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KRISLAI
Gražūs solidarumo 

pavyzdžiai
Mūsų javapjūtė 
Nebesiduoda mulkinami 
Susirūpinęs Amerikos 

autoritetu
Nereikia ieškoti bėdos

A. BIMBA
Kai prieš kiek laiko anglia

kasiai buvo sustreikavę, 
jiems simpatijas reiškė ir 
pagalbą teikė beveik visos 
kitos darbo unijos. Tai buvo 
šios šalies darbo liaudyje 
solidarumo prieš kapitalo 
ofensyvą augimo pavyzdys. 
Šiandien turime kitą panašų 
atsitikimą. Kaip greitai mū
sų didmiesčio trijų dienraš
čių presmenai sustreikavo, 
jiems į pagalbą atėjo ne tik 
visi kiti spaustuvių darbinin
kai, bet ir laikraščių išvežio- 
tojai, kurie priklauso sunk
vežimių vairuotojų (“tymste- 
rių”) unijai.

Tai reikšmingas organizuo
tų darbininkų įspėjimas vi
siems samdytojams: Paten
kinkite savo darbininkų tei
singus reikalavimus geruoju, 
susitarimu, derybomis, arba 
mes savo solidarumu priver
sime tą padaryti!

Kaip jau visi laisviečiai 
žinote, kad “Laisvės” metinis 
vajus gavimui naujų skaity
tojų ir sukėlimui 15 tūkstan
čių dolerių fondo prasidės su 
rugsėjo pradžia.

Vajus yra mūsų metinė 
javapjūtė, kuriai reikalinga 
visų skaitytojų ir rėmėjų 
talka. Ypatingai sunkus dar
bas ir didelė atskomybė lau
kia mūsų vajininkus. Visi ir 
visos būkime pasiruošę jiems 
visokeriopai padėti.

Kuo geriau būsime pasi
ruošę, tuo sėkmingesnė bus 
mūsų javapjūtė.

Kanados klerikalų organe 
“T. ž.” (rugpj. 3 d.) skaito
me verkšlenantį nusiskundi
mą Vasario 16 gimnaziją 
Vakarų Vokietijoje užklupu
sia “didele nelaime.” Girdi, 
viena “nelaimė,” tai kad “yra 
ruošiamos gimnazijos moki
nių ekskursijos į Tarybų Lie
tuvą,” o kita, tai kad “gimna
zijoje yra pilna Tarybų Lie
tuvos spaudos, niekieno ne
komentuojamos.”

Ypač didele nelaime, ma
tyt, yra) laikomas ruošimas 
jaunų "žmonių ekskursijų į 
Lietuvą. Mat, jie ten nuvykę 
patys savo akimis pamato 
socialistinėje santvarkoje 
Lietuvos liaudies pasiektus 
puikiausius laimėjimus viso
se srityse ir sugrįžę nebesi- 
duoda reakcininkams jų mul
kinti.

Vakarų Vokietijoje lygiai 
taij>r kaip ir čia Jungtinėse 
Valstijose bei Kanadoje. Juk 
ir čia neapykantos Lietuvai 
ir jos žmonėms suėsti “va
duotojai” labiausiai priešina
si jaunų, jau čia gimusių ir 
augusių lietuvių vykimui į 
Lietuvą ir susipažinimui su 
joje tikrąją padėtimi. Mat, ir 
čia jie sugrįžę nebetiki reak
cininkų melais ir prasimany
mais.

Mūsų nelaimingas tautietis 
smetonininkas Vytautas 
Meškauskas skundžiasi nebe
galįs nei naktimis užmigti dėl 
JAV vyriausybės tokio bai
saus netekimo autoriteto šio
je visoje “ašarų pakalnėje.”

Savaitinis
Jungtinėse Valstijose :................ $10.00
Kanadoje ...................................... $10.00
Kitur užsienyje............................ $12.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 25 centai

PRICE 25 c

METAI 67-IEJI

300,000-asis diplomas
Kėdainiai, Lietuva. — 

Rugpjūčio 4 dieną Kėdainių 
rajono Kaplių 13-ojoje vidu
rinėje kaimo profesinėje 
technikos mokykloje buvo iš
kilminga diena. Mokyklos 
auklėtiniui Gintautui Budriui 
įteiktas 300,000-asis diplo
mas. Tiek respublikos pro
fesinio techninio mokymo 
mokyklose Tarybų valdžios 
metais liaudies ūkiui pareng
ta kvalifikuotų darbininkų. 
Vien tik šiemet mokyklas 
baigė 1800 vaikinų ir mergi
nų. Paskutinioji moksleivių

laida 22 kartus gausesnė už 
pirmąją.

Lietuvoje yra 84 profesi
nės technikos mokyklos. 
Joms plėsti ir tobulinti val
stybė šį penkmetį skiria 36 
milijonus rublių. Mokyklų 
dieniniuose skyriuose mokosi 
beveik 38 tūkstančiai mok
sleivių, kurie įgyja 150 spe
cialybių.

Ekonominiai skirtumai tarp 
baltųjų ir juodųjų amerikiečių 

dar smarkiai padidėjo

— Šiandien Iz- 
turi 3,676,000 

Iš jų 3,095,000 
o kiti arabai. O

buvęs 
Agen- 
Philip 
atėmi-

gyvento-
žydų ir

metų Iz-

Izraelio gyventojų 
skaičiaus didelis 
išaugimas 

Jeruzalė, 
raelis jau 
gyventojų, 
yra žydai,
kai Izraelis įsikūrė ir tapo 
nepriklausoma valstybe 
1948 metais, toje teritorijo
je tebuvo 800,000 
jų, iš jų 650,000 
150,000 arabų.

Vadinasi, per 30
raelio gyvavimo, jame žydų 
skaičius paaugo 2,445,000! 
Beveik visi jie yra imigran
tai iš įvairių kitų šalių.

Per tuos 30 metų apie 
500,000 žydų emigravo iš 
Izraelio į kitas šalis, apie 
400,000 į Jungtines Ameri
kos Valstijas.

Reikalauja bausti 
už žvalgybos 
demaskavimą

Washingtonas. — Pagarsė
jęs konservatorius senato
rius Barry Goldwater iš Ari
zonos reikalauja, kad 
Centrinės Žvalgybos 
tūros (ČIA) agentas 
Agee būtų nubaustas
mu Amerikos pilietybės.

Dalykas tas, kad Mr. Agee 
parašė ir išleido knygą, ku
rioje jis iškelia aikštėn daug 
nelegališkų, nusikalstamų 
žvalgybos agentų veiksmų 
ypač užsieniuose. Aišku, kad 
toks demaskavimas žvalgy
bos agentų veiklos labai ne
patinka Goldwateriui ir jo 
kolegoms, ir jie darys viską, 
kad Agee būtų nubaustas.

Šiomis dienomis Los An
geles mieste įvykusioje juo
dųjų amerikiečių organizaci
jos National Urban League 
68-oje metinėje konvencijoje 
buvo raportuota, kad per 
pastaruosius trejus metus 
pajamų skirtumai tarp bal
tųjų ir juodųjų amerikiečių 
labai padidėjo. Vyriausia 
priežastis—didelis nedarbo 
tarp juodųjų darbininkų pa
didėjimas, palyginus su ne
darbu tarpe baltųjų.

Lygos prezidentas Vernon 
Jordan kritikavo prezidentą 
Carter už nesilaikymą paža
dų, kuriuos jis sudėjo rinki
minės kampanijos metu. Bet 
jis ir kiti organizacijos vadai 
dar aštriau smerkė Kongresą 
už nesirūpinimą varguome
nės poreikiais. Jie ragino 
juoduosius ir ispaniečius su-

daryti koaliciją kovai už pa
gerinimą būklės.

Lyga labai nepatenkinta, 
kad prezidentas Carteris ne
priėmė kvietimo ir konvenci
joje nedalyvavo, o atsiuntė 
viceprezidentą 
ceprezidentas 
sudėjo kalnus 
dų. Už visas
kaltino Kongresą ir teisino 
vyriausybę. Konvencijoje 
kalbėjo ir Jungtinės Auto
mobilistų Unijos prezidentas 
Douglas Fraser. Jis kritika
vo vyriausybę Kongresą 
abi kapitalistines partijas.

Mondale. Vi- 
savo kalboje 
visokių paža- 
nesekmes jis

ir

atmetė

Naujo popiežiaus rinkimai
Vatikanas. — Popiežiaus j Katalikų Bažnyčios vadovy- 

Pauliaus VI palaikai praeitą bės sostą!
šeštadienį palaidoti didžiau-. Labai galimas daiktas, kad 
siomis iškilmėmis. Jose daly- ir vėl tą aukštą vietą valdyti 
vavo ir daugelio šalių atsto- 540,000,000 katalikų atiteks 
vybės. Jungtinėms Vaisti- kuriam nors Italijos kardino- 
joms atstovavo prezidento i lui.
žmona Rosalyn Carter ir! _
senatorius Kennedy. 4,000 angliakasių

Dabar visur eina plačiau-; neteko darbo
sios spekuliacijos, kas bus Beckl w Va _ giomįs 
išrinktas naujuoju popie
žium, kuris dar yra vadina
mas ir “Šventuoju Tėvu.” 
Pranešta, kad kardinolai 
naujo popiežiaus išrinkimui 
susirinks rugpjūčio 25 dieną. 
Susirinkime dalyvaus 115 
kardinolų. Apie du trečdaliai 
jų yra neitališkos kilmės. 
Jeigu jie susitartų dėl vieno 
kandidato, lengvai galėtų 
nauju popiežium išrinkti iš 
savo tarpo. Deja, tarpe jų 
eina didelė konkurencija. Ir 
kuris gi jų nenprėtų atsisėsti

Rugpjūčio 5

Marti paminklo, 
tokia didelė žmo- 
kokios Kubos so- 
nebuvo mačiusi.

Svečiai iš Airijos 
Tarybų Lietuvoje

Vilnius. — Aną dieną Lie
tuvoje viešėjo į Tarybų Są
jungą atvykę Airijos radijo 
ir televizijos valdybos pirmi
ninkė, parlamento narė Siu- 
zana Šeila Konroj ir Airijos 
radijo ir televizijos generali
nis direktorius George Tho
mas Votersas.

Svečiai susipažino su Vil
niumi, Kaunu lankėsi respu
blikos Televizijos ir radijo 
komitete, domėjosi progra
mų organizavimo ir translia
vimo praktika, su komiteto 
vadovybe tarėsi dėl tolesnio 
abipusiai naudingo bendra
darbiavimo plėtimo. ELTA

Afrikiečiai, azijiečiai 
už nusiginklavimą

Afrikos-Azijos žmonių soli
darumo organizacija išleido 
pareiškimą prieš ginklavimo
si lenktynes. Pareiškime pa
brėžiama, kad branduolinis 
ginklavimasis sudaro mirtiną 
pavojų ne tik Europai ir 
Vakarams, bet taip pat Afri
kai ir Azijai.

Afrikiečiai ir azijiečiai rei
kalauja, kad visi masinio 
naikinimo ginklai būtų sunai
kinti ir kad būtų einama prie 
pilno, visuotino nusiginklavi
mo.

Beirutu Lebanon. — Praei
tą savaitgalį čia sprogo bom
ba ir sunaikino 86 nekaltus 
žmones. Bombos padėjimas 
primetamas palestiniečiui te
roristui. Bet tikrų įrodymų 
nėra. Juk galėjo būti ir 
libaniečio teroristo darbas.

Nieko tokio didelio ir 
gražaus Kuba dar 
nebuvo mačiusi

Havana.
dieną, šeštadienį, baigėsi 
11-asis Pasaulinis Jaunimo 
ir Studentų Festivalis. Pa
baigtuvės įvyko Revoliucinė
je aikštėje prie. Kubos didvy
rio Jose 
Susirinko 
nių masė, 
stinė dar
Buvo apie milijonas dalyvių.

Šis festivalis laikomas vie
nu didžiausių ir įspūdingiau
sių. Jame dalyvavo 145 šalių 
jaunimo ir studentų atstovy
bės. Kaip žinia, jų tarpe 
buvo ir 440 Jungtinių Valsti
jų jaunų vyrų ir merginų. Jie 
iš Festivalio sugrįžo kupini 
nepamirštamų įspūdžių.

Juk, girdi, tas ir tik tas 
“paskatino sovietus paban
dyti Angoloje, be kurios ne
būtų ir Etijopijos.

“JAV šiuo momentu pri
mena banginį,” šaukia mūsų 
Vytautas. “Tai milžiniškas 
sutvėrimas, bet nesudaro jo
kio pavojaus kitoms žuvims. 
Ka§ tokiu atveju pakels pa
galį ar plytą Brežnevui pa
baidyti?’ ’ (“Dirva,’ ’ rugpj. 
10 d.).

Girdisi, kad kai kurie eks
kursantai nusiskundžia, jog 
jie nuvažiavę į Tarybų Są
jungą muitinėje turėję tam 
tikrų sunkumų bei nesusi
pratimų.

Bet patys esate kalti. 
Kiekviena šalis, neišskyrus 
ir Šios šalies (Jungtinių Vals
tijų), turi tam tikrus patvar
kymus, kurie yra privalomi 
visiems iš užsienių ekskur
santams. Jų reikia griežtai 
prisilaikyti. Kas jų neprisi
laiko, tas ieško bėdos.

Valdžios darbininkai
protestuoja

Valdžios darbininkai turi 
savo uniją, kuri vadinasi 
American Federation Go
vernment Employees. Ji turi 
26,000 narių. Neseniai Fe
deracijos Chicagoje įvyko 
konvencija. Joje dalyvavo 
apie 2,000'delegatų.

Konvencija labai aštriai 
kritikavo prezidentą Carterį 
už patvarkymą, kad valdžios 
darbininkams neturi būti ke
liamos algos daugiau kaip 
5.5 procento. Akivaizdoje 
kainų ir infliacijos didelio

pakilimo, tik toks valdžios 
darbininkams algų pakėlimas 
yra nepakankamas.

Konvencijoje kalbėjo ir 
AFL-CIO (Amerikos Darbo 
Federacijos-Industrinių Or
ganizacijų Kongreso) prezi
dentas George Meany. Jis 
pritarė valdžios darbininin- 
kams ir smerkė uždėjimą 
“lubų” už jiems pakėlimą 
algų. Meany ragino valdžios 
darbininkus šio prezidento 
Carterio elgimosi su jais ne
pamiršti, kai ateis rinkimai.

Viešosios ligoninės kritiškoje padėtyje
Šiandien Jungtinėse Val

stijose veikia 1,905 viešosios 
generalinės, miestų bei val
stijų * valdžių finansuojamos 
ir operuojamos ligoninės. Jo
mis daugiausia pasinaudoja 
šalies biednuomenė, nes, pa
prastai, jose gydymo kainos 
gerokai žemesnės. Jos suda
ro apie trečdalį visų šalies 
ligoninių. u

1976 metais buvo sudary
ta komisija šių ligoninių pa
dėties tyrinėjimui. Šiomis 
dienomis komisija pateikė 
savo raportą, kuriame sako-

ma, kad mūsų viešųjų gene
ralinių ligoninių finansinė pa
dėtis yra kritiška, kad dėl 
lėšų stokos jose patarnavi
mas yra prastas, Komisija 
pabrėžia, kad šioms ligoni
nėms reikalinga greita fede
ralinės valdžios finansinė pa
galba. Bet federaliniame ižde 
trūksta dolerių tokiems so
cialiniams poreikiams, kaip 
rūpinimasis liaudies sveika
ta, nes jie y fa sunaudojami 
militarizmo, ginklavimosi, 
branduolinių ginklų gamini
mo reikalams.

Didelė paskola 
Vietnamui

Pasaulinis Bankas 
prezidento Carter nusistaty
mą ir nutarė suteikti Vietna
mo Socialistinei Respublikai 
$60 milijonų paskolą. Pinigai 
labai reikalingi užgydymui 
karo žaizdų, kurias Ameri
kos vesta agresija kraštui 
padarė. Mūsų vyriausybė 
yra priešinga teikimui kokios 
nors finansinės pagalbos 
Vietnamui. Banko nutarimas 
yra dar vienas socialistinio 
Vietnamo laimėjimas.

PREZIDENTAS ĮSIŽEIDĘS 
IR SUPYKĘS

Washingtonas. — Vienas 
prezidento Carterio padėjė
jas ir patarėjas, kuris neno
ri, kad jo vardas būtų mini
mas, prieš kelias dienas re
porteriams pasakė, kad pre
zidentas Carteris esąs labai 
įsižeidęs ir supykęs ant 
AFL-CIO (American Federa
tion of Labor-Congress of 
Industrial Organizations) 
prezidento George Meany. 
Kaip žinoma, pastaraisiais 
laikais Meany pradėjo aštriai 
ir atvirai prezidentą kriti
kuoti už jo administracijos 
antidarbininkišką politiką. 
Pav., Meany pasmerkė prez. 
Carterio patvarkymą, kad 
valdžios darbininkams algų 
kelti daugiau neleis kaip 5.5 
procento. Meany taipgi lai
ko prezidentą atsakingu už 
Kongrese nepraėjimą “Labor 
Law Reform” biliaus.

Reikia atsiminti, kad Car
teris rinkinius laimėjo tiktai 
darbo unijų paramos dėka.

NAUJA SUTARTIS
Tarp Tarybų Sąjungos ir 

Etijopijos padaryta ir pasira
šyta prekybinio laivyno su
tartis. Sutartis pasirašyta 
Etijopijos sostinėje Addis 
Ababa. Etijopijos transporto 
ir komunikacijos ministras 
Yoseouf Ahmed sako, kad 
sutartis yra didelė ir svarbi | 
parama Eijopijai. Ji daug 
padės išvystymui Etijopijos 
prekybinio laivyno Raudono
joje Jūroje.

dienomis West Virginijoje iš 
darbo paleisti keturi tūks
tančiai angliakasių. Iki šiol 
daug anglies iš Amerikos 
būdavo eksportuojama į Ja
poniją ir Vakarų Europą ope- 
ravizmui plieno pramonės, 
kai tos šalys daug plieno 
eksporduodavo į Jungtines 
Valstijas. Bet kai neseniai 
šios šalies vyriausybė žymiai 
apribojo importavimą plieno 
iš Japonijos ir Europos, tai 
tos šalys žymiai sumažino 
anglies importą iš Amerikos. 
Netekus marketo Europoje 
ir Japonijoje, čia daug kasy
klų užsidarė ir tūkstančius 
angliakasių atleido iš darbo.

SMARKUS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS

Santa Barbara, Cal. — 
Praeitą sekmadienį (rugpjū
čio 13 d.) šioje apylinkėje 
įvyko gana smarkus žemės 
drebėjimas, kuris pridarė 
nemažai medžiaginių nuosto
lių ir žmones išgąsdino. Tik 
džiugu, kad, kiek žinoma, 
niekas žmonių nenukentėjo.

Suareštuota ir vedama 
į kalėjimą

SocialistinėBėdinas.
Vokiečių Demokratinė Res
publika ir kapitalistinė Pran
cūzija pasirašė plačią ekono
minę sutartį. Abi šalys turi 
plačiai išvystytas pramones. 
Ekonominis bendradarbiavi
mas padės praplėsti ir politi
nius santykius.

PARAŠŲ RINKIMAS 
LABAI SEKASI

New Yorkas. — Kad jos 
kandidatai New Yorko val
stijoje į' gubernatorius, iždi
ninkus ir kitas aukštas vietas 
lapkričio rinkimuose būtų 
oficialiai įtraukti į kandidatų 
sąrašą, Komunistų Partija 
turi surinkti ir valdžiai įteik
ti 20,000 piliečių parašų. 
Partijos raštinė praneša, kad 
parašų rinkimas prasidėjo la
bai sėkmingai. Per pirmąsias 
dvi vajaus dienas surinkta 
2,000 parašų!

ką

Sekma- 
dieną,

Washingtonas. — 
dienį, rugpjūčio 6 
Baptistų bažnyčia buvo užsi
kimšusi žmonėmis. Mat, jie 
sužinojo, kad pamaldose da
lyvaus ir prezidentas Carte- 
ris su šeima ir norėjo ne tiek 
pasimelsti, kiek prezidentą 
pamatyti.

O už bažnyčios sie
nų lauke didžiulė minia, dau
gumoje susidedanti iš mote
rų, protestavo prieš vystymą

neutroninės (branduolinės) 
bombos. Tuo tarpu bažnyčio
je per pamaldas atsistojo 
viena drąsi moteriškė ir pa
keltu balsu bandė prabilti 
prieš neutroninę bombą. Bet 
pripuolė milžiniškas ginkluo
tas policininkas, uždėjo ant 
jos rankų retežius ir išvedė 
iš bažnyšios tiesiai į kalėji
mą. Šios drąsios ir kovingos 
moteriškės pavardė neskel
biama.

I*
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Šie manevrai neduos taikos
Rugsėjo 5 dieną prašmatnioje stovykloje Camp David 

susitiks mūsų prezidentas Jimmy Carter, Egipto preziden
tas Enwar Sadatas ir Izraelio premjeras Menachem 
Beginąs. Jame nebus atstovaujami nei palestiniečiai, nei 
kitos arabiškos šalys, nei Tarybų Sąjunga, su kuria mūsų 
vyriausybė buvo susitarusi bendromis pastangomis siekti 
pastovios taikos šiame mūsų planetos neramiame kampe. 
Savo laiku net buvo paruoštas ir paskelbtas šių dviejų 
didžiųjų jėgų Vidurio Rytuose taikai pasiekti bendras 
planas. Tam viskam mūsų prezidentas numojo ranka. Jis 
su Egipto ir Izraelio vadų pagalba privers visus kitus šokti 
pagal jų muziką!

Beje, ignoruojamos yra ir Jungtinės Tautos. Net keliais 
atvejais pasaulinės organizacijos sekretorius Kurt Wald
heim yra storai pabrėžęs, kad vienintelis kelias į taiką 
Vidurio Rytuose veda per Ženevą, tai yra( atnaujinimą 
Ženevos konferencijos, kurioje dalyvautų ne tik Izraelis, 
Jungtinės Valstijos ir Egiptas, bet visos arabiškos šalys, 
palestiniečiai ir Tarybų Sąjunga, ir kuriai pirmininkautų 
Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga. Bet vietoje 
Ženevos, mes šiandien turime Camp David; vietoje plačios, 
tikrai pajėgios ir autoritetingos konferencijos, turime 
greitomis trijų lyderių iškeptus manevrus!

Nesiskaito su 
liaudies poreikiais

Kongrese šiandien yra susidariusi galinga reakcinių jėgų 
koalicija, tikslu nepraleisti jokio liaudies poreikiams 
naudingo nutarimo. Antai ji yra pasimojus atmesti 
pasiūlymą skirti įvairių viešųjų darbų programai CETA 
(Comprehensive Employment and Training Act) 13 bilijo
nų dolerių. Jai jau pavyko Atstovų Rūmuose atmesti 
pasiūlymą iš militarinio biudžeto paimti virš du bilijonus 
dolerių, kurie skiriami statymui penkto milžiniško bran
duolinio lėktuvnešio, ir perkelti į viešųjų darbų fondą. Jau 
net ir prezidentas Carteris sako, kad šis lėktuvnešis 
nereikalingas.

Tuo tarpu šioji reakcinė koalicija planuoja Pentagono 
(militarizmo) 1979 metų biudžetą sudaryti 130 bilijonų 
dolerių. Ir viskas rodo, kad tas ėjimas jai pilnai pavyks. 
Jau net New Yorko kongresmanas Joseph P. Addabbo 
protestuoja prieš tokios milžiniškos sumos skyrimą gyny
bos (militarizmo) reikalams. Nepateisinamas yra didinimas 
išlaidų gynybai, jis sako, kai tiek, daug Amerikos liaudies 
poreikių yra apleisti. Jo supratimu, didinimas militari- 
niams reikalams išlaidų šiandien dalinai atsako ir už 
infliacijos siautėjimą. Mr. Addabbo šiuo klausimu šimtu 
procentų teisus.

Tos pačios nuomonės yra ir mūsų miestų didmiesčių 
merai. Šiomis dienomis daugiau kaip tuzinas jų, Detroito 
mero Young vadovybėje suvyko į Washingtoną daryti 
spaudimą į Kongresą, kad jis pakeistų nusistatymą ir 
daugiau dėmesio kreiptų į liaudies poreikių patenkinimą, o 
mažiau į militarizmo reikalus.

Kaip žinia, dešiniųjų, reakcinių jėgų įsigalėjimu Kongre
se yra labai susirūpinęs ir darbo unijų judėjimas. Tų pačių 
jėgų Kongrese ir už jo ribų yra vedama energinga ir 
pavojinga ofensyva prieš darbininkų klasę. Tos pačios 
jėgos, kaip žinia, deda visas pastangas į tarptautinius 
santykius sugrąžinti šaltojo karo gadynę, padidinti įtempi
mą ir ginklavimosi varžybas.

Labai sveikint i nas re iškiny s
Smarkiai klysta tie, kurie įsivaizduoja, kad Amerikos 

žydų bendruomenė yra vieninga Izraelio vyriausybės 
nūdienės politikos klausimu. Kaip tik priešingai: Joje yra 
gana plati ir veikli opozicija Izraelio vyriausybės su 
premjeru Beginu priešakyje nusistatymui. Antai liepos 7 
d. laikraštis “Jerusalem Post“ paskelbė net 500 Amerikos 
žydų veikėjų pasirašytą pareiškimą, kuriame jie pilnai 
užgiria pačiame Izraelyje smarkiai besivystantį judėjimą 
“Taika dabar.“ Tai judėjimas, kuris priešingas vyriausybės 
užsispyrimui negrąžinti arabams per 1967 metų karą 
užgrobtų jų teritorijų. Nesugrąžinus tų teritorijų negali 
būti nė kalbos apie pasiekimą Vidurio Rytuose pastovios 
taikos bei ramybės.

Minėtą amerikiečių žydų pareiškimą pasirašo tokie 
žymūs veikėjai, kaip I. F. Stone, Arthur I. Waskow, 
Richard Yaffe, Morris Schappes, A. B. Magil, Gedalia 
Sandler ir kt. Labai įdęmu ir tas, kad tarpe 500 
pasirašiusių yra net 56 dvasininkai (rabinai). Tas ryškiau
siai parodo, kaip plati Amerikos žydų bendruomenėje yra 
opozicija dabartinei Izraelio vyriausybės politikai.

Komunistų užuojauta ir parama
New Yorkas. — Prieš kiek 

laiko kilęs gaisras labai suža
lojo 179 metų senumo pa
minklinę bažnyčią St. Marks- 
in-the-Bowery Episcopal
Church. Jos atstatymas pa
reikalausiąs mažiausia
$50,000. Tam tikslui bažny
čios klebonas kunigas David

Garcia prašo aukų. Atsiliepi
mų daug. Net Komunistų 
Partijos veikėjas ir kandida
tas į New Yorko valstijos 
gubernatorius Jarvis Tyner 
pasiuntė kun. Garcia užuo
jautos laišką ir aukų bažny
čios atstatymo fondui.

Kas ką rašo ir sako
NUSIVYLIMAS 
KAPITALISTINIŲ 
VALSTYBIŲ GALVOMIS

Kunigų “Drauge” (rugpjū
čio 4 d.) tūlas Petras Indrei - 
ka straipsnyje “Bonnos kon
ferencija nieko nedavė” ne
slepia savo didelio nusivyli
mo didžiųjų kapitalistinių ša
lių diplomatais ir galvomis— 
prez. Carteriu, premjeru 
Schmidtu, premjeru Fukuda 
ir kitais.

“Pasitarimų metu,” sako 
Indreika, “kancleris H. 
Schmidtas, matydamas, kad 
konferencija atsidūrė akli- 
gatvyje, pirmasis pasiūlė 
ateiti Amerikai į pagalbą ir 
palengvinti jai išbristi iš eko- 
nomisių sunkumų. Jis davė 
pažadą, kad Vak. Vokietijos 
vyriausybė imsis priemonių 
ir skatins savo prekybinin
kus ir gyventojus daugiau 
pirkti Amerikos gaminių, o 
savo krašto eksportą bandys 
nukreipti į kitus kraštus . . . 
Tačiau kanc. H. Schmidtas 
prie savo pasiūlymo pridėjo 
ir pageidavimą, kad JAV 
dėtų pastangas dolerio ver
tės kritimui sustabdyti, in
fliacijai pažaboti, suvaržyti 
naftos importą, stengtis su
balansuoti savo biudžetą ir 
aktyviai prisidėti prie tarp
tautinės prekybos stabiliza
vimo.

Tuo tarpu japonų premje
ras Fukuda visai nutylėjo 
apie planus ar importo su
varžymą į JAV ir apie prisi
dėjimą prie ekonominės pa
dėties pagerėjimo. Jis tik 
pareiškė, kai paliečiama vie
no ar kito krašto piniginė, jis 
pats randa ir priemonių jai 
apsaugoti.

Jau giliai atsidusęs:
“Vakarų diplomatai vy

riausybių galvos gal ir sten
gėsi šioje konferencijoje sta
bilizuoti bešlyjančią pasauli
nę ekonominę padėtį ir laukė 
iš Amerikos stipresnių paža
dų, kurių prezidentas Carte
ris nesiryžo padaryti, nes jis 
yra bejėgis prieš kongresą 
netik energijos kontrolėje, 
infliacijos apvaldyme, kuri 
jau pašoko iki 10 proc., ar 
išlaidų apkarpyme ir biudže
to subalansavime.“

PAGALIAU IR JIE 
SURADO ŠIOJE 
ŠALYJE KRIZŲ

Mūsų didelei nuostabai 
Chicagos menševikų laikraš
tyje rugpjūčio 2 d. per visą 
pirmąjį puslapį sprindinėmis 
raidėmis antraštė: “Infliaci
ja—neužgydomas skaudu
lys.“

Girdi: “Ji auga ir auga. 
Infliacija—didžiausias rūpes
tis prez. Carteriui. Lyg būtų 
kokia nepagydoma žaizda, ji 
neduoda ramiai miegoti ne 
tik prezidentui ir jo padėjė
jams, bet vargina ir visą 
Amerika.” Ir toliau:

“Smunkantis doleris ir ky
lančios kainos sulaiko pastan
gas išgydyti aršiausią ameri
kiečių ekonominę ligą. Ji 
slopina ir neleidžia tinkamai 
tvarkytis krašto ūkiui. Pir
moji prez. Carterio prieš 
infliacinės programos fazė 
bei raida neišugdė teigiamų 
vaisių.“

Mūsų broliai menševikai 
slepia nuo savo skaitytojų tą 
didelę, nepaneigiamą ir neuž
ginčijamą tiesą, kad infliacija 
ir per metų metus siautėjan
ti ekonominė krizė yra “lyg 
kokia nepagydoma žaizda“ 
tiktai mūsų kapitalistinėje 
Amerikoje ir visame kapita
listiniame pasaulyje, bet kad 
šios pabaisos nei su žiburiu 
nesurasi Tarybų Sąjungoje 
ir kitose socialistinėse šalyse. 
Kodėl? Nejaugi Martynas 
Gudelis ir jo vienminčiai dar 
ir šiandien apie tai niekada 
nepagalvoja? Būtų įdomu iš
girsti iš jų pačių lūpų.

MOKSLO IR TECHNIKOS 
VAIDMUO LIETUVOS 
LIAUDIES ŪKYJE

Žurnale “Mokslas ir techni
ka” (1978-7) sakoma:

“Šiuolaikiniame mokslo ir 
technikos revoliucijos amžiu
je net sunku įsivaizduoti, 
kokią svarbią vietą, vystant 
liaudies ūkį, turi mokslo ir 
technikos pažanga. Naujausi 
mokslininkų atradimai ir iš
radimai, kolektyvinis mokslo 
ir technikos poblemų spren
dimas bei masinis jų panam 
dojimas sudaro palankias są
lygas labai sparčiai vystyti 
mokslą ir techniką visose 
liaudies ūkio srityse, žymiai 
sutrumpinant laiką nuo tech
nikos sukūrimo iki įdiegimo 
ir gamybos.

Mokslo ir technikos pasie
kimų taikymas liaudies ūkyje 
tapo ne tik masinis, bet ir 
organizuotas, paremtas rea
lia materialine gamybine ba
ze, kurios pagrindą sudaro 
valstybiniai bei mokslo įstai
gų ir gamybinių organizacijų, 
įmonių, susivienijimų planai.

Svarbiausios mokslo ir 
technikos priemonės respu
blikos liaudies ūkiui toliau 
vystyti kasmet įtraukiamos į 
Valstybinį ekonominio ir so
cialinio vystymo planą ir 
tampa įstatymu visiems, ku
rie privalo jas vykdyti. Tai 
rodo, kokią didžiulę reikšmę 
mokslo ir technikos pažangai 
skiria respublikos vyriausy
bė.”

“TAI BUVO REALISTIŠKI, 
PROTINGI IR TAIKŪS 
ŽINGSNIAI. . .”

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (rugpjūčio 2 d.) straip
snyje “Prieš 33 metus Pots
dame” V. Kavaliauskas pa

CECILIENHOFO RŪMAI

ŽMOGUS IR SVEIKATA

Trūksta Vitaminų .
Patariami gydytojo, o kar

tais ir savavališkai, imame 
vartoti vitaminus, norėdami 
sustiprinti sveikatą. Vitami
nų populiarumas supranta
mas, nes jie iš tiesų puikus 
geros savijautos skatintojas. 
Tačiau ne visi žinome, kaip 
organizmas reaguoja į vita
minų perteklių. O jis turi 
sunaudoti labai daug energi
jos, kad galėtų tuo pertekliu
mi atsikratyti. Taigi išmintis 
—sviestu košės nepagadinsi 
—šiuo atveju visiškai netin
ka.

Mokslininkai teigia, kad 
žmogus, per daug suvartojęs 
vitaminų, gali pasijusti taip 
blogai, kaip ir visiškai jų 
negaudamas. Ilgai ir gausiai 
vartojant vitaminus, gali at
sirasti alergija, chroniška in
toksikacija, hipervitaminozė 
ir t. t. Ypač toksiški vitami
nai D ir A. Todėl ilgesnį 
laiką juos vartoti be gydyto
jo kontrolę? negalima.

Žiemą, pavasarį pas mus 
dažnai pastebima vitaminų C 
ir E stoka. Paprastai svei
kam žmogui pakanka vitami
nų, kurie yra produktuose. 
Ypač vasaros metu reiktų 
daug valgyti uo^ų, daržovių, 
vaisių, kad organizmas su
stiprėtų.

teikia keletą įdomių pastabų. 
Jis rašo:

“1945 metų rugpjūčio 2-o- 
sios ryte trijų antihitlerinės 
koalicijos valstybių—TSRS, 
JAV ir Didžiosios Britanijos 
—vadovai susirinko Cecilien- 
hofo rūmuose, Potsdame. 
Čia, prie apvalaus stalo, bu
vo pasirašyti istoriniai Pots
damo dokumentai.

Konferencija Berlyno prie
miestyje truko dvi savaites. 
Joje buvo numatyti naujos, 
taikios pokarinės Europos 
pamatai, aptarti būdai, kaip 
apsaugoti žemyną nuo naujo 
karo pavojaus. Sąjungininkai 
įsipareigojo siekti, kad vo
kiečių žemėje niekuomet 
daugiau neatgimtų fašizmas 
ir militarizmas. Konferenci
jos dalyviai priėmė nutarimą 
dėl naujų sienų tarp pokari
nės Europos valstybių.

Kaip įrodė istorija, tai bu
vo realistiški, protingi ir 
taikūs žingsniai. Jų sustab
dyti negalėjo nei tolesnė 
veidmainiška Vakarų politi
ka, nei “šaltojo karo” laiko
tarpis.

Logišku Potsdamo konfe
rencijos tęsiniu tapo 1975 
metais įvykęs Europos Sau
gumo ir bendradarbiavimo 
pasitarimas. “Helsinkio pasi
tarimas tapo svarbiausiu įvy
kiu Europos tautų politinia
me gyvenime po Potsdamo” 
—tai pripažįsta visos demo
kratinės pasaulio jėgos. Trys 
dešimtmečiai skiria šiuos du 
istorinius įvykius, ir abu jie 
buvo mūsų partijos. Tarybų 
Sąjungos vyriausybės taikin
gos politikos rezultatas.

. . . Kada tik beatvyktum į 
Potsdamą, Cecilienhofe vi
suomet pilna turistų. Įvairio
mis kalbomis šnekantys žmo
nės žvelgia į didelį stalą su 
trijomis sąjungininkų vėlia
vėlėmis. Stalą, prie kurio 
buvo galutinai baigtas karas 
prieš hitlerinį fašizmą, kuris 
primena, kaip svarbu ir būti
na kovoti už taiką.”

. . O jei per daug?
Mokslininkai tvirtina, jog 

sunkiai fiziškai arba įtemptai 
protiškai dirbant, tų vitami
nų, kuriuos žmogus gauna su 
produktais, nepakanka. Pa
pildomai jų reikia nėščioms 
moterims bei pagyvenusiems 
žmonėms. Tąsyk reikia var
toti vitamininius preparatus. 
Tačiau jokiu būdu ne savava
liškai. Paskirdamas vartoti 
vitaminų gydytojas atsižvel
gia į lytį, amžių, profesiją, 
darbo intensyvumą, į klima
tines, buitines sąlygas ir 
fiziologines ypatybes.

Taigi negalima lengvabū
diškai vartoti vitaminų kiek 
kam patinka. Ne be reikalo 
dabartinėje medicinoje būti
ni ne tik vitaminai, bet ir 
antivitaminai. Tai medžiagos 
(antibiotikai, sulfanilamidi- 
niai preparatai), slopinančios 
vitaminų veikimą organizme.

Labai vertindami vitami
nus, kurie iš tiesų reikalingi 
mūsų organizmui, neskubėki
me sau paskirti gydymo kur
są. Kas per daug—tas ne
sveika.

Semionas Ciausovskis
Farmakologijos 
mokslų kandidatas 

Iš Vilniaus dienraščio 
“Tiesa”

ž onės, saugokite taiką!
[JUSTO PALECKIO LAIŠKAS IŠ MASKVOS)

H

Pereitą kartą buvau Mask
voje kovo mėnesį ryšium su 
kelione į Pasaulinės Taikos 
Tarybos sušauktąjį parla
mentarų pasitarimą Helsin
kyje. O šį kartą atvykau į 
Maskvą, taip pat visuomeniš
kais reikalais—į iškilmingąjį 
posėdį, skirtą Tarybų Sąjun- 
gos-Austrijos, draugijos 20 
metų sukakčiai paminėti. 
Kadangi draugijos pirminin
kas P. Aleksejevas (“Izvesti- 
jų” redaktorius) išvykęs į 
užsienį, man teko šiam susi
rinkimui pirmininkauti kaipo 
pirmininko pavaduotojui.

Pranešimą apie draugijos 
veiklą padarė mano kolegė, 
pirmininko pavaduotoja, Ru
sijos Federacijos Ministrų 
Tarybos pirmininko pava
duotoja L. Lykova. Žymėti
na, kad be tiesioginių drau
gystės ir susiartinimo ryšių, 
kuriuos vykdo mūsų centrinė 
draugija, su atskiromis Aus
trijos sritimis bendrauja eilė 
sąjunginių respublikų. Taip 
Lietuva bendrauja su Zalc
burgo sritimi, Latvija—su 
Štyrija, Armėnija—su Fo- 
rarlbergu ir 1.1.

Apie broliškos Austrijos- 
Tarybų Sąjungos draugijos 
veiklą papasakojo atvykęs iš 
Vienos tos draugijos Centri
nio sekretoriaus pavaduoto
jas L. Rafelsbergeris. Kalbė
jo eilė įžymių draugijos akty
vistų. Užbaigoje mus, keletą 
vadovaujančių draugijos dar
buotojų, apdovanojo Sąjun
ginės draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis 
sąjungos prezidiumo medaliu 
“Už įnašą į draugystės reika
lą.”

Verta atžymėti, kad nuo 
tos mūsų draugijos įsteigimo 
ligi mirties pirmininku buvo 
garsusis tarybinis kompozi
torius Dimitrijus Šostakoyi- 
čius. Gi Austrijoje draugijoj 
pirmininku nuo įsteigimo ligi4 
mirties buvo įžymus moksli
ninkas prof. Dr. Hugo Glaze - 
ris, miręs užpernai, susilau
kęs 92 metų amžiaus.

Kosmonautų žygis erdvėje
Vakar televizijos kameroje 

stebėjau nepaprastą vaizdą 
—kaip mūsų tarybiniai kos
monautai (jūsiškai tariant— 
astronautai) V. Kovalionokas 
ir A. Ivančenkovas “vaikš
čiojo po dangų.“ Tai reiškia, 
kad iš erdvėlaivio “Saliut-6” 
jie išėjo į atvirą erdvę ir iš 
lauko pusės atliko kai kurių 
erdvėlaivio išorinių prietaisų 
pakeitimus. Dabar toks pasi
vaikštinėjimas po dangaus 
erdvę jau priprastas daly
kas, nes jau keletas tarybi
nių kosmonautų jį yra atlikę. 
Iš kosminių skridimų centro 
savo draugų žygį erdvėje 
sekė ir komentavo mūsų pir
masis į ėrdVę įšėjęs kosmo
nautas A. Leonovas.

O koks tai stebuklas atro
dytų mano tėvui, mirusiam 
1912 m., net žinias apie 
pirmuosius lėktuvų skridi
mus laikiusiam artėjančio 
“pasaulio galo“ ženklais.*

Džiugu dėl vis didesnių 
mokslo ir technikos laimėji
mų. Tačiau negali nejaudinti 
ir nekelti rūpesčio tai, kad

Laiškas Rosalyn Carter
Dienraštis “Daily World” 

(rugpjūčio 10 d.) paskelbė 
labai įdomų Vera Fisher iš 
Northampton, Mass., laišką 
prezidento žmonai, Roslyn 
Carter. Laiško autorė'sako, 
kad ji buvo nustebinta, kai 
išgirdo, kad Rosalyn susirū
pino “žmogaus teisėmis“ dėl 
Sčaranskio Tarybų Sąjungo
je, kai tuo tarpu ji nekreipia 
jokio dėmesio į daugybę 
žmogaus teisių paneigimą 
šioje šalyje. Pav., ji sako, 
“jūsų vyras, prezidentas 
Carter, nieko nedarė dėl 
nuosprendžio nubausti, sudė

greta pažangos dar esama 
jėgų, kurios atkakliai prieši
nasi taikos ir tautų draugys
tės idėjų įsigalėjimui vietoje 
nesantaikos ir karo grėsmės 
negando skleidimo.

Taika pati savaime neateina
Štai skaitau žurnale “Ne- 

delia” straipsnį, pavadintą 
“Žmonės, saugokite taiką!” 
Jame džiaugiamasi, kad jau 
daugiau kaip 30 metų Euro
pa gyvena taikos atmosfero
je, džiaugiasi švariu žydriu 
dangumi ir vaikų šypseno
mis. Tačiau taika neateina 
pati savaime, reikia už ką 
kovoti prieš tas jėgas, kurios 
žaidžia grasinimais karu ir 
tarptautiniu įtempimu, pel
nosi iš ginklavimosi, stengia
si išpūsti karo žaizdrą. O 
karo žaizdras negailestingas. 
Verta priminti, kad per šimt
metį nuo 1600 ligi 1699 metų 
karuose žuvo apie 3 milijonai 
žmonių, o per paskutinį pa
saulinį karą 1939-1945 metais 
karo aukomis tapo 55 milijo
nai. Lėšos, išleistos karo 
reikalams po 1945 metų su
daro skaitlinę, kuri naudoja
ma gal tik tarpžvaigždiniams 
nuostoliams skaičiuoti—6 tri
lijonai dolerių.

Dabar per metus ginklavi
mosi lenktynėms išleidžiama 
per metus 400 bilijonų dole
rių—daugiau kaip bilijonas 
(miliardas) per dieną! Į karo 
reikalų sferą įtraukta apie 50 
milijonų žmonių. 0 šių dienų 
branduolinis arsenalas savo 
galybe prilygsta 1,300 milijo
nų bombų, kurių kiekviena 
prilygsta tai bombai, kuri 
buvo numesta ant Hiroši- 
mos. Tik penkioliktos dalies 
tų sprogmenų atsargų pa
kaktų visai žemės gyvybei 
sunaikinti. O dabar žmonija 
yra išvakarėse naujos ginkla- 

tvimosr etapo * grėsmės, kuri 
gali padidinti-"katastrofinio 
karo pavojų, nes ruošiamasi 
gaminti tokį naują totalinio 
naikinimo ginklą, kaip nei- 
troninį.

Nudėvėta karo 
kranklių pasaka

Tiems naujiems ginklavi
mosi šuoliams pateisinti karo 
krankliai kartoja savą pasa
ką apie “tarybinį pavojų.” Į 
tai žurnalas pareiškia: “Taip, 
mūsų šalis turi galingas gin
kluotas pajėgas žemėje, ant 
vandens ir ore. Bet jos skir
tos tiktai gynimosi reikalui. 
Tarybų sąjunga “niekada ne
stos į agresijos kelią, nieka
da nepakels kardo prieš kitas 
tautas.“ Tai mūsų partijos ir 
valstybės vadovo L. Brežne
vo žodžiai. Tie žodžiai yra 
tapę mūsų gyvenimo, mūsų 
kovos prieš ginklavimosi 
lenktynes, kovos už nusigin
klavimą įstatymu.

Mes norime, kad žydrasis 
dangus virš galvos būtų šva
rus, kad viso pasaulio vaikų 
akys būtų laimingos. Mes 
norime, kad apie karą jie 
sužinotų tiktai iš filmų, kny
gų ir pasakojimų apie praei
tį.“

Justas Paleckis
Maskva, 

1976.7.30

jus į krūvą, 222 metų kalėji
mu Wilmington Ten, kurių 
tarpe yra ir kunigas Chavis, 
net ir po to, kai trys liudinin
kai, kurie iprieš juos liudijo, 
savo liudijimus atšaukė. Čia 
juk turime aiškų žmogaus 
teisių sulaužymą. Šitie Wil
mington Ten buvo teisiami ir 
nubausti už kovą prieš rasiz
mą ir puoselėjimą žmogaus 
teisių.

Kaip žinia, Rosalyn Carter 
taipgi nėra nė žodeliu užta
rus šių politinių kalinių. Rū
pinasi Ščaranskio teisėmis, o 
nepaiso savo piliečių teisių!
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Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
23-iasis seimas Chicagoje .

LAISVĖ

DOKUMENTAI LIUDIJA V. UŽGIRYS

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

Anksti penktadienio rytą, , albumą, pažymint 50 metų 
rugpiūčio 4 d., pradėjo rink
tis delegatai. Dalis jų buvo 
atvykę ketvirtadienio vaka
re ir apsistoję Holiday vieš
butyje, kur vyko seimas. 
Pirmoji sesija prasidėjo 
10 vai. ryto. Ją atidarė LDS 
Antrosios apskrities komi
teto pirmininkas R. Jankei, 
kuris pasveikinęs delegatus 
ir palinkėjęs nutiesti gerus 
planus LDS ateities veiklai, 
pakvietė LDS Centro valdy
bos prezidentą Servit Gugą 
vesti seimo tvarką.

Išrinkta mandatų komi
sija: Alvina Strich, Louise 
M. Knudsen, Frances Jor
dan. Pirm. S. Gugas pakvie
tė Amelią Ješkevičiūtę su
dainuoti šalies himną.

Prezidiumo pirmininku iš
rinktas Alfons Rye, pagel- 
bininku John Rigely; sekre
tore Anne Yakstis; rezoliu
cijų komisijon: Ieva Miza- 
rienė, Charles A. Neumann, 
Julija Marazienė.

Mandatų komisija prane
šė, kad atstovaujamos 16 
kuopų iš 7 valstijų; delega
tų, įskaitant tris jaunuolius, 
buvo 43, o Centro komiteto 
buvo 7 nariai. Iš viso — 50 
sprendžiamų balsų.

Po mandatų komisijos ra
porto (kuris tapo priimtas) 
tvarką vesti jDerėmė seimo 
išrinktas pirmininkas Al
fons Rye.

Skaitytas laiškas nuo dak
taro kvotėjo P. Gustaičio. 
Jis apgailestavo negalintįs 
seime dalyvauti ir linkėjo ... . , . 2 , .
seimui pravesti reikšmingus Poseiminiame bankiete dainų programos 
nutarimus ateities veiklai. 1 pildytojai—jos

Pakviesta eilė delegatų 
pakalbėti. Visi linkėjo iš- , 

mintingai nutiesti planus 
siekiant LDS augimo ir jos 
veiklos ribų plėtimo.

Išsamų raportą davė LDS 
Centro valdybos preziden
tas S. Gugas. Taipgi sekre
torė Anne Yakstis, ižd. A. 
Yuskovic bei kiti Centro 
valdybos nariai.

Sekretorė pažymėjo, kad 
nuo praeito seimo netekome 
200 narių. Dauguma jų iš
keliavo amžinam poilsiui. Jų 
vieton gautas gražus skai
čius naujų narių.

Iždo globėjai pranešė, kad 
visi finansiniai reikalai ve
dami tvarkingai.

Paaiškinta, kad laikraštis 
“Tiesa” išeina reguliariai. 
Jeigu kartais nariai jį gau
na pavėluotai, tai dėl tam 
tikrų nesklandumų pašte. 
Lietuvišką “Tiesos” skyrių 
redaguoja J. Siurba, o ang
lišką — Anne Yakstis.

Pasibaigus visiems rapor
tams, turėta pirmosios sesi
jos pertrauka nuo 12 vai. 
iki 1:30 vai.

Sesijai atsinaujinus, buvo 
diskusijos apie raportus.

Nutarta pakeisti konsti
tucijos punktą, kur nurody
ta rinkti vieną delegatą nuo 
15 narių gerame stovyje; 
ateityje reikės rinkti vieną 
delegatą nuo 10 narių.

Aptartas ir organizacijos 
vardo pakeitimo klausimas. 
Po pasiūlymų ir kontrpa- 
siūlymų, eita prie balsavi
mo. 34 delegatai balsavo už 
tą patį LDS vardą, o 4 de
legatai pasisakė už pakeiti
mą. Tad atsižvelgiant į dau
gumos norą, viskas palikta 
kaip buvo iki šiol.

Rugpjūčio 5 dieną sesija 
prasidėjo 10 vai. 15 min. Iš
šaukti delegatų vardai ir 
įteikti LDS ženkleliai.

Perskaityta LDS veiklos 
rezoliucija. Pasiūlyta 1980 
metais išleisti LDS veiklos

organizacijos gyvavimą. Re
zoliucija priimta ir to darbo 
pravedimui išrinkta komisi
ja iš šių delegatų: Antano 
Vasario, Aldonos Olson ir 
Frances Jordan.

Prieš užbaigiant seimą 
Centro valdybos prezidentas 
Servit Gugas vėl perėmė 
tvarkos vedimą. Jis papra
šė delegatus atsistoti ir vie
nos minutės susikaupimu 
pagerbti atminimą mirusių 
narių, kurie nuo praeito sei
mo mus paliko visiems lai
kams.

32 balsais nutarta sekantį 
seimą laikyti New Yorke. 
Nutarta seimo protokolą 
paskelbti LDS organe “Tie
sa”. LDS Centro valdybos 
prezidentas S. Gugas 23-ąjį 
seimą uždarė 12:30 vai.

Pasivaišinimai
Be diskusijų bei rūpestin

gų aptarimų LDS reikalų, 
turėta ir draugiškų pasivai- 
šinimų. Rugpjūčio 4 d. 8 vai. 
vak., LDS Antrosios apskri
ties iniciatyva, buvo pavai
šinti visi delegatai. Vaišės 
tęsėsi iki vėlyvo vakaro. Ne
trūko malonių pokalbių ir 
LDS ateities veiklos išnag
rinėjimo, siekiant organiza
ciją solidžiai išlaikyti.

Rugpjūčio 5 d. vakare bu
vo suruoštas banketas ir 
šauni programa. Prieš ban
ketą buvo kokteilis. Banke
tas buvo šaunus, jo dainų

programa dar šaunesnė.
Pradžioje delegatus 

svečius pasveikino LDS 
Antrosios apskrities pirmi
ninkas R. Jankei ir pakvietė 
S. Gugą eiti pirmininko pa
reigas. Jis pasakė gražią 
kalbą ir paprašė LDS Cent
ro valdybos iždininkę Ame
lia Yuskovic įteikti LDS va- 
jininkams jų užsitarnautas 
dovanas.

Po to sekė dainų progra
ma. Malonu pažymėti, kad 
turėjome labai brangių sve
čių iš Lietuvos — daininin
kus Joną Girijotą, Edmun
dą Kuodį ir jo žmoną, mu
zikę. Ji jiems ir akompana
vo. Svečiai sudainavo aštuo- 
nias dainas, o publika vis 
prašė Lisuoti.

Taipgi puikiai pasirodė 
niujorkietės Amelia Ješke- 
vičiūtė-Young ir Nellie Ven- 
tienė. šauniai padainavo ir 
mūsų lakštutė Wanda Gai
daro. Joms akompanavo mu
zikė Valeria Urbikas.

Trumpai suglaudus, LDS 
23-asis seimas buvo gausus, 
darbingas, ir pas visus ma
tėsi geras ūpas ir šauni nuo
taika. Dabar visų pareiga, 
kad sekantis seimas, kuris 
bus jubiliejinis, nes jame at
žymėsime organizacijos 50 
metų gyvavimo sukaktį, bū
tų dar gausesnis delegatais, 
o kad per šį laikotarpį na
riai padvigubėtų.

Seimo Dalyvė

ir [Tęsinys iš praeito num.]

Iš kairės—■ dainininkai Edmundas Kuodis ir Jonas Girijotas. 
Jiems akompanuoja pijanistė Jūratė Kuodienė.

Solistė Amelia Jeskevičiūtė Solistė Nellie Ventienė

Solistė Wanda Gaidam
C

Taigi, įkyrus ir įžūlūs i Beje, ir bažnytinė valdžia 
supranta, jog ji negali pa
keisti pasaulietiškos valdžios 
ar su ja susitapatinti. Nė 
viena demokratinė Vakarų 
valstybė neleidžia katalikų 
vyskupams diktuoti jai įsta
tymus, piliečių sąžinės reika
lų tvarkymą pagal bažnyti
ninkų antidemokratinius pa
geidavimus. Tuo tarpu lietu
vių išeivių kunigai ir klerika
lų veikėjai kažkodėl nenori 
paisyti šito ir randa reikalin
gu Lietuvai, tarybų valdžiai 
kategoriškai siūlyti kitus val- 
dymosi ir santykių su bažny
čia įstatymus. Šiaip ar taip, 
tai jau mūsų kraštas ir tauta 
statomi į žemesnę, negu kiti 
šiuolaikiniai kraštai, padėtį, 
yra menkinami.

Štai pagal 1927 m. rugsėjo 
27 d. Lietuvos ir Vatikano 
konkordato IX straipsnį (do
kumentas Nr. 64) numatoma 
tokia vyskupų skyrimo tvar
ka:

“Vyskupų skyrimas pri
klauso šv. Sostui. Jo Švente
nybė sutinka, prieš skirda- < gali jokioje bažnytėlėje kilti 
mas arkivyskupą, diecezijų 
vyskupus, vyskupus-padėjė- 
jus, eum iure succersionis, 
kreiptis į respublikos prezi
dentą, kad įsitikintų, jog 
prezidentas neturi politinio 
pobūdžio priežasčių prieš jų 
kandidatūras.”

Vyskupai turėjo prisiekti 
krašto valdžiai ištikimybę.

Tačiau kažkodėl išeivijos 
klerikalų propagandininkai 
nesutinka šios elementarios 
teisės suteikti Tarybų Lietu
vos valdžiai: šaukdami dėl 
dviejų vyskupų, kurie buvo 
paskirti neatsižvelgiant į 
Lietuvos valdžios požiūrį dėl 
‘‘politinio pobūdžio priežas
čių,” jįę reikalauja vienpusiš
kos 
vyskujinis. Tik prisiminkime, 
koks nedraugiškas, jei nepa- 
sakytumelproyokacinis buvo 
išeivijoje sūkeltas triukšmas 
prieš du naujus Lietuvos 
vyskupus, paskirtus popie
žiaus valia,—vien už tai, kad 
jiems pareigos buvo patikė
tos sutinkant Lietuvos val
džiai, atseit priimtini ir Ta
rybų valdžiai, tad negeri, 
netinkami.

Bet kodėl A. Smetonos 
valdžios reikėjo atsiklausti, 
skiriant vyskupus, o Tarybų 
valdžios—ne?

Ir apskritai išeivijos lietu
vių klerikalai labai nevieno
dai traktuoja vienų ar kitų 
teises. Jeigu Čilės ar Brazili
jos valdžia kalina ir persekio
ja vyskupus, kurie pasisako 
prieš nežmonišką savo tautų 
padėtį, nei “Draugas,” nei 
“Aidai,” nei užsienio lietuvių 
kunigai at klerikalai nešau
kia apie persekiojamą bažny
čią, visiškai tyli, leidžia 
bausti vyskupus ir kunigus, 
net neprotestuoja prieš jų 
šaudymą. O jeigu Lietuvoje 
vyskupai ar kunigai užsiima 
priešvalstybine veikla, remia 
nacionalistinį ginkluotą po
grindį, kenkia valdžios politi
kai, tai pagal išeivijos antita- 
rybininkus jų negalima su
drausti, jie esą virš valsty
bės įstatymų, kurių kaip ir 
visiems piliečiams pritaiky
mas jau reiškiąs bažnyčios

“opozicinis” krikdemų kiši
masis į buržuazinės valdžios 
reikalus pagrįstas ne demo
kratijos ar sąžinės laisvės 
interesais, o siekiant katali
kų bažnyčios teisių tvarkyti 
valstybės reikalus ir ‘ener
gingiau kovoti prieš kairią
sias, demokratines, antifašis
tinės jėgas.

Logiškai būtų gakma emi
gracijos klerikalų ir “kroni
kų” klastotojų paklausti: už 
ką, jų nuomone, Tarybų val
džia, komunistai turėtų su
daryti išskirtines kitų lietu
vių atžvilgiu sąlygas katalikų 
bažnyčiai, už ką turėtų jie 
mylėti klerikalus ir panašius 
užjūrio “kovotojus” už lais
vę”? Ar už tai, kad katalikiš
ka hierarchija ir jos ideologi- 
nė-politinė tarnyba krikde
mų asmenyje visą buržuazi
nės Lietuvos laikotarpį savo 
uždaviniu laikė negailestin
gai persekioti komunistus ir 
apskritai pažangius lietu
vius? Ar už tai, kad jie rėmė 
ir laimino hitlerininkų karą 
prieš komunizmą? Ar už tai, 
kad daugelis kunigų rėmė 
antitarybinę ginkluotą kovą 
prieš Tarybų valdžią pokario 
metais? Ar už tai, kad stra- 
paliuoja antitarybines klasto
tes “kronikų” pavidalu?

Pabėgėlių episkopatas la
bai paprastai savo direktyvo
se numato “atsikeršyjimą” 
Tarybų valdžiai, jeigu tik 
sugrįžtų į Lietuvą: uždrausti 
ateismo ir materializmo skel
bimą, panaikinti civilinę me
trikaciją, persekioti socialis
tinę ideologiją, katalikų 
“daugumos” vardu drausti 
kitoms religijoms pagal save 
tvarkytis ir t. t.

O komunistai, patyrę baž
nytininkų persekiojimus ir 
neapykantą, sudėję klerikalų 
kovos prieš socializmą rezul
tate skaudžias aukas, elgiasi 
visiškai kitaip.

Nori tuoktis bažnyčioje— 
prašau! Nori krikštyti—pra
šau! Nori melstis—prašau! 
Veikia kunigų seminarija, at
lieka dvasines ir religines 
pareigas vyskupai ir kunigai. 
Bažnyčios pareigūnams tai
komos visos tarybiniams pi
liečiams skirtos teisės: ne
mokamas gydymas, sąžinės 
laisvė, sąlygos atlikti savo 
pareigas pagal profesiją ir t. 
t. Lietuvos katalikų bažnyčia 
išleidžia tam reikalingą reli
ginę literatūrą profesiniais 
klausimais, palaiko pastovius 
ryšius su Vatikanu ir kt.

O juk jeigu komunistai 
vadovautųsi “daugumos prin
cipu,” kuriuo demagogiškai 
remiasi pabėgėliai vyskupai 
ir juos remiantys klerikalai, 
galėtų būti ir kitaip.

Štai įsivaizduokime. Vidu
ry judraus, pilno poilsiautojų 
Druskininkų kurorto stovi 
bažnyčia. Mišios, varpų4 
skambinimas, bažnytiniai 
giedojimai—jeigu komunistai 
elgtųsi pabėgėlių vyskupų 
principais, galėtų pasakyti, 
jog tai trukdo netikinčiųjų 
daugumos poilsiui, ir parei
kalauti tą triukšmą iškelti 
pašalin. Arba kodėl visi turi 
klausytis miesteliuose anks
tyvo varpų skambinimo?

Bet juk tikintiesiems nie- persekiojimą, bažnyčios poli- 
kas netrukdo, o jų teisę tikieriai skelbiami tikėjimo 
atlikti religines pareigas kankiniais, įstatymų pažeidė- 
griežtai saugo socialistinės jai-kunigai tampa “kronikų” 
valstybės įstatymai. “herojais.”

Vieno tie įstatymai nelei- Ir kiek užjūryje naudoja- 
džia: kištis į valstybės reika- masi “teisių” klausimas, 
lūs, diktuoti savo valią vai- Praeitą vasarą Vilniuje vyko 
styb ei. Bažnyčia—ne politi- Anglijos architektūros pa
ne organizacija, jos reikalas minklų apsaugos ir restaura- 
yra rūpintis dvasiniais-religi- vimo paroda. Vienas stendas 
niais tikėjimą išpažįstančių pasakojo apie tai, kaip Angli- 
piliečių reikalais, religijos ir joje bažnyčių pastatai panau- 
politikos sutapatinimas šiuo- dojami kultūros poreikiams, 
laikiniame pasaulyje yra an- įrengiant bibliotekas, sales ir 
tihumaniškas. t. t. Stende buvo aiškinama,

Įsės pripažinti tuos
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jog Anglijoje vis labiau išky- ;mentais atskleidžiama, kaip 
la problema panaudoti ki- [katalikų bažnyčia tada, kai 
tiems reikalams gausiai tuš- ! 
tėjančias bažnyčių patalpas. 
Viena Anglijos lietuvaitė, 
patvirtindama tai, aiškino 
mums Vilniuje, jog Britanijo
je visiškai nepergyvenama, 
jei bažnyčia paverčiama mu
ziejumi. Ar šito nežino užsie
nio lietuvių klerikalai? O kai 
Lietuvoje, kur aiškiai mažėja 
religingų žmonių ir besimel
džiantiems visiškai pakanka 
bažnyčių, kur kulto pastatai 
valstybės lėšomis remontuo
jami, atskiros bažnyčios virs
ta meno ir kultūros įstaigo
mis, svetur visa gerkle šau
kiama apie religijos perse
kiojimą. Kanadoje ar Ameri
koje bažnyčioje galima orga
nizuoti šokius, koncertus, 
įrengti bufetus ir sporto sa
les. Jeigu tai būtų padaryta 
Lietuvoje, visokios “kroni
kos” ir jų populiarintojai 
plyštų iš pasipiktinimo. 
Amerikoje ir kitur galima 
bažnyčias parduoti, jos gali 
sudegti—ir viskas normalu. 
Galėjo Palangoje prieš karą 
nuo klebonijos gaisro sudegti 
pusė miestelio—ir jokio 
triukšmo dėl bažnyčios padė
ties ar “bolševikų klastų” 
nebuvo. O Tarybų Lietuvoje, 
pagal išeivijos klerikalus, ne-

gaisro, negali nė viena jų 
užsidaryti, nes tai jau būtų 
bolševikų . “nusikaltimai” 
prieš tikėjimą, bažnyčios 
“persekiojimas” ir 1.1.

Toks demagogiškas bažny
čios ir religijos ^laisvių” kri
terijų naudojimas visiškai 
nėra koks nors apsirikimas 
ar natūralaus kovos už kata
likybės “teises” emocijų per
tekliaus rezultatas. Čia lemia 
ne tikėjimo ar sąžinės laisvės 
interesai, o santykis su san
tvarka, kuris apverčia aukš
tyn kojomis įprastus dalykus 
ir naikina kritikos kriterijų 
lygiateisiškumą: lietuvių ka
talikų bažnyčia ir klerikalai 
svetur, kaip tai ir buržuazi
nėje Lietuvoje ’ buvo, per
daug yra glaudžiai susiję su 
išnaudotojiškos santvarkos 
gyvenimo būdu, jo teikiamo
mis pasaulietiškomis mater- 
rialinėmis ir politinėmis pir
menybėmis bažnyčiai. Mūsų 
rekomenduojamame rinkiny
je yra visas skyrius “Katali
kų bažnyčia—darbo žmonių 
išnaudotoja,” kuriame doku-

i darbo žmonių masės patyrė 
didelį vargą, stengėsi gauti 
kuo daugiau materialinių gė
rybių. Štai ten sudėti kunigų 
pranešimai, kad aukų rinki
mas Panevėžio katedrai sta
tyti sunkiai ėjosi dėl labai 
vargingos tikinčiųjų padė
ties. Tuo pat metu eilė doku
mentų atskleidžia, kaip kuni
gai ir vyskupai stengėsi įsi
gyti turto. Kai žmonės ne
gaudavo pragyvenimui būti
nos žemės, bažnyčia ją pa
siimdavo sau: 36 hektarus/: 
turėjęs Ž. Kalvarijos klebo
nas po žemės reformos gavo 
dar 44 ha, ir tik likęs nedide-. 
lis buvęs cerkvės žemės plo
tas buvo išdalintas varguo
liams (dokumentai Nr. 30 ir-,. 
31). Tas pastangas tarytum . 
“vainikuoja” Telšių vyskupo 
J. Staugaičio 1935.III.25 d. 
raštas (dokumentas Nr. 38):

“Kadangi einant įstatymais:', 
(buvusieji) Lietuvos valsty-,*.. 
bės Tarybos nariai, kurie 
1918 m. yra pasirašę Lietu
vos nepriklausomybės aktą,:- 
turi teisės gauti nemokamai 
žemės iš žemės reformos 
fondo, tai ir aš, vienas iš tą 
aktą pasirašiusių asmenų, 
noriu pasinaudoti ta teise. 
Todėl prašau paskirti man : 
dvaro centrą bet kurioj vad. 
Suvalkijos dalyje, geriausia, 
būtų Marijampolės, Vilkaviš- . 
kio ar Šakių apskrityse.”

Tarybų valdžia vienodai - 
pasielgė su stambiaisiais-' 
žemvaldžiais, tame tarpe ir - 
vyskupais, kuriems ypač ne
tinka užsiimti ūkininkavimu, 
kai turi rūpintis dvasiniais 
tikinčiųjų reikalais. Bet vys
kupams sociąlinės lygybės ir 
teisybės santvarka netinka,: 
todėl jie paskelbia Romoje: 
“Socialistinės visuomenės 
supratimas yra visai sveti
mas krikščioniškajam moks
lui.”

Bet tada kyla klausimas: 
Lodei tautos daugumai turi 
būti artimas vyskupų siūlo- 
mas ir “kronikų” garbinamas 
gyvenimo būdas, kur bažny
čios pareigūnai drauge yra ir • 
dvarininkai, svetimo darbo 
išnaudotojai?

Ir apskritai ar nesukelia- 
abejonės klerikalų tvirtini
mai, jog rūpindamiesi katali
kybe, jie tiesiogiai rūpinasi 
tauta? Dokumentai paaiš
kins!

Bus daugiau

Lietuvos liaudies gerovei
Devintojo Šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 

aštuntojoje sesijoje buvo pažymėta, kad išmokų ir lengvatų Iš 
visuomeninių vartojimo fondų vidutiniškai vienam gyventojui 
1978 metais teks už 406 rublius arba 3,4 procento daugiau ne
gu 1977 metais. Realiosios pajamos vidutiniškai vienam gyven
tojui per šį laikotarpį padidės 2,6 procento.

Q Iš valstybinių lėšų 1978 metais bus pastatyta 22,7 tūks
tančio vietų bendrojo lavinimo mokyklų. Be to, iš kolūkių lė
šų planuojama pastatyti dar 4,1 tūkstančio vietų mokyklų.

0 Iki šių metų pabaigos bus pastatyta 8,9 tūkstančio vietų 
ikimokyklinių [staigų, iš jų — 0,9 tūkstančio vietų kolūkių lė
šomis. Darželius ir lopšelius galės lankyti 54 procentai ikimo
kyklinio amžiaus vaikų miestuose ir 12 procentų — kaimo vie
tovėse.

0 Išsiplės ir gydymo [staigų tinklas. Šiais metais planuojama 
atiduoti naudoti 650 lovų ligoninių. Numatoma baigti statyti 
onkologinį dispanserį Vilniuje, Rajoninės ligoninės korpusų 
Mažeikiuose, poliklinikų Klaipėdoje, 7 kaimo ambulatorijas, 
plaukimo baseinų Vilniuje. Respublikos ligoninėse iki metų 
pabaigos bus 39 tūkstančiai vietų. Tad 10-čiai tūkstančių gy
ventojų vidutiniškai teks 115 vielų ligoninėse.

0 Vien iš valstybinio biudžeto šiais metais švietimo įstai
goms bei priemonėms finansuoti numatyta 428,5 milijono rub
lių, arba 18 milijonų rublių daugiau negu pernai.
0 Kadrų rengimui šiais metais iš valstybinio biudžeto ski

riama 124 milijonai rublių.
0 Sveikatos apsaugai finansuoti 1978 metais bus išleista 

160 milijonų rublių.
0 Socialiniam aprūpinimui ir valstybiniam socialiniam drau

dimui skiriami asignavimai šiais metais sudaro 179 milijonus 
rublių.

0 Šiais metais vien iš respublikos biudžeto pensijas ir pa
šalpas gaus apie 278 tūkstančius žmonių, bus išlaikomi 31 se
nelių Ir Invalidų namai bei finansuojamos kitos socialinio ap
rūpinimo (įtaigos ir priemonės.

0 Partijos ir vyriausybės rūpesčio dėka nuolatos gerinamos 
senyvų Ir netekusių sveikatos tarybinių piliečių, gyvenančių 
senelių ir invalidų namuose, buitinės sąlygos. Nuo šių metų 
sausio 1 dienos padidintas išlaidų normos jų maitinimui ir me
dikamentams.

0 Iš kolūkiečių socialinio aprūpinimo centralizuoto sąjungi
nio fondo lėšų šiais metais bus išmokėta kolūkiečiams apie 83 
milijonus rublių pensijų ir pašalpų.

0 Respublikos socialistiniuose įsipareigojimuose šiems 
metams numatyta įgyvendinti priemones darbo žmonių socia
liniam aprūpinimui toliau gerinti. Įsipareigota iš visų finansa
vimo šaltinių asignuoti 267,7 milijono rublių, iš jų pensijoms Ir 
pašalpoms — 254,4 milijono rublių.

Paruošė I. KRIVITKIENĖ
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Susipažinkii II e su navy kai s ir nėra įmanoma. Nieko nesą-i 
kiau apie vestuvinius papro-!

jų kraštu čius, kuo skyrėsi mažažemiui 
vestuves nuo šimtamargių ir į

Kauno naujienos
Ir suspaudė saldų sūrį. . .

4

V. GULMANAS

Pas dainininkę A. Mykolaitienę. Į magnetofoną įrašė J. 
G aiduli s, tekstą šifruoja A. Uksienė.

V. Gulmano nuotraukos
“Kur Novužė teka, 
Vandenėlis rieda, 
Ten čiauška kas rytelį, 
Lakštingėlė gieda.”

(Liaudies daina, 
užrašyta 1978.VI.27)

Nedidelis Novos upeliukas, 
rodos lengvai peršoktum, ta
čiau jis reikšmingas tuo, kad 
skiria Sūduvą į dvi pagrindi
nes dalis kapsus ir zanavy
kus. Kas nežino populiarios 
dainos apie Jurgį zanavyką? 
Sūduva. Rodos ir kapsuose ir 
zanavykuose tos pačios lygu
mos, tie patys medžiai, tokie 
pat žmonės. Tačiau nevisiš
kai. Iš vienos pusės, zanavy
kai taip pat davė Lietuvai 
daug šviesių asmenybių, 
kaip V. Grybas, Ax Snieškus, 
J. Tatarė, Pr. Vaičaitis ir 
kiti, bet iš kitos pusės, zana
vykuose, ypač Lukšių apylin
kėje, buržuaziniais metais la
biau negu kitose Sūduvos 
dalyse pasireiškė didelė so
cialinė nelygybė: iš vienos 
pusės pilni “unaro” šimta
margiai, iš kitos-vargingi 
valstiečiai, lenkę savo nuga
ras stambiažemiams, kad tu
rėtų iš ko gyventi, išsimai
tinti su savo gausia šeima. 
Apie per didelį zanavykų 
prakticizmą net anekdotas 
buvo sukurtas. Sykį zanavy
kas rado buteliuką su jodo 
likučiais. Negi mesi gėrybę? 
Jis įsipiovė pirštą, tada pate
pė jodo likučiais, o buteliuką, 
įsidėjęs į kišenių, parsinešė į 
namus. Pravers ūkyje.

Ar tikrai tie zanavykai 
tokie pasiutę? Paporins jie 
ką nors ar ne? Su tokiomis 
mintimis vykau į kompleksi
nę kraštotyrinę ekspediciją, 
kurios tikslas buvo sukurti5 
Spalio revoliucijos ordino Le
nino kolūkio ir Lukšių apy
linkės istoriją. O ekspedicija 
buvo gausi, apie 50 visų 
sričių specialistų: ekonomis
tai, istorikai, tautosakinin
kai, sociologai ir t. t. Virši
ninku buvo šauni mergina, 
puiki dainininkė, dar geresnė 
šokėja ir liaudies dainų 
“meškeriotoja” D. Skirgailai- 
tė. Labai įdomu buvo susipa
žinti ir drauge dirbti su 
tokiais kraštotyros “asais,” 
kaip M. Cilvinaitė, Jurgis 
Dovydaitis, J. Gaidulis ir 1.1. 
Žodžiu, susirinko atstovai iš 
visų Lietuvos kampų.

Mano tema buvo “1940

vė raudoną vėliavą, liepda
mas -ją saugoti ir perduoti 
kitiems pogrindininkams.

Šiurpu būdavo klausytis 
senukus pasakojant apie šim
tamargių nežmoniškumą. 
Štai, toksai Rygys iš Miliškių 
kaimo bažnyčion visad va
žiuodavo dvikinke, neužleis- 
damas kelio vienkinkiam ve
žimui, net jei šiam tekdavo į 
griovį įvirsti. Kitas šimta
margis Naujokaitis bažny
čion taip pat važiuodavo dvi
kinke, kelyje nuduodamas 
nematąs žmonių, pasipainio
jusius suvažinėdavęs. Ir nie
kas jiems nieko negalėdavęs 
padaryti. O tokių buvo ne 
vienas ir ne du.

Žinoma, ir tų pačių stam
bių ūkininkų tarpe pasitaiky
davo blaiviau mąstančių, pa
lankiai sutikusių tarybinės 
santvarkos atkūrimą, bet to
kių buvo nedaug. Istorikai 
surado senuką Kubilinską, 
buvusį aktyvų 1936 metų 
Sūduvos valstiečių streiko 
dalyvį. Baisu buvo klausytis 
jo pasakojimo, kaip smetoni
nė policija tardė, dantis iš
mušė pistolieto rankena, ap
kurtino. Kubilinskas buvo 
nuteistas sušaudyti ir tiktai 
prie iškastos duobės praneš
ta, kad A. Smetona jo “pasi
gailėjęs,” antaninių proga 
pakeisdamas mirties bausmę 
kalėjimu.

Kadangi man teko taip pat 
dalyvauti ir liaudies dainų 
rinkime žinomo tautosakinin
ko J. Gaidulio grupėje, todėl 
galėjau stebėti, kaip vykdo
mas šis darbas, visą tai 
užfiksuodamas foto juostoje. 
O dainų, pasakų lukšiečiai 
moka taip pat daug. Suvedus 
rezultatus, vien šioje apylin
kėje buvo užrašyta apie 
tūkstantį liaudies dainų, ta
me skaičiuje mišrjų ir vyriš
kų duetų, kas gana retai 
pasitaiko kitose etnografinė
se Lietuvos srityse, pasakų, 
apsakymų ir t. t.

Mums jau gerokai nutolus, 
dar skambėjo vyrų duetas: 
“Kas do čėsai, do gadynė, 
Kad bajorai Uliavoja, 
Tolei gėrė, uliavojo, 
kol seselę priviliojo.”
Nemažai savitų tarmybių 

teko užtikti, kurios dar ne
buvo įtrauktos į akademinį 
lietuvių kalbos žodyną, gra
žių išsireiškimų ir t. t. Pav.

pan. Tokių ir panašių vaiž- 
I gantiškų deimančiukų teko 
I užtikti gana daug. Tai reiš- 
I kia kad mūsų kalba yra 
graži, turtinga, toli gražu ne 
viskas surinkta. Specialistų 
nuomone, rinkimas yra pavė
lavęs bent 50 metų.

* * *
Na, o kaip lukšiečiai dabar 

gyvena? Mūsų ekspedicijos 
ekonomistų apskaičiavimais, 
kas trečias turi po lengvą 
mašinėlę, kas antras—moto
ciklą. Kiekvienas lukšietis 
savo sąskaitoje turi po tris 
su puse tūkstančio rublių (jei 
imsim bendrą sumą ir dalin- 

i sime iš bendro gyventojų 
• skaičiaus).
I Lenino kolūkio pirmininkas 
j Socialistinio darbo didvyris 
|K. Glikas rūpinasi žmonė
mis. Nors su statybomis yra 

l sunkumų, bet didesnė dalis 
kolūkiečių gyvena gražiuose 
mūriniuose kotedžuose. Kiti 
ruošiasi taip pat persikelti į 

į “grupines,” lukšietiškai šne
kant.

Ekspedicija, kruopščiai iš
tyrinėjusi šį Sūduvos kampą,

P. Užupytė dažnai prisimena 
ir V. Grybą ir A. Sniečkų. 
Čia mes matome ją Su savo 

j sesers dukrele.
! baigė savo darbą. Liko viską
' susisteminti, atredaguoti ir 
duoti spaudai.

Lukšiuose vėl tylu, ramu. 
Kaž kur lakštutė čiulba, iš 
tolo atskrieja liaudies dainos 
garsai:
“Tykus vakaras be vėjo

O kas ten svirnely kalbėjo”
V. Gulmanas

• Neįprasta eismo nelaimė 
neseniai įvyko prie Giutersto 
(Vokietijoj): du vairuotojai 
plente buvo sunkiai sužeisti 
ir atvežti į ligoninę, o jų 
automobiliai liko nė kiek 
neapgadinti. Per tirštą rūką 
jie važiavo priešingomis 
kryptimis prie pat vidurio li
nijos ir tolokai iškišę galvas 
pro langus. Šitaip superat- 
sargieji stipriai trenkėsi gal
vomis vienas į kitą.

Iš Škotijos Glasgow mies- 
|to, kur vyko tarptautinis 
| simpoziumas pieno pramonės 
klausimais, sugrįžo sąjungi
nio sviesto ir sūrių pramonės 
mokslinio tyrimo instituto 
Lietuvos filialo direktorius 
Vytis Vaitkus. Jis vadovavo 
Tarybų ^Sąjungos mokslinin
kų delegacijai, supažindino 
užsienio specialistus su res
publikos pienininkų laimėji
mais.

Kauniečių mokslininkų, 
dirbančių pienininkystės sri
tyje, pasiekimai seniai išėjo 
už respublikos ir šalies ribų. 
Jų darbai yra paskelbti Ko
penhagoje, Miunchene, Var
šuvoje, Sidnėjuje, Washing
tone . . . Mokslininkams pa
dedant, pramonė pradėjo 
naudoti naujoviškas gamy
bos technologijas, leidžian
čias gauti nebrangius, gero 
skonio ir sveikus produktus. 
Visoje Tarybų Sąjungoje iš
garsėjo sūriai. Pagal liętu- 
viškus receptus- juos dabar 
slegia keliolika stambių Rusi
jos Federacijos, Ukrainos, 
Baltarusijos, Estijos sūrinės. 
Nemaža šios produkcijos da
lis praturtinama daug vita
minų turinčiomis morkų sul
timis, augaliniais riebalais, 
todėl tinka vartoti ir jaunam 
ir senam.

Instituto filialo mokslinin
kai nemažai prisideda ugdant 
Lietuvos pieno pramonę. Da
bar Lietuvoje, pavyzdžiui, 
vidutiniškai kiekvienam, gy
ventojui pagaminama žymiai 
daugiau sviesto, negu tokio
se išsivysčiusiose šalyse, 
kaip Švedija, Vokietija ar 
JAV.

Vaikų kūrybos namuose r
— Susipažinkime: mano 

vardas Aidas,—vos įėjus į 
salę pasitinka elektroninėmis 
akimis žybsintis, robotas.— 
Aš turiu daug draugų—pen
kis šimtus berniukų ir mer
gaičių, mėgstančių techninę 
kūrybą. Gal ir tu tapsi mano 
draugu? . .

Taip prasideda pažintis su 
Jaunųjų technikų stotimi, 
įsikūrusiaja pačiame miesto 
centre—liepų pavėsyje sken
dinčioje Mickevičiaus gatvė
je. Ši įstaiga dabar gerai 
žinoma ne tik Lietuvoje. Su 
savo sukurtais lėktuvų ir 
raketų, mėnuleigių ir kosmi
nių laivų modeliais vaikai ne 
kartą dalyvavo sąjunginėse 
varžybose Žitomire ir Kalu
goje, Maskvoje ir Volgogra
de, garsiojoje pionierių sto
vykloje prie Juodosios jūros 
— Arteke. Lentynėlėse— 
daugybė prizų ir apdovanoji
mų, kuriuos jaunieji miesto 
konstruktoriai pelnė Jungti-, 
nėse Amerikos Valstijose ir 
Olandijoje. Kanadoje ir J u- 
goslavijoje.

Vedami sparnuotos svajo
nės ir pomėgio, darbininkų, 
tarnautojų, inteligentų vai
kai čia įdomiai praleidžia 
laisvalaikį, ruošiasi įdomiam 
darbui. Jauniesiems kon
struktoriams daug padeda 
netoliese esančio Kauno An
tano Sniečkaus Politechnikos 
instito studentai. Daugeliui 
būrelių vadovauja žinomi 
miesto žmonės—darbo pir
mūnai, mokslininkai, inžinie
riai. Jie ugdo vaikų sugebėji
mus, padeda pamilti busimą
ją profesiją.

Mieste nuolat rūpinamasi 
užmokyklinių įstaigų plėti
mu. Be jaunųjų technikų 
stoties, valstybės lėšomis čia 
veikia J. Gagarinio pionierių 
rūmai, jaunųjų gamtininkų 
stotis. Daug vaikų klubų ir 
būrelių įsteigta prie aukštųjų 
mokyklų, didesnių gamyklų 
ir fabrikų.

Pūkuotieji stebuklai
Ramioje Žaliakalnio gatve

lėje Kaune, nedideliame na
melyje jau keliolika metų 
gyvena žaislai. Šios unikalios 
kolekcijos šeimininkei— 
liaudies menininkei Stasei 
Samulevičienei nelengva su
skaičiuoti savo “augintinius” 
—jų čia šimtai. Stiklo lenty
nėlėse draugiškai sugyvena 
išdykėliai meškiukai ir laiba
kojai stirniukai, niekada ne
nustygstančios voveraitės ir 
raudongūžės giesmininkės— 
sniegenos. Daugelis meninin
kės darbelių “iliustruoja” 
liaudies pasakas, atkuria 
nuotaikingas žvėrelių pasau
lio sceneles.

Pūkuotosios skulptūrėlės 
retai užsibūna namuose. Jos 
dažnai skuba į traukinius, 
laivus, lėktuvus, kad suspėtų 
į susitikimus su žiūrovais. 
Pačius gražiausius kompli
mentus parsivežė talentingos 
meistrės sukurti žaislai iš 
Maskvos ir Paryžiaus, Berly
no ir Londono, Damasko ir 
Montreąlio. O neseniai į 
Kauną, pas liaudies meninin
kę atkeliavo pats nuostabiau
sias ordinas pasaulyje— 
“Šypsenos” ordinas, kufį įs
teigė Lenkijos vaikai savo 
geriausiems draugams.

Mažiesiems pasakų hero
jams jau ankšta menininkės 
namuose, parodų salėse. Da
bar jie įžengė ir į knygų 
puslapius. Vilniškė “Vagos” 
leidykla didžiuliu, 100 tūks
tančių egzempliorių tiražu 
išleido S. Samulevienės kny
gelę “Broliai nykštukai.”

Avikailis, žirklės, šukos— 
štai ir viskas, kuo naudojasi 
menininkė, kurdama mažuo
sius stebuklus. Ir bėga iš jos 
auksinių rankų žvėreliai, 
skrenda paukščiai pas mažus 
ir didelius, nešdami dosnios 
širdies šilumą, giedrią šypse
ną. Romualdas Cėsna
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LIETUVOS KILIMŲ PARODA

Dailės parodų rūmuose Vilniuje atidaryta Lietuvos 
kilimų paroda. Šimtas čia eksponuojamų dailiosios tekstilės 
pavyzdžių supažindina lankytojus su Lentvario kilimų 
fabriko dailininkų kūryba, atskleidžia šios jaunos pramonės 
šakos pasiekimus.

Prieš du dešimtmečius įsikūręs Lentvario kilimų fabrikas 
šiandien gerai žinomas visoje šalyje. Kasmet Lentvaryje 
išaudžiama beveik po tris milijonus kvadratinių metrų 
kilimų. Aukšto įvertinimo susilaukė L. Kryževičienės 
“Putinas,” A. Bilevičienės “Erškėtrožė.” Šios įmonės 
dailininkų A. Jonučio “Senamiestis,” A. Gedvilaitės 
“Versmė” bei kiti kilimai atstovaus Lietuvos taikomajai 
dailei tarptautinėje Vienos parodoje.

Iš viso Lentvario fabriko dailininkai yra sukūrę ir įdiegę į 
gamybą 600 kilimų piešinių.
Nuotraukoje: Lentvario kilimai. V. Gulevičiaus nuotr.

Vaikų vasara Lietuvoje
Vasara—pšts maloniausias 

poilsio metas. Ir vaikams, ir 
suaugusiems smagu praleisti 
savo atostogas prie , raibu
liuojančių Zarasų ar Ignali
nos ežerų, prie srauniosios 
Žeimenos ar Šventosios upių, 
pakeliauti tyliuoju Nemunu, 
pasimąudyti gintarinėje Bal
tijoje . . .

Džiaugsminga, kaip visa
da, atostogaujančių mokslei
vių vasara. Po mokslo metų 
pabaigos išsiskirstė poilsiui 
daugiau kaip pusė milijono 
respublikos vaikų ir .paau
glių. * Gražiausiose Lietuvos 
vietose, kuriose gaivus pušų 
kvapas, netoliese upė ar eže
ras, plevėsuoja stovyklų vė
liavos, dega laužai, žaidžia ir 
sovyklauja.moksleivija. Visa, 
kas gražiausia,—vaikams! 
Toks tarybinio gyvenimo 
principas.

Masiškiausia vaikų ir paau
glių vasaros poilsio forma 
yra stovyklos. Dabar Lietu
voje veikia 1360 įvairaus 
profilio stovyklų, kuriose il
sisi ir dirba 167 tūkstančiai

Poilsis miške
Miške takai lyk karpetuoti 
Visad žaliai, minkštai iškloti, 
Tik ramiai, tyliai vaikštinėti, 
Medžių ošimu pasigėrėti.

metų socialistinės revoliuci
jos Lietuvoje atgarsiai Luk
šių valsčiuje.” Istorikų gru
pės vadovas-istorijos mokslų 
kandidatas P. Arląuskas. 
Renkant medžiagą teko daž
nai kalbėtis su vyresnio am
žiaus žmonėmis, o norint ką 
nors išpešti, tekdavo psičho- 
logiškai prie jų prieiti, kar
tais pradėti nuo Adomo ir 
Ievos. Ir taip pamažu vynioji 
kamuoliuką, išpešdamas, kas 
reikalinga. Lukšiečiai labai 
šiltai atsiliepia apie savo gar
sųjį žemietį, skulptorių V. 
Grybą, sušaudytą okupaci
niais metais, jo nenuilstamą 
pogrindinę veiklą. Lenino 
kolūkio garbės kolūkietė, 
pensininkė P. Užupytė gerai 
prisimena, kaip V. Grybas 
1918 metais, nuslopinus ta
rybinę santvarką, jai perda-

Laimės juosta baigiasi=gy
venimas eina prie galo.

93 metai man sueina į 
kuolą=sukanka 93 metai. 
Žinoma, visko suminėti čia

Pas kaimo pasakorių.

Samanos, skujojn apklotos,
Taip nusidriekia miško plotas, 
Žiedeliai lenda iš po skujų, 
O grybai iš po .samanų.

Tylu, ramu kai rytas švinta 
Pasiklausyt kaip viskas kinta; 
Paukščių balsai, voverų šokiai 
Vis skambesni ir vis kitokie.

Ten, prie ąžuolo'mirga gėlės, 
Melsvai dažytos našlaitėlės.
Kas tai užkvipo lyk parfumas, 
Tai žemuogių raudonas krūmas.

Ten, drebulės pašlaitėj dreba, 
Tapomai paskleidžia kvapą, 
O čia, pušų žąliam pavėsy 
Tu pavargęs pasilsėsi.

Saldžiai užsnūsi, akis užvoši
Būdams dėkingu už gamtos grožį.
Svečiai mažieji žemės ir aukščio,
Greitai pabudins voverys, paukščiai.

Jonas Šutąs
(Pas J. K. Brogą, Grand Bend, Ontario)

NAUJI AUKŠTOS 
KOKYBĖS GAMINIAI

Kauno tekstilės galanteri-, 
jos fabrikais “Kaspinas” ga-* 
mina skareles, šalikus iš ace
tatinio šilko, kaprono, vilnos, 
suvenyrines apdailos juoste
les, kitą produkciją.

Įmonės kolektyvas trečiai
siais penkmečio mejais jau 
pagamino viršplaninės pro
dukcijos už- 72 tūkstančius 
rublių, didesnė pusė kurios 
—su kokybės ženklu.

Nuotraukoje: (iš kairės į 
dešinę) dailininkės Danutė 
Jonelienė, Laima Pakšt aite 
ir vyr. dailininkė Nina Kaza
kevičienė aptaria naujų ga
minių pavyzdžius.

/ T. Žebrausko
(Eltos) huotr.

CLEVELANDO MĖRAS 
LAIMĖJO

Cleveland, Ohio. — Praei
tą sekmadienį, rugpj. 13 d., 
piliečiai balsavimu atmetė 
miesto reakcinių jėgų užsi
mojimą pašalinti merą Den
nis Kucinich. Prieš merą yra

sudaryta koalicija, kurion 
įeina abiejų didžiųjų kapita
listinių partijų vadovybės. 
Nepatinka joms mero Kuci
nich nusistatymas prieš kapi
talistines monopolijas.

Kucinich laimėjo, bet tiktai 
labai maža balsų dauguma. 
Reakcininkų koalicija reika
lauja balsavimo re'zultatus 
patikrinti, balsus suskaityti 
iš naujo.

SAKO, KRIKŠČIONYS 
KOVOJA UŽ TAIKĄ

Berlinas. — Vokiečių De
mokratinės Respublikos (Ry
tų Vokietijos) Krikščionių 
Demokratų Partijos vadas 
Gerald Goetting sako:

Krikščionys skersai ir išil
gai pasaulį šiandien pradeda 
suprasti, kad jų pastovios 
taikos viltys supuola su tai
kos politika, kurios laikosi 
socialistinių valstybių bend
ruomenė. Tas reiškia, kad 
visoms,;taikos jėgoms reikia 
vieningai kovoti už tarptauti
nio įtempimo mažinimą ir 
siekti nusiginklavimo.

moksleivių. Atostogos vai
kams ir paaugliams—tai ak
tyvaus poilsio ir visuomenei 
naudingų darbų, turistinių 
žygių, gimtojo krašto pažini
mo, sporto varžybų laikotar
pis.

Atsižvelgiant į vaikų polin
kius ir sugebėjimus, organi
zuotos jaunųjų gamtininkų, 
meno mylėtojų, turistų-kraš
totyrininkų, sveikatingumo 
sportinės ir kitokios stovyk
los. Vien sveikatingumo 
sportinėse styvyklose ilsisi ir 
kelia sportinį meistriškumą 
apie 7 tūkstančius sporto 
mokyklų auklėtinių bei kitų 
mokyklų vaikų ir paauglių.

Nemaža yra vaikų, ku
riems reikalingas sanatorinis 
režimas. Todėl organizuota 
nemaža sanatorinio tipo sto
vyklų, kuriose ilsėsis ir gy
dysis su vienokiais ar kito
kiais susirgimais 47 tūkstan
čiai moksleivių.

Ne visi, žinoma,' mokslei
viai dėl vienų ar kitų priežas
čių atostogauja užmiesčio 
stovyklose. Mieste likusiems 
vaikams prie mokyklų, kul
tūros švietimo įstaigų, spor
to bazių organizuota 260 
miesto tipo stovyklų, kuriose 
jie praleidžia visą dieną, da
lyvauja įvairiuose renginiuo
se, išvykose, ekskursijose. 
Čia jie maitinami, o vakarais 
grįžta į namus. Tokiose sto
vyklose ilsisi 31 tūkstantis 
moksleivių.

Kasmet vis populiaresnės 
vyresniųjų moksleivių darbo 
ir poilsio stovyklos. Tokių 
stovyklų šią vasarą respubli
kos ūkiuose veikia daugiau 
kaip 700 ir jose ilsisi ir dirba 
56 tūkstančiai moksleivių. 
Dirbdami jie susipažįsta su 
gamybos ekonomika, su vi
suomenei naudingu darbu ir 
tai padės jiems, užbaigus 
mokyklą, geriau pasirinkti 
specialybę.

Fiziškai sustiprėję, gerai 
pailsėję, sukaupę daug jėgų 
ir energijos, dvasiškai pra
turtėję, vaikai ir paaugliai po 
vasaros poilsio^'vėl grįš į 
mokyklų klases, semsis 
mokslo, ruošis gyvenimui.

V. Siudikas
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KANADOS ŽINIOS “Suvalkija” Vancouver uoste
Tarybų Sąjungos laivų at-, automobilyje daug, daug 

silankymas Vancouver uoste ' karščiau!

Dailininko drobėse—200 malūnų

Gimtinės saulutė miela
RAŠO JANINA VILKELIENĖ

[Tęsinys iš praeito num.]

jau ne naujiena. Atvyksta 
čia jie dažnai pervežti grūdų 
ir kitų prekes į Japoniją ar 
savo uostus, bei kitas šalis.

Kuomet man patelefonavo 
Canada USSR Association

Jankauskas supažindino ir 
dar su vienu lietuviu, Leonu 
Riabovu, Il-ju mechaniku. 
“Kiti nesulaukę Jūsų išėjo 
patys po miestą pavandravo- 
ti,” sakė Jankauskas: “Virš

Prasidėjus ekskursijoms, 
kiekvieną dieną važiavome į 
naujas gimtinės vietas. Mūsų 
palydovais buvo malonūs Ni
jole Grigaliūnienė ir “Tėviš
kes” darbuotojas Pranas 
Karlonas, kurie mums mielai 
išaiškino visas vietas. Nors 
būtų labai sunku viską sura
šyti, bet noriu keletą vietų 
pažymėti. j

Nuvažiavome i S. Neries 
Kolūkį.Mus pasitiko Kolūkio 
pirmininkas Juozas Franka 
su komitetu. Mergaitės, ap
sirengusios tautiškais rūbais, 
mus pasveikino su rožėmis. 
Pirmininkas visus paprašė į

prie Kauno marių. Nors 
uodai mus kandžiojo, bet 
saulutė, rodos, džiaugiasi ir 
sako: Matot, kokia graži mū
sų T. Lietuva!

Kaune mus sutiko gidė 
Margarita Dasinienė. Ji 
mums labai rūpestingai pa
pasakojo ir aprodė istorines' 
Kauno vietas. Pietavome 
Baltijos restorane.

Turėjome laisvo laiko, tai 
man teko padraugauti su dr. 
Algirdu Baltuškevičium ir 
dr. Arimantu Dumčium. Ap
lankiau vyro Jono mamytės 
ir brolio kapines kurios labai

didžiulę Kolūkio salę. Dar 
jaunas, pilnas energijos pir
mininkas mums daug apie 
Kolūkį papasakojo. Pasirodo, 
kad Kolūkis labai gražiai

gražiai užlaikomas, visur žy
di gėlės.

Kaune nusipirkę kiek su
venyrų, nuvykome į Obliną, 
kur dabar yra muziejus ir

sutvarkytas, galime visi tuo 
pasidžiaugti. Mus, moteris, 
apdovanojo gintarais.

Apžiūrėjome vaikų lopšeli. 
Tuo sykiu vaikučiai pietavo. 
Kaip jie gražiai, švariai už
laikomi! Jų tėveliai dirbdami 
neturi jokio rūpesčio.

Apdalinus juos saldainiais, 
kiekvienas mandagiai padė
kojo.

Aplankėme kolūkiečius. 
Man teko būti pas Gražiną 
Novikienę. Labai gražiai ir 
tvarkingai gyvena. Mus pa
vaišino lietuviška duonute, 
pienu ir saldainiais. Šeimi
ninkė džiaugiasi dabartiniu 
gyvenimu.

Atsisveikinę ir už viską 
padėkoję, išvykome pietauti

gėlių sodas. Labai gražiai 
užlaikomas, (įkūrėjo profeso
riaus pavardės neprisimenu, 
jau miręs). Apžiūrėjau, pasi
džiaugiau. Baltuškevičiai pa
vaišino aviečių vynu, arbatė
le su pyragaičiais.

Atsisveikinę su dr. A. 
Dumčium, traukiame į Kau
ną. Sustojome jo namuose. 
Jo maloni žmonelė Ilona ir 
mamytė labai gražiai sutiko, 
pavaišino. Su daktaru jau 
buvau iš anksčiau susipaži
nusi, nes jis buvo Montreale 
(6 mėn., dirbo ligoninėj).

Laikas trumpas reikia atsi
sveikinti ir grįžta prie auto
buso. 8 vai. gryžome į Vil
nių.

Bus Daugiau

Prie Kauno marių Janina Vilkelienė, gydė N. Grigaliūnienė 
ir K. Likienė.

Montreal™ kronika

LIGONIAI
D. Vekterytė pergyveno 

Catherine Booth ligoninėje 
staigią opeaciją.

L. Ambrosienė smarkiai 
susižeidė, puldama rūsyje, 
nuvežta į Maisonneuve ligo
ninę.

Linkiu greit pasveikti.
IŠVYKO

Dana ir Vida Kaušilytės 
t ik r a i p r o g ų n e p r a 1 e i d ž i a. 
Dabar Danutė lankosi Grai
kijoj ir Izraelyje, o Vidutė 
Anglijoje. .•—-----

V. Vekterienė su dukrele 
atostogas praleidžia važinė
damos po Kanadą.

Linkiu laimingai laiką pra
leisti.

APLANKĖ “GARNYS”
Linda-Danny Heron [Para- 

gytę] aplankė “garnys,” pa
likdamas pirmagimę dukrelę. 
Tėveliai ir tėvukai M. A. 
Paragiai džiaugiasi sveika ir 
gražia mergaite.

Linkiu gražiai augti.

SUSITUOKĖ
Lydija Keršytė susituokė 

su anglų tautos vaikinu. Ves
tuvėse dalyvavo daug sve

čių. Buvo iš Ontario atvykę 
P. V. G ar n e Ii ai, iš Detroito 
J. Mikalauskas su šeima, 0. 
Lapinskienė, O. Pavilonienė 
ir daugiau.

Vestuvės buvo gražios, vi
si gerai pasivaišino, jaunuo
sius gausiai apdovanojo, ir 
linkėjo daug laimės.

Jaunieji medaus mėnesį 
praleidžia, važinėdami po 
Kanadą.

Jauniesiems linkiu gražaus 
ir laimingo gyvenimo.

MIRĖ
Liepos 31 d. po ilgos ligos 

mirė Sofija Šlekienė, 56 m. 
Paliko nuliūdime vyrą Vy
tautą, sesutę Gražiną su šei
ma. Į Kanadą atvyko po 
antrojo karo.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velionei tebūna lengva 
ilsėtis Kanados žemelė. J-na

Ine. sekretorius, kad yra 
atvykęs laivas iš Klaipėdos, 
vardu “SUVALKIJA”, buvo 
tikra nuostaba. Juk kitoje 
Žemės planetos pusėje ir už 
Atlanto okeano! Nuvykęs 
tuoj susipažinau su Vaciu 
Vaitkum iš Šiaulių miesto ir 
vyriausiuoju mechaniku 
Eimučiu Špatkausku iš Vil
niaus.

Po įdomaus pokalbio, susi
tarėme, kur vyksime. Gi 
radistas (gaila, pavardės 
neužsirašiau) atnešė dar ir 
dovanų: knygą “Jonas Šliū
pas Rinktiniai raštai,” 1977 
metų laidos, ir keletą knyge
lių ir atvirukų, rinkinių apie 
Tarybų Lietuvą, Klaipėdą, 
Palangą ir kitas vietoves.

Keletą valandų pavažinėjo- 
me po miestą ir apylinkes, 
dar nuvykome ir mėlynių 
rinkti į Lūlų salą. Kuomet 
paaiškinau uogų augintojui 
italui (12 metų Kanadoje), 
kad mano svečiai yra iš 
Tarybų Lietuvos, Baltarusi
jos ir Ukrainos, jis prašė 
nusifotografuoti, ir pridūrė: 
“Daug skaičiau apie Tarybų 
Sąjungą, bet tik pirmą kartą 
dabar štai sutikau tarybinius 
piliečius. Eikite, rinkite ir 
valgykite mėlynių, kiek tik 
norite, jums nieko nekai
nuos. Būkite mano svečiais.”«

Kitą dieną Špatkauskas 
pasikvietė į savo kajutę 
(dviejų kambarėlių) iė rodė 
savo šeimos nuotraukas: gra
ži žmona, gražus sūnus /(vai
kų darželio “Pušaitė” ūnifor- 
moję). Sako: “Laive darbo 
sąlygos geros, geras užmo
kestis, tik labai > pasiilgstu 
žmonos ir sūnaus, o manęs 
tai pasiilgsta šeima ir mūsų 
šuniukas. Dabar pas mus 
labai madoje turėti mažus 
šuniukus. Jiems jokių leidi
mų nereikia.”

Aprodė man laivą. Nors 
esu dirbęs virš pora metų 
prie laivų statybos, šis pasi
rodė man labai sudėtingas, 
visur matėsi automatiniai 
valdymo pultai ir žuvų šaldy
mui ir konservavimui rengi
niai. Prie refrižeratorių pulto 
supažindino su specialistu 
Zenonu Jankausku, (klaipė
diečiu) ir jaunų j(/ padėjėju 
(ukrainiečiu). Aš^ pagyriau, 
kad jie tokie jauni vyrai, 
moka ne tik valdyti tokį 
sudėtingą laivą, bet ir šva
riai užlaikyti. Juokavome, 
kad Tarybų Sąjungos laivyno 
tarnautojas Sergey Kauzov 
apsivedė Maskvoje su Kristi
na Onassis (paveldėjusi grai
kų milijonieriaus tanklaivių 
flotilą). “Jeigu galėtume ap- 
ženyt, jos tanklaivių flotilą 1

pusė įgulos lietuviai, bet mes 
dar visų nepažįstame. Jei 
dirbi kartu, tai išsikalbi, iš 
kur, o šiaip mes daugiau 
dėmesio kreipiame į savo 
darbą, į savo pačių reikalus. 
Kaip Jūs skaitote save kana
diečiais, taip mes esame Ta- 
rybųzSąjungos piliečiai, kiti 
dalykai išrodo antraeiliai.”

Pavažinėję po parkus, pa
sižiūrėję akvariume banginio 
išdaigų, užvažiavome ir pas 
mus. Svečius supažindinau 
su žmona su anūkėmis, na, ir 
kiek numalšinome trošku
lį .. .

Sužinoję, kad mes tikimės 
būti Lietuvoje šį rudenį, pra
šė: “Būtinai aplankykite mū
sų šeimas, Vilniuje, Klaipė
doje, jums nei maistas, nei 
nakvynė nieko nekainuos. 
Pasakykite žmonoms, kad 
mus sutikote, kad esame 
sveiki ir kad tuoj pasimatysi
me Tėvynėje.”

Atsisveikinome, kaip se
niai pažįstami artimi drau
gai. Jie dėkojo už pavažinėji- 
mą, už padovanotas laivo 
bibliotekai knygas. Aš jiems 
dėkojau už dovanotą litera
tūrą. Žmona gi priminė, kad 
jų dovanota, laive kepta duo
na yra labai skani.

“Nuvykę Lietuvon, iš tik
rųjų pavalgysite skanios ru
ginės duonos,” užtikrino sve
čias Jankauskas.

Algirdas Grinkus

Vakaro menas
Saulė žemyn rieda 

Šešėlis ilgėja,
Tamsa gaubia žemę, 

Rimsta pūtę vėjai.
Sidabru rukuoja lieknios 

Medžių šakos,
Tilsta paukščių balsas • 

Sutemą apsako.
Gilus žalumynas

Visoje aplinkoj,
Pavasarį skelbia

Pienių žiedai lankoj,
Puošia žemės veidą 

Žalias gamtos menas,
Paukščiai lizdus suka, 

Linksminas, čirena.
Poilsiu pasidžiaugia 

Sutūpę į vietą,
Tuoj jų pasibaigia

Dieninė sonetą.
Gamta motinėlė

Jėga stebuklinga
Globoja, ramina

Naktinę aplinką.
Jonas Šutas

Ekonominės
mokyklos vadovė i

PRIEŠ NACIŠKAS 
UNIFORMAS

Los Angeles, Cal. — Kali
fornijos seimelio senatas 21 
balsu prieš 15 priėmė įstaty
mą, kuriuo draudžia naciams 
dėvėti naciškas uniformas 
viešose vietose, kur jos galė
tų iššaukti riaušes. Už nesi
laikymą įstatymo nustatyta 
ir bausmė. Nusikaltėlis bus 
nubaustas $250 ir kalėjimu.

su mūsų laivynu, tai jau būtų 
pasaulinės reikšmės vestu
vės.” \ '

Susitarėme ir su Jankaus
ku pavažinėti po miestą ir 
parkus sekančią dieną. Sako: 
“Suprantate, kad ir automa
tų visgi palikti vienų, negali
me, reikia juos nuolat stebė
ti. Pradeda, kuri nors iš 
daugelio lempučių mirksėti, 
jau skubame, kur reikia pa
galbos. Nors pasitaiko retai, 
bet kartais sutrikimų įvyks
ta.”

Rugpjūčio devintą dieną 
nuvykau prie “Suvalkijos,” 
kiek suvėluotai. Vykstant į 
uostą, buvo toks automobilių 
susikimšimas, kad važiavi
mas užėmė ne penkioliką 
minučių, kaip paprastai, bet 
tris ketvirtadalius valandos. 
Vos “neiškepiau” saulės 
karštyje. Jau keletą dienų 
temperatūra pasiekia ligi 32 
ir 35 laipsnių Celsijaus (tai 
virš 93° senovišku F. termo
metru), gi lėtai judančiame

Jau kelerius metus Zarasų 
rajono “Pažangos” kolūkio 
žemdirbių ekonominiam mo
kymui vadovauja ūkio vy
riausioji ekonomistė Stasė 
Zinkevičiūtė. Šiemet kolūky
je veikia antrųjų metų eko
nominė mokykla “Socializ
mas ir darbas.” Ekonomikos, 
darbo pirmūnų patyrimo mo
kosi septyniolika žemdirbių. 
Tai geriausieji kolūkio me
chanizatoriai J. Barauskas, 
L. Ciegis, A. Daubaras, A. 
Miškinis ir kiti.

Įvairiausiais padavimais, 
' legendomis apipinti, daino- 
j mis apdainuoti senieji lietu- 
I vių liaudies architektūros pa
minklai-—malūnai. Lietuvių 
literatūros klasikas K. Boru
ta savo romantiškoje apysa
koje “Baltaragio malūnas” 
labai vaizdingai nupiešė se
nojo malūnininko, jo gražuo
lės dukters Jurgos paveiks
lus. Greitasparniai vėjiniai, 
vandens ir garo malūnai il
gus amžius tarnavo žemdir
biams, iš savo girnų berdami 
baltus miltus.

Ypač įdomūs savo išvaizda 
vėjo malūnai, pastatyti iš 
rąstų, plytų, akmens ir mo
lio. Vienastiebiai ir kepuri
niai, jie buvo aukščiausi kai
mo pastatai, iškilę ant ^aukš
tumėlių ar erdvesnėse lygu-' 
mose, kad vėjas galėtų grei
čiau sukti jų baltus sparnus. 
Prie upių ir upelių esantys 
vandens malūnai su jų už
tvankomis ir tvenkiniais la

bai puošia ir turtina krašto
vaizdį.

Laikas po truputį griauna 
šiuos įdomius pastatus. Ne
maža jų Lietuvoje paskelbti 
architektūros paminklais, 
panaudojami nūdienos reika
lams. Pavyzdžiui, Žaliūkų 
kaimo malūnas prie Šiaulių 
yra “Aušros” muziejaus filia
las, jame įrengta įvairių tipų 
malūnų raidos ekspozicija. 
Labai turistų ir svečių lanko
ma garsioji Šeduvos užeiga 
“Užuovėja,” įsikūrusi vėji
niame malūne.

Tačiau daugelis senųjų ma
lūnų, šiandien jau nebeteku
sių savo reikšmės, yra pa
smerkti išnykti. Juos tyrinė
ja, stengiasi kuriuo nors bū
du įamžinti įvairių sričių 
mokslininkai, šiaip senovės 
mylėtojai, kraštotyrininkai.

Vienas tokių—Šiaulių teat
ro dailininkas, uolus krašto
tyrininkas Antanas Krišto- 
paitis. Štai jau daugiau kaip 
dešimt metų per atostogas 
ar laisvesnėmis dienomis va
žinėja po Lietuvą ir piešia 
tebeveikiančius ir griūvan
čius malūnus. Subtiliai ir 
meistriškai valdydamas ak
varelės techniką, jis ne tik 
perteikia dabartinį malūnų 
vaizdą, bet ir sukuria savitą 
peizažo nuotaiką.

Dauguma dailininko drobė
se įamžintų malūnų,—o jų 
apie du šimtus—yra netoli
mose Šiaulių apylinkėse. 
Įvairiaspalviuose paveiksluo
se išvystame ir senus pažįs
tamus, tebestūksančius prie 
pagrindinių kelių, ir visiškai 
nežinomus pastatus, esan
čius nuošaliose vietovėse.

Žaliukiai, Niūraičiai, Meš-

kučiai, Degučiai, Raudėnai, 
Biržai, Šakyna, Dengtiltis, 
Gruzdžiai—tai vis vietos, ku
rių malūnai pakliuvo į daili
ninko Krištopaičio piešinių 
kolekciją. Beje, jis ne tik 
piešia malūnus, bet ir suren
ka apie juos medžiagą, apra
šo jų istoriją, prisiminimus, 
senų žmonių papasakotus pa
davimus. Dainius Ručisnkas

Naudingi į Lietuvą 
ateiviai
Prieš aštuoniolika metų į 

Lietuvos vandenis buvo pra
dėti introdukuoti (įvesti, 
perkelti iš kitų klimatinių 
sąlygų) Kaspijos reliktinio 
komplekso vėžiagyviai. Tada 
buvo atvežtos keturios jų 
siuntos ir suleistos į Kauno 
vandens saugyklą. Ateiviai 
surado čia neblogas sąlygas 
ir pradėjo greitai daugintis. 
Per ketverius metus jų pa
daugėjo tiek, kad 1964 metų 
vasarą viename kvadratinia
me dugno metre jau buvo jų 
suskaičiuota 94. Dar po kurio

VAJUS-
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečia II e i Talką
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.” /

DOVANOS VAJININKAMS 
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-tą $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 PĖR 
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

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

laiko prisidaugino tiek, kad 
imta gaudyti ir perkėlinėti į 
kitus respublikos vandenis. 
Šiandien šių vėžiagyvių rasi
me jau daugelyje mūsų ežer- 
rų.

Tačiau šis sėkmingai pra
dėtas darbas pastaraisiais 
metais gerokai išblėso. 0 be 
reikalo. Vėžiagyvių introdu- 
kavimas duoda gana apčiuo
piamų rezultatų žymiai pra
turtina pašarinę žuvų bazę.

Šie mažyčiai, milimetriniai 
gyvūnai gerai prieinami žu
vims ir gana kaloringi. Antai 
paskaičiuota, kad vienas gra
mas sauso jų svorio duoda 
daugiau penkių kalorijų. 
Juos mielai ryja daugelis 
žuvų, o, sakysime, Dusios 
ežere pastebėta, kad jie tapo 
pagrindiniu ungurių maistu.

Rostovo srities Dono že
mupio “Komunizmo kelio” 
žuvininkystės ūkyje 1972- 
1974 metais šiuos vėžiagy
vius bandyta apgyvendinti ir 
tvenkiniuose. Iš keturių rū
šių, kaip tvirtina šio darbo 
autorė Abrosimova, gerai 
aklimatizavosi trys. Jų prisi
daugino tiek, kad viename 
metre vietomis rasta net po 
720 vėžiagyvių.

Nustatyta, kad intensyvia
me karpių auginimo ūkyje 
šalia koncentruotų kombi
nuotųjų pašarų labai naudin
gas ir reikalingas natūralūs 
gyvūninis pašaras. Jame 
gausu vitaminų, mikroele
mentų ir kitų biologiškai 
aktyvių medžiagų. Bandymų 
duomenimis, vėžiagyviai 
karpių racione padidina dirb
tinio pašaro suvirškinimą ge
ru ketvirtadaliu.

A. Grigelis

Iškilmingos 
pagerbtuvės

Chicago, Ill. — Rugpjūčio 
26 dieną ruošiamos didelės, 
iškilmingos pagerbtuvės Chi- 
cagos Taikos Tarybai ir jos 
vadovei,—sekretorei Sylvia 
Kushner. Įvyks St. Thomas 
Church, 55th St. ir Wood
lawn Ave. Prasidės 6 vai. 
po pietų. Įėjimo auka $10 

j asmeniui. Bus pateikta graži 
I programa.
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Ketvirtadienį, rugpjūčio 
10 dieną popiet žavingame 
Bronės ir Walterio Keršulių 
sodelyje keletas mūsų turė
jome laimę susitikti su šiuo 
laiku šioje šalyje beviešian- 
čiu žymiu Lietuvos veikėju 
žurnalistu Vytautu Kazake
vičiumi ir kaliforniete mūsų 
veikėja Ksavera Karosiene. 
Buvome Bronės ir Walterio 
puikiai pavaišinti. Su svečiu 
ir viešnia šiltai pasisveikino

Keršulių sodelyje su svečiais iš toli Vytautu Kazakevičium [sėdi trečias iš dešinės] iš 
Lietuvos ir Ksavera Karosiene [antra iš dešinės] iš San Francisco.

S. Narkėliūnaitės nuotrauka

Chicago, III.

Gražiai atsisveikinta 
su miete svečiu

Čikagoje virš trijų savai
čių viešėjo žymus Lietuvos 
žurnalistas-literatas Vytau
tas Kazakevičius. Jis rinko 
medžiagą jo rašomai Ame
rikos lietuvių kultūros is
torijos knygai.

Svečias Amerikos lietu
viams gerai žinomas ne tik 
iš savo pirmesnio vizito, 
kuomet su daugeliu susipa
žino, bet pažįstamas ir nuo 
tų laikų, kai jie lankėsi Ta
rybų Lietuvoje, jam būnant 
Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto pirmi
ninko pavaduotoju

Sužinojus, kad jis aplei
džia Čikagą liepos. 27 d., 'pa
skubomis liepos 26 d. buvo 
suruoštos išleistuvės Davids 
Governor’s Table restorane. 
Suruošimui pasidarbavo J. 
Pateckas, kuris paskubomis 
sukvietė virš 30 svečio ger
bėjų.

Vaišės buvo puikiai pa- 
ruoštos ir visi dalyviai dė
kojo Jonui už sugebėjimą 
padaryti tokias malonias 
aplinkybes atsisveikinti su 
svečiu. Dalyviai pasakė po 
trumpą, nuoširdžią kalbą, 
linkėdami V. Kazakevičiui 
laimingos kelionės ir para* 
šyti mokslinę Amerikos lie
tuvių kultūros istoriją, taip
gi laimingai grįžti į namus, 
o už kiek laiko vėl mus ap
lankyti. Julija M.

Svarbus pasitarimas
Prieš grįžtant į namus 

New Yorko LDS seimo de
legacija buvo sustojusi ‘Vil
nies” įstaigoje pasimatyti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N.Y. >1418 

Telefonas: 846-1970

Malonus susitikimas
me ir pasikalbėjome. Ryto
jaus dieną mūsų Ksavera su 
kitais trimis Jungtinių Val- 
stijų-Tarybų Sąjungos 
Draugystės draugijos dele
gatais dešimčiai dienų išvyko 
į Maskvą. Ta pačia proga ji 
ketina kelioms dienoms apsi
lankyti ir Tarybų Lietuvoje.

Beje, šioje jaukioje sueigo
je mes pagerbėme mūsų 
draugą Walterį jo 90-jų me
tinių proga. Džiugu, kad 

su vilniečiais. Sekmadienį 
nuo 9:30 vai. ryto iki 2 vai. 
popiet turėtas draugiškas 
pasikalbėjimas ir pasivaiši- 
nimas. Kaip žinia, delega
cijos sudėtyje buvo drg. A. 
Bimba, I. Mizarienė, J. Siur- 
ba, Ventai, sesutės Ješkevi- 
čiūtės ir eilė kitų.

Aptariant mūsų laikraš
čių padėtį, pasisakyta už 
dėjimą visų pastangų, kad 
juos kuo ilgiausiai išlaikyti.

Svečiai geroje nuotaiko
je atsisveikino ir, čikagiečių 
palydėti į O’Hare aeroportą, 
grįžo namo.

Smagu buvo su mielais 
svečiais praleisti valandą 
kitą. Vilnietė

Detroit, Mich.
Piknikas po stogu

Detroito pažangios orga
nizacijos rengia pikniką po 
stogu sekmadienį, rugsėjo 
24 d., Detroito Lietuvių klu
bo patalpose, 4114 W. Ver- 
nor Highway. Iš ryto tą die
ną įvyks Detroito Lietuvių 
klubo mėnesinis susirinki
mas, o 1 vai. popiet bus pik
nikas. Komitetas su Alfons 
Rye priešakyje žada patiek
ti skanius pietus ir kitokius 
įvairumus. Visas pikniko 
pelnas bus skirtas “Vilniai” 
ir “Laisvei”. Pasižymėkite 
kaip nors tą dieną ir visi da
lyvaukime piknike.

Autografų medžiojimo ka
ralius, ko gero, yra airis To
mas Skelion. Jo kolekcijo
je—25 tūkstančiai faksimilių, 
gautų iš prezidentų, premje
rų, ministrų, karališkųjų šei
mų narių, kosmonautų, 
mokslininkų, rašytojų, spor
tininkų. Skelionas autogra
fus renka nuo 1944 metų. 

mūsų jubiliatas, net ir to 
gražaus amžiaus sulaukęs, 
labai gerai fiziškai atrodo ir 
dvasiniai puikiai nusiteikęs. 
Nuoširdžiai Walteriui palin
kėjome dar daug, daug lai
mingų ir šviesių gimtadienių 
sulaukti.

Labai dėkoju Bronei ir 
Walteriui už pakvietimą šio
je tikrai gražioje ir linksmoje 
sueigelėje dalyvauti.

Dalyvis

Philadelphia, 
Pa.

LAUKIAME LYROS 
CHORISTŲ SUEIGOS

Jų metinė sueiga įvyks 
rugpjūčio 27 dieną, sekma
dienį, Schwenksville, Pa., 
ant Behmerių kalno. Tai 
svarbi praeities prisiminimų 
diena. Nors choristai jau 
senstelėję, bet lietuviškų 
dainų nepamiršę. Taip, ir 
dabar jie nori pasveikinti 
seniai matytus draugus ir 
pažįstamus.

KELRODIS
[TIK MAŠINOMIS]

New Jersey Turnpike 
(Exit # 6) on to Pennsylva
nia Turnpike. Continue to 
Ft. Washington Exit. Go 
about one mile on #309 
South to # 73 Right hand 
turn on # 73. Continue on # 
73 passing through Blue 
Bell, (Center Square, Skip
pack. About four miles from 
light in Skippack at # 113 
make very sharp turn to 
RIGHT (at Red Fox Inn). 
(Do not cross the river into 
Schwenksville) Go ahead 
about one mile to GARGĖS 
ROAD. Cross small stone 
bridge, turn up first drive
way on right hand side.

Iki pasimatymo,
Rožytė Merkis

(33-34)

Kovingas pre s enų streikas

New Yorkas. — Jau kelinta diena neišeina visi trys New 
Yorko dienraščiai—“Times,” “News” ir “Post.” Sustreika
vo jų presmenai prieš spaustuvių savininkų užsimojimą 
apie pusę jų išmesti iš darbo. Presmenams pritarė kiti 
spaustuvių darbininkai ir laikraščių išvežįotojai.

Šiuos žodžius ra'šant dar nežinoma, kaip ilgai streikas 
tęsis. Streikas gali užsitęsti ir tapti vienu ilgiausių.

Viskas rodo, kad presmenai nesitrauks iš kovos lauko, 
kol sanidytojai neatsisakys savo užsimojimo.

Trumpos žinios
Ilsė ir Antanas Bimbai pa

sikvietė kelis draugus susi
pažinti su Vytautu Kazakevi
čium. Svečias yra žymus 
žurnalistas-literatas, per 
daug metų buvęs Tarybų 
Lietuvoje Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komite
to pirmininko pavaduotoju.

Tą patį vakarą palinkėjo
me laimingos kelionės žurna
listui Jonui Lukoševičiui, jo 
žmonai Bangai ir sūnui Da
riui, kurie išvyko į Lietuvą 
atostogų. Ačiū Bimbams už 
puikias vaišės ir draugišku
mą.

•
Iš New Yorko į Chicagą 

vykome 11 delegatų į Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
23-čiąjį seimą. Iš tų 11 
delegatų 6 buvo Amerikoje 
gimę. Jie mūsų grupei ir 
vadovavo. t

Visa kelionė ir trys dienos 
praleistos Chicagoje, seime, 
bei pasikalbėjimas su Vilnie
čiais praėjo labai draugiškai 
ir konstruktyviškai. Ačiū 
Anna Yakštis ir Amelia Yus- 
kovi už sutvarkymą kelionės 
reikalų, 

o

Verutė ir Pranas Budrio- 
niai atvyko iš St. Petersbur- 
go aplankyti savo sūnaus 
Lenio ir marčios, kurie susi
laukė antro sūnaus, Budrio- 
niai yra labai patenkinti su
laukę antro anūko.

Verutė ir Pranas jau ap
lankė keletą draugų ir pažįs-
tarnų. Mano dar porą savai
čių pasisvečiuoti čia ir aplan
kyti daugiau draugų. Linki
me jiems linksmai praleisti 
laiką.

o

Helena Siaurienė buvo iš
vykusi su pirmąja turistine 
grupe į Tarybų Lietuvą; grį
žo labai patenkinta kelione; 
jei sveikata leis, už poros 
metų ji vėl vyks.

Sugrįžusi buvo apsistojus 
pas savo gerą draugę E. 
Liepienę. Manė ilgiau pabūti 
ir aplankyti daugiau pažįsta
mų, bet gavo pranešimą iš 
St. Petersburgo, Fla., kad 
turi grįžti. Tai trečiadienį ir 
išvyko.

Praeitą pirmadienį iš St. 
Petersburg, Fla., atvyko Al
dona ir Povilas Aleknai, ir 
tos pačios dienos vakare lėk
tuvu išskrido į Tarybų Lietu
vą vienam mėnesiui. Su jais 
kartu į .Kennedy airportą 
atvyko Alma Brewer ir iš 
ten išvyko pas brolį į Bridge
port, Conn.

* * *
Antradienį, rugpjūčio 15 

dieną į Tarybą Lietuvą išvy
ko antroji “Laisvės” adminis
tracijos suruošta ekskursija.

P. V.

Brazilų Pozos miesto gy
ventojai dažniausiai laiką nu
stato pagal lietų. Mat čia lyja 
daug kartų per dieną ir visa
da tuo pačiu laiku.

iš Kennedy aeroporto trim savaitėmRugpjūčio 9 d.
Lietuvą išskrido “Laisvės” administratorė Ieva Mizarienė 
[iš kairės trečioji]. Ji čia matoma su ja palydėjusiais Ona
Juozėniene, Malvina ir Pranu Bručais.

S. Narkėliūnaitės nuotr.

Apie LDS Kuopų Veiklą
Pirmadienį, rugpjūčio 14 

d. turėjo įvykti LDS 13-tos 
ir 1-mos kuopų bendras mi
tingas. Pasitaikė viena tų 
karštų, alsinančių dienų, tad 
suėjo mažai narių. Bent aš 
taip spėju.

Maloni staigmena 'įvyko, 
kuomet su dd. Ventais sve
tainėn įžengė draugai Povi
las ir Aldona Aleknai iš St. 
Petersburg, Florida. Jiedu 
vyksta svečiuosna pas gimi
nes Lietuvoje ir šią dieną 
užtruko New Yorke.

Sugrįžę iš LDS 23-čio sei
mo delegatai A. Jeskevičiu- 
tė-Young, N. Ventienė ir A. • 
Bimba išdavė išsamius ra
portus apie gerai pavykusį 
seimą. Visi smagūs, kad Sei
mas ėjo sklandžiai ir organi
zacijos reikalai buvo gražiai 
aptarti. Taipgi pabrėžė, kad

Buvo operuotas
Pradžioje savaitės draugė 

Augutienė telefonu pranešė, 
kad mūsų veiklus laisvietis 
Jurgis Wareson yra New 
Yorke prie 68th St. ligoninė
je. Ten jam padaryta akims 
operacija. Pasirodo, kad 
mūsų Jurgis turėjo katarak
tą. Tikime, kad operacija 
gerai pavyko ir Jurgio akys 
pasitaisys. ”

Ar jis tebeguli ligoninėje, 
ar jau sugrįžęs namo, šiuos 
žodžius rašant neteko sužino
ti.

Visi laisviečiui draugui lin
kime greitai ir pilnai su- 
sveikti.

Žinios iš Lietuvos
“LAIKAS GYVENTI”

Taip vadinasi naujas Lietu
vos kino studijos dokumenti
nis filmas—raportažas iš Vil
niaus klinikinės ligoninės 
inkstų transplantacijos sky
riaus. Šis skyrius—tai vienas 
iš 15 Tarybų Sąjungoje vei
kiančių tokio pobūdžio medi
cininės pagalbos centrų, pa
gal operacijos apimtį užiman
tis ketvirtą-penktą vietą ša
lyje.

Filme dalyvauja inkstų 
transplantacijos centro vado
vas docentas Vytautas Klei
za, kiti skyriaus darbuotojai, 
pacientai, jų giminės.
STOJAMIEJI EGZAMINAI

Rugpjūčio pradžioje prasi
dėjo stojamieji egzaminai į 
Tarybų Lietuvos aukštąsias 
mokyklas. Iš viso gauta dau
giau 17 tūkstančitį pareiški
mų. Kiek anksčiau egzaminai 
vyko į Konservatoriją, į ku
rią priimti 135 busimieji dai
nininkai, muzikantai ir akto
riai. Į Dailės institutą šiemet 
ateis 75 pirmakursiai, kurie 
jau išlaikė egzaminus. Vil
niaus universiteto studentų 
šeimą papildys maždaug du 
tūkstančiai vaikinų ir mergi
nų. Populiariausios specialy
bės—gydomoji medicina, lie
tuvių kalba, istorija ir kitos. 
Į Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir 
Klaipėdos aukštąsias mokyk
las šiemet priimama apie 9 
tūkstančiai studentų.

veik daugumą delegatų suda
rė Amerikoje gimę moterys 
ir vyrai.

Pasikalbėjus Seimo ir mū
sų busimo renginio reikalais, 
pakviesta dd. Aleknai papa
sakoti apie jų veiklą St. 
Petersburge. Įdomu buvo 
pasiklausyti, kaip jie sėkmin
gai ir linksmai praveda sa
vaitinius renginius savame 
klube.

Nepamirškime, kad sek
madienį, 10 d. rugsėjo įvyks 
šių abiejų kuopų rengiama 
popietė. Bus rodoma filmos, 
meninė programa ir kiti įvai
rumai. Po to turėsime gerų 
užkandžių. Pasižymėkite šią 
dieną ir ateikite į Laisvės 
svetainę, 2-trą vai. p. p. 
Pradėkime šį rudens sezoną 
skaitlingai ir smagiai.

E. N. J.

BRIEFS
The Screen Actors Guild 

has urged Mayor Tom Brad
ley of Los Angeles to desig
nate another memorial to 
Paul Robeson if the Holly
wood Chamber of Com
merce continues to refuse 
to dedicate a sidewalk star 
to him. The Guild has pro
posed naming a street, 
park, library, school or hos
pital after Robeson. 

* * *
Seventy-one percent of 

adults surveyed in a recent 
Gallup Poll said they use 
alcoholic beverages. The fi
gure was 64 percent in 1969 
and only 58 percent in 1939. 

* * *
American life is more 

stressful for women than for 
men, concludes a report to 
the President’s Commission 
on Mental Health. The re
port says that for every 100 
men there are 238 women 
who are treated for depres
sion in outpatient services 
and that twice as many 
women as men use the two 
most harmful tranquilizers, 
Valium and Librium.

* * *
The United Nations and 

its secretary general Kurt 
Waldheim have asked an 
international panel of scien
tists to make recommenda

Young Pioneers from the German Democratic Republic at 
a solidarity meeting. GDR youths are educated as patriots, 
anti-fascist fighters and internationalists. Use

Pramogų kalendorius
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RUGSĖJO 10 d.

LDS 1 kp. ir 13 kp. rengia 
filmų rodymo popietę su už
kandžiais, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėję, 102-01 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka $2.50.

RUGSĖJO 24 D.
“Laisvės” Bendrovės di

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

SPALIO 1 D.
Pietūs darbininkiškai spau

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

KUODŽIO IR GIRIJOTO 
KONCERTAI

Lietuvos populiariausių 
dainininkų—Edmundo Kuo
džio ir Jono Girijoto koncer
tai, akomponuojant Jūratei 
Kuodienei, Lietuvos Valsty
binės Konservatorijos dėsty
tojai, įvyks rugpjųčio- 
August 26 d., šeštadienį, 7 
v. v., Lietuvių Laisvės salė
je, 269 Second St., Eliza- 
bethport, N. J. ir rugpjūčio- 
August 27, ir sekmadienį, 4 
v. p. p., Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 69-61 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Įžanga 
$4.00.

tions for history’ s first 
worldwide study of Uniden
tified Flying Objects. 

* * ♦
“Equality of rights under 

the law shall not be denied 
or abridged by the United 
States or any state on 
account of sex.’ ’ These 23 
words are the essence of 
the Equal Rights Amend
ment that was first intro
duced some 50 years ago 
and now stands three states 
short of ratification.

There have been many 
demonstrations for equal 
rights. Recently Valerie 
Harper, star of the televi
sion series “Rhoda,’ ’ was 
in Seattle and led about 
1,500 marchers through 
downtown streets in sup
port of the Equal Rights 
Amendment. The actress 
said that while she is' confi
dent the amendment will 
succeed, the fight to get 
three more states to ratify 
it before the March, 1979 
deadline is coming down to 
a battle of “cold cash and 
hard politics.’ ’ 

♦ ♦ ♦
Uncertainty over what 

the future holds in store is 
the greatest worry of Ame
rican teenagers today, ac
cording to a youth survey.




