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A. BIMBA
Mūsų didmiesčio New Yor- 

ko galvos nebegali atsi
džiaugti. Miesto stambieji 
bankai, pensijų fondai ir fe
deralinė valdžia pažadėjo 
ateinančiais ketvertais me
tais paskolinti miesto val
džiai net $2.55 bilijono!

Anais laikais pas mus Lie
tuvoje valstiečiai sakydavo: 
“Skola ne rona, neužgis. Ją 
reikės atiduoti.”

Ar mūsų meras ir jo kole
gos dabar besidžiaugdami 
apie tai pagalvoja? Ne tik už 
paskolą reikės gerus nuošim
čius mokėti, bet ir su laiku ją 
sugrąžinti? Iš kur tada tie 
doleriai ateis?

Dar gilesnis prasiskolini
mas neveda miesto iš finansi
nės krizės.

Bostonietis lietuvis moksli
ninkas Donatas Šatas nusi
pelno visų geros valios Ame
rikos lietuvių nuoširdžiausi 
pasveikinimą. Dėka jo pa
stangų, ir šiemet Lietuvoje 
lankėsi graži Amerikos lietu
vių mokslininkų grupė. Ten 
jie mokslinėse įstaigose pa
teikė net šešias paskaitas su 
labai dideliu pasisekimu. Vi
sur paliko gerą įspūdį ir su
grįžo, kaip atrodo, labai pasi
tenkinę viešnage.

Apie Amerikos lietuvių 
mokslininkų ryšių ir bendra
darbiavimo su Lietuvos 
mokslininkais ir mokslo įstai
gomis naudingumą negali bū
ti dviejų nuomonių. Tik gai
la, kad tie ryšiai ir tas bend
radarbiavimas tebėra labai 
riboti.

Portugalija vėl gyvena vy
riausybinę krizę. Socialisto 
Mario Soarės vadovaujama 
koalicinė valdžia subyrėjo, 
kai iš jos pasitraukė “centri
niai demokratai.”

Vėl kalbama apie socialis- 
tų-komunistų koaliciją. Tokia 
kairiųjų jėgų vyriausybė bū
tų pastovi ir pajėgi pravesti 
liaudžiai naudingas ir reika
lingas reformas. Bet ar so
cialistai susipras?

Neseniai Vilniuje buvo tei
siamas ir nubaustas kelerių 
metų kalėjimu Viktoras PėtX 
kus. Ir tai jau trečias kartas 
jis pasiunčiamas į kalėjimą. 
Jo nusikaltimai sunkūs ir aiš
kūs. Bet tai nesvarbu mūsų 
reakcininkams. Jis jiems did
vyris ir aniuolas su ilgiau
siais sparnais.

Šios dienos “Laisvėje” 
skaitytojai rasite gana platų 
straipsnį apie šio sugedusio 
elemento nusikaltimus ir nu
baudimą.

Kaip žinia, į šios šalies gin
kluotas jėgas yra priimamos 
ir moterys, ir jų skaičius 
kasmet didėja.

Bet dabar sužinome, kad 
jos ir ten diskriminuojamos, 
neturi lygių teisių. Pav., 
Laivyne joms leidžiama tar
nauti tiktai transportacijoje 
ir ligoniniuose laivuose slau
gėmis bei prižiūrėtojomis,

Moterys prieš tokią diskri
minaciją sukilo ir pasiskundė 
teismui. Dabar federalinis

abai svarbi spaudos laisvės 
klausimu byla teismuose

M. A. Farber
“The N. Y. Times” repor

teris M. A. Farber 1975 m.

Aptarė ginčus dėl 
prez. Sadato politikos

Belgradas. — Laike čia 
einančios neprisijungusių ša
lių (trečiojo pasaulio šalių) 
atstovų konferencijos atlaikė 
sesiją ir Arabų Lygos užsie
nio reikalų ministrai. Kaip 
žinia, didelė arabiškų šalių 
dauguma nepritaria Egipto 
prezidento Sadato deryboms 
su Izraelio premjeru Beginu. 
Šitoje Lygos sesijoje ir buvo 
tuo klausimu tartasi.

Arabų Lygos sesija beveik 
vienbalsiai nutarė Jungti
nėms Tautoms pasiūlyti, kad 
būtų sušaukta nepaprasta 
Generalinės Asamblėjos sesi
ja aptarimui Palestinos ir vi
sų kitų Vidurio Rytų klausi
mu.

teisėjas John J. Sirica pa
tvarkė, kad diskriminacija 
prieš moteris Laivyne turi 
būti tuojau nutraukta-panai- 
kinta, kad moterims turi būti 
durys lygiai su vyrais atda
ros į visas tarnybas Laivyne.

Diskriminacijai prieš mote
ris turėtų būti padarytas ga
las ir visose kitose militari- 
nėse jėgose.

Marylando valstijos Uni
versiteto komitetas nutarė 
pakviesti žymų mokslininką 
New Yorko Unive/siteto 
profesorių Bertell Oilman 
užimti vieno departamento 
pirmininko vietą. Bet Mary
lando gubernatorius Blair 
Lee ir kiti valstijos valdžioje 
reakcininkai pagrūmojo žy
miai sumažinti universiteto 
biudžetą, jeigu prof. Oilman 
bus ton vieton įleistas. Na, ir 
universiteto prezidentas 
John Toli pabūgo ir komiteto 
pasiūlymą atmetė.

O kodėl? Jau ir “The N. Y. 
Times” (liepos 28 d.) pripa
žįsta, kad prof. Oilman toms 
pareigoms yra pilnai kvalifi
kuotas ir prie jų neprileistas 
tiktai todėl, kad jis yra pa- 
žangių-marksistinių pažiūrų 
mokslininkas.

Tai kur čia tolerancija, bei 
kaip su tomis žmogaus teisė
mis?

patyrinėjo gandus, kad vie
noje New Jersey ligoninėje 
1960-metyje 13 ligonių mirė 
dėl neaiškios priežasties. Už 
penkias mirtis nuožiūra buvo 
metama ant Dr. Mario E. 
Jascalevich. Gydytojas tapo 
patrauktas teisman.

Kaltinamojo advokatai da
bar pareikalavo, kad repor
teris Farber atidengtų jiems 
šaltinius, iš kurių jisai sėmė 
žinias savo atradimams pa
remti. Teisėjas įsakė repor
teriui tą tuojau padaryti. Bet 
pasiremdamas Konstitucijos 
garantuojama spaudos lais
ve, Farber atsisakė tą pada
ryti.

Teisėjas už “teismo pa
žeminimą” nubaudė jį $2,000 
ir pasodino į kalėjimą, kol jo 
įsakymo neišsipildys. Taipgi 
teisėjas nubaudė ir “The 
N. Y. Times” $100,000. Da
bar visą reikalą išspręs aukš
tesni teismai. Jų nuospren
džio laukiama su dideliu susi
domėjimu bei susirūpinimu.

Prez. Enwar Sadat

— Ameri- 
viešai pa-

VIEŠAI KRITIKAVO 
PREZIDENTĄ SADATĄ 

Washingtonas. 
kos vyriausybė
smerkė Egipto prezidentą 
Sadatą, kam jis atmetė Iz
raelio premjero Begin pasiū
lymą vėl pradėti derybas 
tarp Izraelio ir Egipto. Kaip 
žinia, S adatas atmetė Begino 
pasiūlymą atnaujinti derybas 
todėl, kad Izraelis atsisakė 
pažadėti sugražinti Egiptui 
jo okupuotas teritorijas. Ta
čiau prezidentas Carteris įsa
kė sekretoriui Vance vėl 
vykti į Vidurio Rytus ir 
stengtis kaip nors atnaujinti 
derybas.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 

ruošiamos

EKSKURSIJOS Į
TARYBŲ LIETUVĄ

Antroji grupė išvyks iš New Yorko Kennedy 
aeroporto rugpjūčio f 16 d 
lėktuvu, reisas 104, 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.

8 vai. vakare Finnair

Visais reikalais kreipkitės į: 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ 

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

GRIEŽTAI PASMERKIA
MIESTO MERĄ

Frank Rizzo

Philadelphia, Pa. — Ryti
nės Pennsylvanijos ir Dela
ware distrikto Komunistų 
Partijos organizacija paskel
bė pareiškimą dėl Philadel- 
phijos miesto mero Frank 
Rizzo pasimojimo mažinti lė
šas viešosioms mokykloms. 
Tai esąs mero kėsinimasis 
mažint darbo liaudies vaikų 
apšvietai. Pareiškime sako
ma, kad nuo to pasikėsinimo 
prieš viešąsias miesto moky
klas nukentės tiktai darbo 
liaudies, tiktai biednuomenės 
vaikai, nes turčiai savo vai
kus leidžia į privatiškas mo
kyklas.

Komunistų partija ragino 
miesto gyventojus protes
tuoti prieš tokią mero Rizzo 
politiką.

Rizzo Philadelphijos mies
to meru buvo išrinktas 1973 
metais.

IŠGALVOTAS PAVOJUS
San Diego. — Čia dvi die

nas posėdžiavo Jungtinių 
Valstijų gynybos sekretorius 
Harold Brown ir Pietų Korė
jos gynybos ministras Ro 
Jae Hyun. Kad Amerikos 
militarinė pagalba Pietų Ko
rėjai nebūtų sumažinta, jie 
sugalvojo Pietų Korėjai pa
vojų iš Šiaurės Korėjos pu
sės. Kaip atsimename, pana
šiu išgalvotu pavojumi pasi
remdamas, prezidentas Tru- 
manas 1950 m. metais pradė
jo karą prieš Šiaurės Korėją.

Kaip atrodo, tai kas nors 
panašaus yra šios šalies mili- 
taristų planuojama ir dabar. 
Prezidentas yra pareiškęs, 
kad bėgyje ateinančių ketve- 
rių metų Amerikos militari- 
nės jėgos iš P. Korėjos bus 
ištrauktos. Pasiremdamas 
tuo “pavojumi,” Brown užti- 
kripo Pietų Korėjos režimui, 
kad jeigu bus reikalinga Pie
tų Korėjos “saugumui 
Amerikos militarinė bazė su 
apie 50,000 ginkluotų jėgų 
pasiliks P. Korėjoje.

JUODŲJŲ POLICININKŲ 
SKAIČIUS PADIDĖJĘS

Detroitas. — Šio didmies
čio meras — juodųjų žmonių 
veikėjas Colman A. Young. 
Kai prieš penkeris metus jis 
kandidavo į merus, jis aštriai 
kritikavo mieste padėtį. Jis 
sakė, kad pusę miesto gy
ventojų sudaro juodieji, bet 
mieste juodųjų policininkų 
tėra maža saujelė. Tokia pa
klėtis yra netoleruojama.

Kaip tas klausimas Detroi
te sustovi šiandien? Per tuos 
5 metus daug kas pasiekta. 
Šiandien Detroito policijos 
departamente darbuojasi 
5,821 žmogus. Iš jų 1,996 yra 
juodieji. Nebetoli ta diena, 
kai pusė policininkų ir Polici
jos departamento tarnautojų 
bus juodieji. Juk, po teisy
bei, taip turėtų ir būti: Jeigu 
pusę miesto gyventojų suda
ro baltieji ir pusę juodieji, 
tai ir tvarkos prižiūrėtojų 
proporcija turėtų būti tokia 
pat.

Bridgeport, Conn. — Fe
deralinis teisėjas įsakė mies
to valdžiai priimti ugniage
siais tam tikrą skaičių juodų
jų ir ispanų.

Mirė
Donatas Rodą

Vilnius—Liepos 29 d. mirė 
Lietuvos Komunistų Partijos 
revizijos komisijos narys, 
Respublikos nusipelnęs kultu 
ros veikėjas, Lietuvos tele
gramų agentūros Elta direk
torius Donatas Rodą.

Išpuoliai 
prieš Kubą

Belgradas. — Neprisijun
gusių šalių konferencijoje, 
kurioje dalyvauja ir socialis
tinė Kuba, reakcinių jėgų 
valdomos šalys (Ghana, Mo- 
roko, Somalija, Senegal ir ki
tos), smarkiai puolė Kubą už 
teikimą pagalbos Afrikos ša
lims—Angolai ir Etiopijai. 
Jos tą pagalbą skaito agresi
ja ir reikalauja kubiečiams iš 
Afrikos pasitraukti. Iš kitos 
pusės, Kubos politiką Afri
koje labai energingai gynė 
Tanzanija, Afganistanas, 
Kongo, Benin ir Vietnamas.

KUBOS VADAS SMERKĖ 
KINIJOS VADOVYBĘ]

Havana. — Kubos prezi
dentas Fidel Castro labai aš
triai kritikavo dabartinę Ki
nijos vadovybės politiką 
Vietnamo klausimu. Jis tą 
politiką vadino išdavikiška 
politika. Kaip žinoma, Kini
jos vadai remia Kambodijos 
ginkluotą agresiją prieš Viet
namą. \

Castro palietKjr Jungtines 
Valstijas. Jis sakė, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
stengiasi neprisijungiąs šalis 
atkreipti prieš Kubą.

Arabai turi laukt 
5 metus

. Jeruzalė. — Izraelio užsie
nių reikalų ministras Moshe 
Dayan pakartojo jo valdžios 
nusistatymą, kad jinai sutiks 
svarstyti Izraelio okupuotų 
arabų žemių likimą tiktai po 
penkerių metų. Apie jų su
grąžinimą arabams jinal.da- 
bar atsisako ir kalbėti.

Tai viena svarbiausių prie
žasčių, kodėl derybos tarp 
Izraelio ir Egipto yra nutru
kusios.

Moshe Dayan
Roma. — Italijos valdan

čioji Krikščionių Demokratų 
partija nutarė, tęsti bendra
darbiavimą su Komunistų 
Partija. Tas reiškia, kad ji 
nepildo Amerikos reikalavi
mo nutraukti bet kokius ry
šius su komunistais.

Nusikaltėlis ir šmeižikas gavo 
pagal nuopelnus

VILNIUJE PASIBAIGĖ
VIKTORO PETKAUS TEISMAS

Tris dienas Vilniuje vyko 
Viktoro Petkaus teismas. 
Procesui vadovavo Lietuvos 
TSR Aukščiausiojo teismo 
narys M. Ignotas, valstybinį 
kaltinimą palaikė prokuroras 
V. Bakučionis, visuomeniniu 
kaltintoju buvo Vilniaus A. 
Vienuolio vidurinės mokyk
los direktorius A. Dziska. 
Teisme apklausta apie dvide
šimt liudininkų,—tiek nu
kentėjusiųjų, tiek V. Pet
kaus bendrininkų.
^Procesas vyko už uždarų 

durų. Tai paaiškintina tuo, 
kad V. Petkui buvo pateikti 
kaltinimai ištvirkavimu iš
kreiptom formom. Partne
riais jis pasirinkdavo nepil
namečius vaikus bei jaunuo
lius. Tokios bylos, sutinka
mai su Lietuvos TSR proce
siniu kodeksu, nagrinėjamos 
būtent už uždarų durų, sie
kiant išsaugoti intymių san
tykių paslaptį (tai, visų pir
ma, lietė tuos vaikus, su< ku
riais V. Petkus ištvirkavo).

Nuosprendis paskelbtas at
virame posėdyje. V. Petkus 
nuteistas 10 metų kalėjimo ir 
5 metų ištremties.

Kas toksai V. Petkus? Tai, 
kaip paaiškėjo teisme, žmo
gus, pasižymintis labai plačiu 
“veiklos” diapozonu—nuo at
viro ištvirkavimo iki preten
zijų vadovauti kažkokiam 
“komitetui,” nuo davatkiškos 
moralės skelbėjo iki visuo
meninio turto grobstytojo.

Šis 48 metų vyras dorai 
nenugyveno nei vienos die
nos, jeigu neskaityti tos am
žiaus atkarpos, kuri charak
terizuojama nekaltu nepilna- 
metystės terminu.

Vargais negalais baigęs 
gimnaziją, jis iš karto nusku
bėjo šunkeliais. 1948 metais,

--7...................... '■

KĄ REIŠKIA KAINŲ 
PAKILIMAS 
BETURČIAMS IR 
TURČIAMS?

Federalinis Darbo departa
mentas praneša, kad birželio 
mėnesį vartotojams reikalin
gų reikmenų kainos vėl paki
lo .9 procento. Tai gana di
delis pakilimas. Ypatingai 
maisto produktų kainos vėl 
smarkiai pakilo. Bet tą var
totojai jautėme ir žinojome ir 
be valdžios pranešimo.

Kainų pakilimas reiškia 
darbo liaudies masėms laikų 
tolimesnį pasunkėjimą, bied- 
nuomenei skurdo padidėji
mą.

Bet kainų pakilimas visiš
kai ką kitą reiškia turtuo
liams. Kainų pakilimas jiems 
reiškia pelnų padidėjimą. 
Štai tik keletas pavyzdžių: 
Per antrąjį šių metų ketvirtį, 
kuris pasibaigė su birželio 
paskutine diena, Bethlehem 
Steel korporacijos pelnai pa
kilo net 143.7 procento, Pan 
Am —192.4 proc., Mobil 
Gas—20.9 proc., Hughes 
Toli kompanijos —35.6 
proc., McDonald kom.— 
19.3 proc. ir t. t. Nesigirdi, 
kad nors viena kuri didžioji 
korporacija, ar kompanija 
dejuotų bei skųstųsi, kad per 
birželio mėnesį jos pelnai būt 
sumažėję.

sunkiu pokario laikotarpiu, 
kada okupantų nusiaubta Ta
rybų Lietuva labai buvo rei
kalinga darbščių rankų, 
karštų širdžių ir jaunatviško 
entuziazmo, kada tūkstančiai 
jo bendraamžių vėlė griuvė
sius, statė gamyklas, tiesė 
kelius, arė žemę ir tuo pat 
metu mokėsi, Viktoras Pet
kus ėmėsi visai kito darbo. 
Jo užsiėmimas tuo metu— 
kurstymas prieš Tarybų val
džią, arši nacionalistinė veik
la. Darbdavių, deja, netrū
ko. Ideologinį darbą tokių, 
kaip V. Petkus, rankomis, 
dirbo ginkluotos nacionalisti
nės gaujos. Naktimis jos žu
dė gyventojus, o dienomis, 
giliai įsiraususios po žaliuo
jančiais pušynais, kūrė “atsi
šaukimus,” “memorandu
mus,” skubiai gamino nacio
nalistinius nuodus. Juos pla
tino ir skleidė V. Petkus bei į 
jį panašūs.

Atpildo, kaip ir reikėjo ti
kėtis, ilgai laukti nereikėjo. 
Tačiau V. Petkui, kaip jau
nam ir, galimas daiktas, iki 
galo nesupratusiam savo 
pragaištingos veiklos pasek
mių, buvo paskirta palyginti 
lengva bausmė. Tarybinis įs
tatymas negailestingas tiktai 
patiems aršiausiems nusikal
tėliams. Paslydusiems ir su- 
pratusiems savo kaltę jis su
teikia visas sąlygas pasitai
syti.

Bet ir grįžęs iš įkalinimo 
vietos, V. Petkus toliau tęsia 
savo kenkėjišką, įstatymais 
neleistiną darbą. Jo žvilgs
nis, kaip taisyklė, nukreiptas 
į jaunimą. Jauną protą leng
viau suklaidinti, galvoja V. 
Petkus, ir bando/ brukti 
moksleiviui ar studentui an-

Tęsiama 3 pusi.
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Geri, kaimyniški santykiai
Tiktai naujam komunistų vadovaujajam gyvenimui išau

šus abiejose šalyse dingo, ilgus amžius besitęsę ginčai tar
pe Lietuvos ir Lenkijos. Siandien'tarpe jų viešpatauja geri, 
draugiški santykiai, ir tarp abiejų tautų gražiai vystosi vi
soks bendradarbiavimas.

Džiugu skaityti pranešimą, kad liepos 19 dieną Lietuvos 
sostinėje Vilniuje, kuris, kaip žinia, kadaise buvo lenkiškų 
ponų valdomas, įvyko iškilmingas miesto visuomenės atsto
vų susirinkimas, skirtas Lenkijos atgimimo 34-osioms meti
nėms. Ten buvo pasakyta daug gražių kalbų apie naujuo
sius, nūdienius santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos. Jame 
pranešimą padarė Tarybų Sąjungos-Lenkijos draugystės, 
draugijos Lietuvos skyriaus pirmininko pavaduotojas M. 
Požarskas ir taipgi kalbėjo Lenkijos Liaudies Respublikos 
konsulas Minske M. Mašara.

Iškilmingame minėjime dalyvavo visa eilė žymių Lietu
vos veikėjų: Lietuvos Ministrų Tarybos pirmininko pirma
sis pavaduotojas K. Kairys, Lietuvos KP Vilniaus miesto 
komiteto pirmasis sekretorius V. Sakalauskas, Lietuvos 
užsienių reikalų ministras V. Zenkevičius, Lietuvos KP 
Centro Komiteto užsienio ryšių skyriaus vedėjo pavaduoto
jas M. Sadovskis, Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugijos pirmininkas R. Petrauskas ir 
kiti.

Draugiški santykiai ir glaudus bendradarbiavimas lygiai 
naudingas ir vaisingas abiem tautom.

Jų manevrai neišdegė
Šiandien santykiai tarp Izraelio ir Egipto yra labiau 

įtempti, negu buvo pradžioje metų, ir neatrodo, kad jie 
greitoje ateityje galėtų pasitaisyti. Izraelio premjeras Be
gin ir Egipto prezidentas Sadatas pradėjo vienas kitą atvi
rai kritikuoti ir smerkti už derybų nutrūkimą ir nepasieki- 
mą jokio susitarimo. Prieita prie to, kad prieš kelias dienas 
vos spėjus Izraelio militarinei misijai įkelti koją į Egiptą, 
jai buvo prez. Sadato įsakyta tuoj grįžti atgal. Vadinasi, 
dabar tarpe tų šalių jokio oficialaus susisiekimo nebėra.

O nelabai seniai, po Sadato apsilankymo Jeruzalėje per
nai lapkričio mėn. iš tikrųjų atrodė, kad tie manevrai tarp 
Begino ir Sadato duos kokį nors susitarimą, kad Izraeliui 
pavyks Egiptą ištraukti iš arabiškų šalių sambūrio, o Egip
tui pasiseks laimėti tokias koncesijas iš Izraelio, kokių kitos 
arabų šalys jam pavydės. Deja, viskas baigėsi nesekme.

Arabai kalba apie atnaujinimą tarp savęs bendro fronto. 
Izraelio parlamentas užgyrė Begino poziciją. Vidurio Ry
tuose “viskas po senovei.”

Istorija pilnai patvirtino 
pasirinkto kelio teisingumą

Liepos 21 dieną suėjo lygiai 38 metai, kai Lietuvoje buvo 
atkurta Tarybų valdžia ir lietuvių tauta pasirinko socialisti
nį kelią į naują rytojų. Apie to istorinio įvykio prasmę ir 
reikšmę Vilniaus dienraščio “Tiesa” liepos 21 vedamajame 
sakoma:

“Liaudies seimas, išreikšdamas vieningą Lietuvos laisvos 
darbo liaudies valią, skelbia, kad Lietuvoje įvedama Tary
bų santvarka. Lietuva skelbiama Socialistine Tarybų Res
publika,”—šie Tarybų valdžios Lietuvoje atkūrimą skel
biantys žodžiai nuskambėjo 1940-ųjų liepos 21 dieną. Liau
dies seimo priimta Deklaracija apie valstybės santvarką 
atstatė istorinę teisybę, dėl kurios daugiau kaip du dešimt
mečius buržuazijos valdymo sąlygomis kovojo Lietuvos 
darbo žmonės. Vadovaujama iš gilaus pogrindžio Lietuvos 
Komunistų partijos, toji kova atmintiną 1940-ųjų vasarą 
peraugo į fašistinio režimo nuvertimo, naujo, socialistinio 
gyvenimo kūrybos džiaugsmą.

Trisdešimt aštuoneri metai praėjo nuo tų dienų. Kupini 
jie buvo darbų ir įspūdžių, ieškojimų ir pergalių. Reikėjo 
pasivyti laiką, kuris dėl antiliaudinės išnaudotojų politikos 
buvo prarastas, nes nacionalinė ekonomika vystėsi silpnai, 
nacionalinės kultūros reikalai valdantiesiems sluoksniams 
nedaug terūpėjo. Tarybų ^Lietuvos vystymosi pavyzdys, 
kai per trumpą laiką nuo ekonominio ir kultūrinio atsiliki
mo pakilta į išsivysčiusio socializmo aukštumas, yra ir vi
siems laikams liks kaip nemarus įrodymas, ką gali padaryti 
žmogus, iš tikro laisvas, iš tikro tapęs savo gyvenimo šei
mininku. Dabar per septynias dienas Tarybų Lietuvos pra-. 
monė, pavyzdžiui, pagamina produkcijos tiek, kiek jos bu
vo išleista per visus 1940 metus. Visi metai—ir septynios 
dienos!

Į lietuvių tautos gyvenimą tvirtai įėjo naujos vertybės, 
kurios šiandien puošia mūsų tikrovę. Tai internacionalisti- 
nis gyvenimo supratimas, tautų draugystės dvasia.

Kelio, kurį prieš 38 metus pasirinko Lietuva, teisingumą 
įrodo visas mūsų respublikos vystymasis. Kiekvienas iš 
mūsų turime ką prisiminti apie gražius pasikeitimus, įvy
kusius respublikos, miesto, rajono, kolektyvo gyvenime. 
Bet žinome: visa tai pasiekta darbu—bendru, užtat vaisin
gu; sąmoningu, užtat džiaugsmą teikiančiu. Todėl ir bran
gios sukakties dieną labai pravartu prisiminti ne tik didžią
sias teises naudotis pasiekimais, bet ir pareigas tuos pasie
kimus gausinti.

Iškėlėm šiandien vėliavas. Pažymime Tarybų Lietuvos 
gimtadienį. Pažymime su gera nuotaika, kaip ir dera gerai 
padirbėjusiems, turintiems aiškius tikslus ir priemones 
jiems pasiekti. Tą gerą nuotaiką stiprina ir tai, kad, pavyz
džiui, šių metų pirmojo pusmečio produkcijos realizavimo

TARYBŲ SĄJUNGA 
ATOMINIO KARO 

įNEPRADĖS
Chicagos klerikalų “Drau

ge” (liepos 21 d.) įdėta tokia 
žinutė:

Sovietai nerizikuos 
atominiu karu

Washingtonas. — CIA 
žvalgyba teigia, kad Sovietų 
Sąjunga nėra pasirengusi 
atominiam karui. Kaip skel
bia sen. John Culver (D.-Ia), 
Sovietai nerizikuos pradėti 
atominį karą. Sovietai nega
lės apsaugoti milijonų žmo
nių ir savo įmonių atominio 
karo atveju. Nepaisant, kad 
Sovietai gali pulti Ameriką ir 
čia gali žūti 100 mil. žmonių, 
Amerika gali kirsti atgal ir 
Sovietijoj bus sunaikintos 
įmonės ir daugiau 100 mil. 
gyventojų.”

Ši žinia tiktai patvirtina vi
siems geros valios žmonėms 
žinomą Tarybų Sąjungos ir 
viso Varšuvos sutarties val
stybių sambūrio nusistaty
mą, kad jos atominio karo 
nepradės.

Jos eina dar toliau: jos se
niai siūlo eiti prie pilno, vi
suotino nusiginklavimo ir 
griežto uždraudimo atomi
nius ginklus gaminti. Jos siū
lo dabar turimus atominius 
ginklus sunaikinti.

Visa žmonijos nelaimė, kad 
to nenori ir tam griežčiausiai 
priešinasi kapitalistinės šalys 
su mūsų Jungtinėmis Valsti
jomis i^iešakyje. Amerikos 
liaudis turėtų priversti savo 
vyriausybę šį klaidingą ir pa
vojingą nusistatymą pakeis
ti.
APIE MOKSLO RYŠIUS 
SU GAMYBA LIETUVOJE

Žurnale “Liaudies ūkis” 
(1978-5) skaitome labai įdo
mų straipsnį “Stiprinkime 
mokslo ryšius su gamyba.” 
Jo autorius—ekon. kand. P. 
Stanikas.

“Dabar vienas svarbiausių 
grandžių gamybos efektyvu
mo didinimo bei kokybės ge
rinimo priemonių sistemoje,” 
sako Stanikas, “yra mokslo 
ir technikos pažangos sparti
nimas, plečiant mokslinius 
tyrimus, stiprinant mokslo ir 
praktikos ryšius. Keliamas 
uždavinys, kad moksliniai ty
rimai dar aktyviau padėtų 
spręsti gamybos intensyvini
mo problemas, kurti labai 
našių mašinų sistemas, nau
jausius technologinius proce
sus bei medžiagas, siekti, 
kad mokslo laimėjimai kuo 
greičiau būtų diegiami į liau
dies ūkį.

Sprendžiant šiuos uždavi
nius, reikšmingą darbą atlie
ka respublikos mokslo dar
buotojai, projektavimo bei 
konstravimo organizacijos, 
gausus respublikos inžineri
jos darbuotojų būrys. Respu
blikoje sukurtas pajėgus 
mokslinis potencialas; insti
tutuose ir kitose mokslo įs
taigose bei organizacijose da
bar dirba apie 13 tūkstančių 
mokslo darbuotojų, iš kurių 
apie 5 tūkstančiai turi moks
linius laipsnius. Nemaža da
lis visų respublikos mokslo

LABAI NUSIVYLĘ IR 
SUPYKĘ, KAD NEBUVO 
ĮSILEISTI

Iš Chicagos menševikų 
laikraščio sužinome, kad į 
Torontą buvo nuvykę ir labai 
norėjo į “pasaulio lietuvių; 
seimą” patekti ir Martyno į 
Gudelio šefuojami ir diriguo
jami “reorganizuoti” bend- 
ruomenininkai. Deja, jie ne
buvo įsileisti.

Savo “Naujienose” (liepos 
19 d.) Gudelis rašo:

Ten buvo nuvykęs Chica
gos ir Amerikos lietuviams 
gerai pažįstamas medicinos 
daktaras Vytautas P. Dar- 
gis, Dr. Vytautas Balčiūnas, 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
karys Andrius Juškevičius, 
pedagogas Ignas Serapinas, 
mokytoja Teodora Serapinie
nė, mokytoja Antanina Rep
šienė, žurnalistė Zuzana Juš
kevičienė ir kiti. Visi čia su
minėti žmonės buvo nuvykę į 
Torontą, ten pateko laiku, 
pateikė savo įgaliojimus ir 
prašė įleisti į Pasaulio lietu
vių seimą pilnomis teisėmis, 
bet jiems buvo pasakyta, 
kad jokių teisių Pasaulio lie
tuvių seime jie neturės ir 
baltos kortelės niekas jiems 
neduos. Tai reiškė, kad jie 
negalės net klausimo pa
klausti, savo pozicijos išaiš
kinti ir negalės net išaiškinti, 
kėdei kitiems lietuviams 
duoda “baltas korteles,” o 
jam, “geltonplaukiui baltao
džiui” nedavė baltos korte
lės, bet ruošėsi jį įtraukti į 
juodą sąrašą ir pradėjo ruoš-* 
ti juodas korteles.

Minėti asmenys yra ne eili
niai Amerikos lietuviai. Jie 
yra bendruomenininkai. 
Daugelis jų aktyviai dalyva
vo JAV Lietuvių Bendruo
menės darbe. Jie aukojo lai
ką, pinigus ir energiją Bend
ruomenės apylinkėms steig
ti . . .”

Vaje, kokia baisi neteisy
bė, kokia didelė, didelė gėda 
tiems zladiejams, kurie 
šiems “garbingiems” žmo
nėms seimo duris užtrenkė! 
Jau net ir mums norisi verk
ti, o ką jau bekalbėti apie 
mūsų brolį Martyną . . .

Savo didelio nusivylimo 
nuo ^svieto akių neslepia ir 
anie Martyno Gudelio “ne 
eiliniai Amerikos lietuviai.” 
Jie tuojau griežčiausiai už
protestavo.

“Mes,” jie pareiškė, “regis
truoti JAV Lietuvių Bend
ruomenės atstovai, penktaja
me Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seime patyrę viešą 
diskriminaciją ir vienos par
tijos dominuojančią griežtą 
diktatūrą, reiškiame viešą 
protestą . . . Konstantavę 
aukščiau minėtus totalitari
nius vienos diktatūrinės par
tijos visoj seimo eigoje vyku
sius poreiškius, laikome, kad 
šis demokratiniams princi
pams nusikalstamoje dvasio
je surežisuotas seimas buvo 
lietuvių išeivijos vienybės 
išeivijoje siekimo principo 
brutalus pažeidimas.”

Tai liudija lietuviškų reak
cininkų fronte pasidalijimo 
didelį paaštrėjimą.

planus įvykdė visos Tarybų Lietuvos įmonės, kad gamybos 
pirmūnų, novatorių pavyzdys vis labiau duoda toną darbo 
kolektyvams, siekiantiems garbingai įvykdyti šių metų ir 
viso dešimtojo penkmečio programą. Tačiau bet kuris pa
siekimas mūsų dinamiškame gyvenime, bet kuris geras pa
vyzdys nėra tik pasigėrėjimo objektas. Tai—orientyras vi
sų veikimui. Ir labai svarbu, kad būtų ne tik įsitvirtinta 
pasiektose aukštumuose, bet ir—būtinai—žengiama toliau. 
Labai svarbu^ kad našaus darbo, didelės drausmės, aukšto 
sąmoningumo pagrindu pasiektus pirmaujančių kolektyvų 
ar žmonių laimėjimus pakartotų ir praturtintų visi kolekty
vai. Tokiam darbui, tokiam kiekvieno iš mūsų pareigų su
pratimui orientuoja mus ir TSKP CK liepos pienumo nuta
rimai, kurie atveria naujas galimybes tolesniam ekonomi
kos stiprinimui, žmonių gerovės kėlimui.

“Nuo šios dienos visa valdžia Lietuvos Tarybų Socialisti
nėje Respublikoje priklauso miesto ir kaimo darbo žmo
nėms, kurie Tarybose'atstovaujami savo atstovų,”—prieš 
38 metus pareiškė Liaudies seimas. Ši valdžia—liaudies 
valdžia—atėjo amžiams. Atėjo žmogaus išaukštinimui, jo 
laimei.”

Ką liudija dokumentai?
V. UŽGIRYS

Šių metų pradžioje Vilniuje išėjo knyga—dokumentų rin
kinys “Klerikalizmas ir katalikų bažnyčia buržuazinėje Lie
tuvoje.” Ją išleido “Minties” leidykla. Knyga 318 puslapių.

Tai labai naudingas leidinys, nes jame dokumentais at
skleidžiama klerikalų ir katalikų bažnyčios veikla buržuazi
jos valdomoje Lietuvoje. Kadangi mūsų klerikalai ir kuni
gai šiuo metu savo vaizduoja kovotojais už lietuvių tautos, 
už žmonių sąžinės ir tikėjimo laisvę, mes žemiau pradeda
me spausdinti V. Užgirio plačius šios knygos dokumentų 
komentarus, kad dar sykį parodžius reakcininkų propagan
dos melą ir klastą. —Redakcija

Jūs pasakysite, kad tai pa
radoksas, bet šitaip ir yra: 
Amerikos lietuvių kunigai ir 
klerikaliniai veikėjai, kas
dien šaukdami apie tariamą 
tikėjimo persekiojimą Lietu
voje, labiausiai trokšta, kad 
tikėjimas tikrai čia būtų . . . 
persekiojamas. Juk jeigu 
taip atsitiktų, kad Tarybų 
Lietuvoje nebūtų leidžiama 
atlikinėti religinių pareigų, 
Amerikos lietuvių kunigai 
galėtų nepalyginamai dau
giau vaizduoti bažnyčią kan
kine ir persekiojama keikti 
komunizmą, siūlytis visokių 
laisvių gynėjais, “reprezen
tuoti” Lietuvos Kunigus bei 
tikinčiuosius ir t. t. ir t. t. O 
jeigu tikinčiajam nėra jokių 
kliūčių atlikti savo religines 
pareigas, jeigu visas reika
lingas savo darbo sąlygas tu
ri kunigai, jeigu veikia baž
nyčios, tad, atrodo, ko gali
ma šaukti? Štai čia logiškai ir 
atsiranda paradoksas: leng
viau būtų klerikalui Ameri
koje gyventi, jeigu kunigui 
Lietuvoje blogiau būtų.

Bet jeigu faktai šiuo reika
lu JAV lietuvių klerikalui nė
ra palankūs? Jeigu tikintysis 
turi pakankamai bažnyčių, 
jeigu jis gali patenkinti savo 
religinius poreikius, kaip kad 
ir yra Tarybų Lietuvoje? Tai 
vis tiek “negelbsti” tarybų 
valdžios, savo pagrindiniu įs
tatymu—Konstitucija—ir vi
sa gyvenimo praktika užtik
rinančios sąžinės, o tuo pačiu 
ir tikėjimo laisves—Ameri
kos lietuvių politikuojantys 
kunigai ir jiems talkinantys 
civiliniai klerikalai vis tiek 
suranda pretekstų ir būdų 
vaizduoti katalikybei Lietu
voje persekiojama ir ken
čiančia. Jų antikomunistinis- 
politinis ir ideologinis-suinte- 

darbuotojų tiesiogiai dirba 
technikos srityse . . .

Respublikos pramonės 
įmonėse ir susivienijimuose 
dabar yra apie 800 laborato
rijų, daugiau kaip 400 įvairių 
projektavimo bei konstravi
mo biurų, skyrių, sektorių 
bei grupių, per 100 eksperi
mentinių cechų, barų ir kitų 
eksperimentinių bazių, 21 
mechanizavimo ir automati
zavimo skyrius. Šiose tarny
bose dirba daugiau kaip 16 
tūkst. darbuotojų.

Respublikos mokslo ir 
technikos darbuotojai pasta
ruoju metu kasmet sukuria 
maždaug 100 naujų mašinų, 
įrengimų, aparatų, prietaisų 
ir kitos technikos pavyzdžių. 
Vien per pirmuosius trejus 
šio penkmečio metus Moks

lų Akademijos institutai įdie
gė arba diegia į gamybą dau
giau kaip 400 darbų.”

Autorius savo straipsnį 
baigia:

“Respublikos Mokslų Aka
demijos institutų ir aukštųjų 
mokyklų kolektyvai socialis
tiniuose įsipareigojimuose 
1978 m. įsipareigojo įmonių 
ir organizacijų užsakymu at
likti tyrimus už 18,7 mln. rb. 
Ekonominis efektas, įdiegus 
baigtus tyrimus, sudarys ne 
mažiau kaip 20 mln. rb. 
Mokslininkai patelks ne ma
žiau kaip 494 paraiškas išra
dimams, visokeriopai plėtos 
mokslinius tyrimus, spren
džiant gamybos intensyvini
mo problemas, ir efektyviau 
plės mokslo ryšius su gamy
ba. Tai bus svarbus indėlis, 
spartinant technikos pažangą 
liaudies ūkyje.”

resuotumas skatina pasto
viai, įtemptai juos ieškoti 
priemonių, kuriomis galėtų 
sudaryti blogai informuotų 
tautiečių ir svetimtaučių tar
pe įspūdį, kad Tarybų Lietu
voje katalikybė esą terori
zuojama, tiesiog fiziškai nai
kinama ir liudija komunizmo 
“siaubą.”

Tokie norai sąlygoje ir už
sienio lietuvių klerikalų veik
los tikslą: sužadinti tikinčių 
neapykantą Tarybų valdžiai. 
Jeigu jų slaptame troškime, 
kad Lietuvoje būtų persekio
jama bažnyčia, kadangi del 
toVbūtų patogiau jų egoisti
niams politiniams porei
kiams, savaime esama amo
ralumo, tai jų viešas tikslas 
sukiršinti bažnyčią ir valsty
bę Lietuvoje, provokuoti jų 
konfliktavimą yra tuo labiau 
nedbras.

Kuo pagrįstas tas kiršini- 
mo ir provokavimo pomėgis? 
O tuo, kad kiršintojai yra toli 
nuo Lietuvos ir jeigu jiems 
pavyktų paaštrinti konfliktą, 
jie žino: jų tai neliestų. Jie 
visiškai aiškiai galvoja, jog 
tokio įsivaizduojamo konflik
to—bažnyčios “maišto” prieš' 
valstybę—atveju blogiau bū
tų tikintiesiems, o kurstyto
jai, visiškai ramūs dėl savo 
šiltų vietų, galėtų naudotis 
jų laukiama Lietuvos tikin
čiųjų nelaime savo politikie- 
riškam bizniui varyti: Ame
rikos reakcininkų, visokių 
antikomunistų glėbyje šaukti 
už kitų skausmą, vaidinti 
kenčiančius.

Tai—antrasis bjaurus pa
radoksas: pageidauti kitų 
skausmo, kad būtų galima 
patiems, visai sveikiems ir 
klestintiems, už sergančius 
šaukti, skausmą vaidinti. Bet 
ir tai, iš tiesų, juk nėra para
doksalu: kur viskas—biznis, 
ten juo gali virsti ir išprovo
kuotos kitų problemos. Sėdė
ti užpečkyje ir, kitus stu
miant į ugnį, vaizduoti save 
didvyriais ar kovotojais, leis
kite pasakyti, yra labai pi
gu .. .

Tie abu pagrindiniai šių 
dienų JAV lietuvių klerikalų 
veiklos Lietuvos tikinčiųjų 
atžvilgiu bruožai pabrėžia vi
są jų amoralumą ir svetimu
mą lietusių tautos gyvybi
niams interesams. Tačiau jie 
kaip tik7 dabar pasiekė savo 
apogėjų. Pasinaudodami 
reakcininkų suaktyvėjimu, 
Amerikos lietuvių klerikalai 
ištempia visokias paskalas, 
gandus, klastotes, tokias, 
kaip Lietuvoje ne kartą de
maskuotas katalikų bažny
čios “kronikas,” apverčia 
aukštyn kojom padėtį Lietu
voje ir tuo pačiu stengiasi 
(būtent save reprezentuoti vi
sų lietuvių laisvių—tautinės, 
valstybinės, religinės, sąži
nės, asmens ir kit.—vėliav
nešiais.

Bet čia savaime iškyla 
klausimas: jeigu žmonės 
prieš ką nors kovoja, vadi
nas, jie ir už ką nors kovoja. 
Klerikalai, kovodami prieš 
Tarybų valdžią ir socializmą, 
sakosi, kovojantys už visas 
tas laisves. Kiekviena kova 
iškelia konkrečią uždavinių ir 
veiksmų programą, kurią ko
vojantieji siūlo. Tad ką siūlo" 
klerikalai vietoj Tarybų Val
džios šiandieninei Lietuvai, 
kokią laisvę? Dėl to pasižiū
rėkime—ir teoriškai, ir prak
tiškai,—kokia teise tie kan
kinius vaizduojantys arba už 
tariamus- kankinius viešai 

i ašarojantys, prostestuojan- 
I tys ir kovojantys, lietuvių 
i klerikalai imasi visų laisvių 
vėliavnešių ir humanizmo 
idealistų vaidmens? Kokia 
teise jie pagrindžia savo pa
stangas reprezentuoti Lietu
vos tikinčiųjų—tam tikros 
krašto gyventojų dalies, bet 
jokiu būdu ne visumos— 
idealus, savo kovą už jų lais
vę?

Šiuo metu mes neturime 
kokios nors oficialios lietuvių 
kunigų ar klerikalų, pabėgu
sių nuo savo ganomų “ave
lių” į užsienį, nuo tiesioginio 
rūpinimosi jų religiniais rei
kalais, t. y. nuo savo parei
gos ir pašaukimo, progra
mos, kuria būtų nusakoma jų 
įsivaizduojama ar siūloma 
Lietuvos santvarka, jų neva 
lietuvių tautai siekiama lais
vė ar gerovė. Tačiau tai ne
reiškia, jog užsienio lietuvių 
bažnyčios vadovai, klerikali
niai veikėjai nesirūpino tokia 
programa. Ji yra, ji neat
šaukta, bet kažkodėl jos ne
norima prisiminti ir ja nesi
remiama užsipuolant Tarybų 
valdžią, kiršinant katalikus 
prieš ją.

Tai—visai kompetentingas 
dokumentas, savaime priva
lomas užsienio lietuvių kata
likų kunigams ir bažnyčios 
įtakoje esantiems partijų 
veikėjams, nes paskelbtas 
aukščiausios bažnytinės val
džios tikintiems užsienio lie
tuviams—pačių vyskupų. Šis 
dokumentas vadinasi “Lietu
vos Rymo Katalikų Episko
pato Direktyvos Katali
kams.” Jis paskelbtas 1952 
m. Romoje ir išleistas 50 pu
slapių knygele. Susipažįstant 
su šia knygele, darosi tuo la
biau akivaizdu, kad antitary
biniai emigracijos kunigai ir 
klerikalai neturi jokios mora
linės teisės kalbėti už lietu
vių tautos laisvę, už teisybę 
jos atžvilgiu.

Štai kokiu pagrindu būtų 
paremtas Lietuvos gyveni
mas:

“Tiesa turi vadovauti Val
stybei ir piliečių gyvenimą. 
Jeigu Dievo nebūtų, valsty
bė turėtų proteguoti ateiz
mą. Jeigu Dievas yra, būtų 
nedora ir nenuosekliu ne
kreipti į tai dėmesio. O Die
vas tikrai yra. Todėl Valsty
bė turi būti aiškiai palanki 
religijai (. . .).”

Jeigu tokia “tiesos” logika 
vadovausimės, apie jokią ti
kėjimo, sąžinės ar kitą laisvę 
neteks kalbėti: Dievas tikrai 
yra, valstybė turi aiškiai 
remti religiją, vadinas, kuni
gai, pagal katalikų religiją 
atstovaujantys dievo bažny
čiai, turi teisę tvarkyti val
stybės ir piliečių reikalus. 
Kur čia bet kokia laisvė?

[Bus daugiau]

VEIKĖJA IR VADOVĖ

Valentina Buikienė
Jau dešimt metų Kauno 

miesto Tarybos deputate 
renkama Spalio 50-mečio 
dirbtinio pluošto gamyklos 
vyresnioji inžinierė Valenti
na Buikienė. Ji rūpinasi gy
ventojų buitiniu aptarnavi
mu, lankosi pramonės įmonė
se, ruošia klausimus pramo
nės nuolatinės komisijos po
sėdžiams. Didelį patyrimą 
turinti specialistė, įmonėje 
dirbanti nuo jos Jsikūrimo 
dienų, sumaniai vadovauja 
kolektyvo deputatų grupei.

A. Marčiulionis
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Nusikaltėlis ir šmeižikas gavo 
pagal nuopelnus

Atkelta iš 1 pusi.

titarybinius lapelius, nacio
nalistinio turinio knygiūkš
tes, surinktas iš palėpių, at
kastas iš buvusių “vanagų” 
slaptaviečių. Bet ne toks mū
sų tarybinis jaunimas, kokį 
tikėjosi pamatyti V. Petkus. 
Jis ir demaskavo šmeižiką. 
Suprantama, teko atsakyti 
pagal įstatymą.

V. Petkus vėl laisvėje. At
rodo, 35 metų sulaukęs vy
ras jau gali blaiviai apgalvoti 
ir įvertinti savo darbus. Ir iš 
tikrųjų, V. Petkus kuriam 
laikui nurimsta.

Jam patikimas darbas Lie
tuvos TSR Liaudies meno 
draugijoje: čia jis tvarko fi
nansus. Apie šį jo veiklos lai( 
kotarpį, praėjus trejetui me
tų, labai vaizdžiai papasakojo 
“Tiesos” korespondentas fel
jetone “Kam duona be plu
tos.” Finansinės kombinaci
jos sekė viena paskui kitą, 
sukčiai, globojami ir dengia
mi V. Petkaus, tiesiog plėši
kavo draugijos kasoje. Paga
liau, ir patsai V. Petkus 
kiekvieną mėnesį pasiglemž
davo stambias pinigų sumas. 
Už finansinės drausmės pa
žeidimus ir aplaidumą darbe 
V. Petkus atleidžiamas iš pa
reigų ir pašalinamas iš drau
gijos. Karjera meno pasauly
je baigėsi, kaip matome, la
bai gėdingai.

Tada nusikaltėlis ir sukčius 
netikėtai pajunta norą būti 
arčiau dievo ir energingai 
metasi prie altoriaus. Jis—- 
Mikalojus bažnyčios Vilniuje 
zakristijonas. Bet, anaiptol, 
ne atgailos jis ten ieško. Baž
nyčia, kaip paaiškėjo, jam 
tėra tik užuolaida, už kurios 
galima smagiai pagyventi.

V. Petkus verbuoja moks
leivius patarnauti bažnyčio
je. Bet tie patarnavimai vėl
gi tiktai priedanga. Beje, za
kristijonas į kompaniją ren
kasi paauglius, kurių supra
timas apie gyvenimą dar vai
kiškai naivus. Nesidrovi jis 
pasitelkti tinginių, tų, kurie 
laiką po pamokų linkę leisti 
gatvėje. Visi jie—dažni sve
čiai V. Petkaus namuose. Ne 
perskaitytos knygos, ne ap
lankyti spektakliai ar kino 
filmai čia aptariami. Beveik 
kiekvieną susirinkimą palydi 
taurelių skambesys. Tarp 
eilinių tostų dažniausia girdi
si V. Petkaus pamėgtos gai
dos: aukštinamas nacionaliz
mas, šmeižiama ir juodinama 
tarybinė santvarka^ nekaltu 
veidu pakišama viena-kita 
antitarybinė knygiūkštė, už
silikusi nuo senų laikų. V. 
Petkus žino, kad nepilname
čių įtraukimas į girtavimą 
baudžiamas įstatymu, žino, 
bet kas jam įstatymas, tiek 
kartų į jį spjauta . . .

Zakristijonas, lydimas sa
vo nepilnamečių tarnų, daž
nai pasirodo kavinėse, resto
ranuose. V. Petkus apmokė
davo stambias sąskaitas už 
konjaką ir vyną, kuriais bu
vo gausiai aplaistomos bet 
kokios pasitaikančios progos. 
Girtiems vaikinukam^ nere
tai išmetama po penkrublinę, 
atseit, taksi ir saldainiams 
pagirioms.

Gaji kilti klausimas, iš kur 
V. Petkus turėjo tiek pinigų? 
Atsakymas, kaip vėliau 
paaiškėjo, labai paprastas, 
juos nuglemždavo nuo tų 
aukų, kurias sukraudavo į 
zakristijono lėkštę tikintieji.

Mes čia neminėsime tų vai
kinų pavardžių, nes daugelis 
jų, pamatę, koks žmogus yra 
V. Petkus, ryžtingai nutrau
kė su juo bet kokį bendravi
mą. Paauglių tvirkintoją, pa
galiau, nuo savo vaikų nubai
dė tėvai, mokytojai. Teismo 
metu tie patys jaunuoliai, jų 
tėvai nuėmė nuo šio užkietė
jusio ištvirkėlio šventumo 
kaukę ir atskleidė tikrąjį V. 

Petkaus veidą. Štai kai ku
rios ištraukos iš liudytojų pa
rodymų: “Dubingiuose su V. 
Petkum išgėrėme 2 butelius 
konjako. Petkus bandė su 
manimi atlikti lytinį aktą.” 
“Gėrėme “Bočių” kavinėje, 
“Gintaro” restorane, “Amati
ninkų” užeigoje. Nuo konja
ko man būdavo labai bloga.” 
Vieno jaunuolio tėvas: “Sū
nus iš Petkaus neretai su
grįždavo girtas. Mokėsi 
prastai.” Tokių parodymų 
pakankamai daug.

Ir ar ne anekdotiškai po to 
skamba Kanadoje leidžiamo 
reakcinės išeivijos laikraštu
ko “Tėviškės žiburiai” duota 
V. Petkaus charakteristika: 
'“Viktoras Petkus yra didelis 
Lietuvos valstybinės, kultū
rinės ir religinės istorijos ži
novas. Šiomis temomis pasi
kalbėti su juo esąs grynas 
malonumas. Todėl jis ypač 
mėgstamas vyresniųjų klasių 
jaunimo, kurie Petkų labai 
gerbia, nes iš jo sužino tai, 
ko negalima rasti jokioje 
knygoje ar vadovėlyje ...”

Ši išraiškinga charakteris
tika atsirado vėliau, kai V. 
Petkus vėl sugrįžo prie tokių 
užsiėmimų, už kuriuos jau 
buvo du kartus teistas. 0 tuo 
tarpu jis dar vaidina Tartiu
fą. Bažnyčios tarnai irgi, ma
tyt, suprato, su kuo turi rei
kalą. Suprato, tiesą sakant, 
ne.visi. V. Petkus dar kurį 
laiką sukiojosi kunigų kom
panijoje, tarp jų jis vis dar 
buvo savas.

“Šito žmogaus šešėlį aš 
jaučiau ne vienus metus,— 
pasakoja Vilniaus A. Vienuo
lio vidurinės mokyklos mo
kytoja D. Baltrūnienė.—Tuo 
metu buvau klasės auklėtoja, 
labai mylėjau savo berniu
kus—dešimtokus, devinto
kus. Iš pradžių instinktyviai 
pajutau, o po to ir akivaiz
džiai įsitikinau, kad kai kurie 
iš jų, švelniai kalbant, ęiųa 
ne tuo keliu. Neišmoktos pa
mokos, vengimas bendrauti 
su klase, noras priešpastaty
ti save bendraamžiams, ne
klausymas pedagogų . . . 
Daug kartų kalbėjausi su 
jais, su jų tėvais. Paaiškėjo, 
kad yra kažkoks “globėjas.” 
Tai buvo V. Petkus. Papra
šiau, kad supažindintų. V. 
Petkus vengė pažinties su 
pedagogais, nesirodydavo 
vaikų tėvams, slapstėsi, kaip 
koks šikšnosparnis.

Šiurpas apėmė, kai vėliau 
sužinojau, ką V. Petkus vei
kė su moksleiviais, pasaky
čiau, dar vaikais. Kaip tai 
niekšiška, brutalu, nežmo
niška!”

Gerokai “pasidarbavęs” re
ligijos, moralės ir jaunimo 
švietimo srityje, V. Petkus 
keičia savo veiklos barus. 
Suradęs keletą tokių pat, 
kaip ir jis, praeityje baustų 
už nacionalistinę ir antitary
binę veiklą žmonių, taip pat 
vieną-kitą tikrovės jausmą 
praradusį “nesuprastą inteli
gentą,” V. Petkus imasi or
ganizuoti “grupę.” Senas 
sukčius ir šitoje kelių “bend
raminčių” grupelėje ištisai 
naudojasi provokacijomis. 
Kompanijos vardu, jos “na
riams” nieko nežinant, kuria 
antitarybinius dokumentus, 
rašo grubius paskvilius apie 
Tarybų Lietuvą, bando juos 
perduoti į užsienį. Į pirmąją 
vietą, suprantama, iškelia 
savo pavardę.

Vienas iš šios “grupės” na
rių, Ignalinos rajono Ceikinių 
parapijos klebonas K. Garuc- 
kas vėliau tardymo orga
nams pareiškė: “Nei vieno iš 
pateiktų dokumentų aš nesu 
asmeniškai pasirašęs ir Pet
kus manęs neprašė, kad aš 
juos pasirašyčiau. Faktų, iš
dėstytų šiuose dokumentuo
se, aš netikrinau. Be to, kai 

kurie dokumentai buvo rašy
ti ranka ir aš galvojau, kad 
tų dokumentų turėtų būti 
kažkokia galutinė redakcija, 
kuri man bus parodyta. Apie 
tai, kad po šiais dokumentais 
bus paminėta ir mano pavar
dė, kalbos tarp manęs ir Pet
kaus nebuvo ... Po pana
šaus turinio dokumentais aš 
nesu niekada kam nors davęs 
įgaliojimus rašyti mano pa
vardę . . .”

Kelių nusenusių ir realy
bės jausmą praradusių žmo
nių kompanija labai greit 
tirpsta. Vienas spėjo per
prasti veidmaihiškus V. Pet
kaus kėslus, kitas įsitikino 
tokios veiklos beprasmišku
mu, trečias, atvirai kalbant, 
išsigando pernelyg ekstre
mistinių “vadovo” išpuolių 
bei nuožmių kurstymų, už 
kuriuos visu griežtumu bau
džia bet kurios šalies kodek
sas. Jie suprato, kuo kvepia 
V. Petkaus platinami “nuro
dymai.” Juose atvirai kvie
čiama kovoti prieš Tarybų 
valdžią, šalies konstitucinius 
nuostatus. Čia mirga tokie 
terminai kaip sabotažas, vi
siškas valdžios organų ne
klausymas, nors pasitaiko ir 
davatkiškų patarimų: nežiū
rėti televizoriaus, neskaityti 
laikraščių, nesimokyti moky
kloje ir t. t.

Štai už ką liaupsino V. Pet
kų “Tėviškės žiburiai.” Štai 
dėl ko jo vardas kartas nuo 
karto minimas užsienio radi
jo laidose. Ne už žmogaus 
teisių, tariamai mindžiojamų 
tarybinėje Lietuvoje, gyni
mą jam ploja buržuaziniai 
nacionalistai, o būtent už 
kvietimą niekinti tas teises.

Atrodytų, galutinis ir vi
siškas krachas toje veikloje, 
kurios jau trečią kartą grie
bėsi V. Petkus. Bet intrigan
tas leidžiasi dar įz vieną avan
tiūrą.

Supratęs, kad Tarybų Lie
tuvoje nėteko praktiškai nė 
vieno “pritarėjo,” V. Petkus 
patraukia už respublikos ri^ 
bų, jis toliau vysto įstaty
mais neleistiną veiklą.

V. Petkus* skubiai kuria 
memorandumųsvIzraelio, Di
džiosios Britanijos, VFR vy
riausybėms. Juose reikalau
jama padidinti• ideologines 
diversijas prieš tarybines 
respublikas. Prašoma tokių 
pat nuodų, kuriuos V. Pet
kus kadaise gaudavo iš savo 
bendrų—nacionalistų, ku
riuos, pagaliau, jis pats 
skleidė ir kuriuos lietuvių 
tauta yra seniai pasmerkusi. 
Nuo jų mes saugome ir sau
gosime kiekvieną protą. To 
mus išmokė ilgametė patir
tis.

Greitai supratęs, kad ir 
šiai avantiūrai ateina galąs, 
V. Petkus bando užmegzti 
ryšius su VLIK’u.

Nėra reikalo aiškinti, kas 
yra tas VLIK’as. Šios pačios 
juodžiausios organizacijos 
vadovų sąžinę (jeigu ji yra) 
turi slėgti tūkstančiai į kapus 
nuvarytų lietuvių tautos at
stovų gyvybių, daugelio šei
mų suluošinti gyvenimai. 
VLIKas nuo pat pirmųjų sa
vo įsikūrimo 1943 metų pa
baigoje dienų aktyviai rėmė 
hitlerininkus, kenkė kasdien 
augančiam pasipriešinimo ju
dėjimui. Hitlerinei Vokietijai 
žlungant, jis užmezgė ryšius 
su užsienio žvalgybomis, pa
dėjo joms verbuoti ir siųsti į 
Tarybų Lietuvą šnipus.

Štai į ką orientuojasi Vik
toras Petkus!

Apibendrinant galima pa
sakyti, kad V. Petkus ne tik 
didelę praktiką turintis šar
latanas, bet ir užkietėjęs nu
sikaltėlis, kurio visas gyveni
mas skendėjo nacionalizmo 
garuose ir ištvirkavime. Sa
vo nusikalstamiems tikslams 
siekti jis visada naudojo me
lą, sukčiavimą, faktų klasto
ję, pasitelkdamas į pagalbą 
visiems kriminaliniams nusi
kaltėliams būdingą avantiū
rizmą.

Melo trumpos kojos
Matome televizijoje, girdi

me per radiją, skaitome laik
raščiuose apie tai, kokį 
triukšmą kėlė ir kelia antita- 
rybininkai dėl teismo bylų, 
neseniai įvykusių Tarybų Są
jungoje.

Ir kadangi, kaip nuo seno 
įprasta, nuo jų neatsilieka 
lietuviškieji “veiksniai^ no
rėtųsi paaiškinti keletą daly
kų.

Kaip visi žinome, Maskvo
je buvo teistas ir pelnytai 
nuteistas A. Ščaranskis.

Kas jis toks? Šis žydų tau
tybės pilietis ilgą laiką užsii
minėjo darbais, kurie jokioje 
šalyje nebūtų toleruojami ir 
jis niekur už juos nebūtų 
glostomas. Dirbdamas C.LA. 
naudai, jis apsimetė dideliu 
kovotoju už žmogaus teises. 
Kaip buvo įrodyta teisme, jis 
1976 metais pradėjo rinkti 
žvalgybinę medžiagą, kitaip 
tariant, rimtai > kenkti savo 
valstybei. Jis sudarinėjo 
slaptų įmonių, jose dirbančių 
žmonių sąrašus, vietas, kur 
tos įmonės yra. Ši špioniška 
medžiaga buvo perduota ki
tos valstybės agentui, kuris 
Maskvoje dirbo kaip kores
pondentas.

To kaip tik ir nenori pa
stebėti buržuazinė propagan
da bei kartu su ja vieną gies
mę traukią lietuviški nacio
nalistiniai laikraščiai. Tėvy
nės išdaviką jie skaito “kovo
toju už idėjas” ir pan., negai
li krokodilo ašarų dėl jo liki
mo, ir visa tai tarnauja vie
nam: šmeižti Tarybų Sąjun
gą, bloginti josios bei mūsų 
šalies santykius. Ta propa
ganda paskubėjo Ščaranskį 
nekaltu paskelbti dar prieš 
prasidedant bylai.

Dar vienas nemažiau įdo
mus dalykas. Tuo pat laiku 
vyko ir kito Tarybų Sąjun
gos išdaviko—A. Filatovo 

•bylos nagrinėjimas. Iš tos 
bylos medžiagos, paskelbtos 
tarybinėje spaudoje, aiškėja, 
kad jis nuo pat 1974 metų 
perdavinėjo kitos šalies žval
gybai jam prieinamus labai 
slaptus ir svarbius dalykus, 
tą pradėjęs daryti dar užsie
nyje, ir tą darbą pratęsęs na
mie. Filatovas kenkė savo 
šaliai nė nemanydamas slėp
tis po kokiomis nors idėjo
mis, kaip tą darė jo kolega 
Ščaranskis—tą darė tiesiog 
dėl pinigų. Jis nuteistas 
aukščiausia Tarybų Sąjungo
je bausme—sušaudyti.

Apie Filatovą nei ameri
kietiška, nei ja bandanti sek
ti lietuviška nacionalistų 
spauda beveik nė neužsimi
nė, lyg jo ir nebūtų. O juk 
antrasis nusikaltėlius gavo 
daug sunkesnę bausmę, pa
gal savo nusikaltimų svorį.

Beje, V. Petkaus antitary
binė veikla ir moralinis iš
krypimas vienas kitą papil
do. Iš vienos pusės, jis čia 
veikla stengiasi gelbėti savo 
pašlijusią dorovę, o iš ki
tos—tos veiklos priedangoje 
sudaro palankias sąlygas ieš
koti naujų aukų ir partnerių 
savo ištvirkavimams.

Nebūdami išrankūs, o atvi
rai kalbant, neturėdami pasi
rinkimo, užsienio lietuviš
kieji nacionalistai, slaptėjų 
tarnybų inspiruojami, ieško 
ir, kaip matome, kartais su
randa sau talkininkų. Jie ne
sidrovi ištvirkėlių, banditų, 
teroristų paskelbti kovoto
jais už žmogaus teises. Jų 
šūkis—senas, kaip ir pati 
kriminalistikos istorija: tiks
las pateisina priemones. O 
tikslas aiškus—buržuazinės 
santvarkos atkūrimas.

Taigi, V. Petkus gavo pa
gal nuopelnus. Ir veltui šū
kauja užjūryje nacionalistai, 
veltui lieja ašaras dėl V. Pet
kaus ir į jį panašių. Lietuvių 
tauta niekam neleis šmeižti 
savojo krašto, savo žmonių.

B. Baltrūnas

Kodėl gi taip įvyko?
Ogi todėl, kad buržuazinei 

propagandai tiesiog nebuvo 
jokio pagrindo kelti triukš
mą—mat, nusikaltėlis Filato
vas nesimaskavo kovotojo už 
žmogaus teises vardu, skir
tingai nuo Ščaranskio. 0 kuo 
šitas geresnis—juk jie abu 
buvo teisiami pagal tą patį 
tarybinių įstatymų punktą!

Toks antitarybinės ( pro
pagandos tikrasis veidas, ir 
tokiu mes jį matome jau toli 
gražu ne pirmą kartą.

Į šių dvejų kompaniją pui
kiai tinka ir Vilniuje nuteis
tas V. Petkus. Tik dideliam 
“veiksnių” pykčiui amerikie
tiška propaganda jo praktiš
kai nepastebėjo. Nežinia, ar 
čia nebūta tikrųjų tos propa
gandos šeimininkų įsakymo, 
ar, kaip ir maskvietis Filato
vas, V. Petkus yra jau labai 
nepalanki figūra gynimui.

Iš vilniškės “Tiesos” žino
me, kas jis toks yra: sunkiais 
pokario metais jis ėjo iš vien 
su ginkluotomis nacionalistų 
gaujomis, žudžiusiomis tai
kius Lietuvos gyventojus.

SPECIALIAI “LAISVEI”

Latvijos pajūrio perlas
[Laiškas iš Jūrmalos]
JUSTAS PALECKIS

Sveikinu šį kartą mielus 
“Laisvės” rašytojus ir skai
tytojus bei draugus ir rėmė
jus iš Jūrmalos. Taip vadina
si savotiškas miestas-kuror
tas, nusitiesęs per 30 kilome
trų (apie 20 mylių) tarp Ry
gos įlankos ir Lielupės, kuri 
susidarė iš Lietuvos upių 
Mūšos ir Nemunėlio santa
kos. Jūrmala susidarė susi
liejus ‘į vieną visai virtinei 
Rygos pajūrio gyvenviečių— 
Priedainė, Lielupė, Bulduri, 
Dzintari, Majori, Dubulti, 
Jaundubulti, Pumpuri, Mei
luži, Asari, Vaivari, Kūdra, 
Sloka ir Kemeri.

Jūrmalą latvių tauta vadi
na Gintaro krantu. Tai ne to
dėl, kad čia jūra kartais iš
meta salėtojo gintaro krisle
lius. Jūrmalai—tai puikus 
smėlio paplūdinys, pušimis 
apaugusios kopos, jonizuotas 

Už tai buvo baustas, baustas 
pagal nuopelnus. Tačiau ir 
po to nepasitaisė—kenkė ta
rybų valdžiai, kuo įmanyda
mas, ypač stengdamasis pa
veikti jaunintą. Vėl buvo 
teistas. Vėliau jis buvo su
gautas už rankos vagiliau
jant darbovietėje. Tapęs za- 
krastijonu, V. Petkus platino 
antitarybinę literatūrą, tvir
kino jaunimą. Pagaliau, kaip 
bylos metu įrodyta, jis dar 
pasirodė ir iškrypėliu. Tarp 
Petkaus “veiklos”—ir kur
stymas, kvietimas kovoti 
prieš tarybų valdžią.

Jis buvo nubaustas pagal 
nuopelnus ... Ar žino tie, 
kurie jį čia gina ir garbina, 
kas yra jų “herojus”? Dauge
lis, ko gero, ne: juk “veiks
niams” kiekvienas, net ir la
biausiai smukęs tipas yra 
mielas ir savas, jeigu tik jis 
eina prieš dabartinę Lietuvą. 
Suprantama, pagrindiniai 
nacionalistų laikraščių vadai 
žino, kas jis toks, tačiau vi
liasi, kad Lietuva—toli, kad 
apie tikrą Petkaus veidą nie
kas nesužinos.

Tačiau juk neveltui sako
ma, kad melo trumpos kojos, 
ir visos istorijos, kurias čia 
priminėme, tą labai gražiai 
patvirtina. V. L.

oras bei gydomojo minerali
nio vandens šaltiniai. Nuo 
senų laikų liaudyje garsėjo 
čionykščiai gydomieji vande
nys, bet tik IX šimtmečio 
pradžioje veiklus miško eigu- 
lis Kemernas sumanė įrengti 
miško namelyje kelias ąžuoli
nes vonias, kurias kibirais 
pripildavo mineraliniu gydo
muoju vandeniu. Taip atsira
do plačiai pagarsėjusi Keme- 
rų gydykla, kur dabar iškyla 
didinga sanatorija su minera
linėmis bei purvo voniomis. 
Pamažu Rygos pajūris vis la
biau populiarėjo kaip sveiky- 
kla ir poilsio vietovė, vietos 
žvejų kaimeliai pavirto mies
teliais.

Kurortą žymiai pagyvino 
geležinkelio nutiesimas. Į 
Rygos pajūrį pradėjo plaukti 
svečiai iš įvairių Rusijos vie
tų ir iš užsienio. Tačiau tai 

buvo diduomenės, dvarinin
kijos, stambiosios valdininki
jos, pirkėjų ir kitų piniguočių 
atstovai. Jų prašmatnios vi
los ir vasarnamiai vis labiau 
ėmė puošti Rygos pajūrį. Čia 
savo vilą turėjo ir ilsėtis mė
go tokie Lietuvos didžiūnai, 
kaip kunigaikščiai Oginskiai 
ir panašūs ponai.

Tačiau Rygos pajūris buvo 
ne tik ponų rojumi. Istorija 
liudija apie čia vykusias lat
vių proletariato kovas. Dar 
šio šimtmečio pradžioje pajū
rio miesteliuose veikė nele- 
galės socialdemokratų orga-^ 
nizacijos. 1906 m. balandžio 
mėnesį revoliucionierių bū
riai Slokos mieste užėmė po
licijos nuovadą, stotį ir paštą, 
o tų metų liepos mėnesį Ma
joruose įvyko Latvijos kraš
to socialdemokratų partijos 
pirmasis suvažiavimas.

Latvijos buržuazinės val
stybės laikais Rygos pajūris 
kiek sudemokratėjo, čia 
apsigyveno pasiturintieji in
teligentijos atstovai, sekma
dieniai suvažiuodavo gana 
daug platesnės rygiečių ma
sės. Tačiau iš esmės nedaug 
kas pasikeitė, nes pajūrio 
džiaugsmais galėjo naudotis 
tik turtingieji sluoksniai. 
Darbo liaudis nuoširdžiai rė
mė gausias Latvijos kompar
tijos ir komjaunimo organi
zacijas. Gegužės ir Spalio 
švenčių išvakarėse daugelyje 
vietų būdavo iškeliamos rau
donosios vėliavos. Su 
džiaugsmu pajūrio darbo 
žmonės sutiko 1940 metų 
įvykius—Tarybų valdžios at
kūrimą.

Naujas gyvenimas prasidė
jo Rygos pajūryje, kurio šei
mininku tapo darbo liaudis. 
Kasmet apie 250 tūkstančių 
svečių atvyksta praleisti 
atostogų į Jūrmalą arba gy
dytis jos sveikyklose. Tai 
pramonės darbininkai, kolū
kiečiai, darbo inteligentai. 
Jiems aptarnauti pastatytos 
26 sanatorijos ir tiek pat 
poilsio namų bei pansionatų, 
kur už nedidelę kainą arba 
visai nemokamai poilsiauto
jai aprūpinami gyvenamomis 
patalpomis, maistu, kultūri
nėmis pramogomis. Be to, 
atskirai atvykstantiems sve
čiams pastatyta daug viešbu
čių restoranų, kavinių, kino 
teatrų, parduotuvių. Dzin ta
niose' pastatyta erdvi salė 
koncertams su 2,200 vietų. 
Joje teko išklausyti didelį 
koncertą, suruoštą ryšium su 
kurorto švente, kuri tęsėsi 
ištisą savaitę—liepos 2-9 die
nomis. Įvairių koncertų, vai
dinimų, kino seansų daug 
įvyksta sanatorijose ir* poil
sio namuose,—kurie kiekvie
nas turi savo klubą su scena 
ir estrada, o taip pat biblio
tekas. Žodžiu sakant, poil
siautojams netenka nuobo
džiauti.

Jūrmaloje keletas muziejų, 
parodų salės, įvairaus sporto 
stadijonai. Įdomus kraštoty
ros ir istorijos muziejus Du- 
bultuose, o taip pat didžiojo 
latvių poeto Janio Rainio 
muziejus Majoruose, įreng
tas bute, kuriame paskuti
niuosius metus praleido ir 
1929 metais jis mirė.

Su dalimi savo šeimos ga
vau vietą Pabaltijo geležin
kelio darbuotojų pansionate 
“Dzintari.” Čia sutinku gele
žinkeliečių iš Pabaltijo, o 
taip pat iš kitų respublikų. 
Ką tik kalbėjausi su geležin
keliečiais iš Kybartų ir Rad
viliškio. Jau esame čia 5 die
nas, būsime dar savaitę. 
Šiandien buvome nuvykę į 
Rygą, su kuria susisiekimas 
labai greitas, nes elektriniai 
traukiniai eina kas 10-12 mi
nučių. Nuo Jūrmalos ligi Ry
gos atstumas 19 kilometrų, 
kelias užtrunka nuo Dzintarų 
apie pusvalandį. Kaipo buvu
siam rygiečiui^ man visada 
įdomu Rygoje ^pabuvoti, o 
norisi ir jaunimą supažindinti 
su mano jaunystės miestu.
Jūrmal a-Dzintari \
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mžina šlovė fašizmo aukoms

A. GUClŪNIETIS

Fašistinės Vokietijos pa-| ir kitų baisių priemonių, 
vergta Lenkijos liaudis iš-i siuntė į kaimus šnipus-per- 
kentėjo baisiausias kančias, rengtus rusus Vlasovininkus,

Jei surinktų jos darbo; neva tarybinius belaisvius,
žmonių kančias, ašaras, rau
das, tai pasidarytų kruvinų 
ašarų didelis ežeras ir žuvu
siųjų neaprėpiamo dydžio ka
pinės.

Fašistinė Vokietija 1939 m.
okupavusi Lenkiją, per 
trumpą laiką, įstieigė daug 
koncentracijos styvyklų, ka
lėjimų ir mirties lagerių; 
krašte siautėjo^baisus tero
ras, žudynės.

Vien tik didžiuosiuose Maj- 
dansko, Osviencimo, Rogož- 
nicos ir Štutthofo Lenkijos 
mirties lageriuose fašistiniai 
budeliai nužudė šešis milijo
nus Lenkijos ir kitų kraštų 
žmonių. Tačiau liaudis dvasi
niai nepalūžo, ji priešinosi ir 
su ginklu, didvyriškai kovo
jo. 1942 m. sausio 5 d., 
Varšuvoje, giliame pogrindy
je, buvo įsteigta slapta Len
kijos darbo partija—revoliu
cinė darbininkų klasės orga
nizacija, kuriai tada vadova
vo M. Novatko (slapivardis 
“Marian,” “Staryy), P. Fin- 
deris (“Pavel”), V. Gomulka 
(“Vieslav”), B. Bieruta (“To
mas’) ir kiti. Ši partija
nukreipė lenkų darbininkų 
klasę į revoliucinę kovą— 
prieš okupantus. Buvo suor
ganizuota slapta, ginkluota 
Liaudies gvardija, kuri 1942 
m. gegužės mėnesyje stojo į 
kovą prieš fašistus. Daug jos 
kovotojų kovojo prieš prie
šus kartu su tarybiniais par
tizanais, veikusiais Lenkijos 
teritorijoje.

Nei mirties 
bausmės nepabūgo

1943 m. pradžioje įsteigta 
Lenkijos jaunimo kovos są
junga, kuri buvo Darbo par
tijos didelis pagalbininkas. 
Ši jaunimo sąjunga subūrė 
demokratinį jaunimą ir įjun
gė į žūtbūtinę kovą prieš 
priešus: daug jos narių su 
ginklu kovojo Liaudies gvar
dijos kovotojų gretose, kiti 
ėjo kartu su tarybiniais par
tizanais, o kurie negalėjo su 
ginklu kovoti, tai veikė di
versiniuose būriuose, rėmė, 
šelpė pabėgusius tarybinius 
bei anglų belaisvius, dirbo 
ryšininkais, žvalgais ir gink
lų nešėjais.

Okupantai įvedė mirties 
bausmę už rėmimą pabėgu
sių tarybinių belaisvių bei 
partizanų. Tačiau Lenkijos 
liaudis nepabūgo net mirties 
bausmės, ji visapusiškai rė
mė pabėgusius tarybinius ir 
anglų belaisvius, aprengdavo 
juos civiliais drabužiais, slėp
davo, maitindavo, gydydavo 
ir nukreipdavo pas partiza
nus.
Kankinimai ir provokacijos
Gestapas griebėsi žiauriau

sių kankinimų, provokacijų 

Paminklas divyriui L. Bajeriui, pastatytas jo nužudymui 
vietoje.

• 12 metų Herbert Hertel iš 
Klagenfurt (Austrija) laik
raščiuose įdėjo tokį skelbi
mą: “Ieškau, kas gali paaiš
kinti mano tėvams, kad ber
niukui, kuris užaugęs nori 
būti traukinio mašinistu, vi
sai nebūtina mokytis groti 
fortepijonu.”

kurių gyventojai nepažinda 
mi, bet gailėdami pavalginin 
davo.

Dažnai tokie šnipai, paval 
gę padėkodavo, atsisveikin 
davo ir atsiųsdavo gestapi 
ninkus. Baisi tragedija ištiko 

j poznanietį, 26 metų mokslin- 
; gą sodininką Liudviką Baje- 
) rį, kuris prieš karą dirbo 
Lenkijos liaudies parko sodi
ninku, o karui kilus sugrįžo į 
gimtąjį Dimašėjų kaimą prie 
Poznanės.

Vokiečių okupantų nužudy
tas sodininkas L. Bajeris.

Šis jautrus patrijotas, kaip 
ir daug kitų dorų \enkų, 
prieš dvi dienas pavalgidino 
ir aprengė civiliniais grabu
žiais du tarybinius /belais
vius. Po trijų dierių pas Z. 
Bajerį vėl užėjo dū išvargę ir 
apiplyšę rusai belaisviai, ku
riuos jis taipgi pavalgidino. 
Šie padėkojo, veidmainiškai 
atsisveikino, kad judošiškai 
atsiųsti gestapininkus.

Neužilgo atūžė trys gesta
pininkų mašinos, suėmė L. 
Bajerį, baisiai sumušė, sura
kino retežiais, išvežė ir po 
dešimties dienų jį nužudė. 
Įbauginimui žmonių suvarė 
visus apylinkės gyventojus į 
L. Bajerio sodybą ir nelai
mingąjį sodininką pakorė so
de ant jo išaugintos kriaušės 
šakos.

L. Bajeris į ekzekucijos 
vietą ėjo drąsiai, su iškelta 
galva ir didvyriškai sutiko 
mirtį už liaudies laisvę. -

Patrijotui L. Bajeriui jo 
nužudymo vietoje po karo, 
pastatytas gražus paminklas 
su užrašu: “Didvyriui L. Ba
jeriui hitlerininkų nužudy
tam už šelpimą tarybinių 
belaisvių.” Lenkijos liaudies 
respublikos darbo žmonės, 
kasmet balandžio mėnesį, iš
kilmingai mini ir didžiai pa
gerbia fašistinių okupantų 
(nužudytus antifašistus.

Lenkijos ir Lietuvos darbo 
žmonės, draugiškai, su di
džia pagarba taria: amžina 
šlovė fašizmo kankiniams.

3* Geriausią dantų protezų 
medžiaga—koralai. Taip nu
sprendė atskiri japonų sto
matologai. Gydytojas Isiras 
Jamašita pareiškė, jog dirb
tiniai dantys iš koralų yra 
sveikesni ir ilgiau tarnauja 
už auksinius, platininius, si
dabrinius ar keramikinius.

: AKTORIAIS PROFESIJA

Ir džiaugsmai, ir nusivylimai
i

Šiemet, vykstant Lietuvos TŠR kino dienoms, populia
riausia kino artiste žiūrovai išrinko LTSR Akademinio dra
mos teatro aktorę Vaivą Mainelytę. Ją ir paprašėme pasi
dalyti mintimis apie aktoriaus profesiją.

* * *
“Mane labiausiai traukia 

artistų sugebėjimas perteikti 
kito žmogaus mintis ir jaus
mus,”—rašoma viename laiš
kų. Iš tikrųjų aktorius —ne 
burtininkas, jis negali tuč
tuojau tapti kitu. Reikia lai
ko, kad tokia metamorfozė 
įvyktų. Jeigu taip, tai gali
mas ir priešingas procesas. 
Ar nebūna, kad kuriamas 
vaidmuo užvaldo aktorių 
taip, jog lydi ir spektakliui 
pasibaigus?

Iš dalies taip, kartais šneki 
ir sugauni save ištarus sveti
mą frazę, tą, kurią sakei sce
noje. Arba padarai gestą, 
kurį naudojai, reikšdamas 
pjesės mintis.

Aktorius vaidina ir 
gyvenime?

Nenorėčiau su tuo sutikti. 
Tiesa, mūsų profesija, kaip 

i ir fotografų, dailininkų ar 
žurnalistų suformuoja speci
finį požiūrį į supantį pasaulį. 
Jeigu rašytojas su kuo nors 
bendrauja, tai jis nejučiomis, 
o kartais sąmoningai, užfik
suoja posakį, siužetą. Pana
šiai elgiamės ir mes. Matau 
gatvėje žmogų, su kuriuo ne
su nė žodžiu persimetusi, o 
žinau, ar jis liūdi, ar džiau
giasi. Ir bandau įsiminti jo 
skausmo kaustomų rankų ju
desį, veido išraišką. Darai 
tai nejučiomis, bet paskui, 
repetuojant dažnai prisime
ni, panaudoji.

Lyg ir “užsidedate” sveti
mą veidą, išmokstate ųaujų 
gestų, eisenos ir tampate ki
tu žmogumi?

Net atkurdama matytą ju
desį, girdėtą intonaciją, pa
teikiu juos savaip. Savyje 
ieškau užuomazgų žmogaus, 
kurį parodysiu scenoje. Savo 
patirtus jausmus, prisimini
mus, ką poetas sudėtų į 
eiles, o tapytojas įkūnytų 
drobėje, stengiuosi parodyti 
žiūrovams.

Bet, jeigu scenos jausmai 
būtų aktoriaus jausmais, tai 
Romeo, belipdamas kopėčio
mis į balkoną, ko gero, nu
kristų iš susijaudinimo, ne
pasiekęs Džiuljetos. Negi 
pjesės personažas verkia Jū
sų skausmo ašaromis?
Ir taip, ir ne. Labai sunku 
atskirti save, žmogų, nuo 
vaidinimo personažo. Mūsų 
jausmai, vaizduotės sukurti 
paveikslai, dar daugelis kitų 
komponentų, kaip skirtingos 
spalvos susilieja, ištirpsta į 
vieną, visai naują spalvą. 
Svarbiausia, k&d žiūrovas 
patikėtų.

Aktoriumi tampama . . . 
savo gyvenimo kaina?

Kaip ir kitose meno srity
se. Juk kiekvienoje knygoje 
įdėta daug autoriaus širdies. 
Mes savo personažus tapome 
ne plunksna, o savimi, savo 
vaidyba. Šis procesas nėra 
vienpusiškas. Žmonės, ku
riuos vaidinu, savo ruožtu 
praturtina mane. Juk pjesės 
personažus reikia paversti 
pilnakraujais. Ką reiškia “Ji 
liūdnai žiūrėjo pro larigą”? 
Tai tik kodas, o liūdesį gali
ma išreikšti labai įvairiai, 
svarbu surasti įtaigiausią 
formą. Kiekviena replika gali 
turėti potekstę, kurios neį
žvelgsi, giliau nesusipažinęs 
su dramaturgo kūryba, jo 
gyvenamuoju laikotarpiu ir 
t. t.

O režisierius, jo matymas? 
Dabar net teatrus vadiname 
jų vardais. Kartais pradedi 
manyti, jog aktorius—tik in
strumentas režisierių ranko
se.

Ne, aktorius pats yra ir in
strumentas, ir atlikėjas.

O kokį vaidmenį paliekate 
režisieriui?

Dirigento. Sutikite, talen
tingas dirigentas gali išugdy
ti puikius atlikėjus ir pasiek
ti savito, originalaus an
samblio skambėjimo.

Jūs vaidinate ir kine, o juk 
sakoma, kad aktoriui būtinas 
žiūrovas. Kaip nugalite “ob
jektyvo baimę”?

Padeda režisierius. Jam 
tenka žiūrovo vaidmuo. Be 
to, aikštelėje nebūni vienas, 
tave stebi žmonės, jauti jų 
reakciją. Visa tai ir yra savo
tiška auditorijos kompensaci
ja.

Filmavimas kažkuo pana
šus į pjesės repeticiją sceno
je, kur premjera —užbaigto 
filmo demonstravimas?

Taip, bet po premjeros yra 
daug spektaklių, kuriuose 
gali augti, ieškoti naujų iš
raiškos formų, o filme nėra 
vietos įsibėgėjimui.

Tad pirmenybę teikiate 
teatrui?

Negalėčiau atsisakyti vie
no vardan kito.

Teatras, filmai ... Ar ak
torius gyvenime lieka vietos 
asmeniniam gyvenimui, suly
tei, kurios nepaliečia kūry
ba? t

Mano darbas toks “pavy
duolis,” jog labai sunku ką 
nors išsaugoti tik sau. Bet, 
sykį pasirinkusi tokį gyveni
mą, stengiuosi likti jam išti
kima.

Teatre pasisekimas, publi
kos pripažinimas yra bene 
svarbiausi aktoriaus vertini
mo kriterijai. Kaip kebą į pa
sisekimą pradeda jaunas ak
torius, kokie pavojai jo tyko?

Daugelį, kaip drugelius į 
šviesą, traukia aktoriaus šlo
vės troškimas. Retas pagal
voja, kad tai visų pirma be 
galo sunkus darbas. Konser
vatorija duoda mums žinių, 
bet tikra meistriškumo mo
kykla tampa scena. Tada ir 
paaiškėja, ar suradai savo 
vietą, ar atsitiktinai jon pa
kliuvai. Antai iš mūsų kurso 
teatre liko vos keletas . . .

Kodėl taip atsitinka?
Atsakyti nelengva. Juk, 

priimant į konservatoriją, la
bai sunku nustatyti, ar jau
nuolis tikrai tinkamas akto
riaus darbui. Gal reikėtų, 
kaip dailininkams, dviejų pa
ruošiamųjų metų? Per šį lai
ką būtų galima išsamiau su
sipažinti su busimaisiais stu
dentais o jiems paaiškėtų, 
koks sunkus yra aktoriaus 
triūsas. Neatsitiktinai vienas 
iš faktorių, lemiančių sėkmę, 
yra . . . aktoriaus sveikata.

Ne išoriniai duomenys?
Išorinis grožis, jei dvasia 

skurdi, nepelnys žiūrovų pri
pažinimo. Bendras išprusi
mas, turtingas vidaus pasau
lis yra vertybės, kurias būti
na puoselėti.

Vis dėlto išvaizda apspren
džia aktoriaus amplua?

Taip, bet šiuos rėmus gali
ma išplėsti. Atsimenate Ni
kuliną rimtame, net liūdno
mis gaidelėmis nuspalvinta
me milicininko vaidmenyje? 
Aš irgi labai norėčiau suvai
dinti personažą, nepanašų į 
daugelį namo herojų. Jau te
ko kažką panašaus bandyti 
diplominiame spektaklyje. 
Vadinasi, turiu savyje užuo
mazgų, kurias įžvelgė ir su
brandino režiserius.

Jūsų darbų vis daugėja. 
Įdomu, kas aktorių veja į 
priekį, kas neduoda atsipūs- 
pūsti, pailsėti. Juk teatro 
spektaklis toks efemeriškas. 
Filmas išsaugo aktoriaus 
darbo rezultatą ilgiau, o 
teatras? Lieka tik žiūrovo 
prisiminimai, kelios rėcėnzi- 
jos . . . Ar jėgų busimie
siems darbams įkvepia pasi
sekimas, ar kova dėl jo?

Kapsuko rajoną
Iš kurio Lietuvos šono 

žmonės pradėjo traukti į 
Ameriką? Lietuvių emigraci
jos istorikai sutartinai nuro
do Sūduvos kraštą, ypač 
Marijampolės (dab. Kapsu
ko) apylinkes. Iš ten jau XIX 
a. vidury ir antroje pusėje 
gyventojai būriais pakilo į 
Ameriką duonos ar laimės 
ieškoti. Per vėlesnių laikų 
sūkurius irgi daug Sūduvos 
(Suvalkijos) krašto žmonių 
atsidūrė Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, Kanadoje ar 
Lotynų Amerikos šalyse. Tai 
jiems, jų vaikams ir vaikai
čiams pirmiausia ir skiriame 
šiuos krislus iš Kapsuko ra
jono dabarties gyvenimo.
1. Teisė į sveikatos apsaugą

. . .1935 metais Marijam
polės ligoninėje gydėsi Al
fonsas Matulis. Jam buvo 
padaryta žarnyno operacija. 
Žmogus išgulėjo 18 dienų ir 
sumokėjo 223 litus. Papras
čiausias laboratorinis tyri
mas kainavo 8 litus, už per
švietimą (rentgenogramą) 
reikėjo mokėti 20 litų.

Šitą pavyzdį iš dokumento, 
likusio Kapsuko rajoninės li
goninės archyvo pateikė ligo
ninės vyr. gydytojas T. Gi- 
raitis. “Liga—rašo jis Kap
suko laikraštyje “Naujasis 
kelias,”—ištuštindavo žmo
gaus piniginę, o kai kurių 
turtas į varžytines patekda- n vo.

Visai kitokios gydymosi są
lygos ir galimybės dabar. 
Kapsuke mieste ir rajone 
veikia trys ligoninės ir tu
berkuliozės dispanseris. Vie
nu metu ten gydytis gali 560 
žmonių. T. Giraitis nurodo, 
kad žmogaus sveikata rajone 
rūpinasi daugiau kaip 1000 
medicinos darbuotojų, jų tar
pe 165 gydytojai, arti 500 
felčerių ir medicinos seserų.

Rajono kaimuose ir mieste
liuose—kiekvienoj apylin
kėj—dirba vienas ar du fel
čerių ir akušerių punktai. 
Pertvarkytos Kazlų Rūdos 
bei Kalvarijos ligoninės. 
Nauja ambulatorija neseniai 
atidaryta Šunskuose.

2. Liudvinave
Liudvinave apylinkėje įsi

kūrė toli už Lietuvos ribų 
pagarsėję Šešupės, Želsve- 
lės, Žemaitės kolūkiai, Buk
tos paukštininkystės tarybi
nis ūkis. Jų gyvenvietės pa
statytos ir įrengtos šiuolai
kiškai, gražiai ir patogiai. 
Ypač plačiai žinoma Želsve- 
lės gyvenvietė: jos kūrėjai 
buvo apdovanoti TSRS Mi
nistrų Tarybos premija, apie 
ją susuktas dokumentinis 
Lietuvos kino studijos fil
mas. Žmonės čia gyvena 
kaip mieste, su visais pato
gumais.

Reportaže apie Liudvinavą 
Kapsuko rajono laikraštis ra
šo, jog buržuazijai valdant 
šiame valsčiuje buvo apie 
300 mokinių. Šiandien į Liu
dvinavo vidurinę mokyklą, 
Želsvos ir Šešupės aštuon
metes eina daugiau kaip 1300 
vaikų. Apylinkėje—4 kultū
ros namai ir 8 bibliotekos.

Pasikeitė ir išgražėjo pats 
Liudvinavas. Dąbar čia vei
kia Kapsuko medžio apdirbi
mo fabriko cechas, sviesto 
gamyklos cechas, buities tar-

0 kas yra pasisekimas? 
Tikriausiai jį daugiau jaučia 
publika, ne aktorius. Ar gali 
pasakyti sau, kad jau viršū
nė, jau padarei viską, ką ga
lėjai, kad geriau, kitaip ne- 
besuvaidinsi? Manau, tai bū
tų stagnacijos pradžia. O kai 
negali nurimti, ieškai naujų 
išraiškos formų, sukyli prieš 
vakarykštes tiesas, save pa
čią, šis procesas taip absor
buoja, kad jeme telpa ir di
džiausi gyvenimo nusivyli
mai, ir džiaugsmai.

Kalbėjosi Š. Rudalevičiūtė
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“SO I TOLD THEM CONGRESS FELLERS, WHO THE HELL NEEDS SCHOOLS, 
COLLEGES, HOSPITALS AND OLD AGE HAND-OUTS WHEN WE GOT THIS!"

nybos paviljonas, parduotu
vės, valgykla, ambulatorija, 
zoniniai kultūros namai, bi
blioteka.

3. Liaudies menininkai
Kiekvieną rudenį Kapsuko 

kraštotyros muziejuje ren
giamos liaudies meno paro
dos. Jos itin akivaizdžiai liu
dija, kaip gražiai ir plačiai 
rajone, kaip ir visoje Lietu
voje, tęsiamos ir turtinamos 
mūsų liaudies meistrų tradi
cijos.

Dabar ne tik Kapsuke, ne 
tik Lietuvoje, bet ir po 
plačias pasaulio šalis garsėja 
su savo margais raštais mū
sų audėjėlės, mūsų medžio 
drožėjai ir skulptoriai, kera
mikai ir tapytojai. Paprasti 
liaudies žmonės—meninin
kai, iš ties sukuria stebuk
lus.

“. . . Jokios mašinos nepa
darys tokio gražaus daiktų, 
kaip padaro žmogus, niekas 
nepakeis jo rankų —sako 
Kapsuko liaudies meistrę 
Anelė Bielytė. Žmogus iš, 
medžio, metalo gabalų, lino 
siūlo stebuklus sukuria. To
kius “stebuklus” pademons
travo ir pernai Kapsuke su
rengta paroda “Šlovė dar
bui,” skirta Spalio revoliuci
jos 60-mečiui.

Kiek fantazijos ir grožio 
parodė kapsukiečių liaudies 
menininkai. Medžio drožėjai 
M. Raginskas ir S. Šemeta, 
G. Brundza ir A. Sinkevičius 
pateikė išmoningus, kupinus 
humoro, subtiliai sukurtus 
meno darbus. O štai kerami
kės L. Rutkauskaitės meda
liai buvo išstatyti tarptauti
nėje humoro šventėje Gabro- 
ve (Bulgarijoje). O koks N. 
Abraitytės ir A. Ledienės 
juostų, B. Papečkienės, N. 
Kajokienės, A. Dubinskie- 
nės, M. Bagdonavičienės ir 
kitų abrūsų ir lovatiesių 
audėjų raštų margumynas?!

Švenčiant savo jubiliejų
Tyla namuos. Visi išvykę 
Ir aš šią mielą dieną tykią 
Vaizduojuos, lyg, uždengęs langą, 
Žiūrėčiau ekrane, kaip slenka

Juosta šešių dešimtmečių gyvenimo, 
Darbų, svajonių, lūkesčių ir nerimų.

O ačiū, motina mieliausia, 
Išleidusi mane pasaulin!
O ačiū brangiajai tėvynei,
Visiems, kurie mane pagynė, 

Pavojų gresiančių man daug nušalino, 
Ieškoti, kurti, siekt, kovot paskatino!

0 ačiū, ačiū,'tau likime,
Kad tu mane nuo pat gimimo 
Globodamas vedei, lydėjai, 
Troškimų daug šviesių įliejai, 

Kad įdiegei daug norų ir užmanymų 
Ir padarei įvykdyt juos man galimus!

Kaip premiją, man tavo įkirtą, 
Kaip dovaną neapsakytą
Dar likusius metus priimsiu, j
Darbuosiuos, triūsiu, nenurimsiu, 

Darysiu tai, kas bus tik mano galioje,—' 
pratęsiu film^duotojo gyvenimo . . .

J. Subata

Kokie kruopštūs J. Šnirpū- 
naitės, J. Trečiokienės, A. 
Bielytės nėriniai. Džiugino 
akį Kapsuko liaudies tapyto
jų B. Vosyliaus ir J. Bražins
ko, E. Miškinio ir M. Juš- 
činkienės bei kitų kūriniai. 
Respublikinėse ir sąjunginė
se parodose buvo eksponuoti 
kapsukiečio tapytojo B. Kri
vicko darbai. Neišsemiami 
mūsų liaudies talentai, ku
riems atsiskleisti”visa jėga ir 
grožiu dabar yra visos sąly
gos ir galimybės. G. Butvilą

Lietuvos TSR “Vilniaus” bal
dų kombinate didelis dėme
sys skiriamas darbininkų 
profesinio meistriškumo kėli
mui, jų darbo sąlygų gerini
mui. Psichologinio atsipalai
davimo kabinete du kartus 
per dieną visiems apdailinin
kams rengiami specialūs mu
zikos ir spalvų seansai. Dau
gelyje cechų įrengti poilsio 
kampeliai, jaukios kavinės.

Nuotraukoje: kombinato 
inžinierius sociologas A. Be
liakovas (kairėje) kalbasi su 
darbininku, • įrašydamas į 
magnetofoną jo pageidavi
mus ir pastabas.
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KANADOS ŽINIOS
MANITOBOS NAUJIENOS

Winnipeg© Lietuvių Klubo 
40 metų sukakties minėjimas
Šių metų gegužės 7-tą die

ną, sekmadienį, prasidedant 
2-rą vai. po pietų, į mūsų 
Winnipego Lietuvių Klubo 
svetainę susirinko veik visi 
Klubo nariai ir narės, ku
riems tik aplinkybės leido. 
Labai liūdna, kad negalėjo 
atvykti ir su mumis dalyvau
ti kai kurie nariai—vieni dėl 
gilios senatvės, keli kiti dėl 
ligų bei silpnos sveikatos. 
Neatvyko ir kelios jauno
sios kartos mišrių šeimų po
ros, gal dėl nebuvimo muzi
kos pasišokti, gal dėl to, kad 
buvo pakeista dienotvarkė.

Klubo pirmininko Robert 
Urbono pakviestas, garbės 
svečiu dalyvavo ir Winnipe
go Lietuvių Švento Kazimie
ro parapijos klebonas kun. 
Justinas Bertašius, nes prie 
Klubo priklauso ir jo parapi
jos narių.

Kaip ten bebūtų, iš virš 
100 narių susirinkus virš 60, 
paminėjimas ėjo tvarkingai, 
prisilaikant Klubo valdybos 
daugumos nustatytos dieno
tvarkės.

Pirmininkas Urbonas ati
daręs susirinkimą, apibūdino 
Klubo 40 metų sukakties mi
nėjimo reikšmę. Po to, pir
mininko paprašytas, kun. 
Bertašius prieš valgį atsisto
jęs sukalbėjo trumpą maldą. 
Po to pirmininkas paprašė 
visus minutei sustoti pagerb
ti Klubo mirusiuosius narius.

Senosios klubietės šeimini- 
ninkės buvo pietums pagami
nusios įvairių, skanių valgių. 
Buvo ir skanios kavutės, 
minkštų ir . stipresnių gėri
mų.

Klubo narė Viktorija Dau- 
baraitė, Kanadoje gimus ir 
augus, rodė ir aiškino iš tė
velių gimtinės jos pačios su
suktus parsivežtus įdomius 
filmus. Paaiškėjo, kad dabar 
Lietuvoje (taip, kaip pas mus 
čia Kanadoje) yra platūs as
faltuoti keliai (vieškeliai), 
pristatya daug mūrinių na
mų, šalygatviai apsodinti 
gražiais žaliuojančiais me
džiais. Parodė daug įvairių 
vaizdų. Tik gaila, kad dėl lai

Mirė Liudas Bielskis
Vancouver, B. C. — Išsir

gęs keletą mėnesių Vancou
ver General Ligoninėje mirė 
Liūdas Bielskis. Jis buvo gi
męs Lietuvoje 1913-tais me
tais liepos 22, gyvenimas gi 
pasibaigė liepos 8-tą dieną. 
Tai, kaip ir tūkstančiai kitų 
kanadiečių, jis ir nedagyveno 
ligi 65-tų metų, nuo kada 
pradeda mokėti senatvės 
pensiją.

Liūdas labai laukė pensi
jos, planavo grįžti į Tarybų 
Lietuvą nuolatiniam apsigy
venimui ir ten iš pensijos gy
venti tarpe savųjų.

Liūdas Bielskis buvo “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas. 
Jis taipgi prenumeravo 
“Laisvę” savo giminėms ir 
pažįstamiems Tarybų Lietu
voje.

Nors Liūdas ir buvo poka
rinis imigrantas, bet mokėjo 
sugyventi ir su senais pro
gresyviais lietuviais ir gra
žiai priimti Tarybų Lietuvos 
tūristus. Atvykus daininin
kams Kuodžiui ir Girijotui 
bei Tamošaičiams, jis suor
ganizavo jų priėmimą, kuria
me dalyvavo didelė didžiuma 
pokarinių imigrantų. Skam
bėjo lietuviškos dainos ligi 
ankstyvo ryto.

Jis suorganizavo vaišes ir 
Monikai Ravinskienei ir dau
geliui kitų Tarybų Lietuvos 

ko stokos kai kuriuos vaizdus 
greitai perleido be paaiškini
mo. Nors tas dabar nebela
bai įdomu, nes viskas visur 
pasaulyje progresuoja, bet 
buvo svarbu tas, kad tie fil
mai mus winnipegiecius įtiki
no, kad Lietuvą aplankiusių 
ir sugrįžusių pasakojimai yra 
teisingi — ką jie Lietuvoje 
matė, kas po karo audrų Lie
tuvoje yra padaryta, ko 
prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
mums esant Lietuvoje, dar 
nebuvo matyta.

Už to filmo parodymą Dau- 
baraitei buvo nuoširdžiai pa
dėkota garsiu rankų plojimu 
ir žodžiais.

Po filmo rodymo prasidėjo 
prakalbos. Pirmiausia kalbė
jo Klubo vicepirmininkas 
Vladas Steponavičius. Jis pa
pasakojo, kaip tas mūsų Klu
bas prasidėjo, kaip aukomis 
ir paskolomis Klubo namas 
nupirktas ir perremontuotas, 
perstatytas, padidintas.

Darbšti klubietė Leona Sa- 
mulaitienė kalbėjo angliškai 
Klubo šeimininkių vardu. Ji 
pasidžiaugė, kad mūsų lietu
viai klubiečiai prie Klubo pri
klausančius kitataučius lygiai 
gerbia kaip ir savuosius tau
tiečius. Ji pagyrė senąsias 
Klubo šeimininkes, kad jos 
visos nuoširdžiai darbavosi 
Klubui ugdyti, kad tebesan
čios gyvos, ir šiandien dar
buojasi Klubo gerovei.

Taipgi kalbėjo: Kazys Be- 
niušis, Juozas Demereckas, 
Juozas Radzevičius, Jonas 
Mališauskas, Viktoras Novo- 
grodskas, Povilas Liaukevi- 
čius ir Ema Barauskienė.

Prakalboms pasibaigus 6- 
tą valandą, buvo duodama 
vakarienė, po kurios prasidė
jo žaidimai, kortomis loši
mai, kurie tęsėsi 11-tos va
landos nakties.

Mūsų Winnipego Lietuvių 
Klubo 40 metų sukakties pa
minėjimas praėjo labai gra
žiai. Kazys Beniušis

Redakcijos pastaba: Atsi
prašome, kad sutaupyti vie
tai Jūsų korespondenciją tu
rėjome gerokai sutrumpinti.

tūristų, ir nupirkdavo jiems 
dovanų, jeigu tik jie sutikda
vo jas priimti.

Liūdas Bielskis buvo geras 
darbininkas ir gabus biznie
rius, bet prasidėjus ekonomi
nei krizei Kanadoje, nepasi
sekimai palietė ir Liūdą, kaip 
ir daugelį mažų biznierių.

Galbūt, kad nepasisekimai 
biznyje prisidėjo ir prie svei
katos suardymo. Liūdas 
Bielskis buvo palaidotas 
Ocean View kapinėse.

Liūdo Bielskio giminėms ir 
artimiesiems reiškiu užuo
jautą. Algirdas G rinku s

UŽGYRĖ MOKESČIŲ 
SUMAŽINIMĄ

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmų komitetas užgyrė pa
siūlymą fejjeralinius mokes
čius 1979 metais sumažinti 
$16.3 bilijono. Dabar pasiū
lymą turės aptarti visi atsto
vai. Užgyrimui sumanymo 
perspektyvos esančios geros.

IŠVARĖ PENKIS 
DIPLOMATUS

Londonas. — Anglijos val
džia išvarė penkis Irako dip
lomatinio štabo narius. Juos 
kaltino užsiėmimu teroriz
mu. Jie ypač terorizavę ara
bus. Žinoma, Irako valdžia 
protestuoja.

LAISVĖ

Retėja musų veteranai
V. BOVINAS

Ta mūsų karta, kurie bė-1 ganizuotas Aido choras, ji 
gome iš tamsiosios Lietuvos į stojo į jo eiles. Ona Balnytė 
ieškoti geresnio ir šviesesnio pačioje jaunatvėje suprato 
gyvenimo, sparčiai’ retėja, kovą už geresnį gyvenimą. 
Kalbame apie tuos lietuvius, Worcesteryje Ona Balnytė
kurie iš Lietuvos emigravo
me Amerikon dar prieš Di
džiąją Spalio socialistinę re
voliuciją. Jų tarpe maža bu
vo inteligentijos. Jie atvyko 
iš Lietuvos laukų ir kaimų, 
kur nebuvo teisių nė į darbą, 
nė į mokslą. Tačiau tie tūks
tančiai emigrantų lietuvių
Amerikoje sukūrė ir palieka 
savo kultūrinius pėdsakus.
Socialinę šviesą jie surado 
savoje visuomeninėje veiklo
je. Jie sukūrė savišalpos ir 
savišvietos, literatūros ir 
meno pažangias organizaci
jas. Kur gyveno būreliai lie
tuvių, ten skambėjo lietuviš
ka liaudies daina, veikė cho
rai. Iš eilinių darbininkų išsi
vystė chorvedžiai, dainos so
listai, kiti tapo literatais, 
kalbėtojais, visuomenės vei
kėjais.

Kaip jau sakyta, šios mūsų 
eilės retėja, nes iš dabarti
nės Lietuvos jaunimui nerei
kia bėgti į svetimus kraštus 
laimės ir laisvės ieškoti. Ten 
jie turi visas gyvenimo sąly
gas į darbą, mokslą, meną ir 
savo talento vystymąsi. 
Tūkstančiai Tarybų Lietuvos 
jaunimo savo šalyje dalyvau
ja saviveikloje, dainuoja cho
ruose.ir festivaliuose. O tie, 
kurk; už nusikaltimus savo 
tautai bėgo iš Lietuvos, nea
teina mūsų kartą pavaduoti.

Na, bet einame prie savo
sios kartos kai kurių biogra
finių bruožų. Štai Ona Visoc- 
kienė, kuri šiais metais šven
čia jau 85 gimtadienį. Jos 
biografija yra analoliška dau
gelio mūs kartos gyvenimui. 
Ji gimė Lietuvoje 1893 me
tais, Dievaičių kaime, Šakių 
rajone. Jos tėvai buvo Sima- 
nas ir Varonika Balniai. Nuo
savos žemės Balniai turėjo 
tik vieną margą. Tad Onutės 
tėvas buvo batsiuvis (šiau- 
čius) ir tuo darbu pelnė gy
venimą sau ir šeimai. Bet du
krelė Onutė buvo dar tik 8 
metų, kai jos tėvelis mirė. 
Žinoma, duonpelniui mirus, 
Onutės ir jos motinos vargai 
dar padidėjo. Tad nuo 8 me
tų amžiaus Onutė Balnytė 
išėjo piemenauti pas sveti
mus turtingus ūkininkus.

Taip vargo ir augo Ona 
Balnytė Lietuvoje. Jos du 
dėdės jau gyveno Amerikoje. 
Tapusi jau 17 metų mergina, 
savo dėdžių kviečiama, Ona 
Balnytė 1911 metais atvyko 
Amerikon geresnės laimės 
ieškoti. Pirmiausia ji gyveno 
Worcesteryje, Mass. Pirmas 
jos darbas Amerikoje buvo 
ligoninės skalbykloje. Šiame 
mieste ji pradėjo pirmus 
žingsnius ir visuomeninėje 
veikloje. Worcesteryje Ona 
Balnytė rado savo giminių ir 
kylantį pažangiųjų lietuvių 
judėjimą. Kai ten buvo suor- 

ll

Žiema ir paukščiai
Ka paukščiai kalba sniego maudynei, 
Kaip pergyventi šalčio gadynę?

Rūpesčio nėra kaip apsirengti, 
Kad savo kūną šiltai pridengti.

Švariai apsirengę lyg apšarvoti, 
Gamtos kūrėjo apdovanoti.

Visada laisvi, skraido be vardo, 
Niekada batų žiemai neperka.

Vik vieną veiksmą tūri vaidinti 
Taip, kad galėtų išsimaitinti.

Visada maisto gamtoje gauna 
Nors ir nesėja, niekad nepjauna. 
Šiltų, saulėtų dienų sulaukę 
Padėką gamtai, giesmę užtrauka.

Taip jokio vargo jie neatboja, 
Jų gyvenimas ant žemės rojus.

Jonas Butas

surado ir savo gyvenimo my
limą vyrą. Taip 1917 m. ji ta
po Ona Visockiehė. Tai buvo 
ir kitas jos žingsnis į meno 
veiklą. Vincas Visockis siekė 
muzikos mokslo. Ypač tuo 
metu išeivijos judėjirpe buvo 
stoka chorvedžių. Žinoma, su 
Onutės pritarimu ir parama, 
1921 metais V. Visockis bai
gė pasirinktą mokslą ir gavo 
iš M. Petrausko konservato
rijos chorvedžio diplomą. Jis 
tapo sėkmingu chorvedžiu.
Bet, žinoma, iš chorvedystės 
nebuvo galima pelnyti gyve
nimą—reikėjo ieškoti ir kito 
darbo. Vincas buvo baldų 
dirbimo meistras.

Ieškodami geresnių darbų, 
1929 metais Visockiai persi
kėlė gyventi į Hartford, 
Conn. Čia vėl reikėjo kurti 
gyvenimą iš naujo. Tuo metu 
prasidėjo depresija, Vincui 
buvo sunku gauti darbą. Jo 
žmona savo įprastą darbą ga
vo viešbutyje, kambarių ap- 
ruošos. Savo liuoslaikį Onutė 
praleisdavo Laisvės choro ir 
kitų organizacijų veikloje. 
Vincas tapo choro mokytoju. 
Jam vadovaujant, Laisvės 
choras pakilo, prie jo Vincas 
suorganizavo styginį orkest
rą. Choras gastrolevo ir kito
se kolonijose, vyko į “Lais
vės” koncertus Brooklyne ir 
kitur.

Praėjus kiek laiko, kad už
sitikrinti pastovų darbą, V. 
Visockis įsikūrė^ nuosavą bal
dų pramonės įmonę. Čia jam 
sekėsi, gavo gerus partne
rius, jo organizuota dirbtuvė 
ir šiandien veikia kaip baldų 
dirbimo korporacija, Ken- 
singtone, Conn. Vadinasi, 
draugės Visockienės gyveni
mas pagerėjo, jai jau nerei
kėjo ieškoti kito darbo. Ji 
galėjo daugiau laiko skirti 
organizacinei saviveiklai.

Teisingai sakoma, kad 
žmogaus gyvenimas turi ge
ras ir blogas puses. Taip bu
vo ir su draugės Visockienės 
gyvenimu. Ji pergyveno tuos 
momentus, kai jos vyras bu
vo sužeistas ir bedarbis, jo 
įmonė buvo apvogta. Tačiau 
didžiausią nelaimę ji pergy
veno, kai jos ir Vinco gyveni
mas jau pasuko į gerąją pu
sę. Ji pati apie tai rašo: “Pa
rėjo Vincas iš darbo, staiga 
susirgo ir mirė”—tai buvo 
1946 metais. Jos vyras Vi
sockis tuo metu buvo tik apie 
50 metų. Tačiau ir šiandien 
Ona Visockienė gyvena tame 
namelyje, kurį jai pastatė 
Vincas.

Netekusi gyvenimo drau
go, Ona Visockienė nesitrau
kė iš visuomeninės veiklos. 
Ji dainavo chore, veikė kito
se organizacijose, remia pa
žangią spaudą kol jai leidžia 
sveikata. Ir šiuo metu ji yra 

chore kaip garbės narė, rūpi
nasi jo reikalais. Apie savo ji 

I rašo: “Choruose išdainavau 
52 metus, tai jau gana.” Tie- 

| sa, tai gana geras stažas, 
i Linkime Onutei Visockienei 
i ilgiausių metų.
I I

Ir kiti musų amžininkai
Įdomi biografija yra Petro

Gudelio, kuris šiuo metu gy
vena Floridoje. Petrui svei
kata jau neleidžia dalyvauti 
pažangaus judėjimo veikloje. 
P. Gudelis gimė 1889 metais 
Magiliavo gubernijoje, darbi
ninkų šeimoje. Mokslo savo 
tėvynėje Gudelis negavo. Jis 
dirbo įvairius, fiziniai sun-
kius darbus. Bet išvykęs į 
pasaulį, P. Gudelis stebėtinai
toli pažengė savišvietoje. Be 
kitko, jis gerai naudoja ne 
tik lietuvių, bet ir rusų, len-
kų, ukrainų ir anglų kalbas. 
Jis gyvena jau 89-tus metus.

Amerikon P. Gudelis at
vyko 1912 metais, bet nega
vęs tinkamo darbo, jis išvy
ko į Kanadą, gyveno ir dirbo 
Toronte. Ten Petras priklau
sė rusų revoliucionierių or
ganizacijoje, įsijungė į pa
žangaus judėjimo veiklą. 
Kiek vėliau buvo suorgani
zuota LSS kuopa, kurioje jis 
veikė.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Petras Gudelis vėl atvyko į 
JAV. Gyveno Detroite, dir
bo kaip stalius, dailidė. Čia 
buvo aktyvus LLD kuopoje, 
dainavo chore ir veikė kitose 
organizacijose, priklausė sa
vo darbo unijoje. Bet kai 
JAV prasidėjo depresija, ne
darbas, P. Gudelis ieškojo 
kitos išeities. Apie tai jis ra
šo: “1929 metais pradėjau 
verstis su šėrų birža (stock 
market), pirkti ir parduoti 
šėrus. Šis užsiėmimas man 
patiko ir sekėsi, tai ir dabar 
laikausi to užsiėmimo.”

Toliau jis aiškina, kad tas 
biznis jam netrukdo dalyvau
ti pažangiame judėjime. Su 
šypsą jis pasako: “Iš kapita
listų paimu, o darbininkams 
duodu.” Jo darbai tai įrodo. 
Gudelis ne tik prenumeruoja 
pažangius laikraščius, bet ir 
gausiai juos remia. Apie Gu
delį 1969 metais “Liaudies 
Balsas’,’ rašė: “Jis pradėjo 
remti Liaudies Balsą su me
tine auka $25, paskiau auko
jo po $100. 1967 m. paaukojo 
tūkstantinę, 1968 penkšimti- 
nę, o dabar prisiuntė 
$2,000.” Gudelio parama so
cialistinei spaudai vyko ir to
liau. Ypatingai “Daily 
World” jis vertina kaip svar
biausią pažangos judėjimo 
laikraštį. \

Minėdamas savo gimtadie
nį 1972 metais Gudelis pa
skyrė 500 dolerių sekamai iš
dalyti: “Daily World”-200. 
“Laisvei”—100, “Vilniai”— 
100, “Liaudies Balsui”—50, 
LLD kuopai—50.

Petras Gudelis yra sąmo
ningas pažangietis. Jis domi
si pasauline politika. Dažnai 
pats išreiškia savo mintis 
apie kovą už taiką pasaulyje. 
Jį džiugina socializmo laimė
jimai Tarybų Sąjungoje ir 
Lietuvoje. Gudelis gali būti 
pavyzdžiu daugeliui kitų pa
žangiečių.

Dabar žvelgiame į gero 
veikėjo Jeronimo Bukaičio 
biografiją. Jis gimė mažaže
mių valstiečių šeimoje, 1894 
metais. Jo tėvynė buvo Ba
landžių kaimas, Veliuonos 
parapija, Raudonės valsčius. 
Lietuvos gamta Jeronimą 
išaugino fiziškai stiprų aukš
tą vyrą. Amerikon J. Bukai
tis atvyko 1912 metais, pir
miausia jis gyveno Wilkes 
Barre, Pa. Jaunas Jeronimas 
pradėjo gyvenimą pelnyti 
kietosios . anglies kasyklose. 
Vėliau J. Bukaitis apsigyve
no New Haven, Conn. Čia 
gavo darbą ir ilgai jame dir
bo, kaip Jeronimas sako, 
plieno virvių fabrike.

Įdomiai J. Bukaitis atsire- 
komenduoja, kaip jis iš mal
daknygės “mokslo” tapo pa

Naujas agregatas 
bulvėms prižiūrėti

NAUJOS KNYGOS

Kauno rajono S. Nėries kolūkio agronomas J. Eidukevi
čius [dešinėje} stebi ūkio mechanizatoriaus J. Ramasevi- 
čiaus sukonstruoto bulvių priežiūros agregato darbą.

K. Timuko nuotr.

Alfonsas Bieliauskas Nak- į 
tis prieš ataką (308 psl.). Ap-j 
sakymų knyga, apimanti pla
tų temų ratą. Joje pavaiz
duotos kovos prieš hitleri
nius^ okupantus Didžiojo Tė
vynės karo metais, lietuvių 
liaudies kova prieš buržuazi
nius nacionalistus pokario 
laikotarpiu, tarybinių žmonių 
darbas, buitis ir kt.

Alfonsas Maldonis Kai sau
lė teka (188 psl.). Eilėraščiai 
jaunimo temomis. Poezijos 
serija vyresniam mokykli
niam amžiui.

Vytautas Onaitis Dega šir
dies ugnis (304 psl.). Poeto 
V. Onaičio (1939-1968) antras 
poezijos rinkinys. (Pirmasis 
“Nerimo pasakos” išėjo 1971 
m.). Jo eilėraščių posmai ku
pini meilės gyvenimui, žmo
gui, tikėjimo gėriu.

žangaus judėjimo dalyviu. 
Savo anketoje jis atvirai pa
brėžia: “Amerikon atvažia
vau tamsuolis, religinis fana
tikas.” Bet 1916 metais Jero
nimas susipažino su mergina 
ir ją vedė. O kas po vestu
vių? Jeronimo žmonos gimi
naitis, kaip vedybinę dovaną 
Jeronimui užrašė “Laisve.” 
Tad draugas Bukaitis rašo: 
“Nuo čia ir prasidėjo mano 
išsipainiojimas iš religinių 
voratinklių.”

Galime pridėti, kad J. Bu
kaitis ne tik “išsipainiojo” iš 
religijos, bet padarė ir gana 
žymią pakopą į visuomeninį 
mokslą. Darbingais metais 
jis priklausė savo darbo są
jungoje (unijoje), dalyvavo 
jos valdybos veikloje, taip ir 
lietuvių judėjime tapo akty
vus veikėjas. J. Bukaitis 
bendradarbiavo spaudoje, 
rašinėjo korespondencijas ir 
kito žanro rašinius.

Kai Jeronimas tapo pensi
ninku, draugai Bukaičiai 1959 
metais atvyko gyventi į sau
lėtą Floridą. Čia, Miamyje, 
jie įsijungė į visą pažangiąją 
veiklą. Bukaitis ir jo žmona 
buvo aktyvūs organizacijų 
komisijose ir valdybose. Pra
dedant 1964 metais Jeronimo 
vardas skamba LLD 75 kuo
pos kultūrinės veiklos ir ki
tose komisijose. Jis dalyvau
ja diskusijose, o 1967 metais 
jis renkamas į LLD kuopos 
pirmininko pareigas. Dar 
daugiau draugas Bukaitis 
įdėjo darbo ir sumanumo 
LSK veikloje. Bioje organi
zacijoje jis veikė valdyboje, 
įvairiose komisijose, direkto
riuose ir kituose darbuose. O 
1969 metais J. Bukaitis buvo 
išrinktas į svarbiausią LSK 
valdybos postą—pirmininko 
pareigas.

Apie tris metus J. Bukaitis 
sėkmingai atliko LSK pirmi
ninko pareigas. Bet laikas 
bėgo, sušlubavo sveikata, 
privertė draugą Bukaitį imti 
poilsio. Dabartiniu laiku 
draugas Bukaitis yra susti
prėjęs, tačiau jis jau negali 
būti aktyvus organizacinėje 
veikloje. Didelis smūgis bu
vo draugui Bukaičiui, kai 
1977 m. pabaigoje staiga mi
rė jo žmona Suzana Bukaitie- 
nė.
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Aleksandras Bauža Bimt- 
mečių gausmas (334 psl.) Se
nesnės kartos rašytojo ge
riausių novelių ir apsakymų 
rinktinė. Juose daugiausia 
vaizduojamas miesto ir kai
mo žmonių gyvenimas, jų vi
dinis pasaulis, moraliniai 
principai. Pakartotinis leidi
mas.

Jonas Dovydaitis Laiškas 
po vandeniu (206 psl.). Kny
goje spausdinami apsakymai 
iš miesto ir kaimo vaikų gy
venimo, parodytas jų smal
sumas visokioms naujovėms, 
potraukis į techniką. Rinki
nys pažymėtas Respublikine 
Komjaunimo premija. Ilius
truotas. Antras leidimas.

Petras Panavas Debesiu 
baltu (118 psl.). Antroji poe
to knyga. Autorius epine in
tonacija atskleidžia kaimo 
peizažą, žmones, jų šnekas, 
darbus.

Ignas Pikturna Apie tuos, 
kurie jūroje (400 psl.). Auto
rius savo apybraižose parodo 
jūrininkų, žvejų gyvenimą, 
jų darbus.

Juozas Šokas Gegutė ieško 
auklės (232 psl.). Nauji gam
tininko apsakymai apie Lie
tuvos žvėris, paukščius, žu
vis, apie Čepkelių raistą, di
džiąsias Dubravos, Rūdinin
kų girias. Apsakymai turi ne 
tik pažintinės, bet ir auklėja
mosios reikšmės, skatina 
globoti žvėrelius ir paukš
čius.

Vladas Minius Bimtas me
dicinos mįslių (270 psl.)., Gy
dytojas viktorinos forma po
puliariai pasakoja apie ilgą ir 
vingiuotą medicinos kėlią, 
supažindina su įdomiais žmo
nėmis ir jų atradimais, su 
diagnostikos ir gydymo nau
jovėmis, nušviečia medicinos 
mokslo laimėjimus ir ateities 
perspektyvas. Serija “Noriu 
žinoti.”

Anzelmas Matutis Girinu- 
kai (72 psl.). Naujas eilėraš
čių ciklas apie penkis girios 
nykštukus, kurie gyvena 
šimtu rūpesčių: puošia girią 
įvairiais žiedais, augina 
uogas ir grybus, globoja gi
rios gyventojus. Iliustruota 
dail. Ados Skliutauskaitės 
spalvotais piešiniais.

Marija Dūdienė (44 psl.). 
Tai knyga apie dailininkę 
tekstilininkę. Ji kuria deko
ratyvinius audinius, rašti
nius kilimus, išradingai pasi
remdama lietuvių liaudies 
meno tradicijomis. Pateikia
ma 40 dailininkės kūrybos 
pavyzdžių. Įvadinio straips
niu santrauka ir iliustracijų 
sąrašas—rusų ir anglų kalbo
mis. Serija “Šiuolaikiniai lie
tuvių dailininkai.”

Vilniaus architektūra (328 
psl.). Tai fotoalbumas apie 
įvairių epochų Vilniaus archi
tektūrinius paminklus. Albu
me akivaizdžiai išryškėja, 
kaip derinasi miesto praeitis 
ir dabartis. Dalis nuotraukų 
spalvotos. Tekstas pateikia
mas lietuvių, rusų ir anglų 
kalbomis.

Stefa Butkienė
“Vagos” leidyklai
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Studentų dainų ir šokių šventė
Liepos 7-9 dienomis Vilniuje įvyko tarprespublikinė stu

dentų dainų ir šokių šventė “Gaudeamus-78,” skirta kom
jaunimo įkūrimo 60-osioms metinėms.

Gedimino aikštėje Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Gruzijos 
aukštųjų mokyklų studentai.

Šoka Tarybų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentės An
samblių vakare Vilniaus Kalnų parke.

Vingio parko estradoje studentės choristės sveikina dainų 
šventės dirigentus.

“Žalgirio” stadione pasirodo šokėjai. Pirmame plane—Lat
vijos studentai.

M. Baranausko ir V. Gulevičiaus nuotr.

Kapsuko miesto kraštotyros valdžia. Iš kairės į dešinę: D. 
Straigienė, V. Cerneckis ir J. Šlepetienė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva

Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Įvairenybės

• Buržuazinė propaganda 
Britų salose mėgsta postrin
gauti apie “^enas demokrati
nes Albiono tradicijas.” Bet, 
kaip rašo žurnalas “New 
Scientist,” iki pat šio am
žiaus pradžios Anglijoje grei
čiausias ir nepavojingiausias, 
būdas atsikratyti nepatin
kančios žmonos buvo . . . 
parduoti ją turguje. Ši pro
cedūra paprastai vykdavo 
galvijų rinkęse, kaina būda
vo nustatoma pagal nelai
mingos moters svorį.

• Geteborge (Švedija) pa
statytas baletas istorine te
ma. Choreografijos kalba jis 
pasakoja apie karalienės 
Kristinos gyvenimą. Spekta
klyje vaidina 35 artistai
ir . . . penki šunes. Tai pir
masis pasaulyje baletas, ku
riame dalyvauja gyvuliai. 
Tad jo kūrėjai teatro balet
meisteris Uitas Hadas ir 
Švedijos radijo scenaristas 
Svenerikas Goude nuspren
dė, matyt, iš pagarbos klasi
kiniam baletui, pavadinti 
renginį šokių spektakliu.

• Prancūzų biologas Jean 
Rostan viename savo straip
snyje gana tiksliai pastebėjo: 
“Viena iš daugelio mūsų epo
chos nelaimių yra vadinamo
sios mąstančios mašinos. Per 
jas mes tampame vis protin
gesni, užtat vis mažiau su
prantame protaujančius žmo
nes . . .”

• Kino aktorė iš Miami, Fla. 
Dajana Diel gavo nežinomo 
gerbėjo laišką, kuriame rašo
ma: “Žavingoji Dajana, susi
tikimas su jumis man paliko 
neišdildomą įspūdį. Patikėki
te, jūs padarėte mane lai
mingą!” Laiško autorius ne
veidmainiavo. Jis buvo taksi 
vairuotojas, jo mašinoje ak
torė paliko visas savo bran
genybes. <

• 47 metų Harry Halpin iš 
Manchester (Anglija), kaip ir 
daugelis anglų, savaitgalį 
mėgsta praleisti užmiestyje. 
Specialiai tam jis nusipirko 
seną gaisrinę mašiną. “Svar
biausia—mašina labai tal
pi,—pasakoja galvotas ang
las.—Joje nesunkiai telpa vi
si devyni mano šeimos na
riai. pe to, kai įjungiu sire
ną, būna mažumėlę lengviau 
prasigauti perpildytomis 
miesto gatvėmis.”

• Anglijos Westgate mies
telio mažiesiems gyvento
jams prasidėjo “saldus gyve
nimas.” Visiems pipirams, 
kuriems dar nesuėję penke- 
ri, kiekvieną sekmadienį čia 
nemokamai įteikiama po ply
telę šokolado. Taip vykdoma 
valia vieno mirusio Westgate 
keistuolio, kuris savo testa
mente parašė: “Visus savo 
pinigus palieku miesto vai
kams saldumynams.”

• Grenlandijoje buvo teisia
mas vyriškis už daugpatystę. 
Keliose gyvenvietėse jis bu
vo įsitaisęs po žmoną, o gy
venvietės šiame krašte, rei
kia pasakyti, išsidėsčiusios 
atokiai. Teisėjo paklaustas, 
kaip jis sugebėjo taip suktis, 
kad nė viena.įsmona neįtaru
si, apsukrusis poligamas at
sakė: “Labai paprastai! Tu
riu greičiausius šunis visoje 
Grenlandijoje.”

• Dar visai neseniai Airijos 
Dungiau mieste galiojo įsta
tymas, draudžiantis kino tea
trų salėse sėstis poromis ne- 
vedusiems žmonėms. Tik 
naujai išrinktas meras pada
rė galą šiam kuriozui. Paaiš
kėjo, kad naujoji miesto gal
va yra savininkas nedidelio 
fabrikėlio, kuriame gamina
mi .. . vaikiški vežimėliai.

IŠVYKO SU VISŲ 
GERIAUSIAIS 
LINKĖJIMAIS

New Yorkas. — Robert L. 
Cunningham, dar jaunas vy
ras, prieš 5 metus susilaužė 
nugarkaulį ir tapo invalidu. 
Bet prieš kiek laiko jis skaitė 
pranešimą, kad Tarybų Są
jungos mokslininkai-medikai 
vienam jaunuoliui iš Oregono 
valstijos, panašiai susižeidu
siam, tiek pagelbėjo, kad jis 
galėjo lazda pasiremdamas 
pavaikščioti. Jie esą išradę 
naują būdą panašion nelai
mėn patekusiam žmogui 
daug padėti.

Na, tai Cunningham ir iš
vyko tiesiai į Leningradą, į 
Polenov Neurological institu
tą ieškoti pagalbos. Visi ge
ros valios žmonės jam linki 
sėkmės.

Cleveland, Ohio
LDS 55 kuopos susirinki

mas įvyko liepos 6 dieną. Bu
vo graži diena, bet gaila kad 
mažai narių teatsilankė. Kiti 
praleido progą pasisvečiuoti 
prie gerų pietų, kuriuos pa
teikė mūsų sekretorė Ade
line S. Nors neskaitlingas, 
bet susirinkimas buvo turi
ningas—nariai kuopos reika
lus diskusavo rimtai. Mūsų 
kolonija svarbi. Jos palaiky
mui reikia, kad nariai skait
lingai lankytų susirinkimus. 
Ateinančiame susirinkime 
kuopos delegatai raportuos 
iš įvyksiančio LDS seimo 
Chicagoje. Svarbu visiems 
nariams dalyvauti.

* * *
Moterų Klubas savo susi

rinkimą su užkandžiais buvo 
suruošęs liepos 13 dieną;dėl

MINNESOTOS 
KOMUNISTAI LAIMĖJO

Minneapolis. — Minneso- 
tos valstijos Komunistų Par
tijos veikėjai gerai pasidar
bavo, surinko 2,500 piliečių 
parašų ir savo kandidatei lai
mėjo vietą ant baloto busi
muosiuose lapkričio mėn. 
rinkimuose. Jų kandidate į 
“State Auditor” vietą yra 
Helen S. Kruth. Rinkiminė 
kampanija jau pradėta. Par
tijai gera proga su savo pro
grama pasiekti plačiausias 
piliečių mases.

RAGINA AMERIKIEČIUS 
KRAUSTYTIS IŠ LIBANO

Washingtonas. — Šiandien 
Libane yra apie 300 civilinių 
amerikiečių. Dėl neramios 
toje šalyje padėties, dėl gin
kluotų susikirtimų tarp moz- 
lemų ir krikščionių, Jungti
nių Valstijų valdžia įsakė 
šiems amerikiečiams grįžti 
namo.

Tuo tarpu tapo sumažintas 
ir Amerikos Beirute embasa- 
dos štabas penkiais nariais. 

! Pasiliko tik 25 žmonės.

NACIAI PLEČIA SAVO 
VEIKLĄ

Chicago, Ill. — Padrąsinti 
savo pirmosios demonstraci
jos pasisekimu, Marquette 
Parke Chicagos naciai yra 
pasimoję savo veiklą išplėsti 
į kitas miesto dalis, ten ruoš
dami demonstracijas. Jie jau 
padavė reikalavimą leidimo 
demonstracijoms Lansing, 
Berwyn, South Holland, Dol
ton, Evergreen Park, Oak 
Lawn, Blur Island ir Chicago 
Ridge. Jie tikisi leidimą gau
ti.

didelių karščių taipgi buvo 
neskaitlingas. Ir nedaug Onų 
atsilankė, nors susirinkimas 
buvo skirtas joms pagerbti. 
Pirmininkavo A. Paltan.

Raportai pateikti ir priim
ti. Pirmininkė raportavo, 
kad mūsų Klubo veikla yra 
sekama ir kituose miestuose. 
Gauname gražių laiškų ir fi
nansinės paramos. Džiaugia
masi, kad Clevelandas gerai 
gyvuoja. Antai Onutė Salin 
prisiuntė $10. Ji sako: Kas 
liks nuo duoklių, tebūna skir
tos jūsų pasivaišinimui. Bet 
nusiskundžia, kad jos sveika
ta šiuo laiku nepergeriausia.

St. Peterburgo draugės ir 
draugai aplankykite mūsų 
mylimą draugę. Mrs. Simon 
paaukavo $5. Klubietės labai 
dėkingos. Mrs. Chepla dar 
vis nesijaučia gerai. Žemai
čiai atnešė maisto ir stalams 
papuošti gėlių. Eitutis dova
nojo butelį stipriosios daly
viams pasivaišinti. Josephine 
su jos sesute paruošė gerus 
pietus.

Gaila, kad mūsų . senas 
draugas Juozas Sledžius bir
želio mėnesį pasimirė.

Klubietės taria širdingą 
ačiū visiems už dovanas ir 
atsilankymą, ir užkviečia at
silankyti į sekantį susirinki
mą, kuris įvyks rugpjūčio 10 
dieną toje pačioje vietoje— 
ICA svetainėje, 15901 St. 
Clair Ave. J. Petraus

Tarp lietuvių
Praėjusį sekmadienį į New 

Yorką iš kelionės po Ameri
ką grįžo V. Kazakevičius, čia 
mano pabūti keletą savaičių.

Trečiadienį išvyko atosto
goms į Lietuvą žurnalistas 
Jonas Lukoševičius su žmona 
Banga ir sūnum Darium. Da
rius baigė čia mokslą ir da
bar tęs studijas Lietuvoje. 
Lukoševičiai grįš į New Yor- 
ką pradžioje rugsėjo mėne
sio.

Ketvirtadienį ganą^ didelė 
grupė Niujorkiečių išvyko į 
Chicagą į LDS seimą, kuris 
įvyks penktadienį ir šešta
dienį.

Ateinantį trečiadienį, rug
pjūčio 9 d. “Laisvės” admi
nistratorė Ieva Mizarienė iš
vyks į Lietuvą kelioms savai
tėms. Ji ten bus iki atvyks 
antroji “Laisvės” ekskursija, 
kuri išvyks rugpjūčio 16 d. iš 
Kennedy Aeroporto 8 vai. 
vakare Finnair lėktuvu, rei
sas 104. z IM

Pramogų kalendorius

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

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

RUGSĖJO 24 D.
“Laisvės” Bendrovės di

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

SPALIO 1 D.
Pietūs darbininkiškai spau

dai pagelbėti. Rengia L. L. 
D. 28 kuopa. Svetainėje 48 
Green St., Waterbury, 
Conn. Pietūs bus 1:00 vai. 
dieną. Kviečiame visus atsi
lankyti.

BRIEFS
Airports—that’s where 

many of us have been going 
very often now. Traveling is 
heavy in the summer 
.months. The arrival building 
at the Kennedy airport was 
absolutely mobbed Friday 
night when we went to meet 
Laisve’s group which was re
turning from Lithuania. 
Smiles, hugs, kisses, wel
come home greetings! Eve
rything was just fine.

* * *
Dental researchers have 

reported that' a two-year 
study at schools in 17 com
munities including the 
Three-village Central School 
District in Stony Brook, 
Long Island, showed that a 
fluoride mouth rinse once a 
week was an effective and 
inexpensive way to reduce 
tooth decay.* * ! *

MIRĖ PO DAUGELIO 
METŲ KANKINIMOSI

Houston. — Prieš kelias 
dienas čia mirė Claude Ro
bert Eatherly, vienas iš la
kūnų, kurie per Antrąjį karą 
numetė atominę bomb^ ant 
Japonijos Hiroshima miesto. 
Jo brolis James pasakoja, 
kaip dėl to Claude kankinda
vosi. Naktimis pašokdavo iš 
lovos ir rėkdavo, šaukdavo, 
kaip miestas paskendęs 
liepsnose, o žmonių minios 
šaukdamos jose pleška. Jis 
to baisaus vaizdo negalėjo iš
braukti iš savo atminties.

RAGINA PAKEISTI 
MAISTĄ

Washingtonas. — Valdžios 
tyrinėjimai'parodo, kad šian
dien amerikiečiai gerokai 
mažiau valgo sviesto, kiauši
nių ir saldainių, negu valgy
davo jų tėvai ir motinos. Bet 
jie šiandien daug daugiau 
valgo riebalų ir cukraus. O 
tai kenkia sveikatai. Todėl 
visi raginami pakeisti maistą 
ir mažiau valgyti tų dviejų 
produktų.

• Buvęs Prancūzijos amba
sadorius Bonoje Fransua 
Ponsė kažkada reporteriams 
atskleidė politika užsiiman
čių žmonių darbo metodą: 
“Pirma jie porina, kas bus 
ateityje, o paskui aiškina, 
kodėl viskas įvyko kitaip.”

New Delhi. — Keleivinis 
laivas plaukdamas skersai la
bai patvinusią upę apsivertė 
ir 40 keleivių nuskendo.
REIKALAUJA JĄ 
SUGRĄŽINTI

Albany, N. Y. — Čia sua
reštuota Kristina Katherina 
Beęster, vokietė iš Vakarų 
Vokietijos ir laikoma kalėji
me po $500,000 užstatu. Ji 
buvo suareštuota, kai aną 
dieną nelegališkai iš Kanados 
atvyko į Jungtines Valstijas. 
Dabar gautas V. Vokietijos 
valdžios reikalavimas, kad 
Miss Berster būtų sugrąžinta 
į Vokietiją. Jinai esanti tero
riste ir sunkiai nusikaltusi 
Vokietijoje.
MŪSŲ MOTERYS BAIGIA 
SUSILYGINTI SU VYRAIS

Washingtonas. — Valdžios 
pravesti tyrinėjimai atiden
gia, kad šios šalies moterys 
jau baigia susilyginti su vy
rais nusikaltimuose prieš įs
tatymus. Ypač po 1967 metų 
nusikaltimai tarpe moterų 
pradėjo daug smarkiau kilti, 
negu tarp vyrų. Tik jų nusi
kaltimai yra smulkesni, leng
vesnio pobūdžio.
ĮSAKYTA MOKYKLAS 
INTEGRUOTI

Wilmington, Del. — Fede
ralinio teismo įsakyta, kad 
šio miesto ir Newcastle pa
vieto viešosios mokyklos bū
tų rasiniai pilnai integruotos, 
tam panaudojant, kur reikia, 
autobusus vaikams pristatyti 
į mokyklas. Delaware valsti
jos prokuroras sako, kad šį 
teismo įsakymą apeliuos į 
aukštesnį teismą, bet laimėti 
turi mažai vilties.

In respect of our readers 
we are republishing the offi
cial portrait of our First La
dy Rosalynn Carter. Her pic
ture in the previous issue of 
Laisve turned out very bad
ly. I give in the pictures with 
my articles but what hap
pens after that is out of my 
hands. Another picture 
which was very bad was 
printed in Laisve July 7. The 
faces of Queens Borough 
President and Lieut. Gov. 
Mary Ann Krupsak were da
maged very badly. I hope it 
doesn’t happen again.

on the 10th. The conference 
will start .August 11th and 
she will be there for 10 days 
and hopes to go also to Lith
uania for a few days. Cannot 
stay longer because she has 
too much work in San Fran
cisco and must return in a 
couple of weeks, she says.

* * *
About four hundred 

youths from the United 
States participated with 
thousands of other young 
people from around the 
world at the 11th World Fes
tival of Youth and Students 
held in Havana, Cuba, the 
end of July. The festival was 
held under the theme—” 
“For Anti-Imperialist Solida
rity, Peace and Friendship.”

♦ * *
Christina Onassis has 

thrown the Onassis empire 
into turmoil. She is in Mos
cow and seems to be deter
mined to prove to her fellow 
shipowners and the rest of 
the world that she is “seri
ous” about her marriage to a 
former Soviet shipping offi
cial Sergei Kauzov whom 
she met in Paris about three 
months ago at one of the 
shipping industry conferen
ces.

For a while, after they are 
married, she will be living 
with her husband and his 
mother in their two-and-a- 
half-room apartment, her 
friends said. She will also be 
cooking his meals and wash
ing the dishes afterward, 
they say.

Meanwhile Christina’s 
marriage has caused such 
concern among Miss Onassis’ 
relatives and some top direc
tors of the Onassis Founda
tion that they explored the 
possibilities to btop that 
marriage.

What if Christina should 
now suddenly decide to have 
the Onassis fortune spent in 
the Soviet Union or to give 
the Soviets a specially fa
vored rate in chartering the 
shipping? This is what is 
bothering many. Use

Ksavera Kaross, head of 
the Soviet-American Friend
ship organization in San 
Francisco, is on her way to 
Moscow to the conference of 
those groups. She says she 
will try to get to New York

Cairo. — Egipto sostinėje 
liepos 24 d. vienas apartmen- 
tinis namas staiga sugriuvo. 
24 žmonės užmušti, ir daug 
sužeista.

PREZIDENTIENĖ GINA 
PREZIDENTĄ

Prezidento Carterio žmona 
Rosalyn pripažįsta, kad žmo
nėse jos vyro, kaip preziden
to, populiarumo lygis gana 
žemas, bet tai esanti ne jo 
kaltė. Visa bėda esanti su 
publika, kad jinai jo nesu
prantanti. Jos supratimu, jos 
vyras Jimmy yra labai geras 
prezidentas.




