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KRISLAI
Nukenčia mokytojai 

ir mokiniai
Daugiau tokių grupių! 
Kaip tapti “aniuolu”? 
Užsitraukė jų rūstybę

A. BIMBA
Nacionalis Apšvietos Susi

vienijimas sako, kad praei- 
f tais mokslo metais būtų buvę 
vietos ir darbo dar 335,650 
mokytojų, jeigu mūsų viešo
sios mokyklos būtų veikusios 
nors pagal minimum lygį. 
Bet dėl stokos lėšų jose kla
sės buvo perdidelės ir sąly
gos beveik nepakenčiamos, 
pavojingos mokytojų ir vaikų 
sveikatai.

Stoka lėšų mokykloms!? 0 
kodėl jų nestoka militariz- 
mui, ginklavimuisi?

Amerikinės Anniversary 
Tours agentūros ir Tarybi- 
nės-Amerikinės Draugystės 
tarybos pakviesta neseniai 
Jungtinėse Valstijose lankėsi 
tarybinio jaunimo turistinė 
30 asmenų grupė. Jie čia vie
šėjo dvi savaites ir aplankė: 
Seattle, Wash., San Francis
co, Cal., Denver, Col., Wa- 

, shington, D. C. ir New Yor- 
ką. Jie sugrįžo kupini įvai
riausių įspūdžių apie mūsų 
amerikinį gyvenimą, ypač 
apie mūsų jaunimo gyvenimą 
bei nuotaikas.

Tarybinės grupės vadovė 
Nataša Matveyeva sakė, kad 
tarybiniai jaunuoliai šia vieš
nage yra labai patenkinti ir 
giliai dėkingi jų iškvietė- 
jams.

Iš abiejų pusių turėtų būti 
daugiau dėmesio skiriama 
organizavimui panašių jaunų 
žmonių turistinių grupių. 
Apie svarbą tokio ’ kontakto 
ir bendradarbiavimo tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos jaunų žmonių nereikia nė 
kalbėti—ji kiekvienam aiški.

Tarybų Sąjungos arba bet 
kurio socialistinio krašto gy
ventojui šiandien labai leng
va tapti “aniuolu” arba tie
siog “šventuoju” šios šalies 
reakcininkams. Jis gali būti 
šnipu, parsidavėliu, lėktuvo 
grobiku ar žmogžudžiu, lai 
tik pasisako, kad jis yra “di
sidentas,” socializmę priešas, 
ir jis jau mūsų jacksonams, 
moynihanams, dofėms bei 
kochams didvyris, kankinys, 
komunistų auka, kurią reikia 
ne tik užtarti, bet ir gelbėti, 
net jei reikėtų su tais kraš
tais nutraukti visas derybas, 
visokią prekybą, visokį 
mokslinį bendradarbiavimą!

Andrew Young, Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Jung
tinėse Tautose, didelėje bė
doje. Prieš jį sukilo visi de- 
tentės priešai ir ginklavimosi 
lenktynių šalininkai. Jis 
jiems labai sunkiai nusidėjo, 
aną dieną pasakydamas, kad 
ir čia, pas mus Amerikoje 
yra “politinių kalinių šimtai, 
o gal ir tūkstančiai, kad šian
dien mūsų kalėjimuose sėdi 
žmonės ne todėl, kad jie yra 
nusikaltę, bet todėl, kad Jie 
yra biedni.” Young sako, kad 
ir jis buvo politinis kalinys, 
kai prieš 10 metų buvo sua
reštuotas kaip kovotojas už 
juodiesiems žmonėms lygias 
teises.

Kongrese jau yra pasiūly
mas Young iš tos aukštos 
vietos tuoj pašalinti.

Kapitalistinio pasaulio
viršūnių konferencijos

dalyviai

Iš kairės į dešinę: Japonijos premjeras Takeo Fukuda; 
Jungtinių Valstijų prezidentas Jimmy Carter; Anglijos 
premjeras James Callaghan; Kanados premjeras Elliot 
Trudeau ir nejvardintas jo padėjėjas; Italijos premjeras 
Giulio Andreotti; Prancūzijos prezidentas Valery Giscard 
d‘Estaing, ir Vakarų Vokietijos premjeras Helmut Schmidt.

Bonn, V. Vokietija. — 
Septynių didžiųjų aukščiau
siai industriniai išsivysčiusių 
kapitalistinių šalių valdžių 
vadu ketvirtoji metinė kon
ferencija baigėsi liepos 17 d. 
Ji tęsėsi tiktai dvi dienas. 
Jos dalyviai konferenciją lai
ko gerai pavykusia. Ypač 
apie jos rezultatus entuzias
tiškai kalba mūsų preziden
tas Carteris.

Konferencijos tikslas buvo 
gelbėti kapitalistinį pasaulį iš 
per keletą metų siautėjan- 
čios giliausios ekonominės 
krizės.

Ką konkrečiai konferencija 
tuo reikalu nutarė? Ogi nie
ko. Paskelbtame ilgame ko
munikate kalbama tiktai apie 
pasižadėjimus. Pavyzdžiui, 
kitos šalys pasižada tiek ir 
tiek pagyvinti ir padidinti sa
vo industrinę gamybą, tuo 
tarpu’ mūsų Jungtinės Valsti
jos pasižada ateityje gerokai 
mažiau iš užsienio importuoti 
aliejaus-naftos.

Komunikatas baigiamas 
konferencijos dalyvių pasiža
dėjimų sugrįžus stengtis lai
mėti savo parlamentų tiems 
pasižadėjimams užgyrimą.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
PENNSYLVANIJOJE!?

United States Geological 
Survey reportuoja, kad lie
pos 16 d. 2:40 ryto buvo jau
čiamas žemės drebėjimas 
Pennsylvanijos valstijos piet
rytinėje dalyje. Drebėjimas 
buvo silpnutis ir jokios žalos 
nepadarė.

Dabar jau aišku, kad šios 
šalies industrialistai ir mili- 
taristai yra sudarę bendrą 
frontą visomis pastangomis 
priešintas susitarimui tarp 
Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų dėl strateginių 
(branduolinių) ginklų apribo
jimo. Ginklavimosi lenktynės 
ir ruošimasis naujam karui 
vieniems reiškia nesvietiškus 
pelnus, o kitiems aukštas, 
gerai apmokamas vietas, ga
lią ir prestižą. Juk jeigu būtų 
nutrauktos ginklavimosi var
žybos ir einama prie pilno 
nusiginklavimo, kuomi būtų 
galima pateisinti žemės ir 
oro milžiniškas jėgas ir šim
tus militarinių bazių užsie
niuose nebūtų jokio pateisi
nimo? . . .

Netekus seno, 
žymaus veikėjo

Pat Toohey
Šiomis dienomis Floridoje 

iš gyvųjų tarpo mirtis išplėšė 
seną veikėją, žymų kovotoją 
Pat Toohey. Velionis buvo 
angliakasio sūnus ir pats 
daug metų dirbo angliakasiu. 
Dar jaunas būdamas Toohey 
įstojo į Komunistų Partiją ir 
iki mirties buvo jos veikliu 
nariu ir veikėju. Jo mirtis— 
didelis nuostolis visam šios 
šalies pažangiajam judėji
mui.

Warren, Ohio. — Čia tebe- 
streikuoja 500 plieno darbi
ninkų. Jie yra Alax kompani
jos darbininkai. Samdytojai 
atsisako išpildyti jų reikala
vimus. Darbininkai sako, 
kad jų algos daug mažesnės 
už algas kitų miestų ir kitų 
kompanijų plieno darbininkų. 
Jie priklauso Jungtinei Plie
no Darbininkų Unijai.

Žymieji muzikai-pianistai

nev, Pascal Devoyan ir Andre LaPlante.
Maskva.—Šeštajame Tarptautiniame Tchaikovskio pia

nistų konteste dalyvavo iš 20 šalių 73 pianistai. Pirmąją 
dovaną laimėjo Maskvos konservatorijos studentas Mikhail 
Pletnev, antrąją dovaną prancūzas Pascal Devoyan ir ka
nadietis Andre LaPlante.

Kongresmanai— 
kyšininkai

Kongreso Atstovų rūmų 
komitetas kaltina keturis' 
kongresmanus, kad per biz
nierių Tonsun Park jie ėmė 
kyšius iš Pietų Korėjos val
džios. Visi keturi yra demo
kratai. Jais yra: Edward 
Patten, iš New Jersey, 
Charles Wilson, John Mc
Fall, ir Edward Roybal iš 
Kalifornijos.

Biznierius Park komitete 
liudijo, kad jis kyšiais išmo
kėjo $850,000. Kyšių gavo 
net 31 kongresmanas, iš ku
rių 14 yra dabartinio Kon
greso nariais. Ką su jais ko
mitetas darys, tuo tarpu ne
žinia. Gal ir jų bus daugiau 
apkaltintų.

Reikalavimas iš 
reporterio

Berkeley, Cal. — Pažan
giečių laikraščio “The Peo
ple’s World” štabo narys 
Mark Allen gavo iš valdžios 
įsakymą atiduoti visus užra
šus, nuotraukas ir kitus do-, 
kumentus, liečiančius strei
ką, kurį jis aprašė 1976 me
tais. Tai buvo jūrininkų 
streikas.

Nepildymas įsakymo reiš
kia kalėjimą. Manoma, kad 
Mark Allen geriau eis į kalė
jimą, negu pildys įsakymą. 
Spaudos laisvė suteikia re
porteriams bei koresponden
tams teisę niekam neati
dengti šaltinių, iš kurių jie 
gauna savo korespondenci
joms informaciją.

IR NEPILNAMEČIAI 
BUS AŠTRIAI 
BAUDŽIAMI

Albany, N. Y. — Planuoja
mas New Yorl^o valstijos sei
meliui pasiūlymas žymiai pa
kelti jaunuoliams bausmę už 
kriminališkus nusikaltimus. 
Jei pasiūlymas bus priimtas 
ir taps įstatymu, šioje v aisti1' 
joje net 13 metų jaunuolius 
teismas baus,, kaip pilna
mečius. Jis už papildymą 
žmogžudystės galės gauti 
nuo 7 metų iki viso amžiaus 
kalėjimo bausmę.

Roanoke, Va. — Norfolk 
— Western geležinkelio 
5,500 raštinių darbininkų jau 
kelinta diena streikuoja. Jie 
pasiryžę kovą laimėti.. Di- 
strikto teisėjas Stanley 
Roszkowski atsisakė paten
kinti geležinkelio savininkų 
reikalavimą, kad jis įsakytų 
streikieriams tuoj grįžti į 
darbą.

Sunaikintoje vasarvietėje baisus vaizdas

San Carlos De La Rapita, Ispanija.—Čia vaizdas buvusioje garsioje vasarvietėje prie 
Viduržeminių jūrų, prie kurios didžiulis degalų pakrautas sunkvežimis liepos 12 dieną 
sprogo. Nelaimėje 170 vasarotojų, daugumoje užsieniečių, vietoj žuvo, o apie 300 esą 
sužeistų, daugelis jų labai pavojingai.

JAUNYSTES IR 
GROŽIO ŠVENTĖ

Gražiai pagerbtas

Jack Kling
Chicago, Ill. — Birželio 25 

dienos ruoštos pagerbtuvės 
senam Komunistų Partijos 
šioje apylinkėje veikėjui 
Jack Kling nepaprastai gerai 
pavyko. Žmonių susirinko 
tiek, kad visi negalėjo sutilp
ti į salę.

Programa susidėjo iš kal
bų ir muzikos^dainų-šokių. 
Vyriausiu kalbėtoju buvo iš 
New Yorko atvykęs Ameri
kos Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius Gus 
Hali, kuris savo kalboje pla
čiai apibūdino Klingo 50 me
tų nenuilstančią veiklą. Jubi
liatas svečiams, kalbėtojams 
ir menininkams nuoširdžiai 
padėkojo už tokį aukštą jo 
veiklos įvertinimą.

ATSISAKO PILDYTI 
TEISMO ĮSAKYMĄ

Alcoa, Tenn. — Alcoa Alu
minum kompanijos 3,500 
darbininkų atsisako pildyti 
teismo įsakymą tuojau grįžti 
į darbą. Jie pasilieka kovos 
lauke ir į darbą negrįš, kol 
nebus pasirašyta nauja su
tartis.

Streikieriai yra Jungtinės 
Plieno Darbininkų Unijos lo- 
kalo 309 nariai.

PRIEŠ NACIŠKUS
KARO KRIMINALISTUS

Washingtonas. —f Atstovų 
rūmų komitetas 21 balsu 
prieš 5 užgyrė niujorkietės 
kongresmanės Elizabeth 
Holtzman pasiūlytą bilių, ku
rio tikslas paskubinti žinomų 
nacių kriminalistų deportavi
mą. Manoma, kad bilių už- 
girs ir visas Kongresas.

TELEGRAMA

Vilnius. — Liepos 9 d. čia 
pasibaigė tris dienas trukusi 
tradicinė tarprespublikinė 
studentų šventė “Gaudea- 
mus,” kuri vyko su devizu 
“Lenino Komjaunimui—stu
dentų daina.” Joje dalyvavo 
apie septynis tūkstančius 
dainininkų, šokėjų, muzikan
tų iš Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, Rusijos Federacijos, 
Baltarusijos ir Ukrainos.

Pirmąją šventės dieną žiū
rovai stebėjo spalvingas stu
dentų eitynes po iškilmingo 
ceremonialo/Lenino aikštėje į 
Kalnų parką, kur vyko Ta
rybų Lietuvos aukštųjų mo
kyklų studentų ansamblių 
vakaras. Čia gausiai susirin
kusiems žiūrovams Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių 
akademinis jaunimas parodė 
turiningą trijų dalių progra
mą. Daina, šokis, muzika an
sambliečiai šlovino Tarybų 
šalį, tarybinių tautų drau
gystę, spalio iškovojimus, 
darbą.

Įspūdinga šokių šventė 
įvyko “Žalgirio” stadione. 
Žaliojoje vietoje smagiai su
kosi plačiai šalyje žinomų 
Tallino ir Tartų miestų, Lat
vijos ir Lietuvos, Baltarusi
jos, šiaurės Estijos ir Kareli
jos aukštųjų mokyklų savi
veiklininkų poros. Šventę 
užbaigė bendras suktinis, 
kurį šoko visi šokėjai. Kon-

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

EKSKURSIJOS Į
TARYBŲ LIETUVĄ

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.
Visais reikalais kreipkitės į: 

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ 
102-02 Liberty Avė.; Ozone Park, N. Y. 11417

IŠ LIETUVOS

certinę programą taip pat at
liko pučiamųjų orkestrai.

Paskutinė “Gaudeamus” iš
kilmių diena buvo skirta stu
dentų chorų pasirodymams, 
Žaliojo Vingio estradoje dai
navo bendras jungtinis ketu
rių tūkstančių studentų cho
ras, atskirų respublikų aukš
tųjų mokyklų auklėtinių cho
rai. Žiūrovai audringais plo
jimais jauniesiems dailinin
kams dėkojo už gražiai atlik
tas broliškų respublikų liau
dies dainas, šiuolaikinių 
kompozitorių, tarybinės ir 
užsienio klasikos kūrinius.

Pasibaigus šiai įspūdingai 
šventei, jos organizacinio ko
miteto pirmininkas, Lietuvos 
TSK aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministras 
Henrikas Zabulis perdavė 
šventinę estafetę—liepsno
jantį deglą Latvijos TSR pa
siuntiniams.

Tarprespublikinės studen
tų dainų ir šokių renginiuose 
dalyvavo Lietuvos Komunis
tų Partijos ir Respublikos 
vyriausybės vadovai, Pabal- 
tijo respublikų aukštojo 
mokslo ir specialiojo viduri
nio mokslo ministrai, aukštų
jų mokyklų rektoriai, žymūs 
meno veikėjai iš Maskvos, 
Leningrado, Uljanovskio, 
Rygos, Tallinno ir kitų mies
tų. V. Petkevičienė
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Amerikoje bausmė 
dar aštresnė <

Tarybinis teisinas pripažino Anatolį Shcharanskį kaltu 
tarnavime Jungtinių Valstijų žvalgybai ir nubaudė 13 metų 
kalėjimu. Dėl to šios šalies spauda kelia didžiausių triukš
mą. Tą patį daro ir'šalies aukštieji valdininkai, pradedant 
prezidentų Carteriu. Tiesiog negirdėtu įtūžimu prakeikia 
visą socialistinę santvarką ir mūsų New Yorko meras 
Koch. O ką jau bekalbėti apie šios šalies ir viso pasaulio 
reakcinius žydus. Jų įtūžimui nebėra jokių ribų. Mat, 
Shcharanskis yra žydų kilmės Tarybų Sąjungos pilietis. 
Nepaisant kuomi jis beužsiimtų, kam jis parsiduotų ir tar
nautų, net jeigu ir Amerikos žvalgybai, jis jiems nekaltas, 
jis neturi būti baudžiamas . . .

Kalbant apie šį įvykį Tarybų Sąjungoje ir dėl jo keliamą 
triukšmą, būtinai reikia turėti galvoje panašų, atsitikimą 
šioje šalyje. Kaip tik tomis pačiomis dienomis čia buvo tei
siami ir nubausti 15 metų kalėjimu šios šalies pilietis Ro
nald Humphrey ir vietnamietis studentas David Truong. 
Jie irgi buvo kaltinami šnipinėjimu svetimai valstybei, bū
tent Vietnamo Socialistinei Respublikai. Betgi toji mūsų 
spauda ir tie valdininkai nė burnos neatidarė prieš šių vyrų 
teisimą ir nubaudimą dar ilgesnių metų kalėjimu.

Tiesa, Shcharanskis bažijasi, kad jis nekaltas, kad jis jo
kių slaptybių Amerikos žvalgybai nėra išdavęs. Betgi lygiai 
taip sako ir Humphrey su Truongu. Jie irgi sako, kad jie 
nėra niekam jokių Amerikos slaptybių išdavę. Tai kodėl 
minėti triukšmautojai tiki tarybiniu piliečiu Shchranskiu, o 
netiki savo piliečiu Humphrey? Argi tas neparodo jų dvi
veidiškumo?

Audra protestų prieš 
teismo sprendimą

Aukščiausiojo teismo prieš kelias dienas išneštas spren
dimas taip vadinamoje Bakke byloje sukėlė didžiausią 
protestų audrą, nes jis yra labai skaudus smūgis kovai 
prieš rasinę diskriminaciją ne tik apšvietoje, bet ir visose 
kitose amerikinio gyvenimo srityse. Nuosprendis pravestas 
5 balsais prieš 4. Prieš sprendimą balsavusieji teisėjai jį 
griežčiausiai pasmerkia. Nuosprendį smerkia ne tik juodieji 
žmonės, bet visa šalies pažangioji visuomenė. Antai Komu
nistų Partijos Centro Komitetas tuo klausimu išleido spe
cialų pareiškimą, kuriame liaudis raginama audringais pro
testais priversti Aukščiausiąjį teismą sprendimą pakeisti.

Bakke byla, kaip žinoma, prasidėjo Kalifornijoje. Ten 
prieš kiek laiko Kalifornijos Universiteto medicinos moky
klos viršininkai patvarkė, kad jon bus priimami studentai 
pagal kvotas, tai yra 100 aplikantų mokyklon įstoti 84 tu
rės būti baltieji ir 16 juodųjų. Tokia programa yra vadina
ma ‘‘‘afirmatyve programa,” tai yra ne tik žodžiais kovoja
ma už rasinę lygybę apšvietoje, bet ir praktiškais žygiais.

Ir štai vieną dieną aplikaciją įstoti į medicinos mokyklą 
įteikia 38 metų studentas Alan Bakke. Nors jis turi visas 
reikalingas mokslines kvalifikacijas, bet jo aplikaciją moky
klos viršininkai atmeta, nes baltųjų studentų kvota jau 
esanti užpildyta. Tuo tarpu juodieji aplikantai priimami, 
nes jų kvota dar neužpildyta. Bakke sako, kad jis yra rasi
niai diskriminuojamas, nes jis nepriimamas į mokyklą tik 
todėl, kad jis baltas. Na, ir jis kreipiasi į teismą su reikala
vimu mokyklos viršininkų patvarkymą atmesti. Aukščiau
siojo teismo dauguma, kaip sakyta, taip ir padarė.

Kaip diena aišku, kad nuo dabar šį teismo nutarimą ra
sistai panaudos prieš afirmatyves programas ne tik visose 
aukštosiose mokyklose, bet ir pramonėje, ir įstaigose, ir 
visur kitur, kur tik bus bandoma rasinę diskriminaciją pa
šalinti. Aukščiausiojo teismo dauguma su šiuo savo nutari
mu jiems frankas įdėjo labai galingą įrankį. Jis turi būti iš 
jų rankų išmuštas.

Reikia pasitikėti Amerikos liaudimi, kad jinai tą padarys, 
priversdama Aukščiausiąjį teismą šį nutarimą atšaukti.

Klaidinga politika 
yra nuostolinga

Dėka reakcinių kongresmanų Henry Jackson, Daniel 
Moynihan, Robert Dole ir kitų pastangų ir užsispyrimo 
prekyba tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos yra 
sumažėjus net 30 procentų. Ir konservatyviškai apskai
čiuojant, tąs reiškia Amerikos darbininkams netekimą ma
žiausia milijono darbų. Jau vien tiktai tuo požiūriu imant, 
labai didelis nuostolis.

Gal toks pat nuostolis ir socialistiniam kraštui, kurio mū
sų jacksonai ir moynihanai taip baisiai neapkenčia ir sušilę 
darbuojasi už bloginimą su juo santykių? Neatrodo. Kaip 
tik per šį laikotarpį Tarybų Sąjungos prekyba su Vakarų 
Vokietija ir kitais kapitalistiniais kraštais smarkiai padidė
jo. Nėra jokia paslaptis, kad tos šalys nesigaili jokių pa
stangų prekybai su Tarybų Sąjunga praplėtisti.

Hong Kong. — Čia gautas 
pranešimas, kad santykiai 
tarp Kinijos ir Albanijos yra 
labai įtempti. Kinija jau nu
traukė visokią Albanijai eko
nominę ir militarinę pagalbą.

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
F'oreign countries, 6 months $ 6.50

Mexico City. — Liepos 16 
d. du autobusai, pilni kelei
vių, įvažiavo į degantį gazoli
no sunkvežimį. 10 žmonių 
ant vietos žuvo. Sužeistų yra 
apie 150.

Kas ką rašo ir sako
SVEIKINAME 
LAIMĖTOJUS

Vėliausiame Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo organo 
“Tiesa” numeryje pranešami 
tik pasibaigusio naujų narių 
įrašymd ir užrašymo naujos 
apdraudos esantiems na
riams vajaus rezultatai. Per 
vajų buvę įrašyta 109 nauji 
nariai ir užrašyta apdraudos 
$127,000 sumoje.

Pirmą dovaną laimėjo Eli
zabeth Dominic, LDS 37 kp., 
Wilmerding, Pa.

Antrą dovaną laimėjo 
Charles G. Neuman, 134 kp., 
Cudahy, Wis.

Penktą dovaną laimėjo: 
Anthony J. Stasik, 142 kp., 
Pittsburgh, Pa.; Anne Yaks- 
tis, 13 kp., Ozone Park, 
N. Y.; Servit Gugas, 21 kp., 
Detroit, Mich.; Bertha Rye, 
21 kp., Detroit, Mich.; ir Jo
seph Petchuk, 35 kp., Los 
Angeles, Cal.

O šeštą dovaną laimėjo Jo
seph Petraus, 55 kp., Cleve
land, Ohio.

Mes nuoširdžiausiai sveiki
name visus dovanų laimėto
jus. Jie įrodė, kad su ryžtu ir 
pasiaukojimu dar galima 
naujų narių įrašyti į LDS.

LENKIJOS KOSMONAUTO 
PADĖKOS ŽODIS

Sėkmingai atlikę jiems pa
vestą mokslinį uždavinį erd
vėje ir laimingai sugrįžę ta
rybinis kosmonautas P. Kli- 
mukas ir Lenkijos Liaudies 
Respublikos kosmonautas M. 
Hermaševskis buvo liepos 6 
dieną iškilmingai sutikti 
Kremliuje. Klimukas apdo
vanotas Lenino ordinu, o 
hermaševskis—Lenino ordi
nu ir “Aukso žvaigždės” me
daliu. Juos šiltai pasveikino 
ir dovanas įteikė Tarybų Są
jungos prezidentas Brežne
vas.

“Ką tik man įteikti aukš
čiausi Tarybų Sąjungos ap
dovanojimai,” pasakė M. 
Mermaševskis.” Tai man la
bai didelė garbė. Suprantu, 
kad šiais apdovanojimais pa
reikšta didelė pagarba vi
siems Lenkijos kariuomenės 
kariams, visiems lenkams.

Aš šiandien sujaudintas, 
tuo labiau sujaudintas, kad 
šiuos apdovanojimus man 
įteikėte jūs, gerbiamas 
TSKP CK Generalini SekreJ 
toriau, drauge Tarybų Są
jungos matšale.

Aš labai džiaugiuosi, kad 
mano šalis dalyvauja pilotuo
jamuose skridimuose pagal 
“Interkosmoso” programą.

Šiomis iškilmingomis mi
nutėmis leiskite padėkoti vi
siems, kurie mus ruošė šiam 
skridimui, kurie kūrė tokią 
gerą, puikią techniką, labai 
gerai veikusią kosmose.

Norėčiau taip pat labai pa
dėkoti savo zbičiuliui, savo 
skridimo draugui Piotrui Kli- 
mukui—laivo “Sojuz-30” va
dui.

Šie dideli apdovanojimai 
uždeda man labai didelę at
sakomybę—dirbti dar geriau 
taikos vardan, kad stiprėtų 
mūsų tautų draugystė.”

NELAIMINGAS 
MARTYNAS IR 
VĖL GRŪMOJA

Šį kartą “N.” redaktorius 
Martynas Gudelis jau tiesiog 
pirštu rodo į “Draugo” vy
riausią redaktorių kunigą 
Praną Garšvą ir šaukia:

“Kun. Garšva, pradėjęs 
baltinius plauti, pasirinko la
bai blogą laikotarpį. Apšmei
žęs Naujienų redaktorių, jis 
manė, kad galės Lietuvos 
valstybei ir lietuvių tautai 
padarytą žalą laikyti paslap
tyje. Lietuvos seimo vaiky - 
tojų, demokratinės santvar
kos ardytojų negalėjo teisti 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
dabar, pradėjus provokaci
jas, visa ta lietuviško gyve
nimo votis bus prapiauta

LAISVĖ

Amerikos teisme. Nebus pa
liktas nei vienas, kuris ban
dys Draugo paskelbtus 
šmeižtus kartoti ir niekinti 
Naujienų redaktorių.”

Kitais žodžiais, nuo dabar 
visi užsidarykite burnas ir nė 
“mur” apie mūsų Martyno 
jokias nuodėmes.

KUNIGŲ LIETUVOJE 
NESTINGA

Kanados klerikalų “Tėviš
kės žiburiuose” (liepos 6 d.) 
rašoma:

“Lietuvoje šiemet jau mirė 
daugiau kaip 10 kunigų. Li
kusiųjų eiles šiemet tačiau 
papildė taip pat 10 naujų ku
nigų, kurie buvo pašventinti 
paskutinį gegužės mėnesio 
sekmadienį Kaune ir Pane
vėžyje.”

Arba:
“Laiške iš Kruopių (Lietu

voje) viena maldininke apra
šo primicijas—pirmąsias 
naujais įšventinto kunigo Mi
šias ir sako: “Sekmadienį 
prasidėjo pamaldos 9 vai. ir 
tęsėsi iki 2 vai. Tai aš išbu
vau bažnyčioje penkias va
landas. Sakė daug pamokslų, 
tai ir prisiverkiau. Buvo la
bai gražu ir paliko didelį įs
pūdį. Labai džiaugiuos, kad 
važiavau, nes tokių iškilmių 
nebuvau mačiusi. Buvo 12 
kunigų ir 8 klierikai, o jau 
žmonių labai daug, mūsų 
bažnytėlėje netilpo.”

IR TARYBŲ LIETUVA 
DALYVAUS HAVANOS 
FESTIVALYJE!

Savaitraštis “Gimtasis 
kraštas” (liepos 6 d.) rašo:

“Liepos 28-ją Havanoje 
prasidės XI pasaulinis jauni
mo ir studentų festivalis, ku
riam ruošiasi ir mūsų respu-

KRISLAI “LAISVEI”

KAI KAS IŠ AMERIKOS 
LIETUVIŲ PRAEITIES

Šiuosyk norėtume laikraš
čio skaitytojams trumpais 
bruožais papasakoti kai ką iš 
Amerikos lietuvių praeities. 
Priminti jų istorijos dideles 
ir gražias tradicijas, o senes
niosios kartos žmonėms—ir 
jų jaunystės laikus. Čia rem
simės trijų leidinių medžia
ga, kuri vienaip ar kitaip lie
čia JAV lietuvių pažangio
sios veiklos istoriją.

1. Marksizmo idėjos JAV 
lietuviuose XIX a. 
pabaigoje

Apie tai parašyti paskatino 
viena knyga—neseniai pasi
rodęs tarybinio mokslininko 
Ch. Momdžiano veikalas “Po
lis Lafargas ir marksizmo fi
losofija” (rusų k.). Mat, šis 
veikalas skirtas įžymaus 
marksizmo teoretiko ir pro
pagandisto Polio Lafargo 
(1842-1911) gyvenimui, poli
tinei ir mokslinei veiklai nu
šviesti. O io vardas ir darbai 
savo laiku buvo gerai pažįs
tami Amerikos lietuviams. 
Polis Lafargas—vienas iš tų 
žmonių, per kurių veikalus 
JAV lietuviai dar XIX a. pa
baigoje susipažino su revo- 
liucinėmos marksizmo idėjo
mis.

Šios šalies lietuvius mark
sizmo mokslo idėjos pasiekė 
XIX a. devintajame dešimt
metyje. Jau “Lietuviškojo 
balso” laikraštyje (1885- 
1889), nagrinėjant sociali
nius, ekonominius ir kitus 
kapitalizmo klausimus, rem
tasi K. Marksu, dėstomos jo 
“Kapitalo” kai kurios mintys 
ir teiginiai. Antai, J. Šliūpo 
straipsnių ciklas “Likimas 
žmogaus ant žemės” (“LB,” 
1888, Nr. 15) turėjo specialų 
poskyrį, pavadintą “Teorija 
K. Markso.” Tame cikle api
būdinama taip pat F. Engel
so,. kitų marksistų—A. Bebe- 
lio, V. Libnechto—veikla. F. 

blikos atstovai. Kartu su ofi
cialia delegacija į Kubos sos
tinę išvyks grupė Tarybų 
Lietuvos menininkų.

Teisę dalyvauti festivalyje 
įgijo atrankinės kūrybinės 
estafetės laureatų vardus iš
kovoję estrados dainininkai, 
Valstybinės konservatorijos 
vyresniojo dėstytojo V. Ind- 
rikonio solinio dainavimo kla
sės trečio kurso studentai V. 
ir A. Frankoniai. Havanoje 
pasirodys Lietuvos TSR val
stybinio akademinio operos 
ir baleto teatro solistė L Mil
kevičiūtė, V. Ganelino vado
vaujamas kamerinės džiazo 
muzikos trio.”

Su dideliu susidomėjimu 
tame pačiame savaitraščio 
numeryje skaitome ir šį pra
nešimą:

“Gražų jaunų užsienio lie
tuvių būrį, atkeliavusį iš 
JAV, Prancūzijos, Kolumbi
jos, Vakarų Berlyno, pasiti
ko Vilniaus valstybinis V. 
Kapsuko universitetas. Sve
čiai bus jau šeštus metus čia 
rengiamų lituanistikos kursų 
klausytojai: tobulins lietuvių 
kalbos įgūdžius, susipažins 
su Tarybų Lietuva.

Svečius maloniai priėmė ir 
pasveikino Universiteto rek
torius prof. dr. J. Kubilius, 
supažindino su seniausia Ta
rybų Sąjungos aukštąja mo
kykla. Našaus darbo jaunuo
liams palinkėjo “Tėviškės” 
draugijos pirmininkas P. Pe
tronis.

Pirmajame susitikime da
lyvavo kursų vadovas Uni
versiteto doc. S. Venskevi- 
čius, Filologijos fakulteto de
kanas doc. J. Pikčilinis, “Tė
viškės” draugijos pirmininko 
pavaduotojas S. Krivickas, 
“Gimtojo krašto” laikraščio 
redaktorius V. Reimeris, 
Universiteto užsienio ryšių 
skyriaus viršininkė L. Mi
liauskienė.”

Engelso teiginiais paremtas 
ir J. Andziulaičio straipsnis 
“Teorija kovos už būvį,” pa
skelbtas 1891 m. “Vienybės 
lietuvnikų” laikraštyje (1891, 
Nr. 1-3). Galima nurodyti ir 
kitus straipsnius XIX a. pa
baigos pažangiojoje lietuvių 
periodikoje, kur vienokiu ar 
kitokiu mastu skleidė mark
sizmo mintis (pvz., “Naujoje 
Gadynėje,” 1894, kovo 19 d. 
įdėtas1 straipsnis “Pora žo
džių apie' pažiūras krikščio
niškojo mokslo ir moksliško 
socializmo”).

Tačiau tuo laiku (XIX aa. 
pabaigoje) tarp marksizmo 
teoretikų Amerikos lietu
viuose bene populiariausias 
buvo kaip tik Polis Lafargas. 
Jo publicistiniai ir moksliniai 
raštai buvo verč; *mi į lietu
vių kalbą, spau- linami laik
raščiuose, leidz" ami atskiro
mis knygomis.

Iš jų visų pirma pažymėti
nas P. Lafargo veikalas— 
pamfletas “Kapitalo religi
ja.” Minėtos knygos autorius 
šį kūrinį apibūdina kaip pro
letarinės marksistinės publi
cistikos šedevrą (p. 38).

Ši P. Lafargo veikalą, pa
vadintą “Religija kapitalo,” 
išvertė žinomas JAV lietuvių 
ateistas V. Dembskis ir pa
skelbė “Naujos gadynės” 
žurnale 1894 m. (Nr. 3-11).

Imituojant religinių gies
mių, maldų ir kitų apeigų sti
lių ir formą, čia išdėstoma 
kapitalistinės santvarkos so
cialinė esmė, jos antihuma
niška prigimtis, parodomi vi
diniai kapitalizmo prieštara^ 
vimai ir jo istorinis pasmerk
tumas. JAV lietuvis iš šio 
veikalo susipažino su mark
sizmo kategorijomis, P. La
fargo kūrinio forma padėjo 
skaitytojui lengviau suvokti 
sudėtingas problemas ir įsi
savinti skelbiamas idėjas.

PENKTADIENIS, LIEPOS [JULY] 21, 1978

Tais pačiais metais (1894 
m.) atskiru leidiniu pasirodė 
“Priedas prie sulyginamosios 
mitologijos Povilo Lafargo.” 
Mitologijos klausimams P. 
Lafargas skyrė ypatingą dė
mesį, norėdamas materialis
tiniu požiūriu išaiškinti seno
vės žmonių sukurtus mitus, 
parodyti jų “žemiškąjį” po
būdį. F. Engelsas jo darbus 
iš mitologijos apibūdino kaip 
originalius, tačiau nevisur 
argumentuotus. “Daug kas 
P. Lafargo lyginamosios mi
tologijos darbuose—rašo Ch. 
Momdžianas,—ginčytino ir 
nepakankamai motyvuoto. 
Tačiau svarbu tai, kad šioje 
srityje jis pasirodė kaip tik
ras novatorius” (p. 228).

2. Apie JAV lietuvių 
filosofinę mintį

Iki šiol nebūta platesnio ir 
specialesnio veikalo iš lietu
vių filosofijos istorijos. Bur
žuazijos valdymo laikotarpiu 
šioje srityje nieko nebuvo 
padaryta. Tik tarybiniais 
metais, išaugus filosofijos 
specialistams, pradėta inten
syviau tyrinėti ir lietuvių fi
losofinės minties raida. Pe
riodikoje ir atskiromis kny
gomis pasirodė nemaža tos 
srities darbų (straipsnių ir 
monografijų).

Dabar Vilniaus V. Kapsu
ku universiteto leidiniu pasi
rodė specialus rinkinys “Lie
tuvių filosofijos istorijos 
bruožai,” kur nuosekliai iš
dėstoma mūsų filosofijos rai
da nuo. senovės lietuvių pa- 
saulėžiūrės iki mūsų dienų. 
Šią knygą paruošė autorių 
kolektyvas, jų tarpe profeso
riai R. Plečkaitis, B. Genze
lis, doc. J. Mureika, jaunes
nės kartos filosofijos specia
listai.

Įdomu ir svarbu pažymėti, 
kad šiame leidinyje—keliuo
se jo skyriuose—liečiama, 
apibūdinama ir vertinama 
Amerikos lietuvių autorių 
veikla įvairiose filosofijos sri
tyse. Per kelis kartus čia na
grinėjamos J. Šliūpo, J. 
Adomaičio-Šerno, V. Dembs- 
kio filosofinės—visuomeni
nės pažiūros, jų knygos ir ki
ti darbai. Šie JAV lietuvių 
autoriai nemaža nuveikė, 
skleisdami materialistinę pa
saulėžiūrą, propaguodami 
apskritai pažangias filosofi
nes, socialines idėjas, ypač 
kovodami prieš religiją ir 
klerikalizmą. Kai kuriais at
vejais jie stovėjo prie lietu
vių marksistinės filosofijos 
užuomazgų ir pradmenų. Ir 
apskritai, kaip rodo knygos 
medžiaga, JAV lietuvių 
autoriai įnešė svarų indėlį į 
mūsų nacionalinės filosofinės 
minties istoriją.
3. JAV lietuvių darbininkų 

spauda
Jau keliolika metų Vilniaus 

V. Kapsuko universiteto žur
nalistikos specialybės stu
dentams yra skaitomas spe
cialus kursas—JAV lietuvių 
periodikos istorija 1879-1919 
m. To kurso pagrindu Žurna
listikos katedroje dabar 
spaudai paruoštas darbas—

“JAV lietuvių darbininkų pe
riodika 1905-1917 m.”

Leidinyje įvairiais požiū
riais apžvelgiama Amerikos 
lietuvių darbininkų spaudos 
raida minėtu laikotarpiu. Čia 
remiamasi to laiko JAV lie
tuvių laikraščių—“Kovos,” 
“Laisvės” ir kitų medžiaga, 
įžymių publicistų (V. Kapsu
ko, J. Šukio, L. Prūseikos, 
K. Vidikio-Taufo, P. Eiduke
vičiaus ir kt.) raštais.

Darbe parodoma JAV lie
tuvių darbininkų socialistinio 
judėjimo ir jo periodikos vi
dinė kova ir diferenciacija. 
Didžioje Spalio socialistinės 
revoliucijos įtakoje JAV lie
tuvių darbininkų spauda ga
lutinai išsiskyrė į revoliuci
nę, pasukusią marksizmo ke
liu, ir oportunistinę—deši
niųjų kryptį.

Leidinyje aptariamu laiko
tarpiu JAV lietuvių revoliu
cinėje periodikoje (“Kovoje” 
ir kt.) savo kelią pradėjo R. 
Mizara, A. Bimba ir kiti pub
licistai, tapę įžymaus komu
nistinio judėjimo veikėjais.

L. Antanaitis

VEDYBŲ BIZNIS
Išeiviai iš Azijos ir Afri

kos šalių gali gauti leidimą 
nuolatinai apsigyventi Angli- 
jojk tik tuo atveju, jei ves 
anglę. Tuo pasinaudojo apsu
krūs! verteivos, kurie organi
zavo j nuotakų “tiekimą” už 
net neturtingiems “jauni
kiams” gana prieinamą kai
ną—50 svarų sterlingų. Kaž
koks ponas Hitrou netgi ati
darė kontorą, kuri ištisai už
siima šiuo bizniu, Hitrou su
randa merginą, kuri “nori 
susituokti,” supažindina ją 
su “vyru,” o sutuoktuvių ce
remonijoje atlieka “sužadėti
nės” tėvo vaidmenį. Mis Ša- 
ron Grei įvairiais vardais 
“teisėtai” susituokė net 12 
kartų. Kita Hitrou klientė 
per mėnesį “ištekėjo” tris 
kartus.

Laiškas iš 
Lietuvos

Gerb. Drauge A. Bimba
Baigiantis mano atosto

goms ir išvažiuojant atgal į 
Tarybų Lietuvą, noriu padė
koti Jūsų vardu visiems 
Amerikos lietuvių pažangie
čiams už -tokį nuoširdų priė
mimą ir globą. Man, jau ilga
laikiam “Laisvės” laikraščio 
skaitytojui, buvo įdomu susi
pažinti su pažangiųjų Ameri
kos lietuvių judėjimu; su Jū
sų man aprodyta laikraščio 
redakcija, buvusia spaustu
ve.

Ypatingai nuoširdus ačiū 
“Aido” choro vadovei Mildai 
Štensler, kuri aprodė man ir 
mamai Niujorką ir supažindi
no su daugeliu pažangiečių 
“Aido” choro minėjimo metu. 
Tuo pačiu siunčiu linkėjimus 
lietuviškos dainos mylėto
jams “Aido” chore.

Su linkėjimais,
Šarūnas Konkulevičius

Inžinierius-statybininkas 
Kaunas
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Mieli draugai laisviečiai! Grąžinantieji gyveni o džiaugsmą Lietuvos sostinės tolimesnio

Telšių vaizdai: naujieji LKP Telšių rajono komiteto rūmai. 
Stovi: šio komiteto II sekretorius V. Duoba, J. Paleckis ir I 
sekretorius V. Vengalis.

Rašau po pasibaigusios 
mūsų Aukščiausiosios Tary
bos sesijos, kurioje apsvar
stytas svarbus klausimas 
apie valstybinės drausmės 
būklę respublikos pramonėje 
ir priemones jai toliau stip
rinti. Pranešėjas tuo klausi
mu, Liaudies kontrolės komi
teto pirmininkas A. Baraus
kas plačiai apžvelgė padėtį 
pramonėje. Jis pažymėjo jos 
nuolatinį augimą ir sėkmingą 
bendrijų planų įvykdymą 
bei viršijimą. Per 1976-1977 
metus ir šių metų 5 mėnesius 
respublikos pramonė viršum 
plano realizavo produkcijos 
daugiau kaip už 263 milijo
nus rublių. Tačiau pramonės 
darbe esama dar daug trūku
mų. Apie tuos trūkumus, ku
rie pasireiškia kai kur žema 
darbo disciplina, kadrų teka- 
mumu, pravaikštomis, žema 
gaminių kokybe ir k. prane
šėjas kalbėjo nuodugniai, pa
siremdamas konkrečiais fak
tais. Papildomame praneši
me A. Tarybos komisijų var
du, kurį padarė LKP Telšių 
rajono komiteto I sekreto
rius V. Vengalis bei dalyva
vę diskusijose deputatai iš
kėlė daug teigiamų bei kriti- 
kuotinių reiškinių pramonės 
veikloje. Sesija priėmė tuo 
klausimu platų nutarimą, nu
kreiptą į trūkumų pašalini
mą.

Sesija patvirtino naujuoju 
Statybos ministru Bronislovą 
Šešplaukį. Buvęs ilgametis 
Statybos ministras Romual
das Sakalauskas perėjo į kitą 
darbą—jis paskirtas Tarybų 
Sąjungos Statybos ministro 
pavaduotoju. Panašiose 
aukštose pareigose dirba jau 
keletas lietuvių. Sąjunginių 
ministrų pavaduotojų parei
gose veikia J. Nekrašas, 
Adomaitis, Krypaitis, TSRS 
Radijos ir Televizijos. komi
teto pirmininku pavaduotoju 
yra Juškevičius, o Visasąjun
ginės profsąjungų centro ta
rybos sekretorium K. Mac- 
vičius.

Neseniai Vilniaus televizija 
transliavo įdomų ir savotišką 
vaidinimu. Tai buvo įrašas 
birželio viduryje Kauno Dai
nų slėnyje atvirame ore vai
dintas R. Blaumanio veikalas 
“Siuvėjų dienos Silmačiuo- 
se.” Tą veikalą bene 1936 
metais esu išvertęs iš latvių 
kalbos Kauno dramos teat
rui. Nuo to laiko jis buvo vai
dinamas apie 300 kartų ir vis 
turi pasisekimą. Veikale vie
noje scenoje vaizduojamos 
tradicinės Joninių iškilmės. 
Vaidinimas Kaune buvo ypa
tingas tuo, kad jame šį kartą 
drauge su lietuviais artistais 
dalyvavo svečiai latvių ir es
tų artistai, kiekvienas kalbė
ję savo kalba. Kai kuriuose 
vaidmenyse pasireiškė visų 
trijų tautų artistai. Kadangi 
veikalas plačiai žinomas, žiū
rovai galėjo suprasti įvairia
kalbį spektaklį, kurs tapo 
gražia tautų draugystės de
monstracija.

Gražia tautų draugystės 
švente pavirto ir VII vasaros 
spartakiados iškilmingas ati
darymas Vilniuje “Žalgirio“ 
stadijone. Beveik 700 tūk
stančių žmonių Lietuvoje da
lyvauja masiškose spartakia
dos varžybose, taip pat svei

katos olimpiadoje šūkiu “Nuo 
gintarinės Baltijos iki olimpi
nės Maskvos.” Atidaryme 
įvyko įspūdingi ir skaitlingi 
sportininkų bei meno kolek
tyvų pasirodymai. Žiūrovai 
gėrėjosi Maskvos, Baltarusi
jos, Latvijos, Krasnodaro 
akrobatikos bei meninės 
gimnastikos meistrų virtuo
ziškumu, gairininkų drąsa 
bei įvairių šakų sportinin
kais. Grožio, jėgos, draugys
tės šventės programą atliko 
beveik 5000 žmonių—Kauno 
valstybinis bei televizijos ir 
radijo chorai, pučiamųjų or
kestras “Trimitas,“ Filhar
monijos simfoninis orkest
ras, Kauno kūno kultūros in
stituto studentai, Tarybinės 
Armijos kariai, aukštųjų mo
kyklų ansambliai, tautinių, 
ritmainių bei sportinių šokių 
kolektyvai ir pučiamieji or
kestrai, Vilniaus vidurinių 
mokyklų spaliukai bei vyres
niųjų klasių moksleiviai. Per
pildytame stadijone tarp pu
blikos buvo ir ką tik pasibai
gusios respublikos Aukščiau
siosios Tarybos sesijos daly
viai deputatai.

Šiomis dienomis aplankiau 
Parodų rūmuose surengtą 
grandiozinę taikomojo liau
dies meno dirbinių parodą, 
užimančią erdviąsias parodų 
rūmų sales. Gintaro papuo
šalai, keramikos darbai, 
audiniai, kilimai, išsiuvinėji- 
mai, medžio raižiniai ir daug 
kitko, net baldai.

Įdomu buvo pamatyti ir sa
viveiklinio dailininko Vytau
to Pečidros paveikslų paro
dą. V. Pečiūra karo metu bu
vo lietuvių meno ansamblių 
direktorius, po karo Meno 
reikalų valdybos viršininkas, 
vėliau Paveikslų galerijos 
vedėjas. Dėl sunkios ligos 
nuo 1970 m. jis pensininkas 
tačiau daug jėgų skiria tapy
bai yra sukūręs 219 paveiks
lų, kurių dauguma išstatyta 
parodoje. Tai ne tik peizažai 
ir natiurmortai, bet ir siuže
tiniai paveikslai, kuriuose at
vaizduotos žanrinės scenos iš 
buržuazinių laikų, karo metų 
ir dabarties.

Siunčiu Jums, mieli drau
gai, geriausius linkėjimus.

Bukit sveiki!
Justas Paleckis

Vilnius, 1978.VII.2

• Lenkų mokslininkų nusta
tyta, jog paukščiai ir gyvūnai 
tų rajonų, kur nutiestos 
aukštos įtampos linijos, turi 
silpnesnę regimąją atmintį, 
pablogėja jų pusiausvyros 
pojūtis, labiau sujaudinti ner
vai. Elektra neigiamai veikia 
ir miestuose besilaikančius 
gyvūnus. Specialistai ima 
reikalauti, kad būtų uždraus
ta tiesti elektros linijas per 
rezervatus ir draustinius.

• Šiauriniuose Alžyro rajo
nuose sėkmingai įgyvendina
mas šūkis “Žaliasis barjeras 
prieš Sacharą.“ Jau pasodin
tas pirmasis milijardas me
džių, kurie sergsti 600 tūk
stančių ha. Po dvidešimties 
metų juosta pasieks 1,500 
km ilgį ir grąžins šaliai 12 
mln. ha žemių, kuriose kita
dos augo žemės ūkio kultū
ros.

Man sugrąžino sveikatą
Vilniuje, Antakalnio gat

vės pakraštyje, boluoja keli 
pastatai. Vieni šių pastatų 
dideli langai žiūri į gerokai 
nutolusią triukšmingą gatvę, 
o ties kitais dieną naktį ne
pabaigiamą miško pasaką se
ka Sapieginės kalvų pušys. 
Šiame puikiame sostines 
kampelyje yra Tuberkuliozės 
mokslinio tyrimo institutas.

Tuberkuliozės mokslinio 
tyrimo institutas man neblo
gai pažįstamas. Prieš kelioli
ka metų susirgau lėtiniu 
plaučių uždegimu. Buvau pa
siųstas į šį institutą, pirmąją 
savo gyvenime stacionarę li
goninę. Atvirai pasakysiu, 
pradžioje gerokai sunerimau. 
Sako, sergu lėtiniu plaučių 
uždegimu, o čia pagrindinai 
gydo tuberkulioze sergan
čiuosius. Vaikystės takuose 
teko matyti lėtai lyg žvakės 
šviesa gęstančius žmonės. 
Kaimynai liūdnai galvą palin
guodavo. Vargšas džiovinin
kas . . .

Daug šios ligos palaužtų 
tragiškų likimų pavaizduota 
meninės literatūros drobėse. 
Kiek talentingų žmonių 
pirmlaiko pašaukė kapai! 
Prisiminkime rašytoją Joną 
Biliūną . . .

Jau pirmosiomis dienomis 
instituto klinikinės ligoninės 
gydytojai mane nuramino. 
Pasirodė, čia gydomos įvai
rios plaučių ligos. Mūsų lai
kais ir tuberkuliozė sėkmin
gai išgydoma. Savo akimis 
tai pamatysite,—sakė malo
nūs gydytojai.

Tuomet instituto klinikose 
praleidau keletą mėnesių. 
Dar pasiuntė į Kauno pa
kraštyje, senojo Panemunės 
pušyno prieglobstyje esančią 
A. Domaševičiaus sanatori
ją. Geri vaistai, rūpestinga 
priežiūra, pušynų oras ir ge
ras maistas grąžino sveikatą. 
Visiems laikams palikau dė
kingas instituto gydytojams 
ir seselėms. Mus dažnai pala
tose vizituodavo instituto di
rektorius, medicinos dakta
ras profesorius Jurijus Gam- 
peris. Nevilties valandą ap
lankiusį ligonį šviesia viltimi 
praskaidrindavo kiekvienas 
susitikimas su direktoriaus 
pavaduotoju mokslo ir gydy
mo reikalams, medicinos 
kandidatu Vladu Miniumi— 
Lietuvoje žinomu publicistu, 
medicininių žinių populiarin
toju.

Mano akyse žmonės palik
davo instituto klinikas, gy
dytojams įteikdami gėlių 
puokštes. Šypsojos buvę li
goniai ir juos išgydę gydyto
jai. Ir pastariesiems pati 
brangiausia dovana buvo 
nuoširdžios padėkos žodžiai 
ir akyse ištryškusios 
džiaugsmo^ ašaros. Žmonės 
grįžo dirbti ir gyv.enti šio in
stituto personalo motiniško 
triūso pagalbą, nugalėję 
klastingą ligą.

Apie kiekvieną instituto 
gydytoją galima būtų pasa
kyti daug gerų ir nuoširdžių 
žodžių.

Gydytoja Jolita Gulbinaitė. 
1953 m. baigė Kauno medici
nos institutą ir trejus metus 
dirbo Lazdijų rajoniniame 
tuberkulioziniame kabinete. 
Atvyko dirbti į Tuberkulio
zės mokslinio tyrimo institu
tą. Čia parašė ir apgynė kan
didatinę disertaciją. Puiki 
specialistė, jautrus ir nuošir
dus žmogus. Su gydytoja 
Gulbinaitė ligoniai tariasi ir 
prašo patarimo įvairiais gy
venimo klausimais, kuriuos 
vargu ar patikėtų net arti
miems žmonėms. Gydytoja 
aktyvi visuomenininke, daž
nas svečias įvairiose rajonuo
se, kur konsultuoja ligonius, 
skaito paskaitas. Meilę žmo
gui ir aukštą mediko parei
gos pašaukimą gydytoja es
tafete gavo iš savo tėvo, dar 
cariniais laikais baigusio 
mokslus ir apie 50 metų vais

tininku dirbusio Kaukaze, 
Tauragėje, Kaune.

Pasikalbėjimas su 
direktoriaus pavaduotoju
Šiomis dienomis aplankiau 

institutą. Malonu buvo susi
tikti su pažįstamais gydyto
jais. Instituto direktoriaus 
pavaduotojas medicinos kan
didatas Vladas Minius malo
niai sutiko papasakoti apie 
kolektyvo darbą, kovos su 
tuberkulioze Lietuvoje lai
mėjimus ir uždavinius.

Kokie moksliniai uždavi
niai šiuo metu sprendžiami? 
Keletą žodžių apie instituto 
mokslinius bendradarbius.

Tuberkuliozės sergamumo 
ir apsikrėtimo priežasčių ty
rimas, tuberkuliozės bakte
riologiniai tyrimai ir plaučių 
ligų diagnostika—trys pa
grindinės mūsų instituto 
mokslinio darbo kryptys.

Nuo 1974 m. Radviliškio, 
Plungės ir Švenčionių rajo
nuose tiriame profilaktikos 
ir gydymo metodus ir for
mas, ieškodami optimaliausio 
kovos su tuberkulioze mode
lio. Šiuose ir kituose rajo
nuose pastoviai tikrinama 
gyventojų sveikata, daug dė
mesio skiriant ir kitoms 
plaučių ligoms. Artimiausiais 
metais tyrimų medžiaga bus 
apibendrinta. Tuomet tuber
kuliozės gydymo įstaigos ga
lės dar sėkmingiau kovoti su 
šia liga.

Tuberkuliozė ir lėtiniai 
plaučių susirgimai supanašė
jo ir tapo sunkiai atskiriami. 
Turime savo klinikas, labara- 
torijas, moderniškus įrengi
mus, eksperimentinę bazę. 
Ligoniai institute tiriami pa
naudojant laboratorinių me
todų kompleką. Mūsų specia
listai tiksliai nustato ligą ir 
geriausius metodus jai gydy
ti, bakterijų atsparumą vais
tams.

Institutas palaiko tamprius 
ryšius su TSRS Centriniu 
tuberkuliozės mokslinio tyri
mo institutu Maskvoje, dar
bo kolegomis Leningrade, 
Minske. Darome bendrus ty
rimus, pastoviai keičiamės 
moksline informacija. Mūsų 
institute pastoviai dirba kva
lifikacijos kėlimo kursai, ku
riuose tobulinasi gydytojai 
ftiziatrai iš įvairių Lietuvos 
rajonų. Taip pat yra Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto gy
dytojų tobulinimosi fakulteto 
tuberkuliozinis skyrius. Mū
sų klinikose praktikuojasi 
universiteto medicinos fakul
teto studentai.

Per dvidešimt instituto 
mokslinių bendradarbių ir 
gydytojų turi mokslinius 
laipsnius. Beveik visi moksli
nius darbus apgynė dirbdami 
institute. Štai pereitais me
tais kandidatinę disertaciją 
apgynė vyr. mokslinė bend
radarbė Palmira Butkienė. 
Mokslinius darbus rašo chi
rurginio skyriaus vedėjas 
Pranas Naujokaitis ir gydy
tojas chirurgas Vladas Ven- 
cevičius.

Paruošėme ir išleidome 
įvairių specialybių gydyto
jams vadovėlį “Tuberkulio
zės vadovas,“ 5 tomus moks
lo darbų rinkinių apie tuber
kuliozės profilaktiką, diag
nostiką ir gydymą.

Jūsų institutas yra kovos 
su tuberkulioze mokslinis— 
metodinis centras respubli
koje. Ką galėtumėte pasaky
ti apie Lietuvoje veikiančias 
kitas tuberkuliozės gydymo 
įstaigas?

Rajonuose yra tuberkulio
ziniai kabinetai arba dispan
seriai. Rajonų centrinėse li
goninėse dirba tuberkuliozi
niai skyriai. Lietuvoje turi
me tuberkuliozines ligonines 
ir sanatorijas. Yra lopšeliai- 
darželiai. Juose esantieji vai
kai neserga, o kontaktavosi 
su sergančiais tėvais.

Valkininkų ir Kulautuvos 
mokyklose-internatuose mo

kosi ir gyvena pilnai valsty
bės išlaikomi baigę gydytis 
jaunuoliai. Apie 500 vaikų 
gydosi ir mokosi labai gerai 
įrengtoje Valkininkų “Puše
lės” sanatorijoje.

Absoliuti šių gydymo įstai
gų dauguma įsteigtos tarybi
niais metais. Ten moderniš
ki įrengimai, vaistai, geras 
maistas. Viskas nemokamai. 
Ligoniai iki dešimties mėne
sių pagal nedarbingumo la
pelius savo darbavietėse 
gauna pilną atlyginimą. Šį 
terminą gydytojų komisija 
gali dar pratęsti. O po ligoni
nės kiekvienas ligonis turi 
galimybę keletai mėnesių va
žiuoti į tuberkuliozinę sana
toriją. Dalį ligonių siunčiame 
į Krymo, Kaukazo ir kitas 
sąjungines sanatorijas.

Mūsų kartos žmonės pame
na, kad buržuazijos valdymo 
metais tuberkuliozė buvo 
skurdo liga. Kaip šiandieni
nėje Tarybų Lietuvoje suma
žėjo sergamumo tuberkulio
ze, kokie rezultatai ir prog
nozės?

Pasibaigus karui mes turė
jome daug tuberkulioze ser
gančių ligonių. Dauguma jų 
sirgo buržuazijos valdymo 
metais, kuomet buvo maža 
gydymo įstaigų. Gi ir tos 
daugeliui dėl lėšų stokos bu
vo neprieinamos.

Dabar Lietuvoje šia liga 
sergama dešimteriopai ma
žiau. Kaip žmonių mirties 
priežastis iš pirmos vietos 
tuberkuliozė nusileido į še
šioliktą vietą. Visi naujagi
miai skiepijami nuo tuberku
liozės ir beveik nėra mirtin
gumo duoda tvirtą viltį, kad 
mūsų jaunoji karta tuberku
lioze nesigirs,—gaigė pasa
koti Vladas Minius.

Padėkojau ir palinkėjau 
gerbiamam gydytojui ir vi
sam instituto kolektyvui ge
riausios kloties.

Henrikas Vencevičius

ATIDĖJO PASIŪLYMŲ 
SVARSTYMĄ

Jeruzalė. — Izraelio kabi
netas nutarė atidėti Egipto 
prezidento Sadato vėliausių 
pasiūlymų svarstymą. Sako
ma, kad visu šiuo su Egiptu 
santykių klausimu kabinete 
tarp premjero Begin ir gyny
bos ministro Weizman yra 
aštrus pasidalijimas. Prem
jerui labai nepatinka, kad 
gynybos ministras, o ne jis, 
susitinka ir tariasi su S ada
tų. Tik dėl to ir Egipto pa
siūlymų svarstymas tapo ati
dėtas.

Buvo vasaros žavingos,
Buvo tylūs vakarai,
Buvo dienos stebuklingos: 
Meilė jungė mus karštai.

Ėjom dviese per pasaulį, 
Širdys plakė mūs kartu; 
Kelyje mums švietė saulė, 
Nebijojome audrų!

Daugel metų nuriedėjo— 
Jaučiam širdį prie širdies, 
Kelią didelį nuėjom 
Pasitikti ateities.

•v

Kęstutis Balčiūnas

SPORTAS SUARTINA ŽMONES IR TAUTAS
Sportas suartina žmones ir tautas, stiprina draugystę, jo 

kalba visiems suprantama. Sportas—tai visuomet jaunys
tės ir grožio šventė. Birželio 25, Tarybinio jaunimo dienos 
išvakarėse, Vilniuje įvyko Tarybų Sąjungos, Vokiečių De
mokratinės Respublikos ir Lenkijos lengvosios atletikos 
rinktiniu varžybos.

Nuotraukoje grupė varžybų dalyvių: H. Gauderis, D. 
Gerstenbergas [abu vokiečiai], V. Lovačiovas [rusas],. H. 
Knoršeit, R. Stiuekas [abu vokiečiai] ir lietuvis vilnietis R. 
Valiulis.

vystymosi gairės

Vilniuje, Vingio parke, buvo surengta Visų amatų diena. 
Du šimtai nagingiausių liaudies meistrų, atvykusių iš įvai
rių Tarybų Lietuvos vietų, dalyvavo 50 rungčių. Ilgą meis
trų—nugalėtojų sąrašą paskelbė Visų amatų dienos teisė
jai. Arklių kaustymo čempionu, pavyzdžiui, tapo Bronius 
Bička iš Kėdainių rajono “Žiburio“ kolūkio, didžiojo klum- 
padirbio vardą gavo Vaclovas Banevičius iš Telšių, prizą už 
didžiausią puodynę—Bronius Radeckas iš Kuršėnų. Apdo
vanoti taip pat meistrai, gražiausius krepšius nupynę, dai
liausius šaukštus, baisiausias, juokingiausias kaukes išdro- 
žę. . .

Nuotraukoje: gražiausią saulę nukaldino radviliškietis 
Julius Bukauskas. A. Palionio nuotrauka

Įspūdžiai iš labai toli II OS
išsivadavusios šalelės

Lietuvos TSR sveikatos gi, amžinai žalia žemė. Čia
apsaugos ministras Vytautas 
Kleiza su Tarybų Sąjungos 
Raudonojo Kryžiaus ir Rau
donojo Pusmėnulio draugijų 
sąjungos delegacija šių metų 
balandžio mėnesį viešėjo 
Gvinėjos (Bisau) respubliko
je.

— Gvinėja (Bisau),—pasa
koja Vytautas Kleiza,—jau
na, vos ketvirtus metus sa
varankiškai besitvarkanti 
Afrikos respublika. Pagelbė
ti šiai respublikai, paremti 
išsivadavimo kovų iškankin
tą jos liaudį—kiekvienos išsi
vysčiusios šalies, kiekvienos 
pažangios organizacijos pa
reiga. Būtent toks buvo ir 
mūsų šios tolimos kelionės 
tikslas. Mes įteikėme Gvinė
jos respublikos vadovams 
TSRS Raudonojo Kryžiaus ir 
Raudonojo Pusmėnulio drau
gijų sąjungos vykdomojo ko
miteto dovaną—medikamen
tų, tvarsliavos, maisto pro
duktų, bendrai aptarėme 
sveikatos apsaugos organiza
vimo, ligų profilaktikos pro
blemas.

Daugiau kaip keturis šimt
mečius ši šalis buvo Portuga
lijos kolonija. Portugalija vi
siškai nesirūpino ja, čia ne
buvo kuriama jokia pramo
nė, niekas negalvojo apie 
liaudies švietimą, sveikatos 
apsaugą. Nors ir labai didelis 
naują santvarką kuriančių 
žmonių entuziazmas, tačiau 
įveikti šimtmečių skurdą ir 
atsilikimą—ne taip lengva, 
ne taip paprasta . . .
/Gvinėja perpus mažesnė už 

Lietuvą. Jos plotas su smul
kiomis Atlanto vandenyno 
salomis — 36 tūkstančiai 
kvadratinių kilometrų. Gy
ventojų skaičius—800 tūks
tančių. Krašto teritorija—ly- 

auga palmės, citrinų, bana
nų, kaučiuko medžiai, augi
nami ryžiai ir žemės riešutai, 
sora ir kukurūzai. Beveik vi
sa dirbama žemė priklauso 
smulkiems ūkiams. Jau ku
riasi ir pirmosios valstybinės 
įmonės—naftos perdirbimo, 
medžio ir kitų pramonės ša
kų. Rekonstruojamas respu
blikos sostinės Bisau uostas. 
Tiesiamos vandens ir elekt
ros energijos tiekimo siste
mos.

Milžiniška respublikos biu
džeto dalis skiriama švieti
mui. Statomos mokyklos, or
ganizuojamos pirmosios, tie
sa, dar labai kuklios ikimo
kyklinio vaikų auklėjimo įs
taigos. Aukštosios mokyklos 
čia dar nėra, ir savo specia
listų kadrais jauną Afrikos 
respubliką remia daugelis 
užsienio šalių.

Gvinėjoje tėra tik dvylika 
vietinių gydytojų. Čia siaučia 
raupsai, cholera ir kitos li
gos. Tačiau netgi esant to
kiam dideliam infekcijos pa
vojui, gydytojų darbui čia 
vyksta specialistai iš įvairių 
valstybių. Tarybų Sąjunga 
Gvinėjai yra pastačiusi dvi li
gonines, kuriose pagrindinai 
ir dirba tarybiniai gydytojai.

— Gvinėjos liaudis,—pa
žymi V. Kleiza,—labai bran
gina ir vertina socialistinių 
šalių draugystę. Tuo mes įsi
tikinome nuo pačių pirmųjų 
žingsnių tarptautiniame Bi
sau aerouoste. Tai jautėme 
ir lankydamiesi.Gabos ir Bu- 
fatos rajonuose, apžiūrinėda
mi mokyklas, gydymo įstai
gas. Šių rajonų vykdomųjų 
komitetų pirmininkai, taip 
pat valstybės Komisarų Ta
rybos Pirmininkas Franciš- 
kus Mendęsas, priėmęs mū
sų delegaciją, labai šiltai at
siliepė apie draugystę su Ta
rybų Sąjunga, dėkojo už 
nuoširdžią paramą.

Kalbėjosi žurnalistė
Vida Petrauskaitė

TEISMO RASTAS KALTU 
IR NUBAUSTAS

Maskva. — Liepos 14 d. 
baigėsi byla prieš Anatoly 
Shcharansky. Jis buvo kalti
namas šnipinėjimu Jungtinių 
Valstijų žvalgybai. Teismas 
jį pripažino kaltu ir nubaudė 
13 metų kalėjimu. Dėl to da
bar ne tik šios šalies, bet vi
so kapitalistinio pasaulio 
reakcinės jėgos kelia didžiau
sią triukšmą.

Shcharanskis, žinoma, sa
ko, kad jis nekaltas.
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PASAKOJIMAS APIE LIETUVA

Karo audra
Tačiau tada nepavyko įgy

vendinti drąsių užmojų ir 
šviesių svajonių. Taikų kūry
binį darbą staiga nutraukė iš 
pasalų užpuolę Tarybų šalį 
hitleriniai fašistai.

Fašistinė okupacija, žiau
rūs grobikų žvėriškumai grė
sė pačiam lietuvių tautos eg
zistavimui. Daugiau kaip pu
sė milijono Lietuvos gyven
tojų ir apie 200 tūkstančių 
žmonių iš kitų tarybinių res
publikų bei okupuotų Euro
pos šalių buvo hitlerininkų 
sunaikinti Lietuvos žemėje. 
Fašistai neslėpė savo pla
nų—visiškai išnaikinti lietu
vius kaip naciją.

Pergalingoji Tarybinė Ar
mija išvadavo Lietuvą ir iš
gelbėjo lietuvių tautą iš pra
žūties. Petys į petį su viso
mis broliškomis tautomis 
prieš hitlerinius okupantus 
kovojo Tarybinės Armijos 
gretose, partizanų būriuose, 
antifašistiniame pogrindyje 
ir geriausieji lietuvių tautos 
sūnūs. '

Su kitų tautų draugiška 
pagalba

Broliškoji draugystė, nesa
vanaudiška tarpusavio pagal
ba—tai kertiniai tarybinio 
gyvenimo principai. Jie, nuo
sekliai įgyvendinami, padėjo 
mūsų liaudžiai nugalėti prie
šą, pakilti iš karo griuvėsių 
ir gaisrų. Jų dėka pokario 
metais neatpažįstamai pasi
keitė ir Lietuvos veidas.

Atskleisdama savo kūrybi
nes galimybes, glaudžiai 
bendradarbiaudama su kito
mis Tarybų Sąjungos tauto
mis, lietuvių liaudis per 
trumpą laikotarpį įgyvendino 
savo krašto industrializavi
mą, socialistiniais pagrindais 
pertvarkė žemės ūkį, išugdė 
skaitlingą darbininkų klasę ir 
liaudies inteligentiją, įvykdė 
kultūrinę socialistinę visuo
menę. Dabartiniu laiku Lie
tuvai būdinga daugiaplanė ir 
galinga ekonomika, klestinti 
kultūra, neregėtas visų kla
sių ir socialinių sluoksnių 
suartėjimas, jų politinių pa
žiūrų vienybė.

Vadovavimo pramonei lygį 
charakterizuoja ir toks fak
tas, kad šiandien Lietuva 
tūkstančiui žmonių arba vie
nam gyventojui užima pir
mąją vietą kitų tarybinių 
respublikų tarpe pagal meta
lo apdorojimo staklių, antrą
ją—pagal trikotažo, kojinių- 
puskojinių, vilnonių ir šilki
nių audinių, trečiąją vietą— 
pagal baldų, popieriaus, che
minių pluoštų gamybą, žu
vies sugavimą.

Laimėjimai visose srityse
Apskritai respublika jau 

1975 metais gamino 46 kar
tus daugiau pramonės pro
dukcijos, negu buržuazijos 
valdymo metu. Per 8 dienas 
šiandieninė Lietuvos pramo
nė pagamina tiek, kiek buvo 
pagaminta per visus 1940 
metus.

Lietuva visiškai efektrifi- 
kuota, jos peizažą puošia tie
sios elektros perdavimo lini
jos, nusidriekusios į pačius 
tolimiausius rajonus. Mūsų 
respublikos pasididžiavimas 
yra puikūs plentai, juodomis 
asfalto juostomis jungiantys 
visus miestus ir rajonus.

Dešimtajame penkmetyje 
vyksta tolesnis pramonės ga
mybos modernizavimas. Pa
grindinė kryptis—žymus ga
mybos efektyvumo, darbo 
našumo pakėlimas, mokslo ir 
technikos laimėjimų, pažan
gios technologijos įdiegimas, 
žymiai geresnės kokybės 
produkcijos išleidimas.

Pokario metais dideli per
tvarkymai įvyko ir Lietuvos 
kaime.

Žemės ūkio gamyba Lietu

[Tęsinys iš praeito num.)

voje socialistiniais pagrindais 
visiškai pertvarkyta tiktai 
1951 metais. Atsižvelgiant į 
gamtines ir klimatines sąly
gas, praeities tradicijas ir 
patyrimą, ji įgavo gyvulinin
kystės vystymo kryptį.

Partijos ir Vyriausybės rū
pinimosi, kolūkiečių ir tary
binių ūkių darbininkų, žemės 
ūkio mokslininkų ir specialis
tų atsidavusio darbo dėka 
Lietuva pagal mėsos gamy
bos augimo tempus 1966- 
1970 metais išėjo į pirmąją 
vietą sąjunginių respublikų 
tarpe ir pasiekė gana gerų 
rezultatų.

Jau 1975 metais visų kate
gorijų ūkiuose 100 hektarų 
žemės ūkio naudmenų buvo 
pagaminta po 174 centnerius, 
mėsos (gyvo svorio) ir 759 
centneriai pieno. Vidutiniš
kai iš karvės buvo primelžta 
po 3000 litrų pieno. Grūdų 
derlingumas 1976 metais pa
siekė 29,3 centnerio iš hekta
ro. Tai žymiai viršija rodik
lius, pasiektus žemės ūkio 
produktų gamyboje buržua
zinės santvarkos metais. 
Štai, 1938-1939 m. 100 hek
tarų žemės ūkio naudmenų 
Lietuvoje buvo gaminama 
10-45 centneriai mėsos ir 270 
centnerių pieno, vidutinis 
grūdų derlingumas neviršijo 
9 centnerių iš hektaro.

Ne daugelis valstybių pa
saulyje gamina už mus dau
giau mėsos, skaičiuojant vie
nam gyventojui. Lietuva pa
gal 62 rodiklį beveik lygiuo
jasi su Naująja Zelandija, 
Danija, Austrija, o pagal pie
no gamybą—su Naująja Ze
landija ir Danija. Tai valsty
bės, kurios šių produktų ga- 
mina1 gyv. daugiausia. Apie 
tokį gamybos lygį praeityje 
nedrįso svajoti netgi drąsiau
sieji prognozuotojai.

Su 10-jo penkmečio 
perspektyvu

Dideles perspektyvas kai
mo darbo žmonėms atveria 
dešimtasis penkmetis.

Respublikos kolūkių ir ta
rybinių ūkių kolektyvai sie
kia, kad 1978 metų pabaigoje 
vidutinis grūdinių kultūrų 
derlingumas pasiektų iki 30 
centnerių iš hektaro, išplėsti 
pasėlių plotus ir pagerinti jų 
struktūrą. Ypatingas dėme
sys skiriamas gamybos spe- 
cializavimui, stambių žemės 
ūkio susivienijimų kūrimui, 
šiltnamių kombinatų ir dar
žovių saugyklų statybai dide
lių miestų zonoje. Gyvulinin
kystė toliau vystoma dviem 
kryptimis: mėsos ir pieno ga
myba bei bekonų auginimas. 
1976-1980 metais numatoma 
kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose vidutinę metinę 
bendrosios produkcijos ga
mybos apimtį padidinti 21-23 
procentais. Palyginti su pe
reituoju penkmečiu mėsos 
gamyba kasmet didės 17 pro
centų, pieno—19 ir kiauši- 
šinių—29 procentais. Planuo
jama pasiekti, kad vidutiniš
kai iš kiekvienos karvės būtų 
primelžta pieno po 3200-3500 
kilogramų. Per penkmetį vi
dutinis metinis darbo našu
mo augimo lygis kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose suda
rys 27-30 procentų.

Sėkmingai vystantis pa
grindinėms materialinės ga
mybos šakoms—pramonei ir 
žemės ūkiui, susidarė palan
kios sąlygos nuolat kelti liau
dies gerovę;

Ryškiausiu gerovės rodik
liu mes turime teisę laikyti 
visuotinį žmonių užimtumą, 
jų visišką tikrumą dėl rytdie
nos. Nedirbantis žmogus 
mums kelia nuostabą. Dar
bas, darbo kolektyvas yra 
žmogaus moralinio pasitenki
nimo, jo orumo jausmo šalti
nis.

1975 metais nacionalinių

A. BRAZAITIS

pajamų apimtis respublikoje 
sudarė 1676 rublius ir maž
daug 7-8 kartus viršijo ikika
rinį lygį. Verta priminti, kad 
buržuazinė Lietuva pagal na
cionalinių pajamų lygį viduti
niškai vienam gyventojui 
užėmė vieną,paskutinių vietų 
Europoje. O dabar nacionali
nių pajamų didėjimas, skai
čiuojant vidutiniškai vienam 
gyventojui, jau viršija vidu
tinį lygį, būdingą daugeliui 
išsivysčiusių Europos kapita
listinių šalių. Trys ketvirta
daliai respublikos nacionali
nių pajamų eina vartojimui. 
Lietuva užima trečią vietą 
kitų respublikų tarpe pagal 
prekių pardavimą ir buitinių 
paslaugų apimtį vidutiniškai 
vienam gyventojui.

Ypač vaizdžiai liaudies ge
rovės lygio kilimą apibūdina 
kultūrinės-buitinės paskir
ties prekių pardavimas. Jų 
1955-75 metais parduota 
(tūkstančiais vienetų) šitiek:

1955 1975
Įvairių markių laik

rodžių ................203,7 566,2
Šaldytuvų............... 0,7 55,7
Skalbimo mašinų . . . 1,0 32,8
Elektrinių dulkių 

siurblių..... ........ 1,3 28,2
Motociklų ir motoro

lerių ..................2,0 „ 16,3
Dviračių ........... 47,6 84,6
Radijo imtuvų ........ 35,4 113,7
Televizorių.............. 0,2 65,3
Fotoaparatų............ 11,2 30,7
Siuvamųjų mašinų. . 16,6 13,3

Vilninių audinių pardavi
mas gyventojams vien per 
praėjusį penkmetį padidėjo 
1,6 karto, šilkinių—2 kartus, 
kilimų ir jų gaminių—1,5 
karto, lengvųjų automobilių 
—10 kartų.

Reikia turėti galvoje tai, 
jog kartu pagrindinių masi
nio vartojimo prekių rūšių 
kainos ne didėjo, bet mažėjo. 
Praėjusiame penkmetyje ir 
jau pirmaisiais dešimštojo 
penkmečio metais sumažėjo 
radijo imtuvų, televizorių, 
motociklų, dviračių, elek
tros, buitinės chemijos pre
kių, drabužių, trikotažo, ava
lynės, vaistų ir 1.1, kainos.

Kartu kai kurių ne pirmojo 
būtinumo prekių kainas ry
šium su pasauline kainų kon
junktūra ir veikiant tarptau
tinei rinkai teko ir padidinti. 
Tačiau tai buvo daroma tokiu 
būdu, kad kaip galima ma
žiau nukentėtų plačiųjų dar
bo žmonių sluoksnių intere
sai.

Žymiai pagerėjo pastarai
siais metais gyventojų mity
bos struktūra. Pavyzdžiui, 
pagal mėsos ir pieno suvar
tojimą vidutiniškai vienam 
gyventojui respublika užima 
pirmą vietą Tarybų Sąjungo
je ir vieną pirmųjų vietų pa
saulyje (80 kg mėsos ir 449 
kg pieno 1975 m.). Kaip di
dėja pagrindinių maisto pro
duktų suvartojimas, rodo šie 
duomenys (kg vidutiniškai 
vienam gyventojui):

1939 19601975
Mėsos ir jos 
produktų (per

skaičiavus į 
mėsą)....... 41 54 80

Pieno ir jo pro- 
duktų (per
skaičiavus į

pieną).......... 240 413 449
Kiaušinių

(vnt.).......... 50 152 237
Duonos ir jos 
gaminių, ma
karonų, kruo
pų, miltų (per
skaičiavus į

miltus)..... 194 145 104 
Bulvių............ 244 256 175
Daržovių .... 48 92 87 
Žuvies ir jos

produktų .. .duo- 7,8 15,9
me
nų 
nėra

Cukraus........ ” 24,1 37,1
Aliejaus  ” 2,2 4,9

LAISVĖ
Dešimtasis penkmetis — 

liaudies gerovės kėlimo 
penkmetis, ir nėra jokios 
aoejonės, kad rodikliai, api
budinantys lygio kilimą, di
dės toliau.

Kaip vėl neprisiminti bur
žuazijos valdymo metų. Lie
tuva buvo laikoma žemės 
ūkio, agrariniu kraštu. Atro
dė, kas kas, o kaimo gyven
tojai galėjo bent jau sočiai 
pavalgyti. Tačiau gydytojai, 
tyrę gyventojų sveikatos 
būklę, konstatavo labai liūd
ną padėtį. Štai ką 1938 me
tais rašė netgi nepažangus 
savo politinėmis pažiūromis 
gydytojas Bronius Minelga, 
ištyręs tūkstančius valstiečių 
šeimų: “Daugelio vaikų ir 
suaugusių sveikatos silpnu
mą galima aiškinti iš dalies ir 
blogu maistu. Neprivalgy- 
mas pasireiškia pirmoje eilė
je riebalų ir baltymų stoka, 
maisto koloringumo nepa
kankamumu ir vitaminų sto
ka. Kaimiečiai ne tik mažiau 
gauna mėsiško maisto, jiems 
taip stokoja vaisių ir daržo
vių . . Neretai ateina vaikai 
pažaliavusiais veidais, iškry- 
pusiomis kojomis . . .” Var
gu ar čia reikalingi papildomi 
komentarai.

Liaudies gerovės kilimą 
apibūdina ne tiktai mano pa
teiktieji duomenys. Pas mus 
visiškai nesuprantami žo
džiai, kuriuos galima išgirsti 
kai kruiose šalyse: “Aš ne 
toks turtingas, kad galėčiau 
leisti sau sirgti.” Niekas pas 
mus netampa vargšu dėl li
gos. Daug dėmesio pastarai
siais metais skiriama sveika
tos apsaugos gerinimui. JAV 
per pastaruosius 20 metų gy
ventojų išlaidos gydymui, 
vaistams padidėjo 10 kartų, 
o pas mus tokios tendencijos 
gyventojai nejaučia.

Imamasi priemonių sveika
tos apsaugos įstaigų tinklui 
plėsti, vis geriau jos arpūpi- 
namos gydytojais. 1950 m. 
Lietuvoje buvo 2740 gydyto
jų, 1976 m.—11823, lovų li
goninėse atitinkamai 10,8 
tūkstančio ir 37,7 tūkstančio. 
Sanatorijų ir poilsio namų 
tinklas išsiplėtė nuo 33 iki 
65 turistinių bazių—nuo 570 
iki 2700.

Dideli laimėjimai pasiekti 
kultūros srityje. Platus mo
kyklų ir kitų mokymo įstai
gų, mokslinio tyrimo institu
tų, kultūros ir švietimo įstai
gų tinklas padarė Lietuvą 
respublika, pasižyminčia iš
vystyta ir klestinčia naciona
line socialistine kultūra.

Daugianacionalinėje tary
binių grožinių literatūrų šei
moje populiarumą ir pripaži
nimą iškovojo dabartinė lie
tuvių literatūra. Triumfališ- 
ku žingsniu per pasaulį pra
žygiavo visa savo humanisti
ne didybe “Žmogus”—Leni
ninės premijos laureato 
Eduardo Mieželaičio kūrinys. 
Ypač mes džiaugiamės, kad 
Lenininė premija buvo pa
skirta Jonui Avyžiui už ro
maną “Sodybų tuštėjimo me
tas.” Šiame romane meistriš
kai, su ryškiu meniškumu 
sprendžiami epiški tautos 
gyvenimo klausimai, filosofi
nės, psichologinės ir etinės 
asmenybės problemos. Tame 
romane iš tiesų asmenybė 
stoja prieš laiko teismą, o 
laikas—prieš asmenybės
teismą. Romane pavaizduo
tas hitlerinės okupacijos Lie
tuvoje laikotarpis. Jo metu 
herojai sprendžia dvi svar
biausias problemas. Pirmoji 
jų—nedidelės tautos egzista
vimas dviejų galingų priešiš
kų jėgų susidūrimo metu. 
Antroji—individo ryšys su 
šia istorine situacija, būtiny
bė apibrėžti asmeninę pozici
jų joje, įtvirtinti save kardi- 
nalinių permainų epochoje. 
Šių dviejų problemų rėmuo
se, iš esmės, išsitenka visi 
romano įvykiai ir žmogiško
sios jo veikėjų—mokytojo 
Gedimino Džiugo, Mariaus 
Nemunio, Felikso Keršio, 
Adomo Vainoro ir kitų peri

petijos. Gausių vertimų į 
broliškų tautų, o visų pir
ma—į rusų kalbą dėka toli už 
respublikos ribų skamba mū
sų rašytojų vardai.

Reikšmingi x lietuvių vaiz
duojamojo meno, ypač skulp
tūros, grafikos, vitražo pa
siekimai; čia tvirtai įsišakni
jo socialistinio realizmo me
todas, jautriai saugomos ge
riausios nacionalinės liaudies 
kūrybos tradicijos.

Jau pirmaisiais pokario 
metais skulptorius J. Mikė
nas už skulptūrinę kompozi
ciją—Pergalės paminklą Ka
liningrade buvo apdovanotas 
TSRS Valstybine premija. 
Ja taip pat įvertinti ir kiti 
Lietuvos kūrėjų darbai— 
skulptoriaus P. Aleksandra
vičiaus paminklo liaudies ra
šytojai Žemaitei projektas, 
kino filmo “Niekas nenorėjo 
mirti” režisierius V. Žalake- 
vičius, operatorius J. Gricius 
ir aktorius D. Banionis, ar
chitektai B. Kasperavičienė 
ir B. Krūminis už Žirmūnų 
gyvenamojo rajono suprojek
tavimą, vals tybinio liaudies 
ansamblio “Lietuva” meno 
vadovas V. Bartusevičius ir 
vyr. baletmeisteris J. Lingys 
už programas “Amžių vėjas” 
ir “Šventiniai vakarai.” Pa
saulinio pripažinimo susilau
kė G. Jokūbonio skulptūra 
“Pirčiupiu motina,” už kurią 
jam suteikta Lenininė premi
ja. Didelė meninė sėkmė ly
dėjo ir jo naują darbą—pa
minklą Maironiui, pastatytą 
Kaune. Mes didžiuojamės J. 
Mikėno skulptūra “Pirmosios 
kregždės,” kuri puošė tary
binį paviljoną pasaulinėje pa
rodoje Monrealyje. Ši skulp
tūra bus monumento Vilniuje 
pagrindiniu akcentu.

Leninine premija pažymė
tas taip pat grupės architek
tų ir statybininkų—Lazdynų 
gyvenamojo rajono Vilniuje 
kerėjų—darbas.

Klesti ir teatrinis menas. 
Respublikoje yra 11 profesio
nalių teatrų ir daug liaudies 
teatrinių kolektyvų. Pokario 
metais išaugo nacionalinė 
dramaturgija, rampos šviesą 
išvydo 18 nacionalinių operų 
ir baletų. Prie darbo žmonių 
estetinio lavinimo labai daug 
prisideda dažni Lietuvos 
simfoninio ir kamerinio or
kestrų, liaudies dainų ir šo
kių ansamblio “Lietuva,” po
puliarių estradinių ansam
blių, styginio kvarteto, tarp
tautinių ir sąjunginių kon
kursų laureatų vokalistų V. 
Noreikos, V. Daunoro, G. 
Kaukaitės, N. Ambrazaity
tės koncertai.

Labai plačiai išvystyta ir 
liaudies kūryba. Meninės sa
viveiklos būrelius lanko maž
daug 310000 žmonių. Tai be
veik kas 9-10 respublikos gy
ventojas. To dėka Tarybų 
valdžios metais platų užmojį 
įgavo dainų švenčių rengi
mas. Paskutinėje šventėje, 
įvykusioje 1975 metais Vil
niuje, mišrių chorų, orkestrų 
ir šokių kolektyvų pasirody
muose dalyvavo daugiau 
kaip 30 tūkstančių žmonių. 
Šiuo metu vyksta pasiruoši
mas 1980 metų respublikinei 
dainų šventei.

Didelių laimėjimų pasiekė 
Lietuva Tarybų valdžios me
tais. Tie laimėjimai-akivaiz- 
dus pavyzdys to, kokių ma
terialinio ir dvasinio išsivys
tymo aukštumų gali pasiekti 
maža nacija socializmo sąly
gomis, broliškų tautų šeimo
je gyvenanti pagal Komunis
tų partijos lenininės naciona
linės politikos principus.

to
Bet pats didžiausias laimė

jimas—socialistinės statybos 
išauklėtas žmogus, išsilavi
nęs, kultūringas, aktyvus 
komunizmo statytojas, pati
kimas partijos pagalbinin
kas įgyvendinant jos didin
gus ir kilnius uždavinius. Jo 
dinamiškumas, darbas ir kū
ryba užtikrina akivaizdų 
žingsnį į priekį—į mūsų tiks
lą komunizmą.

PENKTADIENIS, LIEPOS [JULY] 21, 1978

Subačiaus apylinkės Tarybos deputatai (iš kairės) J. Paus- 
lauskas, L. Gurklienė, J. Smičiuvienė reido metu pas sody
bos šeimininką A. Balną.

Kupiškio rajono Subačiaus miestelio liaudies menininko 
A. Balnos sodyba jau kelinti metai pripažinta geriausia. 
Sodyba žavi savo išplanavimu. Kiemą puošia dekoratyvi
nės skulptūros, dailiai drožinėtas šulinys, raštuotą pavėsi- 
ne. • '

A. Balna dvidešimt metų dirba “Dailės” kombinate. Jo 
darbai pabuvojo daugelyje respublikinių meno verslų paro
dų. Liaudies menininkas kartu su Subačiaus apylinkės Ta
rybos deputatais dalyvauja gyvenvietės tvarkymo rengi
niuose. A. Sabaliausko nuotrauka

Šiauliečiai pagerbė žymųjį 
revoliucionierių

Šiauliai. Miesto darbo žmo
nės šventai saugo savo že
miečio, žymaus revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje veikėjo, 
partinio ir tarybinio darbuo
tojo Kazio Preikšo atminimą. 
Jo vardu pavadintas pedago
ginis institutas, viena miesto 
gatvė. Šiandien šimtai šiau
liečių ir svečių atėjo į žalu

Nuotraukoje: aitdengiant paminklą K. Preikšui.

A. Guzevičiaus jubiliejus Ukmergėj. Iš kairės: J. Deviatni- 
kovas, L. Kapočius, R. Šarmaitis, J. Bieris, R. Guzevičiū- 
tė, D. Guzevičienė. Kalba rašytojos A. Liepsnoms.Šaunioji darbo pirmūnė

Dar balandžio mėnesi “Drobės” vilnos gamybinio susivie
nijimo adytoja Svetlana Ragaišienė įvykdė dešimtojo penk
mečio planą. Ji ir toliau dirba sėkmingai, viršydama užduo
tis. S. Gudžiūno nuotr.

Kelias, Lietuvos nueitas 
broliškųjų tarybinių tautų 
šeimoje, kelia mūsų pasidi
džiavimą, mes nuoširdžiai 
džiaugiamės savo liaudies 
laimėjimais ir gamybiniais 
rezultatais. Lietuva, lygi 
tarp lygių, laisva laisvų res
publikų šeimoje, pasieks dar 
didesnio suklestėjimo.

Lietuva sėkmingai žengia 
keliu, kurį atvėrė Didžioji 
Spalio socialistinė revoliuci
ja. Mūsų, lietuvių liaudis 
sėkmingai darbuojasi broliš
kųjų tautų šeimoje ir įneša 
savo deramą indėlį vykdant 
istorinius TSKP XXV ir Lie
tuvos Komunistų partijos 
XVII suvažiavimų nutari
mus, kuriant vertą pasidi
džiavimo šiandieninę šviesią 
Lietuvos istoriją. 

moje skendintį skverą prie 
Komjaunimo ir M. Gorkio 
gatvių sankryžos. Čia, mi
nint 75-ąsias K. Preikšo gi
mimo metines, iškilmingai 
atidengtas jo paminklinis 
biustas, kurio autorės vilnie
tės skulptorė Nijolė Gaigalai
tė ir architektė Nijolė Bučiū- 
tė.

G. Svitojaus nuotr.

• Per vienerius metus Va
karų Vokietijoje buvo pavog
ta prekių daugiau kaip už 2 
milijardus markių. Apie 200 
tūkstančių šios šalies piliečių 
suimta nusikaltimo vietoje. 
Vien tik dviejose stambiose 
parduotuvėse buvo sulaikyta 
28500 “pirkėjų” su vogtomis 
prekėmis. Vagiami maisto 
produktai, gėrimai, drabu
žiai, žaislai, laikrodžiai, kny
gos, plokštelės ir kitos pre
kės. Vagia asmenys “su pa
dėtimi”—profesoriai, valsty
bės veikėjai, šventikai, advo
katai, policininkai, namų šei
mininkės. 99 procentai šių 
“pirkėjų” nusikaltimo vietoje 
turi pakankamai pinigų pini
ginėse, kad galėtų apsimokė
ti už prekes. 60 procentų 
vagių sudaro vyrai, 37—ne^ 
pilnamečiai.
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KANADOS ŽINIOS Graži viešnagė Lietuvoje

Montrealio kronika
LIGONIAI

F. Kaušakis susirgo ir ran
dasi R. Viktorijos ligoninėje.

P. Jonikienė taip pat serga 
R. Viktorijos ligoninėj.

J. Čičinskas, kuris tik ką 
viešėjo T. Lietuvoje savo va
sarnamyje netikėtai puolė ir 
jam skilo keli šonkauliai, nu
vežtas į St. Gabrini ligoninę.

Linkiu visiems greit pa
sveikti.
IŠVYKO

F. V. Jotkai ir M. Matuse- 
viečienė atostogas praleidžia 
važinėdami po Kanadą ir 
J. A. V.

L. Urbonavičiūtė, atosto
gas praleidžia Hawajuje.

Linkiu gražiai praleisti lai
ką.

40 METU JUBILIEJUS
S. A. Kukėniams buvo ar

timų giminių surengtas 40 
metų vedybinis jubiliejus. 
Svečiai buvo puikiai pavai
šinti. O jubiliatams įteikta 
gražių dovanų.

Linkiu dar daug laimingų£ 
metų sulaukti.

MIRĖ
Kalifornijoje staigiai mirė 

Gediminas Rukšėnas, 64 m. 
Paliko nuliūdime žmoną Ja
niną, artimus giminaičius V. 
Sipelius Montreale.

Velionis atvyko po Antrojo 
Karo ir ilgus metus gyveno 
Montreale, kur liko jo daug 
draugų ir pažįstamų.

Birželio 21 d. mirė Isabelė 
Popieraitienė, 65 m. Paliko 
nuliūdime vyrą Antaną ir sū
nų Antaną su šeima, ir tris 
anūkėlius.

Artimiesiems gili užuojau
ta. Velionięms lai būna leng
va žemelė. J. Vilkelis

Toronto, Ont.
PADĖKA

Reiškiame viešai nuošir
džią padėką visiems ir vi
soms, kurie lankėt Petrą Pū
rą šermeninėj, palydėjote į 
kapus; už gėles, už pareikštą 
užuojautą žodžiu, atvirukais 
ir per spaudą; grabnešiams, 
J. Ylai už atsisveikinimo žo
dį.

Širdingai ačiū šeiminin
kėms, O. Strolienei R. Kuk- 
tarienei, J. Kusienei, O. Vai
čiulienei, E.- Bulzgienei, ku
rios paruošė laidotuvinin
kams pietus. Taipgi J. Kuk- 
tarui, A. Jurgutaičiui, J. 
Morkūnui už patarnavimą. Ir 
visiems ir visoms, kas tik bet 
kuo nors padėjo.

Labai ačiū Toronto Lietu
vių Moterų Klubui už iš
reikštą užuojautą per Lais
vę.

Jūsų visų užuojauta ir pa
galba palengvino mums per
gyventi tas skaudžias dienas. 
Mes visuomet atsiminsime 
jus ir būsime dėkingi.

/ Žmona Marytė
Marti Katrina
Anūkas Alvinas

Juozas ir Stasė Čičinskai perrišti juostomis penkiasdešim
ties metų vedybinio gyvenimo sukakties proga.

Torontiečių kronika
LANKĖSI TORONTE

Toronte viešėjo draugai V. 
ir J. Dorinai iš Kalifornijos. 
Draugai M. A. Guobai suruo
šė priėmimą, kuriame daly
vavo ir keletas torontiečių.

Draugai Dorinai yra gyve
nę Toronte. Nors jau geras 
laikas, kaip jie apleido Ka
nadą, tačiau juos vis dar 
traukia Torontas, kur tebe
gyvena eilė jų draugų.

* * ♦
IŠVYKO LIETUVON

Senas torontietis J. Rudze
vičius kelios savaitės- atgal 
išvyko į Lietuvą visam lai
kui.

J uozas buvo Toronto lietu
vių organizacijų narys, skai
tė pažangią spaudą.

Teko girdėti, kad ir J. Na
ruševičius, gyvenąs Vancou- 
veryje, greitu laiku išvyks į 
Lietuvą visam laikui.

Laimingai jiems įsikurti 
senoje savo tėvynėje.

* ♦ *
TURĖJO PIKNIKĄ

Toronto Lietuvių Moterų 
Klubas turėjo pikniką praė
jusį mėnesį pas draugus Ci- 
birkus. Diena buvo ne ge
riausia, bet susirinko apie 20 
mašinų.

Visi gražiai pabendravo. 
Buvo/ laimėjimai. Visa eilė 
draugių atvežė skanėsių, tai 
buvo gerai pasivaišinti, užsi
geriant šilta kavute.

♦ * ♦
RUOŠIASI PIKNIKUI

Teko nugirsti, kad Sūnų ir 
Dukterų Klubas ruošiasi tu
rėti išvyką liepos 29 dieną. 
Išvyka bus pas draugus Dau- 
gėlus, kurie gyvena provinci
joj, apie 40 mylių nuo Toron
to. Kanadai vieta mažai kam 
žinoma, tai Klubo sekreto
rius išsiuntinės laiškus su 
kelrodžiu. Ruoškitės daly
vauti.

Reporteris

Iš laiškų
Gerb. Redakcija,

1978 m. gegužės 5 d. 
“Laisvėje” buvo atspausdin
ta Kanados žiniose, kad 
Montreal, Que., š. m. balan
džio 1 d. mirė Elena Virba- 
lienė. Čia pat eilė jos bičiulių 
pareiškė užuojautą. Jų tarpe 
J. ir M. Skinkiai.

Kadangi mano tėvelio pa
vardė Skinkys (miręs 1932 
m.), o jo 2 broliai ir 3 sesu-’ 
tės šio šimtmečio pradžioje 
išvyko į J. A. V., tad gali 
būti, kad kas nors iš netoli
mų giminaičių yra apsigyve
nę ir Kanadoje. Ryšys su 
viena tėvelio sesute nutrūko. 
1956 m. Gali būti, kad ji jau 
mirusi.

Labai prašyčiau gerb. Re
dakciją painformuoti mane, 
kokiu adresu turėčiau kreip
tis, kad suartėčiau su bend- 
rapavardžiais ir visa išsiaiš
kinčiau.

Už Jūsų pastangas būsiu 
dėkinga

O. Packevičienė 
Lietuvos TSR

Kapsukas 
Sietyno 9-1 

1978.VII.8

Nuo redak.: —Gal kai ku
ris draugas ar draugė kana
diečiai galėtumėt šiame rei
kale jai patarnauti.

Iš KLLD CK raštinės
PARĖMĖ APŠVIETOS 
FONDĄ

KLLD Windsoro kuopos 
nariai su nariniais mokesčiais 
per draugę J. Svirplienę at
siuntė ir aukų apšvietos fon
dui. Aukojo sekančiai:

S. Kunsaitis $3.85, Ch. 
Stankus $2.85, W. Savickas 
$2.85, L. Svirplys $2.85, Z. 
Morkūnas $2.85.

Širdingai ačiū už aukas.
J. Yla

KLLD CK Sekr.

Birželio mėnesį Tarybų 
Lietuvoje viešėjo Montrealio 
(Kanada) Lietuvos sūnų ir 
dukterų pašalpinės draugijos 
trisdešimt penkių žmonių 
grupė. Jai vadovavo Janina 
Vilkelienė. Viešnagės dienos 
—gražios, šiltos, saulėtos— 
prabėgo greitai, tiesiog ne
pastebimai, tepalikusios tik 
prisiminimus. O per dešimt 
dienų pabuvota išties—daug 
kur—kolektyviai ši lietuvių 
iš Kanados grupė aplankė 
Kauną, Pirčiupius, Trakus, 
Druskininkus, Liaudies bui
ties muziejų Rumšiškėse, bu
vo nuvykusi pasidomėti kai
mo žmonių gyvenimo į Kau
no rajono S. Nėries kolūkį. 
Na, o Vilnius? Jis gi nuo pir
mosios iki paskutinės viešna
gės dienos rūpinosi svečiais.

Tikrai, labai daug užimtų 
vietos, jeigu panūstume su
rinkti visų trisdešimt penkių 
šios grupės žmonių įspū
džius. Tačiau kas juose bend
ra, aišku—tai pasididžiavi
mas lietuvių tautos gražiu, 
kultūringu ir pasiturinčiu gy
venimu. Žinoma, nebuvo at
siginta ir nuo giminių. Antai, 
pirmą kartą Tarybų Lietuvo
je viešėjęs Albertas Norke- 
liūnas kalbėjo:

— Žinote, jeigu dar čia pa

viešėčiau dešimt dienų, tai 
manau, kad giminaičių atsi
rastų daugiau šimtinės. 
Kiekvieną dieną pasirodo 
nauji ir vis: sveikas, sveikas, 
Albertai! Anksčiau net neįta
riau, kad toks giminėmis tur
tingas esu . . .

Beje, manome, kad būtina 
pasakyti, jog kai kurių lietu
vių—kanadiečių kelionė ir 
viešnagė Lietuvoje pasiliks 
ypatingai įsimintina. Pirmą 
kartą Tarybų Lietuvoje lan
kėsi Juozas Čičinskas su 
žmona Stase. Jie abu gerai 
žinomi kaip aktyvūs pažan
giosios lietuvių veiklos Kana
doje rėmėjai. Taigi, šie mieli 
svečiai Lietuvoje pažymėjo 
penkiasdešimties metų vedy
binio gyvenimo sukaktį.

— Būkite laimingi, mieli 
Čičinskai! Visuomet! Ir ilgai 
ilgai! Manome, kad prie gerų 
Jums linkėjimų noriai prisi
dės visi, kas jus pažįsta Ta
rybų Lietuvoje ir kituose 
kraštuose.

Ak, kaip surinksi visus, 
net ir pačius reikšmingiau
sius įspūdžius! Čia dar siūlau 
keletą savo gamybos nuo
traukų. Nepagirtina jų koky
bė, bet tegu ir jos primena 
viešnagę ir neleidžia užmiršti 
savo tolimosios Lietuvos.

Pranas Kartonas

Albertas Norkeliūnas [iš kairės trečias] ir j® sesuo Jiilija 
Norkeliūnaitė [iš dešinės antra] kartu su giminėmis Tra
kuose.

Svečiai apžiūri Kauną.

Žuvo Tarybų
Lietuvos turistė

Liepos 3 dienos naktį atvy
ko du policininkai į Vaclovo 
ir Marytės Valiukų namus ir 
pranešė jiems, kad jų laukia
ma brolienė, Genovaitė Va
liukevičienė žuvo automobi
lio avarijoje. Žuvo kartu ir 
vairuotojas Balukas.

Man teko susipažinti su 
Valiukevičiene 1973 metais, 
perduodant jai dovanas nuo 
vankuveriečių Valiukų. Va
liukevičienė gyveno Kaune 
naujų apartmentų distrikte. 
Neradome jos namie, nes bu
vo išvykusi į savo vasarnamį 
prie Kauno. Ant rytojaus at
vyko pas mus į Neringos 
viešbutį Vilniuje, kartu su 
dukrele, Rasele Girgždiene. 
Džiaugėsi mano žmona ir sū
nus, kad galėjo laisvai ang
liškai su ja pasikalbėti. Mat, 
Valiukevičienė buvo anglų 
kalbos mokytoja ir mokėjo tą 
kalbą geriau už mus. Pasako
jo, kad jai nelęngva buvo 
išauginti keturis sūnus ir 
dukterį, ypatingai mirus jos 
vyrui prieš keletą metų. 
Džiaugėsi, kad dabar visi, ir 
sūnūs ir duktė, jau yra baigę 
aukštus mokslus ir bus nau
dingi žmonės Tėvynei. Pasa
kojo, kiek daug ji yra išvaži- 

"nėjus Azijoje ir Europoje, 
kiek daug mačiusi, o dabar 
labai trokštanti pamatyti 
Ameriką ir Kanadą, na ir su
sitikti su giminėmis ir pažįs
tamais.

Sulaukus 55-tų metų (o Ta
rybų Lietuvoje ir pensijos), 
1977 m. lapkričio mėn. atvy
ko aplankyti sesutę Julią ir 
švbgerį Rūtelionį rytinėje 
JAV dalyje. Apvažinėjo dau
gelį miestų ir vietų. Vancou- 
veriečiai Valiukai pakvietė 
brolienę ir į Kanadą. Pasi
svečiavus Toronte pas gimi
nes pažįstamus, jau vyko 
automobiliu vykti traukiniu į 
Vancouver; Rašė, kad po ke
turių parų bus gražiausiame 
Kanados mieste.

Likimas gi sunaikino Geno
vaitės planus. Pagal avarijos 
tyrinėtojų nuomones, išrodo, 
kad sustojo plakusi vairuoto
jo Širdis, nedidelis automobi
lis “NOVA” pasisuko į kairę 
kelio pusę ir trenkėsi į daug 
sunkesnę transporto mašiną, 
skubančią priešinga krypti
mi. Manoma, kad mirtis bu
vo labai staigi. Sunkesnės 
mašinos vairuotojas ir padė
jėjas buvo tik lengvai sužeis
ti.

Taip tas milijonų pageidau
jamas automobilis yra pato
gi, bet pavojinga susisiekimo 
priemonė. Vien tik Kanadoje 
kasmet užmušama. virš šeši 
tūkstančiai žmonių, o sužei
džiama šimtai tūkstančių. 
Mums tie skaičiai yra baisūs, 
bet tiktai numeriai, o kada 
užmušamas ar sužalojamas 
pažįstamas ar artimas as
muo, tuomet prisimename, 
kad tokius liūdesius pergy
vena daugelis žmonių kas
dien.

Reiškiame gilią užuojautą 
Genovaitės Valiukevičienės 
šeimai, giminėms ir drau
gams.

Anthony, Olga ir 
Algirdas Grinkus

Mokosi saugoti ga
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Kauno liaudies universite
te pats gausiausias ir mėgia
miausias yra Gamtos apsau
gos fakultetas. Galbūt todėl, 
kad jo taryba kasmet paren
ka įdomią ir aktualią paskai
tų tematiką. 1977-1978 
mokslo metais ypač susido
mėję kauniečiai klausėsi 
LTSR MA Fizikos matemati
kos instituto direktoriaus 
akademiko V. Statulevičiaus 
paskaitos apie gamtą, žmogų 
ir įstatymus, to paties insti
tuto direktoriaus pavaduoto
jo akademiko K. Styros— 
apie atmosferos užteršimo 
problemas. Vilniaus V. Kap
suko universiteto profesorius 
C. Kudaba pasidalijo Lietu
vos kraštovaizdžio formavi
mo aktualijomis, Kauno 
miesto lanšafto architektas 
H. Bronušas papasakojo apie 
Kauno želdinius ir perspek
tyvas jiems plėsti. Įdomu bu
vo išgirsti iš paskaitininkų 
apie želdinius ir jų apsaugą 
statybos aikštelėse, ką duos 
gamtos apsaugai dešimtas 
penkmetis, kaip numatoma 
tvarkyti vandens ūkio pro
blemą, kokia miško įtaka 
žmogaus sveikatai.

Daug sužinojo naujo fakul
teto lankytojai praktiniame 
užsiėmime, vykusiame Res
publikiniame Kauno zoologi
jos sode, tema “Kas įrašyta į 
Raudonąją knygą?” Sodo di
rektorius A. Andriuškevičius 
vietoje parodė retus ir nyks
tančius žvėris, plačiai papa
sakojo apie jų ekologiją ir 
reikalavimus, supažindino su 
tais sodo egzemplioriais, ku
rie veda jauniklius tik Kauno 
zoologijos sode.

Mokslo metai nebaigti Ve
terinarijos akademijos do
cento K. Treinio labai įdomia 
TSRS Konstitucijos 67 
straipsnio pagrįndu parengta 
paskaita “TSRS piliečiai pri
valo saugoti gamtą, saugoti 
jos turtus.”

Šiemet Gamtos apsaugos 
fakultetas išleido 10-tą laidą. 
Ją baigė 116 žmonių, kurie 
dvejus metus reguliariai 
klausėsi paskaitų.

Fakultetas labai vertina
mas. Jame semiasi žinių ne 
tik mieste gyveną žmonės, 
bet ir tolimesnėse apylinkė
se. Į paskaitas, skaitomas 
kartą per mėnesį, reguliariai 
atvažiuoja darbuotojai ir 
moksleiviai iš Kačerginės, 
Kazlų Rūdos, Vilkijoj ir kitų 
vietovių. Gegužės 22 d. gavo 
fakulteto baigimo pažymėji
mus Baltuose gyvenantieji 
Vytėnų bandymų stoties vy
resnysis mokslinis bendra
darbis Antanas Zimavičius 
su sūnumi Virginijumi, Ka
čerginės vidurinės mokyklos 
mokytoja Aldona Tamulaitie- 
nė su dukra Sidona ir sūnu
mi Ryčiu. Sėkmingai išklau
sė dviejų metų fakulteto pro
gramą moksleivis A. Morke- 
vičius, važiavęs paskaitų 
klausyti net iš Utenos.

Gamtos apsaugos fakulte
tas turi savo filialus A. Če
ponio vidurinėje mokykloje, 
F. Dzeržinskio staklių gamy
kloje, Kauno politechniku
me, “Kauno baldų” susivieni
jime ir Kauno zoologijos so
de. Ir šiuose kolektyvuose 
žmonės mokosi mylėti ir sau
goti gamtą.

Asmenys, baigę fakultetą, 
turi pirmumo teisę stodami 
mokytis į Žemės ūkio bei Ve
terinarijos akademijas, Vil
niaus V. Kapsuko universite
to ir Vilniaus pedagoginio in
stituto gamtos mokslų fakul
tetus, Kauno A. Kvedaros 
miškų technikumą ir visus 
žemės ūkio technikumus. Be 
to, Gamtos apsaugos fakulte
to auklėtiniai greičiau negu 
kiti priimami visuomeniniais 
gamtos apsaugos inspekto
riais, Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugijos nariais.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

□ GELMIŲ GYVYBĖ
Geologinių-geofizinių dar

bų metu povandeninės ame
rikiečių valties “Alvin” įgula 
padarė netikėtą atradimą. 
350 km į rytus nuo Galapagų 
salų Ramiajame vandenyne 3 
tūkst. m gylyje, kur neįsi
skverbia saulės šviesa, buvo 
aptikta įvairių rūšių žuvų, 
stambių (iki 50 cm skers
menį) moliuskų, tarp jų ir 
dvigeldžių, aštuonkojų, jūri
nių geldučių (Acmae), chito- 
nų (Polyplacophora), krabų 
ir kitų, neatpažintų gyvūnų, 
kurių egzistavimas tokioje 
gelmėje iki šiol buvo laiko
mas neįmanomu.

PABĖGIMAS GALI 
BŪTI pateisinamas

Jungtinių Valstijų Apelia
cijų teismas įsakė naujai 
teisti 4 iš kalėjimo pabėgu
sius kalinius. Mat, jie buvo 
sugauti ir skaudžiai teismo 
nubausti. Jie apeliavo į aukš
tesnį teismą. Jie sako, kad 
jie iš kalėjimo bėgo todėl, 
kad kalėjime sąlygos yra ne
pakenčiamos, pavojingos ka
linių sveikatai. Apeliacijų 
teismas palaikė—jų pusę ir 
įsakė, kaip sakyta, iš naujo 
teisti. Tas reiškia, kad kar
tais bėgimas iš kalėjimo yra 
pateisinamas.

TRYS GELEŽINKELEICIŲ 
UNIJOS SUSITARĖ

Washingtonas. — Trys di
džiosios geležinkelio darbi
ninkų unijos susitarė su 
kompanijomis dėl naujo kon
trakto. Darbininkai laimėjo 
geroką algų pakėlimą. Šis 
kontraktas tęsis virš trejus 
metus. Per tą laiką darbinin
kams algos bus pakeltos 35 
procentais. Manoma, kad 
unijų nariai šią sutartį užgirs 
referendumu. Sutartis reiš
kia, kad streiko tapo išveng
ta.

RYTAI PADĖS 
VAKARAMS KOVOTI 
PRIEŠ TERORIZMĄ

Bonn. — Čia iš pasitikimų 
šaltinių esą sužinota, jog Ta
rybų Sąjungos ' prezidentas 
Brežnevas .pilnai pritaria idė
jai, kad Rytų socialistinės ša
lys kooperuotų su Vakarų 
kapitalistinėmis šalimis ko
voje prieš terorizmą. Tą, gir
di, patvirtina ir prieš kiek 
laiko socialistinės Bulgarijos 
sugrąžinimas 4 vokiečių tero
ristų į Vakarų Vokietiją.

NUOSTOLIS ABIEMS 
ŠALIMS

Washingtonas. — Supy
kęs, kad Tarybų Sąjungos 
vyriausybė jo neklauso ir tei
sia Anatoly Shcharanskį, 
prezidentas Carteris nutrau
kė tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų derybas 
dėl mokslinio bendradarbia
vimo. Tai smūgis santykiams 
ir nuostolis abiem šalim. 
Šiuo prezidento ėjimu, žino
ma, labai patenkinti Kongre
se ir už jo sienų šaltojo karo 
šalininkai ir detentės priešai.

PLANUOJA BENDRĄ 
FRONTĄ

Albany, N. Y. — Šios val
stijos valdžios tarnautojų ir 
miestų municipalinių darbi
ninkų unijos vadai planuoja 
sudaryta bendrą frontą prieš 
mažinimą žmonėms įvairių 
patarnavimų. Mat, mažini
mas patarnavimų reiškia pa
leidimą iš darbo daug darbi
ninkų. Ši unija turi pusantro 
milijono narių.

Dar nežinia, kokioje for
moje šis protestas bus vyk
domas—ar tik demonstraci
jomis, ar ir streiku.

POLITIKIERKOS PRIEŠ 
POLITIKIERKĄ

Albany, N. Y. — Žymi po
litinė veikėja dabartinė val
stijos gubernatoriaus pava
duotoja Anne Krupsak nori 
būti Demokratų partijos 
kandidate į gubernatoriaus 
postą. Bet kitos dvi žymios 
politinės veikėjos demokra
tės Miesto tarybos preziden
tė Carol Bellamy ir kongres- 
manė Elizabeth Holtzman 
priešįpgos jai ir remia gub. 
Cafey "kandidatūrą antram 
terminui. _,K
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Binghamton, N. Y. Tarp lietuvių Trumpai apie žmones Dėkojame

Lietuvos TSR kompozitorių sąjungos kamerinis vyrų choras.
A. Žižiūnonuotr.

Šiandien jame 35 įvairiausių profesijų žmonės. Įdomu, kad 
vyrauja ne humanitarinio profilio atstovai: 15 inžinierių, 4 
fizikai, 3 ekonomistai, 2 gydytojai, 5 muzikinių profesijų 
atstovai ir po vieną įvairių kitų. Kas šiuos žmones, dirbančius 
atsakingose pareigose, subūrė į kolektyvą, kuriam keliami 
kur kas didesni reikalayimai nei paprastam saviveikliniam 
chorui?

1976 m. balandžio 10 d. choras pirmą kartą išėjo į viešumą 
—dalyvavo Kompozitorių sąjungos išvažiuojamame plenume 
Ukmergėje. Per trejus metus nemaža nuveikta. Kolektyvo 
kūrybinėje biografijoje 25 koncertai, tarp jų—choro rečita
liai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, 
dalyvavimas Muzikos rudenyse, plenumuose, šventiniuose ir 
autoriniuose koncertuose. Neseniai choras grįžo iš kelionės 
po Čekoslovakiją.

Vienas pagrindinių kolektyvo uždavinių—propaguoti nau
ją lietuvių kompozitorių kūrybą. Specialiai šiam chorui dainų 
parašė E. Balsys, A. Bražinskas, V. Bagdonas, V. Laurušas 
ir kt. Choro vadovas mėgsta gyvą kontaktą su kūrėjais, 
naujos muzikos nesibaido ir dainininkai. Ne mažesnę vietą 
repertuare užima klasikinė muzika. Choro ateities planuo
se— ir lengvesnio žanro muzika. Ona Narbutienė

GRAND RAPIDS, MICH.

ILGIAUSIŲ METŲ

Mūsų mylimiausiai mamytei

PetroneliaiV. Gasperienei
Liepos 16 d. mūsų mamytė sulaukė 86 m. gimta

dienio sukaktuves. Mes, jos dukros ir dukrų šei
mos, linkime jai sveikatos ir sulaukti dar daug, 
daug laimingų metų.

RUTH BELL ir šeima
VOLGA, RUSSELL MORREN ir šeima

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kostancija Karpavičienė
Mirė

1974 m. liepos 26 d.
Jau ketveri metai kai iš mūsų tarpo atsiskyrė 

ji. Mes jos labai pasiilgome ir niekados nepamirši
me.

JONAS—vyras f
OLGA —duktė, ir jos vyras CHARLES

, EDWARD —sūnus
RONALD —anūkas i

WORCESTER, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Marijonos Petkūnienės
mirė 1977 m. rugpjūčio 5 d.

Jau praėjo metai kai palikai mus, brangi mamy
te. Mes Tavęs pamiršti negalime, visada minime— 
rytą ir vakarą.

PRANAS PETKŪNAS-vyras
STELLA — duktė į
ir anūkės i

-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Pirmadienį mums skambi- Julė Andrulienė iš St. Pe- Mirus Walterio broliui An- .pĮrgmony kol&ndoriuS 
no Eldana Imilkowski ir pra- Tersburg, Fla., išvykdama į tanui Dagiui Lietuvoje, nori- 
nešė, kad jos tėvelis K. Mi- Lietuvą, trumpam laikui bu- me tarti širdingą padėką vi

vo sustojusi New Yorke. Te- įsiems, kurie žodžiu, telefonu 
mums

NETEKOME GEROS 
VEIKĖJOS

I Netekome nuoširdžios vei- jenkevičius randasi Lutheran , slelns, Kurie zouziu, i
j kejos. bių metų Dirželio zi; Medical Center ligoninėje ko su ja pasikalbėti ir palin- 'bei laiškais išreiškė 

po^nkios^Jigos^mire ?Brooklyne nuo liepos 10 die- 'keti laimingos kelionės ir | užuojautą.
■nos. Kol kas daktarai dar vis 'linksmos viešnagės Lietuvo- i Dėkojame “Laisvės” admi-j 
įdaro tyrinėjimus ir nesuran- je. Dabar ji rašo iš Vilniaus j nistratorei Ievai Mizariened 
į da ligos priežasties.

' Linkime draugui Milenke- 
vičiui greit sustiprėti ir grįž
ti namo prie savo mylimųjų.* * *

Brooklynietis A. Karch bu
vo užėjęs į mūsų pastogę, 

į paliko “Laisvei” $5 auką ir 
pranešė, kad pradžioje šio • 
mėnesio pas jį lankėsi jo ! lėna Siaurienė iš St. Peters-; 
žmonos giminaitė dėstytoja į burg, Fla. Kelias dienas bu- į 
Genovaitė Valiukevičienė iš ' vo apsistojusi pas Onutę Ba- j 

| Kauno, o dabar, sako d. 
Karch, ji važinėja po JAV ir 
dar ketino nuvykti į Kanadą.

Išėjus draugui Karch, gau
name korespondenciją iš 
Vancouver, kad G. Valiuke
vičienė žuvo automobilio 
avarijoje. Korespondencija 
telpa šiame numeryje Kana
dos Žiniose.

* * *
Stasys Simas pergyveno 

sunkią operaciją ligoninėje, 
bet jau yra sugrįžęs į namus. 
Gaila, kad mūsų Moterų Klu
bo narė Teresė pati sirgda
ma, turi prižiūrėti sergantį 
vyrą. Linkime abiem drau
gam greit susveikti.

Teresės giminaitė Julia 
Lazada (taipgi Moterų Klubo 
narė) dabar išvyko į Pitts- 
burgą. Ji ilgą laiką gyveno 
pas Simus, atvykusi iš Ha
waii.

Šią žinią pranešė draugė 
Keršulienė. IM

Haverhill, Mass.
PADĖKA

Liepos 27 d. sueis 6 mėne
siai, kai mano vyras Vladas 
Račkauskas apleido šį pasau
lį. Aš pasilikusi silpnoje svei
katoje neturėjau progos iš
reikšti padėką draugams bei 
draugėms, kurie prisidėjo 
prie palengvinimo man per
nešti šį skaudų laikotarpį.

Taigi, dabar tariu širdingą 
ačiū visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už ge
rą ir širdingą patarnavimą

;d., i _ .
į Marytė (Kulbienė) Lynn.

Marytė gimė šioje šalyje 
spalio 21 d., 1911 metais. Jos 
tėvų vardų neatsimenu. Kai 
jos tėvai nusprendė važiuoti 
į Lietuvą, tuo laiku Marytė 
buvo dviejų metų amžiaus.

Paaugus ir žinodama, kad 
ji gimus Amerikoje, pradėjo 
svajoti apie grįžimą į Ame- 

I riką. Išgyvenus 15 metų Lie- 
| tuvoje, ji sugrįžo Amerikon 
' pas dėdę Joną Kaminską, 
j kuris 1930 metais gyveno 
Johnson City. Tai nuo čia ir 
prasidėjo Marytės naujas gy
venimas. Ji nebuvo viena už
sidarius kambaryje. Ji mėgo 
susitikti su žmonėmis. Inte
resuodavosi jų gyvenimo są- 

j lygomis.
Marytė susipažino su Kle- 

mansu Kulbiu ir jiedu apsi
vedė 1930 metais. Gyveni
mas bėgo savo keliu. Rugsė
jo 21, 1931 metais, ji susilau
kė dukros. O gruodžio 18 d., 
1933 gimė sūnus Jonas. Tė
vai džiaugėsi, kad jų vaikai 
gražiai auga ir rūpinosi jų 
gyvenimu. Po kiek laiko jos 
vyras pradėjo sirginėti. Nors 
lankėsi pas gydytojus, bet 
jie mažai tegalėjo jam pagel
bėti. Taip laikas ir bėgo. 
Lapkričio 2 d.,^1948 metais 
Klemansas mirė, palikdamas 
žmoną su dukra Jennie ir sū
num Jonu.

Po vyro mirties Marytei 
susidarė sunkesnės gyveni
mo sąlygos; vienai reikėjo 
užlaikyti šeimą. Po kiek laiko 
ji susipažino su Juozu Lynn 
ir juodu apsivedė. Gražiai ir 
laimingai gyveno. Pagalioį 
Marytė amžinai užmerkė 
akis šių metu birželio 21 d.

Marytės laidotuvės įvyko 
birželio 24 d.

Laidotuvėse dalyvavo 
daug jos pažįstamų ir drau
gų, su kuriais ji darbavosi 
LDS 6 kuopoje kaipo tos 
kuopos finansų sekretorė ir 
kuriems ji užrašinėjo “Lais
vę” ir “Vilnį.” Ona Welhis

į ir siunčia visiems geriausius Į ug pranešimą per “Laisvę” ir j 
■ linkėjimus. Rašo, kad kelio- už išreikštą užuojautą. Taip- j 
I nė pavyko, savijauta gera, gi dėkojame 
j tik prastas oras—lyja, šal- • 
i ta ... Grįždama žada New j 
| Yorke apsistoti ilgesniam lai- į 
kui.

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.

* * *
Liepos 7 dieną atvyko He-

barskienę. Liepos 12 d. tu-1 
rištine ekskursija išvyko į Į 
Lietuvą,

H. P. Siauriaį ilgus metus 
gyveno Brooklyne, turėjo 
daug draugų ir pažįstamų. 
Praeitą šeštadienį Helena 
buvo nuvykus į Long Island 
pasimatyti su Onute ir Jonu 
Keraminais. Jų vaišinguose 
namuose praleido pusdienį. 
Paskui nuvyko pas Margare- 
tą ir Leoną Jakštus.

Kai grįš iš Lietuvos, Hele
na Siaurienė ilgesnį laiką pa
sisvečiuos New Yorke.* * *

Pas Onutę Babarskienę at
vyko jos dukra Irena su šei
ma iš Kalamazoo, Mich., iš
leisti savo mamytę į Lietuvą; 
ji giminaitės iškviesta vyksta 
ilgesniam laikui.

Linkime visoms draugėms 
laimingos viešnagės Lietuvo
je. * * *

Pas dukterį Gloria ir šeimą 
porą savaičių praleisti buvo 
atvykę draugai S. J. Vinikai- 
čiai iš St. Petersburg, Fla. 
Jie ir Čepuliai buvo artimi 
draugai. Jie buvo nesimatę 
per daug metų ■ Vinikaičius 
nusivežė O. Čepulienė į Long 
Island. Onai buvo malonu ke
lias dienas praleisti Vinikai- 
čių dukters namuose.

Natalija lešmantienė atvy
ko kelioms savaitėms į Broo- 
klyną pasisvečiuoti pas drau
gus. Pirmiau Iešmantai gy
veno New Yorke, tai turi

už išreikštą' 
užuojautą per “Laisvę” drau-' 
gams Povilui ir Nelei Ven į 
tams, Onai Čepulienei, Mary į 
Adams, Sofijai ir Jurgiui: 
Stasiukaičiams, ir Suzanai 
Kazokytei-Jones. ;

Walteris ir Bronė Keršuliai 
Brooklyn, N. Y.

FEDERALINĖS
VALDŽIOS GYDYTOJAI

New Yorkas.
skurdžiausiuose rajonuose 
pradėjo darbuotis National 
Health Service Corps įstai-' 
gos suverbuoti savanoriai j 
gydytojai. Dabar jų yra tik-į 
tai 27, bet pabaigoje vietų 
skaičius pakilsiąs iki 37.
Jiems padeda 70 slaugių. TaP liepos-July 23 ir rugpjūčio 
federalines valdžios progra- 27. Pradžia 12:30 dieną. Bus 
ma skurdžiams patarnauti ir pietūs. Laukiame visų lie- 
sveikatos apsaugos reikalais, pos 23. LLD 75 kp. valdyba

RUGSĖJO 24 D.
“Laisvės” Bendrovės di

rektoriai ruošia New Yorko 
apylinkės atidarymo “Lais
vės” vajaus. Bus duodami 

: pietūs. Pradžia 1 vai.

Miesto

Miami, Fla.
LLD 75 KP.
SUSIRINKIMAI 
LIEPOS-JULY 23 
IR RUGP. 27

Pranešame LLD 75 kp. na
riams ir mūsų susirinkimų 
lankytojams, kad sekantys 
75 kuopos susirinkimai įvyks 
LSK salėje sekmadieniais,

LINCOLN PARK, MICH
Birželio 25 d. mirė Viktoria 

Leokadia Tralis-Jančaitienė, 
sulaukusi 75 m. amžiaus.

Nuliūdime liko dvi duk
ros—Leocadia Sheridan ir 
Mary Ann McGuire; taipgi 
anūkai —Jocalyn, -Mary 
Lynn, William ir Michael

Sheridan. Lietuvoje liko du 
broliai ir kiti giminės.

Jančaitienė priklausė Lie^ 
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 21 kuopoje, Detroit, 
Mich.

Reiškiame gilią užuojautą 
visai šeimai ir artimiesiems.

IM

‘On my hand I bring naissance and Soviet Theat-
LDS 6 KUOPOS NARIAMS

Mirus LDS 6 kuopos finan
sų sekretorei, Mary Lynn, 
jos duktė, Jennie Brown, 
užims jos darbą toje kuopo
je. Jos adresas: Jennie 
Brown, 252 Bevier St., Bin
ghamton, N. Y. 13904. Tele
fonas: 723-8471.

Patariame 6 kuopos na
riams kreiptis į ją duoklių 
užsimokėjimo bei kitais kuo
pos veikalais. Martha Burt

St. Petersburg, Fla.
Pranešu visų žiniai, kad 

mūsų ' organizacijos nutarė 
vasaros metu pailsėti.

Liepos 22 d. ir 29 d. klubas 
bus uždarytas.

Rugpjūčio 5 d. LLD 45 kp. 
susirinkimas, pradžia 10:30 
vai. ryto, pietų 12 vai.

Rugpjūčio 12 d. LSC Club 
susirinkimas, pradžia 10:30 
vai. ryto, pietus 12 vai.

Rugp. 19 d. Klubo pietūs 
12 vai.

Rugp. 26 d. Klubas bus už
darytas.

Rugsėjo 2 d. LLD 45 kp. 
susirinkimas, pradžia 10:30 
vai. ryto, pietūs 12 vai.

Rugsėjo 9 d. LSC Club su
sirinkimas, pradžia 10:30 
vai. ryto, pietūs 12 vai. 
Rugs. 16 d. Klubo pietūs 12 
vai.

Rugsėjo 23 d. ir 30 d. klu-Į 
bas bus uždarytas.

Prašome visus dalyvauti 
tomis dienomis kuomet pie
tūs yra ruošiami.

Klubo sękr. A. Aleknienė

Washingtonas. — Valdžia 
įsakė Smith Furniture Ma
nufacturing Co. tuoj atšaukti 
jos gamybos 80,000 lopšių. 
Jie su difektais ir pavojingi 
kūdikių sveikatai.

laike šermenų. Esu giliai dė
kinga draugams Mary ir Pe
trui Yacunskams už prireng
tą stalą pietums. Dėkoju 
William S ametis už pasakytą 
atsisveikinimo kalbą. Sie
kams iš Lawrence, Mass., 
dėkoju už išreikštą užuojautą 
per “Laisvę.”

Prisiminimui Vlado Raš
kausko dabar aukojame 
“Laisvei” po $20 Mary ir Pe
tras Yacunskai ir aš, nes jis 
mėgo “Laisvę” ir skaitė ją iki 
paskutinės valandos.

Gera naujiena—tai kad 
abu Yacunskai įstojo į LLD 
85 kuopą.

Antosė Račkauskienė

Dorchester, Mass.
Liepos 9 d. Lietuvių Pilie

čių Cambridge Klubo bankie- 
te LLD 2 kuopos narės, pasi
kalbėjusios nutarė iš iždo 
aukot $40 “Laisvei.” Narės 
apgailestavo, kad nebėra 
kam surengti pikniko “Lais
vės” naudai, kaip seniau kad 
surengdavo. Tokįu būdu dar 
aukomis prisidėjo narės: po 
$10— N. Grigaliūnienė, B. 
Keršis, P. Žukauskienė, L. 
Plutienė, E. Repšienė, Igna
cas Matulis, Olga ir Frank 
Graham; po $5— Anna Janu- 
šas, E. Fremontienė ir G. V. 
Kvietkai. Viso $125.

Ačiū draugėms. Nors tiek 
pasirodome, kad Bostone dar 
gyvuojame ir linkime “Lais
vei” ilgo gyvenimo.
SERGA

Neseniai mudu su Stoniu 
aplankėme Olgą Zarubienę. 
Ji tada dar . buvo ligoninėjv. 
Dabar jau namie, bet pavaik
ščioti be pagalbos—mažai te
gali. Gaila draugės, nes Nor- 
woode ji yra viena pažangių
jų lietuvių veikėjų.

daug pažįstamų. Abudu dai
navo Aido Chore. Prieš kelis 
metus apsigyveno Port Lau
derdale, Fla. Jie ir tenai yra 
įsitraukę į progresyvių lietu
vių judėjimą. Abu yra veik
lūs Lietuvių Piliečių Klube.* * *

Labai apgailestaujame, 
kad mūsų geras draugas 
“Laisvės rėmėjas Vladas 
Misiūnas, kuris neseniai per
gyveno sunkią operaciją, dar 
dar vis negali pilnos sveika
tos. atgauti. Nusiskundžia, 
lad kojas labai skauda, negali 
vaikščioti. Ripka

NUO ADMINISTRACIJOS:
Draugė N. lešmantienė ap

silankė ir “Laisvės” pastogė
je. Ji atvežė iš A. Bečienės 
$30—$25 “Laisvei” ir $5 
Niujorko Moterų Klubui. 
Dėkojame d. Bečienei, taip 
pat ir d. Natalijai už atsilan-’ 
kymą ir atvežtus pinigus.

H. Žekonienė nors bankie- 
te dalyvavo, bet nusiskundė, 
kad jai pradėjo tinti viena 
koja ir bendrai sveikata pu
sėtinai sumažėjo. Daug turi 
vartoti vaistų, bet jie bran
gūs. Apgailestavo, kad nega
li prie aukotojų prisidėti.

K. Žinskienė jau seniai 
serga. Ji visą gyvenimą skai
tė “Laisvę,” bet dabar jau 
niekur nebeišeina. Pirmiau 
dalyvaudavo visuose pažan
giuose piknikuose ir parengi
muose.

K. Kazlauskienė jau seniai 
senelių namuose. Ji netaip 

sunkiai serga, bet jos at
mintis labai sumažėjus. Ji 
skaitydavo “Laisvę” ir “Vil
nį” ir daug aukodavo spau
dos palaikymui.

Elizabeth Vilkaitė-R.

To you gentle Lithuania, 
Splendid as the sun, this 
Piece of amber, this pale 
Drop of the Baltic.”

It was a beautiful clear 
day for the flight July 12th 
when the first Laisve’s tour
ist group left for Lithuania. 
They left 8 o’clock in the 
evening. There were Amel
ia and Walter Yuscovics 
from Stamford, Amelia 
Young, Antonet Mazza and 
Use Bimba from New York 
to see them'off. I talked to 
Mr. Dobrow and his son, 
Mary Wilson, Mrs. Sauris, 
Mrs. Churlis and others. Ve
ry interesting was an Amer
ican born lady from Mt. 
Vernon Mrs. A. Chusid. Her 
parents were Lithuanians, 
readers of Laisve all their 
lives and after they died she 
keeps on subscribing Lais
ve. She said.to me: “My pa
rents talkedkso much about 
Lithuania that I feel I know 
the place.” She was anxious 
to go and meet her many 
relatives. It was her second 
trip but like to all of us once 
is never enough.

Second Laisve’s group is 
leaving August 16th as you 
have seen in the paper. 

* * *
Among other things Mu

hammed Ali, coming back 
from the Soviet Union said: 
“I didn’t see any hookers, 
hustlers, prostitutes, and I 
never saw people having 
trouble worshipping.”

* * *
New York Association for 

American-Soviet Friendship 
is having Summer Film Ser
ies Thursday evenings at 8 
o’clock: July 20—Chapayev, 
August 3—Lenin in Octob
er, August 17—Alexander 
Nevsky. August 31—Re-

er.
Filmš* will be shown at 

119 Fifth Avenue, Suite 
600, New York City.

Contribution: $2.50, 
members: $2.00.

♦ * ♦
Ksavera Kaross, head of 

the American-Russian Insti
tute in San Francisco, Cali
fornia, is expected to attend 
a conference of all Americ
an-Soviet Friendship groups 
in Moscow the week of Aug
ust 13th. 

* ♦ ♦
In the Daily News I saw 

that a woman who was fired 
at age 62 because her boss 
allegedly wanted to save 
money was a victim of age 
discrimination and is enti
tled to $127,000 in lost sala
ry and pension benefits, a 
Brooklyn federal judge 
ruled.

* *. *
Philip Bonosky, an Amer

ican writer, who is of Lithu
anian descent, recently visi
ted Lithuania and writes in 
the Daily World:

“If you should find a piece 
of amber, as you can in ma
ny jewelry shops in New 
York, don’t let your admira
tion for its beauty satisfy 
you. For it’s possible that 
the piece of “caught sun” 
you hold in your hand is not 
merely a semiprecious 
stone coveted by queens 
and kings to wear as a bra
celet or necklace, but a lit
tle museum in which the se
cret of life on this earth 
eons ago is also caught.

In fact, this is precisely 
what scientists in Lithuania 
have been saying for some 
time now. Amber is Lithua-' 
nia’s most distinctive pre
cious stone. Use




