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A. BIMBA
Gražiai pavykęs Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 
(LDS) seimas turėtų paska
tinti visus narius daugiau dė
mesio kreipti į savo garbin
gos organizacijos reikalus— 
lankyti kuopų susirinkimus, 
gyvinti ir plėsti jų veiklą, pa
naudoti visas progas įtraukti 
jaunų žmonių į jos gretas. 
Reikia, kad tas entuziazmas, 
kuriuo pasižymėjo šis sei
mas, pasiektų ir uždegtų vi
sus narius.

Iš Washingtono praneša, 
kad Senatas paskyrė tris mi
lijonus ir keturis šimtus 
tūkstančių dolerių pravedi- 
mui plačios antiflu skiepi
jimo programos. Tai svarbu 
senyvo amžiaus žmonėms. 
Jie pirmutiniai būna influen- 
zos epidemijos užpulti.

Antiflu skiepijimas turėtų 
prasidėti pabaigoj rugsėjo 
mėnesio.

Už nutarimą kovą prieš tą 
nelemtą ligą finansuoti Sena
tą galima tik karštai pasvei
kinti. Bet kad Senato nutari
mas Taptų įstatymu, jį dar 
turį' užgirti Atstovų Rūmai. 
Ten tikimasi tvirtos opozici
jos, bet tikėkime, kad dau
guma atstovų supras reikalo 
svarbą ir šią antiflu progra
mą užgirs.

Puikiai prisimename, ko
kiu entuziazmu Darbo De
partamentas pradžioje liepos 
mėnesio pranešė, kad birže
lio mėnesį mūsų šalyje ne
darbo lygis nukrito iki 5.7 
procento visų darbo jėgų. 
Bet, štai, baigiasi liepos mė
nuo ir prasideda rugpjūtis. 
Tas pats Darbo Departamen
tas užgieda, kad nedarbo ly
gis vėl pašoko net iki 6.2 
procento. Dabar jis taipgi 
pripažįsta, kad jo raštinėje 
kas nors padarė klaidą su 
skaičiais. Girdi, birželio mė
nesį bedarbių armija nebuvo 
sumažėjusi. Bet jis dabar 
“garantuoja,” kad pabaigoj 
šių metų nedarbo lygis iš tik
rųjų nukrisiąs iki 5.7 proc. 
visų darbo jėgų.

Tos mūsų vyriausybės gal
vos moka skaičiais lošti ir 
mums akis muilinti.

Prezidentas Carteris esąs 
labai susirūpinęs žymiai pa
blogėjusiais jo santykiais su 
Kongresu. Žmogus pradėjęs 
ruošti dažnus pusryčius ir 
pietus, į kuriuos kviečia pasi
rinktus žymesnius, įtakin- 
gesnius senatorius ir atsto
vus, juos vaišina ir su jais 
šnekasi. Per gana trumpą 
laiką jau buvęs į Baltuosius 
Rūmus pasikvietęs ir pavai
šinęs net 350 senatorių bei 
atstovų.

Kiek tas pagelbės jų akyse 
jo prestižui pakilti, dabar 
dar sunku pasakyti. Šis me
dalis turi ir kitą pusę. Tie se
natoriai ir atstovai, kurie ne
buvo pakviesti ir pavaišinti, 
yra smarkiai įsižeidę ir supy
kę. Jie paaštrins savo opozi
ciją prezidentui.

Nubaudimas finansiniai ir 
kalėjimu “The N. Y. Times”

Staiga mirė Romos Katalikų bažnyčios 
galva—Popiežius Paulius VI

Puikiai pavykęs LDS seimas
Chicago]e rugpjūčio 4-5 d. d. įvyko Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimo 23-iasis seimas. Nors, tiesa, delegatais jis ga
lėjo būti skaitlingesnis, bet visais kitais atžvilgiais seimas 
puikiai pavyko. Tie, kurie jame dalyvavome, parsivežėmė 
ilgai nepamirtinų įspūdžių.

Apie seimo eigą bus kitos savaitės “Laisvėje.” Į šį nume
rį spėjome įdėti tiktai LDS prezidento Servito Gugo seimui 
pranešimą [anglų kalba, nes jis buvo taip pateiktas] ir sei
mo priimtąją rezoliuciją. Čia greitomis norime pabrėžti tik
tai du nutarimus, būtent: plačiai 1980 metais atžymėti LDS 
50-ąsias metines, ryšium su jubiliejimi išleidžiant albumą, 
jubiliejinį seimą ruošti New Yorke. Pastarasis nutarimas 
ypač svarbus mums niujorkiečiams, nes sunkioji seimui su
rengti našta grius and mūsų pečių. Jau dabar turime pra
dėti apie tai galvoti. . .

Prezidentas Carteris
New Yorke

LDS 23-iojo Seimo Rezoliucija

Praeitą antradienį, rugpjūčio 8 dieną, prezidentas Carte
ris specialiai atvyko į New Yorką ir pasirašė su miesto 
valdžia sutartį dėl federalinės miestui $1.65 bilijono pa
skolos. Ši milžiniška pagalba gal išgelbėsianti mūsų did
miestį nuo finansinio bankroto.

Nuotraukoje (iš kairės: Miesto meras Koch, Mrs. Rosa- 
lynn Carter, prez. Carter ir gubernatorius Carey.

TELEGRAMA “LAISVEI”-

Žinios iš Lietuvos

Popiežius Paulius VI New Yorke 1965 m. kalba Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblėjoje už pasaulinę taiką

Vatikanas. — Rugpjūčio 6 dieną nuo širdies smūgio mirė 
Popiežius Paulius VI. Buvo 80 metų amžiaus. Popiežiumi 
jis buvo išrinktas 1963 metais. Vadinasi, Romos Katalikų 
bažnyčiai jis vadovavo 15 metų. Žinia nuskambėjo skersai 
ir išilgai pasaulį, ir, žinoma, labai sukrėtė katalikiškąjį pa
saulį.

Religijos, doktrinos, bažnyčios klausimais velionis buvo 
labai griežtas, konservatyvus. Bet socialiniais klausimais 
bei tarptautiniais tautų ir valstybių bei religijų santykiais 
buvo gana tolerantiškas. Jis buvo gana atviras karų prie
šas ir detentės šalininkas. Pavyzdžiui, Paulius VI siekė su
megzti tam tikrus ryšius su socialistinėmis valstybėmis. 
Mūsų lietuviškieji klerikalai iš Chicagos “Draugo” ir Brook
lyn© “Darbininko” yra ne kartą jį viešai kritikavę.

Dabar plačiai diskutuojamas klausimas: Kas, užims Pau
liaus VI vietą, Vatikane atsisės į popiežiaus sįstą? Kandi
datų esą tik keletas. Esą galimybių popiežiumi tapti ir ne 
italui. Bet labai abejotina. Kaip ten bebūtų, už dienos kitos 
kardinolai susirinks ir išrinks velionio įpėdinį.

Plati koalicija prieš dujų 
kontrolės panaikinimą

Washingtonas. — Kongre
sui pateiktas bilius HR5289, 
kurio tikslas panaikinti na
tūralinėms dujoms kontrolę. 
Jį pateikė dujų monopolijų 
šalininkai. Jeigu bilius būtų 
Kongreso užgirtas ir kontro
lė nuimta, tuoj labai pakiltų 
dujų kaina ir kompanijų pel
nai. Apskaičiuojama, kad jos 
per ateinančius penketą me
tų savo pelnus padidintų apie 
50 milijonų dolerių!

Kovai prieš šį bilių yra su
sidariusi plati darbo unijų ir 
įvairių socialių organizacijų 
koalicija. Tarp kitų, jon įei-

korespondento M. A. Farber 
už atsisakymą teismui ati
dengti jo informacijos šalti
nius, yra pavojingas pasikė
sinimas prieš spaudos laisvę. 
Tą storai pabrėžia ir pažan
giečių dienraštis “Daily 
World.” Reikėtų, kad aukš
tesnieji teismai tą žemesnio 
teismo nuosprendį panaikin
tų.

O dabar trumpas žodelis 
mūsų laikraščio reikalais. 
Jau visi “Laisvės” skaitytojai 
ir rėmėjai puikiai žinote, kad 
vasara yra sunkiausias metų 
laikotarpis. Laikraščio paja
mos beveik visiškai nutrūks
ta, o išlaidos nė per dolerį 
nesumažėja. Labai, labai rei
kalinga finansinė pagalba. Ją 
“Laisvei” suteikti, kaip žino
te, galite tiktai jūs, draugai 
ir draugės!

na: United Auto Workers; 
American Federation of 
State, County and Municipal 
Employees; United Steel 
Workers; National Educa
tion Association; Retail 
Clerks; Amalgamated Cloth
ing and Textile Workers 
Union ir kitos.

Numaskuotas nacių 
bendradarbis

Iš Vakarų Vokietijos pra
nešama, kad rezignavo Ba- 
den-Wurtemberg valstijos 
gubernatorius Hans Filban- 
ger, žymus Krikščionių de
mokratų partijos vadas. Jis 
turėjo rezignuoti, nes iškilo 
aikštėn, kad karo metu jis 
bendradarbiavo su naciais ir, 
būdamas teisėju, baudė na
cių priešus mirtimi. Budelis 
—valstijos gubernatorius ir 
Krikščionių demokratų lyde
ris!

TRAUKINYS NUSIRITO 
NUO BĖGIŲ

Collinsville, Ill. — Rugpjū
čio 6 dieną prekinis trauki
nys su suskystintomis dujo
mis nusirito nuo bėgių ir eks- 
plodavo. Reikėjo daugiau 
kaip du šimtus gyventojų lai
kinai iškraustyti iš jų namų. 
Laimė, kad nelaimėje niekas 
nežuvo.

Šiandien traukinių nusiriti- 
mai nuo bėgių nebėra jokia 
naujiena. Kaltinami nusenę 
ir nusinešioję geležinkeliai.

Kadangi mes, LDS 23-iojo Seimo delegatai, iš pateiktų 
LDS Centro Valdybos raportų sužinojome, kad mūsų Susi
vienijimas yra tvirtoje padėtyje, kas liečia narinę apdraudą 
ir pašalpą, ir kad visiems LDS nariams yra pilnai užtikrin
ta apdrauda ir pašalpa. Prie to LDS nariams suteikia ne
mažus dividendus. O tas žymiai sumažina narinę mokestį.

Bet mūsų Susivienijimas turi ir silpnumų. Jis nėra taip 
tvirtas organizaciniai, kaip finansiniai. Todėl turime kreipti 
didesnį dėmesį į LDS organizacinę padėtį. Būtinai turime 
dėti pastangas į mūsų Susivienijimą įrašyti daugiau narių. 
O tam reikalinga visų LDS narių gera kooperacija.

Kiekvienas LDS narys turi draugų bei pažįstamų, ku
riuos būtų galima į mūsų Susivienijimą įrašyti. Būtų galima 
įrašyti jų vaikus bei anūkus. Todėl prašome kiekvieną LDS 
narį kreipti į tai dėmesį.

Kaip praeitasis mūsų narių įrašymo vajus, taip ir pirmes- 
nieji vajai puikiai parodo, kad visi tie nariai, kurie rūpinasi 
pasidarbuoti vajuje, įrašo narių.

Todėl mes, Seimo delegatai, prašome:
1. Reguliariai laikyti kuopų susirinkimus.
2. Dažniau surengti kuopų parengimus ir įvairias sueigas.
3. Pagerinti, paįvairinti kuopų veiklą, kad įtraukti į LDS 

organizacinę veiklą daugiau antrosios ir trečiosios kar
tos narių.

4. Seimas vienbalsiai pasisako už albumo 1980 metais išlei
dimą 50 metų LDS veiklai atžymėti. Albume turi atspin
dėti, kuopų bei narių veikla bėgyje 50 metų. Jame turi 
tilpti kuopų bei veikėjų sveikinimai ir nuotraukos.

Pravedimui to svarbaus darbo sugestuojame išrinkti tri
jų narių komitetą.

Taipgi patariame albumo išleidimo reikalą plačiai skelbti 
spaudoje.
REZOLIUCIJŲ KOMISIJA:

Ieva Mizarienė
Julija Marazienė
Charles G. Neumann

Roma. — Italijoje ekono
minė krizė dar tebegilėja. 
Per šių metų pirmuosius 5 
mėnesius pramonine gamyba 
sumažėjo 3.7 procento, o 
nedarbas padidėjo 1.3 proc.

Graham, Texas. — Šį Tex
as valstijos kampą tebekan- 
kina smarkūs lietūs. Nuo po
tvynių jau žuvo keletas de
šimčių žmonių.

Kitas didelis nacių 
laimėjimas Chicagoj

Chicago, Ill. — Chicagos 
Parkų valdyba yra patvar
kius, kad organizacijos bei 
grupės, kurios ruošia par
kuose demonstracijas, turi 
apsidrausti. Naciai pasiskun
dė teismui, kad tai esąs lau
žymas Pirmojo pataisymo 
prie šalies konstitucijos. Na, 
ir federalinis teisėjas George 
N. Eighton jų skundą palai
kė. Nuo dabar naciai Chica
gos parkuose galės ruošti de
monstracijas be jokio apsi
draudimo jokioje apdraudos 
kompanijoje.

Maskva. — Šiuo metu Ta
rybų Sąjungoje su vizitu lan
kosi Rumunijos prezidentas 
Nicolae Ceausescu. Jis turė
jo pasitarimą su prezidentu 
Brežnevu ir kitais pareigū
nais.

Infliacija dar labai 
padidėsianti
Tokios nuomonės yra 

George Meany r Amerikos 
Darbo Federacijos-Industri- 
nių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) prezidentas. Jis 
sako, kad jis nemato jokių 
ženklų, jog infliacija į šių me
tų pabaigą sulėtėtų; Kaip tik 
priešingai: jinai dargi pa- 
smarkės!

George Meany taipgi pa
brėžė, kad AFL-CIO vadovy
bė esanti nepasitenkinusi nei 
Kongreso, nei Carterio admi
nistracijos veikla.

George Meany

Daugumoje Tarybų Lietu
vos rajonų prasidėjo javapjū
tė—-didysis darbymetis. 
Kaip ir kiekvienais metais, 
pirmieji į laukus išvairavo 
kombainus pietinių Lietuvos 
rajonų—Lazdijų, Alytaus, 
Prienų kolūkių ir tarybinių 
ūkių mechanizatoriai, o po 
to, rugius, kviečius ir mie
žius pradėjo pjauti ir kitų ra
jonų žemdirbiai.

Šiemet javapjūtė del nepa
lankių orų liepos mėnesį ge
rokai pavėlavo, todėl ūkiuose 
labai rūpinamasi, kad derlius 
būtų kuo sparčiau sudorotas. 
Tam iš anksto buvo gerai pa-

Lietuvoje lankėsi 
Danijos liaudies 
veikėjas
Vilnius. — Tarybų Lietu

voje viešėjo Danijos komu
nistų partijos Centro komite
to narys Bjornas Grion.

Jis aplankė Vilnių, Kauną, 
Kapsuką ir Druskininkus, 
susipažino su Lietuvos darbo 
žmonių pasiekimais, ugdant 
ekonomiką ir kultūrą. Sve
čias susitiko su partijos Kap
suko miesto komiteto ir 
miesto vykdomojo komiteto, 
Lietuvos KP Centro Komite
to užsienio ryšių skyriaus va
dovais.

Išvykdamas iš Vilniaus B. 
GHonas pažymėjo, jog jis 
akivaizdžiai įsitikino, kokias 
dideles perspektyvas teikia 
socializmas pramonei, žemės 
ūkiui, švietimui ir kultūrai 
vystyti.

Tokyo. — Čia prasidėjo 
derybos tarp Japonijos ir Ki
nijos dėl normalizavimo san
tykių. Prieš trejus metus bu
vo vedamos panašios dery
bos, bet jos buvo nutrauktos 
be jokio susitarimo.

DIDYSIS DARBYMETIS
ruošta visa technika, džiovy
klos, elevatoriai. Javų derliai 
visur džiugina laukų šeimi-
ninkus.
300,000 KVALIFIKUOTŲ 
DARBININKŲ

Tiek kvalifikuotų darbinin
kų ir mechanizatorių Tarybų 
Valdžios metais paruošė Lie
tuvos liaudies profesinio 
techninio mokymo sistema.

Kedainų rajono Kaplių mo
kykla—viena iš geriausių 
Lietuvos kaimo profesinių 
technikos mokyklų. Per 18 
savo gyvavimo metų ji pa
ruošė 5,460 traktorininkų, 
mašinistų ir ekskavatorių, 
kurie dirba Kėdainių bei gre
timų rajonų ūkiuose, melio
racijos organizacijose.

Dabar Lietuvoje veikia 24 
kaimo technikos mokyklos, 
kurių 20 yra vidurinės. 
Spąrčiai auga gyvulininkys
tei ruošiamų specialybių 
skaičius.

Iš 300 tūkstančių Respu
blikos liaudies ūkiui pareng
tų darbininkų, daugiau kaip 
170 tūkstančių paruošta per 
pastarąjį dešimtmetį. Šį 
penkmetį profesines techni
kos mokyklas baigs 108 
tūkstančiai jaunų gamybinin
kų. Dabar 77 dieninėse pro
fesinėse technikos mokyklo
se įvairių profesijų, kurių 
priskaitoma pusantro šimto, 
mokosi daugiau kaip 41 tūks
tantis merginų ir vaikinų.

V. Petkevičienė
i

Sadatas ir Beginąs 
susitiks Washingtone

Valstybės sekretoriui Cy
rus Vance pavyko susitarti 
su Egipto prezidentu Sadatu 
ir Izraelio premjeru Beginu, 
kad jiedu rugsėjo 5 dieną su
sitiks ir tarsis Washingtone. 
Jiems tarpininkaus pats pre
zidentas Carteris.
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Sveikatos apsaugos kovoje
Kongrese yra sumanymas įvesti visuotina sveikatos 

apdraudos sistema. Sumanymui labai pritaria pažangioji 
visuomenė. Tiesa, dauguma amerikiečių turi šiokia tokią 
sveikatos apdrauda įvairiose privatiškose apdraudos įstai
gose, bet toji apdrauda nėra pilna. Apdraustasis dar pats 
turi primokėti apie 50 procentų lėšų susirgimo atveju. Be 
to, šiandien apie 18 milijonų amerikiečių neturi jokios 
sveikatos apdraudos. Šiuo svarbiu reikalu JAV yra 
toliausiai atsilikus tarp visų plačiai išsivysčiusių kraštų.

Įvedimas visuotinos sveikatos apdraudos sistemos, val
džios operuojamos, būtų didelis laimėjimas kovoje už 
sveikesnį ir ilgesnį šios šalies žmonių gyvenimą.

Bet ir dabartinėse sąlygose medicinos mokslas gali 
didžiuotis nemažais laimėjimais. Valdžia praneša, kad šios 
šalies žmonių mirtingumo lygis yra sumažėjęs. Pav., jeigu 
1972 metais iš kiekvieno 1,000 amerikiečių mirė 9.4 
žmogaus, tai 1976 metais jau mirė tik 8.9 žmogaus. Tas 
reiškia, kad per tuos ketverius metus buvo išgelbėta apie 
107,000 gyvybių.

Daugiausia buvo laimėta kovoje su širdies ligomis. Tai 
pasiekta dėka plačiai išvystytos ir veikiančios kraujo 
spaudimo patikrinimo programos. Peraukštas kraujo spau
dimas yra didžiausias širdies ligų gimdytojas. Nugalėsi 
jį—išgelbėsi širdį!

Labai gražus laimėjimas
Šiomis dienomis Havanoje įvykęs 11-tasis Pasaulinis 

Jaunimo ir Studentų festivalis buvo labai didelis socialisti
nės Kubos laimėjimas. Festivalyje dalyvių tautinė ir rasinė 
sudėtis buvo labai įvairi. O jų buvo šimtai. Be to, į 
Festivalį suplaukė daugiau kaip 30,000 svečių iš daugybės 
pasaulio šalių.

Bene giliausią įspūdį, sakoma, paliko suruošta Havanos 
gatvėmis masinė eisena šūkiu—“Galas boikotui Kubai!” 
Eisenoje daugiausia dalyvavo jauni žmonės.

Šiame Jaunimo ir studentų festivalyje, kaip žinoma, 
buvo gražiai atstovaujami ir mūsų Jungtinių Valstijų* 
jaunimas ir studentija. Nuo įvairių jaunimo organizacijų 
bei grupių į festivalį buvo pasiųsta apie 500 atstovų. Jie 
susipažino su nūdieniu socialistiniu gyvenimu toje kaimy
niškoje šalyje, ir reikia tikėtis, kad sugrįžę dauguma jų 
dalyvaus sąjūdyje už normalizavimą santykių tarp Jungti
nių Valstijų ir Kubos.

Labai pavojingas precedentas
Federalinio distrikto teisėjo Frederick B. Lacey uždrau

dimas unijai leisti New Yorko pašto darbininkams nubal
suoti naujo kontrakto ir streiko klausimą sukėlė susirūpini
mą visame šios šalies darbininkų judėjime. Viena, šis 
teisėjo nuosprendis atima darbininkams jų konstitucines 
teises, antra-jis gali tapti precedentu kitais panašiais 
atvejais, todėl jis paliečia visas kitas unijas ir visus kitus 
Amerikos darbininkus.

Šiam teisėjo Lacey nuosprendžiui turėtų pasipriešinti 
visos darbo unijos. Kaip niekad pirmiau dabar reikia 
pašto darbininkams išreikšti solidarumą jų labai sunkioje 
kovoje. Tačiau gaila, kad, kol kas, kitos didžiosios darbo 
unijos dar nėra ištiesusios pašto darbininkams pagalbos 
rankos.

Nusivylė, supyko ir pasitraukė

Margaret Costanza
Washingtonas. — Kai pre

zidentas Carteris ją paskyrė 
savo padėjėja moterų ir liau
dies reikalams, jai buvo sa
koma, kad Carterio adminis
tracija bus atvira, tai yra 

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

prieinama ir paprastiems 
žmonėms, ir nepamirš jų rei
kalų. Bet jai teko skaudžiai 
nusivilti ir ji šiomis dienomis 
iš tos gerai apmokamos vie
tos rezignavo.

Kas ką rašo ir sako
APIE LIETUVOS IR 
LATVIJOS 
UNIVERSITETŲ 
BENDRADARBIAVIMĄ

Žurnalo “Mokslas ir gyve
nimas” šių metų 7-tam nu
meryje skaitome įdomų 
straipsnį “Latvijos ir Vil
niaus universitetų bendra
darbiavimas.” Jį rašo Latvi
jos valstybinio P. Stučkos 
universiteto rektorius Dr. 
Visvaris Mileris. Jis, tarp 
kitko, pabrėžia:

“Latvijos valstybinis uni
versitetas daug jaunesnis už 
Vilniaus universitetą, tačiau 
pastaraisiais dešimtmečiais 
abiejų universitetų istorija 
daug kuo panaši. Ir Vilniaus, 
ir Latvijos bei kitų tarybinių 
universitetų augimui lemia
mos įtakos turėjo Didžioji 
Spalio socialistinė revoliuci
ja. Prisimintina, kad beveik 
tuo pačiu metu—1919 m. 
kovo mėn. jauna Tarybų 
valdžia Lietuvoje priima nu
tarimą atkurti universitetą, 
o 1919 m. vasario mėn. 
Tarybų Latvijos vyriausybė 
nutaria kurti Latvijos uni
versitetą. Neatsitiktinai Vil
niaus valstybiniam universi
tetui suteiktas pirmosios ta
rybinės vyriausybės vadovo 
Vinco Kapsuko vardas, o 
Latvijos universitetui—pir
mosios tarybinės vyriausy
bės vadovo Latvijoje—Petro 
Stučkos vardas. Šie žmonės 
pasirašė savo vyriausybių 
minėtus nutarimus.

Abiem universitetam ben
dra ir tai, kad jų antrasis 
gimimas susijęs su Tarybų 
valdžios atkūrimu 1940 m. 
Nuo tada ir ypač nuo 1945 
m. pasibaigus Didžiajam Tė
vynės karui, abu universite
tai labai išauga, sustiprėja jų 
įtaka savo tautos nacionali
nei kultūrai.
... Vilniaus ir Latvijos 

universitetų draugystės ir, 
bendradarbiavimo sutartis 
buvo pasirašyta TSRS 50-čio 
jubiliejaus garbei.

Kasmet sudaromi planai, 
kuriuose numatoma keistis 
darbo patyrimu, mokymo ir 
auklėjimo metodika, dėstyto
jų ir studentų delegacijomis. 
Kasmet keičiatnasi moksline 
informacija, aspirantų kon
sultacijomis, dėstytojų sta
žuotėmis. Ypač artimi visuo
menės ir gamtos mokslų fa
kultetų ryšiai. Drauge tyri
nėjama baltistų filologija, or
ganizuojamos baltistų konfe
rencijos; 1975 m. įvyko III 
baltistų konferencija Vil
niaus universitete. IV sąjun
ginė baltų kalbotyros konfe
rencija numatyta Rygoje, 
Latvijos universitete. Yra 
pasiūlymas pasikeisti baltų 
filologijos paskaitų ciklu, ku
rį Vilniuje skaityti! rygiškė 
prof. dr. Marta Rurizitė, o 
Rytoje vilniečiai profesoriai 
daktarai Z. Zinkevičius ir J. 
Mažiulis. Planuose—bendra 
dialektologų tautosakininkų 
ekspedicija į Razeknę, kur 
gyvenama ir lietuvių.

Mums malonu prisiminti, 
kad kadaise Vilniuje buvo 
atspausdinta viena pirmųjų 
latviškų knygų (1585 m.). 
Malonu, kad čia ir dabar 
gražiai tęsiamos latviškos 
tradicijos. Doc. J. Kabelka 
išleido monografiją “Latvių 
kalba” (1976), Šiemet paširo- 
dė J. Kabelkos ir doc. Balke
vičiaus didelis “Latvių-lįetu- 
vių kalbų žodynas.

Mūsų universitetų ryšiai 
vis stiprėja.” ♦
TRUPUTIS m 
BLAIVESNIŲ 
APDŪMOJIMŲ

Bostono menševikų laik
raščio redaktorius sakosi 
rimtai apdūmojęs šiandieni
nius santykius tarp Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos ir priėjęs išvados, kad 
visos šnektos, jog jeigu tik 
prezidentas Carteris norėtų 
ir išdrįstų, galėtų paimti

Tarybų Sąjungą ir paklupdy- 
ti ant kelių, esančios nieko 
vertos. Savo straipsnyje 
“Prez. Carteriui ir Brežnevui 
kaktom susirėmus” (“K.”, 
liepos 25 d.) jis sako:

“. . . Šitokį stebuklą pada
ryti nėra taip lengva, kaip 
svajojama ...

Štai, kietesnės politikos 
senatoriai siūlo dėl disidentų 
persekiojimo—konkrečiai, — 
dėl Ginzburgo ir Ščaranskio 
nuteisimo—nutraukti net 
vykstančias strateginio gink
lavimosi apribojimo derybas, 
bet nuosaikesnieji tuoj pat 
atsiliepia, kad tie disidentai 
nėra verti tokio masto rizi
kos, kuri būtų nenaudinga ir 
pačiai Amerikai.

Taigi belieka tik antisovie- 
tinė žodinė propaganda ir 
ekonominės sankcijos. Bet, 
kokios tos ekonominės baus
mės galėtų būti?

Sakoma, kad prez. Caętė- 
ris galėtų atšaukti leidimą 
eksportuoti į Sęvietų S-gą 
visas karinės reikšmės me
džiagas, kaip toks eksportas 
yra sustabdytas į Pietų Afri
ką, Ugandą, Čilę ir kai,ku
rias komunistines valstybes. 
Bet aiškėja, kad iš 1.6 bilijo
nų dolerių 1977 m. eksporto 
į Sovietų S-gą tokios kari
nės reikšmės medžiagos ver
tos tik 600 milijonų. Jų 
praradimą sovietai menkai 
tepajustų ir tokių reikmenų 
galėtų įsigyti kitur.

Prez. Carteris jau įsakė 
sulaikyti 7 mil. dol. kompiu
terio pardavimą TASSo ži
nių agentūrai, bet kol kas 
sovietai ir be jo gali išsivers
ti.

Svarstoma suspenduoti 
dar ir 150 mil. dolerių ver
tės alyvos šaltinių gręžimo 
įrankių sutartą biznį, bet 
aiškėja, kad sovietai tokių 
pat reikmenų galėtų nusi
pirkti Vakarų Europoje ar 
Japonijoje ir nukentėtų tik 
JAV pramonininkų kišenė.

Na, dar galima būtų su
stabdyti patį stambiausiąjį 
kviečių pardavimo biznį. Juk 
yra sutarta, kad sovietai 
kasmet iš JAV pirks nūo 6 
iki 8 milijonų metrinių tonų 
kviečių, kas sudaro apie 
60% jiems būtino importo. 
Tokį smūgį Sovietų S-ga gal 
skaudžiausiai pajustų, nes 
maisto produktų ten jau ir 
dabar stokojamA. Deja, tai 
būtų, 1.6 bilijono dolerių 
užsienio prekybos pajamos, 
kurias JAV turėtų prarasti 
kovoje už žmogaus teises!... 
Be to, toks stambios kviečių 
prekybos suvaržymas sukel
tų čia triukšmingiausius far- 
merių protestus, o sovietai 
daugiau grūdų prisipirktų iš 
JAV sąjungininkų Kanados, 
Vak. Europos, Australijos ir 
kitų kraštų.

“Tad realistiškesni politi
niai komentatoriai mano, kad 
po dabartinio triukšmo vėl 
politinė raida vystysis, ‘kaip 
iš pradžios, taip ir ant pabai
gos’. . .”

O GAL TAI APGAVYSTEI 
JAU IR ATEINA GALAS

Kunigų “Draugo” redakto
rius Bronius Kviklys savo 
vedamajaipfe liepos 26 d. 
dejuoja:

“Nors oficialių pranešimų 
nei iš mūsų diplomatijos tar
nybos, nei iš Washingtono 
įstaigų neturime, tačiau blo
gas nujautimas sako, kad su 
mūsų,, o taip pat Latvijos, 
Estijos diplomatija kažkas 
vyksta. Kas iš tiesų yra, 
nežinome—tenka bent tuo 
tarpu maitintis gandais. O 
jie labai įvairūs. Kai kuriuos 
jų pakartosime, neimdami 
atsakomybės dėl jų tikrumo: 
artimiausiais mėnesiais išsi
baigsiančios, o gal jau ir 
išsibaigusios diplomatinėms 
staigoms išlaikyti lėšos; par

duodami Lietuvos pasiunti
nybės Washingtone rūmai, 
nesą bet kurią vilčių, kad

SPECIALIAI “LAISVEI”

Pergalės ir draugystės ženkle
[LAIŠKAS IŠ BERLYNO]

Jau apie dvi savaites esu 
VDR sostinėje Berlyne. At
važiavau reikšmingos dienos 
išvakarėse. Tikriau sakant, 
dviejų dienų, nes gegužės 8 
d. Vokietijos Demokratinės 
respublikos piliečiai, o ir 
pažangios jėgos Vakarų Vo
kietijoje atžymi kaip vokie
čių tautos išvadavimo ziš fa
šistinio jungo dieną. O gegu
žės 9 d. mūsų šalyje švenčia
ma kaip Pergalės prieš hitle
rinę Vokietiją metinės. Kai 
kas stebisi, kodėl toks nesu
tapimas, kodėl tas pats didy
sis įvykis atžymimas ne tą 
pačią dieną?

Kur kapituliacija buvo 
pasirašyta

Nors buvau skaitęs marša
lo Gi Žukovo atsiminimų 
knygą, kurioje jis gana smul
kiai atpasakoja istorinio hit
lerinės Vokietijos vermachto 
kapituliacijos akto pasirašy
mą, buvau apie tai primir
šęs. Tad tokį klausimą patei
kiau būdamas muziejumi pa
verstame name, kuriame 
įvyko pasirašymo ceremoni
ja. Tai nedidelis pilkas dvie
jų aukštų namas su kolono
mis, Karfshorsto rajone. Se
niau tai buvo karinės inžinie
rių mokyklos valgykla, o 
Berlyno štupnavimo metu 
ten buvo tarybinės 5-sios 
armijos štabas. Netoli mu
ziejaus namo dabar stovi 
tarybinis tankas, atsimenąs 
lemtingas Berlyno kautynes 
kuriose buvo suduotas pa
skutinis smūgis Trečiajam^ 
reichui, kuriam Hitleris pra
našavo 1000 metų amžių . . . 
Muziejuje 14 kambarių, ku
riuose sutelkta apie 15 tūks
tančių dokumentų ir įvairių 
eksponatų, atvaizduojančių 
Tarybinės Armijos žygius 
nuo 1941 m. birželio 22 d. 
ligi Reichstago šturmo Ber
lyne.

Musiejaus didžioji salė, ku
rioje įvyko kapituliacijos ak
to pasirašymas palikta tokio
je būklėje, kokioje ji buvo to 
istorinio momento metu. Vi
duryje ilgas, žalia gelumbe 
apdengtas stalas. Jo gale 
mažesnis stalas, prie kurio 
sėdėjo keturių sąjunginių 
Vyriausiųjų karo vadovybių 
atstovai—maršalas G. Žuko
vas, Didžiosios Britanijos 
aviacijos maršalas Arturas 
V. Tedder, JAV strateginių 
oro pajėgų vadas generolas 
Karlas Spaats ir Prancūzijos 
kariuomenės vyriausias va
das generolas Ž Delatras de 
Tassinji. Salėje dar dalyvavo 
tarybiniai generolai bei są
jungininkų atstovų palydo
vai.

Kapituliacijos aktą Vokie
tijos ginkluotųjų pajėgų var- 

mūsų diplomatija galėtų būti 
kuriuo nors keliu atjauninta; 
Pabaltijo valstybių diploma-
tinių įstaigų likučiai kenkią 
“geriems JAV—Sovietų san
tykiams”; vėl iš naujo kur
suoja gandai apie Sovietų 
Sąjungos konsulatų tinklo 
Amerikoje plėtimą. Šį gandą 
iš paskos seka mažas gande
lis, kad busimasis Sovietų 
konsulas Chicagoje būsiąs ne 
rusų, bet lietuvių tauty
bės . . .

Gandai, žinoma, dažniausia 
gandais ir palieka. Reikia 
remtis ne jais, bet faktais. 
Bet kai oficialių žinių nėra, 
žmonės priversti minėtais ar 
jiems panašiais gandais tikė
ti, tuo labiau, kad sakoma, 
esą “kiekvienoje legendoje 
esą vis dėlto šiek tiek tie- ___ D SOS.

Smetoninė pasiuntinybė 
Washingtone yra didžiausia 
apgavystė, ji neatstovauja 
jokiai Lietuvai, ji kenksmin
ga Lietuvai ir Amerikos lie
tuviams.

du pasirašė feldmaršalas 
Keitelis, generolas pulkinin
kas Štumfas ir laivyno admi
rolas fon Frideburgas. Kaipo 
likimo ironija atžymima tai, 
kad tas pats Keiteliš 1940 
metais birželio mėnesį prii
minėjo Prancūzijos kapitula- 
ciją. Koks išdidus ir pasipū
tęs jis tada buvo, o koks 
prislėgtas ir sugniužęs jis 
jautėsi pasirašydamas su
triuškintos ir paklupdytos 
hitlerinės Vokietijos kapitu- 
laciją! Beje, vėliau Keitelis 
buvo Niurnberge teisiamas 
kaipo karinis nusikaltėlis ir 
sąjungininkų teismo sprendi
mu pakartas.

Tarybinės liaudies aukos
Beveik šešerius metus tę

sėsi antrasis pasaulinis ka
ras, beveik keturius metus 
sunkiausias karo išbandymas 
teko Tarybų Sąjungos liau
džiai. Kelių dešimtų milijonų 
žmonių aukų pareikalavo fa
šistinių vadeivų pradėtasis 
karas. O kapituliacijos cere
monija buvo labai trumpa—ji 
tęsėsi tik 43 minutes. Lygiai 
24 valandą 1945 m. gegužės 
8 d. įšėjo į salę maršalas G. 
Žukovas ir kiti sąjungininkų 
atstovai, gi 0 valandų 43 
minutės Maskvos laiku gegu
žės 9 d. pasirašę kapituliaci
jos aktą hitlerininkų atstovai 
buvo paprašyti apleisti sa
lę ... Kadangi Vidurinės 
Europos laiku dar buvo 22 
vai. 43 minutės gegužės 8 
d., suprantama, kodėl tas 
istorinis įvykis atžymimas 
dvi dienas.

Beje, žymėtinas pavadini
mas gatvės, kuriame yra 
Karshorsto memorialinis mu
ziejus* Neseniai ji vadinosi 
Reinšteinštrase, ©“neseniai 
jai suteiktas Frico Šmenkelio 
vardas. Tai vardas vokiečių 
antifašisto, pasižymėjusio ne 
tiktai politine kova, bet ir 
kariavusio prieš hitlerinin
kus su ginklu rankose. Kilęs 
iš darbininkų šeimos, Fricas 
anksti pradėjo domėtis poli
tika. Jo tėvą komunistą 1932 
m. nušovė fašistas policinin
kas. Hitlerininkams įsigalė
jus valdžioje, 18-metis Fri
cas įstojo į komjaunuolių 
eiles. Jam teko kovoti ne tik 
prieš fašistus, bet ir prieš 
savo brolį, persiėmusį fašis
tinėmis nuotaikomis ir tapusį 
hitlerjugendo nariu. Pašauk
tas į vermachtą ir siunčiamas 
į Rytų frontą, Fricas pasakė 
žmonai: “Saugok vaikučius, o 
aš žinau, kuriuo keliu man 
eiti. Pasitaikius progai, Fri
cas Šmenkelis 1942 m. pasi
traukė iš savo dalinio, kurį 
laiką slapstėsi pas baltarusių 
valstiečius, kol susirišo su 
partizanų būriu “Mirtis fašiz
mui!”

Pasižymėjęs kovose prie 
hitlerininkus kaip drąsus ir

sumanus karys, jis ne tik 
pats taikliai naikino priešus, 
bet ir daugelį partizanų iš
mokė gerai valdyti kulko
svaidį. Jis daug padėdavo 
partizanams ir kaipo žvalgas. 
Hitlerininkų karo vadovybė 
paskelbė didelį atlyginimą už 
Šmenkelio sugavimą. Parti
zanai Fricą vadino tiesiog 
Ivanu Ivanovičiu arba tiesiog 
Vania. /

Karštai kovojęs už satfo 
tėvynės išvadavimą ir svajo
jęs apie tą dieną, kada galės 
sugrįžti į laisvą nuo rudojo 
maro Vokietiją, Fricas-Vania 
nesulaukė jos. Vykdydamas 
svarbų uždavinį, jis pateko į 
fašistų rankas. Karo lauko 
sprendimu jį 1944 m. vasa
rio 22 d. sušaudė Minske. 
Vėliau Fricui Šmenkeliui su
teiktas Tarybų Sąjungos Di
dvyrio vardas. Jo našlei Er
nai Smenkel 1964 m. spalio 
mėnesį TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininkas L. Brežnevas 
TSRS pasiuntinybės rūmuo
se Berlyne įteikė žuvusiojo 
didvyrio apdovanojimus — 
Lenino ordiną ir Auksinę 
žvaigždę.

Žuvusių tarybinių 
karių garbei

Karlshorsto muziejus — 
vienas daugelio memorialų ir 
muziejų, skirtų kovoms prieš 
fašizmą ir karo įvykiams 
atžymėti. Jie berlyniečių ir 
atvykusių svečių gausiai lan
komi. Visada gali matyti 
vainikus ir gėlių krūvas prie 
tarybinių karių brolių kapų 
paminklų Treptovo parke, 
Pankovo Senholcerheide ka
pinėse, o taip pat paminkli- 1 
niame memoriale vokiečių 
kovotojams, žuvusiems kaipo 
militarizmo ir fašizmo aukos, 
prie paminklo lenkų kariams 
ir vokiečių antifašistams ir 
kitur. Vokietijos Demokrati
nėje Respublikoje daug tokių 
paminklų. Jie liudija apie 
pagarbą, kuri reiškiama ko
votojams antifašistams ir Ta
rybinei Armijai, išvadavusiai 
vokiečių tautą iš fašistinės 
vergijos, demonstruojama 
draugystė Tarybų Sąjungai.

Draugystės kongresas
Kaip tik vakar ir užvakar 

man teko dalyvauti tos drau
gystės plataus masto pasi
reiškimui. Tai buvo Vokie- 
čių-Tarybų Sąjungos draugi
jos XI kongresas, įvykęs 
Respublikos rūmų kongresų 
salėje. Ten susirinko apie 
2,700 delegatų, kurie atsto
vavo 5,5 milijono draugijos 
narių. Tas skaičius liudija 
apie mūsų šalių draugystės 
idėjos didelį populiarumą 
VDR. Tiek prezidiume, tiek 
salėje visų politinių partijų, 
visų visuomeninių organi
zacijų atstovai. Atvyko pa
našių draugijų delegacijos iš 
Tarybų Sąjungos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Lenki
jos, Mongolijos, Vengrijos. 
Kaipo svečiai dalyvavo 
TSRS Pasiuntinybės bei kitų

Tęsiama 3 puslapy
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Pergalės ir 
draugystės ženkle

Tęsiama iš 2 pusi.

DOKUMENTAI LIUDIJA

2. “Valstybė negali leisti,” 
“Valstybė turi būti” ir 1.1.

[TĘSINYS IŠ PRAEITO NUM.]
tarybinių įstaigų atstovai su 
pasiuntiniu P. Abrasimovu 
priešakyje.

Kongresą atidarydamas, il
gametis draugijos pirminin
kas D. L. Bolcas pareiškė: 
“Mes buvome, esame ir lie
kame sujungti su Tarybų 
Sąjunga kovai už geriausią, 
teisingiausią ir gražiausią 
reikalą, už socializmo ir ko
munizmo reikalą, nes tiktai 
jis tegali išspręsti visas žmo
nijos problemas. Nes tik jis 
gali užtikrinti žmogaus teises 
ir jų pirmiausią bei svarbiau
sią žmogaus teisę į taiką.”

Giliai jaudinančios kalbos
Pranešime, kurį padarė 

draugijos generalinis sekre
torius K. Time, Liaudies 
rūmų pirmininko H. Zinder- 
mano sveikinimo kalboje bei 
daugelyje pasisakymų disku
sijose plačiąi ir visapusiškai 
apžvelgta VDR ir TSRS 
draugystės bei bendradar
biavimo didžiulė reikšmė kai- 
pontvirto santykių pagrindo 
ir svarbaus-taikos faktoriaus 
Europoje. Daug jaudinančių 
minčių reiškė darbininkai, 
mokslininkai, publicistai, 
draugijos skyrių darbuotojai 
apie praktiškus bendradar
biavimo reiškinius. Visa salė 
su dideliu įtempimu klausėsi 
kaip dvi darbininkės—berly- 
nietė Heidrum Jerchel ir 
maskvietė 'Galina Kirilova— 
abi išėjusios drauge į tribūną

Dailininkės keramikėsII

ir vaikai
Vilniuje yra tokie namai, 

kur debesėliai seka pasakas, 
kur kartu su vaikais šoka 
kiškučiai, kur maži delniukai 
gaudo saulės spindulėlius, 
žaidžia su jais.

Daug kambarių tame na
me: žaidimų ir sporto, valgo
mųjų ir miegamųjų. Vaiku
čiai, kaip ir kiekvienuose 
namuose, gyvena įprastu rit
mu. Daug rūpesčių jiems dar 
nekelia gyvenimas. Kasdien 
jie vaikšto po pušyną, stato 
smėlio pilis, maudosi basei
ne, bėgioja, apiberia klausi
mais gerąsias globėjas—savo 

’mamytes.
Iškylų metu, žiūrėk, koks 

pypliukas užvertęs galvutę į savo vaikystę, savo

Dailininkė L. Navalinskienė prie savo keramikinio pano 
“Debesėlio pasaka” Vilniaus vaikų namuose.

Dailininkės S. Savulionienės keramikinis pano “Kiškių šo
kis” Vilniaus vaikų namuose. ą Brazaičio nuotr

pasakojo apie jų bendradar
biavimą pasikeičiant patyri
mu dėl medžiagos taupymo, 
kurs duoda didelį efektą. 
Liuteronų kunigas B. Kriste- 
nas pareiškė, kad visa jo 
šeima yra draugijos nariais, 
išskyrus nepilnametį sūnų, 
bet ir jis jau netrukus galė
siąs įstoti. Daugelis kalbėto
jų smerkė reakcininkų užsie
nyje skleidžiamą melo ir 
šmeižto kupiną antitarybinę 
ir antikomunistinę kampani
ją, kuri tarnauja imperialistų 
ir militaristų siekimams su
skaldyti socialistinės san
draugos ir vieningos socialis
tinių šalių visuomenės vieny
bę.

Vakar kongresas baigėsi 
naujos valdybos rinkimais. 
Draugijos pirmininku išrink
tas vieningosios Socialistinės 
Partijos CK Politbiuro narys 
E. Miukenbergeris. Kongre
se įspūdingai pademonstravo 
nepalaužiamas VDR plačių 
masių draugystės jausmus 
Tarybų Sąjungai. “Draugys
tė su Tarybų Sąjunga—mūsų 
širdies reikalas”—toks buvo 
kongreso obalsis.

Justas Paleckis 
Berlynas,
1978.V.21
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Labai atsiprašome už tokį 
pavėlavimą šį įdomų laišką 
atspausdinti. Bet manome, 
kad jis savo vertės nėra pra
radęs.

dangų. Gal ten lėktuvas 
skrenda, gal paukščio skrydį 
stebi? Ne, jis įsižiūrėjo į 
debesėlį. Vaikų/laki vaizduo
tė tuose debesėliuose įžiūri 
daug ką, ko suaugęs nepa
matys. Dailininkė keramikė 
Liucija Navalinskienė, gavu
si užsakymą sukurti kerami
kinį pano vienam Vilniaus 
pirmųjų vaikų namų miega
majam, pirmiausia nuvyko 
apžiūrėti to kambario. Namų 
auklėtiniai saldžiai miegojo, 
bet netrukus turėjo keltis. 
Po gero miego ir gražių 
sapnų ką gi norėtų išvysti 
mažyliai savo miegamajame? 
—galvojo dailininkė. Ji pri
siminė

įprotį sekti akimis plaukian
čius dangumi debesis. Debe
sys! Debesys—berniukų ir 
mergaičių draugai, panašūs į 
juos pačius. Ir kiekvienas 
debesėlis turi ką nors veikti.

Po pusmečio keramikė sa
vo sumanymą realizavo mo
lyje, atrodo, tokioje medžia
goje, kuri taip nepanaši į 
lengvus rūko debesėlius. 0 
vis dėlto alegorinis pano 
“Debesėlio pasaka” turintis 
apie 5 metrus ilgio, teikia 
didelį pasigėrėjimą. Ir skulp
tūriškai spręstos vaikų-debe- 
sėlių figūros, ir baltos su 
melsva glazūra derinys suda
ro lengvumo įspūdį.

Dailininkė L. Navalinskie
nė jau dešimt metų dalyvau
ja įvairiose taikomosios dai
lės parodose. Vazos, ąsočiai, 
žvakidės, servizai pietums ir 
cepelinams, bokalai alui, mo
lio plastika—tai tik dalis pa
mėgtų buitinės ir dekoraty
vinės keramikos rūšių, ku
riuose ji aktyviai reiškiasi. 
Minėtini pano “Gyvenimo 
našta” ir “Spalio vėliava,” 
atminimo medaliai ir medali- 
jonai, keramikiniai papuoša
lai. Keramikės darbų turi 
įsigiję Vilniaus, Kauno, 
Maskvos muziejai.

Vaikų tematika—naujas 
periodas dailininkės kūrybo
je. Ir gana reikšmingas. Ma
tyt, mažiesiems ji dar kurs 
ilgai, nes užsakymai seka 
vienas kitą: “Saulės pasaka” 
—jau minėtiems vaikų na
mams, “Nykštukų miestas” 
—Vilniaus J. Jonyno aklųjų 
ir silpnaregių internatinės 
mokyklos darželiui.

Tarp Vilniaus kalvelių ir 
pušynų nuvingiuojančioje 
Žolyno gatvėje esančiuose 
vaikų namuose yra ir kitos 
dailininkės keramikės—Sofi
jos Savulionienės darbų: du 
pano, dekoratyvinės lėkštės. 
Šie keramikos kūriniai jau 
tapo neatskiriama vaikų na
mų interjero dalimi. Apie 
pamėgtą kūrybos vaikams 
tematiką dailininkė pasako
ja:

— Vilniaus dailės institute 
baigiau skulptūrą, tačiau jau 
daugiau kaip dešimt metų 
dirbu keramikoje. Vaikus la
bai myliu, jie mane žavi savo 
betarpiškumu, nuoširdumu, 
linksmumu. Jau mano diplo
miniame darbe buvo vaiz
duojami vaikai. Pasirinkusi 
keramiką, vaikų tematiką 
dar labiau išplėčiau. Dau
giausia įvairių mano darbų 
galima rasti vaikų darželiuo
se, o pirmiesiems vaikų na
mams, rūpestingosios šių na
mų direktorės Viktorijos 
Kaupelienės užsakymu, pa
dariau du pano: “Pievoje,” ir 
“Kiškių šokis.” Pirmajame 
vaizduoju septynias mergai
tes, renkančias gėlytes, o 
antrajame—septynis šokan
čius skeltalūpius.

Parodose—vėlgi S. Savu
lionienės lėkštės su figūrėlė
mis, vazos, kita dailioji kera
mika.

Gausios Lietuvos keramikų 
šeimos narės —dailininkė 
Liucija Navalienskienė ir So
fija Savulionienė—savo sub
tilia kūryba turtina dvasinį 
vaikų pasaulį, puošia jų ap
linką, ugdo vaizduotę.

Emilija Kulakauskienė

KAUNIETĖ - TARYBŲ 
SĄJUNGOS ČEMPIONĖ

Keturias dienas Maskvoje, 
“Krylatskojes” irklavimo ka
nale, vyko TSRS akademinio 
irklavimo čempionatas.

Sėkmingai čia pasirodė 
trenerio E. Valikevičiaus 
auklėtine kaunietė L. Ka
minskaitė, irklavusi porinėje 
dvivietėje su leningradiete 
L. Parlionova. Si įgula užė
mė pirmą vietą ir iškovojo 
kelialapį į pasaulio pirmeny
bes Naujojoje Zelandijoje.

Kauniečiai V. Butkus ir R. 
Tamošiūnas vyrų porinių 
dviviečių lenktynėse iškovo
jo bronzos medalius.

Yra tarp užsienio lietuvių 
dorų inteligentų, kurie visiš
kai nebūdami klerikalais, ku
rie laikydami save netgi 
ateistais, vis dėlto reiškia 
nepasitenkinimą dėl tariamo 
katalikų bažnyčios “persekio
jimo” Tarybų Lietuvoje. Te
ko kalbėtis su žinomu išeivi
jos rašytoju, kuris, pats vi
siškai indeferentiškas religi
jai, vis dėlto mėgino išsiaiš
kinti, kodėl, esą, pagal jį, 
Lietuvoje bažnyčia neturinti 
laisvės. Atseit, ne dėl to, 
kad jam rūpėtų religija ar 
bažnyčia, bet dėl objektyvu
mo, dėl laisvės, kaip ji su
prantama, “laisvajame pa
saulyje.” Ir buvo akivaizdu, 
jog triukšmas dėl bažnyčios 
“persekiojimų” ir jame yra 
pasėjęs savo piktą sėklą, nes 
tas triukšmas kai ką užgriū
va visa melo lavina, neleis
damas pagalvoti, apsidairyti, 
pasitikrinti norinčiam objek
tyviu būti liberalui. 0 kitas 
rašytojas, savo knygose aš
triai pasisakęs prieš kunigus 
ir vienuolius, taip pat mėgi
no “Lietuvos katalikų bažny
čios kronikos” pagalba aiš
kinti, kokia esanti sąžinės ir 
tikėjimo laisvės padėtis Lie
tuvoje, nors po karo jis nė 
sykio nebuvo gimtajame 
krašte.

Tokiu atveju teko paklaus
ti pašnekovą, kaip jis su
pranta klerikalizmą ir šio 
aiškinamą bažnyčios laisvę. 
Pasirodo, kad mielas svečias 
ir nebuvo susimastęs, apie 
tai, kokios laisvės negauda
mi, klerikalai šaukia dėl jos 
persekiojimo. Teko aiškinti, 
versti žmogų faktų pagalba 
pagalvoti aflie tai, kad išeivi
jos antitarybininkų triukš
mas ir verksmai dėl tikėjimo 
laisvės Lietuvoje nieko bend
ro neturi su laisvės suprati
mu, vartojamu ir Vakarų 
demokratijose, kad ir tie, 
kurie naudojasi “kronikų” 
paslaugomis savo antikomu
nistiniame “kryžiaus kare,” 
visiškai nenorėtų gyventi 
santvarkoje, kuriamoje pa
gal lietuvių klerikalų išeivijo
je “laisvės” modelį.

Jūs pastebėjote, kaip for
muluojama pabėgėlių vysku
pų “direktyvose” katalikams 
jų reikalavimai? Be jokių 
išlygų: “valstybė negali leis
ti,” “valstybė turi būti,” 
“priklauso valstybei” ir t. 
t.Vadinasi, katalikų bažny
čios vadovybė išeivijoje vi
siškai aiškiai supranta,-*-to
dėl taip ir formuluoja,—kad 
bažnyčia turinti būti virš 
valstybės. Nesunku suvokti, 
kad nesilautų jų kalbos apie 
bažnyčios laisvę ir tada, jei 
Lietuvoje būtų buržuazijos 
valdžia, jei joje vėl viešpa
tautų kapitalas: klerikalams 
tikėjimo laisvė—ne laisvė, 
duodanti teisę išpažinti tikė
jimą, teisę ir laisvę atlikti 
pagal sąžinės įsitikinimus re
ligines apeigas, bet teisę 
kištis į valstybės reikalus, į 
'kitų sąžinę, į kitų laisvę.

Jeigu “kronikų” vėliavne
šiai su brizgiais priešakyje 
galėtų grįžti į Lietuvą pagal 
jų skelbiamų “laisvių” princi
pus, tai jie siektų tokios 
“laisvės,” kokios joks “lais
vojo pasaulio” supratimas 
neįsivaizduoja: gal, jei pa
jėgtų, “divorsų” neleistų, gal 
doros klausimus viešai svar
styti uždraustų, gal ir ateiz
mą ir materialistinę pasaulė
žiūrą į katakombas išvytų, 
gal dar ko nors “dievo skirtu 
autoritetu” siektų, bet,—pa
vyktų ar ne viena arba kita 
XX amžiuje iš tų troškimų 
įgyvendinti,—vienas sieki
mas būtų tikras ir aiškus— 
rūpintis ne tiesioginiais reli
gijos, t. y. dvasiniais, reika

lais, o kištis į politiką, brau
tis į valstybės valdymą. Štai 
ką tenka padėti suprasti 
žmonėms, besirūpinantiems 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
“laisve” vien dėl tariamo 
objektyvumo.
. 0 kad taip ir ne kitaip 
supranta bažnyčios bei tikė
jimo laisvę klerikalai, aki
vaizdžiausiai rodo daugelis 
“Klerikalizmo ir ka.talikų 
bažnyšios buržuazinėje Lie
tuvoje” rinkinio dokumentų. 
Jie patvirtina V. Lenino min
tį, kad visais laikais ir visur 
bažnyčia reikalauja sau pir
maujančios ir viešpataujan
čios padėties.

A. Smetonos šalininkų val
domoje Lietuvoje bažnyčia 
turėjo visišką teisę tvarky
tis, kaip norėjo, pats tauti
ninkų režimas nebuvo ateis
tinis, o priešingai—katalikiš
kas. Tačiau paskaikykite A. 
Kučo knygą apie išeivijos 
istoriją, paskaitykite “Drau- 
go”premijuotą J. Ignatonio 
romaną ar gausius klerikalų 
išeivijoje raštus, ir jūs išgir
site, kad tabtininkų valdžia, 
esą, skriaudusi katalikų baž
nyčią ir jos organizacįjas. 
Jums, “objektyvūs” išeivijos 
ateistai ir panašūs “vakarie
tiškų demokratijų” šalinin
kai, turėtų būti žinoma, kad 
katalikų tikėjimas tautininkų 
valdomoje Lietuvoje buvo 
oficialus, kad katalikai turėjo 
savo rankose civilinę metri
kaciją, kad religijos pamokos 
buvo privalomos mokyklose,; 
kad buvo žiauriai persekioja
mi ir kalinami komunistai, 
kad visos oficialios valstybi
nės apeigos buvo siejamos su 
bažnytinėmis apeigomis, kad 
bažnytinės organizacijos tu
rėjo savo rankose leidyklas, 
redakcijas, biznį ir t. t. 
Turbūt, ir jūs galvojate, kad 
tai ir esama to, kas reiškia 
katalikų bažnyčios teises, 
laisves, kas reiškia “vakarie
tišką demokratiją”?

Tad ko išeivijos klerikalai, 
prisimindami tuos laikus, yra 
vis tiek nepatenkinti? O to
dėl, kad pagal lietuviško kle
rikalizmo doktriną tokios 
laisvės negana: katalikų poli
tikieriai, t. y. klerikalai, kaip 
rodo jų veiklos praktika ir 
teorija, supranta tik z tokią 
laisvę, kuri suteikia teisę 
jiems tvarkyti valstybės, o 
tuo pačiu ir piliečių sąžinės 
reikalus.

Dokumentai rodo, kad kle
rikalai, turiems atstovavo 
krikščionių demokratų parti
ja, visiškai pritarė tautinin
kų perversmui ir jam talki
ninkavo:

“Atst. M. Krupavičiui 
sveikinant naujai išrinktąjį 
prezidentą ir linkint jam Die
vo pagalbos, stiprybės, iš
tvermės ir, ištiesus jam ran
ką, ministeris pirmininkas 
prof. A. Voldemaras juodvie- 
je draugiškai suglaustas ran
kas suspaudė savąja ranka, 
lyg simboliškai jungdamas 
didžiam tėvynės darbui jų 
asmenyje tautininkų ir krikš. 
dem. visuomenes, tuo subur
damas tas dvi tautiškąsias 
krašto jėgas viename pasiry
žime, kas taip gražiai jau 
įvyko ir esame tikri—truks 
ir toliau didžiausiai Lietuvos 
gerovei ir josios laisvei.”

Taip 1926 m. gruodžio 20 
d. “Rytas” (minėtos knygos 
dokumentas Nr. 49) rašė 
apie klerikalų ir tautininkų 
vienybę po antidemokratinio 
perversmo. Tad kodėl dabar 
išeivijos klerikalai vaizduoja 
save buvusio diktatūrinio re
žimo opozicionieriais, kędėl 
jie vardan demokratijos pasi
sako prieš tautininkų vien
valdystę?

Tik ne laisvės ir demokra
tijos interesais, tik ne tautos 
interesais! Juk, sveikindami 
perversmininkus, klerikalai 
visiškai gerai suprato sociali
nę ir politinę perversmo es
mę.

Todėl krikščionių demo
kratų partijos konferencijos 
1927. 11.24 d. rezoliucija 
(dokumentas Nr. 51) labai 
aiškiai nubrėžė bendradar
biavimo su tautininkais, jų 
rėmimo sąlygą:

remti, jei “a. tos vyriausy
bės bus laikomasi griežtos 
taktikos kovoj su tautos ir 
valstybės priešininkais.”

O juk tje priešininkai—kai
riosios, demokratinės jėgos. 
Ir krikdemai, klerikalai po to 
atsidūrė valdančiosios tauti
ninkų partijos opozicijoje ne 
todėl, kad perversmininkų 
vyriausybė nekovojo, su 
“tautos ir valstybės” (t. y. 
katalikų politikierų) prieši
ninkais, bet todėl, kad tauti
ninkai visiškai nepanoro da
lintis politine valdžia su ku
nigais ir klerikalais. Čia ir 
glūdi visas laisvės, demokra
tijos ir panašių perdėm de
magogiškai klerikalų lūpose 
skambančių sąvokų farsas.

Kodėl diktatorius A. Sme- 
, tona, pamaldus katalikas, iš
tikimas bažnyčios šalininkas, 
aršus materializmo ir socia
lizmo priešas, ėmėsi priemo
nių krikdemų politinei veik
lai riboti? O todėl, kad per 
daug įkypus buvo krikdemų 
ir už jų pečių esančios bažny
tinės hierarchijos kišimasis į 
valdžios reikalus, kad politi
niai ir dvasiniai-religiniai 
(tiksliau-materialiai bažnyti- » • 
niai) katalikų veikėjų reikalai 
taip buvo perpynami, kad 
peržengė elementarią bur
žuazinės diktatūros tvarką. 
Visos klerikalų kalbos apie 
demokratiją (“Tvarkyti šalį 
konstitucijos ir teisėtumo ri
bose”—iš ūkininkų sąjungos 
lyderio A. Stulginskio 1927.- 
IV.20 d. pareiškimo; knygos 
dokumentas Nr. 52) rėmėsi 
vienu: viltimi, kad rinkimai 
atvestų krikdemus į valdžią. 
Vardan visų piliečių laisvės, 
sąžinės teisės? Nieko pana
šaus!

Duomenys apie maisto
produktų pabrangimą per šių

metų 1-uosius 5 ėnesius
ŠI LENTELĖ PAIMTA IŠ LEIDINIO “STAR” [RUGPJ. 8)

HOW PRICES CHANGED
Item Price 

in Jan.
Price 

in May
(bange 
in Price

Cereal or Bakery Products • ' S’ ?■ X ’ *

Flour, 5 lb. 0.81 0.88 • up 7 *
Corn Flakes, 12 oz. 0.59 0.60 up 2 ■«
Rice, long grain, 1 lb. 0.44 0.47 up 3 *
Bread, white, lib. 0.35 0.37 up2 ♦
Meats
Steak, round, 1 lb. 1.84 2.08 Up24*
Chuck roast, 1 lb. 0.95 1.16 Up 21*
Hamburger, 1 lb. 0.87 1.10 up 23*
Pork chops, 1 lb. 1.89 1.95 up6 *
Bacon, 1 lb. 1.56 1.90 up 34*
Frankfurters, 1 lb. 0.96 1.03 Up 7 »
Poultry
Frying chicken, 1 lb. 0.60 0.66 up 6 *
Turkey, lib. ( 0.78 0.81 up3 •
Fish
Ocean Perch, fillet, fzn. lb. 1.78 1.84 up8 *
Tuna fish, 6M> gal. 1.40 1.44 up 4 ♦
I>airy Products
Milk, fresh, Mj gal. 0.85 0.87 Up2 ♦
Icecream, Mt gal 1.40 1.44 Up4 *
Cheese, Am. process, 8 oz. ”0.89 0.94 Up5 *
Fruits & Vegetables
Apples, 1 lb. 0.38 0.50 up 12*
Bananas, 1 lb. 0.25 0.32 lup7 *
Oranges, size 200, doz. •: , L40 1.51 up 11*
Potatoes, 10 lb. L30 1.41 upli*
Onions, 1 lb. 0;21 0.28 up 7 *
Carrots, 11b. 0.3(1 0.30 steady
Celery, lib. '' 0.32 0.43 up IP
Cucumbers, 1 lb. . 0.37 0.49 up 12*
Tomatoes, 1 lb. ” : 0.72 0.89 up 17*
Spinach, 10 oz. > 0.72 0.76 Up 4 *
Processed Fruit & Veg. /
Fruit cocktail 0.49 0.49 steady
Orange juice, fzn. 6 oz. 0.42 0.45 Up3 *
Tomatoes, #303 can 0.37 0.38 upl ♦
Broccoli, fzn. 10 Oz. 0.53 0.53 , steady
Other Foods
Eggs, Grade A, large doz. ’ 0.83 0.75 downs ♦
Margarine, 1 lb. 0.-58 0.62 up 4 «
Sugar, 5 lb. 1.14 1.23 up9 »
Coffee, lib. 3.48 3.30 down 18*
Coffee, instant, 6 oz. 3.47 3.31 down 16*
Tea bags, pkg. 48 1.22 1.24 up2 *
Cola drink, carton 72 oz. L10 1.21 up 11*

TOTAL SHOPPING BASKET 338.13 140.70 up $2.57

Lietuvos Darbo federacijos 
sekretoriato pirmininko K. 
Ambrozaičio, šiandien 
“Aidų” ir kitų klerikalų leidi
nių labai garbinamo “demo
krato” 1927.II.2i>d. pareiš
kime (dokumentas Nr. 54) 
sakoma, kodėl krikdemai pa
geidauja “pagrindinės reikš
mės reformų”:

“2. Kad būtų apsaugota 
lietuvių tauta ir Lietuvos 
valstybė nuo jai gresiančio 
bolševikinio socialistinio pa
vojaus ir būtų laiduotas jai 
socialinis, ekonominis, kultū
rinis, krikščioniškasai ir tau- 
tiškasai plėtojimasis (. . .)”.

Vadinas, klerikalai buvo 
įsitikinę, kad jie galėtų ge
riau, ne tautininkai, kovoti 
už tą “demokratiją” (jos var
du reikalavo reformų K. Am
brazaitis!), kurioje būtų per
sekiojamos kairiosios jėgos ir 
suteikiamas visiškas pirmu
mas bažnyčios valdžiai—taip 
visiškai aiškiai peskaitomas 
“opozicinis” K. Ambrozaičio 
pareiškimas.

Kad pagrindinio rūpesčio 
būtent kovoti prieš socialisti
nę ideologiją būta kridemų 
“opozicijoje,” rodo ir doku
mentas Nr. 170, kuriame 
klerikalinės Lietuvos Darbo 
jaunimo sąjungos vyriausioji 
vadovybė priešakyje su dar 
vienu išeivijos klerikalų “he
rojumi” prof. Pr. Dovydaičiu 
1933.XI.7 vyskupui K. Pal
tarokui rašė:

“Jūsų ekscelencija. Kiek
vienais metais rudens laiku 
visame pasaulyje varoma at
kakli bolševikų propaganda. 
Su šiuo laiku bolševikai jun
gia savo laimėjimus Rusijoje 
ir, pagausėjusiu žiemos ne
darbu pasinaudodami, ver
buoja minias į komunistines 
eiles. (. . .) Lietuvos miestai 
ir miesteliai ir net tolimiausi 
užkampiai—sodžiai tuo metu 
būną smarkiai bolševikų pro
pagandos veikiami (. . .).

Lietuvos Darbo jaunimo 
sąjunga stoja atviron kovon 
su bolševizmu socialinės kul
tūros srityje ir yra nepalau
žiamai pasiryžusi padaryti 
galą klastingam bolševikų 
darbui Lietuvoje.”

[Bus daugiau]

1
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The LDS National President’s
" * « *

Report
SERVIT J. GUGAS

Mister chairman, fellow 
board members, assembled 
delegates, distinguished visi
tors and friends,

It is a definite and distinct 
pleasure to be with you here 
in Chicago at another bian
nual LDS convention. Hope
fully, we can continue the 
work of revitalization so ably 
began at the New York City 
conclave. The decisions 
made here today and tomor
row will have a far reaching 
effect into the future.

Four years have now elap
sed since I first accepted the 
presidency of the LDS. They 
have been eventful years, 
both for the LDS and myself. 
Working together we have 
accomplished much. The 
membership by their ballots 
have again decided that I 
shall serve another two year 
term as president. I am 
deeply grateful for this ex
pressed confidence and will 
do my best to justify their 
faith.

Today marks the 23rd 
time since our inception 
that we have come together 
to review and regroup in or
der to chart the future 
course of our organization. 
More then ever the impor
tance of the multiple pro
blems that confront us be
comes very apparent. Many 
of these problems are not 
new nor are they unique on
ly to us. All organizations 
have them. The advancing 
tide of modern living with 
its rapid changes in the 
economy affects us all. 
Being a fraternal insurance 
group, we have to operate 
within the rules and regula
tions set up by the insur
ance boards to govern our 
conduct. *We can only fin-’ 
ance our day-to-day opera
tions with a set figure that 
has not changed since our 
founding. Today’s inflation 
has increased our costs and 
seriously restricts our finan
cing. Unless we find a 
means to change this, the 
only road open to us is the 
massive accumulation of 
new members over and ab
ove our attrition rate. Only 
in this manner will be able 
to continue and keep ab
reast of the rising costs that 
threaten the maintenance 
and improvement of the 
programs we are committed 
to.

We have just completed a 
successful membership 
drive. Tomorrow at the 
banquet, concluding our 
gathering, the winning 
drive members will receive 
their awards. We are deep
ly indebted to these work
ers for their efforts. We sin
cerely hope they will conti
nue their good work in the 
coming months ahead and 
that more of us will join 
them in their dedication to 
the growth of the LDS. Re
member, happiness is bring
ing in a new member into 
the LDS.

Despite the inroads and 
erosion of inflation, we can 
look back at the LDS achie
vements of the past two 
years with pride. In each of 
those years we sponsored a 
successful national bowling 
tournament —Detroit in 
1977 and Milwaukee in 
1978. It was at the Detroit 
tourney that the\ Detroit 
LDS sorority created and 
donated to the LDS a per
petual traveling) bowling 
trophy to be awarded to the 
winning all LDS vdomen’s 
team—a fitting companion 
to the Chicago —donated 
Joe Sacal trophy that the 
men had been competing 
for, for years. The trophy

generated much interest 
and many new members 
were signed up. Detroit 
alone sent 8 all LDS teams 
to Milwaukee as a direct re
sult of it. The first leg of the 
trophy incidently was won 
by a Detroit team in a very 
close match with the Chica
go Monarch Mommies who 
took possession of it this 
year in Milwaukee. For as 
long as the LDS bowling 
tourneys continue, we shall 
be eternally grateful to the 
Detroit women for this in
novative and generous 
deed.

This year’s tourney in 
Milwaukee was the largest 
to date and was thoroughly 
enjoyed by all who partici
pated. Next year May 18, 
19, and 20 we shall journey 
to Chicago where they pro
mise the best one yet.

Last year we sponsored 
three successful tours to 
Lithuania. It gave many of 
our members, especially our 
American born, their first 
look at their parents home
land and their own ethnic 
heritage. Many members 
who ardently desired to 
make the trip but were una
ble because the time and 
circumstances were not ap
propriate, expressed a de
sire to go this year. Many 
who went last year were 
ready to go again as soon as 
the jet lag had subsided. 
Regretably, we did not capi
talize on this enthusiastic 
response this year. Perhaps 
in the future we can make 
arrangements to accommo
date th^m by again sponsor
ing LDS tours to Lithuania.

The yearly scholarships 
we award to deserving LDS 
students were oversub
scribed. With regret we had 
to turn deserving students 
down. This is one program 
we should try to enlarge. 
Many of our juvenile mem
bers are now young adults. 
Our sports activities are at
tracting younger members. 
They desire a college edu
cation where costs are ris
ing rapidly. They can use all 
the help we can give them. 
At the next convention I 
sincerely hope we can an
nounce that we have fi
gured out a way to finance 
and increase the number of 
scholarship recipients.

Though we have had a 
good two years and ach
ieved much, many of our ol
der problems are still with 
us. One such was the ques
tion of the name change 
that again surfaced in New 
York. With additional data 
and study, I am certain it 
will again occupy its share 
of our agenda until it is ev
entually resolved to the mu
tual satisfaction of all con
cerned.

The shortage of adequate 
permanent help in the na

tional office is still with us. 
Our secretary, Anne Yaks- 
tis, still does yeoman work, 
but the task of recruiting 
temporary help to tide her 
over the rough spots is be
coming more difficult. All of 
us when we return home, 
should check our lodges for 
someone who wants a posi
tion in New York City, the 
big apple.

So far we have failed to 
build a bridge to the west 
coast lodges. Our national 
bowling tourneys roll on 
without any entries from 
there, our conventions car
ry no representation from 
there. Possibly the rate 
wars among the airlines will 
be the stimulus that will en
able the pin spillers to com
pete and delegates to at
tend.

Attendance and activity 
vary from lodge to lodge. 
The problem of how to 
make our meetings more in
teresting so as to draw 
more working members is 
still with us. Involvement is 
the name of the game. How 
to bring this about must of 
course depend on the local 
lodge. We, Can only offer 
suggestions.

With my wife Ruth’s re
cent retirement, we are 
willing to spend the time to 
travel to and visit various 
lodged We have over the 
years acquired films of 
bowling tournaments, con
ventions, and of our trips to 
Lithuania. This fall we hope 
to add more footage to our 
film coverage of Lithuania 
giving them more diversity. 
We will be glad to show 
them to lodges that wish to 
see them. We have found 
that they will bring mem
bers and friends to a lodge 
meeting. Perhaps this could 
be the first step that will 
bring more activity to your 
lodge.

We all talk about the 
good old heydays of the 
LDS. They were part of our 
background. We can make 
them the heydays of today. 
All we have to do is to.re- 
turn to our lodges and 
strengthen and rebuild 
them. Strong active lodges 
give impetus to the national 
organization. There is no 
reason we cannot do this. 
We have a membership and 
a staff of local and national 
officers we can be proud of. 
Through our combined dedi
cated efforts we can build 
an LDS we all can be proud 
of. Let us make a concerted 
effort during the next two 
years to bring to fulfillment 
our hopes and desires for 
the LDS. May the credit 
side of the ledger at the 
next convention read: “We 
have achieved that which 
we truly wanted. Thank 
you.

Įvairenybės
• Seniausiu mūsų planetos 

medžiu didžiuojasi Japonija. 
Tai kedras, kuris esąs net 
penkiais tūkstančiais metų 
senesnis už Stelmužės ąžuo
lą. Jam jau per septynis 
tūkstančius metų. Šio japonų 
kedro liemens apskritimas— 
16 metrų.

• Šachmatų maratono čem
piono vardą iki šiol tebeturi 
prancūzas Jack Negro. Per 
80 valandų ir 3 minutes su 
skirtingais partneriais jis 
žaidė 317 partijų, iš kurių 
275 laimėjo.

• Vienas kanadietis, tapęs 
gatvės apiplėšimo auka, ne
teko visų dokumentų, patvir
tinančių jo asmenybę: drau
dimo kortelės, gimimo liudi
jimo, vairuotojo teisių. Ne
trukus jis pateko į piktybinių 
skolininkų sąrašus: kišenva
gis pasinaudojo svetimu var
du ir nusipirko daug prekių

Nuolat didėja susidomėjimas ekskursijomis Redaktorius, 
rašytojas

Milijonas turistų
Pamėgo tarybiniai žmonės 

keliauti. Jų paslaugoms įkur
ti kelionių ir ekskursijų biu
rai, kurie sudarinėja turisti
nius maršrutus, rūpinasi tu
ristine propaganda, trans
portu, platina turistinius ke
lialapius.

Kasdien turistiniais auto
busais ir traukiniais iš Lietu
vos bei įvairių Tarybų Sąjun
gos vietų į Kauną atvyksta 
šimtai ekskursantų. Čia jie 
susipažįsta su miesto archi
tektūriniais paminklais, kul
tūrinėmis bei istorinėmis įžy
mybėms, klausosi pasakoji
mų apie mūsų šalies praeitį, 
revoliucinius ir kultūros vei
kėjus, darbo laimėjimus, Is
torijos muziejaus sodelyje 
žavisi varpų muzikos koncer
tais.

Ypač .padidėja ekskursijų 
vasarą, kai žmonės pradeda 
atostogauti. Pernai Kauną 
aplankė daugiau kaip milijo
nas turistų. Šiemet jų laukia
ma keliasdešimčia tūkstančių 
daugiau.

Ekskursija ir kauniečiai
Mėgsta keliauti ir kaunie

čiai. Išvykose jie daug pama
to, sužino, praplečia savo 
akiratį.

— Kasmet autobusais, 
traukiniais ir lėktuvais į pla
čiosios Tarybų šalės kampe
lius bei užsienį išvyksta apie 
40,000 Kauno miesto gy
ventojų,—pasakoja kelionių 
ir ekskursijų biuro metodinio 
skyriaus vedėja V. Gabrila- 
vičienė —Metai iš metų kau
niečių turistų skaičius gausė-

Po didelio, rimto darbo ge
riausias poilsis—daina, sako 
vienu balsu Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos liaudies 
mišraus choro dainininkai, šį 
pavasarį surengę 100-ąjį 
koncertą. O dainuoja šiame 

kreditan. Nukentėjusysis pa
mėgino atstatyti savo repu
taciją ir kreipėsi į valdžios įs
taigas. Tačiau oficialus atsa
kymas buvo maždaug toks: 
“Jums lengviau pakeisti pa
vardę, negu policijai surasti 
vagį.“

• Pagarsėjęs Amerikos va
gis Bleds iš 51 savo gyveni
mo metų 32 praleido už gro
tų. Nūnai darbuojasi draugi
joje, kuri atima iš piliečių 
automašinas, kai šie nustaty
tu metu nebegali sumokėti 
paskolos. Savo naują amatą 
Bledsas taip apibūdina: “Tai 
va<yątė be rizikos dėl savo 
kaino/’

• Oficiali informacija skel
bia, kad anglas Tomas Karn 
gimė 1588 metais, o mirė 
1795 metais. Iki šiol niekam 
nepavyko paneigti, kad jis 
išgyveno net 207 metus.

V AND ALINAS JUNEVIČIUS 
ja. Kiekvienam įdomu nu
vykti į Vidurinę Aziją, Bai
kalą, Uralą, Užkaukazės res
publikas, Maskvą, Leningra-- 
dą.

Be to, Lietuvos Profsąjun
gų respublikinė taryba orga
nizuoja nemaža turistinių iš
vykų į užsienio šalis. Dau
giausia gaunama kelialapių 
vykti į Bulgariją, Lenkiją, 
Vokietijos Demokratinę Res
publiką, Suomiją, Jugoslavi
ją.

O kiek žmonių keliauja 
savo įstaigų bei įmonių 
transportu, nuosavais auto
mobiliais! Jų įskaitų niekas 
neveda. Vasarą važinėdamas 
po Užkarpatę, Moldaviją, 
Krymą, Gruziją, Kolos pu
siasalį—visur randi kaunie
čių.

Paprastai keliavimo aistra 
prasideda nuo dviejų poilsio 
dienų ekskursijų po savo 
respubliką. Paskiau žmonės, 
dažniausiai visos šeimos, 
vyksta į ilgesnes ir tolesnes 
keliones. Daug kas beveik 
visas atostogas išnaudoja 
ekskursijoms. Tai aktyvus ir 
turiningas poilsis.

Kvalifikuoti vadovai
Gausioms ekskursijoms 

reikalingi sumanūs, aukštos 
kvalifikacijos vadovai. Šiuo 
metu Kaune darbuojasi apie 
150 etatinių ir meetatinių 
miesto gidų.

Kauno kelionių ir ekskursi
jų biuras kasmet rengia eks
kursijų vadovų kursus. Pusę 
metų busimieji gidai klausosi 
Vilniaus V. Kapsuko univer
sitete Kauno vakarinio fakul-

Širdies atgaja—daina

Akadem i j o s chor a s
chore ne tik Mokslų akade
mijos žmonės. Jį pamėgo 
įvairių Vilniaus įstaigų ir or
ganizacijų tarnautojai, aukš
tųjų ir vidurinių mokyklų 
dėstytojai, mokytojai. Dau
gelis iš jų chorui paskyrė vi
są dešimtmetį. Nuo 1968 ar
ba 1969 m. jame dainuoja bu
vusi choro tarybos pirminin
kė Tamara Arnastauskienė, 
archeologė Vida Kulikauskie
nė, fizikė Sigita Šadžiuvie- 
nė —akademijos institutų 
mokslinės bendradarbės, pir
masis choro tarybos pirmi
ninkas Romualdas Kazlaus
kas, žinomas Vilniaus archi
tektas, Vladas Bilinskas, 
Elektromechaninio techniku
mo dėstytojas, Marija Tra- 
sauskienė, aktyvi kraštotyri
ninkė, Melioracijos ir van
dens ūkio ministerijos tar
nautoja, ir daugelis, daugelis 
kitų. Ne vienas iš jų per tą 
laiką apsigynė mokslų kandi
dato ar net daktaro diserta
cijas, dirba svarbų visuome
ninį darbą.

Mokslų akademijos ne sykį 
buvo mėginta suburti dainos 
mėgėjus į chorą. Vienas iš 
tokių mėginimų buvo ir 
1953-|954 m. respublikos nu
sipelniusio artisto Prano Sli
žio vadovautas ansamblis, 
kuris sėkmingai , koncertavo 

teto docento R. Marčėno, 
Kauno kultūros paminklų ap
saugos inspekcijos viršininko 
architekto V. Kugevičiaus ir 
kitų prityrusių dėstytojų pa
skaitų apie Kauno istorijos 
praeitį, revoliucines tradici
jas, architektūros ir meno 
įžymybes, miesto ir visos 
Lietuvos liaudies ūkį, ekono
minius ir kultūrinius ryšius 
su broliškomis respublikomis 
bei užsieniu.

Kas tie gidai?
— Į ekskursijų vadovų 

kursus priimame tik aukštąjį 
mokslą baigiusius asmenis,— 
sako kursų direktorius V. 
Lekeckas.—Didžiausią kur
santų dalį sudaro mokytojai, 
gydytojai, inžinieriai, aukš
tųjų mokyklų dėstytojai ir 
kiti labiau išprusę entuzias
tai, kurie mielai sutinka lais
valaikio metu vadovauti tu
ristams.

Prieš kelias dienas nemaža 
kursantų grupė laikė egzami
nus. Labai gerai egzaminato
riai įvertino Lietuvos Žemės 
ūkio akademijos auklėtinio 
L. Grakausko, 36-ios profe
sinės technikos, mokyklos 
mokytojos A. Vaitiekūnai
tės, “Litekso“ susivienijimo 
darbuotojos G. Linkevičie
nės, Eksperimentinės auto
matizacijos priemonių gamy
klos meistro K. Sklado, Ko
munistinio ūkio projektavi
mo instituto Kauno filialo 
darbuotojo A. Elino ir kitų 
žinias.

Prasidėjus vasaros turizmo 
sezonui, jie papildys kaunie
čių gidų šeimą.

akademijos renginiuose. Ta
čiau tik 1968 m. pabaigoje 
dabartiniam choro meno va
dovui ir dirigentui respubli
kos nusipelniusiam artistui 
Vytautui Čerkaųskui (šian
dien jam talkina chormeiste
riai Judita Kiaulakytė ir Pet
ras Bagdonavičius) pavyko 
sutelkti apie 80 žmonių į ko
lektyvą, kuris dabar yra rim
ta Lietuvos meno saviveiklos 
pajėga, galinti varžytis su 
pajėgiausiais meno saviveik
los kolektyvais, kuris žino
mas ne tik savo namuose, 
bet taip pat ir kaimynų res
publikose, užsienyje.

Choras aktyvus ir Mokslų 
akademijos, ir visos Lietuvos 
gyvenimo dalyvis. Be jo 
neapsieinama atokiausiuose 
respublikos kampeliuose kas
met vykstančiose mokslo 
dienose, jis dainuoja jubilie
jiniuose koncertuose. Daini
ninkai susibičiuliavo su arti
miausių kaimynų—Estijos, 
Latvijos, Baltarusijos—cho
rais, svečiavosi Čekoslovaki
joje ir Vengrijoje. Už akty
vią koncertinę veiklą ir žy
mius nuopelnus saviveiklai, 
už liaudies, klasikinio ir tary
binio meno propagandą 1974 
m. chorui suteiktas pavyzdi
nio kolektyvo vardas.

Vyr. Būda

Prozininkui, Kaune leidžia
mo jaunimo žurnalo “Nemu
nas“ vyriausiajam redakto
riui Laimonui Iniui šiais me
tais sukako keturiasdešimt. 
Amžius, nuo kurio pradeda
ma sakyti “viduriniosios kar
tos . . .“

Kartais apie tą ar kitą kul
tūros veikėją sprendžiame 
ne vien tiktai iš jo sukurtų 
raštų, bet dar ir iš to, kiek 
jisai triūso yra įdėjęs, kad 
galėtų kiti kurti, kad vešliai 
sulapotų kitų talentas. Ma
nau, kad už pirmas publika
cijas L. Iniui yra daug dėkin
gų pradedančiųjų ir jau gar
sėjančių Tarybų Lietuvos li
teratų. Dėkingi už reiklumą, 
principingumą ir teisingą 
vertinimą, nepriklausomai 
nuo yardo ir rangų. Dėkingi 
už draugiškumą ir dalykišką 
žodį.

Ne mažesnio dėmesio nusi
pelno L. Inio kaip žurnalisto 
ir rašytojo veikla. Jisai yra 
laimėjęs prizines vietas “Tie
sos“ apsakymo konkursuose. 
Vis dėlto didžiausias svoris 
jo kūrybos balanse tenka 
meninei apybraižai. L. Inio 
herojai—paprasti žmonės ir 
didvyriai, įvairių profesijų, 
įvairių gyvenimo kelių asme
nybės. Rašo L. Inis su gilia 
pagarba žmogui. Jo kūrybos 
būdingas bruožas—šiluma iki 
intymumo, savas matymo 
kampas, savas požiūris į 
vaizduojamąjį objektą.

Kad patvirtintume šiuos 
savo teiginius, turime atski
rai pakalbėti apie pernai išė
jusią L. Inio knygą “Ta lieps
na—mano širdis,“ už kurią 
šiais metais autoriui paskirta 
respublikinė Komjaunimo 
premija ir Kauno P. Ziberto 
šilko kombinato literatūrinė 
premija.

Pažymėsime, kad apie re
voliucijos riterį Feliksą 
Dzeržinskį, kuris savo revo
liucinį kovos kelią pradėjo 
Vilniuje ir Kaune, prirašyta 
nemažai. Tačiau L. Inis, iš
studijavęs gausią istorinę, 
archyvinę medžiagą, nemaža 
knygų ir straipsnių apie 
Dzeržinskį, sugebėjo pažiū
rėti į jį naujai, suteikti nau
jų—šiltų bruožų Dzeržinskio 
charakteriui parodyti. Sky
rius po skyriaus L. Inis at
skleidė pagrindinius revoliu
cionieriaus žmogiškuosius 
bruožus; sugebėjimą pasiau
koti savo artimiesiems ir 
draugams, sugebėjimą labai 
stipriai mylėti, sugebėjimą 
išlaikyti savo žmogišką oru
mą pačiose sunkiausiose ap
linkybėse. “Ta liepsna— 
mano širdis“ skiriama jauni
mui, tačiau šią knygą su ma
lonumu skaitys ir suaugęs.

Periodiniuose leidiniuose 
rodosi vis nauji puslapiai tiek 
iš istorijos, tiek iš šiandieni
nio gyvenimo, pasirašyti L. 
Inio pavarde. Tai patvirtina, 
kad rašytojas, siekiantis ir 
jau pasiekęs literatūrinį 
brandumą, yra produktyvus, 
kad skaitytojas gali laukti 
naujų įdomių knygų. Ir žino
ma', rašytojai, vyresni ir jau
ni, tikisi ir toliau matyti L. 
Inį redaktoriaus asmenyje 
kaip nuoširdų ir reiklų drau
gą. Rimantas Šinkūnas



PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO 11,1978 LAISVĖ 5-TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS

'ritinės saulutė miela!

Jau daug buvo rašyta apie 
mūsų Montrealio Sūnų ir 
Dukterų draugijos įspūdžius 
iš T. Lietuvoje viešnagės. 
Bet aš ir norėčiau nors kele
tą gražių prisiminimų prie to 
pridėti.

Kai gavome leidimą iš Tė
viškės draugijos komiteto, 
pirmininko Prano Petronio 
10 dienų viešnagei Lietuvo
je, labai nudžiugome.

Draugijos pirmininko Jono 
Vilkelio sveikatai sušluba
vus, man prisiėjo visais rei
kalais rūpintis. O suorgani
zuoti 35 žmones, tai nėra 
juokai. Dar atsirado visokių 
tautiečių, kurie norėjo tai 
kelionei pakenkti, išgalvoda
mi visokias nesąmones. Jie ir 
dabar, jau ir sugrįžus, dar 
vis vartoja savo tuščią prote
lį, norėdami apšmeižti visą 
kelionę ir grupės vadovę.

Organizuojant ekskursiją 
teko daug sveikatos ir nervų 
įdėti. Na, ką padarysi, gal jų 
protas jiems taip diktuoja.

Gegužės 26 d. pasileidome 
į kelionę. Visų širdis trokšta 
kuo greičiausiai pamatyti 
brangią gimtinę bei tėvų 
gimtąją žemę.

Kelionė buvo sunki, kar
tais susitikdavom su nemalo
numais. Gegužės 29 d. pa
siekėm. T. Lietuvą, Vilnių. 
Mus pasitiko Tėviškės 
draugijos darbuotojai Pranas 
Karlonas ir Monika Revins- 
kienė. O tų giminių, tai mi

nios! Vieni verkia, kiti džiau
giasi, gėlėmis ir juostomis 
giminės mus padabina. Kai 
kurie susitinka po 50 metų. 
Kiti visai pirmą sykį. O gim
tinės saulutė taip maloniai 
mus sveikina, rodosi, šypsosi 
ir sako, “sveiki jūs mieli— 
sveteliai.” /

Gerokai susipažinę, apsi
džiaugę, visi važiavome į 
Gintaro viešbutį, kur mus 
apgyvendino. Vilniaus gidė 
Nijolė Grigaliūniene labai 
malonaus būdo dar jauna 
moteris.

Vieni išsisklaidė su giminė
mis, o rtiane malonusis P. 
Karlonas nuvežė į “Tėviš
kės” draugijos raštinę, kur 
susipažinau su draugijos pir
mininku P. Petroniu ir S. 
Krivicku. Visi pasiveikinom, 
tuojau pajutau malonų drau
giškumą. Pasikalbėjus ir su
tvarkius visą programą, vėl 
grįžau prie giminių. Kadangi 
aš lankiausi T. Lietuvoje 
1970 m., tai man buvo jau 
daug kas pažįstama, o kitus 
susitikau pirmą sykį. Nors 
buvome gerokui išvargę, bet 
viskas buvo taip miela ir 
brangu!

Kitų dieną jau prasideda 
mūsų 10 dienų ekskursija. 
Autobusas kas rytą 9 vai. 
laukia mūsų prie “Gintaro” 
viešbučio.
Bus daugiau

Janina Vilkelienė

Montreal
Gal jau bus praėję dideli karščiai ir užsibaigusios atosto

gos. Mes, Montrealio Lietuvių Moterų Klubas ruošiame iš
važiavimą (pikniką) rugpjūčio 20 dieną gražioje Vekterių 
farmoje, kuri visiems yra gerai žinoma ir yra netoli Mon
trealio.

Kviečiame visus atsilankyti, gražioje vietoje linksmai 
vietą praleisti. Ona Versinskienė

Skaudus s ūgis
“V aduotujams”

J. YLA

kytų savo kultūrinį veikimą. 
' Jie atvirai sako, kad etniškos 

grupės praturtina Kanados 
kultūrą.

Gi tokie politiniai sambrūz
džiai, koks buvo “Pasaulio 
Lietuvių Dienos,” yra sveti
mi Kanados interesams. 
Ypač kai tas kartojama jau 
kelintą dešimtmetį. Nusibo
do.

Reikia dar pasakyti, kad 
šiuose sambrūzdžiuose svar
bią rolę vaidina buvę nacių 
draugai. Pavyzdžiui, vysku
pas Brizgys, hitlerininkų ko
laborantas, kuris ir Jungti
nėse Amerikos Valstijose 
yra įtrauktas į karinių nusi
kaltėlių sąrašą.

Reikia manyti, kad Kana
dos valstybinės įstaigos, 
ypatingai RCMP, turi surin
kusios duomenis apie visus 
buvusius nacių kolaborantus.

Reikia dar prisiminti, kad 
“veiksniai” vis kalba, kad jie 
turi ruoštis grįžti į savo gim
tuosius kraštus, kai Tarybų 
Sąjunga “sugrius” ir jiems 
vėl atsidarys durys prie val
stybės vairo.

Kanados visuomenė yra to
lerantiška, netrukdo veikti ir 
tokiems, bet atrodo, kad ji 
jau pradeda ignoruoti. Ir po
litikieriams nusibodo gerin
tis, kad rinkimams atėjus už 
juos pabalsuotų.

Graži išvyka
Toronto. — Toronto Lietu

vių Sūnų ir Dukterų Klubas 
turėjo gražų pobūvį (pikniką) 
Benio ir Eleanoros Daugėlų 
sodyboj, kuri yra apie 65 ki
lometrus nuo Toronto. Jie 
įsikūrę nepaprastai gražioj 
apylinkėj ant trijų akerių že
mės. Palei jų sodybą teka 
upelis. Sodyba užima apie 
vieną akerį, o likusis plotas 
apaugęs medžiais ir krūmais. 
Apie namus labai įdomus 
gamtovaizdis. Gražiai apdo
rotas. Daug gėlių.

Abudu savininkai yra susi
domėję Kanados pionieriais. 
Eleanora studijuoja ir renka 
antikinius baldus ir rankdar
bius. Priklauso draugijai, ku
ri renka ir saugo Kanados 
pionierių palikimus. Jų sody
boje randasi 100 metų senu
mo padarginė, pastatyta iš 
storų rąstų, ir vaikams žaisti 
namukas.

Reikia pridėti; kad, netoli 
jų sodybos yra kalkėms de
ginti krosnys, kurios staty
tos apie vidurį devyniolikto 
šimtmečio. Netoli pro jų so
dybą eina taip vadinamas 
Bruce Trail.

Nežiūrint to, kad diena bu
vo apsiniaukus ir grūmojo 
lietus, susirinko gražus bū
rys torontiečių. Buvo virš 20 
mašinų. Visi maloniai paben
dravo, pasivaišino. Margaret 
ir Povilas Daugėlai, neseniai 
grįžę iš ilgos viešnagės Lie
tuvoje (Lietuvoj išbuvo 4 sa
vaites), dalinosi su pikniko

dalyviais savo įspūdžiais ir 
lauktuvėmis.

Kaip pas mus jau yra 
priimta, svečiai patinkami su 
ženkliukais. Tą atliko drau
gės J. Kuisienė ir A. Ylienė. 
Skanią kavą išvirė R. Kukta- 
rienė. Jos pastangomis buvo 
padaryta staigmena Onai Ža
lienei, jos gimtadienio proga. 
Dalyviai padainavo jubilian- 
tei “Happy Birthday.”

Lietuviškas piknikas negali 
apsieiti be karštų dešrelių 
(hot dogs). Jas iškepė Jo
nas ir Ada Morkiai. Jie pik
niką gražiai parėmė finansi
niai. Jonas yra Klubo sekre
torius ir nemažai darbuojasi 
su savo žmona vyresnio am
žiaus tautiečių labui. J. Yla, 
klubo pirmininkas, pikniką 
filmavo. Jeigu pavyko, tai 
teks klubo nariams proga pa
matyti save ekrane.

Laikas labai greitai prabė
go, turėjome ruoštis į na
mus. Atsisveikinant su mie
lais šeimininkais, draugė 
Eleanora sakė, kad jų sody^ 
ba yra atvira lietuvių pobū
viams. Jos tėvelis, kol buvo 
gyvas, sakydavęs, kad jis 
norėtų matyti lietuvių sueigą 
šioje sodyboje. Eleanora už 
tai ir pakvietus mūsų klubą 
turėti savo pikniką. Jos tė
velis mirė praėjusią* žiemą. 
Jis buvo didelis Sūnų ir Duk
terų draugijos patriotas ir 
daug joje dirbęs.

Baigiant norisi pastebėti, 
kad piknike buvo keletas 
jaunesnės kartos tautiečių. 
Jie labai gražiai pasielgė at- 
veždami savo senus tėvus ir 
motinas, kurie jau patys ne
gali vairuoti mašinų. Už tai 
juos reikia pagirti.

Toronto Lietuvių Moterų 
Klubas pranešė, kad jis ren
gia dar vieną pikniką. Jis 
bus už poros savaičių po šio 
pikniko, draugų Cibirkų so
dyboj. Tą vietą, atrodo, dau
guma gerai žinote. A. Y.

Toronto, Ont.
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame, kad an
trasis Toronto Lietuvių Sūnų 
ir Dukterų Klubo išvažiavi
mas sekmadienį, rugsėjo 
(September) 3 dieną, pas 
draugus J. B. Markūnus, jų 
vasarvietėj prie Simcoe eže
ro.

Visi klubo nariai ir simpa- 
tikai kviečiami atsilankyti. 
Tai bus jau paskutinis išva
žiavimas šiais metais.

Kviečia
Valdyba

PARDUODA GINKLUS 
fašistiniam Čilės 
REŽIMUI

Kongreso Atstovų Rūmai 
atmetė pasiūlymą uždrausti 
vyriausybei parduoti ginklus 
Čilės fašistiniam režimui. 
Bus parduota 24 milijonų do
lerių vertės ginklų. Tuoj pra
sidės jų transportavimas.

Antanas olciicj-

Amžinoii ugrus
Nuleistos vėliavos.
Tyla.
Rimtis kareiviškų kapų...
Rasos lašeliai
Vilgo
Gimtą
Žemę. —
Čionai,
Prie amžinos ugnies, 
Prie savo žuvusių sūnų 
Ateina
Skausmo 
Nuramint 
Žilutės mamos.

Sustingo motinų
Širdy
Prabėgusių dienų tėkmė, 
Kai sūnūs
Kryžkelėm 
Pavasariais 
Negrįžo, 
Kai Jie 
Ties niekieno žeme 
1 tolius žvelgiančiom akim 
Už mūsų 
Laimę 
Mirti
Pasiryžo.

Skubėjo tėviškėn
Parnešt
Gegužis tūkstančius žiedų... 
O jie — 
Kariai — 
Atakose
Parkrito...
Jų daug
Nežinomų vardų
Šiandien prie amžinos ugnies 
Iškalta
Amžiams
Ant Šlovėj 
Granito.

Laukuos pavasaris.
Šviesu.
Daug giedorėfių vyturių 
Dangaus mėlynėj 
Laiko
Šviesią
Saulę. ..
Tik čia,
Prie amžinos ugnies, 
Ant broliškų kapų karių 
Vis laukia

? Motinos
Sūnų
Visam pasauly....

Ukmergė

Didžiulė protesto 
demonstracija

Port San Luis, Gal. — Čia 
rugpjūčio 6 dieną įvyko apy
linkės gyventojų kovinga de
monstracija prieš Diablo Ca
nyon atominės įmonės staty
mą. Valdžios įsakymu polici
ja demonstrantus žiauriai 
puolė ir daugiau 300 suareš
tavo.

Įmonės statymo šalininkai 
buvo suruošę kontrademon- 
straciją, bet ji susidėjo tik iš 
apie 100 dalyvių. O tuo tar
pu demonstracijoje prieš 
įmonės statymą dalyvavo 
virš 2,000 žmonių.

• Andersen, Indiana ant 
bažnyčios durų kabo toks 
skelbimas: “Jei tavo sunki 
padėtis, turi nemalonumų ar 
esti nusivylęs, ateik ir pasi
pasakok. O jei viskas gerai 
klojas—ateik ir papasakok, 
kodėl tau taip sekasi.”

“LAISVĖS" REIKALAI
a

Aukomis gavome nuo liepos 7 d. iki rugpjūčio 1 d. 
sekamai:

Edna Kantor t San Diego, Cal., prisiminimui moti
nėlės Elžbietos Ymplot—Ecenia    .........$100.00

LLD 2 kp. nariai (vardai tilpo korespondencijoje)
So. Boston, Mass., per E. Repšienę.............85.00

Maria Zeakas, Rockville, Md. . ...................... 52.00
LLD 2 kp., So. Boston, Mass., per E. Repšienę. .. . .40.00 
Dorothy Schultz, Oregon City, Ore., prisiminimui

mirusio vyro Antano............ .........................40.00
Julia Urmonienė, Chicago, Ill., prisiminimui miru

sio vyro Igno Urmono, per Mary Grager. . . 35.00 
K. Žalėnas, Red Lake, Ont., Canada ............. ..............28.00
Jonas Karpavičius, Brooklyn, N. Y.............................25.00
Antose Račkauskienė, Haverhill, Mass., prisimini

mui mirusio vyro Vlado Račkausko.............20.00
M. ir P. Yocumskai, Haverhill, Mass., prisimini
mui mirusio V. Račkausko, per A. Račkauskienę .. .20.00 

Petras Šilkas, Livingston, N. J., prisiminimui mi
rusios žmonos Uršulės, per M. Stensler....... 15.00

M. Pūrienė, Mississauga, Ont., Canada, prisimini
mui mirusio vyro Petro Pūro, per J. Ylą .... 15.00 

Apolonija Bėčienė, Miami, Fla., prisiminimui Igno
Urgono mirties 5 m. sukakties.............. .. 15.00

V. Vaivila, Hamilton, Ont., Canada..................  12.00
Anna Samulėnas, Fitchburg, Mass...................   10.00
Elizabeth Klimas, Manchester, Conn., prisimini

mui mirusio Waitero Brazausko................ .  . 5.00
A. Borden, Kenosha, Wise., prisiminimui mirusios

žmonos Mary................................  5.00
A. Stenes, San Rafael, Cal.......................................... .5.00
A. Karch, Brooklyn, N. Y. ......................................... 5.00
Helen Žilinskas, Waltham, Mass., prisiminimui mi

rusio vyro Jono............ ...............  5.00
Ursula Šimolūnas, Binghamton, N. Y............ ...............5.00
M. Shukaitis, Woodhaven, N. Y......................  .5.00
A. Žemaitienė, Binghamton, N. Y..............................   .3.00
J. Navalinskienė, Binghamton, N. Y., per A. Že

maitienę ...........................................................2.00
H. Lukas, LaSalle, Que., Canada........................  .2.00
A. Yudikaitis, Binghamton, N. Y...................  2.00
M. Semchos, Binghamton, N. Y., per A. Žemaitienę. .1.00

* * ♦
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką11

Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 
labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
diena. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

“Vaduotojų” spaudoje daž
nai nusiskundžiama, kad 
jiems nevyksta prasimušti su 
savo užmojais į didžiąją 
spaudą, televiziją. Tad reng
dami “Pasaulio Lietuvių Die
nas” Toronte, atrodo, jie ti
kėjosi, kad bus galima daug 
atsiekti šioj srity. Ne tik 
daug tautiečių buvo suburta 
(nemažai jų buvo iš kitų ša
lių), bet ir “aukštenybės.” 
Buvo keliolika kunigų, vys
kupų. Koncertą ir šokius 
rengė didžiuliame Maple 
Leaf stadione. Buvo bankie- 
tų, konferencijų. Na, žino
ma, ir mišių, pamaldų.

Ir kokie gi to viso atgar
siai? Tikėsit ar ne, didžioji 
spauda, radijas ir televizija 
tiesiog ignoravo. Tik vienas 
rytinis laikraštis įdėjo de
monstracijos prie miesto rū
mų nuotrauką, užtariant 
Ščaranskį. Laiškais buvo 
gauta pasveikinimų iš aukštų 
vietų. Miesto majoras net 
priėmimą surengė. Bet vie
šai nei apie koncertą, nei 
apie balius puošniame Royal 
York viešbutyje, nei apie pa

sivažinėjimą laivu Ontarijos 
ežere.

Man atrodo, kad taip įvyko 
ne atsitiktinai. Spauda, radi
jas ir televizija negalėjo to
kių didelių “atlaidų,” su tiek 
kunigų ir vyskupų ir kitų 
“aukštenybių, visai nepaste
bėti. Tai buvo sąmoningai 
užtylėta. Tiesiog, vaduotojų 
akimis žiūrint, “sabotažas.

Kyla klausimas, kodėl šis 
veiksnių sambrūzdis buvo 
taip ignoruotas. Atrodo, kad 
kas tai tokio įvyko, buvo ko
kiu nors būdu prieita bend
ros išvados nutylėti.

Mano manymu, Kanados 
autoritetai nelinkę perdaug 
liaupsinti žmones, kurie dau
giausia rūpinasi Kanadai 
svetimais reikalais. Tą gali
ma matyti ir iš to, kad ta pa
ti spauda ir televizija daug 
rašė ir rodė apie taip vadina
mą karnavalą, visokių etniš
kų grupių parengimus. Šie 
parengimai demonostravo 
etniškų grupių indėlį į bend
rą Kanados kultūrą. Kana
dos autoritetai pageidauja, 
kad nauji kanadiečiai palai

j

Vaizdas prieš kelias dienas Įvykusiame Tarptautiniame jaunimo ir studentų festivaly
je socialistinės Kubos sostinėje Havanoje. Šiame labai skaitlingame pasauliniame jaunų 
žmonių sąskrydyje buvo labai gerai atstovaujamas ir Jungtinių Valstijų jaunimas. 
Įdomu, kad Amerikos jaunimo atstovybė susidėjo iš labai Įvairių politinių pakraipų bei 
Įsitikinimų jaunuolių. Festivalio vyriausias šūkis buvo: Už detentę, už pasaulinę taiką 
ir tautų draugystę!

Jau net ir komercinės spaudos korespondentai pripažįsta, kad šis festivalis buvo 
labai sėkmingas, kad kubiečiai svečius iš visų pasaulio kampų, susidedančius iš įvai
riausių tautų bei rasių, priėmė ir traktavo labai draugiškai.

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

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

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

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

Užsakykite “Laisvę”
Savo Giminėms Ar y 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną
* ■ ♦ ♦

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei 
metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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Komunistų Partijos kandidatai 
į aukštąsias New Yorko 

valstijos vietas

Viena iš nedaugelio

Jarvis Tyner
Kandidatas į gubernatorius

Frances Bordofsky
Kandidatė į guber. 

pavaduotojas
%*

Victor Perlo 
kandidatas į iždininkus

Jeff Reeves 
kandidatas į prokurorusVasaros idilija

Aš mačiau, plaštakė ant žiedelio supos, 
0 saulutė maudės ryto rasoje,
Po pievelę žaidė mažas pienės pūkas, 
Vyturys pragydo aukštai danguje.

Obelis palinkus šakomis man mojo, 
Sidabru tviskėjo pievoje žiedai, 
Debesėliai ganės žydrioj tolumoje, 
Danguj suko ratą keturi gandrai . . .

Kęstutis Balčiūnas

* BRIDGEPORT, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Strižauskas
Mirė

1976 m. rugpjūčio 29 d.
Jau dveji metai nuo mirties mano mylimo vyro. 

Kol gyva būsiu, Tavęs nepamiršiu.

M. STRIŽAUSKIENĖ —žmona
CLEMENSAS— sūnus ir šeima

Su Ksavera Karosiene su
sipažinau 1941 metais. Bu
vau tik atvykęs į Ameriką, į 
Brooklyną. Atėjau į “Lais
vę,” susipažinti su laisvie- 
čiais.

D. M. Šolomskas pakvietė 
nueiti į Lietuvių Piliečių Klu
bą. Tą vakarą buvo sureng
tos prakalbos. Kalbėtoja bu
vo pakviesta K. Karosienė, 
nuėję radome pilną svetainę 
žmonių.

Vakaro pirmininkas Jurgis 
Kuraitis trumpai paaiškino 
šio mitingo tikslą ir pristatė 
kalbėtoją Ksaverą Karosie- 
nę. Pirmą sykį pamačiau ir 
išgirdau lietuviškai kalbant 
tą energingą moterį.

Gyvenime daug kartų teko 
girdėti moteris kalbant kitų 
tautų kalbomis, bet lietuvių 
kalba kalbančią išgirdau pir
mą kartą!

K. Karosienė kvietė pakilti 
į kovą prieš priespaudą ir 
išnaudojimą. Bet didesnę sa
vo kalbos dalį paskyrė kovai 
prieš karo ir fašizmo pavojų 
Europoje ir visam pasaulyje.

Kai K. Karosienė baigė 
kalbėti žmonės ilgai plojo.

Po jos kalbos pirmininkas 
paprašė, kad pakalbėčiau aš. 
Bet man, nepratusiam kalbė
ti, labai nesisekė—jaudinau
si ... tą vakarą draugės 
Ksaveros Karosienės ir ma
no pažintis ir draugystės ir 
užsimezgė.

Amerikai įsitraukus į karą 
prieš fašizmą Europoje ir 
Japonijos imperializmą, Ka
rosienė daug veikė ir dirbo 
karo laimėjimui, daug savo 
brangaus kraujo aukavo 
Raudonajam Kryžiui.

Karui užsibaigus, sutriuš
kinus fašizmą ir imperializ
mą, prasidėjo šaltasis karas 
ir makartizmo metai, nuken
tėjo daug gerų žmonių. Buvo 
persekiota ir draugė Karo
sienė. Bet ji nesitraukė iš 
judėjimo, nė karto nesudve
jojo savo veiklos teisingu
mu.

1960 metais pirmą kartą 
turistine grupe Ksavera nu
vyko į Tarybų Lietuvą, susi
pažino su Lietuvos valstybės 
vadovais, darbo žmonėmis, 
kolūkiečiais. Pamatė dainų ir 
šokių šventę, plačiai pavaži
nėjo po visą Lietuvą. Gi 
buvo labai akyli, daug paste
bėjo.

Grįždama iš Lietuvos K. 
Karosienė pasakė: Aš esu 
labai sužavėta Lietuvos gy
venimu ir tais darbščiais 
lietuviais. Lietuva taip grei
tai atsistato ir gražėja po 
baisaus karo! Ateitis priklau
so darbo žmonėms!

Su drauge Ksavera Karo
siene daug sykių teko daly
vauti progresyvių suvažiavi
muose ir susirinkimuose. Ji 
nesigaili savo brangaus laiko 
ir išlaidų, atvyksta iš tolimos 
Kalifornijos.

Ksavera Karosienė ne tik 
dalyvauja progresyvių lietu
vių judėjime, ji daug darbo 
įdeda.

Ksavera yra apkeliavusi 
daug šalių taikos reikalais. 
1964 metais buvo išleista jos 
knyga “Su taikos misija ap
link pasaulį.” Tai yra neišpa
sakytos energijos moteris.

Labai gaila, kad “Vilnyje” 
daugiau nebesimato Karosie- 
nes raštų. Ji daug parašyda
vo apie Amerikos moterų 
veiklą ir kovą už lygias 
teises ir vedamą kovą už 
taiką.

Mes žinome, kad Ksavera 
yra ne jaunuolė, bet dar ir 
dabar atlieka dideles atsaki- 
mingas pareigas— Ameri- 
kos-Rusijos Instituto pirmi
ninkės pareigas San Francis
co, Kalifornijoje.

Linkime Tau, Ksavera, ir 
Tavo gyvenimo draugui Juo
zui ilgiausių ir sveikiausių 
metų ir daug daug saulėtų 
dienų. Povilas Venta

Waterbury, Conn.
Liepos 23 d. staiga nuo 

širdies smūgio savo namuose 
mirė Helen Velykis (Rinkevi
čius) 59 m. Ji buvo žmona 
Peter Velykio, kuris mirė 
taipgi nuo širdies smūgio 
prieš apie 3 metus.

Gyveno 173 De Cicco 
Road, Waterbury. Buvo gi
musi 1918 m. rugpjūčio 13 
d. Meriden, Conn. Margaret 
Rinkevičius (Raguckas) duk
tė.

Ji Waterbury gyveno per 
20 metų. Dirbo Uniroyal Co. 
Buvo sustojusi dirbti prieš 
apie 8 metus.

Liūdesy liko jos duktė 
Mrs. Joseph (Roberta) Jaco
vino, gyvenanti Waterbury.

Buvo pašarvota O‘Donnell 
Funeral Home, 1581 E. 
Main St. Palaidota liepos 26 
d. Lietuvių kapinėse, Water
bury.

Draugė Helen Velykienė 
priklausė prie L. L. D. 28 
kp., skaitė “Laisvę” ir visuo
met lankė mūsų parengimus. 
Ji buvo gero budo moteris, 
su visais gražiai sugyveno.

Gili užuojauta jos dukte
riai, žentui ir kitiems jos 
artimiesiems giminėms jų 
liūdnoję valandoje, o Tu, 
Helen, ramiai ilsėkis Lietu
vių kapinėse. M. Svinkūnienė

NETEKOME ĮŽYMAUS 
ŽURNALISTO

Rugpjūčio 1 <L | Antakalnio kapines n ui y dėjome įžy
mų Žurnalistą, respublikos nusipelniusį kultūros veikėją, 
Lietuvos telegramų agentūros prie Lietuvos TSR Minist
rų Tjrybo# (ELTA) direktorių Donatą Rodą (mirė liepoa 
29 d.).

D. Rodą gimė 191S m. sausio 1 d. Trakų rajono AleAiė- 
kės kaime, darbininko šeimoje. 1932 m. baigė Aukštadva
rio progimnaziją. Neturėdamas lėšų toliau mokytis, dir
bo darbininku Aukštadvario malūne, vėliau tarnavo no
taro kontoroje.

Nuo 1932* m. D. Rodą palaikė ryšius su LKP Aukšta
dvario kuopelės nariais. Už komunistinės literatūros slė
pimą ir platinimą D. Rodą buvo policijos persekiojamas.

193(1 m. persikėlęs | Kauną, D. Rodą dirbo spaudoje 
reporteriu, palaikė glaudžius ryšius su komunistais.

Atkūrus Tarybų valdžią, D. Rodą dirbo „Darbo Lietu
vos", „Tarybų Lietuvos" laikraščių korespondentu. Hit
lerinės okupacijos metais slapstėsi, nuolatinio darbo ne
turėjo.

Išvadavus Tarybų Lietuvą, D. Rodą dirbo „Tarybų Lie
tuvos" laikraščio redakcijoje iš pradžių literatūriniu dar
buotoju, atsakinguoju sekretoriumi, vėliau — redaktoriu
mi.

1946 m. Rodą buvo priimtas j Komunistų partiją. 1948 
m. paskirtas „Tiesos" redaktoriaus pavaduotoju. 1953 m. 
D. Rodą pradėjo vadovauti Lietuvos telegramų agentūrai 
prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (ELTA), kurioje dir
bo Iki pat mirties. Jis didelį dėmesį skyrė agentūros 
darbui gerinti, rūpinosi, kad ruošiama medžiaga spaudai, 
televizijai k radijui išsamiai nušviestų mūsų respublikos 
ir šalies ekonomikos bei kultūros laimėjimus.

D. Rodą aktyviai reiškėsi kaip žurnalistas, spaudoje 
paskelbė daug straipsnių, feljetonų, pamfletų, .išleido 
knygas „Garsiosios firmos bankrotas" (1964 m.), „Nepri
pažintieji viešpačiai" (1966 m.) Ir „Nuotykinga kelionė" 
(1974 m.). Kaip žurnalistas, visuomenės veikėjas, D. Ro
dą buvo Ir yra gerai žinomas k lietuvių, gyvenančių Išei
vijoje.

Už vaisingą žurnalistinį darbą D. Rodai 1967 m. buvo 
paskirta V. Mickevičiaus-Kapsuko premija, jis ne kartą 
buvo renkamas Lietuvos TSR žurnalistų sąjungos valdy
bos sekretoriato nariu.

D. Rodos visuomeninė k žurnalistinė veikla buvo aukš
tai {Vertinta. Jis yra susilaukęs garbingų vyriausybė# 
apdovanojimų, 1964 m. jam buvo sutelktas Lietuvos TSR 
nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas.

, Gimtasis Kraštas

/?/7HAA/TAS 
ŠINKŪNAS
Aš pasiilgau 
Iš po sniego 
Dobilų rasotų, 
Aš pasiilgau 
Dirvų kvapo, 
Saulės muzikos 
Gležnučių lapų 
Žalsvume, 
Dangaus, 
Kalenančio gandrais, 
Tavęs aš pasiilgau.

Baltoji
Sniego tyruma 
Nuplauna širdis.
Vėl įtikėję —
Kaip vaikystėje — 
Žydėjimų amžinumu, 
Draugiškesni ir skaistūs 
Gražiai svajojame 
Gyventi.
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Pramogų kalendorius

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.

Ozone Park, N. Y.
BENDRAS LDS1 IR 13
KUOPŲ SUSIRINKIMAS

Bendras LDS 1 ir 13 kuo
pų susirinkimas įvyks rug
pjūčio 14 d., “Laisvės” salė
je. Pradžia 2 vai. popiet. Ta
me susirinkime LDS 23-iojo 
Seimo delegatai pateiks ra
portus.

Prašome susirinkime abie
jų kuopų narius dalyvauti.

J. S.

Hanoi. — Vietnamo prem
jeras Pham Van Dong čia at
vykusiai senatoriaus Kenne- 
džio pasiutai Amerikos dele
gacijai užtikrino, kad Vietna
mas nori ne tik normališkų, 
bet ir draugiškų santykių su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stijomis.

BRIEFS

Susitikimas su žymiaisiais 
svečiais iš Lietuvos

WATERBURY, CONN.

MIRUS

Helen V elykis
Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai. Mrs. 

Joseph (Roberta) Jacovino, žentui ir kitiems jos 
artimiems giminėms jų liūdnoje valandoje.

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS | 

28 KUOPOS VALDYBA IR NARIAI

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

i'uratė Kūodienė, pijanistė, Lietuvos TSR Valstybinės 
Konservatorijos dėstytoja, Edmundas Kuodis [kairėje), so
listas, Lietuvos TSR nusipelnęs artistas, ir Jonas Girijotas, 
solistas, Lietuvos TSR nusipelnęs artistas. Jie šiuo tarpu 
lankosi Jungtinėse Valstijose. Praeitą šeštadienį jie Chica- 
goje dalyvavo Lietuvių Darbininkų Susivienijimo poseimi- 
niame bankiete ir savo balsais bei muzika žavėjo skaitlingą 
publiką.

Teko su svečiais susitikti ir pasikalbėti. Jie žada pas mus 
Amerikoje paviešėti gal visą mėnesį. Jiems bus suruoštas 
koncertas ir didžiajame New Yorke. Jono Siurbos nuotr

SAKO, ŠIEMET 
AMERIKOJ YRA 3,800,000 
NAUJŲ DARBŲ

Darbo Departamentas pa
skelbė, kad šiemet Jungtinė
se Valstijose turime tris mili
jonus ir aštuonis šimtus 
tūkstančių daugiau darbų, 
negu pernai. Daugiausia 
naujų darbų atsirado įvai
riuose patarnavimuose, val
diškose įstaigose ir t. t, Čia 
šiemet dirba 2,390,000 dau
giau žmonių, negu pernai. 
Pramonė davė tik 660,000 
naujų darbų, statyba 
382,000, kasyklos 57,000.

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS

Mielas Antanai, ir Jūsų 
žmona Ilsa,

Sveikinu Jus iš Tėviškės 
padangės ir džiaugiuosi ją 
pasiekusi.

Kol kas dar dairomės po 
Vilnių, dienos gražios ne per 
daug karštos, nei šaltos. 
Daug saulės. Jau baigiu pri
prasti Lietuvoje, nesinorės 
nei grįžti į New Yorką.

Su kuriais žmonim susitin
kame, kurie Jus pažįsta, visi 
klausia kaip Jūs gyvenate.

Ateinančią savaitę tikim 
gauti leidimus vykti į kitus 
miestus ir dar būtų įdomu 
pamatyti tas vietas, kur gi
miau ir iš kur išvažiavau į 
Ameriką. Manau, kad aplan
kysime. Vilniuje jau teko 
daug ką pamatyti. >3

Sveikinu Jus ir visą “Lais
vės” personalą ir siunčiu ge
riausius linkėjimus iš T. Lie
tuvos.

Ona Babarskienė 
1978.08.01

Going to Chicago? That, 
was the question and also 
the* answer. 0, yes, Chica
go. LDS convention has 
been a delightful affair ev
ery year and I am surę it 
was that also this year. 
Now it is over and we will 
hear more about it. ♦ * -*

Seems that Vytautas Ka
zakevičius who is in New 
York at the present is get
ting more invitations for 
meetings and visits with 
friends than he can fill. Must 
be something to that man 
what makes him so wanted 
by so many. Hope he is en
joying his stay here.

* * *
Claude Robert Eatherly, 

who helped drop the first 
atomic bombs on Japan died 
this month after thirty 
years of agony. He used to 
wake-up from sleep scream
ing and in horrible pain.

“He said his brain was on 
fire. He said he could feel 
those people burning. He 
never forgot the thousands 
of people dying in those 
flames,” said his brother 
James Eatherly of Midland, 
Texas. (He received wide
spread recognition by disar
mament groups in the 1960s 
for denouncing atomic 
weapons).* * *

On an average day, there 
are approximately 21,000 
children in the United 
States separated from their 
mothers because the moth
ers are behind bars, accord^- 
ing to a study published by 
the National Council on 
Crime and Delinquency.* * *

Skyrocketing inflation

has turned the American 
dream—a nice home, a 
good car and a savings ac
count—into a nightmare of 
penny-pinching, bargain
hunting and scrimping for 
millions of Americans. 
That’s exactly what the fed
eral government learned 
when it surveyed /some 
2,000 families in New York, 
Detroit, Atlanta and San 
Francisco.♦ * ♦

Part of Rosalynn Carter’s 
official portrait was in pre
vious issue of Laisve. Actu
al picture is longer, has flo
wers in front of her,

♦ ♦ ♦
Diana Nyad tells report

ers in Miami Beach that she 
has received permission 
from Cuban government to 
make 103-mile swim from 
Havana to Florida this 
month. Use

Diana Nyad




