
LAISVĖ
Weekly

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

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

LAISVĖ-LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose................. $12.00
Kanadoje...................................... $15.00
Kitur užsienyje...................  $15.00
Pavienio egzemploiriaus kaina 25 centai

PRICE 25 c

NO. 31 ****** PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO [AUGUST] 3, 1979 OZONE PARK, N. Y. 11417 ****** 68-IEJI METAI

KRISLAI Tarybų Lietuvos svečiai SALT II sutarties priešai
“Laisvės” vajus
Ekskursija j Lietuvą 

gerai pavyko
Europos moterys aukštuose 

postuose
New Yorko mero K och alga 

Milijonierių skaičius didėja 
Ir vėl JAV karo laivynai

Vietnamo vandenyse
IEVA MIZARIENŪ

Jau už mėnesio prasidės 
mūsų laikraščio vajus gavi
mui naujų skaitytojų, atnau
jinimui senų prenumeratų ir 
sukėlimui $20,000 fondo. Va
jus tęsiamas nuo rugsėjo 1 d. 
iki lapkričio 30 d.

Prašome vajininkų praneš
ti administracijai, kurie ap- 
siimate darbuotis ir duokite 
žinoti, ar reikia kvitelių bei 
kokių kitų reikmenų.

Si vasara labai skaudžiai 
palietė mūsų finansinę padė
tį. Viskas kyla kaip ant 
mielių, o mūsų pajamos 
smarkiai sumažėjo. Tad 
kviečiame visus skaitytojus 
ir rėmėjus į darbą.

□
"Laisvės” Bendrovės di

rektorių suruošta ekskursija 
į Lietuvą šią vasarą puikiai 
pavyko. Sugrįžę ekskursan
tai be išimties džiaugėsi gavę 
progą pamatyti tiek daug 
Lietuvos, susitikti su giminė
mis jų gyvenvietėse, susipa
žinti su gražiu būriu naujų 
tautiečių.

Tikėkime, kad ateinančiais 
metais bus galimybių mūsų 
pažangiosioms organizaci
joms ir vėl suruošti tokias 
ekskursijas.

1979 metais Europoje iški
lo trys moterys į vadovauja
mus postus. Pirmoji yra An
glijos Margaret Thatcher, 
kuri laimėjo premjerės vie
tą. Antroji yra Simone Veil, 
kuri tapo išrinkta taip vadi
namo Europos parlamento 
prezidente. Simone Veil pir
miau buvo Prancūzijos svei
katos ministre. Trečioji— 
Marie de Lourdes Pintassil- 
go, kuri tapo paskirta Portu
galijos premjere.

Tikėkime, kad šios mote
rys, nepaisant, kad kai ku
rios atstovauja konservato
rių partijas, bus palankesnės 
moters bei darbo žmonių 
reikalams.

r į

New Yorko meras Edward 
Koch aukščiausiai apmoka
mas visų JAV merų tarpe. 
Jis tik ką pasirašė bilių, 
kuris jam pakelia algą nuo 
$60,000 iki $80,000 į metus, o 
miesto tarybos nariams pri
deda po $10,000 į metus.

Sutinku su Mr. Abend (su 
kuriuo galbūt pirmą sykį 
tenka sutikti), kad ne algos 
kiekis padaro žmogų ištikimu 
ir tinkamu darbui, bet jo 
pasiaukojimas tam darbui. O 
kiekvienas visuomenės vei
kėjas turi pasiaukoti, o ne 
dirbti pagal algos didumą.

Turtingieji mūsų šalyje 
turtėja, o neturtingieji šuo
liais eina į skurdžių eiles. 
1972 metais JAV buvo 
180,000 milijonierių, o šian
dien jau turime 519,834. 
New Yorko valstijoje jų yra 
apie 51,000, Kalifornijoje 
33,500, Illinois 31,100 ir taip 
toliau.

Sakoma, kad turtingi paki
lo į milijonierius dėka inflia
cijos, kuri kaip tik ėda darbo

Vilnius. — Liepos mėnesio 
pradžioje Lietuvoje viešėjo 
grupė vadovaujančių Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nisterijos diplomatinių dar
buotojų. Svečiai lankėsi Lie-

Naujos pastangos 
vyriausybei sudaryti

Filippo Maria Pandolfi
Roma. — Socialistui veikė

jui nepavykus sudaryti nau
jos vyriausybės, Italijos pre
zidentas Sandro Pertini vėl 
pavedė Krikščionių Demo
kratų Partijos veikėjui Filip
po Pandolfi pabandyti. Pan
dolfi senajame Giulio An
dreotti vadovaujame kabine
te ėjo iždo ministro pareigas. 
Bet ar jam pavyks sulipdyti 
naują vyriausybę, tenka pa
laukti. Jis sako, bandysiąs 
sudaryti tiktai "pereinamąją 
vyriausybę,” tai yra tik laiki
ną. Jis nieko nesako apie 
siekimą savo pastangoms lai
mėti socialistų arba komunis
tų paramą.

Reikalauja pilnos 
finansinės 
ataskaitos

Trenton, N. J. — Valstijos 
valdžia reikalauja, kad Jer
sey City Medical Center ligo
ninės administracija jai pa
teiktų pilną finansinę ata
skaitą, kaip ir kam ji sunau
dojo iš valstijos gautuosius 6 
milijonus dolerių paramos. 
Valstijos Sveikatos Departa
mento knygų peržiūrėtojai 
pastebėję, kad tūli asmenys, 
gavę šios ligoninės patarna
vimų, buvo pajėgus ir turėjo 
patys užsimokėti arba už 
juos turėjo apmokėti jų ap- 
draudos kompanijos, bet to 
nepadarė, už juos buvę ap
mokėta iš minėto fondo. Li
goninės administracija turi 
pasiaiškinti, kodėl ji taip 
darė.

žmones. Štai tau ir demokra
tiška lygybė.

JAV kariniai laivai patro- 
liuoja vandenyną, prie Viet
namo, būk tai su tikslu 
gelbėti pabėgėlius.

Nejaugi mūsų valdžia pa
miršo tą baisią pamoką, ku
rią anais metais pergyveno
me Vietname? Nejaugi mes 
ir vėl siusime savo brolius, 
vaikus, vyrus į Vietnamą, 
kur tiek daug jų žuvo bei 
buvo nepagydomai sužeisti? 
Kodėl ir vėl dabar kišamės į 
tų šalių reikalus?

Man atrodo, kad mūsų 
pavieniai žmonės ir organiza
cijos turėtų rašyti preziden
tui bei kongresmanams pro
testus prieš šį šygį.

tuvos Užsienio reikalų minis
terijoje, susipažino su Lietu
vos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugijos veikla.

Liepos 10 d. diplomatus 
priėmė Lietuvos TSR Minis
trų Tarybos pirmininko pa
vaduotojas A. Cesnavičius. 
Jis papasakojo apie Lietuvos 
liaudies ūkio laimėjimus.

Susirinkime dalyvavo Lie
tuvos užsienio reikalų minis
tras V. Zenkevičius, aukšto
jo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministras H. Zabulis, 
kultūros ministras J. Bieli
nis, švietimo ministras A. 
Rimkus, Valstybinio plano 
komiteto pirmininko pirma
sis pavaduotojas B. Zaikaus
kas, sveikatos apsaugos mi
nistro pavaduotojas J. Son
gaila.

Viešnagės metu, kuri tęsė
si dvi savaites, diplomatai 
aplankė Kauną, Klaipėdą, 
Palangą, Kapsuko, Kėdainių, 
Jurbarko ir Trakų rajonus, 
susipažino su pramonės ir 
žemės ūkio įmonėmis, susiti
ko su partiniais ir tarybiniais 
darbuotojais, inteligentija.

Tuticorin, Indija. — Čia 
teatre liepos 29 dieną kilo 
gaisras. 92 žmonės, daugiau
sia moterys ir vaikai, žuvo.

Indija dar vis 
neturi vyriausybės

New Delhi. — Visos iki 
šiol vykusios pastangos su
daryti naują Indijos vyriau
sybę nedavė jokių rezultatų. 
Dabar prezidentas N. Sanji- 
va Reddy pavedė buvusiam 
valdančiojoje Janata Partijo
je opozicijos vadui, bet prieš 
kelias dienas iš jos pasitrau
kusiam veikėjui Charan 
Singh ją sudaryti. Singh ma
no, kad jis turi parlamente 
daugumą ir kad jam pavestą 
misiją jis sėkmingai atliks.

Luanda, Angolą. — Į An
golos Liaudies Respubliką 
atvyko su vizitu Urugvajaus 
Komunistų Partijos pirmasis 
sekretorius Rodney Aris- 
mendi. Čia jis buvo šiltai 
sutiktas ir atliko plačius pa
sikalbėjimus su Angolos pre
zidentu Agostinho Neto.

Nikaragvos naujosios vyriausybės kabineto nariai

traukoje parodomi prisaikdi
nami penki Nikaragvos nau
josios revoliucinės vyriausy
bės kabineto nariai. Iš kairės 
į dešinę: Sergio Ramirez, 
Daniel Ortega, Violeta Cha-

Admirolas Thomas Moorer [kairėje] ir adm. Elmo 
Zumwalt liudija Senato komitete. Jie sako, kad SALT II 
sutartis strateginiais branduoliniais ginklais apsiginklavi
me padarytų Tarybų Sąjungą pranašesnę už Jungtines 
Valstijas ir ragina Senatą jos neratifikuoti. Jiedu atstovau
ja tiems šios šalies militaristams, kurie nori dar pasididinti 
branduolinio ginklavimosi varžybas.

Jau pripažino 
naujqjq vyriausybę

Jau trys valstybės forma
liai pripažino naująją Nika
ragvos valdžią. Kas daugelį 
nustebino, tai kad, apart 
Kubos ir EI Salvadoro, pri
pažino ir Jungtinės Valstijos.

Kas liečia naujosios val
džios reikalavimą sugražinti 
čia prisiglaudusį buvusį dik
tatorių Somozą, tai Valsty
bės Departmentas sako dar 
apsvarstysiąs.

Sveikina Nikaragvos 
liaudies pergalę

Panama City. — Čia su 
vizitu lankydamasis Ecuado- 
ro naujasis prezidentas Jai
me Roldos spaudos konferen
cijoje labai šiltai sveikino 
Nikaragvos liaudies pergalę 
prieš fašistinę Somozos dik
tatūrą. "Nikaragvos liaudis,” 
jis pasakė, “dar kartą įrodė, 
kad Lotynų Amerika nori 
laisvės ir demokratijos.” Jis 
taipgi kalbėjo už platesnį 
ekonominį bendradarbiavimą 
tarp Bolivijos, Colombijos, 
Venezuelos, Ekvadoro ir Pe
ru.

Moises Hassan. Vyriausybėj 
daugumoje dar jaunų, kovin
gų veikėjų. Kaip matome, 
kabinete yra ir moterų.

Kaip žinia, naujoji revoliu
cinė vyriausybė jau susilau-

Aštriai kritikuoja 
Izraelio politikę

Tel Aviv. — Izraelio Ko
munistų Partija nesutinka su 
dabartine premjero Mena- 
chan Begino politika. “Izrae
lis šiandien pergyvena giliau
sią krizę savo istorijoje,” 
sakoma vėliausiame Komu
nistų Partijos pareiškime. 
"Ši krizė yra palietus Izraelio 
politinį, ekonominį ir sociali
nį gyvenimą . . . Premjero 
M. Begino valdžia stumia šalį 
į katastrofą.”

Komunistų Partija šaukia 
Izraelio liaudį paaštrinti ko
vą prieš stambųjį kapitalą ir 
valdžią.

Statys naujų didelį 
lošimo kompleksų

Atlantic City, N. J. — 
Resorts International kom
panija, kuri čia pastatė ir jau 
virš 14 mėnesius operuoja 
lošimų "Casino,” pasidarė 
tiek pelno, jog nutarė statyti 
kitą, dar didesnį lošimo kom
pleksą. Tam išleisianti $120,- 
000,000. Komplekso pastaty
mas ir įrengimas truksiąs 
apie pustrečių metų.

mą.
Naujoji vyriausybės jau 

konfiskavo visus buvusio 
diktatoriaus Somozos šeimos 
milžiniškus turtus ir sunacio- 
lizavo visus šalies bankus.

Prezidento Carterio naujojo 
kabineto sąstatas

Baltieji Rūmai praneša, 
kad mūsų prezidentas jau 
turi sudaręs naują kabinetą. 
Jis susideda iš dvylikos na
rių. Dauguma jų yra dvyli
kos narių. Dauguma jų yra 
nauji žmonės. Prezidentas 
tiki, kad Senatas jo pasiūly
tąjį sąstatą patvirtins arba 
užgirs, ir naujasis kabinetas 
galės visomis jėgomis imtis 
darbo.

Kabineto sąstatas yra 
toks:

Žemdirbystės sekretorius 
(ministras)—Bob S. Berg- 
land.

Prekybos —Juanita M. 
Kreps.

Gynybos—Harold Brown.
Energijos—Charles W. 

Duncan.
Sveikatos, Apšvietos ir 

Gerovės—Patricia Roberts 
Harris.

Namams ir Miestams Vys
tyti—Moon Landrieu.

Vidaus—Cecil D. And.'us.
Teisingumo—Benjamin ?.

Civiletti.
Darbo—Ray Marshall.
Valstybės —Cyrus R. 

Vance.
Susisiekimo—Neil E. Gol- 

dischmidt.
Iždo—G. William Miller.
Spaudos konferencijoje 

prezidentas pareiškė, kad 
naujojo kabineto pagalba 
jam pavyks žmonėse atsteig- 
ti šalies vyriausybe pasitikė
jimą. Jis kvietė visus ameri
kiečius padėti jam to didelio, 
aukšto tikslo kuo greičiausiai 
atsiekti.

Ir mokytojai 
streikuoja

Universitetų Profesorių 
Susivienijimas, Amerikos 
Mokytojų Federacija ir Na
cionalinė Apšvietos Draugija 
praneša, kad 1978-79 mokslo 
metais Jungtinėse Valstijose 
įvyko 176 mokytojų streikai 
net 21 valstijoje. Streikų 
pagalba mokytojai kovojo už 
algų pakėlimą ir geresnes 
darbo sąlygas.

Beje, šios šalies mokytojus 
plaka ir nedarbas. Liepos 
pradžioje San Francisco 
mieste įvykusioje Ameriki
nės Mokytojų Federacijos 
konvencijoje buvo raportuo
ta, kad šiandien yra daugiau 
kaip 20,000 mokytojų bedar
bių. Jiems savo profesijoje 
darbus susirasti progų tiek 
mažai, jog Federacijos vado
vybė pataria jiems ieškoti 
darbo kituose užsiėmimuose. 
Su šiuo patarimu bėda tik, 
kad ir kitose profesijose ne
stinga bedarbių.

Americus, Ga. — Praeitą 
savaitgalį staiga susirgo pre
zidento Carterio motina Lil
lian Carter, ir dabar randasi 
ligoninėje. Rugpjūčio 15 d. ji 
bus 81 metų amžiaus.

SMŪGIS TURIZMUI
Iš visų šalies kampų gau

nami pranešimai, kad šią 
vasarą turizmas visur yra 
labai sumažėjęs. Kaltinin
kas—stoka gazolino. Žmonės 
ieško ir suranda būdus savo 
atostogas praleisti apie na
mus bei artimoje apylinkėje, 
vietoje sėsti į automobilį ir 
traukti į plačiai išsigarsinu- 
sias tolimas vietas.

Kq amerikiečiai 
mano apie 
pakeitimus 
prezidento kabinete?

Gallup Poll įstaiga pravedė 
gana plačius apklausinėji
mus, tikslu patirti daugumos 
amerikiečių nuomonę apie 
tokius staigius ir drastiškus 
prez. Carterio kabinete pa
keitimus. Rezultai įdomūs: 
užklaustųjų 36 procentai at
sakė, kad jie mano, jog iš šio 
pakeiktimo bus apsčiai nau
dos, o 42 proc.—jog nepada
rys jokio skirtumo, jog su 
mumis pasiliks tie patys var
gai ir sunkumai, kokius iki 
šiol turėjome.

Sutiktas su didele 
demonstracija

Manhattan, Kansas. — 
Liepos 17 d. čia lankėsi ir 
kalbėjo Kansas State univer
sitete Jungtinių Valstijų vi
ceprezidentas Walter Mon- 
dale. Jis buvo sutiktas dide
lės vietinių žmonių demon
stracijos. Demonstrantai rei
kalavo: "Ratifikuokite SALT 
II,” "Sumažinkite militarinį 
biudžetą, o tuos pinigus su
naudokite energijos progra
mos finansavimui,” "Likvi
duokite naftos trustus!”

Oakland, Cal. — Čia Inter
national Airporto sandėlyje 
kilęs gaisras padarė nuosto
lių už 10 milijonų dolerių.

Mokslininkų 
simpoziumas 
Lietuvos sostinėje

Vilnius. — Liepos 10 d. čia 
įvyko tarptautinis simpoziu
mas, kuris plačiai apsvarstė 
vandens išteklių papildymo 
galimybių ir racionalaus nau
dojimo problemas. Jame da
lyvavo 25 pasaulio šalių at
stovai.

Simpoziumą surengė Tarp
tautinė Hidrogeologų asocia
cija, tarpininkaujant JU- 
NESKO. Jį atidarė Tarybų 
Sąjungos Mokslų Akademi
jos viceprezidentas akademi
kas A. Sidorenka. Jis pažy
mėjo, kad šis simpoziumas 
dar labiau sustiprins moksli
ninkų bendradarbiavimą 
sprendžiant svarbią visam 
pasauliui vandens problemą.

Simpoziumo dalyvius pa
sveikino Tarybų Lietuvos 
Ministrų Tarybos pirminin
kas J. Maniušis. Simpoziumo 
darbe taipgi dalyvavo Tarp
tautinio hidrogeologų susi
vienijimo prezidentas F. la 
Moro.
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Kas ką rašo ir sako

Kodėl taip delsiama 
ratifikuoti sutartį

Washingtone plačiai kalbama, kad tik geriausiu atveju 
Senate SALT II .sutarties ratifikavimo klausimu bus 
balsuojama kada nors šių metų pabaigoje. Bet jos 
svarstymas galįs nusitęsti ir iki ateinančių metų pradžios. 
Nematyt, kad ir sutarties šalininkai, net ir pats preziden
tas darytų spaudimą sutartį išimti iš įvairių komitetų 
rankų ir tuo svarbiu klausimu leisti visam Senatui 
pasisakyti. Jie, matyt, tikisi pratęsti diskusijų ir debatų 
pagalba laimėti daugiau sutarčiai pritarėjų. Tą patį, kaip 
atrodo, galvoja atsiekti ir sutarties priešai. Jie mano, kad 
diskusijų pratęsimas tarnauja jiems, o ne sutarties 
šalininkams.
nori sutarties ratifikavimo klausimą panaudoti laimėti iš 
prezidento Carterio tam tikrų koncesijų. Štai senatorius 
Nunn iš Georgia valstijos, matyt, yra nepasitenkinęs 
prezidento Carterio Kongresui pasiūlytu militariniu biudže
tu. Jis jam yra per mažas. Todėl prieš kelias dienas jis 
pasakė, kad jis balsuos už SALT II sutarties ratifikavimą, 
jeigu prezidentas Carter pažadės militariniams reikalams 
biudžetą dar žymiai padidinti. Kiti senatoriai nori iš 
prezidento išsiderėti kitokių koncesijų.

Kuo tai visa pasibaigs, kaip dar ilgai sutarties ratifikavi
mo klausimas bus svarstomas, jo nubalsavimas delsiamas 
ir atidėliojimas, šiandien sunku pasakyti. Tik viena jau 
aišku, būtent, kad sutarties ratifikavimas nėra garantuo
tas.

Automobilistai duoda pavyzdį 
’ Dabar vykstančiose derybose tarp Jungtinės Automobi
listų Unijos ir trijų didžiųjų korporacijų—Ford, General 
Moters ir Chrysler—dėl naujo kontrakto svarbiausias 
reikalavimas yra trumpesnė darbo savaitė. Kaip atrodo, tai 
kaip tik šiam reikalavimui daugiausia ir priešinasi samdy
tojai. Be to, automobilistų unijoje yra sudarytas ir plačiai 
veikia Trumpesnės Darbo Savaitės Komitetas.

Kiek mums žinoma, toks platus susidomėjimas kova už 
trumpesnę darbo savaitę dar nėra pasireiškęs jokioje kitoje 
unijoje. Automobilistų unija yra pionieriška. Ji turėtų būti 
pavyzdžiu visoms kitoms unijoms, visam darbo unijų 
judėjimui. Trumpesnės darbo savaitės šūkis turėtų būti 
didelėmis raidėmis įrašytas į Amerikos Darbo Federaci
jos—Industrinių Organizacijų Kongreso vėliavą.

Gaila, kad iki šiol mūsų darbininkų judėjime atitinkamo 
dėmesio dar nėra susilaukęs jau seniai ant Kongreso stalo 
gulintis įstatymo sumanymas—bilius “H. G.” Tai bilius už 
įvedimą trumpesnės darbo savaitės visos šalies mastu. Jį 
Kongresui pateikė John Convers 1974 metais. Jau prabėgo 
net penkeri metai, o bilius tebėra nepasijudinęs iš vietos.

Kodėl? Kaltas darbo unijų judėjimo apsileidimas. Jis 
nieko nėra padaręs Kongresui paspausti, kad bilių priimtų. 
Daug mažesnės reikšmės biliai apsvarstomi ir nubalsuoja
mi, nes kas nors jais rūpinasi, už juos veda propagandą. 
Bilius “H. G.” būtų seniai buvęs apsvarstytas ir priimtas, 
jeigu net septyniolika milijonų organizuotų darbininkų 
būtų už jo priėmimą ne tik pasisakę, bet ir kovoję.

Joms energijos krizės nėra

Gazolino kompanijos nejaučia jokios energijos krizės. Kaip 
tik priešingai: jos daro sau rekordinius pelnus.

JAU PRADEDA ĮMATYTI 
APGAVYSTĘ

Kanadiečių savaitraštyje 
“N. L.” (liepos 4 d.) J. 
Valiūnas iš Brockton, Mass., 
po antrašte “Ar Lietuvos 
laisvinimo balansas pozity
vus?“ rašo:

“Sakoma, kad žuvis prade
da pūti nuo galvos. Jei val
stybėse nesiskaitoma su iš
laidomis ir pinigai švaistomi, 
tai ir visuomeniniame gyve
nime rasime nemaža parale
lių ... Nenoromis peršasi 
klausimas: o kaip su mūsų 
centrinėmis organizacijomis, 
kaip, pav. ALTas ar 
VLIKas? Tiek daug graude
nimų apie Lietuvos laisvini
mą ir būtinybę tam kilniam 
tikslui aukoti. Būtų įdomu 
panagrinėti tų organizacijų 
metinius balansus . . . Daro
mi posėdžiai ir iškilmingi 
susirinkimai, kuriuose patie
kiama daug iškilių minčių ir 
griežtų rezoliucijų aukštoms 
valdžios sferoms, daug rašo
ma į periodinę ir neperiodinę 
spaudą, daug keliaujama, 
lankoma Vašingtonas ir t. t. 
Nežiūrint kiek daug žygių 
daryta (kaip ALTo pirminin
ko važinėjimas į Belgradą, 
kur neva buvo tikrinamas 
Helsinkio nutarimų vykdy
mas ir Žmogaus Teisių pažei
dimas), o tas Lietuvos laisvi
nimas nepažengė nei vieno 
colio.”

Nepažengė ir nepažengs, 
nes tas visas taip vadinamo 
“laisvinimo“ biznis yra šmu
gelis, raketas, jau seniai su
puvęs ir labai neskaniai dvo
kia.

APIE LENKIJOS 
LIAUDIES PERGALĘ 
IR IŠSILAISVINIMĄ

, Žurnale “Komunistas“ (7- 
1979) paskelbtas labai įdo
mus straipsnis “Liaudies 
Lenkijos sukaktis.” Jo auto
rius yra Lietuvos KP CK 
užsienio ryšių skyriaus vedė
jo pavaduotojas M. Sadovs- 
kis. Straipsnio pradžioje 
autorius mus supažindina su 
ilgomis ir sunkiomis Lenkijos 
liaudies kovomis už naują, 
socialistinį rytojų ir istorine 
pergale. Jis rašo:

“Nedidelis Chelmo mieste
lis Lenkijoje, Liublino vaiva
dijoje, visam pasauliui tapo 
žinomas 1944 metų liepos 
22-ąją. Tą dieną šiame lenkų 
žemės lopinėlyje, kurį išva
davo Tarybinė Armija ir 
petys petin su ja kovojusi 
Lenkijos Liaudies armija, gi
mė nauja Lenkijos darbinin
kų ir valstiečių valstybė. 
Būtent čia Lenkijos naciona
linio išsivadavimo komitetas 
(LNIK) paskelbė savo istori
nį Manifestą į visus lenkus, 
kuriame buvo suformuluotos 
pagrindinės revoliucinių per
tvarkymų šalyje kryptys ir 
numatyti liaudies valstybės 
veiklos principai. Manifestas 
paskelbė, kad valdžia perei
na miesto ir kaimo darbo 
žmonėms, likviduojama dva- 
rininkinė žemės nuosavybė, 
nacionalizuojama stambioji 
pramonė ir bankai, kad vi
siems prieinamas tampa 
mokslas ir švietimas.

LNIK manifestas numatė 
plėtoti santykius su Tarybų 
Sąjunga abipusio taikaus 
bendradarbiavimo principu. 
Jis skelbė, kad “Lenkijos 
užsienio politika bus demo
kratinė politika, besiremianti 
kolektyvinio saugumo princi
pais.” LNIK paskelbė apie 
valstybės vidinių santykių 
demokratizavimą. Savo pa
grindiniais teiginiais Mani
festas buvo artimas Lenkijos 
darbininkų partijos progra
mai, jis tarsi susumavo Len
kijos kairiųjų jėgų politinės 
minties patirtį. Jis deklaravo 
naujos Lenkijos sukūrimą: 
su naujomis sienomis, su re
formuota socialinę-politinę 
sistema, su nauja užsienio 

politikos doktrina. Tačiau ar
timiausiu uždaviniu buvo nu
matytas aktyvus Lenkijos 
dalyvavimas pergalingame 
karo užbaigime. Tai buvo 
glaudžiai susiję ir su kova už 

i naują Lenkijos vietą tarptau
tinėje arenoje.

1945 metų pavasarį kartu 
su Tarybine Armija Lenkijos 
Liaudies armijos kariai pa
siekė Oderį ir Nisę Lužičką, 
dalyvavo vaduojant Gdanską 
ir Kolobžegą, vėliau kartu su 
Tarybine Armija įžengė į 
Berlyną.

1945 metų liepą po susita
rimų ir derybų tarp Laikino
sios vyriausybės ir politinių 
jėgų atstovų tiek Lenkijoje, 
tiek ir emigracijoje buvo 
sudaryta Laikinoji nacionali
nės vienybės vyriausybė. Ji 
aktyviai ėmėsi pažangių so- 
cialinių-politinių ir ekonomi
nių pertvarkymų. Tačiau 
apie ministro pirmininko pa
vaduotojo postą šioje vyriau
sybėje užėmusį S. Mikolaiči- 
ką pradėjo grupuotis ele
mentai, priešiškai nusiteikę 
naujosios socialistinės ir de
mokratinės santvarkos at
žvilgiu. Visuotiniai rinkimai 
1947 metų sausį, prieš ku
riuos įvyko visaliaudinis re
ferendumas, niekais pavertė 
antiliaudinės grupuotės įta
ką. Lenkų tauta vieningai 
pasisakė už socialistinį savo 
šalies vystymosi kelią.

1948 metų gruodžio mėnesį 
Lenkijos darbininkų partija 
ir Lenkijos socialistų partija, 
turėjusios bendrus politinius 
tikslus ir uždavinius, susivie
nijo į vieningą partiją—Len
kijos Jungtinę darbininkų 
partiją. Po metų susiliejo 
valstiečių partijos. LJDP 
vadovaujamų socialistinių jė
gų pergalę įtvirtino 1952 
metais priimta LLR Konsti
tucija, kuri su pakeitimais, 
priimtais 1976 metais, galio
ja ir šiandien.”

AMŽINA ŠLOVĖ 
IŠVADUOTOJAMS

Liepos 13 d. Vilniuje įvyko 
iškilmingas posėdis, skirtas 
Lietuvos sostinės išvadavimo 
35-osioms metinėms. Į Val
stybinio operos ir baleto 
teatrą susirinko miesto vi
suomenės, karo veteranų bei 
karinės įgulos dalinių atsto
vai, buvę karinių dalių ir 
junginių vadovai, partizanai, 
pogrindininkai, Vilniaus at
statymo talkininkai, gamy
bos pirmūnai, partiniai, tary
biniai, profsąjungų ir kom
jaunimo darbuotojai, inteli
gentijos atstovai, jaunimas. 
Skaitlingai publikai platų 
pranešimą padarė Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininkas J. Maniušis.

“Šiandien Lietuvos žemėje 
didelė ir reikšminga šventė,” 
pasakė Maniušis.

“Respublikos darbo žmo
nės iškilmingai mini šlovin
gas mūsų respublikos sosti
nės išvadavimo iš vokiškųjų 
fašistinių grobikų metines. 
Praėjo trisdešimt penkeri 
metai nuo 1944 m. liepos 
13-osios, kai Tarybinė Armi
ja, triuškindama priešą, iš
vadavo Vilniaus miestą, ir 
virš senosios mūsų respubli
kos sostinės suplevėsavo 
raudonoji laisvės vėliava.

Tęsdamos puolimą, 3-ojo 
Baltarusijos ir 1-ojo Pabalti
jo frontų dalys, išvaduoda- 
mos miestus ir gyvenamąsias 
vietoves, 1945 metų sausio 
pabaigoje išvijo hitlerinius 
okupantus iš visos Lietuvos 
žemės.

Lietuvių tauta šiandien ta
ria didžios pagarbos ir nuo
širdaus dėkingumo žodžius 
didvyriškajai Tarybinei Ar
mijai, visoms Tarybų Sąjun
gos tautoms, visiems, kurie 
savo krauju ir gyvybe, pa
siaukojama kova ir darbu 
užtikrino pergalę prieš žiau
rų ir neapkenčiamą prie

šą—hitlerinį fašizmą, kurie 
ne tik grąžino mūsų tautai 
laisvę, bet ir išgelbėjo ją iš 
mirtino pavojaus, nuo fizinio 
sunaikinimo.

Seniai nutilo patrankų 
griausmas, tankų motorų 
ūžimas. Seniai nebeskraido 
padangėje lėktuvai su svasti
ka, nebesproginėja bombos 
keliuose ir laukuose. Bet 
šiandien mes vėl su didžiau
sia pagarba prisimename 
fronto karių narsumą, drąsą 
ir didvyriškumą, tuos, kurie 
kovojo priešo užnugaryje ir 
pogrindyje, kurie dirbo ga
myklose prie staklių, augino 
javus laukuose, atiduodami 
viską frontui, priešo sutriuš
kinimui, pergalei.

Lietuvių tauta niekada 
neužmirš didvyriško žygdar
bio, kurį įvykdė tarybiniai 
kariai—kareiviai, karininkai, 
partizanai, pogrindininkai, 
visi tie, kurie krito drąsiųjų 
mirtimi už mūsų Tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Šiandien daugelio nebėra' su 
mumis, bet jie gyvena ir 
amžinai gyvens mūsų širdy
se, visuose mūsų darbuose, 
mūsų žygiuose.

Amžinai atminsime didvy
rius, žuvusius už mūsų Tėvy
nės laisvę ir nepriklausomy
bę!” (
“VADUOTOJAI” 
TEBESIPEŠA TEBESIĖDA

Chicagos menševikų “N.” 
(liepos 21 d.) straipsnyje 
“Dr. Juozas Meškauskas siū
lo ALTai įsijungti į JAV 
Bendruomenę” drožiama:

“Daktaro siūlymas, kad 
ALTa turėtų įsijungti į LB- 
nės Visuomeninių Reikalų 
komisiją, yra ne kas kita, 
kaip sąmoningas išeivijos 
skaldymas, kėlimas didelio 
papiktinimo ir pikto erzelio. 
Kas keista, kad reporteris 
nieko nemini apie tai, kad 
kas iš suvažiavimo dalyvių į 
tokį daktaro siūlymą būtų 
pareiškęs kitokią nuomonę. 
Tenka spėlioti kodėl? Gal dėl 
to, kad suvažiavimo dalyviai 
manė, jog neverta į tokį jo 
siūlymą reaguoti, kadangi 
paskaitininkas “nusišnekė
jo.” O gal jie jau iš anksto 
buvo nusiteikę tokią jo mintį 
priimti, nes jis tuo atskleidė 
ALRK Federacijos (Ameri
kos Lietuvių Rymo Katalikų 
Federacijos) vadovų užmojį 
sunaikinti ALTą. Jei tai tie
sa, tada būtų aišku, kad 
ALRK Federacija jau nuėjo 
kreivu keliu ir jos vadovai 
nejaučia atsakomybės, o jų 
tyla reiškia pritarimą.

Bet be minėtos daktaro 
paskaitos šiame suvažiavime 
iškilo dar kitas kuriozas.

Federacijos atstovas 
ALTos Valdyboje inžinierius 
Vytautas Kutkus, kuris, kaip 
Jonas Urbonas rašo, gana 
išsamiai nupasakojo ALTos 
valdyboje posėdžiuose vyks
tančius nesklandumus bei 
komedijas. Jis netikėjęs, jog 
tokia netvarka ten vyksta, 
kol nepamatęs savo akimis.

Šitoks ALTos valdybos na
rio išnešimas viešumon apie 
kažkokias posėdžiuose vyks
tančias komedijas yra dau
giau negu skandalas. Be to, 
jis nutyli ir nepasako, kokios 
ten posėdžiuose vyksta ko
medijos. Kiekvienas žino, 
kam yra lemta veikti organi
zacijose, kad posėdžių metu 
gali iškilti diskusijų ir ginčų 
ar skirtingų nuomonių pasi
sakymų, bet niekas tai neva
dina komedijomis ar netvar
ka. Šitoks Vyt. Kutkaus vie
šas nušnekėjimas suvažiavi
me ir jo atspausdinimas 
Drauge yra ne kas kita, kaip 
piktas pasityčiojimas iš 
ALTos veiksnio tikslu jį su
niekinti.”

žurnale „Azija i Afrika" 
pranešama, kad Egipto vaka
ruose, 600—1200 m po Libi
jos dykuma, aptikta didžiausia 
pasaulyje požeminė jūra, Iš 
kurios kasmet galima išgauti 
apie 680 mln. m3 gėlo van
dens. Si požeminė jūra gali 
aprūpinti vandeniu netoliese 
esančias oazes.

Rašytojas revoliucionierius
Vladimiras Korolenko

A. GUClŪNIETIS 
[125-jų gimimo metinių paminėjimui]

V. Korolenko gyvenimas, 
tai didelis didvyriškos kovos 
laikotarpis už darbo žmogaus 
teises ir jo vertybę.

V. Korolenko gimė 1853 m. 
liepos 15 d. Ukrainos mieste 
Žitomire, teismo tarnautojo 
šeimoje. Tėvas anksti mirė, 
palikęs gausią šeimą. Rašy
tojo jaunystė buvo skurdi ir 
varginga. Baigęs gimnaziją, 
išvažiavo į Eėterburgą, o 
paskui į Maskvą studijuoti. 
Tačiau neilgai tegalėjo pabū
ti aukštojoje mokykloje. Tais 
metais pažangusis jaunimas 
buvo susižavėjęs ją naujam 
šviesesniam gyvenimui. To
mis idėjomis buvo susidomė
jęs ir studentas V. Korolen
ko.

1876 m. jis su draugais 
pasirašė griežtą protestą 
prieš Maskvos žemės ūkio 
akademijos administraciją, 
kuri su žandarų ir šnipų 
pagalba gaudydavo pažan
giuosius studentus. Už tą 
-protestą jį išvarė iš akademi
jos, areštavo ir ištrėmė.

Nuo 1876 m. ir prasidėjo 
V. Korolenkos kova prieš 
žmogaus teisių mindžiojimą 
ir išniekinimą.

Vis tik suspėjo sugrįžti iš 
Vologdos ištrėmimo, tuojau 
vėl areštuojamas ir 1879 m. 
ištremiamas į tolimą Sibirą, 
kur jis gyveno iš batsiuvio 
darbo (to amato išmoko 
rengdamasis—eiti į liaudį). 
Tačiau ir čia policija jį apkal
tino pasikėsinimu pabėgti, o 
todėl uždarė į kalėjimą. Vė
liau išaiškėjus, kad neteisin
gai buvo apkaltintas, perkel
tas į Permę 1881 m. V. 
Korolenko atsisakė prisiekti 
carui Aleksandrui 3-jam, o 
todėl vėl jį ištrėmė į tolimą 
šiaurę, Jakutiją, kur siautė 
didžiausi šalčiai ir joks kultū
ros spindulys ten nepasiek
davo. Tačiau V. Korolenkos 
ryžtingumo nepalaužė ir są
žinės neužšaldė nei didžiausi 
šalčiai, nei žiauriausi perse
kiojimai. V. Korolenko išmo
ko pamatyti šviesą ir tam
siausioje Sibiro naktyje, ją 
įžiebdavo ir vargingiausiame 
darbo žmoguje. Tolimoje Si
biro tremtyje jis parašė pir
mąsias savo apysakas “Ma
karo sapnas,” “Keistuolė” ir 
kitas, kurios iškėlė V. Koro
lenko į didžiųjų rašytojų eilę.

Tik po dešimties metų, 
1885 m. jis sugrįžo iš ištrė
mimo, gavo leidimą apsigy
venti—policijos priežiūroje 
Nižnem-Novgorode (Dabar 
Gorkio miestas) ir ėmėsi ra
šytojo darbo.

V. Korolenko buvo jau
triausias žmogus ir retai kas 
jautė tokią bendrą atsako
mybę, kaip Korolenko. Ko
kios nelaimės ištikdavo liau
dį, jos tapdavo ir jo nelaimė
mis, ar badas, ar teismo 
neteisingumas, ar reakcijos 
siautėjimas—visada V. Ko
rolenko būdavo didžiausias 
priešas ir atkakliausias—ko
votojas už tiesą.

1891-92 m. jis energingai 
organizavo pagalbą badau
jantiems Nižne-Novgorodo 
gubernijoj, Valstiečiams, ko
vojo prieš dvarininkus, norė
jusius paslėpti valstiečių 
nualinimą ir badą. 1902 m. 
jis atsisakė nuo garbės aka
demiko vardo, protestuoda
mas, prieš tai, kad caras 
nepatvirtino M. Gorkio išrin
kimo į akademikus. 1903 m. 
V. Korolenko pakėlė galingą 
balsą prieš žydų pogromus. 
1905 m. jis drąsiai stojo- 
prieš juodašimčius ir siautė
jimą baudžiamųjų būrių. 
1908-1910 m. V. Korolenko 
ugningai protestavo prieš 
mirties bausmes. Tai tik ma
ža dalele iš V. Korolenkos 
kovingo gyvenimo. Jis pra-

V. Korolenko

dėjo rašyti 1878 m. ir rašė 
ligi pat mirties.

V. Korolenkos literatūrinis 
palikimas sudarė penkiasde- 
šimt-vieną didžiulį tomą.

Mėgiamiausioji Korolenkos 
literatūros forma, tai nedide
lės apysakos.

Gražiausios ir ryškiausios 
apysakos, tai iš Sibiro, paro
dančios rūsčią šiaurės gamtą 
ir būtį: “Makaro sapnas,” 
“Keistuolė,” “Gosudariaus 
vežimas,” “Šaltis,” “Čerke
sas,” “Marusės naujakurys- 
tė” ir kitos. Gyvendamas 
Nižnem-Novgorode (Gorkio 
mieste) jis parašė daug apy
sakų iš pavolgės gyvenimo: 
“Upė žaidžia,” “Dangaus 
paukščiai,” “Paskui ikoną,” 
“Per užtemimą” ir kitas.

V. Korolenkos apysakos 
dažnai išaugdavo į dideles 
knygas, kaip “Bado metais”; 
“Soročinskio tragedija,” ku
rioje aprašo Valstiečių sąjū
dį; “Namas Nr. 13,” apie 
žydų pogromą Kišeniovo 
mieste ir kitos. Iš gimtosios 
Ukrainos, parašė labai gra
žias—apysakas: “Giria gau
džia,” “Baisioji naktis,” 
“Nakčia,” “Blogoje draugys
tėje,” “Aklasis muzikantas” 
ir kitas.

Iš jo kelionių apysakų pa
minėtina didelė apysaka iš 
Amerikos “Be kalbos,” “Ko
va su šėtonu” ir kitos.

Paskutinis jo kūrinys “Ma
no amžininko istorija,” ku
rios suspėjo parašyti tiktai 
penkis tomus.

V. Korolenkos raštai pasi
žymi giliu gyvenimo pažini
mu, meniškumu ir žmonių 
meile. Iš jo raštų trykšta 
skaisti šviesa, kuri apšviečia 
žmogų ir sužadina pasiryži
mą “siekti tikrojo žmonišku
mo.

Jo filosofijos svarbiausi 
bruožai: visa dėl žmogaus ir 
žmogui, nes žmogus yra 
svarbiausias pažangos veiks
nys ir pasaulio centras.

Prie Maskvos žemės ūkio 
akademijos centrinių rūmų 
dabar stovi gražus V. Koro
lenkos paminklas, pro kurį 
praeidami studentai ir kiti 
maskviečiai žemai rulenkia 
galvas, nes žino, kad jis buvo 
ne tik puikus rašytojas, bet 
ir pirmasis kovotojas už dar
bo žmonių laisvę ir demokra
tiją.

V. Korolenko mirė 1921 m. 
gruodžio 25 d. Jo laidotuvės 
buvo visos Tarybų Sąjungos 
gedulas, nes jisai buvo dau
giau, negu rašytojas. Tai 
buvo didelis žmogus, žmonių 
sąžinės kėlėjas ir didis— 
žmoniškumo mokytojas.

Madridas. — Ispanijoje 
šiomis dienomis pradėjo 
siautėti teroristai. Tik per 
vieną liepos 29 dieną sostinė
je buvo išsprogdintos trys 
galingos bombos. Keturis 
žmones užmušė ir 113 sužei
dė, iš jų 50 pavojingai. Šie
met teroristai politiniais iš- 
rokavimais jau nužudė 90 
žmonių.
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Nauji ž] II onės, o seni vėjai
“Vaduotojų” gretose

PRANAS PETRONIS

ĮTęafays]

Bet laikas ir istorija jau 
atmatavo ne vieną dešimt
metį. “Vaduotojai” jau nuse
nę, sunku jiems triukšmauti 
ir rinkti aukas iš savo tautie
čių “vadavimo” reikalams, o 
jų pasakoms ir prognozėms, 
kad lietuvių tauta nuėjo į 
pražūtį, jau mažai kas išeivi
joje betiki. Visi mato, kad 
lietuvių tauta gyva, tobulėja, 
kad su savo kultūros ir 
mokslo pasiekimais išeina į 
platų pasaulio tautų gyveni
mą. Iš nusenusių “vaduoto
jų” išeivijos antitarybinėse 
organizacijose, vadovavimą 
perima jaunoji lietuviškos 
išeivijos karta.

Kartų kaita—neišvengia
mas reiškinys žmonių gyve
nime. Todėl netenka stebė
tis, kad “Pasaulio lietuvių 
bendruomenės” vairą iš nu
senusių vyresniosios kartos 
“vaduotojų” perėmė jauni
mas su Vytautu Kamantų, 
gimusiu 1930 metais, prieša
kyje, o prie “Vyriausio Lie
tuvos išlaisvinimo komiteto” 
vairo irgi pasirodė jaunes
niosios kartos atstovai. Va
dovybės atjauninimo proce
sas vyksta ir kitose “vaduo
tojų” organizacijose.

Kas gi tie jaunieji “vaduo
tojai”? Tai gimę išeivijoje 
lietuviai, o kai kurie, nors ir 
gimę Lietuvoje, bet mokslus 
baigę užsienyje ir savo sava
rankišką gyvenimo kelią pra
dėję emigracijoje. Jie nieka
da neturėjo sąmoningai be
tarpiško ryšio su lietuvių 
tautos kamienu, jos kultūra, 
su lietuvių tautos kova už 
egzistenciją ir pažangą. Fak
tiškai, tai lietuviškos kilmės 
amerikiečiai, kanadiečiai ir 
kitų valstybių, kuriose jie 
gimė ir užaugo, piliečiai. Jie 
ten mokėsi, ruošėsi gyveni
mui ir pradėję savarankišką 
veiklą įsitvirtino tų šalių 
ekonominiame ir socialinia
me gyvenime.

Pradėję veikti “vaduotojų” 
organizacijose, ypač jų vado
vaujančiuose organuose, jie 
skelbiasi esą vyresniosios 
“vaduotojų” kartos veiklos 
tęsėjais. Kitaip sakant, skel
biasi esą pasiryžę “vaduoti” 
lietuvių tautą, gyvenančią 
Tarybų Lietuvoje.

Lietuvių tauta, kaip ir 
kiekviena laisva, subrendusi 
politiškai, išsimokslinusi ir 
išsilavinusi tauta, savo socia
linius, ekonominius, mokslo 
ir kultūros reikalus spren
džia pati. Dabar pagrindinę, 
veikliausią ir visapusiškai 
paruoštą lietuvių tautos dalį 
sudaro jos jaunoji karta, 
savo amžiumi tokia pati, kaip 
ir jaunieji “vaduotojai” lietu
viškoje išeivijoje. Ji savo 
darbu ir talentu aktyviai da
lyvavo ir dalyvauja kuriant 
naują, socialistinę Lietuvą. 
Šiandieną kiekvienas lietuvis 
didžiuojasi savo asmenišku 
įnašu į Tarybų Lietuvos ma
terialinių ir dvasinių verty
bių aruodą, ir tuo, kad taip 
paspartino socializmo kūrimą 
Lietuvoje. O ką yra nuveikę 
lietuvių tautos branduolio, 
gyvenančio Tarybų Lietuvo
je, labui, jo materialinei ge
rovei ir kultūrai kelti jaunieji 
išeivijos “vaduotojai”? Nie
ko! Todėl lietuviai, gyvenan
tys Tarybų Lietuvoje, išeivi
jos jaunųjų “vaduotojų” ne
pažįsta ir nežino. Jie jiems 
yra visiškai svetimi.

Pagaliau, ką gi išmano tie 
jaunieji “vaduotojai” apie lie
tuvių tautos gyvenimą, kul
tūrą, mokslą, jos visuomeni
nę santvarką, socialistinį ga
mybos būdą, tarybinių žmo
nių tarpusavio santikius? Ką 
jie žino, kaip lietuvių tauta 
kovojo už savo gerbūvį, kaip 
pasiekė tokią pažangą visose

gyvenimo srityse, kurią da
bar mato ir negali nuneigti 
net labiausia užkietėję Tary
bų valdžios priešai. Iš tikrų
jų, ką jie gali išmanyti, 
nebuvę Tarybų Lietuvos kai
me, kolūkiuose, pramonės 
įmonių kolektyvuose, viduri
nio ir aukštojo mokslo įstai
gose, mokslinio tyrimo insti
tutuose, liaudies deputatų 
tarybose ir jų vykdomuose 
komitetuose. Išaugę ir dvasi
niai susiformavę socialinėje 
sistemoje, kur kapitalas yra 
viešpats, pagal kurio dūdą 
šoka vien visuomenė, jie 
negali suprasti, dabartinio 
socialistinės Lietuvos gyve
nimo. Lygiai taip pat lietu
viai, gyvenantys savo tėvy
nėje, negali suprasti išeivijos 
jaunųjų “vaduotojų.”

Kyla esminis klausimas: 
nuo ko gi tie jaunieji “vaduo
tojai” ruošiasi vaduoti lietu
vių tautą? Kas juos įgaliojo 
būti lietuvių tautos “vaduo
tojais”? Įgaliojo juos nusenę 
vyresniosios kartos “vaduo
tojai,” kurie išeivijoje “nieko 
neišmoko ir nieko neužmir
šo.” Apakinti neapykantos 
socializmui ir Tarybų val
džiai, jie nematė, kad Tary
bų Lietuvoje išaugo jaunoji 
karta, kuri pati pradėjo va
dovauti tautos politiniam, so
cialiniam ir ekonominiam gy
venimui. Dešimtys tūkstan
čių, jaunų žmonių pagal Ta
rybų Sąjungos ir Tarybų 
Lietuvos konstitucijas išrink
ti į valdžią ir konkrečiai 
įpareigoti rūpintis savo tau
tos žmonių gyvenimu ir jų 
gerbūvio kėlimu. Jie akty
viai dalyvauja Tarybų Lietu
vos valdyme ir yra atsakingi 
prieš jos piliečius už savo 
pareigų vykdymą. Ar su
pranta išeivijos jaunieji “va
duotojai,” kad jie “ruošiasi 
vaduoti” lietuvių tautą nuo 
jos pačios išrinktos valdžios, 
kad lietuvių tauta jų nežino, 
o ir jie nežino lietuvių tautos 
gyvenimo, jos esminių pro
blemų, nes su ja niekada 
nėra turėję net paprasčiau
sių kultūrinių ryšių. Nejaugi 
jie tikisi, kad lietuvių tauta 
supras ir priims juos?

Lietuvių tautos gyvenimui 
visas tas “vadavimo” farsas 
neturėjo ir neturi jokios įta
kos. Tarybų Lietuvoje gyve
nantys lietuviai jau senai 
numojo ranka į pabėgusių iš 
Lietuvos buržuazijos atstovų 
“vadavimo” komediją. Lietu
viai Tarybų Lietuvoje turi 
svarbesnių reikalų ir rūpes
čių, neišspręstų gyvenimo 
problemų ir užimti tolesniu 
savo krašto ir tautos gerovės 
kėlimu.

Kelia susirūpinimą tik “va
duotojų” poveikis į išeivijos 
jaunimą. Jaunieji “vaduoto
jai,” tvirtai laikydamiesi sa
vo pirmtakų principo neleisti 
šeivijos jaunajai kartai ben
drauti su savo tautos kamie
nu, toliau tęsia tos kartos 
zoliaciją nuo Lietuvos ir jos 
kultūros. Tai izoliacijai tar
nauja įvairūs “vaduotojų” 
renginiai, vadinami skam
biais “pasaulio lietuvių jauni
mo kongresais” ir kitais pa
vadinimais. Nors jie vadinasi 
neva kultūriniais renginiais, 
bet jų turinys yra grynai 
politinis, nukreiptas prieš 
ietuvių tautos kamieną ir 

tarnauja tik lietuviškos išei
vijos jaunimo izoliacijai nuo 
savo tėvų žemės ir kultūros.

Šitokia “vaduotojų” veikla, 
tariamai vykdoma tėvynės 
meilės ir patriotizmo vardan 
už išeivių suaukotus dole
rius, tik spartina lietuviško
sios išeivijos jaunosios kar
tos nutautėjimą.

[Pabaiga]

“LAISVĖ’

Plungės rajono Šateikių tarybiniame ūkyje gyvenančio 
liaudies meistro Stanislovo Riaubos kūriniai plačiai žinomi 
toli už Tarybų Lietuvos ribų. Auksarankio meistro išdrožti 
lietuvių liaudies mitologijos herojai, kūriniai antikarine 
tematika, dekoratyviniai darbai buvo eksponuojami dauge
lyje sąjunginių parodų, užsienyje, kur pelnė jo autoriui 
medalius bei diplomus.

Nuotraukoje: liaudies miestras Stanislovas Riauba.
V. Valužio nuotrauka

MŪSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Žalingi įpročiai ir kova su jais
Vėžys—viena iš pačių su

dėtingiausių šiuolaikinės me
dicinos problemų. Žmonija 
laukia iš mokslininkų atsaky
mo į daugybę klausimų, su
darančių šią problemą. Visa
me pasaulyje įsteigti institu
tai, kurie intensyviai ieško 
vėžio priežasčių. Pasitelkę 
šiuolaikinę techniką, moksli
ninkai, gydytojai, inžinieriai 
tobulina ankstyvąją vėžio 
diagnostiką, kuria naujus gy
dymo metodus.

Jau dabar žinoma daug 
medžiagų, kurios, veikdamos 
kurią nors organizmo vietą, 
gali ten sukelti vėžį. Tos 
medžiagos vadinasi kancero
geninėmis (lotyniškai cancer 
reiškia piktybinį naviką, vė
žį). Kancerogeninių medžia
gų randama ore, vandenyje, 
dirvoje, maisto produktuose. 
Aplinką nuolat teršia ne vi
sai sudegę akmens anglies ir 
naftos produktai, autotrans
porto išmetamos dujos, pra
moninės atliekos.

Nemažai kancerogeninių 
medžiagų yra tabako dūmuo
se. Visi žino, kad tabake 
esantis nikotinas yra stiprus 
nuodas, veikiantis širdį ir 
kraujagysles. Be nikotino, 
tabake dar yra apie 15 įvai
rių dervinių nuodingų me
džiagų. Pagal statistinius 
duomenis, rūkantieji plaučių 
vėžiu serga 10 kartų daž
niau, negu nerūkantieji.

Eksperimentai įrodė, kad 
vėžiu greičiau suserga tie 
gyvuliai, kurie gausiau šeria
mi. Vadinasi, perkraunant 
virškinamąjį traktą maistu, 
organizme gali atsirasti tar
pinių medžiagų apykaitos 
produktų, veikiančių kance
rogeniškai. Taip pat kance
rogenų gali atsirasti, ruo
šiant maistą. Pavyzdžiui, jei 
kepama didesnėje negu 200° 
Celsijaus temperatūroje, rie
balai skyla ir juose atsiranda 
kancerogeninių medžiagų. 
Daug kancerogenų turi pa
kartotinai kaitinami riebalai.

Yra ir pačiame žmogaus 
organizme pasigaminančių 
kancerogenų. Tai įvairūs me
džiagų apykaitos produktai, 
kai kurie hormonai. Jų labai 
daug, ir jų tarpusavio ryšys 
labai svarbus. Jei hormonų 
pusiausvyra sutrinka, gali 
išryškėti jų kancerogeninis 
poveikis. Jau įrodyta, kad 
hormoniniai sutrikimai suke
lia vieną iš dažniausių—krū
ties vėžį.

Kancerogeniškai veikia ir 
kai kurie fiziniai aplinkos 
faktoriai, ypač radioaktyvūs, 
rentgeno ir net ultravioleti
niai spinduliai. Įrodyta, kad 
ilgą laiką kaitinantis saulės 
spinduliuose nesveikose odos 
vietose (apgamuose, pigmen
tinėse dėmėse) gali atsirasti

vėžys. Vadinasi, nesaikingą 
deginimąsi saulėje irgi reikia 
laikyti žalingu įpročiu. Pie
tuose, kur saulės radiacija 
labai stipri, iš vėsesnių kraš
tų atvykę žmonės vėžiu 
serga 7-10 kartų dažniau, 
negu vietiniai gyventojai, 
kurių odos spalva tamsesnė 
ir jų uždari rūbai saugo nuo 
saulės radiacijos. Dabar vis 
daugiau kalbama, kad vėžį 
sukelia virusai. Dar 1908 m. 
danas Elermanas rašė apie 
virusą, sukeliantį vištų leu
kozę, o dabar jau žinoma 
daugiau kaip 30 gyvulių na
vikų, kuriuos sukelia virusai. 
Vėžio virusas skiriasi nuo 
kitų infekcinių ligų virusų. 
Jis organizme gali tūnoti ilgą 
laiką, nesukeldamas ligos, 
kol koks nors fizinis ar che
minis agentas sukuria tinka
mas sąlygas jam pasireikšti. 
Šiandien labai atkakliai ieš
koma vėžį sukeliančių viru
sų, tačiau iki galo šis klausi
mas neišspręstas.

Ką daryti, kaip padėti sau, 
kad šia liga nesusirgtume?

Pažvelkime, kokioje aplin
koje gyvename, kokį maistą, 
kaip ir kiek valgome, kokiu 
oru kvėpuojame, kiek turime 
ar turėjome gyvenime žalin
gų įpročių. Ne be reikalo 
visas pasaulis šiandien taip 
susirūpino aplinkos apsauga. 
Juk tai labai svarbu vėžio 
profilaktikai.

Panagrinėkime, kaip maiti
namės. Ar netapo gausiai 
maistu apkrautas stalas gy
venimo malonumu? Ar suge
bame tinkamai maitintis? 
Saugantis vėžio, reikia val
gyti reguliariai 3-4 kartus 
per dieną, tiksliai nustatyto
mis valandomis, neskubant, 
vengti pakartotinai kaitinti 
riebalus, nevalgyti daug rū
kytų ir sūdytų mėsos pro
duktų, nevartoti aštrių prie
skonių. Daugiau valgyti pie
niškų ir augalinių produktų.

Paskaičiuokime, kiek per 
savo gyvenimą žmogus išge
ria vaistų. Juk dažnai kūdi
kiams jau nuo pat pirmųjų jų 
gyvenimo dienų duodami 
stiprūs vaistai. Madinga 
šiandien ieškoti įvairiausių 
vaistų nervams raminti. Gal
būt kaip tik tie nebūtini 
mums vaistai ir sutrikdė 
subtilius organizmo proce
sus, ir dėl to prasidėjo sunki 
liga.

Žmonių sveikatai didelę 
reikšmę turi ir socialinė ap
linka. Žmogus nebespėja pri
sitaikyti prie šiandieninio gy
venimo tempo. Dažnai ne 
žmogus tvarko gyvenimą, o 
gyvenimo tempas jį vairuoja. 
Dėl to nervų sistema įtemp
ta. Darbo, visuomeniniai ir 
šeimyniniai konfliktai padaro 
randus ne tik širdyje ir

Kauno naujienos
KP mokslininkų išradimai

Degtukų dėžutės dydžio 
aparatas, kurį sukonstravo 
Kauno A. Sniečkaus Poli
technikos instituto specialis
tai, pradėtas naudoti Lietu
vos lengvosios pramonės 
įmonėse. “Gamindamas” vir
pesius, jis praktiškai sunai
kina vibraciją, kurią sklei
džia audimo staklės, verpimo 
mašinos. To dėka gamybinin
kai ne tik dirba našiau, bet ir 
mažiau pavargsta. Už šios 
naujovės sukūrimą grupei in
stituto mokslininkų suteiktos 
išradėjų teisės.

Politechnikos instituto 
mokslininkų darbai šiandien 
gerai žinomi ne tik Tarybų 
Sąjungoje, bet ir daugelyje 
užsienio šalių. Pagal institu
to specialistų išradimus, pa
vyzdžiui, pradėti gaminti la
bai aukšto techninio lygio 
įrengimai ir aparatai, skirti 
elektronikos, radijo techni
kos pramonei. Tai nepapras
tai tikslios staklės, miniatiū
riniai robotai, labai mažai 
elektros energijos naudojan
tys varikliai. Ypač dideli 
laimėjimai, pritaikant prak
tikoje ultragarsą. Jo pagalba 
dabar lydomas metalas, pi
giau daromos statybinės me
džiagos, aerodromai apsau
gomi nuo lėktuvams pavojin
gų paukščių.

Daržai po stogu
Jų vis daugiau Kauno apy

linkėse—šviežiomis daržovė
mis miesto gyventojus išti
sus metus aprūpina keli di
deli kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai. O dabar ant Kauno 
marių kranto kyla didžiau
sias “daržas” po stogu—nau
jasis šiltnamių kombinatas. 
Jo cechai užims daugiau kaip 
šešis hektarus. Kombinatas 
kasmet patieks kauniečiams 
po 50 tūkstančių centnerių 
agurkų, pomidorų, ridikėlių.

Trys milijonai vadovėlių
Berniuko su mokykline ku

prine emblema pasirodė dar 
ant trijų milijonų vadovėlių. 
Juos naujiesiems mokslo me
tams išleido “Šviesos” lei
dyklą.

Leidykloje dabar dirba keli 
šimtai žmonių—redaktorių, 
dailininkų, fotografų. Bet 
dar daugiau “Šviesa” turi 
neetatinių bendradarbių. 
Ruošti vadovėlius leidyklai 
padeda žymiausi respublikos 
mokslininkai, aukštųjų mo
kyklų dėstytojai, didelę dar
bo praktiką turintys viduri
nių mokyklų mokytojai, gar
sūs dailininkai.

kraujagyslėse, bet ir visame 
organizme. Visa tai, be abe
jo, sukuria foną, kuriame 
lengviau prasideda vėžys.

Daugelį labai domina klau
simas, ar vėžys paveldimas. 
Mokslininkai tvirtina, kad 
paveldimas ne vėžys, o tik 
polinkis juo susirgti. Jau 
seniai pastebėta, kad vėžys 
prasideda nesveikuose orga
nizmo audiniuose. Jam pa
ruošia dirvą ilgai trunkančios 
lėtinės ligos, buvusios trau
mos. >

Labai svarbu anksti aptikti 
vėžį, tada dar galima jį 
įveikti.

Medicina turi gana efekty
vių priemonių vėžiui gydyti: 
atliekamos sudėtingos opera
cijos, gydymo įstaigos aprū
pintos galingais spindulinio 
gydymo įrengimais, yra gana 
didelis efektingų priežvėži- 
nių vaistų arsenalas. Tačiau 
visos šios priemonės bejė
gės, kai kreipiasi žmogus su 
įsisenėjusia liga.

Ateitis mus nuteikia opti
mistiškai. Medicina jau neto
limoje ateityje žada dar efek
tyvesnių vėžio gydymo prie
monių. Mes tikime, kad vė
žys bus nugalėtas.

Pranas Jurkus
Šiaulių onkologinio 

dispanserio gydytojas

Dabar leidykla lietuvių 
mokykloms kasmet pateikia 
po 3-4 milijonus egzempliorių 
vadovėlių. Ir visi jie duodami 
vaikams nemokamai, nors 
valstybė šių knygų išleidimui 
kasmet skiria apie pusantro 
milijono rublių.

Ilsėtis į profilaktoriumą
Tik nedidelę dalį stipendi

jos moka Kauno A. Snieč
kaus politechnikos instituto 
studentai už trijų savaičių 
poilsį. O ilsėtis jie vyksta į 
savąjį, neseniai pastatytą, 
profilaktoriumą.

Beveik du tūkstančius stu
dentų kasmet priims institu
to profilaktoriumas. Tyras 
pušų oras, procedūros nau
jausia medicinos technika ap
rūpintuose kabinetuose, ge
ras maistas nuovargį nuima 
tarsi lengva ranka . . .

Labai populiarūs mieste ir 
darbininkų profilaktoriumai. 
Juos jau turi beveik visos 
didesnės pramonės įmonės.

Pagal socialinio vystymo 
planus daugelis įmonių stato
si poilsio namus prie Balti
jos, prie ežerų, garsiuosiuose 
Krymo kurortuose.

Vaikystės namuose
Pačiame gražiausiame 

miesto “palydove”—Kalnie
čių rajone, kuriame jau apsi
gyveno keliasdešimt tūk
stančių kauniečių atvėrė du
ris dar vienas vaikų darželis- 
lopšelis. Tai jau šimtoji tokio 
pobūdžio ikimokyklinio auk
lėjimo įstaiga mieste.

Geraisiais namais vadina 
tėveliai ir mamytės lopše- 
lius-darželius. Čia mažyliams 
sudarytos kuo puikiausios 
sąlygos. Vaikus prižiūri ir 
auklėja, pažinti aplinkinį pa
saulį padeda beveik pusantro 
tūkstančio pedagogų ir medi
kų, baigusių specialų viduri
nį ir aukštąjį mokslą.

Už vaikučių auklėjimą tė
vai moka tik keliolika rublių 
per mėnesį—maždaug penk
tąją dalį sumos, kurią kiek
vieno vaiko išlaikymui lopše
liuose ir darželiuose išleidžia 
valstybė.

Kur keliauja sūriai?
Iš Tarptautinės pieno pro

duktų parodos Budapešte 
(Vengrija) su garbės diplomu 
sugrįžo “Šilutė”—vienas
naujausių lietuviškų sūrių. 
Tai garsiojo prancūzų “Rok- 
foro” antrininkas, sukurtas 
Kaune veikiančiame sąjungi
nio sviesto-sūrių pramonės 
mokslinio tyrimo instituto 
Lietuvos filiale.

Institute sukurtos sviesto 
bei sūrių gamybos technolo
gijos ir receptūros dabar 
plačiai naudojamos Rusijos 
Federacijos, Ukrainos, Esti
jos, Uzbekijos įmonėse. Ša
lies centrinės degustacinės 
komisijos nutarimu Kaune 
daromi pieno produktai bus 
tiekiami pasaulio Olimpia

dos, kuri ateinančiais metais 
įvyks Maskvoje, dalyviams. 
Nemažai jų bus praturtinti 
vitaminais, pieno cukrumi, 
baltymais.

Kauniečių patirtis, kuriant 
gardžius ir sveikus produk
tus, susilaukė aukšto įverti
nimo ir daugelyje užsienio 
šalių. Ji, pavyzdžiui, taikoma 
Berlyne, Varšuvoje, Kopen
hagoje, Sidnėjue. Šešiolika 
instituto specialistų naujovių 
pateikiamos pasaulinės pie
nininkystės federacijos iš
leistuose mokslo darbuose.

R. Čėsna

Naujos knygos

IŠLEIDO “MINTIS”

Milda Telksnytė. “Kuršių 
nerija” (71 psl.). Daug gražių 
žodžių yra paskyrę Kuršių 
nerijai poetai ir rašytojai, 
keliautojai ir mokslininkai. 
Kuršių nerija yra unikalus 
gamtos paminklas—landšaf
tinis draustinis su specialiu 
gamtos apsaugos režimu. 
Saugotinas nerijoje savitas 
jūros ir vėjo sukurtas relje
fas, pasižymintis aukščiau
siomis šiaurės Europoje smė
lio kopomis.

Šiame gausiai nuotrauko
mis iliustruotame leidinyje 
skaitytojai supažindinami su 
Kuršių nerijos praeitimi ir 
dabartimi, su jos kurortinė
mis Smiltynės, Juodkrantės, 
Pervalkos, Preilos, Nidos 
gyvenvietėmis.

Rimantas Budrys. “Netoli 
miglotos tūlės” (89 psl.). Ra
šytojas R. Budrys gausiai 
nuotraukomis iliustruotoje 
knygoje pasakoja pie Islan
dijos salos žmones, šios ša
lies ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą, apie politinę at
mosferą šalyje.

Irena Kuzmiene, Antanas 
Martinionis. “Lietuvos KP 
pietų srities pogrtadinio ko
miteto partizanų bazė. (Šal
čininkų raj., Rūdninkų gi
ria;” (23 psl.;. Tyliai ošia 
išlaikios Rūdninkų girios pu
šys, dengiančios pilkais kau
burėliais kukliai žemėje besi
slepiančias žemines—buvu
sias Lietuvos Komunistų 
partijos Pietų srities pogrin
dinio komiteto ir partizanų 
bazės būstus. Leidinyje pa
sakojama apie partizaninio 
judėjimo organizatorius, Lie
tuvos partijos Centro Komi
teto operatyvinių grupių na
rius, pogrindinę spaudą.

Skaitytojai taip pat gavo ir 
kitų šių autorių leidinėlių. 
“Lietuvos KP šiaurės srities 
pogrindinio partizanų bazė 
(Švenčionių raj., Antanų 
miškas)” L. Dockienė

Respublikinės jaunųjų technikų stoties dirbtuvėse, kabi
netuose dirba apie tūkstantį Vilniaus moksleivių. Čia jie 
praleidžia savo laisvalaiki, konstruodami lėktuvių mode
lius, skverbdamiesi į radiotechnikos, Visatos paslaptis, 
dalyvauja įvairiose varžybose. Jaunieji technikai lankosi 
gamyklose ir moksliniuose centruose, susitinka su daugėtu 
profesijų atstovais.

Automobilių sekcijoje ruošiami modeliai varžyboms.
V. Gulevičiaus nuotrauk
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Gražus Yellowstone Nacionalinis parkas

Automobilių srautas vis 
Uritėja, kol pagaliau virsta iitisine judan
čia geležies mase. Vaizdas labai primena 
nykius poilsio dienų pavakarius prie Niu
jorko, kai greitkeliai ištisoms valandoms 
tampa tiesiog garažais.

Net apmaudu: traukei | Amerikos Vaka
rus daug tūkstantių mylių Ir atsidūrei to
kioje pat didmiesčių makalynėje. Ką dary
sit Visi tie automobiliai, pažymėti pačių 
įvairiausių valstijų numeriais, rieda j vieną 
tikslą —• Jeloustouno nacionalinj parką. 
Tiesą sakant, ir apmaudauti nėra kada: ap
link nuostabi gamta, kuria garsėja Monta
nos valstija, ir ta gamta labai neseniai 
iiose vietose parodė, ką gali.

Didžiulis akmeninis paminklas skelbia, 
kad labai neseniai čia buvo žemės drebė
jimas. Jis sujaukė, sudarkė vandeningos 
Medisono upės vagą. Lyg žabelį sulaužė 
vieną svarbiausių Amerikos kelių. Buvo ap
semtos mylių mylios milko. Katastrofos pa
darinius likviduoti padėjo inžineriniai ka
riuomenės daliniai. Specialiai prakirtus tu
nelius, vanduo buvo suleistas j lygesnę 
vietą, ir taip atsirado naujas niūrus ežeras, 
dabar oficialiai vadinamas žemės drebėji
mo ežeru. Jame, lyg priešistorinių gyvūnų 
griaučiai, styro pilki medžių kamienai. 
Sniego kepurėmis pasipuošusių kainų fone 
ir ežeras, ir negyvėliai medžiai atrodo lyg 
rūstus gamtos įspėjimas. Tos pačios gamtos, 
kuri prieš milijonus metų suformavo ir Je
loustouną, tapusį pasauline įžymybe.

Nacionalinio parko vakariniai vartai lyg 
pasakų drakonas vieną po kitos ryja ma
šinas. Kilsteli automatiškas užkardas, jau
nas uniformuotas tarnautojas paprašo dvie
jų dolerių už bilietą (tai labai pigu pašė- 
tusios infliacijos Jungtinėse Valstijose lai
kais), už tą patį aprūpina gausia, tikslia 
bei labai praktiška informacija, ir praside
da pažintis su vienu įdomiausių Jungtinių 
Valstijų kampelių.

Parkas užima 899 104 ha plotą nuosta
bioje Vajomingo valstijoje, prie pat kal
votosios Montanos sienos. Beje, ir patys 
vakariniai vartai gerokai pakilę aukščiau 
jūros lygio —■ daugiau nei 2,5 km. čia pa
tekęs, iškąri užmiršti ir varginančią ke
lionę, ir miešti spūstį bei dulkes. Daugybė 
puikiai sutvarkytų asfaltuotų kelių keliukų 
išskirsto mašinas įvairiomis kryptimis. Ten, 
kur yra j ką žvelgti, gerai išplanuotos 
aikštelės suUlpina visus smalsuolius. Lyg 
iš didžiulių virdulių j mėlyną dangų garą 
pučia dešimtys, šimtai geizerių. Kitame la
bai Švarios, skaidrios Jeloustouno upės 
krante ganosi stirnos, nei galvos nepasuk
damos į gausius fotografuotojus bei fil- 
muotojus. Nuo pat pirmųjų žingsnių Jelous- 
toune jauti, kad Čia tikrai gerai suderini! 
du toli gražu ne visada vienas su kitu 
sutinką dalyk.!: neliesta, nesudarkyta gam
ta ir {tuolaik!' ė civilizacija.

NE VISADA TAIP BUVO

„Jeloustou*" (Yellowstone) pažodžiui 
reiškia „geltonas akmuo" — vietovardis 
Žinomas nuo 1740 m., prancūzų medžioto
jų ir nuotyki., ieškotojų laikų. Kaip teigia 
istorikai, žmogui Šios vietovės žinomos 
nuo paskutinio ledynmečio pabaigos. Nors 
stfiaurios sunkios gamtinės sąly
gos kliudė priešistoriniam žmogui įsikurti, 
tačiau nustatyta, kad čia jis nuolatos me
džiojo, kad * irisfouno vulkaninis stiklas — 
obsidianas puikia! tiko primityvių pei
lių, iečių antgalių, apeiginių reikmenų ga
mybai. Tie reikmenys iš Jeloustouno rajo
no jau priešistoriniais laikais buvo pasklidę 
net iki dabartinės Ohajo teritorijos.

Si vietovė buvo gerai žinoma ir mūsų 
laikų indėnams. Vadinamasis Senokų takas 
buvo svarbiausias indėnų bizonų medžio
tojų kelias XIX a. Netoli Jeloustouno gy
veno benokų, juodapėdžių (Blackfoot), 
plokščiagalvlų (Flathead), jutų (Utes), krau
jų (Crows), šoušounų (Shoshon) indėnų 
gentys, kurios dažnai čia medžiodavo. Ta
čiau tik nedidelė indėnų gentis — šypyte- 
rial (Sheepeaters „avių valgytojai") — 
šoušounų atskala — gyveno dabartinėje 
parko teritorijoje. Jų buvo labai nedaug — 
tik keletas šimtų, ir jie gyveno labai pa
prastą, primityvų gyvenimą: ginkluoti ieti
mis indėnai mito beveik vien aviena, dra
bužius siūdavosi iŠ avių kailių.

Matyt, Jeloustouno rūstumas, karšti, kai 
kur net verdantys geizeriai gąsdino gau
singesnes indėnų gentis, ir jos čia bijojo 
įsikurti. Juk Jeloustouną suformavo dvi la
bai skirtingos stichijos: ugnis ir vanduo. Ši 
žemė gimė vulkanų ugnyje, vėliau buvo 
gludinama ledynų, kalnų upių Ir krioklių. 
Ir dabar čia po trapiu žemės sluoksniu 
daug kur plaka galingų vulkanų širdys. 
Drebindami žemę, į dangų šauna tūkstan
čiai verdančio vandens fontanų. Styro vul
kaninės lavos nudegintų raudonmedžių ap- 
anglėję stuobriai. Geologiškai Jeloustounas 
yra labai jauna žemė: paskutinį kartą ug
ninė lava per šias vietas skverbėsi tik 
prieš 100 000 metų. Netgiv šiandien ugnis, 
vanduo, gelrdų karštis, sniegas, lietus for
muota gamtovaizdį ir „sprendžia", kuriems 
augalams ir gyvūnams lemta išlikti, o ku
riems žūti...

Taigi gerai suprantama, kodėl indėnai 
vengia šių vietų. Kaip reta kur kitur Jung
tinėse Valstijose, čia beveik nebuvo teri
torinio konflikto tarp tų žemių šeimininkų 
ir baltųjų ateivių. Jeloustouną jau paskel
bus nacionaliniu parku, indėnai krausai 

•rėjo siaurą medžioklės zoną rajono ry
lose. Jungtinės Valstijos atpirko iš Indė

nu paskutinę jų nuosavybę 1874 m. Tiesa, 
ankstesnės federalinės vyriausybės sutar
tys su juodapėdžių, šoušounų gentimis bu- 
>«: toli gražu ne tokios garbingos, o vie- 
r«i:«telės Jeloustouno teritorijoje gyvenan
čios genties — šypyterių — teisės buvo 
visiškai ignoruotos — tiesiog jų buvo per 
mažai.

Kada ir kaip j šias vietas jkėlė koją bal- 
i žmogus!

K .rsiausiu Jeloustouno „atradėju" yra 
Ir , omas Džonas Kolteris, kuris Šiose vie- 
; '■ - t praleido 1807—08 m. žiemą. Jis bu- 

”eliautc;H, medžiotojas, nuotykių ieš- 
klojas. Jo pasakojimai, brėžiniai, tyrinėji-

JONAS LUKOŠEVIČIUS

mai labai sudomino visuomenę. Tada ir 
išvyko j Vakarus garsioji Levio-Klerko eks
pedicija. Kolteris dar ilgus metus garsėjo 
kaip geriausias Jeloustouno žinovas. Matyt, 
jo būta tikrai drąsaus, stipraus ir ištvermin
go žmogaus.

Kaip ir kitose Amerikos vietose, Jelous- 
toune baltąjį traukė anaiptol ne romantika, 
čia vis dažniau lankėsi kailių medžiotojai. 
Didelės kailių prekybos kompanijos spar
čiai naikino bebrus, bizonus ir kitus ver
tingus gyvūnus. Montanos aukso karštligė 
irgi prisidėjo — vėl atkreipė dėmesį į kai
mynystėje ėsantį Jeloustouną.

1863 m. Jeloustouną tyrinėjo 43 žmonių 
grupė, 1870 m. ilgą ir rimtą kelionę atli
ko Montanos mokslininkai, 1871 m. darba
vosi federalinės vyriausybės atsiųsta tyri
nėtojų grupė. Jeloustounas pradėjo plačiai 
garsėti. Pradėta svarstyti nacionalinio par
ko įsteigimo idėja. Beje, ji gimė gerokai 
anksčiau. Jos autoriumi laikomas garsus 
indėnų gyvenimo tyrinėtojas Džordžas Kel
tinas, 1832 m. pasiūlęs vyriausybei „išsau
goti žemes aplink Jeloustouno geizerius 
kaip viešą parką". Visuomenės spaudžia
mas, JAV kongresas 1872 m. kovo 1 d. pri
ėmė įstatymą, skelbiantį Jeloustouną na
cionaliniu parku. Taip atsirado * pirmasis 
pasaulyje nacionalinis parkas.

įstatymas žiauriomis bausmėmis grasino 
tiems, kurie žalos Jeloustouno gamtą ar 
naikins jo gyvūniją. Tačiau bene labiausiai 
tada parką saugojo jo nuošalumas nuo 
didžiųjų audringai besivystančio krašto ke
lių, tai, kad medžiotojai, traperiai, avan
tiūristai jau buvo tiek apnaikinę Jeloustou
no gyvūniją, kad ji nebeturėjo pramoninės 
reikšmės.

šiandien sudėtingą ir įdomią parko isto
riją mena upeliai, kalnai, tiltai, pavadinti 
ypač nusipelniusių šiai vietai žmonių var
dais. Per kalnus ir tarpeklius, kadaise 
įžengiamus tik labai prityrusiems ir ištver
mingiems žmonėms, nutiesti šiuolaikiniai 
keliai. Tiesa, jie uždari žiemos mėnesiais, 
net ir vasarą nejauku, kai žinai, kad už 
mašinos lango kelių kilometrų gylio prara
ja ir nematai, kas už kito staigaus posūkio, 
tačiau tai jau ne nuotykių kelionė, o pa
prasta, tegul ir pašėlusiai įdomi, ekskur
sija.

KĄ ŽIŪRĖTI!

Jeloustoune tiek įvairių gamtovaizdžių, 
tiek įvairios gyvūnijos, kad reiktų ne ke
lių dienų, bet kelių savaičių, norint nors 
paviršutiniškai susipažinti su šia vietove. 
Yra Jeloustoune dalykų, kurių negalima, 
tiesiog neįmanoma, nepamatyti. Tai — gei
zeriai. Jie pasitinka prie vartų ir lydi per 
visą didžiulę teritoriją, žavėdami formomis, 
spalvomis, stebindami gamtos fantazija bei 
išradingumu.

Iš pirmo žvilgsnio aplink karštąsias vers
mes, geizerius nėra gyvybės. Tą įspūdį dar 
sustiprina žuvusių medžių skeletai. Tačiau 
tai paviršutinis įspūdis. Antys, žąsys, gul
bės, pakrančių paukščiai karštąsias versmes 
laiko savo žiemos namais; juk tie vande
nys niekada neužšąla, be to, mineralinių 
medžiagų prisotintos versmės teikia ir 
maisto. Bizonai, elniai giliomis žiemomis 
Čia gelbstisi nuo sniego, minta augalais, 
gyvuojančiais netoli karštųjų šaltinių. O 
tokių šaltinių čia daugybė. Aukštutinis gei
zerių baseinas yra didžiausias pasaulyje, 
čia garsėja Pilies geizeris, laikomas vienu 
seniausių, kuris vandenį į viršų sviedžia 
kas 9—10' valandų, prieš tai ilgai „padū
savęs" garu; Didysis, kurio purslai tyška 
net į 60 m aukštį; Milžinas, kuris, tiesa, 
savo galią rodo retokai, bet užtat vienu 
metu į 75 m aukštį išspjauna apie milijo
ną galonų karšto vandens; keturių geizerių 
grupė, pavadinta Liūtu — jie sujungti po 
žeme, ir prieš kiekvieną vandens išsiver
žimą iš po žemės pasigirsta riaumojimas, 
iš tiesų labai primenąs liūto balsą; Pa
upio — 23 m aukščio vandens čiurkšlė lyg 
grakšti arka apglėbia nedidelę upę kaip 
reta tiksliai — kas Šešias valandas, ir dar 
tūkstančiai kitų, mažiau garsių, tačiau ne 
mažiau įdomių.

Pats įžymiausias, labiausiai lankomas yra 
Senas Ištikimasis. Nežinia, kas didžiuliam 
geizeriui pelnė šį vardą, tačiau jis tikrai 
ištikimai tarnauja bizniui. Jo apylinkėse pa
statyti brangūs moteliai — geizeris yra 
puikaus miško glūdumoje, restoranai, turis
tinės atrakcijos. Didžiuliame elektroniniame 
tablo matyti, kada turėtų išsiveržti Ištiki
masis (beje, kaip tik Čia galima sužinoti 
apie visų svarbiausių geizerių išsiveržimo 
laiką), ir tam ruošiamasi nė kiek ne men
kiau kaip saulės palydėjimui nuo Palangos 
tilto. Prie Ištikimojo susirenka tūkstančiai 
žmonių. Jų patogumui puslankiu išrikiuoti 
suolai. Tą kartą Ištikimasis pūkštė ilgai. 
Dar prieš kompiuterio nurodytą laiką, jis 
ėmė spjaudytis verdančiu vandeniu, Šnypš
ti ir dudenti. Pagaliau į viršų šovė didžiu
lis verdančio vandens stulpas, ir paaiškėjo, 
kad žiūrovų suolai j pagarbų atstumą ati
traukti visai ne be reikalo: karšto vandens 
purslai tiško didžiuliame plote. Reginys 
truko kokias penkias minutes. Oficiali sta
tistika teigia, kad per tą laiką Ištikimasis 
į 35 m aukštį išmetė apie 11 000 galonų 
(1 gal. = 4,5 I) vandens. Svarbiausia, tai at
sitinka kas 45—80 minučių, ir Jeloustouno 
kompanija gali būti rami, kol veikia šis 
vienas garsiausių geizerių — pakaks lan
kytojų moteliuose, restoranuose, brangiose 
suvenyrų parduotuvėse...

į Jeloustouną daugelį atvilioja galimybė 
pasigaudyti upėtakių Jeloustouno upėje ar 
ežere — beje, jo puikių pakrančių ilgis 
apie 1600 km, ir daug kur oficialiai lei
džiama stovyklauti. Šio ledynų eros pali
kuonio krantai pasipuošę eglynais ir pušy
nais, populiariausi jų gyventojai yra di
džiulės žuvėdros, pelikanai. Kone kiekvie
no čia atvažiavusio svajonė — akis į akį 
susitikti su grizliu arba nors paprastu juo
duoju lokiu. Apskritai, daugelis amerikie
čių parkų, pramogų centrų sutvarkyti pa
gal labai sveiką principą: laukiniai žvėrys 
vaikšto daugiau ar mažiau laisvi jiems skir
tame plote, lankytojai su jais „bendrauja" 
IŠ aklinai uždarytų (bent taip patariama) 
automobilių ar elektrovežių. Kaip tik Šiais

susitikimais ir buvo garsus Jeloustounas, 
tačiau nelaimingi atsitikimai, laukinių žvė
rių paikinimas privertė parko administra
ciją lokius ištremti toliau nuo pagrindinių 
turistų takų.

f
Juodųjų lokių parke dabar yra apie 600. 

Grizlių, galingų gyvūnų, kurių svoris siekia 
iki 500 kg, čia yra apie 200, ir dažniau
siai kartojamas patarimas kaip jų saugotis. 
Be kitų rekomendacijų keliaujantiems pės
čiomis patariama: „Lokių gyvenamose vie
tose garsiakalbis, be paliovos šnekantis 
bendrakeleivis yra geriausias jūsų draugas: 
triukšmas įspėja lokius, kad artėja žmo
gus, žvėrys neužklumpami netikėtai ir ne- 
įdūksta".

Kita parko įžymybė — bizonai, kurie 
ypač mėgsta Jeloustouno upės slėnius. Jie 
čia ganosi ramiai, lyg paprastos karvės, ir, 
atrodo, jaučiasi puikiai. O juk bizonams, 
kaip grizliams, grėsė visiškas išnykimas. Kai 
Kolumbas atrado Ameriką, Didžiosiose ly
gumose tų galingų, gražių gyvulių buvo 
30—60 mln. Indėnams tai buvo „tatonka", 
kone šventas žvėris, kurio kiekviena da- 
delė buvo panaudojama: kailis — drabu
žiui, mėsa — maistui, kaulai — darbo įna
giams ir papuošalams, gyslos — siūlams. 
Bet atėjo baltieji medžiotojai ir pradėjo 
bizonus milijonais naikinti. 1890 m. visoje 
Amerikoje jų liko vos kelios bandos. Gam
tos apsaugos entuziastai tuo rimtai susirū
pino: buvo įsteigta bizonų globos draugi
ja, paskiri asmenys bizonus būrė į ban
das. Dabar Jungtinėse Valstijose yra apie 
6000 bizonų, ir 800 jų gyvena Jeloustoune. 
Tai viena iš nedaugelio vietų, kur bizonus 
galima pamatyti gyvenančius laisvai natū
ralioje aplinkoje.

Parkas gera prieglauda daugeliui gyvū
nų. čia gyvena elniai, briedžiai, bebrai, 
voverės, dešimtys rūšių pačių įvairiausių 
graužikų, gulbės, pelikanai, žąsys, ereliai. 
Šiose vaizdžiose vietose labai patogu ir 
įdomu stebėti jų natūralų gyvenimą, elg
seną.

Dar viena parko įžymybė yra Jeloustou
no kanjonas. Speciali skaidrių programa 
supažindina su čionykšte augalija ir gyvū
nija. (žymi parke Mamutų gyvenvietė, ku
rioje galima susipažinti su Jeloustouno is
torija. Norio muziejuje parodyta parko 
geologija. Medisono muziejuje surašyta 
pirmųjų šių vietų tyrinėjimų istorija.

Pagaliau parkas yra puiki aktyvaus po
ilsio vieta. Už nedidelę Amerikos sąlygo
mis kainą — 10 dolerių — galima įsigyti 
metinį bilietą ir čia stovyklauti, meškerioti 
Jeloustouno ežere bei upėje, gausiuose 
upokšniuose. Tiesa, oficialus turistinis se
zonas čia palyginti neilgas — maždaug 
nuo gegužės iki spalio mėnesio: tada be
veik visi parko keliai pravažiuojami, yra 
pats aktyviausias renginių sezonas, žiemą 
Čia yra savų atrakcijų: motorogių sportas, 
slidinėjimo bazės, ypač gražūs gamtovaiz
džiai. Tačiau šioms pramogoms reikia ir 
storos piniginės..

Suprantama, Jeloustounas, kaip ir viskas 
šiandieninėje Amerikoje, yra didelis ir la
bai gerai organizuotas biznis. Daiktai, su
venyrai, viešbučiai čia kainuoja kur kas 
brangiau, nei aplinkinėse vietovėse. Objek
tyvumas neleidžia nepaminėti, kad Jelous
toune galima puikiai pailsėti ir labai pi
giai: kempingų vietos — švarios, visi pa
togumai — kone veltui, už meškeriojimą 
nieko nereikia mokėti (paprastai Jungtinė
se Valstijose reikia pirkti teisę Žuvauti). 
Tik oficialios parko taisyklės reikalauja, 
kad grizliai, bebrai bei kiti šių vietų nuo
latiniai gyventojai turėtų žvejybos pirme
nybę — pvz., draudžiama trukdyti lokiui, 
jeigu jis seklumoje laukia, leteną pakėlęs, 
didesnės žuvies.

NUO 5 TŪKSTANČIŲ IKI 
2,5 MILIJONO

Tokia lankytojų skaičiaus didėjimo statis
tika: 1895 m. jų buvo 5438, užpernai 
2 487 084. Daugiausia žmonių Jeloustouną 
aplankė 1976 m. — 2 525 174. Tai šimtai 
tūkstančių pačių įvairiausių automobilių, 
autopriekabų, šimtai tūkstančių mobilių na 
mukų, dešimtys tūkstančių palapinių, ir ne
jučiomis pagalvoji: kaip tokį technikos »r 
žmonių antplūdį atlaiko gamta!

Tenka su pagarba paminėti administra 
ciją: tvarka draustinyje stebėtina. Per ke 
lėtą čia praleistų parų neteko pastebėti 
numestos šiukšlės (tai tiesiog stulbinantis 
kontrastas Jungtinių Amerikos Valstijų did- 
miesčiams, skęste skęstantiems savo atma
tose), ne vietoje pastatytos palapinės ar 
automobilio. Suprantama, to žiūri tvarkos 
saugotojai — reindžeriai. Kiekvienoje pa
togioje aikštelėje įrengtos poilsiavietės: 
stalai, šiukšlių dėžės, švarus vanduo, tua
letai. Tam tikra radijo banga, puikiai gir
dima automobilio radijo imtuvu, be palio
vos transliuojama informacija apie orą, pa
dėtį keliuose, ir neužmirštama priminti apie 
švarą bei tvarką. Matyt, svarbu ir tai, kad 
nemaža parko lankytojų dalis — pagyve
nę, pensijos sulaukę žmonės. Si amerikie
čių kategorija yra viena judriausių. Beje, 
parkas visus, vyresnius kaip 62 metų sve
čius priima nemokamai: graži tradicija, ku 
rios reikėtų pasimokyti.

Pagaliau parkas iš tikrųjų turi kur ir kaip 
priimti milijonus lankytojų: čia daugiau 
kaip 500 km autokelių turistams. Iš pagrin
dinio į visas įdomiausias vietas veda atša
kos. Tai ne greitkeliai: didžiausias leidžia
mas greitis — 72 km/h, o iš tikrųjų daug 
kur kalnų papėdėse tenka šliaužte šliaužti 
siaurutėle juosta. Jeloustoune šiandien yra 
apie 1600 km pėsčiųjų takų, kuriais gali<na 
pasiekti pačias nuošaliausias, tikrai nelies^ 
tas vietas.

Vis dėlto, keliose vietose teko matyti 
„civilizacijos" pėdsakų. Vienas jų —• tuš
čiomis koka-kolos, alaus skardinėmis, ak
menimis užmėtytas geizeris. Jis miręs — 
melsvas vanduo vos vos sunkiasi pro šiukš 
les — bet atlieka labai naudingą pareigą: 
rodo, kaip nereikia elgtis. Ryškus užrašas 
skelbia, kad ši vieta palikta priminti bar 
bariškumą, „nuo kurio žuvo nuostabus 
gamtos kūrinys".
Vajomingas—Niujorkas

11 erikos
“serganti
ekonomika”

Visai neseniai paskelbtais 
preliminariais JAV prekybos 
ministerijos duomenimis, šių 
metų antrajame ketvirtyje 
gamyba Jungtinėse Valstijo
se sumažėjo 2,4 procento— 
pirmą kartą per pastaruosius 
dvejus su puse metų. Specia
listai dabar svarsto: žengia 
ar jau įžengė Amerikos eko
nomika į smukimo laikotarpį. 
Tuo tarpu iš JAV ekonomi
nio fronto ateina vis naujos 
nedžiuginančios žinios.

Labai sumažėjo gyvenamų
jų namų statyba, užsakymų 
ilgo vartojimo prekėms ir 
gamyklų įrengimams. Rekor
dinį lygį—28,5 milijardo do
lerių pasiekė prekybos ba
lanso deficitas. Šaltyje siau
tėja infliacija, pasiekusi 14 
procentų. Būdinga tai, kad 
šios nedžiugios naujienos lie
čia ne tik dabartį, susirūpini
mą kelia ir ateitis. Vyriausy
bės apskaičiuojamas pagrin
dinių ekonominių rodiklių in
deksas, kuris ypač svarbus 
ateities tendencijoms nusta
tyti, vis mažėja.

“Amerikiečiai turi pasi
ruošti ekonominei audrai,”— 
pataria įtakingas žurnalas 
“U. S. News and World 
Report.” Už dabartinius eko
nominius sunkumus pirmiau
sia turės sumokėti eiliniai 
amerikiečiai. Vasaros mėne
siais nedarbo lygis šalyje 
nuo 5,8 procento padidės iki 
7 procentų, o žiemą pasieks 8 
procentus.

Tartum apibendrindamas 
šiuos faktus, verslininkų or
ganas laikraštis “Wall Street 
Journal” rašo, kad “Ameri
kos ekonomika atsidūrė bė
doje. Seniai brendęs smuki
mas, sprendžiant iš visko, 
jau visiškai priartėjo. Karti 
tiesa yra tai, kad kažkada 
galinga Jungtinių Amerikos 
Valstijų ekonomika šiandien 
negaluoja ir yra pavargusi.”

Dabartinių komplikacijų 
Amerikos ekonomikoje kalti
ninkų Jungtinių Amerikos 
Valstijų spauda ir veikėjai 
paprastai ieško kitur. Ry
šium su tuo Amerikos propa
ganda smarkiai užsipuola ša
lis—naftos eksportuotojų or
ganizacijos (OPEK) nares, 
teigdama, kad, didindamos 
naftos kainos, jos sukelia 
“naftos badą,” kuris savo 
ruožtu sąlygoja gamybos 
smukimą.

Tačiau, kaip pastebi dau
gelis Amerikos apžvalginin
kų, šių kaltinimų adresas ne 
tas. Vis akivaizdžiau matyti, 
kad didžiulius sunkumus 
JAV ekonomikoje sukelia 
pirmiausia milžiniškos kari
nės išlaidos, kurios vis didė
ja. Bilijardinių lėšų skyrimas 
negamybiniams tikslams 
skaudžiai atsiliepia civilinia
me ekonomikos sektoriams.

Jau dabar galima padaryti 
išvadą, kad, kuo daugiau 
JAV švaistys dešimtis bili
jardu dolerių kariniams rei
kalams, ko reikalauja kari
nės—pramoninės monopoli
jos, tuo opesnės ir sunkiau 
išsprendžiamos bus šalies 
ekonominės problemos.

A. Stiklakis

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmai nutarė 
Maisto ir Vaistų Administra
cijai įsakyti dar dvejus me
tus 'neuždrausti vartoti sa
charino maiste bei vaistuose. 
394 balsavo už [įsakymą, o 
tiktai 22 prieš. Senatas dar 
nėra nutaręs savo nuospren
džio.

Bay City, Mich. — Liepęs 
29 d. neseniai persiskyręs su 
žmona Thomas Benware, 33 
metų amžiaus, užmušė žmo
ną, 4 vaikus ir paskui pats 
nusišovė.

Vaizdas dainų Šventėje,
skirtoje vaikų etams

Vilniuje, Kalnų parke, įvyko miesto dainų šventė, skirta 
Tarptautiniams vaikų metams. Joje dalyvavo 24 tūkstan
čiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų.

I

groja jaunieji smukininkai.
V. Gulevičiaus nuotraukos

Apie garsiąją 
tekstilininkų gyvenvietę

A. Norvaišas
Šią įmonę, įsikūrusią pa

čiame Rokiškio rajono pa
kraštyje, prie Latvijos sie
nos, žino ne tik Lietuvos, bet 
ir kaimyninių respublikų, 
Maskvos, Leningrado ir kitų 
miestų didžiausių siuvimo 
įmonių kolektyvai. Beveik 
šimtu adresų iš čia keliauja 
audiniai su Juodupės “Nemu
no” vilnonių audinių fabriko 
ženklu. Kasmet vartotojai 
gauna vidutiniškai 1800 tonų 
verpalų, apie du milijonus 
metrų audinių, produkcijos 
realizuojama beveik už pus
šimtį milijonų rublių.

Juodupės fabrikas ir graži 
tekstilininkų gyvenvietė, ga
lima sakyti, unikalus reiški
nys. Nuo smulkių gelumbės 
fabrikėlių ir dirbtuvių, įsikū
rusių šio amžiaus pradžioje, 
ji išaugo į didelę šiuolaikine 
technika aprūpintą įmonę.

Fabriko muziejuje surinkta 
įdomių dokumentų, nuotrau
kų, bylojančių apie vienos 
seniausių Lietuvos įmonių is
toriją. Pačioje garbingiausio
je vietoje—stendas su fabri
ko veteranų, gamybos pir
mūnų nuotraukomis. Štai 
dar prieš karą fabrike pradė
jo dirbti audėju Steponas 
Ražinskas. Dabar jis, nors ir 
pensininkas, tebedirba pa
meistriu. Veterano darbas 
įvertintas Lenino ordinu, 
jam suteiktas LTSR nusipel
niusio lengvosios pramonės 
darbuotojo garbės vardas.

Kelis dešimtmečius audimo 
cheche dirba Elžbieta ir 
Aleksas Salminai. Jie į fabri
ką atsivedė savo sūnų ir 
dukras. Dabar čia dirba ir 
žentai, ir marti. Tokių darbi
ninkų dinastijų, kaip Salmi- 
nų, įmonėje daug. Nesibodi 
fabriku jaunimas. Juo labiau, 
kad čia pat vietoje galima 
įsigyti specialybę. Panevėžio 
aštuntosios miesto profesi
nės technikos mokyklos Juo
dupės filialą kasmet baigia 
30 jaunų žmonių. Busimosios

audėjėlės ir verpėjėlės į fa
briką atvažiuoja ir iš kaimy
ninių rajonų.

Pati jauniausia Juodupės 
gatvė—Tekstilininkų. Joje 
nėra mažiems miesteliams 
įprastų vienaaukščių. Švie
siais langais į neseniai paso
dintas liepaites, žalius skve
rus žvelgia keturaukščiai na
mai, erdvūs fabriko kultūros 
rūmai, prekybos centras.

Juodupiečių darbo sąly
goms gerinti penkmečio pra
džioje buvo numatyta kas
met išleisti apie 30 tūkstan
čių rublių. Tačiau tokios su
mos nepakako. Vien praėju
siais metais šiam tikslui fa
brikas skyrė daugiau kaip 67 
tūkstančius rublių. Rekon
struojamos ventiliacijos sis
temos audimo ir verpimo 
cechuose, buitinės patalpos, 
katilinė.

Neužmirštos ir darbininkų 
buities sąlygos, kultūriniai 
poreikiai. Žinybiniuose na
muose dabar gyvena beveik 
pustrečio tūkstančio fabriko 
darbuotojų ir jų šeimų narių. 
Iki 1981 metų numatyta su
teikti butus dar likusioms 
šimtui šeimų. Pastatytas 120 
vietų vaikų darželis-lopšelis, 
nauja valgykla.

Juodupiečiai pamėgo savo 
poilsiavietę. Čia—gražiame 
šile pastatyta estrada, yra 
poilsio nameliai. Dažnai sa
vaitgaliais, švenčių dienomis 
fabriko dirbantieji susitinka 
ne tik su atvažiuojančiais 
meno kolektyvais. Jų pačių 
kultūros namuose veikia me
no saviveiklos rateliai, ku
riuose dalyvauja daugiau 
kaip trys šimtai žmonių. Be 
juodupiečių choro, pučiamų
jų orkestro, pagyvenusių 
žmonių šokiu kolektyvo, vy
rų ir moterų ansamblių pasi
rodymų neapsieina nė viena 
rajono meno saviveiklos 
šventė, jie pastoviai daly
vauja ir Respublikinėse dai
nų šventėse.
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KANADOS ŽINIOS
LANKĖSI ŽYMUS 
VEIKĖJAS
MONTREAL, CANADA Į

Montrealiečiai turėjome 
garbės susitikti su žymiu 
J. A. Valstijų veikėju ir jo j 
malonia žmonele, tai su Jonu 
ir Margareta Mileriais, kurie 
čia savaitę viešėjo pas 0. 
Veršinskienę ir per kelis > 
atvejus susitiko su kai ku
riais šios kolonijos tautie
čiais.

Jonas Mileris turi ilgų me
tų patirtį visuomeniniame ir 
organizaciniame darbe, taip
gi turi gabią plunksną, su 
kuria per eilę metų rašo 
įvairius straipsnius spaudai. 
O pastaruoju laiku, jo įspū
džių knyga baigiama spaus
dinti Vilniuje, ir jau baigia 
rašyti antrą knygą. Nors 
metų našta jam slegia pečius 
(rugpjūčio 5 d. atšventė savo 
87-ąjį gimtadienį. Ta proga 
montrealiečiai sudainavome 
ilgiausių metų ir palinkėjome 
geriausios sėkmės), bet dar 
gana aktyvus ir rūpinasi vi
suomeniniais reikalais.

KĘSTUTIS BALČIŪNAS

Mamai
Už naktis nemiegotos prie vygės, 
Pilnos rūpesčių skausmo dienas 
Daug dainų poetai sudėjo, 
Daug žiedų nuskynėme mes.

Už salėtą gyvenimo rytą
Ir iškilo pirmas žingsnis
Ir už plaukus šarma išdabintus
Tau aukojam švelniausius jausmus.

Pavasaris.
Jau saulė pakilo—prašvito dangus, 
Išsiskleidė žiedas alyvos,
Ir džiugina pievas, miškus ir laukus 
Pavasario vėjas ankstyvas.

Ir aidi paukštelių byla nuostabi
Po tėviškės skaisčią padangę;
Pakvipo, sumirgo žiedai paupy 
Ir puošia mūs Lietuvą brangią.

V akare
Kai vakaro sutemos žemę apklos,
Kai mėnuo keliaus per padangę,
Kai žvaigždės aukštybėj spindės ir liepsnos, 
O kūnas ilsėsis pavargęs.

Nueisiu, nuklysiu mintims aš toli, 
Kur šlama berželiai prie kelio, 
Kur ritas, siūbuoja bangelė švelni 
Prie gimtojo sodžiaus upely;

Kur kvepia jazminų švelnučiai žiedai, 
Kur obelys žydi palangėj, 
Kadaise sąsuoti vaikystės sapnai, 
Ieškota kelių kur į laimę . . .

kolūkio saviveiklininkai. T. Žebrausko nuotr.

Lazdijų rajono Lazdijų apylinkėje įsikūrę kolūkiai—S. 
Neries ir “Kibirkšties.”

Tarybos deputatai rūpinasi, kad nuolat stiprėtų kolūkių 
ekonomika, kad vis gražiau ir kultūringiau gyventų 
žmonės. Darbščiausieji, pirmaujantieji—labiausiai vertina
mi. Jiems—premijos ir garbės raštai, nuoširdžiausi padė
kos žodžiai, visuotinė pagarba.

Deputatų pastangomis asfaltuojamos gyvenviečių gat
vės, kasmet kyla vis daugiau naujų namų. Apylinkėje 
saugomas ir branginamas kultūrinis palikimas, rūpestingai 
prižiūrimi istoriniai, architektūros ir memorialiniai pamin
klai.

Taipgi pas Kirkuvienę bu
vo atvykęs Jonas Mikalaus
kas iš JAV, tai mirusių 
Kirkų pusbrolis.

Šiuo laiku čia vieši dvi 
floridietės, anksčiau gyvenu
sios Montreale, tai Likienė ir 
buvusi Pakštienė.

Mirtys <
Tarybų Lietuvoje, Panevė

žyje mirė Liuda Matulionie 
nė, tai Montrealiečių M. Gu
do ir M- Niaurienės jauniau
sia sesutė.

Liepos 23 d., savaitę laiko 
sunkiai pasirgęs, mirė Kos
tas Sagaitis .sulaukęs 82 m. 
amžiaus. Paliko sergančią 
žmoną, podukrą Stelą Dūdą 
ir kitus gimines iš žmonos 
pusės. Kilęs nuo Kėdainių. Į 
kapus palydėjo gražus būrys 
tautiečių, kurie po palydų 
buvo labai skaniai pavaišinti.

Svečias iš T. Lietuvos
Malvinos ir Emilės Mačio- 

nienių kvietimu, į Kanadą 
atvyko jų mirusio vyro brolio 
sūnus. Linkiu geros viešna
ges. P.

“LAISVĖ”

PRISIMINIMAI IŠ GYVENIMO BRAZILIJOJE

Skolininkas ėjo 
skolos prašyti

ANTANAS VAIVUTSKAS

Kartą Antanas Vaivutis, 
jau kojas fazendoje kiek ap
šilęs, kreipėsi į Antoniją, 
kad šis padėtų užeiti pas 
administratorių senjorą Lu- 
sijaną labai svarbiu reikalu. 
Girdi, be perkalbėtojo jis 
nebūsiąs suprastas.

Kokiu reikalu?—pasido
mėjo Antonijas.

— Tai va, man turi sugrą
žinti pinigus . . .

— Pinigus? Kokius pini
gus, pan Vaivuti? Nesupran
tu!

Vaivutis trumpai kaip ant 
delno jam išguldė. Esą Ro
kiškyje agentas dievagoda- 
mas įtikinęs, kad pinigai, 
kuriuos jis sumokėjo už šip- 
kartes, tai va, tris tūkstan
čius litų, būsią sugrąžinti 
Brazilijoj. Tą patį jam meiliai 
šypsodamiesi kartoję ir Kau
ne išeivybės biure. Ar tau, 
Antonijau, dabar aiškėja? 
Tai va, jis esąs be galo 
susirūpinęs šiuos pinigus at
gauti. Kitaip Vaivutis neatsi
ginsiąs talonų, vis augančio 
įsiskolinimo armazenui, kur 
perkasi prekių tik tam, kad 
šeima nebadautų, ir jis spė- 
jąs liūdnas ateities dienas be 
vilčių ir be paguodos. Ne
bent kai suaugs vaikai, iš 
kurių dabar, kaip Antonijas 
gerai žinąs, tiktai vienas 
Andriukas jam padedąs ka- 
vyne. Išeina, kad jis su 
šeima čia liksiąs amžinas 
skolininkas ir amžinas ver
gas. Vienintelis išsigelbėji
mas, tai va, pinigų už šipkar- 
tes išreikalavimas. Ar mane 
gerai supratai, pan Antoni
jau?

— Supratau, supratau, 
pan, —neilgai mąstęs pasakė 
Antonijas. — Bet, garantuo
ju, tavęs čia niekas nesu
pras. Tokį dalyką aš girdžiu 
pirmąsyk. Ir netikiu, kad tu 
ką nors laimėtum. Ar ne 
juokinga, kad skolininkui 
kažkokią skolą išmokėtų, a?

— Bet aš mokėjau, pasku
tinius centus sukrapštęs mo
kėjau. Turiu liudininkų. Jie 
irgi mokėjo. Ir žadėjo, sakė, 
kad . . .

Sakė pasakė, durnas bu
vai, pan Vaivuti, tai ir sumo
kėjai!—nutraukė pyktelėjęs 
“perkalbėtojas.”—Dabar nu
sispjaut į tavo liudininkus ir į 
viską, pan!

— Kaipgi šitaip . . .—liūd
nai švagždėjo Vaivutis.—Bet 
gal pabandžius ... Be piktu
mo. Per galvą juk ne
trenks . . .

— Nepatariu, proše pan. 
Verčiau nelįsk Felisijanui į 
akis!

Vaivutis nesiliovė prašęs, 
kol, galop, Antonijas sutiko 
bėdų apnikusį žmogelį lydėti 
į raštinę. Marmuriniais laip
tais jie pasikėlė ir, pagal 
brazilų paprotį, delnais su
pliauškėjo. Juos įsileido pa
lyginti dar jaunas, tamsių, 
glotniai sušukuotų plaukų, 
plynai nusiskutęs ir dailiai 
apsirėdęs sau Aivaras. Fa
zendoje jis ėjo keletą parei
gų: vedė buhalterinę apskai
tą, kolonams išrašydavo va
les, tikrindavo iš kavyno 
mulais atvežtus priraškytos 
kavos maišus, administrato
riaus vardu aprėkdavo kuo 
nors prasikaltusį koloną, o 
ypač jis turėjo atidžiai žiūrė
ti, kad kolono naudai nesusi
balansuotų debetas, žodžiu, 
kad įsiskolinimas, it vėžio 
opa neužsitrauktų. Tačiau 
Aivaras apskritai buvo do
ras, inteligentiškas vaikinas, 
vengiąs akiplėšiškai skriausti 
kolonus, pats prisibijąs ad
ministratoriaus įniršių. Kolo
nai Aivarą itin gerbė už jo 
žmogiškas paslaugas nelai
mės metu. Fazendoje, kur 
nebuvo nei gydytojo, nei 
vaistinės, į ką kitą kreipsies, 

jekne į Aivarą? Jo nedidelėje 
vaistinėlėje visada būdavo 
jodo, chinino, cinko tepalo, 
sterilizuojančių chemikalų, 
bintų, kai kurių priešnuo
džių gyvatei įkandus ar skor
pionui įkirtus. Jis niekuomet 
neatsisakydavo suteikti pir
mąją pagalbą kolonui, skau
džios nelaimės atveju.

Antonijas raštininkui pasa
kė, kad Vaivutis norįs pakal
bėti tiesiog su senjoru Lusi- 
janu, bet kadangi šis grino- 
rius nemokąs kalbos, tai jis 
tarpinininkaus nedaugiau 
kaip vertėjas. Aivaras išėjo 
pranešti administratoriui, o 
sugrįžęs liepė juodviem lūk- 
terėti. Gi pats sėdo prie savo 
darbo stalo ir ėmė sklaidyti 
šūsnį popierių.

Štai ir pasirodė sau Lusija- 
nas. Jo ūgis galėjo būti 
nedidesnis kaip metras sep
tyniasdešimt penki centimet
rai, galingi pečiai ir krūtinė, 
ilgos, virš alkūnių paraitytos 
rankovės, liemenį apjuosęs 
plačiu rudos spalvos diržu, 
prie kurio pritvirtintas kabo
jo dėklas su pūpsančiu revol
veriu. Akių spalvos negalėjai 
išskirti todėl, kad jos buvo 
siauros ir todėl, kad jis nie
kad nepažvelgdavo samdi
niams į akis. Jo nervingą, 
rūstų būdą bylojo gilios 
raukšlės kaktoje, sučaiuptos 
lūpos, tikras kairiajame 
skruoste.

Į “boa tardė” sveikinimą 
jis nesiteikė atsakyti. Liko 
stovėti anapus dailiai nute
kintų kolonėlių pertvaros ir 
laukė, ko iš jo pageidauja 
atvykusieji. Šiapus pertva
ros šiaudinę skrybėlę nervin
gai rankoje laikydamas An
tonijas kalbėjo patylom, nu
sižeminęs, tarsi maldauda
mas pasigailėjimo už kažkokį 
nusikaltimą. Vaivutis tesu
prato vieną kitą žodį. Iš 
pradžių administratorius 
klausėsi nežiūrėdamas nei į 
vieną, nei į kitą, kartkartėm 
pasisukdamas į raštininką ir 
kažką jam burbtelėdamas, 
tuo lyg sakydamas į šiapus 
pertvaros: greičiau nešdinki- 
tės!

Vis dėlto vienu metu su
reagavo. Staiga praplėšė 
akis, nurijo seilę, ir sarkas
tiškai išsiviepė:

— Kaip, kaip? Ką sakai?
Antonijas dabar abiem 

drebančiom rankom spaudė 
skrybėlę. Jis vos nemikčio
damas pakartojo paskuti
niuosius žodžius.

Lusijanas pasistiepė, at
metė galvą; praplėštos akys 
sužaižaravo ir krūminiais 
dantimis grikštelėjo:

Ach, štai kaip! Aš jam 
skolingas!?

Po to pasisuko į Vaivutį ir 
grėsmingai, virpant jo kai
riajam paakiui, isteriškai iš- 
kriokė:

— Betgi tu visai esi kvai
las ir begėdis, lenke!—ir 
dešiniu smiliumi pabakstė 
sau smilkinį.

Šito išversti nereikėjo. Ad
ministratorius dar toliau 
grėsmingai tratėjo kaip iš 
automato, ką Antonijas per
sakė lietuviškai:

— Klausyk, polioko, jei tu 
atėjai iš manęs tyčiotis, tai 
perspėju—neišdegs! Tu tik
tai dėkok ponui dievui, kad 
patekai į tokią progresyvią 
fazendą, kaip mūsų ir ne- 
kvailiok dėl velniai žin kokių 
tai laivakorčių!—Ir nusisuk
damas:—Atsirado mat nusu
sęs ubagas, kuriam Aš, Aš 
skolingas! To betrūko! . . .

Sau Lusijanas garsiai nuri
jo pilną burną seilių.

— Kai tu man, demono iš
pera, atsilyginsi,—tęsė jis,— 
tada galėsi važiuoti Rio de 
Žaneiran ir ten ieškoti dė
džių užtarėjų. O jei ten nieko 

tau nepadės, mauk su visom 
utelėm į savąją ubagų Polio- 
kiją ir reikalauk kas tau pri
klauso! Supranti?

Ir įsakmiai užbaigė:
— O dabar mikliai marš 

namo! Ir nedrįsk antrąkart 
man galvos kvaršinti! Baigsis 
blogai, atmink!

Kaip musę kandęs dūlino 
namo Vaivutis. Jo palydovas 
pan Antonijas priekaištingai 
niurnėjo:

— Ką aš tau sakiau? Tik 
suerzinai šeimininką, sau 
blogo pasidarei ir man nema
lonumų užtraukei. Reikia tik 
džiaugtis, kad dar taip švel
niai baigėsi, o galėjai ir tu, ir 
aš taipogi susilaukti bizūnų 
per sprandą, proše pan! . . .

Namo grįždamas Vaivutis 
smulkiau prisiminė neseną 
praeitį, netikėtai ir negailes
tingai sudrumsčiusią jo paly
ginti ramią gyvenimo tėkmę.

Gimtajame Skapiškyje pir
mą kartą žodis Brazilija buvo 
ištartas bene 1925 metais. 
Štai iki tol negirdėtas, sveti
mas kažkokios pasvietės pa
vadinimas sujaukė Skapiškė- 
nų pilką kasdienybę. Jis ir 
stulbino, ir mįslingai kerėjo, 
bet užvis labiausiai tai puo
selėjo magnetinį masalą toli
mame užkampyje vargo kry
žių velkančių žmonelių tarpe. 
Skapiškėnai šį keistą žodį 
tardavo savąja tarme: Brazo- 
lija, Bruzalija, Brazalija, ar
ba dar paprasčiau Razoli- 
ja . . . Neilgai trukus šis 
žodis ėmė skambėti mažne 
pasakiškai suidilintai kaip se
novės indų bei arabų padavi
muose.

Brazilija —tai sk°’cX’os, 
dosnios saulės, švelnių vėjų, 
drungnų, gaivių lietų ir it 
krištolinės rasos šalk! Kiek 
ten gėrybių, tiesiog plika 
ranka pasiekiamų gėrybių, 
kiek tenai slypi, visai negiliai 
po velėna, aukso, deimanto, 
sidabro, platinos, kokie aki
mi neužmatomi apelsinų, 
anansų, migolų, bananų so
dai! Ir' jie veisiasi be žmo
gaus priežiūros! Sakysim, tu 
esi artojas, nori ūkininkauti. 
Se tau žemės per akis! O 
Razolijos žemė, žemelė, ko
kios niekur kitur neaptik
si! . . Nereiksią nei tręšti, 
nei arti, nei akėti, nei ravėti. 
Pabaksnoji kapliu, paberi 
grūdą ir kone plika akimi 
matai, kaip dygsta, stiebiasi, 
veši, bręsta šimteriopas der
lius. Iš žemės trykšta skaid
rūs sotinantys ir gydantys 
mineralinio vandens fonta
nai, pienas pigesnis užu van
denį, tokios duonos nesą kaip 
pyragas. Ar žino Lietuvos 
mužikėlis, kad Brazilijoj duo
nos gniutulai auga ant me
džių šakų, kad ir tankiame 
miške? Ir ar jam žinoma, kad 
braziliškuose miškuose, tar
pukalnėse ir ant kalnų aibės 
šilko, kaučiuko, kavos, kaka
vos, riešutų? Iš kur mūsų 
mužikėliui žinoti, jei jis neži
no nei 'kur toji Brazilija! 
Tenai pasakiška augalija ir 
gyvūnija. Pilna lapių ir kiš
kių, šernų ir briedžių, esama 
ir tigrų, liūtų, beždžionių, 
krokodilų, turėtų būti ir 
dramblių . . .

Bus daugiau

Havana. — Kubos premje
ras Castro sako, kad tarpe 
buvusios revoliucijos Kuboje 
ir dabartinės revoliucijos Ni
karagvoje esąs labai didelis 
skirtumas, tačiau Kuba pa
gelbėsianti Nikaragvai atsi
stoti ant kojų. Pagelbės ne 
armija arba ginklais, bet 
gydytojais ir mokytojais. 
Castro sako, kad jau 40 
gydytojų išvyko į Nikaragvą.

Vineland, N. J. — Suareš
tuoti ir du Amerikos Nacių 
Partijos vadai, kaltinami iš
prievartavimu moters. Jie 
yra Edwin L. Reynolds ir 
John A. Duffy. Išprievartau
ta moteris yra philadelphie- 
tė, 19 metų amžiaus.

Beje, Reynolds taipgi esąs 
ir Klu Klux Klano veikėjas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ŠIS POPIEŽIUS
MOKA GARSINTIS

Vatikanas. — Reikia pripa
žinti, kad Popiežius Jonas 
Paulius II moka savo žmonė
se pasigarsinti. Čia matome, 
kaip jis, pamatęs minioje 
mažytę mergaitę, prie jos 
skubiai priėjęs, ją paėmė ir 
iškėlęs gana ilgai laikė, kad 
visi minioje pamatytų ir, 
kad, spaudos bei televizijos 
reporteriai galėtų nufotogra
fuoti.

IR JIS PRIEŠ SUTARTĮ

Gen. A. M. Haig
Washingtonas. — Senato 

komitete jau liudijo ir buvęs 
vyriausias NATO šalių gin
kluotų jėgų Europoje koman- 
dierius generolas Alexander 
M. Haig. Jis ragino Senatą 
SALT II sutarties ratifikavi
mą atidėti, kol, girdi, iš jos 
“bus pašalinti trūkumai.” O 
tai reiškia tą patį, kaip ir 
priešintis pačiai sutarčiai. 
Tai puikiai žino ir pats gen. 
Haig.

IŠMETĖ IŠ DARBO 725
DARBININKUS

Manhaw, N. J. — Ford 
Motor kompanija čia iš savo 
dirbtuvės atleido 725 darbi
ninkus. Atleisdama iš darbo 
jiems sakė, kad tas atleidi
mas ir pastovus, bet viešai 
paskelbė, kad esąs “tiktai 
laikinas.” Joseph Reilly, uni
jos lokalo 906 prezidentas, 
pasmerkė kompaniją už tokį 
visuomenės klaidinimą. Už
protestavo ir atleistieji dar
bininkai.

PILNAI UŽGIRIA 
SALT II SUTARTĮ

Washingtonas. , — Prezi
dento Carterio kandidatas į 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Tarybų Sąjungoje 
Thomas J. Watson sako, kad 
jis pilnai pritaria SALT II 
sutarčiai su Tarybų Sąjunga, 
ir ragina Senatą ją ratifikuo
ti. Jis sako, kad ši sutartis 
Jungtinių Valstijų-Tarybų 
Sąjungos santykiuose būtų 
didelis žingsnis pirmyn.

IŠMETĖ IŠ DARBO 
500 DARBININKŲ

Rochester, N. Y. — Gene
ral Motors čia iš savo įmonės 
iš darbo paleido 500 darbi
ninkų. Be to, Delco įmonės 
vedėjas Ronald Marianetti 
pareiškė, kad jeigu automo
bilių pardavimas nepadidės, 
bus iš darbo išmesta daugiau 
darbininkų.
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KIEK KURI VALSTIJA 
GAUNA PARAMOS 
IŠ WASHINGTONO

Praeitais (1978 metais) 
įvairiomis formomis federali
nė valdžia suteikė valstijoms 
paramos:

Kiek ienam 
gyventojui išėjo

po:
District of Columbia ........... $1,640
Alaska........... ............  1,013
Wyoming................  556
Montana .........   506
New Mexico .......  502
Vermont ................................... 494
New York ...........   472
Hawaii......... ............................ 461
Massachusetts.......... ...... 447
Oregon .. ............     440
Maine...............................,....... 431
South Dakota ........................ 418
Rhode Island .............   415
Nevada .................... .... 407
Georgia............. ............  401
North Dakota .......    397
Delaware............................... 386
Idaho.......................  383
Mississippi .......  381
West Virginia .........     380
California....... ........................... 359
Michigan....................     357
Arkansas................................ 356
New Jersey ____      348
Washington ...........................   347
Wisconsin .........    344
Louisiana .. . . ................. .. . 343
Connecticut .......................  340
Minnesota....... .......................   337
Pennsylvania ........................... 333
Utah.............. ....................  332
New Hampshire ....................... 332
Alabama ........................  332
Oklahoma ------       325
Arizona -- ---------------  324
Kentucky....... .......................... 324
Maryland ........ ..... ..................   318
South Carolina......................... 310
Colorado................................... 309
Illinois ...................................... 308
Tennessee ............................... 305
North Carolina ....................... 297
Nebraska ................................. 293
Virginia ..................................... 285
Iowa.......................................... 275
Florida...................................... 275
Ohio.......................................... 270
Missouri................... 263
Kansas ................................. 262
Texas ........................................ 253
Indiana .................................... 234

Paėmus visus gyven
tojus vidutiniai kiekvienam 
išėjo po $350. Šiemet parama 
būsianti žymiai mažesnė.

NIXONAS PRALAIMĖJO
Washingtonas. — Teisėjas 

Aubrey Robinson atmetė bu 
vusio prezidento Richard Ni- 
xono tvirtinimą, kad juoste
lės, kuriose yra užrėkorduoti 
jo pasikalbėjimai su jo padė
jėjais laike Watergate skan
dalo, yra jo privatiška nuo 
savybė, ir niekas kitas į jas 
neturi jokios teisės. Tokių 
juostelių esama net 950. Ni- 
xono advokatai pareiškė, kad 
jie šį teisėjo nuosprendį ape
liuos į aukštesnį teismą.

GAL NEŠYKŠTUS, O GAI 
TIK GARBĖS 
TROKŠTANTIS?

Walter H. Annenberg
Jis yra multimilijonierius 

ir buvęs Jungtinių Valstijų 
ambasadoriumi Anglijoje. 
Šiomis dienomis jis net du 
milijonus dolerių paaukoja 
garsiajam Metropolitan mu
ziejui. Klausimas: Ar jis yra 
vienas iš labai mažo skai
čiaus nešykščiu turtuolių, ar 
aukojo tiktai tikslu pasigar
sinti?

Londonas. — Anglijos ka
ralienė Elzbieta šiomis die
nomis su oficialiu vizitu lan
kėsi keturiose Afrikos šaly
se. Ten lydėjo ją jos vyras 
Princas Philip ir 19 metų 
sūnus Princas Andrew. Kai 
kur jai ten tekę susidurti su 
protestais.
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Šioje nuotraukoje matome New Yorko Miesto Tarybos narius. Viso Taryboje jų yra 
43. Praeitą savaitę jie nusibalsavo sau pasikelti algas. Miesto meras Koch jų nutarimą 
užgyrė ir pasirašė.

Dabar Tarybos narys j metus gauna $20,000 ir $5,000 lėšų. Ateityje j metus viso su 
išlaidomis gaus $30,000. Reiškia, kad metinė alga pakeliama net $5,(MM).

Pakėlimas pradės galioti liepos 1 dieną.
Be te ši nauja alga tęsis tiktai šiuos metus, tiktai iki 1980 m. liepos 1 dienos. 

Ateinančio liepos mėnesio pradžioj Tarybos nario alga automatiškai vėl pakils $5,000, 
ir tada jis gaus $35,000!

CALIMESA, CAL. San Francisco, Cal.

Liepos 8 d. įvyko LLD 78 
kuopos ( usmetinis mitingas 
Juozo ir Patricijos Richards 
rezidencijoje: 221 W. Avė. 
L. Tvarką vedė kuopos pir
mininkė Adelė Ziksienė. Na
riai buvo paprašyti vienos 
minutės atsistojimu ir tyla 
pagerbti mirusios narės Ma
rytės Dementienės atmini
mą.

Finansų rast, perskaitė už
rašu prc^okolą. Ji nriėmvs 
perskaitė finansų apyskaitą. 
Su ja pilnai sutiko kuopos 
iždininkas Christine Karve
lis.

Ligos ir mirtis skubiai reti- 
r,... . u l ■ ' k ar t1 >
draugus-organizacijų narius. 
Šio mėnesio pradžioje mirė 
Marytė Dementienė, ilgame
tė kuopos narė, susilaukusi 
senyvo amžiaus. Labai ne
malonu ir gaila, kad mirtis 
išskyrė iš gyvųjų tarpo kil
nios ir taurios dvasios pažan
gaus judėjimo narę.

P > mitingo laike užkandžių 
visi geriausioje nuotaikoje 
leidome laika, o namų savi
ninkė Patricija Richardienė, 
pasitarnaudama—dėstė už
kandžius ant stalo. Atrodė 
kaip ir visados: linksma, 
e ’.erginga ir vikri. 0 jau kitą 
sekmadienį t. y. liepos 15 d.

išvežta į ligoninę ir 
r. ivoja su mir* ia, ištikta pa- 
ralyžio siroke) ligos smūgio. 
Jos vyras Juozas irgi senokai 
sirginėja.

Gus Hall interviewed 
by Detroit's reporters

Special to the Daily World
DETROIT, July 25 — The appearance of Gus Hall’s picture, along with a full 

column interview in yesterday’s Detroit Free Press, marked the climax of two 
very successful days of wide ranging media interviews publicizing the 22nd con
vention of the Communist Party USA and the giant People Before Profits rally in 
Cobo Hall on August 26.

The general secretary of the 
Communist Party said that the 
August 26 rally would most 
likely be the “largest indoor 
protest rally of the season.’’

There was nothing about 
Hall’s presence here which 
conformed to questions about 
whether the Communist Party 
was “irrelevant’’ to the Ameri
can scene.

Energy issue
The seriousness with which 

reporters approached him 
when discussing such questions 
as the energy crisis or the 
struggle against racism was 
matched by the relaxed tone 
Hall set wherever he was, 
whether in a radio studio or in a 
newspaper office.

“We’re entering the age of 
the dep! lion of cheap and 
easy-to-get at resources,’’ Hall 
told reporters. The main ques
tion, he said, was at whose ex
pense was this transition to 
take place, “at the expense of 
the people, the workers or of 
• 1 » • •

Hall’s indication that the 
Communist Party’s convention

Yra ir daugiau sergančių 
kuopos narių, būtent: Myko
las Pūkis, Onutė Civiskienė 
ir Marytė Radęs. Kuopos 
vardu visiems ligoniams lin
kiu greitai pagyti ir vėla būti 
sveikiems.

Kitas kuopos mitingas 
įvyks 1980 m. sausio mėn. 13 
d. pas Kielpinskus: 11834- 
2nd St., Yucaipa, Cal.

Koresp. P. Žilinskas

Šeimos tragedija
Bronx, N. Y. — Fernano 

Perez pagrobė savo 3 metų 
.mėlį ir grūmojo jį peilių 

nudurti. Tai pamačiusi moti
na pašaukė policiją. Atsisku
binę policninkai rado jį gat
vėje vaiką prispaudus prie 
krūtines ir laikantį peilį prie 
jo gerklės. Policninkas į jį 
paleido šūvį, ir sūnelį išgel
bėjo, bet tėvas nuvežtas į 
ligoninę mirė.

Gydytojai 
protestavo

Valhalla, N. Y. — Liepos 
27 dieną prie Westchester 
County Medical Center pietų 
metu įvyko gydytojų protes
to demonstracija. Joje daly
vavo 30 gydytojų. Jie pro
testavo, kad Apskrities val
džia atsisako jiems pakelti 
mokestį.

would take up the question of 
the energy crisis sparked great 
interest, while proposals about 
nationalizing “the whole 
energy complex from the word 
go” also received wide ap
proval.

Technicans listened in
It wasn’t only the commen

tators and the reporters who 
paid attention to Hall. During 
one interview, several workers 
in the radio station came into 
the control room to listen. 
Some of them commented that 
they wished the interviewer 
had more time with the Com
munist leader.

The radio and newspaper in
terviews solicited several calls 
to the rally committee for in
terviews with other members 
of the committee.

At a meeting of activists 
around the campaign for the 
People Before Profits rally, 
Hall’s report on his activities 
sparked several stories abbut 
the hundreds of tickets to the 
August 26 Cobo Hall rally 
which have already been sold.

Workers at several auto

RIMTAI SERGA 
VALERIJA SUTKIENĖ

San Francisco plačiai žino
ma LLD ir LDS kuopų vei
kėja mūsų laikraščių užraši
nėtoja, naujų narių irašinėto- 
ja draugijoms, Chicagos Mo-1 
terų Klubo ir regis, Brookly- 
no Moterų Klubo narė sun
kiai serga.

Po bandymo ligoninėse nu
statyti ligos priežastį Valeri
ja Sutkus dabar randasi Bro-' 
derick Convalescent Hospi
tal, Rooom 10, 1410 Brode
rick St., San Francisco, Cal. 
94115.

Valerija buvo LLD ir LDS 
kuopų San Francisco rašti
ninkė. LLD kuopa ruošė pa
rengimus kas antrą mėnesį. 
Parengimų veikėjos buvo 
Valerija, Tilda King, Marytė 
Ginai tie nė, pagelbininkė, 
Marytė Baltulionytė.

Ginaičiai gyvena tolokai; 
su Ginaičio mirtim, Ginaitie- 
nė neteko susisiekimo (Ginai- 
tienė nevairuoja automaši
nos); Tilda King persikėlė 
gyventi į San Leandro, San 
Francisco ir Oaklando drau
gijų kuopos neteko gabiau 
šiųjų veikėjų. Valerija žino
jo, kad be veikimo draugijos 
negali gyventi. 0 ji taip myli 
draugijas ir jų veikimą. Gali
ma manyti, kad tai pridėjo ir 
prie jos sveikatos sušlubavi- 
mo.

Linkime Valerijai sėkmin
gai susveikti. A. Taraška

plants who are active in the 
campaign told how scores of 
auto workers are buying tick
ets and taking tickets to sell.

Rally organizers reported 
that over 50,000 leaflets have 
already been distributed in 
southeastern Michigan, includ
ing 17,000 copies of a special 
leaflet with a commentary by 
Gus Hall, on the closing of the 
Hamtramck Assembly plant.

Already over 75 brightly col
ored posters have gone up on 
city buses, and the People Be
fore Profits Committee is daily 
receiving calls from all over 
the metropolitan area for tick
ets and information on the 
rally. Besides the selling of 
tickets at mass gatherings and 
in door-to-door canvassing, 
tickets are available at Hud
son’s Department Stores, a 
chain which has outlets all over 
southeastern Michigan and in 
Ohio.

For more information about 
the rally, call the rally office 
at: (313) 923-01IP come by 
the office at 2631 Grotiot, in De
troit.

Chicago, III.
NEPAMIRŠO PAREMTI 
“LAISVĖS”

Liepos 13 d. mudvi su 
Sofija Baubliene sumanėme 
aplankyti Roselando koloni- 
joje gyvenančius lietuvius. 
Pirmiausia sustojome pas 
Bessię Pavilionienę. Ji gra
žiai parėmė “Vilnies” reika
lus, užsimokėjo į įvairias 
organizacijas duokles ir pa
sakė, kad spalio 1 d., bus 
metai, kaip negailestinga 
mirtis sustabdė jos mylimo 
vyro Juozo Pavilionio širdies 
plakimą. Prisimindama jo 
kilnų atminimą ir žinodama, 
kad Juozas jau daugiau ne
galės paremti pažangiosios 
spaudos, ji įteikė $25 ir 
prašė priduoti laikraščiui 
“Laisvei.”

Gražu, kad ir skaudų įvykį 
minint, prisiminama pažan
gioji spauda. Nuoširdus dė
kui Bessie už parodytą rū
pestingumą spaudos reikalui.

Julija Urmonienė

Kaltinamas

New Yorkas. — Joseph 
Curran yra vienas jūrininkų 
unijos—National Maritime 
Union įkūrėjas per 35 metus 
buvęs jos vadu ir prezidentu. 
Iš tų pareigų jis pasitraukė 
ir išėjo į pensiją 1973 metais. 
Du unijos nariai jį patraukė 
teisman, kaltinami, kad fi
nansiniais reikalais jis elgę
sis neteisingai, formoje per 
aukštos algos, įvairių lėšų 
bei iš unijos iždo apmokėji
mų už atostogas (vakacijas), 
jis uniją ir jos narius nu
skriaudė, ir reikalavo, kad 
teismas priverstų jį tą 
skriaudą atitaisyti.

Dabar teisėjas William C. 
Conner išnešė savo nuo
sprendį. Nuosprendis rašy
tas, net 69 puslapių. Teisėjas 
pilnai sutinka su skundėjais 
ir Joseph Curranui įsako 
sugrąžinti unijai visus iš jos 
neteisėtai paimtus pinigus. 
Teisėjas Conner vartoja pa
čius aštriausius žodžius bu
vusį unijos vadovą už tokį jo 
elgesį kritikuoti.

Manoma, kad Currano ad
vokatai prieš šį teisėjo Con
ner nuosprendį kreipsis į 
aukštesnį teismą ir reikalaus 
jį panaikinti.

Tačiau čia tenka pastebėti, 
kad kadangi Currano vado
vybėje National Maritime 
Unija buvo pusėtinai kovinga 
ir labai daug savo nariams 

| laimėjo formoje algų pakėli- 
i mo ir darbo sąlygų pagerini- 
i mo, tai tarpe jos narių Cur- 
I ran buvo labai populiarus. I i

Campbelletown, Australi
ja. — Liepos 24 dieną čia 
Appin kasykloje įvyko eks
plozija ir užmušė 10 anglia
kasių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Apie musų judėjimo draugus

Povilas Beeis

Rašyti apie Povilą Bečį, 
lietuvių Progresyviojo Judė
jimo veteraną ir gerą žmogų 
kuris per ilgą savo gyvenimą 
yra atlikęs daug gerų ir 
didelių darbų, yra nelengva. 
Aš tik trumpai kai ką apie 
Povilą prisiminsiu.

Povilas gimė 1888 metais
Mažučių kaime Žeimelio apy
linkėj. Mažažemio valstiečio 
šeimoje. Tėvas pats apdirb
davo savo ūkelį, o vaikai ėjo 
pas ūkininkus tarnauti.

Povilas šiaip taip užbaigė 
pradžios mokyklą. Vėliau 
abu broliai Povilas ir Ignas 
išvyko į Latviją darbo ieško
ti.

Gyvendami Latvijoje jie 
susipažįsta su tenykščiu re
voliuciniu darbininkų judėji
mų ir patys jame veikliai 
dalyvauja.

Povilas buvo paimtas į 
Rusijos caro kariuomenę. 
Atlikęs karinę, tarnybą, už 
poros metų atvyko į J. A. V. 
Mažai yra laisviečių ir kitų 
įsitikinimų lietuvių, kurie 
Povilo Bečio nepažintų, jis 
buvo smarkus veikėjas New 
Yorko apylinkėje, o ypatin
gai daug darbavosi Great 
Necke, kur visą savo su
brendusį gyvenimą praleido. 
Jis sugebėjo ir turėjo gabu
mų darbo žmones įtraukti į 
progresyves organizacijas, 
surengti parengimus, pikni
kus.

Povilas per daug metų 
buvo “Laisvės” vajininkas ir 
geras spaudos rėmėjas. Jis 
daug pasidarbuodavo LLD ir 
LDS, ir yra buvęs jų Centro 
Komitetuose.

Povilas jau sulaukęs 91 
metus ir jau keli metai ser
ga, nebepažįsta žmonių, jei 
išeina iš namų, nebesuranda 
kaip sugrįžti.

Labai gaila gero darbo 
žmonių draugo ir veikėjo, 
kad senatvėje feikia taip 
vargti be geros priežiūros.

Daug mūsų judėjimo vete
ranų nusiskundžia senatvėje 
savo likimu.

Mes gi tik galime jiems 
palinkėti ištvermės ir saulė
tų dienį.

Huntington, N. Y.
PADĖKA

Mirus mano mylimam bro
liui Jonui Kraučiūnui Kraus, 
širdingai dėkoju visiems už 
prisiųstus užuojautos laiš
kus, atvirukus ir telefonu 
išreikštus žodžius, kurie man 
tiek daug pagelbėjo šį skau
dų įvykį pergyventi. Taipgi 
esu giliai dėkingo draugei 
Danilevičienei už atvežimą į 
kapines.Elzbieta Kasmočienė

Marytė Ėupčinskienė tele
fonu paskambino ir labai 
prašė, kad nuvažiuotume į 
Great Neck pas juos, nes jie 
turi reikalų, nori pasikalbėti. 
Nuvykę pas tuos gerus lais- 
viečius, radome abu sėdin
čius savo gražiame kieme. 
Marytė tik buvo neseniai 
sugrįžusi iš ligoninės, Juozas 
gerai atrodo, žvalus, bet 
sako laikas nuo laiko gaunąs 
priepuolį-nugriūvąs . . . Gai
la gerų draugų.

Čia jie neturi artimų gimi
nių, kad kas galėtų jiems 
pagelbėti, turi prašyti savo 
kaimynų, kad parvežtų mais
to.

Marytė ir Juozas Kupčins
kai nesiskundžia savo gyve
nimu, optimistiškai žiūri į 
ateitį.

Atsisveikinant draugai 
įteikė “Laisvei,” paramos 
$20 ir literatūros Draugijai 
$17.45. Padėkoję už aukas ir 
palinkėję sveikatos geriems 
draugams, grįžome namo.

P. Venta

BRIEFS
Women occupy 76 percent 

of the four lowest-paying job 
categories in the federal go
vernment, and less than 
three percent of the highest- 
paying jobs, a special report 
to the White House reveals. 

* * *
There will be a demonstra

tion at Indian Point Power 
Plant, Sunday, August 5. A 
legal rally with speakers. 
Focus: No more Hiroshimas, 
No more Harrisburgs! 

* * *
They say that it is rare 

indeed that actor Marlon 
Brando gives an interview, 
but when he does, the verbal 
sparks fly. Such was the 
case in one of his latest 
interviews, in which the out
spoken actor had said he had 
no use for actors, as “we are 
businessmen, we’re mer
chants.” And he added: “I’ve 
never met a movie star yet 
who made me fall to my 
knees in awe and wonder.” 
He had characterized Bob 
Hope as being “pathetic” and 
Sammy Davis, Jr. as an 
“applause junkie” and that 
John Wayne “would have 
shot Gandhi, called him a
rabble-rouser.

“The Little People”

MIRĖ 
PRANAS JAKŠTYS
Ilgametis “Laisvės” direk

torių tarybos narys Pranas 
Jakštys po ilgos ligos mirė 
liepos 31 d. Velionis pašarvo
tas M. Salins Funeral Parlor, 
laidojamas penktadienį, rug
pjūčio 30.

SVEIKSTA
KAZIMIERAS

MILENKEVIČIUS
Mūsų “Laisvės” uolus skai

tytojas ir rėmėjas Kazimie
ras Milenkevičius sugrįžo į 
namus praėjusią savaitę, iš
buvęs ligoninėje 51 dieną šį 
kartą.

Eldana Imilkowski, draugų 
Milenkevičių dukrą, kuri taip 
stropiai rūpinasi savo tėve
liais, džiaugiasi, kad tėvelis 
sugrįžo namo. Jai bus leng
viau prižiūrėti abu tėvelius, 
kai jie randasi vienoje vieto
je.

Linkime draugui Milenke- 
vičiui greit sustiprėti. Ieva

GRAŽIAI PAVYKĘS 
PIKNIKAS

Suffolk County Amerikie- 
čių-Lietuvių Piliečių Klubas 
surengė savo metinį pikniką 
liepos mėn. 29 d. Smith
town, L. I. Diena pasitaikė 
karšta ir iki popietės saulutė 
gražiai švietė, tad buvo ma
lonu po medžiais laiką leisti 
ir pramogauti. Tačiau pava
karėje pradėjo lyti, todėl visi 
turėjo persimesti į salę, kur 
buvo vaišintas! iki vėlumos.

Publikos nebuvo daug, ta- 
čaiau svečių matėsi ir iš toli
mesnių vietų. Čia buvo iš Ft. 
Lauderdale, Floridos atvy
kusi Natalija lešmantienė 
(solisto Augustino Iešmanto 
žmona) ir kt.

In a discussion of war, Mr. 
Brando had said that in 
World War II “I beat the 
Army by being declared psy
choneurotic.”

“They thought I was cra
zy,” he had said. “When I 
filled in their forms, under 
race, I wrote, ‘human’, un
der color, I wrote, ‘it va- 

t M ries. 
* * *

Minisa Crumbo, a Native 
American artist, recently 
displayed 37 of her charcoal 
drawings and paintings, na
tional ornaments and tapes
tries.” In Moscow, Lenin
grad and Kiev. “The Little 
People” is one of her paint
ings from the exhibition. Her 
painting, “Makombo, Even
ing Thunder,” became a per
manent part of the Pushkin 
Museum of Fine Arts in 
Moscow. Minisa Crumbo said 
of her exhibit in the Soviet 
Union: “This is a great event 
in my life. I am greatly 
enjoying my visit to the 
USSR and am deeply ho
nored to represent my peo
ple and my country. I thank 
everyone so much for the 
spirit of friendship and coo
peration.” Use




