
LAISVĖ Fnlereij as second

W ceklv class matter at the

102-02 Liberty Avė. Post Ollici ■ of Januii
Ozone Park. X. V. 1 1117 

telephone: 011 -0887
ca. X. Y., under the

Area ( ode 212 Act of Mai ch 3, 1879.

LAISVĖ-LIBERTY
Savaitinis

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

PRH'E 25 c

NO. 32 ★ ★★★★★ PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO [AUGUST] 10, 1979 OZONE PARK, N. Y. 11417 ****** 68-IEJI METAI

KRISLAI
Neturėtų nusileisti 
Baisioji sukaktis 
Praleista proga
Vėl protestai ir areštai 
Studentų sąskrydis

A. BIMBA
Nuoširdieji SALT II sutar

ties šalininkai neturėtų eiti į 
jokius kompromisus su jos 
priešais. Ji turi būti ratifi-; 
kuota besąlyginiai. Jos prie-1 
šų siūlymas jos ratifikavimą į 
Senate parduoti už didelį 
padidinimą šios šalies milita- 
rinio biudžeto yra nesuderi
namas su jos tikslais.

SALT II sutartis gimė ne 
iš kokios ten malonės
meilės Tarybų Sąjungai. Ji 
yra lygiai naudinga ir reika
linga mūsų Jungtinėms Val
stijoms ir visam pasauliui, 
visai
rimta pradžia pastangų gel
bėtis nuo branduolinės 
strofos.

Pranešama, kad daug 
darbininkų bus paleista 

iš darbo

Sutarties priešų ultimatumas 
prezidentui Carteriui

ar

Los Angeles, Cal. — Gene
ral Motors paskelbė, kad 
trumpu laiku į bedarbių eiles 
bus išmesta iš jos įmonės, 
kuri randasi Los Angelese 
priemiestyje South Gate, net

Daugiausia 
skaitytojų turintis 
laikraštis pasaulyje

Žymusis Amerikos žurna
listas dienraščio “Daily 
World” korespondentas ir 
bendradarbis Art Shields ne
seniai sugrįžo iš Tarybų Są
jungos. Pasirodo, kad šį kar
tą jis ten plačiai susipažino

žmonijai, kaipo labai: su tarybine spauda ir jos 
vaidmeniu liaudies gyveni
me. Apie tai jis rašo savo 
korespondencijoje rugpjūčio 
3 dienos dienraštyje.

Iš Arthur Shields sužino-

1,700 darbininkų. Šioje įmo- , 
nėję yra gaminami “Chevro- l 
let,” “Impalas” ir “Cadillacs” 
automobiliai. O Firestone 
Tire and Rubber Co. prane- Į 
ša, kad ji paleis iš darbo 475 
darbininkus.

Kompanijos kaltina stoką 
gazolino. Dėlei pasireišku- i 
sios stokos gazolino labai 
sumažėjęs pareikalavimas . 
naujų automobilių ir padan
gų. Jos esančios priverstos 
sumažinti automobilių bei 
padangų gamybą ir darbinin- i 
kų skaičių. ;

General Motors taipgi pra- 
kad rugsėjo mėnesį jį į 
iš darbo 3,100 darbi- I 
iš savo įmones Fre- j 

Cal.

neša, 
išmes 
ninku 
mont,

kata-

Praeitą pirmadienį, 
pjūčio 6 dieną sukako 
34 metai nuo

i Manila. — Gautas iš Vati
kano pranešimas, kad popie
žius Jonas Paulius II žada

: šiemet lankytis Filipinuose.
rug-

lygiai 'me, kad šiandien daugiausia 
amerikiečių skaitytojų turintis dienraštis 

numetimo atominės bombos pasaulyje yra Tarybų Sąjun- : 
ant Japonijos Hiroshima ' gos dienr; 
miesto. Nuostoliai buvo 
sus. Beveik visi miesto 
ventojai buvo nušluoti 
žemės paviršio.

Šiemet tos baisios sukak- Amerikos dienraščiai kaip ! 
ties minėjimas siejamas su 
SALT II sutarties ratifikavi- Tribune” gal neturi nei po i Chrysler Corporation virši- 
mu Senate. Tai svarbiausias pilną milijoną skaitytojų, 
argumentas už sutartį. Tada Dienraščio “Trud” įtaka, sa- 
dar tik viena Amerika tokią ko Shields,” yra tiesiog mil- 
bombą teturėjo. Šiandien jąjžiniška. 
turi arba moka ir gali pasiga
minti daugybė šalių. Sian-1 
dien ta bomba šimtus kartų 
galingesnė už ant Hiroshi- < 
mos numestą bombą. Sian- j 
dien atominių bombų yra [ 
pagaminta ir laikoma sande- i 
liuose tiek, jog jų užtektų 
sunaikinimui visos žmonijos i 
net kelis kartus! Sunku ir I 
įsivaizduoti, kas atsitiktų, į 
jeigu kiltų branduolinis (ato- ' 
minis) karas!

SALT II sutartis jeigu 
visai ir nepašalintų tokio 
karo pavojaus, tai bent jį j 
žymiai sumažintų. Štai kodėl: 
ji turėtų būti Senato ratifi- i 
kuota.

aštis “Trud” (“Dar- ■ Priešingas šelpimui
bai- bas”), Jį leidžia tarybinės i
gy-j darbo unijos. Jis turi 11 ; ” “ O
nuo milijonų skaitytojų! Tuo tar- ; korpOFflCijOS

pu, kaip žinia, tokie stambūs I
Detroit, Mich. — Kaip

“N. Y. Times” ir “Chicago žinia, automobilių gaminimo

•. At

Henry A. Kissingeris [dešinėje] kalbasi su senatorium 
Frank Church.

Mi

ilc AtrjfiwR

Numatomas tolimesnis 
ekonominis smukimas ir 

nedarbo didėjimas
II

Prez. Jimmy Carter

Washingtonas. — Trys se
natoriai pasirašė laišką ir į 
pasiuntė prezidentui Carte- | 
riui. Jame jie griežčiausiai Į 
pasmerkia SALT II sutartį Į 
su Tarybų Sąjunga ir pareiš- i 
kia, kad jeigu jis nesutiks ; 

! pakelti militariniams reika- j 
lams biudžetą nuo 4 iki 5 I 
procentų, jie visomis jėgomis l 
priešinsis sutarties ratifika- į 
vimui. Šio laiško, geriau, '■ 
ultimatumo autoriais yra: j 
Sen. Sam Nunn, demokratas j 
iš Georgia, Henry M. Jack- 
son, demokratas iš Washing- 
tono ir John Tower, republi- 
konas iš Texas.

Šie “vanagai” ir kiti sutar
ties priešai, karo kurstytojai 

i susilaukė talkos ir iš buvusio 
Nixono ir Fordo prezidenta
vimo laikais valstybės sekre
toriaus Henry A. Kissinge-

Žurnalistas Art Shields 
(dešinėje) susitinka Maskvos 
Raudonojoje Aikštėje su bu- | 
vusiu dienraščio “Trud” ko- 1

Pagaliau Italija turi naują j 
vyriausybę. Ją sudarė Krikš
čionių Demokratų partijos 
vadas Francesco Cossiga. 
Nors jon įeiną taipgi Social
demokratai ir Liberalai, bet i respondentu Jungtinėse Vai-; 
parlamente ji neturi daugu- ; stijose Harry Gevorgyanu. 
mos, jai dar trūksta 25 bal- 
sų. Ji pasilaikys tik tol, kol Carteris, neprotestuoja 
Socialistų Partijos 62 atsto- j aukšti pareigūnai . . . 
vai laikysis savo žodžio ir 
nebalsuos prieš, kai parla
mente kils ja pasitikėjimo 
klausimas. Komunistų Parti
ja pereina į pilną opoziciją.

Komunistai ir socialistai 
turėjo puikią progą sudaryti 
bendrą frontą ir paimti šalies 
vairą į savo rankas. Bet 
nesusitarė dėl programos. 
Kalti socialistai.

kiti

nėKomercinėje spaudoje 
žodžio apie tai, kad Massa
chusetts universitete įvyks 
Jungtinių Valstijų Studentų 
Susivienijimo 32-ras Kongre
sas. Jis prasidės rugpjūčio 
11 dieną ir tęsis ištisą savai
tę. Tai bus labai svarbus 
jaunimo sąskrydis. Jame bus 
svarstomi svarbiausi šių 
diepų klausimai. Bene dau
giausia dėmesio bus atkreip
ta į kovą prieš ginklavimosi 
varžybas ir naujo karo pavo
ju-.

Šioje kovoje jaunimui, stu-

ninkai šiomis dienomis pra- 
i dėjo skųstis, kad jiems biznis 
i taip pablogėjo, jog jie nebe- 
i gali išsiversti ir prašo fede- 
[ ralinę valdžią jiems padėti 
krizę nugalėti, paskolinant 
visą bilijoną dolerių. Valdžia 
jų prašymą dabar svarstanti.

Chryslerio korporacijos di
džiuoju varžovu yra General 
Motors Corporation. Tarp jų 
eina labai aštrios varžybos 
už pirkėjus. Kai mažiau biz
nio Chryslerio korporacijai, 
tuomet daugiau biznio turi
General Motors. Tokia yra i”/0- šiomis dienomis
taip vadinamo laisvo verslo ; liudydamas Senato komitete 
sistema. ; pasmerkė sutartį ir pasisakė

Todėl General Motors kor-'Prieš Jos ratifikavimą, jeigu 
poracijos pirmininkas Tho-! prezidentas nesutiks žymiai 
mas A. Murphy pareiškė,! padidinti ginklavimosi lėšas. 

I kad jis griežtai priešingas i Keikia pripažinti, kad Kissin- 
| valdžios šelpimui Chryslerio : Kerio išstojimas prieš SALT 
! korporacijos. Nežinia, kurio- ratifikavimą žymiai sutvir- 
! je pusėje atsistos prez. Car- jfino sutarties priešų frontą.
teris. i

----------- i Prezidentui žmonės
San Diego. Rugpjūčio 2 karštai plojo 

dieną Delta Airlines lėktuvui ■ 
su 187 keleiviais skrendant į! Bardstown, Ky. - Liepos 
Dalias, vienas motoras suge- ' dieną šitame mažame 
do ir lėktuvas turėjo grįžti i miesCelyje, neturinčiam nė 

įvykti baisi! 7’000 gyventojų, lankėsi pre- 
' zidentas 
klausyti 
žmonių, 
tančiai.

Washingtonas. — Jau iri 
pats prezidentas Carteris sa- • 
ko, kad jis pilnai sutinka su i 
jo ir kitų ekonomistų daugu-, 
mo išvadomis, kad nedarbas • 

1 ir infliacija toliau didės ne tik 
t likusiais šių metų mėnesiais, 
bet ir ateinančiais (1980) 

i metais. Jų nuomone, nedar
bas pasieks 8.2 procento visų 
darbo jėgų.

Prezidentas taipgi sako, 
' kad mūsų ekonomijoje mes ' 
' jau turime gana aštrią rece- ’ 
i siją ir kad Administracija | 
į daugiausia dėmesio skirs ko- i 
į vai su infliacija.

Kalbėdamas apie nedarbo | 
kilimą ir bendrai ekonominės i 
padėties sunkėjimą, prez. 
Carteris, žinoma, neslepia 
savo susirūpinimo ateinančių 
metų rinkimais. Jis sako i 
nemanąs, kad senatorius Ed- ! 
ward Kennedy kandidatuos, j 
Į rinkimus ji žiūri optimistiš- j 
kai, tai yra jis mano, kad jis į 

I laimės ir dar ketverius me- j 
i tus kraštui vadovaus. Kas' 
i liečia Republikonų Partiją ir i 
I jos kandidatą, tai Carteris i 

Europos Baptistų Federa- i mano, kad nominacijas lai- į 
cijos kongresas, įvykęs-mės buvęs Californijos gu-1 
Brightone, beveik vienbalsiai [ bernatorius Ronald Reagan, į 
pasisakė už SALT II sutartį. ' nors jam geriau patiktų, jei-' 

Šiomis dienomis Anglijos' gu šiuose rinkimuose repu-. 
Darbo Partijos delegacija | blikonų kandidatu būtų sena- ; 
lankėsi Vengrijoje ir su Ven- į torius Howard H. Baker Jr. ; 
grijos Socialistų Darbininkų iš Tennessee. i
Partija paskelbė bendrą pa- • ■

I reiškimą, kurioms jos pabrė-; CvoAL: IX I pnlriinc 
! žia šios sutarties svarbą ir I Jveciai 15 ICnKlĮOS 

Tarybų Lietuvoje į j I
Vilniuje viešėjo draugystės j 

j traukinys iš Lenkijos Liau-1 
I dies Respublikos. Į mūsų i 
■ respublikos sostinę buvo at- 
i vykę beveik 400 Lenkijos' buvo labai išgąsdinti. Bet šį 
! Tarybų Sąjungos draugystės drebėjimą galima vadinti lai- 
I draugijos aktyvistų, vado- mingu ta prasme, kad jis 
vaujamų Opolės vaivados, nepridarė didelių medžiagi-

I Lenkijos—Tarybų Sąjungos . nių nuostolių ir, kiek iki šiol 
draugystės draugijos vyriau- žinoma,

i siosios valdybos nario J. 
| Masnio. ELTA

Daugiau balsų už 
SALT II sutartį

Californijoje įvyko 
stiprus žemės 
drebėjimas

SAN FRANCISCO, CAL.- 
Tokio stipraus ir plataus 
žemės drebėjimo koks įvyko 
praeitą pirmadienį [rugpjū
čio 6 d.] Californijos valstija 
nebuvo turėjusi per pasta
ruosius 68 metus. Panašaus 
stiprumo drebėjimą ši valsti
ja pergyveno 1911 metais. 
Šis drebėjimas pasireiškė 
šiaurinėje ir centralinėje val
stijos dalyse. Labiausia jis 
buvo jaučiamas Hollister 
miesto apylinkėje, apie 100 
mylių nuo San Francisco.

Aišku, kad drebėjimo pa
liestų apylinkių gyventojai

atgal. Galėjo 
nelaimė, bet lėktuvas sugrį
žo ir nusileido laimingai.

Praeitą sekmadienį viršuti
nėje New Yorko valstijos 
dalyje prie statomos Consoli
dated Edison’s Indian Point 
branduolinės jėgainės buvo
suruošta didelė protesto de- 1 dentijai priklauso labai svar- 
monstracija. Ją užpuolė poli- bus vaidmuo. Studentų Susi- 
cija ir 102 demonstrantus i vienijimas, kaip atrodo, yra 
suareštavo. Jie sumesti už 1 pasiryžęs jon įtraukti pla- 
grotų ir laukia bausmės. jčiausias jaunimo mases.

Kur jų taip vadinamos i Kongrese bus tariamasi, 
žmogaus teisės? Jos paneig- | kaip to garbingo tikslo at- 
tos, sutremptos. Tyli prez. I siekti.

Carteris. Jo pasi- 
suplaukė daugiau 

negu septyni tūks- 
Jie audringai jam 

plojo, kai jis pareiškė, kad 
jis niekam nedaleis tarpe jo 
ir žmonių pastatyti kokias 
nors užtvarus. Jis palaikysią 
kuo tampriausius ryšius su 

Athens. — Jungtinės Vai- liaudimi.
stijos šiandien Graikijoje už- Kaip tiktai tikslu sustiprin- 
laiko net 24 militarines ba- ti ryšius su eiliniais žmo- 
zes. Pasirodo, kad tos bazės nėmis jis šiuo laiku ir važinė- 
operuoja milžinišką branduo-; ja su prakalbomis po toli- 
linių ginklų arsenalą-sandėlį. [ miausius šalies kampus.
Šių bazių ir arsenalo reika-1 Tik ateitis parodys, kaip ir 
lams ateinančių metų Jungt. ■ kiek jam tą tikslą pasiekti 
Valstijų biudžete skiriama 59 ; pavyko. Jis jau uoliai ruošia- 
milijonai dolerių. ' si 1980 metų rinkimams,

Taip pat ir Turkija, kurios : Nėra jokia paslaptis, kad 
santykiai su Graikija labaiI Carterio populiarumas žmo- 
įtempti, yra Jungtinių Val-Įnėse šiuo ■ laiku yra labai 
stijų tvirtai apginkluota. To- sumažėjęs. Daug kas mano, 
kiems pat militariniams rei- kad Jimmy Carteris bus tik- 
kalams iš Amerikos iždo ji įaį vieno termino preziden-

Graikija— 
branduolinių 
ginklų arsenalas!

| visus ragina ją remti.
Prancūzijos ir Lenkijos už- 

I sienio reikalų ministrai svei- 
I kina SALT II sutartį.

Belgijos užsienio reikalų 
i ministras Henri Simonet sa- 
I ko, kad Europos žmonės pil- 
! nai remia SALT II sutartį ir ■. 
■ ragina Jungtinių Valstijų Se- | 
i natą ją ratifikuoti.

| Kubos ministro 
' viešnagė Lietuvoje

Vilnius. — Tarybų Lietu 
! voje viešėjo Kubos statybi 
; nių medžiagų pramonės mi 
j nistras Chosė Valjė Roke, i priešai 
! Svečias susipažino su Vilnių- 1 Federalinis teisėjas pakarto- szimmons, kad jis nelegaliai 
j mi, lankėsi respublikos sta- jo įsakymą Apšvietos Tary- paėmė $83,000 nuo sunkveži- 
tybinių medžiagų pramonės bai mokyklas dar šiemet ra- mių (trokų) firmos viršinin-

- įmonėse, domėjosi gamybos sįniai integruoti, 
! technologija, darbininkų dar
bo ir buities sąlygomis.

i Liepos 26 d. Chosę Valjų 
Rokę priėmė Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirminin-

l kas J. Maniušis. Jis pasvei- 
į kino svečią su Kubos nacio- 
: nalinio sukilimo 26-osiomis 
' metinėmis, papasakojo apie 
! respublikos ekonomikos ir 
; kultūros pasiekimus, kalbėjo 
apie statybinių medžiagų 

[pramonės išvystymo per- 
ispektyvas. Pokalbyje daly- 
' vavo Lietuvos TSR statybi- 
: nių mbįžįagų/ pramonės mi
nistras šTJl'siūnas. ELTA

nepareikalavo nė 
vienos gyvybės.

Šioi Columbus, Ohio.
: miesto mokyklų integracijos 

ir vėl pralaimėjo.

Detroit, Mich. — Federali
nė džiūrė kaltina Sunkveži
mių Vairuotojų Unijos orga

: nizatorių Frances R. Fit -

', panaudo- kų. Frances yra unijos prezi- 
jant autobusus pristatymui dento Frank Fitszimmons 
moksleivių į mokyklas. sūnus.

Turi atsiteisti už savo 
nusikaltimus

ŽEMĖS BEŽEMIAMS
' Nikaragvos naujoji revo-
; liucinė vyriausybė konfiska-
: vo visas žemes, kurios pri-i
klausė diktatoriui Sumozai ir
jo šeimai. O tų žemių buvo J

i labai daug. Sakoma, kad jos [ I
; sudarė nuo 20 iki 25 procen-; Čia matome už grotų buvu- tarnavo Somozos fašistiniam
tų visos ariamos žemės. Vi- Į sj0 Nikaragvos diktatoriaus 
sos konfiskuotos žemės bus I Somozos nacionalinės gvardi- režimui ir žiauriai baudė vi

daus 88 milijonus dolerių. tas.
išdalintos bežemiams valstie- 'jos kareivius. Jų nusikalti-j sus’ kurie tam režimui kaip 

imai labai dideli. Jie ištikimai i nors priešinosi.i čiams.
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Garbingas draugystės ir 
bendradarbiavimo pavyzdys

Liepos mėnesio paskutinėmis dienomis Tarybinės Ka
zachstano Respublikos sostinėje Alma Ata įvyko Tarybų 
Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos jaunimo IV 
draugystės ir solidarumo susitikimas. Jis buvo svarbus ir 
reikšmingas visais atžvilgiai. Tarp kitko, jis akivaizdžiau
siai parodė, kokie draugiški, platūs ir vaisingi šiandien yra 
tarp tų dviejų socialistinių šalių santykiai. Tai aišku iš šiam 
sąskrydžiui prisiųstų Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos 
vado Leonido Brežnevo ir Vietnamo Komunistų Partijos 
vado LeZuano sveikinimų.

Brežnevas savo sveikinime, tarp kitko, sako:
“Džiaugiuosi galėdamas sveikinti jus, Tarybų Sąjungos ir 

Vietnamo jaunimo atstovus, susirinkusius į IV draugystės 
ir solidarumo susitikimą.

Jūsų draugiškas bendravimas jau tapo gera tradicija. 
Manau, kad jūs turite kuo pasidalyti vienas su kitu, turite 
ką papasakoti apie savo mokymąsi, darbą, tėvynės gynimą, 
apie pagalbą savo vyresniesiems broliams, tėvams ir 
motinoms didžiajame naujos visuomenės kūrimo darbe. 
Internacionalinis Tarybų Sąjungos ir Vietnamo vaikinų ir 
merginų solidarumas—svarbus veiksnys demokratinio jau
nimo kovoje už kilnius laisvės, taikos, visuomenės 
pažangos idealus.

Tarybų Sąjungos ir Vietnamo tautos, Lenino Tėvynės ir 
Ho Ši Mino tėvynės jaunimas visada žengė ir žengia kartu 
kovoje prieš imperializmo, reakcijos ir agresijos jėgas, 
ryžtingai gina savo istorinius laimėjimus nuo visų socializ
mo priešų kėslų. Jie vaisingai bendradarbiauja, kurdami 
naują visuomenę, stiprindami socialistinę tautų sandrau
gą—galingą socialinės pažangos jėgą.”

Le Zuano sveikinime sakoma:
“Džiaugiuosi galėdamas Vietnamo ir Tarybų Sąjungos 

jaunimo draugystės ir solidarumo susitikimo proga perduo
ti visiems jums, jo dalyviams, karščiausius sveikinimus ir 
nuoširdžiausius linkėjimus.

Šis susitikimas gyvai įkūnija kovinį Vietnamo ir Tarybų 
Sąįungos solidarumą, tyrus, nuoširdžius santykius, pagrįs
tus marksizmu-leninizmu ir tikru proletariniu internaciona
lizmu.

Kaip anksčiau, taip ir dabar, kiekvienas Vietnamo 
revoliucijos raidos etapas, kiekviena jos pergalė neatskiria
mi nuo didžių įvykių, vykstančių Lenino šalyje. Beveik 
pusę šimtmečio trukusio revoliucinio kelio laikotarpiu, ypač 
kovos prieš Amerikos agresorius už tėvynės išgelbėjimą 
metais, Tarybų Sąjunga nuolat teikė Vietnamo liaudžiai 
nesavanaudišką ir efektyvią pagalbą. Ir dabar, kai 
Vietnamo revoliucija įžengė į naują etapą, Tarybų Sąjungai 
pagalba Vietnamu!, kaip ir anksčiau, yra “širdies ir proto 
paliepimas.” Vykdydamos TSRS ir VSR draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartį, Tarybų Sąjungos Komunistų 
partija ir Tarybinė vyriausybė teikia Vietnamui didžiulę 
pagalbą ir sudaro palankias sąlygas visose bendradarbiavi
mo sferose, padeda Vietnamui pokario statyboje, ginti 
revoliucinius iškovojimus.

Vietnamo liaudis ir jaunimas aukštai vertina solidarumo 
su tarybine liaudimi jėgą. Šio kasdien stiprėjančio 
solidarumo, pagarbos ir draugystės tvirtumą išmėgino pats 
gyvenimas.

Kas ką rašo ir sako
i LABAI DIDELIS
[ MILIJONIERIŲ DERLIUS
I Geležinkeliečių unijų orga- 
i nas “Labor” (liepos 25 d.) 
j vedamajame “Milijonierių 
' skaičiaus augimas—šiandien 
jau yra 520,000’ rašo: “Spė
kite, kiek amerikiečių šian
dien yra milijonieriais? Jeigu 

I jūs manote, kad jų yra tiktai 
| keletas tūkstančių, jus gal- 
I vojate apie senus laikus. 
I Pagal United States Trust 
| Corporation, didelį New Yor- 
ko banką, šiandien yra ne
mažiau kaip 520,000 ameri
kiečių, kurių turtas siekia 
$1,000,000 ar daugiau. Prieš 

; metus jų tebuvo 450,000.
Vadinasi, per vienus metus 

[jų skaičius paaugo 70,000. 
11972 metais jų tebuvo 
’180,000, o 1965 metais tiktai 
■90,000.”

Jiems nėra nei krizės, nei 
dipresijos, nei recesijos. Tuo 
tarpu, kaip žinia, per tą patį 
laikotarpį šioje šalyje skur- 

I džių skaičius paaugo milijo- 
; nais. Šiandien jų priskaitoma 
iiki 35,000,000!

Tegul gyvuoja ir stiprėja per amžius neišardoma 
Vietnamo ir Tarybų Sąjungos jaunimo ir tautų draugystė 
bei solidarumas.”

! BAISIOS ŽINIOS IŠ
■ LOTYNŲ AMERIKOS

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (liepos 24 d.) skaitome. 
Urugvajaus žurnalisto Rikar
do Sakslundo korespondenci
ją, kurioje rašoma:

“1976 metų gegužės 20 
dieną Buenos Airėse buvo 
nužudyti Urugvajaus demo
kratai Zelmaras Mičelinis ir 
Ektoras Gutjeresas Ruisas. 
Keletą dienų prieš tai jie, 
kaip ir kai kurie kiti urugva
jiečiai emigrantai, buvo pa
grobti ir po to nužudyti. 
Kiti, pavyzdžiui, gydytojas 
komunistas Manuelis Libero- 
tas, “dingo be žinios.” Kai 
kurie dingusieji atsidūrė 

I Urugvajuje,jau kaip kaliniai.
Šių nusikaltimų autoriai 

toli gražu nepateko į kalėji
mą, nors žinoma kas jie ir 
kur jie yra. Juk tai karinin
kai iš vadinamojo “Koordina
cinio organo kovai su ardo
mąja veikla,” kurių uždavi
nys—sekti, areštuoti, kan
kinti ir žudyti patriotus.

Praėjusių metų lapkričio 
mėnesį Brazilijoje buvo pa
grobti urugvajiečiai Liliana 
Seliberti, Universiadas Rod- 
rigesas ir du jų vaikai. Savo 
tėvynėje jie atsidūrė jau 
kaip kaliniai. Oficialiai buvo 
paskelbta, esą jie sulaikyti, 
kai bandė pereiti sieną ga
bendami “ardomąją” litera
tūrą.”

Pastaraisiais metais bau
džiamosios specialios paskir
ties grupės įvykdė daugybę 
teroristinių akcijų prieš 
Urugvajaus patriotus, radu
sius prieglobstį Argentinoje, 
Brazilijoje ir kitose šalyse. 
Pasipriešinimo judėjimas ne 
kartą įspėjo apie slaptosios 
policijos agentus, veikiančius 
ne tik Lotynų Amerikoje, 
bet ir Europoje. Prieš mėne
sį Italijos laikraštyje “Paeza 
sera” pasirodė pranešimas 
apie tai, kad į Europą atvyko 
grupė samdytų žmogžudžių, [ 
turinčių konkrečią užduotį ■ 
“likviduoti” emigracijoje gy- ■ 
venančius Urugvajaus komu- j 
nistus, aktyvius Pasipriešini- i 
mo judėjimo dalyvius, demo
kratinių organizacijų vado
vus.

Mano šalyje šimtai žmonių 
[paskelbti “dingusiais be ži- I 
nios,” apie kai kuriuos nėra : 
jokių žinių jau daugiau kaip j 
penkeri metai. Tuo tarpu | 

[Urugvajuje, Atlanto pakran- [ 
‘tėję, vėl rasti lavonai, kurie i 
taip sudarkyti, kad nebegali
ma atpažinti.”

VATIKANAS PLEČIA 
RYŠIUS SU 
SOCIALISTINIAIS

i KRAŠTAIS
! Chicagos kunigų "Drauge”
1 (liepos 28 d.) pranešama:

“LAISVĖ”

i “Apaštališkasis nuncijus 
nepaprastiesiem reikalam ar
kivyskupas Luigi Poggi lie- 

ipos 9 d. iš Romos išvyko į 
’Rumunijos sostinę Bukareš
tą. Prieš kelionę arkivysku- 

1 pą buvo priėmęs popiežius 
Jonas Paulius II-sis. Arki
vyskupas Poggi, lydimas 

[Bažnyčios Viešųjų Reikalų 
! Tarybos nario kunigo John 
'Bukovskio, Rumunijoje išbu- 
Įvo apie savaitę laiko. Čia jis 
i pasimatė su Rumunijos vy
riausybės departamento kul
to reikalam pirmininku Ro- 
sianu, su kuriuo aptarė kata
likų Bažnyčios padėtį Rumu
nijos socialistinėje respubli
koje. Arkivyskupas Poggi 
taip pat aplankė kai kurias 
Rumunijos vyskupijas, susi
tikdamas su vyskupais ordi
narais. Vatikano atstovas 
taip pat aplankė Alba Julia 
vyskupą Aaron Marton.”

NAUJOS 
KNYGOS

IŠLEIDO “MINTIS”

“LKP Istorijos Klausimai,” 
23 t. (III psl.). Eiliniame 
tome spausdinami straips
niai: J. Grigonio “Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto inter
nacionaliniai ryšiai,” J. Ber- 
natavičienės “Pažangiosios 
studentų organizacijos Vil
niaus Stepono Batoro univer
sitete 1919-1939 metais,” V. 
Kašauskienės “Mokytojų ka
drų rengimas Vilniaus V. 
Kapsuko universitete (1944- 
1977)”. L. Kapočiaus “Vil
niaus universitetas ir pažan
gieji JAV lietuviai” ir kt.

Jonas Ąničas, Jonas Ma
čiulis^ “Katallkybėš evoliuci
ja socializmo sąlygomis” (240 
psl.). Atskleisdami kataliky
bės evoliucijos procesą Lie
tuvoje, parodydami tarptau
tinio klerikalizmo pastangas 
paveikti Lietuvos katalikų 
dvasininkijos socialinę-politi
nę orientaciją, autoriai kri
tiškai analizuoja klerikalinius 
leidinius, pasirodžiusius bur
žuazinėje Lietuvoje, taip pat 
šiuolaikinės lietuvių reakci
nės emigracijos klerikalinę 
periodinę spaudą bei knygas. 
Knygoje rašoma apie II Vati
kano susirinkimo priimtus 
nutarimus bei kitą jo medžia
gą, paskutiniųjų Romos po
piežių enciklikas, atskirų Va
tikano kongregacijų bei ko
mitetų parengtus dokumen
tus.

Stasys Bistrickas. “Susipa- 
žinkime-Maskva” (184 psl.). 
Gausiai nuotraukomis ilius
truotoje knygoje parodoma 
Tarybų Sąjungos sostinės 
Maskvos revoliucinė praei
tis, plačiai apžvelgiamas da
bartinis gyvenimas, Tarybų 
Lietuvos ekonominiai ir kul
tūriniai ryšiai su Maskva, 
pasakojama apie žymius 
Maskvos mokslininkus, kul
tūros ir meno veikėjus.

Irena Jučienė, Vytautas 
Levandauskas. “Vilniaus 
miesto gynybinė siena” (63 
psl.). Knygoje .nušviečiama 
Vilniaus gynybinės sienos is
torija, statybos raida, rekon
strukcijos, jos panaudojimas 
XVI-XVIIJ a., nagrinėjama 
atskirų gynybinių elementų 
architektūra ir statybos 
technika.

Stasys Samalavičius. “Ba
roko šedevras.” (Antrasis 
pataisytas leidimas, 63 psl.) 
Gausiai nuotraukomis ilius
truotas leidinys supažindina 
su Vilniaus baroko perlu— 
Petro ir Povilo bažnyčia, 
statyta XVII a. Čia pateikta 
žinių iš bažnyčios statybos 
istorijos, išsamiai išanalizuo
ta išorės ir vidaus architek
tūra, interjero dekoratyvinei 
puošyba. L. Dockienė1

LAIŠKAI
Gerbiamieji,

Štai, krykščia vasara basa 
Miškais, žieduota pieva,

' Lyg būt mergaitė po rasos
i Bežaidžianti po ievom.
I Taigi, jau įpusėjo vasara.
i Po šaltos ir ilgos žiemos, 
' šalto pavasario, po to seku- 
j šių didelių karščių, sausų, 
■ liepos mėn. pradžioje pradė- 
i jo lyti, atvėso. Dabar tempe- 
j ratūra dienomis nesiekia 
j20°C. Ūkiai pašienavo gied- 
' roję, o žmonės sau nespėjo. 
' Ir tos žolės šiemet 'nedaug. 
I Vėlai pradėjo augti, paskiau 
sausra išdžiovino. Pašarų 
mažai. Ūkiams į pagalbą 
ateina miestų žmonės. Jie 
pjausto medžių šakas, pjau
na pakelėse, krūmuose žolę. 

| Visa tai veža į ūkius ir ten iš 
! medžių šakų su lapais, įvai- 
1 rios žolės daro žolės miltus, 
kuriais žiemą šers gyvulius. 
Javai, daugumoje, tstip pat 
nedideli, nes sausros paken
kė. Rugių Žemaitijoje labai 
mažai tepasėjo, nes buvo 
labai šlapias ruduo. Ir tų 
dalis iššalo. Mat dideli šalčiai 
iš pradžių buvo, o sniego 
nebuvo nė trupučio. Tik vė- 
liau pasnigo. Daržai ir bulvės 
šiemet atrodo neblogai. Kad 
tik lietaus per daug nebūtų 
ir nesupūdytų, kaip pernai.

Duosni ta mūsų tėviškės 
žemelė. Gerus derlius užau
gina. Tik ne visada gamta 
būna palanki. Dėl to ir susi
daro papildomų rūpesčių. 
Bet mūsų žmonės nebijo nie
ko. Jie papratę įveikti sun
kumus. Ne kartą jie atlaikė 
išbandymus.- Ir niekada ne
palūžo. Jie dirba ne tik dėl 
savęs, bet ir dėl būsimų 
kartų laimės. Svarbu, kad 
būtų susipratimas, santaika 
žemėje, kad stiprūs ne
skriaustų silpnų. O
Mes turim savo gįrptą ■

.* ' ; • \ $ jį, kraštą
Ir jojo žmones nuostabius; 
Mes turim savo gimtą raštą 
Ir mūsų mielus poetus.

Mes brandų grūdą žemėn 
sėjam— 

Užauga derliai dideli;
Mes kuriam laimę tėviškėlei 
Didžiausio ryžto kupini!

Tad linkiu viso geriausio ir 
lenkiuosi žemai.

Kęstutis Balčiūnas
* * *

Kapsukas, 
1979 m. liepos 10 d. 

Gerbiamas Redaktoriau!
Pas mus naujienų, kaip 

paprastai, nemažai, įdomes
nių ir vietinės reikšmės. Ne
seniai lankėsi keli Zambijos 
atstovai, kurie susipažino su 
mūsų miestu, kolūkiais, ga
myklomis. Žmonės šypsoda
miesi sako, kad juodukų ap
silankymas pas mus taip pat 
yra savos rūšies istorinis 
įvykis. Gaila, kad apie tai 
per vėlai sužinojau ir nespė
jau įamžinti. Po truputį ruo
šiamės komp. J. Beųdroriaus 
minėjimui rugsėjo mėnesį.

Mokslo metai baigėsi. Šie- 
! met išleidome į gyvenimą 
109 naujus pradinių klasių
mokytojus ir 90 vaikų darže
lių auklėtojų, kurių dar vis 
trūksta. Iškilmės, . kaip pa
prastai, gražios, paskui foto- 
grafavimasis atminčiai, pasi
žadėjimai po 5 metų susi
rinkti ir t. t.

Rugsėjo pabaigoje arbal 
spalio pradžioje švęsime mū
sų pedagoginės mokyklos 60- 
tį. Nusimato didelės iškil
mės, daug svečių, memoria
linės lentos ir pritvirtinimas 
ir pan.

Birželis atnešė dar vieną 
džiugią žinią. Du pastatai 
mieste, ten, kur buvo pir
moji Marijampolės mokykla 
ir buvęs vargonininko istori
nių paminklų sąrašas. Rude
nį bus pritvirtingos reikia
mos memorialinės lentos.

Atostogos. Jos tęsis iki 
rugpjūčio mėnesio pabaigos. 
Kaip jas praleisiu, dar nesu
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Vilniaus centre pagal TSRS liaudies dailininko, Lenino 
premijos laureato Vytauto Čekanausko projektą pastatyti 
nauji rūmai. Jų šeimininkais tapo Lietuvos žemės ūkio 
ekonomikos mokslinio tyrimo instituto darbuotojai. Gerai
įrengti kabinetai, skaičiavimo centras ir kitos tarnybos 
užima beveik 9 tūkstančius kvadratinių metrų naudingo 
ploto. Čia numatyta visa, kas reikalinga vaisingam 
moksliniam darbui.

Nuotraukoje: nauji instituto rūmai. G. Svitojaus nuotr.

susiplanavęs. Grečiausiai na- ■ 
mie ir Kaune, kadangi reika
linga kiek pasiremontuoti ir 
pan.

Liepos pabaigoje bus iškil
mingai švenčiama mūsų rajo
no ir miesto išvadavimas iš 
hitlerinės okupacijos.

Taip laikas ir lekia nenu
maldomai greit. “Laisvę“ 
gaunu, galima sakyti, pasto
viai.

Širdingiausi linkėjimai 
Jums asmeniškai, visam ko
lektyvui ir drg. A. Petrikai.

V. Gulmanas
* * *

Dear Use Bimba!
In one of your recent 

“Briefs” in “Laisvė” I was 
glad to read your indigna
tion at the filth in many 
modern American films. I 
cannot keep myself from 
quoting several lines: “We’re 
sitting and looking at filth, 
and I’m disgusted with mo
vies. Disgusted, because 
they ,areukidding themselves 
into Saying'j it’s a sort'‘of 
intellectual pasttime. Bunk! 
It’s filth. And now it’s re
spectable to go and see 
them. And the critics, I 
think, have lost their 
minds . . .”

These were the words of 
the American well known 
actress speaking out against 
pornography in films nowa
days.

And this filth is being 
spread by news media not 
only in films and not only for 
grown-ups. This filth is open 
in unrestrained flood to a 
child readership. It is aimed 
in particular at children of a 
low reading ability, who are 
therefore more vulnerable.

1979 is the International 
Year of the Child, and a 
great attention should be 
paid for the responsibility of 
the mass media in this field.

ŽYMŪS SVEČIAI IŠ PRANCŪZIJOS 
TARYBŲ LIETUVOJE

Vilnius. — Liepos 11 dieną 
Lietuvos sostinėje lankėsi 
Prancūzijos Komunistų Par
tijos delegacija, kuri tuo lai
ku viešėjo Tarybų Sąjungo
je. Delegacijai vadovavo 
PKP CK narys Fransua Ilsu- 
mas.

Delegaciją priėmė Lietu
vos Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto sekretorius L. 
Šepetys. Jis svečius supažin
dino su Lietuvos ekonomikos 
ir kultūros pasiekimais bei 

Prancūzijos komunistų partijos delegacija Vilniuje.
Al Palionio ir T. Žebrausko (ELTA) nuotr.

The future doesn’t lie wait
ing somewhere ahead of us 
in time. We construct it 
daily. And the most impor
tant, the most precious ma
terial that we use in con
structing the future for our 
children is our children.

In our socialist society, 
where children are truly 
valued and cherished, their 
vulnerability is turned to
wards the sun, not the filth. 
Only some distant echoes 
from the West reach them. 
No threat hangs overhead 
like a black cloud. Their 
vulnerability can blossom in
to an eager susceptibility of 
producing talent as variega
ted and abundant as the 
flowers that adorn our earth.

Your words from the 
“Briefs” have prompted me 
to write a poem. I dare to 
add it here.

Cordially yours,
J. S.

* * *
Liepos 5 d. Walteris ir 

Mylda Žukai iš Gulfport, 
Fla., atšventė savo 49 metų 
vedybinį sukaktį. Ta proga 
jie prisiuntė $49 auką “Lais-1• M vei.

“1930 metais,” sako Mylda, 
“mes nusitarėme susituokti 
liepos 5 d., nes tai buvo 
diena prieš “Laisvės” pikniką 
didžiąjame Ulmer Parke, 
Brooklyne. Walteris gyveno 
to laiku Detroite, tad atvyko 
pas mane į Elizabeth, N. J. 
Kiek daug prisiminimų iš tų 
laikų!”

Dėkojame Walterui ir Myl- 
dai už auką.

• Daug išnykstančių kalbų 
JAV. Daugeliu iš 170 Šiau
rės Amerikos indėnų kalbų 
dabar kalba tik nedidelės 
grupelės žmonių, kurie turi 
daugiau kaip 60 metų.

partinių organizacijų veikla.
Pokalbyje dalyvavo Lietu

vos CK statybos ir miestų 
ūkio skyriaus vedėjas A. 
Daukša ir CK užsienio ryšių 
skyriaus vedėjo pavaduoto
jas M. Sadovskis.

Tą pačią dieną svečiai ap
žiūrėjo Lietuvos sostinės įdo
mybes, domėjosi darbininkų 
darbo ir poilsio sąlygomis.

Svečiai taip pat lankėsi 
Kaune ir Jurbarke.
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Tėvynės vieškeliu plačiuoju
Nuo ko prasideda tėviškė? 

Kiekvienam, tikriausiai, nuo 
pirmojo žingsnio per gimtųjų 
namų slenkstį, nuo takelio, 
vedančio į vieškelį, nuo to 
gluosnio, pro kurį kas rytą 
pateka saulė ir tų arimų, už 
kurių vakare ji nusileidžia. 
Jos kvapai ir spalvos gaivina 
visą gyvenimą, kur žmogus 
bebūtum ir ką beveiktum . . .

Tėviškė—tai amžino ieško
jimo nerimas ir atradimo 
džiaugsmas. Tai išsiskyrimo 
liūdesys ir palaimingiausioji 
susitikimo su ja minutė. Tai 
netekimo sielvartas ir švie
sioji sugrįžimo diena. Tas 
džiaugsmas ir pasididžiavi- ‘ kombinate. Kaunas—studen-; Beveik kiekvieną penkmetį | - .................... • -------------c -------
mas, tas liūdesys ir ta laimė j tų miestas. Kiekvienas an-: respublikos žemėlapyje atsi-j vart°Jami ir liaudies medici-; metu Rumšiškėse nuolat bu
rnoms—Tarybų Lietuva. t tras specialistas diplomą randa naujas miestas. Išaugo ! n°Je- di skyriaus nariai, kurie mu-

Tarybų Lietuva švenčia gauna šio miesto aukštosiose į Naujoji Akmenė, Grigiškės, Į v Todėl bites ir bitininkus j ziejaus lankytojus supažindi- 
trisdešimt devynerių metų į mokyklose. Elektrėnai. Dabar štai kyla j žmonės laikė pagarboje. į na su bitininkystės praeiti-
jubiliejų. Tautos istorijoje ; Daug kelių iš čia veda po: Sniečkaus mūrai. Ten stato- j Ypač rūpinamasi šių darbš-1 mi, darbo įrankiais. Visuose 
tai labai nedidelis laikotar- respubliką. Jeigu pasirinktu- ma viena didžiausių pasauly- i šuolių gerove ir priežiūra j Kauno miestui priklausan-

j- 1 • * • | — T) —. _ x — —- — i ii. • *

pis, ne ką daugiau kaip-j me Dainavą, neabejotinai ap-i je atominių elektrinių. Ga-i 
minutė vienoje paroje. Bet sistotume Alytuje. Jis auga lingos energijos upės pasieks i 
kokia reikšminga, kokia turi-' kaip ant mielių. Akį 
ninga ir prasminga buvo ši nauji kvartalai, nors, 
minutė Lietuvos liaudžiai. sakant, jie ne naujiena

Patyrusi nuožmiausio isto-; viename mieste ar miestely- 1 
rijoje karo siaubą ir sulauku-! je. Juk vien po karo respu-Į mūsų sostinę. Ji tik ką iškil-i 
si džiaugsmingos išvadavimo blikoje pastatyta 35 milijonai1 mingai paminėjo miesto išva- 
valandos, kovose su fašisti-1 kvadratinių metrų gyvena-' davimo 35-ąsias metines. Da
niais okupantais netekusi mojo ploto. Į. bar ruošiamasi kitam jubilie-
tūkstančių savo sūnų ir dūk-“ Jeigu pasuksime Suvalki- j jui—rudenį Vilniaus univer-

O ir 
apskritai Tarybų Lietuvos 

; žemės ūkio gamyba, lyginant 
su iki karine, išaugo daugiau 
kaip du kartus.

Kiekvieną vilioja gaivioji 
Baltijos vilnis. Mūsų paslau
goms—ištaigingi poilsio na-

Vien Kauno bitininkų sky-

paramą žemdirbiams teikia 
miestas.

Palaipsniui gelsvėja laukai 
kraitelę, kuria pavasarį buvo vidurio ir šiaurės Lietuvoje, 
seikėjamas kiekvienas grū-.Ji—mūsų pagrindinis aruo
das. Liaudies buities muzie-įdas. Čia išauginami rekordi- 
jus su širdį veriančiu tiesu- niai grūdinių derliai, 
mu atkuria varganą darbi
ninko ir valstiečio dalią bur
žuazinėje Lietuvoje.

Toliau tas pats platus ke-; 
lias nuves į Kauną. Seniai' 
nebėra garsiosios “brazil-! 
kos.” Jos vietoje—modernūs ' 
namai. Nebėra tvankių, šuo-i mai, sanatorijos, gydyklos, 
dinų dirbtuvėlių. Užtat rit-i Palangoje ir Šventojoje kas- 
mingai plaka Kauno HES į met ilsisi daugiau kaip 100 
turbinos, švelniai dūzgia sta- ! tūkstančių žmonių. Daugiau 
klės didžiausioje Europoje į kaip pusę lėšų, kurias išlei- 
dirbtinio pluošto gamykloje,, džiama poilsiui, padengia 
A. Petrausko medvilnės valstybė.

Pirmaujantis 
bitininkų skyrius

Rašytiniai šaltiniai nurodo, vienius bitininkus, juos ska- 
kad lietuviai nuo seno verčia- tindama, teikdama visokerio- 
si bitininkyste. 1387 m. Jo- pą pagalbą, 
gailos sutartyje su Skirgaila
tarp kita ko minima medaus rius turi 1440 narių. Iš jų 
duoklė. Nuo XVI amžiaus bitininkų veteranų, sulauku-' 

i jau randama daug žinių apie • šių daugiau kaip 70 metų, i 
i bitininkystę Lietuvoje, jos i yra beveik du šimtai. Pernai! 
teisę ir papročius. į skyrių įstojo 400 naujųi 

Ilgą laiką mūsų šalyje me- į bitininkų. i
■ Kuro kaime (Kauno rajo- i 

galėjęs paskaninti nas Zapyškio apylinkė) ir 
.kietą kasdieninę duoną. Jį i Lietuvos TSR buities muzie-: 
! žmonės vartojo ne vien mais-: juje (Rumšiškėse, Kaišiado- 
! tui, bet ir įvairių gėrimų, rių rajonas) Kauno bitininkai 
j ypač midaus, gamybai. Bičių ; turi savo 90 bičių šeimų 
i produktai nuo senų laikų | visuomeninį bityną. Sezono <

dus buvęs vienintelis saldu-' 
mynas,

! tras specialistas diplomą randa naujas miestas. Išaugo ! n°Je- di skyriaus nariai, kurie mu-
Todėl bites ir bitininkus j ziejaus lankytojus supažindi-

Utenos rajonui už gamybinius ekonominius 1978 metų 
rezultatus socialistiniame lenktyniavime paskirta Lietuvos 
KP CK. LTSR Ministrų Tarybos, LRPST ir LLKJS Centro 
Komiteto pereinamoji Raudonoji vėliava.

K. Kupriūno nuotraukoje: Lietuvos KP CK sekretorius 
R. Songaila įteikia pereinamąją Raudonąją vėliavą partijos, 
Utenos rajono komiteto pirmajam sekretoriui V. Tvarijo- 
nui.

veria i visus respublikos kampelius, į 
tiesą*: kaimynines Baltarusiją, Lat-! 
kiek-: viją, Estiją.

Bet laikas grįžti į senąją j

šiais laikais. Pastaraisiais i čiuose kolektyviniuose so
mėtais Lietuvoje labai išaugo i duose ir Garliavos, Kačergi- 
visuomeniniai bitynai kolek-, nės bei kitose stambesnėse 
tyviniuose ir tarybiniuose j gyvenvietėse įsteigti 22 po- 
ūkiuose, technikumuose ir I skyriai, 
kitose mokslo įstaigose, i 
Daug nuveikė prieš dvide- i 
šimt metų Vilniuje įkurta 
Lietuvos sodininkystės drau-

tas bei pranešimus Kapsuko,; pateikė medaus, vaško, bičių 
Panevėžio, Rokiškio rajonuo- pienelio ir kitų produktų už 

: se, Druskininkų ir Klaipėdos i 357,000 rublių. Skyrius turi 
miestuose, supažindino šių 1 penkis prekybos taškus, ku- 
skyrių bitininkus su bitinin- rie pastoviai savo planus ne 
kystės ateitimi, bičių pro-■ tik įvykdo, bet ir viršija, 
dūktų gydomosiomis savybė-! 
mis.

Kauno bitininkų skyrius j siūlo įsteigti daugiau skyrių 
įstojo į Lietuvos TSR gamtos j atskiruose Kauno miesto ra- 
apsaugos draugija juridiniu 
nariu. 11 skyriaus bitininkų 
yra visuomeniniai gamtos 
apsaugos inspektoriai. Sky-

Pernai Kauno bitininkai' 
į surengė ekskursijas į Latvi- i 
ją, Baškiriją, Maskvos sritį, : 
kur susipažino su tų šalių,

Bitininkų nuomone, galima 
!dar daugiau nuveikti. Jie

terų, tačiau niekada, nepalū-| jos pusėn, grožėsimės lygiais 
žūsi, Tarybų Lietuva tvirtai derlingais laukais, naujom 
žengia naujo gyvenimo keliu, sodybom. Rūpestingų rankų 
Toje nedidelėje pokarinio lai-1 suraikyta, žemė žada gražų 
kotarpio atkarpoje nėra me-j derlių. Tai kas, kad gamta 
tų, nėra dienos, kurie nebūtų* šiemet itin kaprizinga. Atko- 
atnešę džiaugsmo į mūsų voti gėrybes padeda techni- 
miestus, kaimus, į mūsų ka, organizuotumas, didelę

sitetas švęs savo įkūrimo 400 
metų jubiliejų. Šią datą pa
žymės šventė bus respubli
kos studentams, kurių turi
me beveik 65 tūkstančius.

. . . Keliai, keleliai. Dieną 
naktį jie vedžioja mus po 
tėviškę, atverdami gamtos

gija, ypač jos bitininkystės bitininkų darbais> papasako.I 
sekcija, organizuodama pa- jo apie savo patyrimus. Sky-1

jonuose ir Kauno rajono gy
venvietėse, kad visi pavie
niai bitininkai galėtų darbuo
tis organizuotai.

gimtuosius namus.

grožį ir darbščių žmonių dar
bų didybę. Jie įsilieja į vieną 
vieškelį, kuriuo šiandieną 
eina visos tarybinės tautos. 
Ir tuo plačiuoju Tėvynės 
vieškeliu visi kartu žengiame 
į komunizmą. B. Budelis

riaus nariai Lietuvos žemės 
ūkio akademijos docentas J. 
Straigis, agronomas bitinin
kas A. Laurenčikas, Alekso
to poliklinikos gydytojas J. 
Leipus, aktyvus bičių piene
lio, kaip vaisto, propagandi
ninkas ir kiti skaitė paskai-

riaus specialistai padėjo 
Kauno chemijos-farmacijos 
fabriko “sanitas” technolo
gams įsisavinti spiritinio tir
palo su bičių nuodais ir 
tepalo “Apirit” gamybą.

Praeitais metais skyriaus 
nariai bitininkai kauniečiams

Nors dabar mūsų pramonė 
pagamina daugybę įvairių 
skanėstų ir saldumynų, bet 
medus, kaip natūralūs pro
duktas, ir toliau liko ne tik 
vertingas maistas, bet ir 
vaistas.

Vandalinas Junevičius

Bet ne pats laikas jį nešė— 
žmonės kūrė savo darbščio
mis rankomis.

Vidutinioji ir vyresnioji 
kartos—beveik pusė iš visų 3 
milijonų 300 tūkstančių Ta-j 
rybų Lietuvos gyventojų,— ' 
puikiai atmena, kaip atrodė 
tėviškės žemė 1944-ųjų metui 
vasarą. Sunaikinta du tree-! 
daliai pramonės įmonių. Ne
dirba nė viena elektrinė—! 
naktimis kaime blykčioja ba-j 
lanos, miestai skendi tamso
je. Susprogdinti tiltai, iš
trypti pasėliai, iškirsta ir! 
sudeginta beveik ketvirtada-! 
lis miškų. Žemė nusėta ka
pais. Apie 700 tūkstančių 
žmonių nužudė okupantai.' 
Po lietuviškais berželiais am
žinam poilsiui augulė dar 80: 
tūkstančių tarybinių karių' 
vaduotojų.

Štai tokia sutrypta, išnie
kinta ir apiplėšta buvo tėviš
kė. Pradėti reikėjo nuo plynoj 
lauko. Ir niekas tada netikė-1 
jo, kad jau po ketverių metų 
pramonė pasieks iki karinį 
lygį. Niekas negalvojo, kad 
nuo tada ji kasmet dvigubėsi 
ir kad ateis laikas, kai net 50 
kartų pralenks 1940-ųjų lygį. 
O juk tai įvyko jau praėjusią! 
vasarą.

Tais pačiais metais, kada 
užgydėme žaizdas miestuo-l 
se, —tais pačiais 1948-siaisi 
žengėme esminį žingsnį per-j 
tvarkant senąjį Lietuvos kai-1 
mą: valstiečiai pasuko kolek-; 
tyvizacijos keliu. Būtent šie! 
du etapai ir buvo lemiami! 
toliau vystant liaudies ūkį.

Graži šiandieną mūsų tė
viškė. Turime ką joje paro
dyti svečiui, turime kuo pra
džiuginti savo akį, turimej 
tūkstančius žmonių, kuriais 
galime pagrįstai didžiuotis.

Pakeliaukime po savo ža
liuojančią žemę. Atsisveikinę! 
su senaisiais Vilniaus sto j 
gaiš, ranka pamojavę bal- j 
tiems Lazdynų mūrams, pa-j 
sukime plačiuoju Lietuvos: 
vieškeliu vakarų pusėn. Te-i 
nai, kitame jo gale—Kaunas, j 
O tenai, Kaune, prieš 39 j 
metus Lietuva ir buvo pa-j 
skelbta tarybine.

Pakeliui užsukime į Rum
šiškes, ir pamatysime vaka-į 
rykščią Lietuvą,—su šiaudi-i 
niais stogais ir dūmais persi-: 
gėrusiomis trobomis. Pama-! 
tysime samdinio lūšną, iki! 
blizgesio nutrintas girnas, i

1. NE PRASYTI, O REIKALAUTI IR 
KOVOTI

JAV lietuvių periodikoje Vilniaus uni
versiteto tema pasirodo XIX a. pabaigoje 
•— paskutiniajame amžiaus dešimtmetyje. 
Mažne iki 1904—1905 m ji iš esmės nebu
vo atskira ar savarankiška, o daugiausia 
liesta tarp kitų Amerikos lietuviams tuo 
laiku rūpėjusių klausimų, susijusių su gim
tojo krašto padėtimi caiizmo priespaudo
je.

Vilniaus universiteto istorijos, jo likimo 
klausimai tuo metu buvo keliami visos 
carizmo antinacionalinės politikos kon
tekste. Amerikos lietuvių spauda ir organi
zacijos (Lietuvių mokslo draugystė, 1889 
m.; Susivienijimas lietuvių Amerikoje, 
nuo 1886. m.) stengėsi pagarsinti ir Ame
rikos lietuvių, ir amerikiečių visuomenei 
sunkių lietuvių tautos padėtį caro valdžios 
priespaudoje, paniekintas jos teises, tarp 
jų ir teisę vėl turėti aukštąją mokyklą, 
kuri buvo uždaryta 1832 m.

1895 m. SLA vardu J. Didinskas paruo
šė laišką ,.Paveikslas padoriausio prašymo 
Rosijos imperatoriui nuo Amerikos lietu
vių"; jį, kaip projektą, paskelbė klerikali
niai JAV lietuvių laikraščiai (,,Garsas 
Amerikos lietuvių", ,,Rytas" ir kt.). Tame 
prašyme ketvirtuoju punktu buvo įrašyta 
ir „Atnaujint Vilniaus universitetą dėl lie
tuvių".

Šis malonės laiškas, surašytas siųsti ca
rui ,,vardan Suvienyti) Amerikos lietuvių", 
sukėlė vieną stipriausių polemikų XIX a. 
JAV lietuvių publicistikoje ir visuomenė
je. Ji kilo ne dėl reikalavimo panaikinti 
lietuvių spaudos draudimą, atkurti Vilniaus 
universitetą, grąžinti tautai kitas jos tei
ses. Šiuo klausimu nebuvo ginčijamasi. 
Stiprios reakcijos ir prieštaravimo susilau
kė pats malonės laiško principas — pa
taikavimas carui. Kitaip tariant, buvo ke
liamas klausimas dėl pozicijos carizmo at
žvilgiu, dėl galimybių atgauti lietuvių tau
tos teises — ar malonės prašymais, ar 
bekompromisine kova.

,.Broliai lietuviai! — rašė ,.Lietuvos laik
raštis", — pakelkite savo balsą, protestuo
kite prieš pasveikinimą carui, majote pa
tys, kad tie mylėtojai caro žemina mus 
akyse svetimtaučių" („Lietuva", 1896 m. 
Nr. 14).

Pažangesnės, iš dalies darbininkiškos 
krypties periodikos leidiniai („Nauja ga
dynė") pasipiktinę puęlė laiško projekto 
autorių ir jį palaikančius klerikalinius 
laikraščius už jų pataikavimą carui, griež

VILNIAUS UNIVERSITETAS
AMERIKOS LIETUVIU SPAUDOJE

tai pasisakė prieš malonės ir kitus prašy
mus carui dėl lietuvių tautos teisių apskri
tai ir dėl teisės turėti aukštąją mokyklą.

Ši polemika tuokart baigėsi pažangiųjų 
jėgų pergale: SLA neišdrįso tokio prašy
mo siųsti carui nei Amerikos lietuvių, nei 
SLA vardu. Ji susilaukė ir tarptautinio 
rezonanso — polemikos medžiagą nušvie
tė Galicijos lenkų laikraščiai; iš čia ji pa
siekė Prancūzijos spaudą.

Klausimas dėl Vilniaus universiteto at
kūrimo vėl iškeliamas jau XX a. pradžio
je. 1901 m. „Lietuvos" laikraštyje buvo 
išdėstyta to laiko Rusijos periodikoje pa
sirodžiusi medžiaga dėl Vilniaus universi
teto su redakcijos komentaru: „Maža vie
nok vilties idant ant plano (Universiteto- 
atkūrimo — A. A. (sutiktų valdžią turin
tys" („Lietuva", 1901, Nr. 28).

2. „TEATGYJA LIETUVI5KAS 
UNIVERSITETAS VILNIUJE“

Platesniu mastu Vilniaus universiteto 
atkūrimo reikalai JAV lietuvių publicisti
koje ir visuomenėje svarstyti jau po 1904 
m., kai, panaikinus spaudos draudimą ir 
kiek sumažinus lietuvių kultūros varžymus, 
ėmė atsirasti realesnės Universiteto atkū
rimo galimybės.

JAV lietuvių įvairių ideologinių srovių 
laikraščiai, tarp jų ir socialistinė „Kova", 
ėmė vis plačiau informuoti išeivijos skai
tytojus apie Lietuvos visuomenės pastan
gas kelti aukštosios mokyklos Vilniuje atr 
gaivinimo klausimus (žr. „Kova", 1905, 
Nr. 7). Universiteto Vilniuje atkūrimas 
jau vadinamas vienu „iš svarbesniųjų (...) 
Lietuvos reikalų („Vienybė lietuvninkų"t 
1906, Nr. 5).

Iš kitos pusės, ir patys JAV lietuviai, 
jų spauda ir organizacijos savo ruožtu 
kėlė klausimą dėl Vilniaus universiteto. 
Antai 1905 m. Susivienijimas lietuvių lais
vamanių (SLL) savo kreipimesi rašė: „Te- 
atgyja lietuviškas universitetas Vilniuje"^ 
SLA XXI seimo (1906 m.) dienotvarkėn 
buvo įtrauktas punktas „pajudinti klausi
mą įsteigimo Vilniuje universiteto", tačiau 
to klausimo svarstymas buvo atidėtas vė
lesniam laikui.

Vėliau, 1913—1914 m., vykstant Pirma
jam pasauliniam karui, Vilniaus universi
teto reikalais aktyviau susidomėjo ir kiti 
JAV lietuvių sluoksniai. 1916 m. Lietuvių 
katalikų federacijos kongrese Bostone bu
vo perskaitytas pranešimas „Lietuvos uni
versiteto būtinumas" (pranešimas paskelb
tas klerikaliniame „Darbininke"). Universi
teto reikalais vis aktyviau ėmė rūpintis ir 

liberaliniai bei vadinamosios ,,t< itiečių" 
srovės sluoksniai. 1918 m. jie įkūrė Vil
niaus universiteto rėmimo draugiją.

Kartu su Universiteto atkūrimo klausi
mu tuo laikotarpiu, ypač 1918 m., JAV 
lietuvių publicistikoje pradėti svarstyti ir 
diskutuoti būsimoje atkurto Vilniaus uni
versiteto krypties, mokymo ir auklėjimo 
turinio dalykai.

3. KOKIOS KRYPTIES AUKŠTOJI 
MOKYKLA!

Tokį klausimą jau 1905 m. kėlė Ame
rikos lietuvių socialistai, kritikavę nuosai
kius lietuvių buržuazijos pageidavimus dėl 
Vilniaus universiteto atsteigimo. Dėstyda
mas Amerikos lietuvių socialistų reikala
vimus, „Kovos" laikraštis nurodė: „Mes 
norime universiteto ne tik Vilniuje, bet, 
jeigu reiks, ir Kaune.. ." („Kova", 1905, 
Nr. 8).

Kai Lietuvoje pasirodė būsimo atsteig- 
to Vilniaus universiteto projektai, dėl jo 
krypties susikirto skirtingi JAV lietuvių 
ir jų spaudos požiūriai. Socialistinis „Lais
ves" laikraštis (1918, rugsėjo 20 d.), api
būdinęs garbingą senojo Vilniaus univer
siteto istoriją, nurodė Lietuvos buržuazi
jos ketinimus pajungti būsimąjį Universi
tetą savo klasės interesams. Tas pats laik
raštis, komentuodamas iš Lietuvos 1918 m. 
pasiekusias žinias apie Vilniaus universi
tete numatomą atidaryti teologijos fakul
tetą, apskritai dėstyti teologijos discipli
nas ir ruošti katalikų inteligentiją, kate
goriškai pasisakė prieš mėginimus atsiku
riantį Vilniaus universitetą paversti „pu
siau dvasišku, dargi klerikaliniu" (ten pat). 
Jeigu įsigalėtų klerikalų pozicija ir jie įsi
viešpatautų Universiteto atkūrimo draugi
jose, pažymi „Laisvė", Vilniaus universi
tetas taptų „klerikalų drūtviete"; darbinin
kai neturi remti tokių įstaigų, kuriose bus 
auklėjami jėzuitai (1918, spalio 1 d.). 
„Laisvės" laikraštis laikėsi klasinio požiū
rio į aukštąją mokyklą ir jos tikslus. Jis 
nerimavo dėl to, kad Lietuvos buržuazija, 
paėmusi Vilniaus universiteto atkūrimo ir 
jo programos sudarymo reikalus į savo 
rankas, panaudos aukštąją mokyklą savo 
tikslams ir Universiteto durys bus „užda
ros dėl lietuvių darbininkų" (1918, spalio 
22 d.).

JAV pažangiųjų lietuvių laikraščių 
aukštajai mokyklai kelti reikalavimai, rū
pestis dėl lygių teisių mokytis joje buvo 
išspręsti Lietuvos Tarybų revoliucinės vy
riausybės 1919 m. kovos 13 d. aktu, atkū
rusiu senąjį Vilniaus universitetą.

4. AUKŠTOJO MOKSLO ŠVENTOVĖJE

Taip pavadintas Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto istorijos mokslų garbės dak
taro Antano Bimbos knygos „Klesti Ne
muno kraštas" vienas skyrius, skirtas ta
rybiniam Vilniaus universitetui.

A. Bimba buvo pirmasis Amerikos lie
tuvis ir publicistas, 1945—1946 m. lankęsis 
Tarybų Lietuvoje ir išsamiai susipaži
nęs taip pat ir su tų metų Vilniaus univer
sitetu. Jis pradėjo naują etapą JAV lie
tuvių publicistikoje apie Vilniaus univer
sitetą. A. Bimbos 1945—1946 m. kelionių 
die oraštis „Ką aš mačiau Tarybų Lietu
voje", išspaus lintas 1946 m. „Laisvės" ir 
„Vilnies" laikraščiuose, u knyga .Prisi
kėlusi Lietuva" (1946) pirmą kaitą remias* 
jaU nebe tik rašytiniais ai kitais antriniais 
šaltiniais, bet ir asmeniškai patirta ir įgy
ta medžiaga apie Vilniaus universitetą. 
Tuose kelionės dienoraščiuose ir interviu 
A.’ Bimba apibūdino pirmųjų pokario me
tų Universiteto gyvenimą. Tai buvo pir
mosios autentiškos žinios ir įspūdžiai apie 
šią aukštąją tarybinę Lietuvos mokyklą 
JAV lietuvių spaudoje.

Vėliau, maždaug iki 1959 m., dėl susida
riusių aplinkybių, ypač dėl šaltojo karo 
politikos tarptautiniuose santykiuose, tarp 
Tarybų Sąjungos ir JAV, rašiniai Vilniaus 
universiteto tema JAV lietuvių spaudoje 
vėl rėmėsi spausdintiniais šaltiniais, dau
giausia medžiaga iš Tarybų Lietuvos pe
riodikos.

1959 m. į Tarybų Lietuvą atvyko pir
moji JAV pažangiųjų lietuvių ekskursija^ 
Prasidėjo glaudūs gimtojo krašto ir užsie
nio tautiečių ryšiai. Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto tema nuo to laiko įgyja dau-i 
giausia kelionės reportažų formą: tie kū-i 
riniai skelbiami JAV lietuvių periodikom 
je, leidžiami knygomis.

5. „TAI BENT LIETUVOS KULTORINGUMO 
PAŽYMYS“

Šiuos žodžius parašė Antanas Bimteu 
pažymėdamas artėjančią Vilniaus universe 
teto 400-ųjų metų sukaktį. Knygoje „Kles-i 
ti Nemuno kraštas" (1967) jis palygina 
Universiteto 1945—1946 m. vaizdą su tuo^ 
ką pamatė čia apsilankęs po dvidešimties 
metų — 1966 m. „Per tą laiką, — nurodo 
autorius, — nė tik baisios karo paliktos 
žaizdos užgydytos, bet Universitetas išam 
go į milžinišką aukštojo mokslo įstaigą''^

Dabartinio tarybinio Vilniaus universw 
teto gyvenimas atsiskleidžia ir kitų JAV, 
pažangiųjų lietuvių publicistų kūriniuose^ 
Iš jų pažymėtinos tokios kelionės report 
tažų knygos, kaip R. Mizaros „Apie tave^ 
gimtoji žeme", A. Margerio „150 dienų 
Tarybų Lietuvoje", J. S. Jokubkos „Tėvų 
žemė" ir kt.

JAV pažangiųjų lietuvių laikraščiai if. 
šiandien, pažymėdami Vilniaus V. Kapsu-, 
ko universiteto 400-ųjų metinių sukaktu 
spausdina daug raštų, R. Mizaros žodžiais^ 
„apie senąjį, bet vis jauną Vilniaus unh 
versi tetą“.

ANTANAS AUKSTATTIS
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PRISIMINIMAI IŠ GYVENIMO BRAZILIJOJE

Skolininkas ėjo 
skolos prašyti

ANTANAS VAIVUTSKAS

Kūryba
Ir iš dainų negrįžta kaip iš karo, 
Tiktai padangėj mėlyni linai 
Per amžius žydi, ir jų galvos kabo 
Žvaigždžių žvaigždėm virš mūsų amžinai

I Laiškai “Laisvei”: Kaip mes gyvename
I
I

' NAUJA KREPŠINIO ŽVAIGŽDE

[Pabaiga]
Ar ten būna šalčių? Kur 

tau. ne! Brazilijoj amžinai 
spigina saulė, ažinai žemės 
paviršius apsiklojo žaluma, 
kaip planetos ašigaliai ledy- 
nais. Tenai be perstojo gieda 
čiulba paukšteliai, net žvir
bliai ten sugieda gražiau ne
gu mūsų lakštingala, viever
sys . . . Taigi, pažadėtoj 
Brazilijoj nebūna žiemų, ne
reikia krosnių, malkų, kaili
niu. veltiniu. O lietuvis kai
mietis juk nuo senų senovės

ris šlubčiodavo ir buvo kai-
I riarankis.

Pasakorius pagūsčiojo pe
čiais ir i klausima neatsakė.

— Šeimynoj turi būt ne 
mažiau kaip trys, katrie gali I 

i rankoj išlaikyt ir žagrę, ir 
' kūjį, ir kirvi. Snarglėtų pec- 
keliu leidžia vežtis kiek len
da . . . Nebūtinai kad šeimy
noj butu miestelis—šiaučius, 
kriaučius, stalorius, taipogi 
nesvarbu, kad tu neišmanai

■ nei pavardę pasirašyt, šiaip 
! taip sukreivezosi tris kryžių- .

O debesis, virš dobilų pasviręs, 
Nuleidžia ranką augančio ieškot, 
Ir dusdamos prieš vėją lekia girios, 
Pasaulį nubarstydamos šakom.

Ir pamiršti, kur augta, kur stovėta 
Žaliu medžiu ir kur tave nulauš . . .
Ir tik tada paliauna siausti vėtra, 
Vis dar pilna alsavimo gilaus.

Žydra šviesa pažyra iš padangės, 
Vedžioja saulė rašančio pirštus. 
Ir žodis, šviesią kaktą prisidengęs, 
Prastuolio rūbais eina pas kitus.

J. Strielkūnas

i V. Kartulis ir vėl iššoko 
pro duris, o iš ten pasigirdo:

| —Ne aš būsiu, jeigu negau-

žino. kad šiluma kaulų ne
laužo. taip pat negelia dantų, 
nesergama dusuliu, džiova, 
reumatu ... O i koki viešpa
tį tenai meldžiamasi? J kokį, 
nagi i katalikų, su šventuoju 
Rymo popiežiumi ant žemės! 
1 )ievobaimingieji dar domė
josi: jeigu Brazilijoj esama j kus, 
daug juodu žmonių, tai tada [skirti ar, tau ne dėkui nepa-!

kur akys ma-[

kus ir bus gerai. Dar vienas : 
[ patogumas: jeigu tavo šei- į 
[ moj nėra trijų sveikų ir ' 
įdrutų narių ne bėda, gali' 
; kviesti ir prisijungti, šaky- Nikaragva stoja į naujo 
Isim. koki betėvį, berną ar i gyvenimo kūrimo kelią, kurį 
: našlaitę mergą, ar kitą kokį l atvėre didvyriška ginkluota 
[ sutvėrimą, kuris, ten nuvy- ! 

galės nuo tavęs nesi- !

Naujo kelio pradžia

kokios gi spalvos velniai? 
Kitoniški esą ten ir velniai— 
raudoni kaip virti vėžiai! O 
aniuolai? Aniuolai spindį tik
tai aukso vazomis!

lai rojus ant žemės! —

Bojus’ 
Rojus’ 
i ta pasakiškąjį rojų 

usįda’igi:!; nekaštuoją nė 
mlilusio s?atiko! Kas surno 
a Uz< sip',? rte - iš kur tarn
us žmogei s žinosi? Svarbu, 
ad veltui vali nukakti Bra-

1 sakęs.
I to . . .

- O koks 
bas? Ir k i (‘k 
vesi grytelninkas Izidorius 

i Laučka.
Pranešėjas tartum iš kny-

■ gos skaitydamas atsakė:
Dirbsim, kavos ūkiuose, 

cukraus plantacijose, taipogi 
' kirsim miškus, tiesim kelius, 
auginsim apelsinus, bana- 

į nūs . . . statysim mūrinius 
| miestus su dangų remian
čiais namais . . . Tai va, 

' kelionė traukiniu apmokėta 
i nuo Kauno ligi pat laivo

eiti

bus mūsų dar- ] 
mokės?—teira-

grįžti i sa e sumautą, smal
kėmis > v ūkiančią gimtąją • Vokietijoj, šipkartė dykai iki 
gryčia. Tau. du j i Braziliją ar 1 Brazilijos prieplaukos, išli- 

!pus prieplaukoj išvežios 
'traukiniais iki darbo vietų 
į irgi nemokamai.
i Kiek uždirbsim, kokiais pi- 
i nigais mokės, Vaivutis neži- 
[ nąs, nes Rokišky agentas 
'nesakęs. O nesakęs, turbūt, 
dėl to. kad jis nespėjęs 
paklausi. Beje, vos nepamir-

Pavasarėiant 1926 metais 
Antanas Vaivutis pasikinkė 
bėriuką Ir mdardėjo Rokiš
kiu smarkiai susirūpinęs iš
keliauti garsiąją Braziliją 
anapus jūrių mariu. Buvo 

Be didesnio 
emigrantus 

onto būstinę,
š k am baryje st rypinėjo 

\ t r mėvėtų

\ argo

Agentas labai stropiai per
spėjo, kad i laivą Hamburge 
nebus įleistas nė vienas mu- I

1 žikėlis, kuris su savimi vešis 
į utėlių, blakių, blusų ar kokių 
[ kitų bjaurybių. Ligi paskuti- 
I nės utėlytės, sakė jis, turim 
I visas palikti Lietuvoje, vi- 
į siems vaikams plaukus nu- 
• kirpt po pirmu numeriu. Jei 
vokietis ras kad ir pleiskanų 
vyrų ar bobų galvoj, nepasi
gailėdamas nurėš ar nuskus 
bet katroj kūno vietoj želian
čius plaukus.

I O dabar Vaivutis eisiąs 
klebonijon metrikų, užeisiąs 

i pas fotografą, kad visą šeimą 
t nupaveiksluotų “ant paso,“

vai-< <s •niiti u- Kaimelių. 
Sulaukęs savo eilės, Vaivu
tis įslinko į skoningai apsta
tyta. jaukia šiluma dvelkian
ti kambarį, kurio kertėje 
prie lango už ąžuolinio stalo 
oriai sėdėjo akiniuotas vidų 
tinio amžiaus kumpanosis 
vyriškis. Ant sienos kabėjo 
kalendorius ir keletas spal
votu keleiviniu laivų pa
veikslų. atskiruose rėmeliuo
se' laivo ištaigingos pirmos 
klasės svetainės, miegamojo, 
valgyklos, poilsio salės foto
grafijos. Agentas mandagiai policininko prašysiąs ištiki

mybės liudijimo.paprašė sėstis, užsirašė pa

i Sandino nacionalinio išsiva- 
! davimo fronto kova. Ją rėmė 
visa šalies liaudis. Entuzias
tingai atšventę pergalę prieš 
Amerikos imperializmo sta
tytinį diktatorių Somosą, ku
ris rado dabar prieglobstį 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, nikaragviečiai imasi 
pirmųjų žygių savo tėvynei 
atkurti. Jos sostinėje Mana- 
gvoje pradėjo eiti savo parei
gas Laikinoji demokratinė 
nacionalinio atgimimo vy
riausybė, sudaryta iš Sandi
no nacionalinio išsivadavimo 
fronto ir kitų kovoje su 
diktatūra dalyvavusių politi
nių srovių atstovų. Vyriau
sybės veiklai vadovauja pen
kių žmonių Vadovaujančioji 
taryba. Į ją įeina vienas iš 
Sandino nacionalinio išsiva
davimo fronto vadovų Ma- 
nuelis Ortega Savedra.

Naujoji vyriausybė svar
biausiu savo uždaviniu laiko 
įvykdyti šalyje didelius per
tvarkymus, ir pirmiausia iš
spręsti be galo opias sociali
nes ir ekonomines proble
mas, paveldėtas iš diktatori- 
nio režimo. Šis uždavinys— 
nepaprastai sudėtingas ir pa
reikalaus didžiulių visos 
liaudies pastangų. Pakanka 
pasakyti, kad 80 procentų 
pramonės įmonių išvestos iš 
rikiuotės, sunaikinti visi pa
sėliai, liko be pastogės dau
giau kaip 800 tūkstančių 
žmonių, tai yra trečdalis ša
lies gyventojų, suparalyžuo- 
ta prekyba, tuščias valstybės 
iždas. Preliminariniais ap
skaičiavimais, diktatūros vi
siškai sužlugdytai šalies eko
nomikai atkurti reikės ne 
mažiau kaip trijų milijardų 
dolerių.

Bet nikaragviečiai yra tvir
tai pasiryžę įveikti visus sun
kumus ir visiškai atnaujinti

savo tėvynę. Jie karštai re
mia pirmuosius naujosios vy
riausybės dekretus, kurių 
svarbiausias tikslas—likvi
duoti valstybini ir karinį ti
ronijos aparatą ir atverti 
kelią kovai su suirute, atsili
kimu, skurdu ir neraštingu
mu.

Pagal šiuos dekretus likvi
duojama Somosos nacionali
nė gvardija, kurią pakeičia 
Sandino nacionalinio išsiva
davimo fronto reguliarioji ar
mija, atšaukiama diktatūros 
laikais galiojusi konstitucija, 
paleisti ankstesnieji parla
mentas ir aukščiausiasis teis
mas, eksproprijuojamas vi
sas Somosos šeimos turtas ir 
valdos.

Su didžiuliu pasitenkinimu 
sutinka nikaragviečiai ir vy
riausybės atstovų pareiški
mus apie naują šalies kursą 
tarptautinėje arenoje—tai, 
kad numatoma vykdyti ne- 
prisijungimo politiką, už
megzti bendradarbiavimo 
santykius su socialistinėmis 
šalimis ir visomis demokrati
nėmis valstybėmis.

Pradėdami spręsti svar
biausius šalies atgimimo už
davinius, nikaragviečiai kar
tu budriai seka imperialisti
nių sluoksnių intrigas, kurie, 
kaip matyti iš užsienio spau
dos pranešimų, labai stengia
si nukreipti tolesnių įvykių 
Nikaragvoje raidą imperia
lizmui naudinga vaga. “Vie
ninga liaudis, —vieningai 
skelbia nikaragviečiai,—nie
kada nebus nugalėta!”

N. Čigiris

Įvairenybės
• 41 šalis nutarė savo teri

torijose statyti atomines 
elektros centrines. Dabar to
kios elektros centrinės veikia 
12 šalių, Šveicarijoje jos pa
gamina 18 procentų bendro
sios elektros energijos, An-

varde, gimimo metus, gy- | Pražojus porai savaičių 
venvietę, pasiteiravo apie 1 Vaivutis vėl aplankė agentą 
šeima, apie nekilnojamą tur- Rokiškyje.
ta. dar šj bei tą. papasakojo, į — Labas, ponuli.

trys darbininkai, vadinas, 
sumokėsi ne šešis, o tris 
tūkstančius litų ir keliausi

glijoje—10, JAV—8 procen
tus.
gausėja darbininkų klasė.
VFR ji padidėjo nuo 14

kaip ruoštis kelionei, kokių 
reikia popierių užsienio pasui 
gauti ir liepė pasirodyti po 
dviejų savaičių.

Vaivučiui sugrįžus iš Ro
kiškio prigužėjo pilna troba 
kaimynų, smalsuojančių iš
girsti parvežtas žinias. Vieni 
klausėsi pypkes papsėdami. 
Kiti machorką vyniodami į 
laikraščio skiautelę, treti iš
sižioję. nemirksėdami sten
gėsi viską įsiminti.

i — Labas.
Ant agento ąžuolinio stalo 

padėjo primargintus, ant- 
' spauduotus, ženkleliais ap- 
* klijuotus popierėlius, foto- 
[ grafijas.

— Ponas Vaivuti, —nė ne
pažvelgęs į padėtus daiktus, 

' rankomis beviltiškai skėsčio- 
' damas, kalbėjo akiniuotasis 
I kumpanosis, — kiek pasikeitė 
mūsų reikalai. Tapo nutrauk- 

i tas nemokamas vežimas į

milijonų 1950 metais iki 19,6sau laimingas.
— Tris tūkstančius! Oho! i milijono 1974 m. Didžiojoje 

Taikad iš viso aš tiek tegau-! Britanijoje nuo 17,5 milijono 
1951 m. iki 19,9 milijononu.

— Ką padarysi, jei nori 1975 m., Prancūzijoje nuo
laimės šalį pamatyt... ! 17,5 milijono 1951 m. iki 19,9

Vaivutis ilgai nedūmoda- [ 11.2 milijono 1954 m. iki 14.5 
mas sutiko. Agentas dar i milijono 1973 metais, Italijo- 
paaiškino, kad šitos lėšos: je—nuo 10,4 milijono 1951 
nedingsiančios: į m. iki 12,5 milijono 1974

— Brazilijoj tau bus atmo-i metais. Aštuntojo dešimtme- 
kėta. Be jokių abejonių dole- j čio viduryje Vakarų Europo- 
riais,—šyptelėjo kumpano-ije buvo apie 100 milijonų

Tai \ a.—garsiai atsi- , Braziliją. Jungtinės Valstijos i 
krenkštęs klostė smalsuo- ' ir Kanada išvis uždarė duris ; 
i’ims Vaivutis,—reikia užsira emigrantams. ,
\v> Rokišky, nueit pas dak- Vaivutis sunerimo, veidas

sis. [ žmonių proletariato.
. . . Prisimihimai čia nu- į • Šiuo metu Lotynų Ameri- 

trūko. Vaivutis, keletą ratų j kos šalys kariniams tikslams 
apsukęs aplink koloniją, ar-1 išleidžia 72,5 procento lėšų

a "a. kad anas pažymėtu : rūškanai apsiblausė. ;
am«* tavo sveikatą; neužrašo [ — Hm, labai blogai . . .

i. katrie serga trakoma, su — Kas blogai?
k. foru, niežais, tryda ir viso- i — Tai va, jau paėmiau ;
Aom kitokiom kvarabom, i rankpinigių už gryčią, už | 
upriima šleivakojų, kurčių, arkliuką. Ruošiuos atsisvei- i

’ ų, samagonu pasmirdu- ; kinti ... i
ir kitokiu nevaleikų ... , — Rasim išeitį, pons Vai- |

J ai kiekgi bus tokių, vuti. '
; tktii ir tanciui ir rožan- i — ? . . I

•s ms ųe užsigavęs kai-.i — Taigi, mokėsi už laivą-:
• ‘s Kazimieras Vareika, ku- i kertę pusę kašto. Pas tave į

tėjo prie savo trobelės, bejė
giškai niršdamas, vos ne
verkdamas.

— Sukčiai prakeikti!— 
garsiai plūdosi vargšas žmo
gelis.—Visi jie kraugeriai, 
plėšikai, niekšų niekšai! Lie
tuvoj savi apgavo, apvogė. 
Čia durnium išvadino, vietoj 
milreisųlkurgi doleriai?) vos 
per kuprą bizūno negavau! 
Tai va . . .

daugiau negu prieš 10 metų. 
Visų didžiausi Čilės, Argen
tinos ir Brazilijos kariniai 
biudžetai.
• Didžiausioji ginklų tiekėja 

šiame regione per pastaruo
sius 10 metų buvo JAV (jos 
daliai tenka 29 procentai 
tiekimų), Didžioji Britanija 
(24 procentai), Prancūzija 
(19 procentų), VFR (12 pro
centų).

siu . . .
— Padėk die! O jeigu pasi

sektų, neužmiršk ir mūsų,— 
[ šūktelėjau bičiuliui. Ir, žino- 
' te, širdyje atšilo, nors viltis 
: tokia nedidelė! Paskui lyg 
' atsitiktinai prieidavau prie 
i lanko ir, sukaupęs dėmesį, 
žvilgtelėdavau, ar dar nesu- 

| grįžta.
V. Kartulis pasirodė juo- 

[ dėsnis už debesį. Ir piktas, 
j Atrodė, prisiliesi—ir sužai- 
; buos, trenks perkūnu ir įkas 
lį žemę. Dabar jis tęsėjo 
duotą žodį—“ne aš būsiu.” 
Tokio jo tikrai dar neteko 
matyti.

— Ko nukabinai nosį? Yra[ 
i televizoriai . . .

— Supranti tu!—piktai at- i 
[ rėžė jis.—Et, pusės algos I 
i nepagailėčiau, kad tik šian
dieną patekčiau į salę. Et,— 
vis sunkiai dėsavo žmogus, o 
aš pagalvojau: “hm, pusės 
algos gal ir neatiduotų, bet 
neabejotina, kad už bilietą į 
šias krepšinio rungtynes jis 
duotų nemažai.

Per mano jau netrumpą 
gyvenimą dar neteko sutikti 
tokio didžiulio susidomėjimo, 
kokį matau dabar, kuomet 
vyksta TSRS krepšinio pir
menybės. Jau sugavęs temą, 
ir, kaip kiti sako, ką laikyda
mas už uodegos, smalsiai ir 
atkakliai kilnojau telefono 
ragelį, skambindamas arti- 
miausiems kolegoms.

— Labas, Antanai. Sta
sys . . . Zigmai . . .

Iš visų išgirsdavau nuolan
kų prašymą:—Pranai, būk 
geras ir paskambink vėliau. 
Po “Statybos” rungtynių.” Ir 
aš džiaugiausi, kąd visur 
surandu, ko iš anksto tikė
jausi. Visi nesutilpę Sporto 
rūmuose dabar sėdėjo mink
štuose foteliuose ir žiūrėjo į 
televizorių ekranus. O rytais 
tokį domėjimąsi patirdavau 
per ilgas žmonių eilutes prie 
laikraščių pardavimo kioskų. 
Tik tuomet, kai iš jų būdavo 
nupirktas paskutinis “Spor
to” egzempliorius žmonės ne
rangiai ir nepatenkinti skirs- 
tydavosi kas kur.

Kas gi Lietuvos žmonėse 
sužadino tokį nematytą—ne
girdėtą didžiulį smalsumą 
krepšiniui? Ogi tai, ko nieks 
nesitikėjo. Juk jau kiek lai
ko, kai Lietuvos krepšininkų 
žvaigždyne ryškiausiai švie
čia “Žalgiris,” komanda daug 
kur savo gražiu, meistrišku 
žaidimu garsinusi Tarybų 
Lietuvą. Ir todėl dabar visi 
krepžinio gerbėjai, išeidami 
“sirgti” šalies krepšinio pir
menybėse, dažniausiai buvo 
nusitaikę į “Žalgirį,” nors 
pajėgiausių TSRS krepšinin
kų grupėje yra ir kita respu
blikos komanda, o būtent 
Vilniaus “Statyba.” Išanksti
nes simpatijas “Žalgiriui” iš 
dalies nulėmė ir praeitais 
metais nuskinti laurai—“Žal
giris” TSRS krepšinio pirme
nybėse iškovojo trečią vietą 
ir gavo bronzos medalius. 
Na, o “Statyba”? Ką gi, 
gerai, miela, kad ji yra 
geriausių gretose, kad resp-! 
blika sugeba turėti dvi krep- i 
šininkų komandas aukščiau
sioje lygoje, tačiau laukti iš 
jos ko nors daugiau, atrodo, 
nedaug kas ryžosi. Praėju
siais metais ji vos-ne-vos 
išsilaikė geriausiųjų šalies 12 
komandų skaičiuje. Taigi, 
gerai, kad ir šieji metai jai • 
būtų laimingi. Ir . . . ak, kas j 
galėjo numatyti, kad įvykiai [ 
klostysis visai kitaip. Didžiu
liame sporte, matyt, dažniau 
nei kur kitur nepasiteisina 
net pačios autoritetingiau
sios prognozės. Šįkart Lietu
vos, o ir visos šalies krepši
nio žvaigždyne ypatingai 
gražiai, nors ir nelauktai,

“Statyba” puolime
suspindėjo “Statybos” I das—vieni jauni, o kiti, jau
žvaigždė. šilto ir šalto pačiupinėję—ži-

Pirmosios TSRS krepšinio Ii, akiniuoti, pliki. Petraukų 
pirmenybių kovos įvyko metu, jie visi greitai susi- 
Minske. Lietuvoje, kaip jau
minėjau, laukė “Žalgirio” 
spindesio, tačiau iš ten jo 
nesimatė. Ir—o nuostabai! — 
po kiekvienų žaidynių vis 
labiau švietė “Statyba.” 
Žmonės bijojo patikėti. “Tai 
tik švystelėjimas, o ne pasto
vus švytėjimas. Tuoj\‘Staty- 
ba” užgęs!—pranašavo, dar 
vis daugiau tikėdami “Žalgi
rio” žvaigžde.

“Žalgiris” po penkių rung
tynių parsivežė 1 laimėjimą, 
o “Statyba”—4.

Tolesnės kovos, užbaigiant 
šalies pirmenybių pirmąjį ra
tą, “Statybai” vyko Rygoje. 
Daugiausia bakterijų, užkre
čiant krepšiniu, buvo suger
ta sausio 6 d., kuomet “Sta
tyba” į kovą stojo prieš, kaip 
visi lig tol vadino,—nenuga
limąją Maskvos kariškių ko
mandą CSKA. Kas tik jos 
nežino! Ir todėl niekas staig
menų nelaukė. Daugkarti
niams šalies čempionams iš 
anksto buvo atiduodama per
galė. Tik Endrijaitis—“Sta
tybos” vyr treneris, na ir jo 
auklėtiniai—“Statybos” žai
dėjai, iš anksto niekam nieko 
neatiduoda. Ir šį kartą ėjo į 
kovą ne pralaimėti, o laimė
ti. Ir kuomet nuaidėjo finali
nis teisėjo švilpukas—žmo
nės plojo, šaukė, trypė ir 
“Statyba” dar niekuomet to
kiame aukštame danguje ne
buvo. Pergalė! “Statybos” 
pergalė prieš tokią kovingą, 
gražiomis pergalėmis pa
puoštą ir nenugalimąja vadi
nama Maskvos kariškių ko
mandą, prieš CSKĄ. Dabar 
“Statyba” turnyrinėje lente
lėje užėmė lyderės vietą ir 
Rygoje nepralaimėjo nei vie
nų iš šešeto rungtynių. Ta
čiau žiūrovai vis dar neuž
miršo ir “Žalgirio”: juk neįti
kėtina, kad “Žalgiris” neat
gaus formos, jog taip ir vilk
sis turnyrinės lentelės uode
goje.

Pagaliau iš Rygos kovos 
persikėlė į Vilnių. Ak, kaip i 
šie didžiuliai, talpūs Sporto j 
rūmai dabar išrodė maži! 
Daugiau 30-ties tūkstančių 
“sirgalių” išreiškė norą užim
ti vietas salėje, o jų ten 
tik—5,000. Taigi, laimė ap
lenkė daug krepšinio mylėto
jų, palikusi juos anapus durų 
prie televizorių.

Tomis didžiojo krepšinio 
dienomis Vilniuje pasitaikė 
nebloga proga didesniems 
stebėjimams. Į sostinę semi
narui buvo sukviesti žmonės 
iš visos respublikos—spau
dos, partiniai, tarybiniai dar
buotojai. Jų amžius nevieno-

mesdavo į kupetas, ir klau
siantis jų, galvojau, kad jie 
daugiau nieko gyvenime ne
veikė, o tik mėtė į krepšį 
kamuolį. Statyba tomis die
nomis aukštai iškėlė Lietu
vos krepšį, sutelkė jam visų 
dėmesį ir savo gražiu, meis
trišku žaidimu, savo pergalė
mis, darė didžiulę šventę. 
Laikraščiai šventiškai skam
bino straipsniais, juos šven
tiškai pavadindami. Vilniuje 
“Statyba,” išskiriant tik ko
vą su “Žalgiriu,” irgi demon
stravo aukštą, gražų, meis
trišką žaidimą. Tokioje kovo
je ji pralaimėjo CSKA, ta
čiau garbingai. Šitame pra
laimėjime jie tikrai buvo ir 
vyriški, ir gražūs. Nuo šito 
pralaimėjimo naujosios krep
šinio žvaigždės ryškumas ne- 
nublėso. “Statyba” dabar 
turnyrinėje lentelėje užima 
antrą vietą, o “Žalgiris” 
priešpaskutinę arba 11.

Ligi susitikimų pabaigos 
liko kovos Kijeve. Dar šešis 
kartus komanda išbėgs į 
aikštelę, o po jų paaiškės, 
kas ko nusipelnė. Ir visgi, 
nors tai paaiškės vėliau, ta
čiau jau niekas negalės išsi
žadėti, sakyti, jog po “Staty
bos” žvaigždė neturėjome 
gražaus džiaugsmo, jog netu
rėjome gražių švenčių. 
Džiaugėmės, šventėme ir da
bar jau kitomis akimis žiūri
me į ją. Ir labai nekantriai 
laukiame jokios paskutiniųjų 
susitikimų šalies krepšinio 
pirmenybėse.

Daug gražių komplimentų 
krepšinio specialistai pasakė 
apie “Statybos” komandą vi
sumoje, o, beje, ir apie kiek
vieną krepšininką skyrium. 
Šįkart mes truputį paskaity- 
sime, ką skelbia užrašai po 
žaidėjų nuotraukomis, kurios 
paskelbtos “Sporte”: “Kovin
gu žaidimu . . . džiugina vil
nietis E. Normontas,” ‘‘Kaip 
visada veržliai žaidė R. Girs
kis,” “Statybos” kapitonas 
Algimantas Pavilionis ne tik 
taikliai atakuoja—jis geriau
siai kovoja dėl atšokusių ka
muolių.” “Rezultatyviai per 
rungtynes su Kijevo kariš
kiais žaidė “Statybos” vidu
rio puolėjas A. Vaitkus.”

Negęski “Statybos” žvaigž
de! Šviesk ir ateityje, kaip 
švietusi. Ir pirmiausia tavo 
šviesos laukiame iŠ Kijavo, 
kur įvykus paskutiniosioms 
šalies krepšinio pirmenybių 
rungtims, jau bus išdalinti 
goriausiems iš geriausių me
daliai. O gal? . . . Gal, sako
me, ir “Statybai”?

Pranas Šklėrius
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KANADOS ŽINIOS

Trumpai apie viską

Aplankėm pažangiuosius 
kanadiečius

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

Iš po Argentinos padangės

TORIAMS NEPAVYKO
Ak, jau nereikia ir sakyti, 'galima tiek daug atlikti? SUGRĄŽINTI MIRTIES 

kad Floridoje vasaroti yra Onutė sako: “Laikas čia ne BAUSMĘ
| per šilta, net tik pusiau svarbu, o svarbu, kad mes - Londonas. — Dešinieji

i ir krūmai su svečiais iš Floridos nori- rįai dėjo didžiausias pastan- ! 
negali perkentėti vasaros me daugiau susipažinti. Jūs gas sugrąžinti į Anglijos si-: 
karščiu . Žiema pas mus ; ten Floridoje vasaros metu i stemą mirties bausmę. Kar-j 

, praleisti labai patogu pergy- nieko neveikiate, tai dabar tais atrodydavo, ypač kai i 
*** venti, todėl čia atvyksta čia pas mus padirbėkite. toriai paėmė valdžią į savo j

Manitobos nrovinciios5iemavo5oju. turistM Na, kad jau taip, tai taip. rankas, kad jiems ir pavyks i 
ix • • šiaurės, kurie ir sulaukę i Būsime čia pas jumis. ! savo tikslą oasiekti Bet lie-'auksciausiasis teismas pripa-; nqvnQflri-n vai ' m • i i i savo pasieKia. nei nežino nekonstituciniu 189O'P , b glt 1 Taip, daug kas yra pasaky-: pos 19 dieną Parlamentas

z no neKonstitucį u v į atgal, ten, kur jie pastoviai ti apie šiuos du miestus. > ffana didele dauguma iu su- 
metais prnmtą .statymą.; gyvena. neretas pradėti pa. ‘ Lengueuil ir Montreal. apie : ™Tnymą atmeU j
kalba teismuose, mokyklose i vasari,o-vasaros darbus. Tai- Kanadą ir apie mūsų pažintis : Labai įdomu ir tas, kadi 

pažangiečiais. . premjerė Margaret Thatcher

Šiandien spaudoje plačiai i dos konfederacijos, unijistųi tropiški medžiai 
reklamuojami bėgliai iš Viet- pareiga bus visuomet padėti .
namo, kritikuojamos Mon- prancūzams kovoti prieš jų .karščių 
trealio ir Kvibeko valdžios už tautos diskriminaciją Kana- 
jų mažo skaičiaus įsileidimą, doje. 
Kai kurie komentatoriai sa
ko, kad atvykusių tarpe yra 
tokių turtuolių, kad jie čia 
įsigyja biznius ir duoda kana
diečiams darbus.

Kilnus darbas priglausti draudžiantį naudoti prancūzų | 
pavargėlius, bet kaip su vie
tiniais bedarbiais, kurių, 
kaip rašo spauda, šiaurinia
me Amerikos kontinente yra 
milijonai? 

* * * ♦
Parkas Laurention buvo 

įsteigtas 1895 m. Jis apima 
10,700 ketvirtainių kilometrų 
plotą. Jis randasi tarp Kvi
beko ir Chicotini Laurentin I kaip Kvibekas pasielgė su 
kalnyne, kuriame yra tūks- | asbestos kasyklų savinin- 
tančiai ežerų bei upių, labai 
patraukli vieta turistams, 
žvejotojams, uogautojams ir 
žiemos metu medžiotojams. 
Praeityje parkas duodavęs 
milijonus dolerių pelno pro- ' šaltis sumušė 1892 metų re- 
vincijos iždui, o dabar, prae- Į kordą 3 laipsniais. Taip pra- j 

nešė McGill universiteto oro 1 
stebėjimo biuras. 

***
Šešiolikos metų jaunuolis 

M. Craig norėjo savo drau
gams pademonstruoti savo 
galybę. Lanchine kanale jis 
įplaukė į draudžiamą vietą. 
Ten piktžolės jį apraizgiojo ir 
nutraukė į dugną. Pribuvę 

; ungiagesiai ir policija ištrau- 
! kė jau lavoną! B. Kvietinskas

tais metais, davė nuostolius. 
Kai kurie komentatoriai už 
tai kaltina Kvibeko socialis- 
tuojančią valdžią . . .

***
C. N. T. U. trijų 

suvažiavime dalyvavo 250 
delegatų. Jie nutarė, kad 
nors jeigu per plebiscitą dau
guma ir pasisakys prieš Kvi
beko atsiskyrimą nuo Kana-

dienų

to

Paskaita apie genialų dailininką Joną Rimšą ir po to jo 
darbų ekspozicija buvo suruošta Argentinos Lietuvių 
Centre. Taipgi buvo parodytos jo paskutiniųjų darbų 
skaidrės. Inž. Jz. Bukevičiaus paruošta paskaitą skaitė 
Vladė Malelaitė Survilienė.

kalbą teismuose, mokyklose; 
ir visose valstybės įstaigose.

***
I gi, toks jau yra skirtumas su draugais
tarp mus, gyvenančių šiltoje • Jie draugiški, darbštus ir jau j jų sumanymą rėmė ir už jį
Plnridm’o ir Irnr nnrc šiauri. 1 I . . ....Sausio ir vasario mėnesiais i ^^or^oJe kur nors šiauri- ( visi pensininkai. Nei vienas ' balsavo, bet ir tas jiems i 

bau o r asa o s s . nese valstijose, arba net Ka- j nėra suvargęs, visi ištekliu- 1 nepadėjo. Šiuo klausimui 
nado«l'e-..................... iSak gižiai gyvena. Sakau, j prieš ją sukilo ir jos kabineto!

Mes tikrai gėrimės, kuo-' “visi gražiai, išteklingai gy- • didelė dauguma—iš 19 narių; 
met pas mus apsilanko Kana-1 vena, nes jie ne tik duona t2 balsavo prieš mirties!

I .X , v»^x*x xvz xxx^xx^^xwx^

Kanadoje streikų metu dar- 
i bininkai prarado 1,016,650' 
I darbo dienų, iš kurių Sudbu-: 
Irin nikplin Vaciai nrqraHft : H- -uo uKou«uav xvana- I vvua, nes ue UK uuvua.12 balsavo prieš
i rN-.x--, dos lietuviai—ukminkai-žem- ! maitinasi. Jie kultūringi i bausmės sugrąžinimą,

dirbiai ir miestiečiai. Jie to-1 žmonės, ima gyvenimą visu
_ _ _ ! I pločiu. Jiems žinoma politi-' KONGRESAS REMIA

O kadangi mūsų pasaulis j ka, ekonomija, pasaulinė pa-1 PREZIDENTĄ
1 kais nacionalizuoti nikelio £ks.jaU pal‘k° ! dėtis' Jie nOrS yra pensinin' i Washingtonas. - Kongre
są s aco a o K o Floridos pensininkai, mylime kai, bet nesėdi kampe ir ne,sas nutarė oalikti nrezirienI kasyklas, streikas Sudburyje ' __ •• c: . . . . . nutarė paiiKti preziaen-

ka veikia i tui teisę nepanaikinti sankci
jų prieš Rodezijos rasistinį 
režimą. Reakciniai rateliai

i 495,180 dienų. Jeigu Ontari-;.........................   -• - --
į jos valdžia būtų pagrąsinus, kje~e” rgingYdraugiški!

i
— Kongre-

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

I butų greitai P**lbaiSęs- nusprendėme aplankyti mū- Į šiuo liuoslaikiu.
, . c ,. K/r . . ;sų giminaičius ir senų pažin-! Labai esam patenkinti su-; Liepos 5 dieną Montreale I -x-i •’ cių pažangiečius, gyvenan- Į sitikimais ir

i čius Kanadoje. i
Liepos 18 d. mes ėmėm j diečius.

greitąjį Delta lėktuvą iš į Žodis apie mūsų geruosius 
Tampa, Florida, ir leidomės į I draugus, su kuriais buvo 
Longueuil, kur gyvena mūsų i proga susipažinti ir apie 
giminaitė Onutė Veršinskie- tuos, kurie jau buvo žinomi 

iš seniau. Lankėmės Kanado
je Expo 67, t- y. 1967 m. ir 
su daugeliu jau buvome susi
pažinę. Tuo laiku buvome 
apsistoję pas drg. P. Ben
džaitienę. Ji mus gražiai glo
bojo. Pažintys ir draugiški 
santykiai buvo išlaikyti iki 
šių dienų. Ji yra gabi, darbš
ti, draugiška moteris. Ji ir 
šiuo metu mus pasikvietė į 
svečius ir gražiai pavaišino.

Piknikas Šv. Helenos Par
ke. Čia susirinko nemažas 
būrelis pažangiečių. Moterys 
susinešė skanių užkandžių ir 
kavutės, o dar kaip kas 
turėjo ir kuo nugerti. Svetin
gi, sakau, žmonės . . . Drau
giški pokalbiai tęsėsi nuo 
apypiečių iki vakaro.

Čia ir vėl buvo ne tik 
valgyta ir nugerta, o kalbė
tasi ne tik apie senatvės 
vargus, bet ir apie visuome
nės reikalus, apie pažangiąją 
veiklą, apie spaudą ir net 
apie Lietuvą ir jos gražius 
nuoveikius.

Ak, nėra mums ko dejuoti, 
skųstis mūsų amžiumi. Daug 
kas naujo pasaulyje įvyko ir 
mes esam to viso liudinin
kais, o "net ir dalyviais. 
Nieks, o nieks nebegali pasa
kyti kainą mūsų didžių paty
rimų. Jie brangesni už auk
są. Auksas kyla savo verte ir 
puola, o mūsų patyrimai vi
sada yra pačioje aukštumoje, 
patys savo vertę išlaiko.

Naujas pažintis turėjom su

svečiavimuisi reikalauja tą boikotą atšauk- ■ 
I pas draugus ir drauges kana- ti. Dabar priklauso nuo prez.

LTSR Mokslų Akademijos vyriausia inž. Robertas Blažys 
lankėsi Argentinoje. Viešėjo pas savo pusbrolį Zbignevą 
Markiewicz, Rio Cuarto mieste ir buvo užsukęs į į Buenos 
Aires. Nuotraukoje svečias su Lietuvių Ratelio valdyba.

$20,000 FONDAS

Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
* * *

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų. 
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų.
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

nė, ją aplankyti. Na, ir reikia 
pasakyti, kad tai pirmoji pa
žintis, pirmas pasimatymas, 
išskyrus laiškus, kuriais mes 
jau ilgokas laikas susirašinė
jame.

Longueuil, tai Montreal’o 
priemiestis ir toli pranašes- 

j nis už šį Kanados didmiestį. 
Čia, taip sakant, vidurinės 
klasės gyvenvietė.

Nusileidom į Montreal’o 
' aerouostą 2-rą valandą vak. 
Čia jau laukė mūsų Onutė, 
nors pažinčių iš pirmiau ne
turėjome, bet, pagal laiškus 
vietą ir valandą, vieni kitus 
greiti atpažinom ir sveikino
mės. Pirmu kartu susitikti 
suvalkiečiams lietuviams 
taip toli nuo gimtinės, buvo 
nepaprastas ir didelis malo
numas.

Ak, vieni kitus gyrėme, 
kad taip gerai, tikrai lietu
viškai atrodome, kaip kad 
susitiktumėme Simne, Aly
tuje arba Vilniuje. O, taip, 
greitai mums į kalbą atėjo 
Tėvynė Lietuva, apylinkės, 
kur mes augome.

Onutė sako: “Tai dabar ir 
važiuojam . . . Malonu, kad 
sulaukiau tikrai brangių sve
čių.

Aš atvykau ne automašina, | 
o autobusais ir Metro. Taigi į 
taip ir važiuosime pas ma- j 
ne.”

Ėmėm taxi iki Metro. Vie
nu pavažiavus, mainėm kitą, 
kuris nuvežė į Longueuil 
centrą. Čia ėmėm autobusą, j 
kuris nuvežė iki Onutės na- | draugais P. ir L. Kisieliais, 
mų. Puiki, apylinkė, 
švaru. Medžiai lapoja, gėlės 
žydi, žmonės draugiški. Ko 
daugiau ir norėti?

Onutė Veršinskienė puikiai 
įsikūrus, turi gražų 5-kių 
apartamentų pastatą, viena
me apartamente pati gyvena 

lir dar 4-ris išnuomoja. Ji 
viena visus darbus atlieka. 
Gražios įplaukos. Ji džiaugia
si, kad dirba sau.

Greitai išsikalbėjom. Onu- 
tė jau turi padarius planą, 
kur kiekvieną dieną ir kiek
vieną valandą teks mus su 
daugeliu sutikti, eiti į muzie
jus, 
Garden. Vieną dieną yra 
ruošiamas piknikas St. Hele
nos Parke, prie St. Law
rence upės. Čia susirinks 
daug apylinkės draugų. Gir
di, jau esate užprašyti į sve
čius pas vieną mūsų gerą 
veikėją ir darbuotoją Petrę 
Bendžaitienę. Bus ten daug 
mūsų draugų.” 

i Aš sakau: Planas gana 
'didelis, ar į vieną savaitę bus

visur ! montrealiečiais. Jie yra su- 
i manus, draugiški veikėjai, 
i Drg. P. Šuplevičienė, su

Carterio. Iki šiol jis buvo 
priešingas sankcijų panaiki
nimui.
TURI TEISINTIS
TEISME

New Delhi. — Jau pradėjo 
veikti specialiai sudarytas 
teismas ištyrimui premjerės 
Indira Gandhi šalyje nepa
prastos padėties įvedimo ir 
pilietinių teisių panaikinimo. 
Dabar tame teisme buvusi 
premjerė teisinasi dėl savo 
pasielgimo. Nuo šio teismo 
nuosprendžio priklausys In
dira Gandhi politinės karje
ros ateitis.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos prezidentas Leonidas 
Brežnevas pasiuntė Palesti
nos Išsilaisvinimo Organiza
cijos vadui Yasser Arafatui 
sveikinimą jo 50-ojo gimta
dienio proga.

Paryžius. — 
valdžia sutiko 
tams parduoti
bilijonus dolerių.

Prancūzijos 
arabų kraš- 
ginklų už 5

• JAV geologinė tarnyba 
šitaip įvertina naftos ir dujų 
kiekį ir vertę Amerikos šel
fe; naftos—835 milijardai ba
relių (barelis lygus 159 lit
rams), dujų (skaičiuojant 
nafta)—869 milijardai bare
lių už bendrą 16,540 milijar
dų dolerių sumą.
• 6 milijonams pagrindinių 

Arabų pusiasalio naftos mo
narchijų kasmet tenka 60 
milijardų dolerių. Saudo 
Arabija gauna per metus 40

' milijardų dolerių, Kuveitas 
i 10 milijardų, Abu Dabis—8, 
Kataras—2 milijardus dole
rių. Pajamos 1 gyventojui 
mažutėse valstybėse—emi- 
ratuose viršija 10 tūkstančių

: kuria jau antru kartu susitin- i dolerių per metus ir yra 
! kam, dar pilna energijos, i didžiausios pasaulyje. Dole- 
• gabi veikėja. Ir daug kitų i riai patenka į nedidelės eks- 
draugų ir draugių, kuriuos ploatatorių saujelės rankas, 
teko susitikti šiame piknike * 700 Saudo Arabijos prin- 

iir pasikalbėti. Prie šio dide- cų turi užsienyje indėlius— 
lio draugiškumo šiame pikni- 80 milijardų dolerių. Saudo 
ke, draugai kanadiečiai buvo 

j per drg. P. Kisielienę infor- i 
! muoti, kad ji mačius “Mažo- I 
Į joje Lietuvių Tarybinėje En- | 
Į ciklopedijoje,” kad Jono Mi- 
i lerio gimtadienis rugp. 5 
dieną. Tai jau 87-tasis iš 

į Montreal Botanical eilės, kad reikia jam sudai- 
i nuoti “Ilgiausių metų”. . . .
: Tai kas, kad dar dvi savaitės j 
! iki jo gimtadienio, mes gi! 
norime būti pirmutiniais . . . ' 
Na, ir pikniko dalyviai sūdai- i gišką šilumą, mieli draugai.

;navo “Ilgiausių metų’’. . .į Dar kartą ačiū visiems 
i Padėkojau jiems. Ačiū, dar j geriems draugams, o už vis 
kartą. ! daugiau ačiū drg. Onutei

Didelis ačiū draugams P. ir I Veršinskienei už svetingu- 
L. Kisieliams už palydėjimą i mą, vaišes ir geraširdingu- 
mūsų į aerouostą. Labai di- I mą.

| deliai įvertinam jūsų drau- ! Jonas ir Margareta Miliai

Arabija 1978 m. užėmė pir- i 
mąja vietą pasaulyje pagal i 
ginklų importą (5 milijardai į 
dolerių per vienerius metus), i
• Studentų pasaulyje pa- į 

daugėjo nuo 6,3 milijono! 
1950 metais iki 11,2 milijono j 
1960 metais ir iki 26 milijonų 
1977 metais.
• Šiuo metu pasaulyje žino-j 

ma 5651 kalba.

Laike priėmimo LR, svečias tarė keletą žodžių dėkodamas 
už dėmesį ir sveikino lietuvius, kad ir tolimoje padangėje 
puoselėja lietuvybę.

Dr. Laima Griciūtė dalyvavusi Argentinoje 78 metais 
įvykusių Kancerologų Kongrese su Ona Ožinskiene ir dr. 
Rodolfu Pinkevičium.

Grupė L. Ratelio vyrų su konsulu Steponu Pasausių, 
kuomet jis čia buvo. Pasausis aukštai stovi 6 iš kairės į d.

Naktis
Jau žemė užmigo—mėlynėj dangaus 
Žvaigždelės tik mirga, plevena; 
Po darbo nuvargusią širdį žmogaus 
Sapnai maloniausi kedena.

Mėnuo pasiklydęs aimuos dangaus, 
Užmigusią žemę bučiuoja;
Tik kartais nubudęs iš miego saldaus 
Paukštelis miške sudejuoja.

Kęstutis Balčiūnas



6-TAS PUSLAPIS LAISVE PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO IAUGUST] 10,1979

KREIPIMASIS Į LDS į 
N ARIUS IR KUOPAS '

Pastabos apie šį bei tą
ALISĖ JONIKIENĖ

Albumo komiteto nariai: Iš kairės į dešinę: Aldona Olson, 
Tony Vasaris ir Frances Jordan.

Lygiai kaip už pasirašymą I vaistų. O juk ir už juos nei 
Genevoje po SALT II sutar- ■ medicare, nei medicade pil- 
ties ir raginimą Senato ją'nai neapmoka. Bent čia 
ratifikuoti, taip ir už pasta-! Kingstone (veikiausiai ir vi- 
rąjį žygį gelbėti Nikaragvos Į soj New Yorko valstijoj) jei 
žmones nuo bado ir ligų, gydytojas ima $20 ar dau

giau už aplankymą, medicare 
pripažįsta tik $15 ir už tą 
sumą grąžina 80 nuošimčių. 
Tikėsite ar ne, vienam spe-

Kaip jau visiems žinoma, 
ateinančiai (1980) metais 
bus atžymimas Lietuvių Dar
bininkų Simvienijimo 50 me
lu gyvavimo jubiliejus. Ta 
proga bus išleistas plataus 
pobūdžio albumas. Tam yra 
sudaryta specialus komite
tas. LDS organas “Tiesa" 
paskutiniame numeryje pa
skelbė komiteto tuo reikalu 
kreipimąsi i narius ir kuopas.

Kreipimasis skamba:
LDS 50 metų sukakties 

at žymėjimo komitetas prane
ša, kad jau gavo finansinės 
p ijamos $ | 596 iš LDS narių 
ir draugu albumui išleisti.

Kadane’ Obumo išleidimas 
nemažai kainuos, tai komite- i 
tas prašo, ' ad daugiau narių j 

i'rau;. > r aidėtų su tam |

tikslui parama.
Komitetas deda pastangas, 

sudaryti įdomų albumų tin-j 
karnai atžymėti LDS nuveik-; 
tuosius darbus fraternalėje j 
srityje. Komitetas gali tą. J 
padaryti tik LDS veikėjams j 
ir nariams gerai kooperuo- | 
jant.

Todėl dėkime pastangas j 
suteikti komitetui daugiau ' 
medžiagos apie LDS 50 veik-t 
lą, ir taipgi nepamirškime 
suteikti daugiau finansinės 
paramos albumui išleisti.

Siųskite aukas ir medžiagą į 
komiteto sekretorei-iždinin-1 
kei:

Aldona Olson
412 Meadow Lane
Libertyville, Ill. 60048

tenka pasveiekinti prez. Car-, 
terį. Jis savo privatišku or-1 
laivių per Nikaragvos amba
sadorių Lawrence A. Pezullo 
pasiuntė maisto ir medika
mentų tos nualintos šalies 
žmonėms.

Kuba taipgi siunčia gydy
tojus ir maisto.

Man tas primena vieną 
pokalbį su senyva drauge 
viešint Lietuvoje. Užklau
siau jos, kaip galėjo Lietuva 
taip greit atsistatyti iš poka- 
ro paliktų griuvėsių. Matau 
(ir neatsistebiu) tiek naujai 
pastatytų aukštų apartamen- 
tinių pastatų, gražių naujų 
namelių kaime . . . Jokios 
karo žymės nebesimato. Štai 
tos draugės atsakymas:

“Jeigu nebūtų gelbėjusios 
Broliškos Respublikos, būtu
me negalėję to visko atsiek-

cialistui už vieną vizitą teko 
i mokėti $325. Ir gydytojas 
I pareikalavo “cash." Turbūt 
i žino, kad gausiu tik menką 
; dalį iš medicare ir reikės 
i ilgai laukti. Už vaistus (kelių 
rūšių) grįžus iš ligoninės mo- 

' kėjau $74. Medicare už vais- 
i tus nemoka. Ir štai kas 
I vargina senus žmones, nebe
galinčius užsidirbti regulia- 
rės algos.

T* J* 'L *1*

Veik kas sekmadienį žiūri
me t v programą, vadinamą 
“60 minutes." Šį vakarą pro
gramos vedėjas kalbėjosi su 
Mikailos Baryšnikov, rusų 
baleto šokiku, pabėgusiu iš 

; Tarybų Sąjungos dėl to, kad

PAVEIKSLŲ PARODA VILNIAUS GATVĖJE

Vilniuje, Pilies skersgatvyje, veikė tradicinė liaudies meno 
meistrų tapybos paroda. Ant senovinės gatvelės sienų 
iškabintai « paveikslais tris dienas gėrėjosi vilniečiai ir jų 
svečiai. A. Palionio nuotrauka

ti!”

Mattie Schultz, gyvenanti 
San Antonio, Texas, išsėdėjo! 
24 valandas kalėjime už tai, j 
kad vogė maistą,—išsigelbė
ti nuo bado. Išėjus ji repor- j 
teriams sakė, jog ji kasdien j 
meldžiasi, kad Dievas ją pa
siimtų pas save. Matyt, jai 
atsibodo gyventi šioje palai
mintoje “Aukso šalyje."

1937 metais piktadariai įsi
laužė į jos butą, ir, be kitos 
žalos, pasigrobė ir išsinešė 
paskutinius jos sunkiai su- 
taupintus centelius sumoje 
$4,900.

Kada senelė liko areštuota, 
pas ją rasta $45.15. Paklaus
ta, kodėl ji dar turėdama 
tiek pinigų, vogė. Jos atsa
kymas: “Dėlto, kad buvau 
desperacijoj." Ji tuos pinigus 
taupius, kad užsimokėjus 
nuomą, už elektrą ir kitas 
tokias išlaidas. Iš Social Se
curity ji gaunanti $125, iš 
Veteranų Administracijos 
$113 (vyras, matyt, buvęs 
veteranas). Apsimokėjus vi
sas kitas išlaidas, maistui i 
mažai belieką. j

Visiems aišku, kad tokioj 
amžiaus žmogui tenka ir ap- j 
sirgti, reikią gydytojo, reikią Į

jis ten negalėjo sakyti tiesos. 
Visi ten, jis sako, vienas 
kitam meluoja; bijo išsitarti, 
ką mano. Pastaruoju laiku jis 
važinėja po Jung. Valstijų 
miestus, Paryžių ir kitur su 
koncertais ir savo aukštu 
išsilavinimu žavi publiką.

Užklaustas, kaip patinka 
jam šioji šalis, jis atsakė esąs 
labai patenkintas. Tiesa, čia 
tokius, kurie šmeižia vienaip 
ar kitaip Tarybų Sąjungą, 
kai kurie šalies valdovai prii
ma su išskėstomis rankomis 
ir duoda visas progas pasi
reikšti savo talentu ar profe
sija. Bet aš besiklausant pa
galvojau: klausimas, jeigu 
tas vyrukas būtų čia gimęs ir 
augęs, ar būtų galėjęs tokiu 
baleto artistu tapti, kuomet 
tas kainuoja ne vieną tūks
tantinę.

Tiesa, mes čia galime kal
bėti, ką ir kaip norime, girti 
ar peikt patį prezidentą, bet 
naudos iš to tiek, kiek tam 
šuneliui lojant į mėnulį. Bet 
bandyk pareikalauti, kad ta 
tiesa būtų pripažinta ir ati
taisyta, jeigu tau daroma 
skriauda, jau kitas klausi
mas! Gausi per galvą su 
lazda ar kulką, kaip gauna 
demonstrantai.

HARTFORD, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Walter Brazausko
Jau suėjo metai kaip mano mylimas vyras 

atsiskyrė iš šiuo pasaulio. Pasibaigė jo rūpesčiai 
bei kančios.

Pasiliekame liūdintieji,
Žmona —ELENA 

ir Šeima

VILLA PARK, ILL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršulės Gvergždienės
Mirė

1978 m. rugpjūčio 15 d.
Jau metai praėjo kai iš mūsų tarpo atsiskyrė Ji. 

Mes Jos labai pasiilgome ir niekados nepamiršime.

ANTOINETTE GERDUS— Duktė 
MILES ZALISKO ir Šeima—Anūkas 
PATRICIA BAKER ir Šeima-Anūkė

Seniausio liaudies teatro sukaktis

Seniausias respublikoje Rokiškio liaudies teatras pažy
mėjo dvidešimtmetį. Kolektyvas ta proga nudžiugino 
žiūrovus premjera—G. Landsbergio-Žemkalnio 5 veiksmų 
drama “Tadas Blinda.” Veikalą režisavo Lietuvos TSR 
meno saviveiklos žymūnas Jonas Kavoliūnas. Visus spek
taklius, kuriuose vaidina respublikos meno saviveiklos 
žymūnai Izidorius Šinkūnas, Jonas Mažeikis, Alfonsas 
Narvydas, Aleksandra Kondratienė, Petras Blaževičius, 
Germa Maculevičienė, kiti mėgiami aktoriai, žiūrovai 
sutiko labai šiltai.

A. Zibolio nuotraukoje: scena iš spektaklio.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
101-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970
Klaipėda. Jūreivių poilsio namai. B. Aleknavičiaus nuotr.

Hartford, Conn
j Hartfordo pavasarinis kon
certas įvyko praeitą mėnesį.
j Galima sakyti, jis buvo sėk
mingas. Turėjome gražią 
programą ir daug svečių iš 
visur. Laisvės choras yra 
dėkingas Mildred Stensler. 
Viktorui Beckeriui ir jo sūnui 
V. Becker Jr. Jų dainavimas 
mums visiems labai patiko. 
Čia yra retenybė išgirsti 
tokius gražius vyriškus bal
sus. Ačiū jums už dalyvavi-

( mą išpildyme mūsų progra- , 
mos.

Šiuo laiku choras atosto
gauja. Rugpjūčio 18 d. įvyks 
privati Laisvės choro pramo
ga Betty’s Medinger reziden
cijoje tik choristams su šei
momis. Bus aptarta Laisvės 
choro tolimesnė veikla. Na
mas yra pardavimui, bet dar 
neparduotas . . .

Šiuo laiku mūsų choro pir- 
I mininkė J. DeCarli ir sekre- 
! tore Helen Carlson su šeimo
mis atostogauja. Linkime 
jiems linksmai atostogas pra
leisti.

Neseniai buvome nuvyku- 
i sios aplankyti draugę Kaz
lam Atrodo gerai, o buvo 
labai susirgusi ir negalėjo 
dalyvauti pavasariniame 
koncerte.

i Millie, Wilma ir Elena 
draugiškai praleido laiką su 
draugais Kazlau, kurie 
praeityje daug veikė dėl pa
žangiųjų lietuvių.

Šį mėnesį Brazauskai labai 
linksmi, nes Onutės sesuo 
Monika Drūtytė yra atvyku
si į svečius iš Tarybų Lietu
vos. Jai labai patinka Ameri
ka, tik labai pasiilgo savo 
dainų, savo kalbos. Labai 
malonu mums visiems yra ją 
pažinti ir džiaugtis kartu jų 
gyvenimo pažanga.

Aš atsiprašau chorą, kad 
anksčiau neparašiau kores
pondencijos, nes, mano deši
nioji ranka neklausė ma
nęs ... E. B.

Kur smėlio 
juosta 
gintarinė . . .
Gimtinė,
Dzūkija brangioji
Prie Merkio ir Straujos . . . 
Gimtinė!
Tu su ja dainuoji, 
Bet uždusti be jos.

Ten upių ir šilų mėlynė,
Kai iš toli žiūri,
Ir smėlio juosta gintarinė, 
Prisvilus pabary.

Prie Nemuno melsvosios 
kilpos

Jinai žalia žalia,
Ji tarsi žemuogė išsirpus 
Vidudienį šile.

Karų ir negandų šešėlis 
Praslinko nebylus.
Ir ima gimto krašto smėlis 
Auginti stebuklus.

Pradingo kvapas šilo viržių 
Tarp lubino laukų.
Sėjėjui plačią lauko biržę 
Dabar apeit sunku!

Ją traktorius lengvai 
apeina—

Taip varsną po varsnos . . . 
Nedėsi traktoriaus į dainą,— 
Tai ir nebus dainos!-------

i
Karų ir negandų šešėlis 
Praslinko nebylus.
Ir ima gimto krašto smėlis 
Auginti stebuklus.

Alf. Maldonis

• Dabar Saulės skersmuo 
išmatuotas 0,01. procento 
tikslumu. Jis lygus 696265 
kilometrams. Matuojama bu
vo šešerius metus Hetingeno 
(VFR) observatorijoje saulės 
teleskopu, kurio veidrodžio 
diametras 40 centimetrų. 
Nuo 1972 metų atlikta 246 
Saulės skersmens matavi
mai.

Aido Choro padėka
Jau “Laisvėje” buvo rašyta 

apie Aido Choro surengtą 
pikniką ilgamečių aidiečių 
draugų Bronės ir Walterio 
Keršulių gražiame sodelyje. 
Jiedu įdėjo daug darbo ir 
išlaidų. Aidiečiai taria jiems 
didelį ačiū.

Choro moterys ir vyrai i 
prisidėjo darbu ir maistu. į 
Nelė Ventienė daug pasidar-1 
bavo maistui paruošti. Nastė j 
Buknienė piknike darbavosi 
ir prisidėjo paruošti vaišes. 
Nellie ir Ed. Sumbriai atnešė 
dovanų ir padirbėjo.

Kiti mūsų aidiečiai ir choro i 
rėmėjai ir prieteliai prisidėjo 
vaišėmis, maistu ir kitais1 
daiktais: Tęsė Stočkienė, | 
Ona Čepulienė, Mildred' 
Stensler, Adelė Lupševičie- j 
nė, Onutė Keraminienė, M. j 
Bručienė, Irena ir Sigitas.

Pinigiškai Aido Chorą pa
rėmė:
Amilija ir

Walteris Yuskovic .... $30
M. Hacinkevičius.............. 10
V. Bunkus......................... 15
V. Misiūnas....................... 15
A. Bimba...........................10
K. Benderis....................... 10
A. Yakštis.........................10
A. Rainienė....................... 10
F. Maželienė.......................7
P. Varaška.......................... 7
N. lešmantienė................... 5

Aido Choras visiems dėko
ja už aukas ir prisidėjimą 
darbu. Aido Choro Valdyba

“LAISVĖS” BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Pirmadienį, rugpjūčio 13 
d., 2 vai. po pietų, įvyks 
“Laisvės" direktorių posėdis. 
Laisvės name. Visi dalyvau
kime. N. Buknienė, sekr.

SERGA
Liepos 31 d. New Yorko 

Lietuvių Moterų Klubo narė 
Nellie Mitchell buvo išvežta 
Mercy ligoninėje Long Islan
de. Atrodo, kad eina sveikyn 
ir mano neužilgo grįžti namo.

IM

N. Y. ATSTOVU SKAIČIUS 
SUMAŽĖSIĄS

Washingtonas. — Federa
linis Cenzo Biuras spėja, kad 
New Yorko valstijos atstovų 
skaičius Kongrese sumažės 
keturiais. Trijų atstovų ne
teks New Yorko miestas. 
Tas reikštų, kad N. Y. val
stijos gyventojų skaičius bus 

I sumažėjęs.

GYVENTOJAI JAM 
PASIPRIEŠINO

Buvęs prezidentas Richard 
Nixonas buvo suplanavęs 
New Yorke East 72nd Street 
nusipirkti labai puošnų 9 
kambarių apartamentą. Bet 
apie tai sužinoję namo gy
ventojai griežtai užprotesta
vo. Išgirdęs apie gyventojų 
nusistatymą, Nixonas pabū
go ir savo sumanymo atsisa
kė.

-----BRIEFS ■
A card from artist May 

Baranik who is visiting So
viet Union with her husband 
Rudolf Baranik:

I have fallen in love with 
Vilnius and its towers and 
churches and old streets. 
There are lots of flowers. 
Tomorrow we go to Anykš
čiai and Friday to Lenin
grad. Pasimatysime.

Love
May and Rudolf

Vilnius, July 24
* * *

Getting an automobile re
paired has become the na
tion’s prime consumer frus
tration—and an enormously 
expensive one, too. A recent 
Federal survey found that 
drivers spend some $50 bil
lion a year for car repairs 
and more than half that sum 
is wasted on faulty work or 
outright fraud.

* * *
Citing fears about poten

tial threats to. the building’s 
security, residents at 191 
East 72nd Street, New York 
City say they are opposed to 
former President Richard M. 
Nixon’s plan to buy a pent
house apartment in the coo
perative building.

The New York Times at
tempted to reach all the 
residents by telephone and 
spoke with nine of them. Of 
the six who were willing to 
give an opinion, five said, 
they did not want the Nixons 
as their neighbors and one 
said she did.

* * *
In his article in the New 

York Times Craig R. Whit
ney says that “American Vi

sitors Seek Roots In Lithua
nia" Genevieve Pladis and 
her sister Helen flew to 
Vilnius from New Jersey 
this summer to see an aunt 
they had never known, the 
sister of their mother, who 
left Lithuania 64 years ago.

“When I came out of the 
plane," Mrs. Pladis said, “I 
thought we’d never reco
gnize anyone. But as I loo
ked down into those faces I 
was amazed. Here’s my 
mother, I thought. May aunt 
looked just like her."

A week later, the two 
women left, part of a group 
of 31 Lithuanian-Americans 
whose search for their roots 
had brought them to one of 
the Baltic republics of the 
Soviet Union. More than 
1,500 such people from 
North America visit every 
year, to reunions made fes
tive with the fresh flowers 
their relatives bring with 
their tears to honor their 
guests.

* * *
Joe Dobrow from St. Pe

tersburg, Florida, has a very 
interesting article “Lithua
nia—A Summer Sampler” in 
August issue of Tiesa. It’s a 
part one of a series of his 
impressions of the country of 
his origin—Lithuania.

* * *

From August 1st through 
the 26th, the great Bolshoi 
Ballet will appear at the 
State Theatre in Lincoln 
Center in five out-standing 
full-length productions, in
cluding two premiers and 
two major revivals. Use

Nadezhda Pavlova as Juliet and Vyacheslav Gordeyev as Romeo.




