paleckis 
Telšiai-Palanga-Šakiai, 
1978.Vi.18

Įvairenybės
• Už tai, kad nuomą išreika

laudavo su pistoletu rankoje, 
Rudolfą Hechlerį, namų savi
ninką iš Frankfurto prie Mai
no, nubaudė 8 mėnesiams ka
lėjimo. Tiesa, lyginai—juk 
nuomininkai tebuvo turkų 
darbininkai.

• Danijoje telefonų automa
tai turi vieną ypatybę: jie 
negrąžina monetų bet kokiu 
atveju. Apie tai nežinojo vie
nas amerikiečių turistą^ ku
ris neprisiskambinęs norėjo 
atgauti monetą ir įkišo į iš
pjovą pirštą. Automatas jį 
suspaudė. Nei greitosios pa
galbos gydytojai, nei telefono 
stoties meistras, kurį jie iš
kvietė, nieko negalėjo pada
ryti—teko nuimti aparatą ir 
gabenti jį kartu su amerikie
čiu į dirbtuvę.

• Indijos Radžos valstijoje 
vienas pravažiuojantis stu
dentas paprašė jaunos mer
ginos atsigerti. Vos tik jau
nuolis numalšino troškulį, 
subėgo vietos gyventojai ir 
pareikalavo kelti vestuves. 
Toks jau čia paprotys: pra
šantysis merginos atsigerti 
Wtu prašo ir jos rankos. 
Ipudentą išgelbėjo tai, kad

jau buvo vedęs ir turėjo 
įtorelę vaikų.

• 143 metų Abas Chaskaras 
—vienas seniausių Irano gy
ventojų. Į klausimą, kaip 
jam pavyko tokio amžiaus 
sulaukti, atsakė: “Stengda
vausi niekados nesinervinti 
ir nesipykti, netgi su 36 žmo
nomis, kurias visas pergyve
nau.”

Tryškių vid. mokykla.
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KANADOS ŽINIOS

Indėnai protestuoja prieš
garbinimą kapitono Cookn

Šiemet kovo mėnesį suka
ko du šimtai metų, kaip du 
Anglijos būriniai karo laivai, 
vadovaujami kapitono Jaihes 
Cook (Kuk), audrų blaškomi, 
pasislėpė įlankoje prie Van
couver salos. Čia suradę 
užuovėją ir draugiškus vieti
nius indėnus, pavadino įlan
ką “Friendly Cove” (Drau
giška įlanka) ir nutarė patai
syti aplaužytus laivus.

Apie pabaigą balandžio 
1778 m., pasitaisęs laivus, 
dar patyrinėjo šiaurinę da
bartinės provincijos dalį ir 
traukė į pietus. Pasiekus da
bartinės Havajų salas, buvo 
ten vietinių gyventojų už
muštas.

Dabartinė Social Credit 
partijos vyriausybė jau išlei
do milijonus dolerių įvai
riems skelbimams, norėdama 
padaryti didelį “jubiliejinį” 
papiinėjimą, kad tuo pri
trauktų kuo daugiau turistų 
ir padarytų vietiniams biz
nieriams pinigų. Prieš šį pi
nigų eikvojimą protestuoja 
daugelis gyventojų, bet ypa
tingai vietiniai indėnai. Jie 
pasiremdami istoriniais do
kumentais ir iš savo senuolių 
perduotais pasakojimais, sa
ko, kad istorija iškraipyta. 
Jie sako: “Teisybė, kad mū
sų proseneliai buvo draugiški 
ir atvykėliams visaip pagel
bėjo. Bet kuo gi atvykėliai su 
kapitonu Cook priešakyje at
silygino? Skriaudė mūsų pro

VANCOUVER, CANADA

TARYBINĖ TĖVYNĖ, 
KAIP TIKRA MOTINA

Juozas Narush (Naruševi
čius) išvyko į Tarybų Lietu
vą nuolatiniam apsigyveni
mui. Išgyvenęs Kanadoje 
virš 50 metų (atvyko 1927 
m.), gyvenęs ir dirbęs Win- 
nipege, Red Lake, Toronte ir 
Vancouver mieste, matęs, 
kaip sako “ir šilto ir šalto,” 
birželio 23 d. paliko Kanadą 
ant visados.

Tėvynė jam yra gerai pa
žįstama. Jis sugrįžęs į Lietu
vą 1934 m. “Tuomet,” jis sa
ko, “buvau jaunas, tvirtas. 
Tuomet ir Kanadoje buvo 
sunkūs laikai. Siautėjo baisi 
bedarbė. Bet Lietuvoje ra
dau dar blogiau. Ne tik dar
bininkai neturėjo iš ko pra
gyventi, bet ir ūkininkai 
bankrutavo. Todėl skubėjau 
sugrįžti į Kanadą.”

Tarybinę Lietuvą savo aki
mis pamatė 1975 m. Pakvies
tas sūnėno, jis viešėjo Tėvy
nėje ištisą mėnesį. Sugrįžęs 
rašė man: “Patiko Tarybinė 
Lietuva. Aplankiau brolį, se
sutes, sūnėną, seserėčią, jų 
šeimas. Visi gyvena gerai. 
Visi gražiai apsirengę, turi 
daug ir skanaus lietuviško 
maisto, turi visko, kas jų gy
venimui yra reikalinga. Da
bar planuoju vykti į Tėvynę 
ant visados.” Taigi, Naruše
vičiaus grįžimas į gimtąjį 
kraštą buvo gerai iš anksto 
apgalvotas. Čia gi buvo žmo
nių, kurie mėgino jį perkal

senelius prekiaudami, apkrė
tė mūsų moteris visokiomis 
venerinėmis ligomis ir džiova 
visus gyventojus.”

Prie Britų Kolumbijos “ju
biliejaus” boikotavimo prisi
deda ir Havajų salų gyvento
jai. Birželio 22 d. čia atvyko 
Gail Prejean iš Oahu Salos, 
35 metų vyras, atstovaujan
tis “Hawaiian Coalition of 
Native Claims.”

Jis reporteriams sakė: 
“Kapitonas James Cook ir jo 
įgulos, paliko mūsų salose: 
mums (kiaulytę, pažandžių 
ligą), measles (tymų ligą), 
tuberkuliozę, blusas, muses, 
uodus ir sifilį. Gal net blo
giau už venerines ligas, tai 
buvo jų paliktos ožkos, ku
rios dauginosi ir nuėdė žoles, 
“peles,” iš kurių vietiniai gy
ventojai darydavosi sau tro
beles. Paliko mūsų protė
vius be pastogės, gamtos 
elementams ir europiečių at
vežtų ligų pavojuose. Po 20 
metų kapitonas George Van
couver, atvežė galvijų į Ha
vajų salas. Pas mus tikima, 
kad galvijai paskleidė salose 
choleros epidemiją, po kurios 
vietinių gyventojų labai su
mažėjo. Šie ir kiti dalykai, 
apie kuriuos istorikai nekal
ba.”

Vietiniai indėjai, man išro
do, yra teisingi, kad neverta 
eikvoti žmonių pinigus įvai
riems “jubiliejam,” vien dėl 
to, kad kas nors įvyko seniai.

A.G.

bėti, dažniausiai kartodami 
bėglių spaudoje skleidžiamus 
melus: “Tau ten nepersiųs 
Kanados senatvės penijos.” 
“Tu negalėsi savo santaupų 
parsivežti, nei persiųsti.”

Kai kuriems turėjome pro
gą parodyti dokumentus iš 
Kanados Senatvės Pensijos 
įstaigos, kad čekis bus siun
tinėjamas Juozo nurodytu 
adresu. Parodėme, kad san
taupos jau persiųstos per 
Royal Bank of Canada. Paro
dėme, laiškus nuo giminių ir 
nuo Genovaitės Valinskienės 
(iš Injurkolegijos atstovybės) 
užtikrinant, kad pensiją ir 
santaupas išmoka labai gero
mis sąlygomis.

Juozas Naruševičius, pri
klausė Kanados Lietuvių Li
teratūros Draugijai per dau
gelį metų ir buvo vienas iš 
geriausių “Liaudies Balso” ir 
“Laisvės,” bei progresyvės 
angliškos spaudos rėmėjų. 
Atsisveikindamas aerodro- 
drome, dar prašė, kad užpre
numeruočiau “Laisvę” jo 
dukterėčiai, Aldonai Dalin- 
kevičiutei. Naruševičius sakė 
“Esu dėkingas Aldonai, kad 
padarė man iškvietimą į Tė
vynę. Gi Tarybų Sąjungos 
Atstovybė neklausė manęs, 
ar sveikas ar turiu pinigų, 
tik patarė, kad jeigu man 
priklauso pensiją, kad su
tvarkyčiau reikalą prieš iš
vykdamas iš Kanados. “Tai, 
kaip Tikra Motina.”

Čia mums prisiminė Jonas 
ir Anelė Venckai, jie negalė
jo iškviesti savo tikros duk
ters, žento ir anūkių iš Izrae
lio, Kanada vis neįsileido, 
nes tėvai neturi brangios 
nuosavybės ar daug dolerių.

Juozo Naruševičiaus drau
gai ir pažįstami nupirko jam 
naudingą kelionei dovaną ir 
visi linkėjome Jam geresnės 
sveikatos ir laimingo gyveni
mo Tėvynėje.

Algirdas Grinkus

Ką mačiau Lietuvoje

Vaikai pietauja. Tarpe jų mūsų grupės vadovė Janė Vilke
lis [be balto chalato].

Gegužės 26 vakare Mon- 
trealio aerodrome lėktuvu 
pakilome į orą ir pasileidome 
į Lietuvą. Sekantį rytą jau 

.buvome Varšuvoje, nes lai
kas pasikeitė 5 valandas. Ge
gužės 27 sėdome į kitą lėktu
vą. Rytojaus 11 vai. ryto pa
siekėme Maskvą.

Ten viską sutvarkę, nuėjo
me į Maskvos viešbutį. Pail
sėję, kitą dieną apžiūrėjome 
Maskvos centr<, valstybės 
rūmus. Dar kitą dieną apžiū
rėjome vietoves, prie kurių 
ruošiami įrengimai 1980 me
tų olimpijadai.

3-čią dieną pasiekėme'Vil
nių. Po 49 metų atvykau pa
matyti savo brolių ir sesutės. 
Išlipęs iš lėktuvo, pamačiau 
būrį žmonių, bet saviškių ne
pažinau, kol į tą būrį įsimai
šiau. Tuomet susikabinome 
ir, iš linksmumo, beveik apsi
verkėme. Nuvykome į Ginta
ro viešbutį. Iš ten važiavome 
į tėvynę. Ten nebuvo ko žiū
rėti, nes kaimas—išartas. 
Neberadau nė pelkių, jų vie
toje—žaliuoja rugių ir dobilų 
laukai, nebėra nė tvorų.

Pasikeitęs ir Skapiškis. 
Mažai belikę medinių namų, 
beveik visi pastatai mūriniai. 
Sustoję pas sesutę, pasikeitę 
dovanomis ir pasivaišinę, va
žiavome pas brolį nakvynei. 
Bet miegoti mažai beteko. 
Ten valgėme, gėrėme, daina
vome lietuviškas dainas. Kol 
visus aplankiau, ėmė tris 
dienas.

Grįžęs į Vilnių, per naktį 
pailsėję, iš ryto vykome į 
Salomėjos Neries kolūkį. 
Ten mus patiko su gėlėmis. 
Aprodė kolūkio patalpas. 
Man geriausiai patiko vaikų 
darželis. Viskas puikiai 
įrengta. Kurios moterys nori 
dirbti, gali vaikus darželyje 
palikti už labai mažą mokes
tį. Apžiūrėjome kolūkio bu
tus. Žemdirbiai- gyvena ge
riau, negu miestų gyvento
jai. Turi spalvotus televizo
rius, automobilius, baldai 
gražūs. Vedėjas paaiškino, 
kad 1977 m. kolūkis turėjo 
500,000 rublių pelno. Be to, 
jeigu žmogus suserga, jam

Laikrodis su gegute
Ant sienos laikrodis kabėjo 
Vaikystėj, iš senų laikų, 
Kuris, kai valanda suėjo, 
Gegutės balseliu lakiu 
Skambiai sušukdavo: ku-kū!

Gegutė—paukštis vienas žemėj 
Be motinystės pareigų,
Tad daug kam rodėsi, kad lemia 
Kažką rūstų ir nejaukų 
Tas tartum pranašės ku-kū!

Gal ją nuo rūpesčių išskyrus 
Būt apsuptai pulku vaikų, 
Gamta įsakė skelbt įkyriai 
Dainuojančiu, skambiu balsu 
Lyg svarbų priesaką ku-kū?

Gal mirksnį liepia ji matuoti 
Mums amžinybės masteliu, - 
Pripildyt jį, likimo duotą, 
Ilgam išliksiančių darbų?
Suklust gal šaukia tas ku-kū?

Kai laikrodžiai ir šiandien muša 
Din-dan, din-dan—gausmu žvaliu, 
Tau ausys girdi lyg suklusę 
Liepimą tą anų dienų, 
Gegutės pranašės ku-kū! . . .

J. Subata

LAISVĖ

per 4 mėnesius moka pilną 
uždarbį, kol perduoda val
stybės žinion, jeigu jis tada 
dar negali dirbti.

Grįžę iš kolūkio ir pavalgę, 
nuvykome į gražų, erdvingą 
teatrą. Programoj buvo Vir-. 
gilijus Noreika ir daug kitų 
aktorių. Buvo ko pažiūrėti ir 
paklausyt!

Kitą dieną nuvykome į 
Druskininkus. Apžiūrėjome 
kurortą ir gydymosi vietas. 
Mykolas Vaitkus paaiškino, 
kaip pas juos yra sveika gy
venti. Nuvedė Nemuno res- 
toranan, suvalgėme skanius 
pietus. Po pietų . nuvežė į 
Čiurlionio muziejų. Namas 
pastatytas miške ant “vištos 
kojos”. . .' Dviejų aukštų 
Muziejus pilnas įvairiausių 
meno kūrinių. Tikrai yra ko 
pažiūrėti.

Kitą dieną vykome į Rum
šiškes. Ten pamatėme Liau
dies buities muziejų. Tai tik
ra Lietuva, kokią mes paliko
me, iš jos išvykdami. Pietų 
buvom pakviesti į valgyklą, 
kur stalai ir kėdės padaryti 
iš ąžuolo rastų. Tokio vaizdo 
savo gyvenime nebuvau ma
tęs. Po pietų prie bakūžės 
buvo labai gražus koncertas.

Kaip greitai tas laikas pra
bėgo! . .

Birželio 4 vykome į Tra
kus. Nijolė Girgaliūnienė 
paaiškino, kodėl pilis išliko 
sveika. Todėl, kad ji toli nuo 
kranto. Paskui valefodą laiko 
paplaukiojome po Trakų eže
rą. Pamatėme Sporto klubą 
ir daug kitų įdomybių, ku
rioms visoms suminėti čia 
nėra vietos.

Birželio 5 nuvykome į 
Mokslo rūmus. Ten parodė 3 
įdomius filmus. Kalbėjo 
draugas Petronis. Jis kvietė 
organizuoti naujų lietuvių 
grupes. Tam pačiam asme
niui važiuoti tris ar keturis 
kartus neapsimoka.

Po pietų vykome į Gedimi
no pilį. Nors pilis buvo ap
griauta, bet su laiku buvo 
pilnai atstatyta. Vienas pilies 
kampas gerai išsilaikęs, nes 
ten lenkai buvę įsirengę tele
grafo stotį. V. Rudinskas

ĮVAIRIOS
ŽINIOS
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Apie angliakasių > 
streiko pasėkas

IR NIXONAS
NUSISTATĘS DIDINTI 
GINKLAVIMĄ

Hyden, Ky. — Šiame ma
žame miestelyje yra stato
mas valsčiaus rekriacijos 
centras, kuris bus vadinamas 
buvusio prezidento Richard 
Nixon vardu. Buvęs prezi
dentas tapo pakviestas daly
vauti centro atidarymo apei
gose. Jis dalyvavo ir liepos 2 
dieną kalbėjo.

Nixonas, kaip buvo tikėta
si, įnirtusiai puolė komuniz
mą, reikalavo, kad ši šalis 
vadovautųsi palaikyti griež
tesnę politiką tarptautiniuo
se santykiuose ir didintų mi- 
litarinį-karinį pajėgumą.

Nixono pasiklausyti, sako
ma, iš apylinkės suplaukė 6 
tūkstantiai žmonių, nors sa
lėje tebuvo tik 4 tūkstančiai 
vietų.

KALIFORNIEČIAI 
PROTESTUOJA

Kalifornijos valstijos sosti
nėje Sacramento birželio 28 
dieną įvyko didžiulė protesto 
demonstracija. Kaipo pasėka 
priėmimo “Proposition 13” 
(mokesčių už nuosavybes su
mažinimo 57 procentais), jau 
daugiau kaip 100,000 val
džios tarnautojų gavo prane
šimą, kad jie bus atleisti iš 
darbo! Kitiems tarnautojams 
algos tampa “užšaldytos,” 
nors pragyvenimo reikmenų 
kainos kyla be sustojimo.

Sostinėje susirinkę de
monstrantais platino lapelį, 
kuriamu sakoma, kad viso 
valstijoje bus paleista iš dar
bo net 400,000 darbininkų!

Tuo tarpu apskaitoma, kad 
“Proposition 13” (ją įvyk
džius) stambiųjų nuosavybių 
savininkams duos mažiausia 
keturis bilijonus dolerių.

.7

NAUJAS KELIAS PER 
ŠIAURINĮ POLIŲ

Maskva. — Milžiniškas Ta
rybų Sąjungos ledlaužys “Si
bir”, branduoline jėga ope
ruojamas, atidarė naują kelią 
per šiaurinį polių (ašigalį). 
Ėmė 18*dienų padaryti 3,360 
mylių kelionę iš Murmansko 
į Bering Strait. Iš 3,360 my
lių laivui reikėjo 2,800 mylių 
prasikirsti storą ledą. Iš to 
galima įsivaizduoti, kokia 
sunki ir didvyriška buvo ši 
kėlioj.

Dabar Tarybų Sąjunga tu
ri pasistačius tris branduoli
nius ledlaužius.

INDIJOS VALDŽIOJE — 
KRIZĖ

New Delhi. — Du kabineto 
ministrai ir keturi įvairių mi
nistrų pagalbininkai rezigna
vo. Jie protestuoja, kad val
džia neskuba teisti ir bausti 
buvusios Indijos premjerės 
Indiros Gandhi.

PAKEITĖ NUSISTATYMĄ
Washington, D. C. — Iki 

šiol derybose su Tarybų Są
junga dėl uždraudimo bran
duolinių bandymų Amerikos 
valdžia laikėsi už uždraudimą 
visų bandymų. Bet sakoma, 
kad prezidentas Carteris da
bar jau stoja už uždraudimą 
tik didžiųjų, stambiųjų ban
dymų.

Paryžius. — Valdžia sua
reštavo du vyrus. Juos kalti
na birželio 26 dieną padėjimu 
bombos Versalio palociuje. 
Sprogdama bomba padarė už 
milijoną dolerių nuostolių. 
Ypač tapė sužalota daug ver
tingų meįio kūrinių.

Concord, N. H. — New 
Hampshire valstijos guber
natorius Meldrim Thomson 
sako, kad jis trauks teisman 
federalinę valdžią ię reika
laus daug milijonų atlygini
mo už jos nutarimą nutraukti 
statymą Seabrook branduoli
nės jėgainės. Jis tą nutarimą 
vadina “didele beprotybe.”

Amerikos angliakasiai dar 
kartą parodė savo kovingu
mą ir drąsą,praėjusią žiemą 
paskelbdami streiką. Nežiū
rint nepaprasto spaudimo iš 
valdžios, anglių kompanijų ir 
tiesiog įniršusios spaudos, jie 
vedė vieną ilgiausių streikų 
—šimtą vienuolika dienų. 
Prisiminė mums 1930 metų 
laikai, kuomet vyko darbi
ninkų kovos tiesiog už palai
kymą gyvybės.

Per tuos keturis mėnesius 
angliakasiai (mums priprasta 
vadinti “mainieriai”), apart 
kovos su kompanijomis, dar 
turėjo spausti savo unijos 
viršylas vesti streiką iki lai
mėjimo. Du kartus jie turėjo 
atmesti unijos viršininkų su 
kompanijomis sudarytus 
kontraktus. Kuomet antrąjį 
kontraktą streikieriai atmetė 
visa kapitalistinė spauda 
pravedė didžiausią kampani
ja prieš juos. Prezidentas 
Carteris visaip grąsino, o ag
rikultūros sekretorius p. 
Burglandas stačiai pareiškė 
atimsiąs maisto ženklelius 
nuo visų streikuojančių šei
mų. Akyvaizdoje tokios pro
pagandos ir valdžios grąsini- 
mų, šie angliakasiai tikrai 
verti didelės pagarbos.

Kaip su produktyvumu?
Kompanijų nuolatinis ar

gumentas buvo, kad reikalin
ga padidinti angliakasių pro- 
duktyvymą—darbo našumą. 
Girdi, jis yra pastaraisiais 
keliais metais nupuolę^. Ta
čiau pasirodo, kad tai yra 
tiesa.

Pasėkoje didelės nelaimės 
Farmington, W. Va., kur žu
vo 78 angliakasiai (1969 me
tais buvo išleistas naujas ap
saugos įstatymas. Jo prisilai
kymui kompanijos turėjo 
samdyti daugiau vyrų, kurių 
pareigos, prižiūrėti saugumą 
angliakasyklose. Taipgi su 
įvedimu vis naujesnių maši
nų anglis kasama ir tokiose 
vietose, kurios pirmiau ne
buvo prieinamos. Visa tai pa
liečia darbo našumą. Tačiau, 
pagal J. Jurczak (unijos 
spaudos atstovo), nors pro
duktyvumas mažesnis, kom
panijų pelnai smarkiai padi
dėjo.

Teisė streikuoti
Ši teisė itin svarbi anglia

kasiams. Kubmet įvyksta ka
tastrofa ar kokia darbo pavo
jingumo problema, tenka su
laikyti darbas ir reikalauti 
tam tikrų žygių. Eiti papras
tu skundų keliu, užima peril
gai laiko ir darbdaviai tiksliai 
reikalą vilkina. Kito kelio ne
belieka kaip išeiti streikam 
kuris skaitomas neoficialiu ir 
dažnai esti limituotas mažoje 
apylinkėje. Tik atmetus pir
muosius du kontraktus, buvo 
išimtas punktas, draudžian
tis tokius streikus.

Sveikatos reikalu
Iki šiol United Mine Work

ers Unija turėjo vieną iš ge
riausių sveikatos planų, kurį 
tvarkė ir pravedė pati unija. 
Po šio streiko sveikatos pla
nas pereina į darbdavių pa
rinktas apdraudos kompani
jos rankas. Unijos planu ang
liakasys buvo apdraustas pil
nai nuo “lopšio iki grabo” be 
jokios mokesties į sveikatos 
fondą. Gi visi žinome, kaip 
pavojingas jų darbas, ir kad 
veik visi neišvengiamai bai
gia amžių su “mainierių du
suliu,” būtent su plaučiais, 
pilnais anglies dulkių. Pagal 
naują kontraktą, kiekvienas 
angliakasys turės mokėt 
duokles į apsaugos fondą ir 
susirgus privalės užsimokėti 
iš savo kišenės pirmus du 
šimtus dolerių kaštų kiekvie
nais metais. Teisingai vienas 
angliakasys pareiškė: “Per 
metų eilę mes džiaugėmės ir 
gerbėme savo unijos sveika
tos kortelę, bet dabar ji pali
ko kompanijos kortele.”

Viso streiko eigoje eiliniai 
unijos nariai pasižymėjo savo 
narsumu. Prisiėjo savo pre
zidentą A. Miller spausti 
prie griežtesnio derybų vedi
mo. Daugelis kitų nacionalių 
unijų žiūrėjo pro pirštus į ko
vojančius angliakasius ir. su
laikė taip reikalingą materia- 
lę paramą. Regis tik automo
bilių unija pilnai simpatiza
vo. Tokie vadai kaip G. Mea
ny, matydami, kad eiliniai- 
nariai bruzda prieš netinka
mus vadus, ignoravo anglia
kasius iki arti pat streiko pa
baigos.

Kokia ateitis?
Visa streiko eiga parodė, 

kad J. V. sudarytas klimatas 
daryti unijas bejėgėmis ir 
tuomi ne tik sulaikyti jų 
augimą, bet palaipsniui su
naikinti jų jėgą. Matome, 
kad veik visose skirtingų 
unijų derybose darbininkai 
priversti nusileisti. Didžiau
sia bėda, kad susidariusi biu
rokratinė nacionalė vadovy
bė veik visose unijose taip 
įsigalėjus, kad eiliniai nariai 
savo lokaluose bei distriktuo- 
se nebegali pravesti ryžtin
gesnių žygių kovoje su išnau
dotojais. Toki vadai kaip p. 
Meany ir kiti, taip toli ati
trūks nuo paprastų darbinin
kų, kad jiems lengviau ben
drauti su valdininkais ir 
darbdaviais, negu su savo 
eiliniais nariais. O jų algos 
irgi iškeltos tiek, kad vargas 
jiems liko nepažįstamas.

Angliakasių streikas paro
dė, kad nežiūrint reakcinių 
jėgų spaudimo, Amerikos 
darbininkai suprato, kad lai
kas, labai laikas stoti visiems 
kartu kovon už savus reika
lus. Suprato, kad reikia vesti 
kovą ne tik prieš savus darb
davius, bet ir prieš netiku
sius savo vadus. Suprato, 
kad spauda ir televizorius ne 
jiems tarnauja.

Džiugu, kad tebegyvuoja 
Amerikos darbininkuose drą
są ir pasiryžimas ginti savo 
reikalus. Šis angliakasių 
streikas tatai patvirtino.

Elena N. Jeskevičiutė

Jis neprarandąs
vilties

Anwar ei-S adatas
Egipto prezidentas

Cairo. — Nepaisant Izrae
lio parlamento ir vyriausy
bės nutarimo okupuotų ara
bų teritorijų likimo nesvar
styti per ištisus ateinančius 
penkeris metus, Sadatas sa
ko, kad jis nenustoja vilties 
pasiekti su juo susitarimą. 
Jis mano, kad pasaulio opini
ja privers Izraelį pakeisti nu- 
5įstatyti ir atnaujinti taikos 
erybas.

JAU SENA ISTORIJA 
SU KAINŲ KILIMU

Valdžia paskelbė duomenis 
apie kainų gegužės mėnesio 
padėtį. Tai tik jau labai se
nos istorijoje pakartojimas. 
Vartotojams kainos ir vėl pa
kilo .9 procento. Aukščiausia 
pakilo maisto produktų kai
nos. Nesipildo valdžios eko
nomistų pradžioje šių metų 
paskelbtos pranašystės, kad 
tai kainų kilimas labai greitai 
būsiąs sulaikytas.
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Didelė ir labai pavojinga nelaimė

Nelaimės vietoje praeiviai globoja vieną sunkiai sužeistą 
žmogų.

New Yorkas. — Praeitą 
penktadienį, birželio 30 d., 
Wall Street apylinkėje spro
go didelis šaltokoše (ice 
cream) pakrautas sunkveži
mis, pridarydamas labai 
daug žalos. Sprogo pietų lai
ku. 160 žmonių sužeidė, kele
tą pavojingai. Visoje apylin

kėje pastatų langai, net ant 
dešimto aukšto—išbyrėjo.

Iš karto buvo manyta, kad 
tai yra kokio nors piktadario 
darbas. Bet tyrinėjimai to 
nepatvirtino. Nelaimės kalti
ninkė buvusi sunkvežimyje 
laikoma pilna 20 galionų de
galų statinė.

MIAMI, FLA.

Mirus

Margaret Cvirkenei
Reiškiu gilią užuojautą jos sūnui Petrui, marčiai 

Grace mirus jų mylimai motinėlei, taip pat užuo
jautą giminėms ir pažįstamiems. Ilsėkis, brangi 
drauge, ramiai. Aš prisiminsiu Jus visada.

JOSEPHINE AUGUTIENĖ
Cliffise Park, N. J.

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Blanche Novick
[Turauskaitė]

Mūsų mylimos mamytės prisiminimas, kuri atsi
skyrė iš mūsų tarpo 1977 metais, liepos 3 d.

Mes jos pasigendame dabar taip pat kaip ir tuo 
laiku kai ji mirė ir niekad nepamiršime jos.

Dukros-ELENA ir ALDONA 
ir šeima

HARTFORD, CONN.

Mirus

Walter Brazauskui
Jo žmoną Eleną, jos sūnų Serge, brolį Kazį, se

sutę Lietuvoje ir jų šeimas giliai užjaučiame ir liū
dime.

ALDONA ir PAUL ALEKNAI
Seminole, Fla.

HARTFORD, CONN.

Mirus

Walteriui Brazauskui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai 

Elenai, posūniui Serge ir jo šeimai, giminėms, 
draugams ir artimiesiems JAV ir Lietuvoje.

HELEN ir ROBERTAS FEIFERIAI
St. Petersburg, Florida

Kai kurios pabiros
“Kristaus sužadėtinės” bėga

Vatikane leidžiamo infor
macinio žinyno autoriai aima
nuoja, kad pastaraisiais me
tais Italijoje tolydžio mažėja 
vienuolių skaičius, ^-viduti
niškai po 12 tūkstančių per 
metus.

Išsipildęs pranašavimas
Pas vieną labai garsią Ko

penhagos žiniuonę kartą atė
jo tūlas Jensas Nilsenas, 
prašydamas išburti jo ateitį. 
“Aiškiaregės” atsakymas bu
vo kategoriškas: “Rytoj jūs 
būsite suimtas. Kalėjimas 
jau laukia jūsų!” Ir iš tikrų
jų—tą dieną Nilseną suėmė 
policija: išeidamas iš žiniuo
nės namų, jis pavogė jos pi
nigus ir pragėrė . . .

Rūpinasi įpėdiniais
Vienas Pietų Afrikos res

publikos reformatų bažny
čios pastorius perspėjo savo 
parapijiečius, kad jie nesam
dytų vaikams tamsiaodžių 
auklių. Pasak jo, tai yra pa

vojinga, nes vaikas gali pa
justi simpatiją moteriai, kuri 
jį maitina ir rengia. 0 tada 
netoli iki nuodėmės—neduok 
dieve, užaugs “aparteido įs
tatymų pažeidėjas”

Pagal koraną
Kad nebūtų nusižengta ko- 

ranui ir šariatui Persijos 
įlankos Jungtiniuose arabų 
emiratuose, per televizorių 
gali pasirodyti tik vyrai. 
Nors ir su čadra moterys į 
televizijos studijas neįlei
džiamos.

Laisvalaikiu
Du San Bernardino (JAV| 

protestantų pamokslininkai 
Sirus Olvis Benetas ir Džeris 
Vailis atidarė kirpyklą. Ap- 
kirpdami ir skusdami klien
tus, jie šnekasi su jais apie 
sielos gelbėjimą, cituoja Bib
liją, o pagauti ekstazės gieda 
psalmes. Abu pastoriai tvir
tina, kad/jiems jau pavyko 
“grąžinti rdoros kelią keletą 
bedievių.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
• NYKSTA MIŠKAI

Priešistoriniais laikais Vi
duržemio jūros Afrikos pa
krantė buvo apaugusi mišku. 
Dabartinės Sacharos vietoje 
taip pat augo miškai. Tačiau 
miškai išnyko, įsiviešpatavo 
dykuma.

Nyksta miškai ir mūsų lai
kais. Pavyzdžiui, Madagas
kare 1895 m. trečdalį salos 
užėmė miškai—jų buvo 20 
mln. ha. Šiandien beliko 1,4 
mln. Šiaurės Afrikoje 1830 
m. buvo 5 mln. ha miškų, li
ko 2,5 mln. ha. Per pastaruo
sius 100 metų išnyko apie 
pusė visų pusiaujo Afrikos 
miškų.

KAS MĖNESĮ—
• PO MEDĮ

Filipinuose galioja įstaty
mas, kad “kiekvienas, suge
bantis laikyti rankose kastu
vą” penkerius metus privalo 
kas mėnesį pasodinti po medį 
ir jį prižiūrėti. Laukiama, 
kad tokiu būdu Filipinų salų 
miško fondas padidės maž
daug 2 mlrd. medžių. Ven
giantys “miško prievolės” 
moka baudą ir netenka kai 
kurių pilietinių teisių.

Šiuo įstatymu norima at
kurti Filipinuose ekologinę 
pusiausvyrą, kuri sutrikdyta 
grobuoniško miškų kirtimo 
pastaraisiais dešimtmečiais.

KLASIKINĖS RYTŲ
• MEDICINOS 

YPATUMAI
Klasikinė Rytų tautų medi

cina remiasi senovės graikų, 
indų, persų medicinos tradi
cijomis ir musulmoniškųjų 
religijų nurodymais dėl die
tos ir higienos. Toji medicina 
laiko žmogaus organizmą ke
lių humoralinių veiksnių di
namiška harmonija. Liga, sa
ko/jf, sutrikdo tą harmoniją^ 
ir gydytojas privalo ją atkur ’ 
ti.ATačiau kiekvienas žmo
gus yra savitos, unikalios hu- 
moralinės sudėties, todėl gy
dymas turi būti individualus. 
Vadinasi, išgijimas priklauso 
nuo vidinių organizmo veiks
nių, o gydymas—tiktai prie
monė savaiminio gijimo kliū
tims pašalinti. s

Iš labiausiai išvystytų Ry
tų medicinos šakų yraloftal- 
mologija, kai kurios chir-urgi-;

jos sritys, tarp jų—menas 
sujungti lūžusius kaulus. Jau 
žiloje senovėje Rytų šalių 
chirurgai sėkmingai atlikda
vo sudėtingas operacijas nuo 
kataraktos pašalinimo iki Ce- 
zajų farmakologijos.

Vakarų medicinos įtaka iš
stūmė daug tradicinių Rytų 
medicinos metodų, tačiau kai 
kurie principai, ypač dietos 
tradicijos ir farmakologijos 
elementai, išliko.

VANDENYNO
• DUGNO MILŽINAS

Mokslinio tyrimo ekspedi
cijų metu Atlanto vandenyne 
JAV nacionalinio mokslinio 
fondo mokslininkai atrado ir 
žemėlapyje pažymėjo dvi 
vandenyno dugno lūžių zo
nas. Tai povandeniniai kan
jonai, esantys kiek toliau 
kaip 2 tūkst. km į pietvaka
rius nuo Cape Town ir kiek 
arčiau kaip 2 tūkst. km nuo 
Antarktidos. Vienas V raidės 
formos kanjonas yra 700 km 
ilgio, 30 km pločio ir 4 km 
gylio. Antrasis, už kelių šim
tų kilometrų—200 km ilgio, 
20 km pločio ir 4 km gylio.

• BALTARUSIJOS 
MILŽINĖ

Prieš porą metų Baltarusi
joje, viename Gomelio rajono 
kolūkyje, buvo iškasta 1 kg 
530 g sverianti bulvė. Po me
tų ji išaugino 7,8 kg bulvių, 
taip pat milžinių. 38 didžiau
sios buvo atskirai pasodintos 
ir iš jų išaugo 124 kg. Per
skaičiavus į hektarą—1600 
cnt! Įdomu, kad tų bulvių ag
rotechnika nesiskyrė nuo 
įprastinės. Milžinės anūkės 
jau augina naująją kartą. Ši 
veislė pavadinta “Startu.” 
Manoma,kad ji plačiai paplis, 
kaip ir didžiuliai arbūzai, 
išaugę Uzbekijoje, Samar- 
kando srityje: sunokę jie 
sveria 35—40 kg.

• POŽEMINĖ JŪRA
Žurnale “Azija i Afrika” 

pranešama, kad Egipto va
karuose, 600-1200 m po Libi
jos dykuma, aptikta didžiau
sia pasaulyje požeminė jūra, 
iš kurios kasmet galima iš
gauti apie 680 min. m3 gėlo 
vandens. Ši požeminė jūra 
gali aprūpinti vandeniu neto
liese esančias oazes.

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

BRIDGEPORT, CONN.
IŠ LABAI GRAŽAUS LDS 
74-TOS KUOPOS AUTINGO

Autingas (piknikas) įvyko 
birželio 25 dieną gražiausia
me valstijos parke palei jūrą. 
Westport, Conn. Diena pasi
taikė labai maloni—nei per 
karšta, nei per vėsi.

Aš pribuvau apie 10 vai. 
ryto. Amilija ir Walteris 
Juskevičiai iš Stamford, 
Conn., ir J. Rigley šeima iš 
Milfordo jau čia triūsėsi, pri- 
ruošdami stalus bei užkurda
mi krosneles kepimui ska
nėstų. Neilgai trukus jau pa
sirodė ir “Laisvės” redakto
rius Antanas Bimba su žmo
na Ilze. Po valandėlės jau 
matosi ir daugiau niujorkie
čių. Štai: Povilas ir Nelė 
Ventai, Jonas Grybas, Carl 
Benderis, Nastė Buknienė, 
Julia Lazauskienė, LDS Cen
tro sekretorė Anne Yakštis, 
Aldona ir Jonas Katinai. Gal 
buvo ir daugiau niujorkiečių, 
bet neteko jų vardų sužino
ti. Žodžiu, niujorkiečių buvo 
labai graži ir skaitlinga at
stovybė.

Taipgi buvo svečių ir vieš
nių ir iš kitos pusės. Iš Mass, 
valstijos buvo Al. Dupša su 
savo dukrele, iš Bridgewater 
Al. Valins su žmona Birute ir 
visa šeima ir draugais.

Aš turiu pasakyti, kad šis 
autingas buvo bene tik skait
lingiausias iš visų kitų pir
miau čia įvykusių išvykų. 
Buvo virš 60 dalyvių. Didelė 
jų dauguma buvo jaunuoliai 
bei antrosios kartos lietuviai. 
Džiugu yra tokią gražią suei
gą matyti ypač šiais laikais. 
Kaip malonu yra susitikti su 
savo brangiais viengenčiais, 
atnaujinti senas pažintis ir 
užmegzti naujas.

Susėdome prie gražiai pa
ruoštų ir gausiai bei dosniai 
apdėtų gėrybėmis stalų, vai
šinomės bei dalijomės pragy-

DAR VIENA NAUJOVĖ 
LIETUVOS KAIME

Deltuva. — Deltuvoje, kur 
yra Ukmergės rajono “Leni
no keliu” kolūkio centras, šis 
mūrinis plačialangis namas 
matosi iš tolo. Jame įsikūrusi 
kolūkio valdyba, kultūros na
mai, jame telpa ir muziejus.

Daug įdomaus gali papasa
koti šio muziejaus ekspona
tai. Čia yra įvairių įrankių, 
baudžiavos metais ir vėliau, 
dvidešimtojo amžiaus pra
džioje. Rūpestingai saugomi 
pareiškimai valstiečių, kurie 
pirmieji stojo į besikuriantį 
kolūkį. Daug muziejaus eks
ponatų pasakoja ir apie pir
mųjų kolūkio metų sunku
mus, taip pat laimėjimus, 
kuriais dabar pagrįstai di
džiuojasi deltuviečiai.

Todėl nenuostabu, jog šia
me muziejuje netrūksta lan
kytojų. Anot kolūkio pirmi
ninko J. Kondrato, čia mielai 
lankosi ir kolūkio veteranai, 
ir jaunimas.

Deltuviečių rūpinimasis sa
vo kolūkio istorija yra sekti
nas.

Salonika. — Birželio 21 
dieną Šiaurinėje Graikijos 
dalyje vėl įvyko smarkus že
mės drebėjimas ir pridarė 
daug nuostolių. Kiek žinoma, 
14 žmonių žuvo, o daug su
žeistų.

New Yorkas. — Miesto po
licijos departamentas pa
tvarkė, kad nuo dabar poli- 
cistai areštuos žmonų mušė
jus. Iki šiol tai nebuvo laiko
ma tokiu prasižengimų, už 
kurį vyras turėtų būti areš
tuojamas ir kalinamas.

Jamaica, Queens. — Birže
lio 23 d. 30 gerai ginkluotų 
policininkų užpuolė * Kings 
Parką ir suareštavo 15 nar
kotikų šinkorių. Parko lan
kytojai buvo pradėję skųstis, 
kad parkas tiesiog tapo pa
verstas narkotikų rinka.

————————
Pramogų kalendorius

ventais nuotikiais. Neapsiei- ! 
ta ir be svečių—viešnių pa-! 
linksminimo. Štai pasigirsta j 
gražios dainelės, kurias už- į 
veda Al. Dupša, jam prita- j 
riant Nelei Ventienei. Buvo 
ir įvairių žaidynių. Reiškia, 
nuobodžiauti nebuvo kada.

Ir man pačiam buvo labai 
malonu susitikti ir atnaujinti 
pažintį su miela Julia La- i 
zauskiene, su ja širdingai pa- į 
sikalbėti ir pasidalinti minti-Į 
mis ir pragyventais nuoti-! 
kiais.

Taigi, mielos viešnios ir j 
mieli svečiai, jums už jūsų 
pastangas ir pasiryžimą da
lyvauti su LDS 74 kuopos į 
nariais, didelis, širdingas lie- ' 
tuviškas dėkui! Aš nuošir- j 
džiai linkiu, kad visi būtume Į 
sveiki ir linksmi ir kovotu- ' 
mėme už pasaulyje taiką ir I 
gerovę visai žmonijai.

Iki kitos pasimatymo!
Šidlavos Žemaitis

RUGSĖJO 10 D.
LDS 1 kp. ir 13 kp. rengia 

filmų rodymo popietę su už
kandžiais, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka $2.50.

RUGSĖJO 24 D.
“Laisvės” Bendrovės di

rektoriai ruošia New Yorko 
apylinkės atidarymo “Lais
vės” vajaus. Bus duodami 
pietūs. Pradžia 1 vai.

LLD 1 KUOPOS NARIAMS
LLD 1 kuopos susirinki

mas įvyks antradienį, liepos 
11 d., 2 vai. po pietų, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y. 
Prašome visų dalyvauti. Ne
pamirškime, kad ir 185 kuo
pos nariai įeina į 1 kuopą.

Valdyba

BRIEFS
We heard from Valeria

Gasiunas. She says her flight 
was successful. In Vilnius 
the weather is nice and the 
people are in good spirits. 
Stores are full of goods and 
everything is just fine. 

* * *
About 100 United States 

mayors and their wives are 
in Cuba for a week-long vis
it. An invitation for the trip 
was sent to the Mayors’ Con
ference which was held in 
Atlanta recently. 

* * *
I saw in the papers that 

the Justice Department has 
agreed to pay $195,802,50 to 
the two sons of Julius and 
Ethel Rosenberg to cover le
gal costs they have had in 
their continuing suit to ob
tain information about the 
Government’s espionage in
vestigation of their parents a 
quarter of a century ago. 
Such payments were author
ized under an amendment to 
the Freedom of Information 
Act that permits the Gov
ernment to pay the “reason
able” and “legitimate” legal 
fees of persons who have 
“substantially prevailed” in 
their suits against the Gov
ernment.

Rosenberg’s sons have 
been trying since July 1975 
to obtain materials1 that 
might show that their par
ents were unjustly accused 
and electrocuted.

* * *
Consumer pressure for all 

food products to be dated for 
freshness is growing strong. 
At present 21 states require 
grocery products such as 
milk and bread to be clearly 
printed with a coded date, 
which indicates that it 
should not be sold after that 
time.

* * ♦
From Kings Point, Long 

Island, comes the news that 
eight of the 245 caps that 
went flying into the air June 
26 as the Merchant Marine 
Academy wounded up its 
graduation ceremonies in 
traditional fashion, returned 
for the first time in the aca
demy’s history to the hands 
of women. The women thus 
became the first to receive 
diplomas from one of the 
country’s five service acade
mies. Along with their fellow 
midshipmen, they received 
commissions in the Navy or 
Coast Guard Reserve.

* * ♦
There have been some 350 

publications in the Finnish 
language in the United 
States. The survivors today 
can be counted on the fin
gers of one’s hand. The Tyo- 
mies (Worker) of Superior, 
Wis., is now the oldest Fin
nish working class newspap
er published in the United 
States, and is still carrying 
out the resolution of its 
founders in July, 1903, “to 
promote the ideas of the in
ternational working class 
movement.”

* * *
The Ballet National de Cu

ba made its New York debut 
June 13, at the Metropolitan 
Opera House with a produc
tion of “Giselle” that made 
one of the most sophisticated 
dance audiences in the world 
sit up and take notice.

* * *
Another woman Govern

or? Maybe. Lieut. Gov. Ma
ry Anne Krupsak of New 
York discussed with various 
political figures a possible 
challenge to Governor Cary 
in the Democratic primary.

Use

Donald R. Manes, Queens Borough President, introducing 
Liet. Gov. Mary Ann Krupsak at Queens Day festival after 
giving her love beads.
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