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KRISLAI
Jiems viso pasaulio šilti 

sveikinimai
Visa padėtis pablogėjo 
Džiugu girdėti
Recesija virsta tikra krize

A. BIMBA
Tarybiniai kosmonautai 

Ryumin, 40 metų, ir Lya
khov, 38 metų, išgyvenę 
erdvėje rekordinį laiką, pra- 
vedę svarbias mokslines stu
dijas ir dabar laimingai su
grįžę žemėn, visos žmonijos 
šiltai sveikinami. Tokiam žy
giui atlikti reikėjo nepa
prastos drąsos, pasiaukojimo 
ir didžiausio ryžto. Jų įnašas 
į erdvės studijavimo mokslą 
neturi sau lygaus ir greitai 
veikiausia neturės. Šlovė 
jiems!

Dabar visi matome, kad 
nubaudimas smarkaus, ener
gingo, atsidavusio veikėjo 
Andrew Young, pašalinant jį 
iš šios šalies ambasadoriaus 
Jungtinėse Tautose vietos ir 
dėl to kilęs triukšmas—ne 
pagerino, bet dar pablogino 
padėtį Vidurio Rytuose. Šia
me planetos kampe pasieki
mui teisingos, pastovios, vi
soms tautoms saugios taikos 
sąlygos labai pablogėjo.

Prieš kelias dienas iš Vidu
rio Rytų sugrįžo prezidento 
Carterio paskirtas specialus 
atstovas Mr. Strauss. Jis ten 
ilgai tarėsi su arabais ir 
izraelitais įtampos sumažini
mo reikalais. Bet, pasak pra
nešimo, Strauss “sugrįžo 
tuščiomis rankomis.”

Labai džiugu girdėti, kad 
didelė dauguma turistų su
grįžo iš Lietuvos labai paten
kinti ten viešnage ir kelione. 
Kai kurie jų sako, kad į 
mūsų gimtąjį kraštą jie vyks 
ir ateinančiais metais.

Taipgi labai džiugu, kad 
šią vasarą šioje šalyje gana 
gausu svečių iš Lietuvos. 
Mes sakome: Juo daugiau, 
tuo geriau! Visus ir visas 
nuoširdžiausiai sveikiname ir 
linkime linksmos viešnagės.

Jau nebestinga ženklų, ro
dančių, kad taip vadinama 
ekonominė recezija virsta ti
kra ekonomine krize. Kaip 
matyt, ji jau yra labai skau
džiai jaučiama automobilių ir 
sunkvežimių gaminimo pra
monėje. Joje jau iš darbo 
išmesta daugiau kaip 70,000 
darbininkų. Korporacijos 
skundžiasi, kad dėl gazolino 
stokos ypač didžiųjų automo
bilių mažiau begalima par
duoti ir kad jų gaminimą 
tenką žymiai sumažinti. 
Siaurėja bei lėtėja gamyba ir 
kitose pramonėse.

KETURI VAIKAI RASTI 
NEGYVI

Houston, Texas. — Rug
pjūčio 17 d. čia viename 
degančiame name rasti 4 
vaikų lavonai. Jų amžius nuo 
3 iki 12 metų. Spėjama, jog 
tai plėšikų darbas. Jie juos 
nužudė ir namą padegė.

SUGRĄŽINTA MIRTIES 
BAUSME

Boston, Mass. — Valstijos 
seimelis nutarė Massachu
setts valstijoje sugrąžinti 
mirties bausmę už žmogžu
dystės papildymą ir guber
natorius Edward J. King jį 
pasirašė.

Popiežiaus vizitas 
Jungtinėse 
Valstijose

Popiežiaus Jono Pauliaus 
II viešnagės Jungtinėse Val
stijose ruošėjai praneša, kad 
jis čia atvyks spalio 2 dieną. 
Atvyks iš Airijos, kur taip 
pat viešės.

New Yorke jo priimtuvės 
arba sutiktuvės įvyks Shea 
Stadiume, ir tęsis 45 minu
tes. Paskui jis atlaikys mi
šias St. Patrick Katedroje. 
Kalbės ir Jungtinėse Tauto
se, o tos pačios dienos vaka
re atlaikys mišias Yankee 
Stadiume. Jam būsią taipgi 
parodytos miesto kitos įdo
mesnės vietos ir duota proga 
susitikti su kuo daugiausia 
newyorkieciu.

Iš New Yorko Popiežius 
patrauks į Chicagą. Aplan
kys Baltimorę ir Washingto- 
ną.

Streikavo du 
milijonai darbininkų

Rugpjūčio 13 dieną Angli
joje įvyko antras vienos die
nos streikas. Jame dalyvavo 
apie du milijonai darbininkų.

Streiką suruošė inžinierių 
ir laivų statytojų unijos. Vy
riausiais darbininkų reikala
vimais buvo algų pakėlimas 
ir trumpesnės darbo valan
dos.

Naujas prezidento 
patarėjas

Lloyd N. Cutler

Washingtonas — Preziden
tas Carteris jį paskyrė savo 
patarėjų legališkiems reika
lams. Mr. Lloyd Cutler yra 
vienas žymiausių Washingto
ne advokatų.

Miesto policija patraukta teisman

Philadelphia, Pa. — Fede
ralinė valdžia per Teisingu
mo Departamentą šiomis 
dienomis patraukė teisman 
šio didmiesčio policiją. Ji 
kaltinama, kad ji su miesto 
gyventojais elgiasi labai bru- 
tališkai. Užvestoje byloje mi
nimas ir Policijos komisionie- 
rius Joseph O’Neill.

Apie tai sužinojęs, miesto 
meras Frank Rizzo, kuris 
pats buvo Policijos komisio- 
nieriumi prieš išrinkimą me
ru, skubiai sušaukė spaudos 
konferenciją, griežčiausiai 
atmetė policijai daromus kal
tinimus ir pasmerkė Teisin
gumo Departamentą už jos 
patraukimą teisman.

Tuo tarpu, žinoma, Phila- 
delphijos liaudis Teisingumo 
Departamentą ir policijos pa-

Tarybinių kosmonautų 
istorinis žygis baigėsi 

sėkmingai

Tarybų Sąjungos kosmonautai nusileidę žemen: Valery 
Ryumin [kairėje] ir Vladimir Lyakhov.

Maskva.—Išbuvę erdvėje rekordinį laiką, net 175 dienas, 
ir skrieję apie žemę, pagaliau, nutraukė savo didįjį žygį 
rugpjūčio 19 dieną ir sėkmingai nusileido žemėn. Šis jų 
žygis buvo visu mėnesiu ilgesnis už pirmesnį tarybinių 
kosmonautų žygį erdvėje. Pirmesnis žygis tęsėsi tik 139 
dienas.

Šiurpulingas vaizdas

Taip atrodė vienas Libano kaimas po Izraelio militarinių
jėgų užpuolimo. Jis paverstas griuvėsiais. Izraelitai jį 
palaikė palestiniečių stovykla.

Žemės reforma 
Nikaragvoje

Managua. — Nikaragvos 
naujoji vyriausybė jau pra
dėjo žemės reformą. Leono 
provincijoje jau bežemiams 
ir mažažemiams išdalinta 
125,000 akrų žemės. Žemės 
gavo 5,000 žemdirbių.

New Yorkas. — Šio did
miesčio Bronxe subankruta
vo ir užsidarė net 42 Frank
lin Simon kompanijos mote
riškų drapanų krautuvės.

Frank Rizzo 
traukimą_teisman laiko dide
liu laimėjimu jos ilgametėje 
kovoje prieš policijos bruta- 
liškumą ir mero Rizzo val
džią, kuri tą brutališkumą 
toleruoja.

Amerikos-Tarybų 
Sąjungos draugystės 
Tarybos konvencija

Chicago, III. — Rugsėjo 
7-9 dienomis čia įvyks Jung
tinių Valstijų-Tarybų Sąjun
gos Draugystės Tarybos dvi- 
metinė konvencija. Jai jau 
gerai pasiruošta. Dalyvaus 
daugiau 100 delegatų. Iš 
New Yorko vyks skaitlinga 
delegacija. Tikimasi geros 
atstovybės ir iš kitų miestų. 
Bus atstovaujama ir Califor- 
nija.

Konvencija įvyks Chicagos 
universitete. Sąskrydyje bus 
aptarta visa eilė klausimų, 
liečiančių santykius ir ben
dradarbiavimą tarp Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos.

Ryšium su konvencija 
įvyks ir banketas. Įėjimo 
auka $13 asmeniui. Tikietus 
reikia užsisakyti iš anksto. 
Juos galima gauti šiuo adre
su: Chicago Council for Ame
rican-Soviet Friendship, 220 
S. State, Suite 926, Chicago, 
111.60604.

Washingtonas. — Federa
linis Penzo biuras prašo ka
talikų bažnyčios padėti jam 
medžioti nelegališkai Čia at
vykusius ir gyvenančius atei
vius. Kadangi tokių ateivių 
didelė dauguma yra katali
kai, tai biuro viršininkai ma
no, kad katalikų bažnyčia 
turi su jais ryšius ir galėtų 
jiems padėti juos surasti ir 
išdeportuoti.

Griežtai! pasmerkė 
melagingų 
propagandų

Kabulas. — Afghanistan© 
sostinės radijo komentato
rius griežtai paneigė ir pa
smerkė Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidento padėjėjo 
Z. Bžežinskio pasakymą, kad 
“Tarybų Sąjunga kišasi į 
Afghanistan© vidaus reika
lus.” Tai esanti melaginga 
propaganda. Komentatorius 
sako, kad Tarybų Sąjungos 
ir Afhanistano santykiai turi 
ilgą ir vaisingą istoriją, kuri 
rodo, kad šalys glaudžiai 
bendradarbiauja įvairiose 
srityse, taip pat ir karinėje. 
Bet niekada daugiau kaip 
pusės šimtmečio Tarybų Są
jungos ir Afghanistan© san
tykių istorijoje TSRS nesiki
šo į savo pietinės kaimynės 
vidaus reikalus. Šie santy
kiai buvo grindžiami tik ly
giateisiškumo, geros kaimy
nystės, vieni kitų nepriklau
somybės, suverenumo ir te
ritorijos vientisumo, savitar
pio gerbimo principais. Dide
lė pagalba, kurią Afhanista- 
nui teikė ir teikia Tarybų 
Sąjunga, visiškai atitinka af- 
ghanų tautos interesus.

Washingtonas. — Toxic 
Substances Strategy Com
mittee paskelbė savo rapor
tą, kuriame sakoma, kad 
daugiau 100,000 darbininkų 
kasmet miršta nuo įvairiais 
pavojingais chemikalais dar
be apsinuodijimo.

Konservatorių 
pastangos pašalinti 
5 senatorius

Washingtonas. — Jau yra 
susiorganizavęs ir pradeda 
plačiai veikti National Con
servative Political Action 
Committee. Jo šiuo tarpu 
tikslas, jis sako, pašalinti 
penkis senatorius, kuriuos 
konservatoriai vadina “libe
ralais.”

Komitetas sako, kad bėgy 
ateinančių dviejų mėnesių 
kampanijai jis stengsis prieš 
juos savo kampanijai sukelti 
$700,000.

Konservatorių arba reakci
ninkų nemalonės yra užsi
traukę: sen. Birch Bay h iš 
Indiana, sen. Frank Church 
iš Idaho, sen. Alan Cranston 
iš California, sen. John C. 
Culver iš Iowa ir sen. 
George McGovern iš South 
Dakota.

Mirs 100,000 
europiečių
Bonna. — Vokiečių Fede

ralinės Respublikos valdžia 
teigia, kad per ateinančius 
30 metų Europoje mirs dau
giau 100,000 europiečių dėl 
įvairių nelaimių branduoli
nėse jėgainėse. Tačiau stei
gimas tokių naujų jėgainių 
nesustoja.

Ankara. — Tarpe Turkijos 
ir Palestiniečių Išsilaisvinimo 
Organizacijos pasirašyta su
tartis, kuri leidžia palestinie
čiams Turkijos sostinėje tu
rėti pilną atstovybę. Sutar
tyje sakoma, kad Turkija 
pripažįsta Palestiniečių Išsi
laisvinimo Organizaciją kaip 
vienintelę teisėtą palestinie
čių atstovę.

Kodėl Andrew Young buvo 
priverstas pasitraukti?

Andrew Young

Iki šiol buvo laikomasi su
pratimo, kad Jungtinių Val
stijų atstovas arba ambasa
dorius Jungtinėse Tautose 
yra svarbiais klausimais tik
tai pravedėjas arba vykdyto
jas vyriausybės instrukcijų, 
kad jis neturi teisės arba 
įgaliojimo vadovautis savo 
supratimu. Bet Andrew 
Young, matyt, yra ne toks 
žmogus, kuris sutiktų būti 
tiktai keno nors įrankiu arba 
agentu. Nuo pat paskyrimo 
ton aukšton vieton jau buvo 
aišku, kad jis kartais nori 
vadovautis ir savo protu ar
ba supratimu.

Ir štai jo “nelaimė.” Juk jis 
negalėjo nežinoti, kad prezi
dentas Carter yra pažadėjęs 
Izraeliui, kad Jungtinės Val
stijos Palestiniečių Išsilaisvi
nimo Organizacijos nepripa
žįsta ir su ja jokių oficialių 
ryšių neturi ir pasitarimų bei 
derybų nei viešų, nei slaptų 
neveda, ir neves. Bet štai 
liepos 24 dieną Andrew 
Young, neatsiklausęs nei 
prezidento Carterio, nei Val
stybės sekr. Vance, prie už

Žymusis tarybinis dailininkas

Tsereteli [kairėje] jam suruoštame pagerbime Manhattane.
New Yorkas.—Dabar Jungtinėse Valstijose lankosi 

Tarybų Sąjungos žymusis muralistas-skulptorius Zurab 
Tsereteli. Jį čia pakvietė New Yorko Universitetas. Dabar 
jis kuria dvi metalines skulptūras ir universitete moko 
studentus.

Milžiniški pelnai
Iš Londono pranešama, 

kad Royal Dutch-Shell 
Corp., antrasis didžiausias 
naftos konglemoratas pasau
lyje per šių metų antrąjį 
ketvirtį savo pelnus padidino 
80 procentų, o iš Chicagos 
raportuojama, kad Interna
tional Harvester Co. savo 
pelnus per antrąjį šių metų 
ketvirtį padidino net 89 pro
centais! Šių kompanijų savi
ninkai negali skųstis blogais 
laikais.

Z eh di Terzi
kandžių ir vaišių susitinka su 
žymiu Palestiniečių Išsilais
vinimo Organizacijos veikėju 
Zehdi Labib Terzi > Kuwaiti 
Jungtinėse Tautose atstovo 
Bishara apartmente ir 30 
minučių įvairiais klausimais 
tariasi. Dar daugiau: jis net
gi nepraneša prezidentui 
Carteriui apie tą savo susiti
kimą ir pasitarimą. Bet, ži
noma, tas iškyla aikštėn, ir 
dėl to—kyla didžiausias 
skandalas. Palestiniečių prie
šai pradeda šaukti, kad 
Jungtinės Valstijos jau pa
keitė savo nusistatymą Vidu
rio Rytų klausimu, sulaužė 
pažadėjimą Izraeliui jo
kių ryšių neturėti ir nesiekti 
su Palestiniečių Išsilaisvini
mo Organizacija.

Izraelio valdžia griežtai už
protestavo.

Andrew Young nebeliko 
kitos išeities, kaip tik iš tos 
vietos pasitraukti, ir rugpjū
čio 15 dieną jis iteike rezig
naciją, o prezidentas Carte
ris “su dideliu apgailestavi
mu,” ją skubiai priėmė.

Filmų festivalis
Maskva. — Šiuo laiku Ta

rybų Sąjungoje vyksta 
11-asis tarptautinis filmų fes
tivalis. Jame dalyvauja 104 
šalys. Festivalis laikomas 
Maskvos Centrinėje Koncer
tų salėje šalia Kremliaus.

Tallahassee, Fla. — Šie
met Floridoje žmogžudystės 
pagausėjo net 14 proc. Kaip 
žinoma jo 15 metų pertrau
kos Floridoje vėl pradėjo 
veikti mirties bausmė.



I

i I

i

2-RAS PUSLAPIS

LAISVĖ LITHUANIAN 
WEEKLY Kas ką rašo ir sako

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC. 

Published Fridays, except in case of holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417 

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
Established April 5, 1911 — ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year......... $12.00
Canada, Lal. Amer., per year. $15.00
Foreign countries, per year . . . $15.00

United States, per 6 months. . . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, .6 months ... $8.00

Su nekantrumu bus laukiama 
rezultatų

Kaip jau žinoma, New Yorko miesto meras Koch yra 
pasimojęs—neva sutaupymui miestui lėšų—uždaryti net 4 
miesto operuojamas ligonines, kurios visos yra daugiausia 
skurdžių apgyventuose rajonuose, kuriuose žmonių sveika
tos apsaugos sąlygos jau ir dabar yra labai prastos. 
Uždarymas ligoninių dar labiau tas sąlygas pablogins. Iki 
šiol visi protestai nepakeitė mero užsimojimo. Aišku, kad 
tų rajonų žmonės yra labai šiuo meto išpuoliu pasipiktinę ir 
susirūpinę.

Ieškoma naujų būdų mero nusistatymui pakeisti. Prane
šama, kad newyorkieciams į pagalbą atėjo didžioji juodųjų 
žmonių organizacija Nacionalinis Susivienijimas už Spalvo
tų Žmonių Pažangą. Jis šiomis dienomis atsikreipė į 
Jungtinių Valstijų distrikto teismą reikalaudamas, kad jis 
uždraustų merui vykdyti savo nepateisinamą, neteisingą ir 
žiaurių užsimojimą. Šį Susivienijimo žygį newyorkieciai 
nuoširdžiai sveikina ir nekantrai lauks gerų rezultatų.

Andrew Young yra reakcijos 
ir rasizmo auka

Ginčai ir debatai dėl Andrew Young pašalinimo iš 
ambasadoriaus Jungtinėse Tautose vietos ne tik tebesitę
sia, bet dar kasdien aštrėja. Reakcininkai, šaltojo karo 
šalininkai, detentės priešai bei rasistai prezidentą sveikina 
už jo pašalinimą, o visi pažangiųjų pažiūrų amerikiečiai jį 
aštriausiai smerkia.

Andrew Young yra labai populiarus, įtakingas pasaulinė
je organizacijoje diplomatas. Per tuos pusantrų metų jis 
yra labai daug pasidarbavęs už pagerinimą santykių tarp 
šios šalies ir daugelio besivysčiančių šalių.

Sakome, kad Young yra auka ir rasistų. Štai įrodymas. 
Prieš kiek laiko Austrijos sostinėje įvyko Austrijos 
premjero Bruno Kreisky ir buvusio Vakarų Vokietijos 
premjero Willy Brandt susitikimas ir pasitarimas su 
Palestiniečių Išsilaisvinimo Organizacijos atstovu. Jame, 
pasirodo, dalyvavo ir Jungtinių Valstijų ambasadorius 
Austrijoje. Jis irgi neprašė prezidento arba valstybės 
sekretoriaus leidimo susitikti ir tartis su palestiniečių 
atstovų. Bet niekas prieš jį neprotestavo. Niekas jo už tai 
nepasmerkė. Prezidentas Carteris nepareikalavo, kad jis iš 
tos vietos pasitrauktų. Kodėl? Juk jo “nusikaltimas’’ 
lygiai toks pat, kaip ir Youngo. Tik todėl, kad jis yra 
baltas, o Andrew Young juodas!

Kur link dabar pasuks Italija 
su savo naująja vyriausybe?

Jau gerokas laikas šios šalies spaudoje nieko nebematyt 
apie Italiją, apie jos naująją vyriausybę, tos vyriausybės 
programą ir bendrai apie joje padėtį. O Italija yra viena iš 
aukštai išsivysčiusių kapitalistinių šalių. Jos vaidmuo 
tarptautiniuose valstybių santykiuose yra gana didelis—ne 
mažesnis už Prancūzijos bei Vakarų Vokietijos.

Todėl su dideliu susidomėjimu skaitome TASSo-ELTos 
pranešimą iš Romos, prieš kelias dienas paskelbtą Tarybų 
Lietuvos spaudoje. Jame sakoma:

“Italijos ministrų tarybos pirmininkas F. Kosiga rugpjū
čio 9 dieną parlamente išdėstė naujosios vyriausybės 
programą. Vyriausybė sudaryta iš Krikščionių Demokratų, 
Socialdemokratų ir Liberalų partijų atstovų, taip pat 
nepartinių.

Kalbėdamas užsienio politikos klausimais, premjeras 
teigiamai įvertino Strateginių Ginklų Apribojimo sutartį,— 
II, nes ja siekiama sumažinti dviejų didžiųjų valstijų 
branduolinę ginkluotę, ir pareiškė Italijos vyriausybės 
pageidavimą, kad šią sutartį ratifikuotų Jungtinių Valstijų 
Senatas.

Po to F. Kosiga pareiškė: Mes ketiname vystyti ir gilinti 
savo santykius su Tarybų Sąjunga ir kitomis socialistinė
mis šalimis.

Pabrėžęs, kad įtempimo mažinimo proceso vystymui 
didelę reikšmę turi saugumo ir bendradarbiavimo Europoje 
pasitarimo Baigiamasis aktas, taip pat Jungtinių Tautų 
iniciatyvos, premjeras kartu patvirtino ištikimybę agresy
viam NATO kapitalistinių valstybių blokui.

Programos skyriuje, skirtame Italijos ekonominei padė
čiai nurodoma, kad šalies socialiniame ir ekonominiame 
gyvenime yra sudėtinga ir sunki situacija.

Premjeras daug dėmesio skyrė viešosios tvarkos užtikri
nimo ir kovos su teroristų išpuoliais klausimams.

Liesdamas vyriausybės santykius su opozicija, premjeras 
pasakė, kad Italijos Komunistų Partija sutinkamai su 
Italijos Komunistų Partijos Centro Komiteto plenumo 
nutarimais, yra opozicinė jėga su būdingomis jai teisėmis ir 
pareigomis. Si opozicinė jėga atstovauja labai platiems 
liaudies sluoksniams ir yra labai susijusi su Italijos 
nacionalinio išsivadavimo judėjimo istorija.’’

• Indokinijos miškų rajonų 
nedideliuose plotuose suskai
čiuota 180 kalbų, Himalajuo
se—160, Vakarų Afrikoje, 
Nigerio ir Benue upių rajo
ne—200 kalbų.

• Iš 4200 kalbų, kurios pri
pažintos savarankiškomis, 
tik apie 500 ištyrinėtos labai 
gerai, o 1500 beveik netyri
nėtos.

VIETNAMIETIS 
ŽURNALISTAS APIE 
VOKIEČIŲ 
DEMOKRATINU 
RESPUBLIKĄ

Šių metų spalio 7 d. sukaks 
lygiai 30 metų komunistų 
vadovaujamai Vokiečių De
mokratinei Respublikai (Ry
tų Vokietijai). Pernai joje 
lankėsi Vietnamo Socialisti
nės Respublikos dienraščio 
“Nhan Dan” vyriausias re
daktorius Hong Ha. Dabar 
dienraštis “Daily World’’ 
(rugpj. 15 d.) pateikia žiup
snelį jo įspūdžių. Jis, matyt, 
susižavėjęs Respublikos pa
darytu progresu visose srity
se.

“Aš lankiausi Vokiečių De
mokratinėje Respublikoje ir 
mačiau didelius pasisekimus 
ir pasiekimus visur, kur tik 
patekau,’’ sako žurnalistas 
Hong Ha. “Ir savęs vėl ir vėl 
klausiau: kokia jėga paskati
no šią valstybę iš beviltišku
mo ir Antrojo Karo griuvė
sių pakilti į dabartines aukš
tumas? Kaip tai buvo galima 
Vokiečių Demokratinei Res
publikai, beturtei, be žemės 
turtų išsivystyti į 10-ją aukš
čiausią industriniai išsivys
čiusią šalį pasaulyje ir 5-ją 
Europoje?

Į šiuos klausimus man at
sakymą davė VDR darbo 
liaudis, kurios inteligentišku
mas ir kūrybingumas šalį iš 
karo griuvėsių prikėlė.”

Na, ir žurnalistas pateikia 
visą eilę pavyzdžių pasieki
mų, kuriuos jis savo akimis 
pamatė.

Labai didelį įspūdį vietna
miečiui padarė Demokrati
nės Respublikos moksleivija.

“Aš niekad nepamiršiu ma
no apsilankymo Paul Junius 
Mokykloje Berlyne,” sako 
Hong Ha. “Štai 10-osios kla
sės moksleiviai. Apie kapita
listinį išnaudojimą ir fašizmą 
jie žino tiktai iš knygų. Iš 
savo asmeniškų patyrimų jie 
apie karą nieko nežino. Bet 
jie visaširdžiai pritarė Viet
namu! mūsų kovoje prieš 
Jungtinių Valstijų agreso
rius. Jie pilniausiai solidora- 
vosi su mano žmonėmis. 
Moksleiviai susirinko aplink 
mane ir klausinėjo apie padė
tį mano gimtinėje. Ir jų 
klausimai man parodė, kad 
štai auga nauja karta, ap- 
švieta proletarinio interna
cionalizmo ir žmonių drau
gystės dvasioje, pasiryžus, 
jeigu bus reikalas, ginti savo 
socialistinę gimtinę ir socia
lizmą net ir ginklais.”

KAIP SEKASI IEŠKANT 
NACIŠKŲ KARO 
NUSIKALTĖLIŲ

Chicagos kunigų “Drau
gas” (rugpjūčio 8 d.) rašo:

“Teisingumo departamento 
sudaryta speciali įstaiga na
cių karo nusikaltėliams gau
dyti jau turi apie 200 bylų ir 
iš jų 12 jau pasiekė piliety
bės atėmimo ir deportavimo 
proceso pradžią, rašo Chris
tian Science Monitor rugpjū
čio 6 d. Korespondentė 
Christina Kenrick kalbėjosi 
su šios įstaigos vedėju Wal
ter J. Rockier, Washington© 
advokatų firmos Arnold and 
Porter nariu. Jis paaiškino, 
kad specialių tyrimų įstaiga 
nesieks buvusio karo nusi
kaltėliams kriminalinių bylų, 
o tik ves prie pilietybės 
atėmimo ir deportavimo. Tas 
bus pagrįsta kaltinimu, kad 
paliestas asmuo atvyko į 
JAV, pasiremdamas mela
gingais pareiškimais.

Rockleris, kuris buvo pro
kuroru Nuerembergo karo 
nusikaltėlių teisme, nurodė 
laikraščiui, kad jo įstaiga 
negaudys buvusių nacių par
tijos narių. Įstaiga domisi tik 
tokiais asmenimis, kurie sa
vanoriškai dalyvavo didesnio 
masto žudymuose ir pana
šiuose veiksmuose. Jei paaiš

“LAISVĖ”

kės, kad yra rimtų įrodymų, 
bus pradedamos bylos. Jo 
manymu, visas darbas už
truks keleris metus. Visos 
bylos laikysis Amerikos lega- 
linio proceso. Tie žmonės 
galės pasinaudoti teismais ir 
apeliacijos teisėmis.

Advokatas Rockier pripa
žino, kad jo tardytojams sun
kiausias uždavinys gauti pa
kankamai įrodymų nusikalti
mams, kurie įvyko prieš 30 
metų. Kai kurios bylos ir 
dokumentai gerokai seni. 
Vienas įstaigos pareigūnas 
pareiškė, kad iš 200 pradėtų 
bylų, įstaiga būtų patenkin
ta, jei bent trečdalis baigtųsi 
laimėjimu ir įtariamųjų de
portavimu.

Straipsnyje pridedama, 
kad JAV vyriausybės pa
stangos aiškinti ir bausti 
nacių karo nusikaltėlius gavo 
paspirtį, kai Vakarų Vokieti
jos parlamentas nutarė at
šaukti laiko terminą tokių 
bylų aiškinimui.”

JAU 39-ERI METAI 
LIETUVA TARYBINIŲ 
TAUTŲ ŠEIMOJE

Apie tą istorinį įvykį dien
raščio “Tiesa” (rugpj. 3 d.) 
vedamajame “Broliškų tautų 
šeimoje” sakoma:

“Plieno magistralėmis kas
dien, kas valandą dunda 
daug traukinių su keleiviais, 
su liaudies ūkio kroviniais. 
Visi kažkur skuba, kiekvie
nas iš jų turi savo paskirtį ir 
kelionės tikslą. Vienas trau
kinių 1940-ųjų liepos pabai
goje išvyko maršrutu Kau
nas—Maskva. Liaudies sei
mo išrinkta įgaliotoji delega
cija juo keliavo į Maskvą 
prašyti TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą priimti Lietuvos Ta
rybų Socialistinę Respubliką 
į Tarybų Socialistinių Respu
blikų Sąjungos sudėtį.

Nepaprasto pakilimo, di
džiulio entuziazmo dienas gy
veno lietuvių tauta. Įsikūnijo 
ilgametė mūsų liaudies sva
jonė: Lietuvoje atkurta Ta
rybų valdžia. Nemuno kraš
tas, jo darbo žmonės ryžtin
gai pasuko nauju keliu, ir 
Liaudies seimo įgaliotoji de
legacija, tenkindama gau
siuose mitinguose, susirinki
muose ir demonstracijose iš
reikštą lietuvių tautos norą 
jungtis su galingąja Tarybų 
Sąjunga, keliavo su karš
čiausiomis Lietuvos darbo 
žmonių viltimis bendromis 
jėgomis kurti socializmą . . .

Liaudies širdyje tebebuvo 
gyvi, kaip ir dabar, tie prie
sakai, kuriuos paliko bebai
miai revoliucionieriai ir ko
votojai, nepagailėję savo jė
gų ir net gyvybės rūsčiais 
reakcijos metais, kūrę ir 
gynę Lietuvoje pirmąsias 
Tarybas, drąsiai ir ryžingai 
kovoję prieš buržuazinę prie
spaudą ir išnaudojimą. Įgy
vendindama šiuos priesakus, 
mūsų respublika broliškųjų 
tarybinių tautų šeimoje pa
siekė didžiulių laimėjimų.

Šiandien, rugpjūčio 3 d., 
sukanka 39-eri metai, kai 
Tarybų Lietuva—pilnateisis 
Tarybų Socialistinių Respu
blikų Sąjungos narys. Šian
dien mintimis nuklystame į 
tuos metus, kai labai sunkio
mis sąlygomis kūrėsi Lietu
vos Komunistų partija ir 
vėliau, nepabūgdama jokių 
rūsčių išbandymų, organiza
vo į galutinę pergalę.

Nelengva buvo Lietuvos 
darbo žmonių kova už savo 
laisvę, už nepriklausomybę 
ir demokratiją tamsiais prie- 
spaudas ir išnaudojimo me
tais. Daug aukų sudėta ant 
liaudies laimės aukuro. Ta
čiau šiandien, žvelgdami iš 
dešimtojo penkmečio aukštu
mų, daug kuo galime pasi
džiaugti. Nuvertus buržuazi
nę valdžią ir pasukus nauju, 
socialistinės santvarkos ke
liu, lietuvių tauta, dirbdama

"Laisvei" iš
Kapsuko parodos

Kapsukas negali skųstis 
parodų stoka. Jų būna mūsų 
mieste gana nemaža. Viena 
tokių tikrai įdomių parodų 
buvo pedagoginės mokyklos 
iniciatyva surengta žiemos 
puokščių ekspozicija. Čia ga
lėjai pamatyti labai daug 
įdomių dalykėlių, pagamintų, 
atrodo, iš pačių įvairiausių 
atliekų, kurios tiktų į šiukš
lyną. Tačiau kada tokie daly
kėliai patenka į nagingų mer
ginų rankas, kurioms vado
vauja tokios žinomos mūsų 
gamtininkės, kaip N. Jasiu- 
laitienė, A. Mačionienė ir I. 
Žalimaitė, iš tokių išmestinų 
dalykų pasidaro reto grožio 
puokštės. Ir čia nereikalinga 
jokių ypatingų išmonių, tik 
truputėlį fantazijos ir meilės. 
Nieko nuostabaus, kad ši 
paroda susilaukė didelio pa
sisekimo kapsukiečių tarpe, 
o gamtos apsaugos inspekci
ja, kur vyksta ši įdomi eks
pozicija, paprašė dar bent 
mėnesiui laiko pratęsti.

Apart šios, tuoj po Naujų 
metų Kapsuko gyventojai iš
vydo dar dvi įdomias fotopa- 
rodas. Pirmoji—tarptautinė 
“Fotomontažas-78,” antroji 
ataskaitinė “Sūduvos” foto- 
klubo. Pirmojoje parodoje, 
kaip ir sako pats pavadini
mas, vyrauja fotomontažas, 
kurio pagalba siekiama pil
niau perteikti tą ar kitą 
mintį. Iš Lietuvos atstovų 
čia savo darbus eksponuoja 
fotomenininkai V. Butyrinas 
ir A. Macijauskas. Su jais 
lygiuojasi ir kapsukietis R. 
Linionis. Lenkų, latvių, čekų 
nuotraukose yra nemažai ak
tų (apnuogintų natūrų), ku
rie pas mus dar gana retas 
svečias. Tačiau aktai čia pa
rodyti gana subtiliai, nepikt
naudžiaujant. Ypač geros šia 
prasme yra Latvijos atstovo 
J. Michailovskio nuotraukos, 
žiūrimos su dideliu pasigėrė
jimu. O padaryti gerą, gražų 
aktą yra labai sunku.

Antroji paroda, susilaukusi 
taip pat nemažo kapsukiečių 
susidomėjimo tradicinė “Sū
duvos” fotoklubo ataskaitinė 
paroda. Nors darbų čia nėra 
šį sykį taip daug, kaip kitais 
kartais būdavo, bet jos rodo, 
kad klubo nariai nesėdi ran
kų sudėję, kažko ieško. Čia 
išvydome ir keletą naujų 
autorių, tai E. Žilovą ir 
brolius M. R. Pačėsas, se
kančius savo tėvų pėdomis. 
Jaunai pamainai reikalinga 
palinkėti visokeriopos sėk
mės, siekiant naujų laimėji
mų. V. Gulmanas

Šienapjūtė
Ankstų rytą saulė kyla . . .
Dalgiai drumsčia ryto 

tylą . . .

*Rūkas sklaidosi virš 
upės. . .

Čeža, šlepsi pievoj kurpės 
kurpės. . .

Raitos pradalgės po pievą— 
Žvanga dalgės visą dieną.

Žliaugia prakaitas per veidą 
Iki saulė nusileidžia.

Kęstutis Balčiūnas

• Didžiausia įvairių kalbų 
koncentracija pastebėta 
Naujosios Gvinėjos saloje— 
1010.

• Komercinė laivininkystė 
kasmet suteikia paslaugų 
daugiau kaip už 100 milijar
dų dolerių.

Mrs. A. Bimba
95-23 114 Street
Richmond Hill, New York
Dear Mrs. Bimba:

Thank you for your recent 
communication concerning 
the SALT II Agreement. I 
understand and appreciate 
the concern that has promp
ted you to write.

As you know, the SALT II 
Agreement, which has been 
the subject of intensive ne
gotiations since 1974, was 
signed by President Carter 
and General Secretary 
Brezhnev on June 15 in 
Vienna. The Agreement has 
been sent by President Car
ter to the Senate for its 
constitutionally required ad
vice and consent by a two- 
thirds majority.

In the Senate, the Agree
ment has been referred to 
the Senate Foreign Relations 
Committee, of which I am 
the Ranking Minority Mem
ber. I believe the most im
portant criteria by which to 
judge the SALT II Agree
ment is the degree to which 
it serves the national inte
rest. To determine and esta
blish this judgment, the 
Committee is holding a most 
thorough and exhaustive in
quiry in the next few months 
and will report to the full 
Senate for its consideration 
and debate. As a strong sup
porter of the general concept 
of arms control, I am objec
tively and actively participa
ting in this inquiry and the 
debate on the SALT II 
Agreement in the Foreign 
Relations Committee, the 
Senate, and the Nation. I 
regard this Agreement as 
perhaps the most important 
on arms limitation which 
the Senate will have as yet 
considered in this century.

Thank you for taking the 
time to write and send me 
your views. I will keep them 
much before me.

With best wishes.
Sincerely,

Jacob K. Javits, U. S. S.

Gerbiama I. Mizariene:
Širdingai dėkojame už to

ranka rankon su kitų tarybi
nių respublikų žmonėmis, 
kasmet pasiekia vis gražes
nių ekonomikos, mokslo ir 
kultūros laimėjimų. Jie pla
čiai žinomi ir pripažinti ne 
tik mūsų plačiojoje tarybinė
je Tėvynėje, bet ir toli už jos 
ribų.”

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO [AUGUST] 24,1979

LAIŠKAI
kią malonią kelionę į Lietu
vą.

Iš tikrųjų mes buvome 
labai maloniai priimti ir 
džiaugėmės pamatę savo gi
mines ir Lietuvos malonius 
laukus. Taipgi buvo labai 
įspūdinga pamatyti tokį žy
mų Lietuvos kultūros page
rėjimą.

Kai mes prieš 13 metų 
buvome Lietuvoje, tai Vil
niuje buvo nedaug automobi
lių, bet dabar visur gražūs, 
nauji automobiliai, autobusai 
ir sunkvežimai. Jeigu savo 
akimis nebūčiau visa tai ma
čiusi, būtų sunku tikėti.

Žmonės irgi džiaugiasi vi
suotinu gyvenimu. Krautu
vės turi užtektinai maisto ir 
drabužių.

Mes manome vėl važiuoti į 
Lietuvą po kelių metų, jeigu 
tik būsime sveiki.

Taigi, dar kartą tariame 
širdingą ačiū už viską.

Su pagarba,
Loretta ir John Szpak,

Jensen Beach, Fla.

Didžiai gerbiama 
redakcija!

Leiskite man per “Laisvę” 
pareikšti širdingą padėką 
draugei Marytei Klišienei, 
gyvenančiai Wallingford, 
Conn., kuri man be pertrau
kos jau 20 metų užprenume
ruoja “Laisvę” į Lietuvą.

Širdingai dėkoju Jums, 
Maryte, ir linkiu geros svei
katos ir ilgo, gražaus gyveni
mo. Man, per ilgą laiką 
skaitančiam “Laisvę,” taipgi 
ir mano šeimai ir net mūsų 
kaimynams ji davė daug ge
rų žinių. Mes laukiame mus 
aplankant “Laisvės” kaip di
delio svečio. Ypač man, se
neliui, jau sulaukusiam 9 
metų amžiaus, bet dar savo 
ranka šį laišką rašančiam, 
“Laisvė” yra brangus sve
čias. Mat, ir aš savo jaunys
tėje kada tai 5 metus gyve
nau Waterbury, Conn. Tai 
skaitydamas “Laisvę,” ro
dos, ir dabar matau tos 
šalies gyvenimą.

Linkiu Jums, brangioji 
Maryte, tvirtos sveikatos ir 
viso geriausio.
Kaunas Jonas Statkevičius

V ašara
Juokias dabilas pievoj pabalęs, 
Juokias vasara kloniuos žalia, 
Rymo vienišas beržas prie kelio, 
Viršum jo vyturėlio daina.

Tiesia vagą per lauką artojas, 
Klykia pempė arimuos: “gyvi,” 
Tarp gėlynų drugeliai plasnoja, 
Lekia, skuba varnėnų būrys.

Juokias vasara tėviškės kloniuos, 
Juokias pievoj švelnučiai žiedai; 
O tos vasaros dienos malonios 
Pasiliks atminty amžinai!

Kęstutis Balčiūnas
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SPECIALIAI “LAISVEI” IŠ VIŠTYČIO

Ekspedicijai pasibaigus
“Aš tau duosiu pupų kartį 

Tu man duosi savo sartį; 
O dėdulė davė bėrą, 
Kad aplinkui tokio nėra.”

Vištyčio apylinkėje paplitęs ketureilis.

Niekur taip gerai nepasilsi, 
kaip ekspedicijoj. Ir žmonių 
pamatai, pagyveni jų rūpes
čiais, išgirsti naujų dainų, 
trumpų ketureilių, kurie čia 
labai paplitę, pasisemi liau
dies išminties ir pan. Todėl 
ir įspūdžių vėliau gana daug 
susidaro, nežinai nuo katro 
galo pradėti pasakoti. Gavęs 
pasiūlymą dalyvauti krašto
tyrinėje ekspedicijoje Višty
čio apylinkėse, nieko negal
vodamas sutikau. Pasiruošti 
daug netruko, užtaisiau savo 
ištikimuosius draugus fotoa
paratus, įsidėjau saują filmų, 
dar šio bei to ir, sėdęs į 
autobusą, nurūkau tiesiai į 
Vištytį. Tiesa, vieną dieną 
pavėlavau, kadangi turėjau 
asistuoti matematikos egza
mine.

Pamatyti Vištytį man se
niai norėjosi, tuo labiau, kad 
čia beveik nesu buvęs, ne
skaitant vienos išvykos su 
mokykla prieš dešimtį metų.

Žinoma, Vištytis tai ne 
Kapsukas, nors ir apylinkės 
labai gražios, bet miestukas 
yra mažiuliukas, pradėjęs 
kurtis XVI amžiaus pradžio
je. Iš pradžių čia buvo kai
mas ir dvaras, vėliau įsteigta 
seniūnija ir parapija. Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Žygi
mantas Augustas 1570 me
tais suteikė Magdeburgo tei
ses, herbą su vienaragiu ir 
leido daryti po vieną savaiti
nį turgų ir 4 metinius preky
mečius. Taip pat liepta įs
teigti mokyklą, bet apie jos 
veiklą tuo metu dar neturi
me žinių.

Buržuaziniais metais, taip 
pat ir anksčiau, carizmo lai
kais, apylinkė ir miestelis 
buvo aplenkėjęs ir apvokie
tėjęs, kadangi netoli buvo 
lenkų ir vokiečių sienos. 
Kaip tik čia, Vištytyje, žino
mas mūsų vyresnės kartos Šimtmečiais žiedinta Saka

Skaitydamas pažangaus JAV 
lietuvių žurnalisto Leono Joni
ko (1891—1969), kilusio iš Lau
kuvos apylinkės, kūrinius „Vil
nyje", kituose laikraščiuose, pas
tebėjau, jog jis mėgsta vaizdin
gą, šmaikštų žodį.

„Klausiate, kokia mano kasdie
ninė duona? Ogi štai kokia. Kiek
vieną rytą ant mano darbo sta
lo redakcijoje — šūsnis laikraš
čių, — skaitome paties Leono 
Joniko žodžius naujoje knygoje 
„Ta pati ir visai kita"*. — Di
džioji Čikagos spauda, naujausi 
stambiausieji kitų miestų laikraš
čiai, skaičiuojantys šimtais pusla
pių, reklamos ir sensacijos, kuk
lesni leidiniai. Čia ir lietuviški 
„veiksnių" laikraščiai. Ką nau
jo iš Lietuvos atnešė paštas < 
Periodinę spaudą, naują knygą. 
Gal kaip tik šioje knygoje atsi 
ras kas nors įdomaus ir Ameri
kos lietuviui? Kai šūsnis laikraš
čių perversta, kai persimesta 
žodžiu, kitu su bendradarbiu, ga
lima imtis plunksnos. Ką parašy
ti pirmajai laikraščio skilčiai — 
redaktoriaus skilčiai, savotiškiems 
komentarams, pavadintiems „Kas 
dieną"?"

Kokie buvo L. Joniko vaikys
tės pergyvenimai, sužinome iš 
minėtos knygos. „Buvo toks kai
mas Žemaitijoje — Apvaršu- 
va. Ir po šiai dienai tebėra. Ne
toli Laukuvos. Praganiau čia sa 
vo vaikystę. Iš keturiolikos vai
kų Jonikų šeimoje tryliktas bu
vau. Išbraidžiau aplinkui balas, 
išnardžiau Paršežerį. Dažnai pa
silypėdavau ant Rojaus kalno. 
Matyti nuo jo Lukšto ežeras, 
kalvos, kalneliai, nubangavę to
li į Žemaičių kraštą. Tačiau tik- 
ras rojus buvo čia pat, po ko-

* „Ta pati ir visai kita". Susi 
tikimai su Tarybų Lietuva. Suda
rė Vilius Baltrėnas. „Mintis", Vii 
nlus, 1979.

KnvCįCį, IJ:.i .■•■rr:

Iš Šilalės Artojo 
jomis. Nubrisdavau į pelkes, ge
rokai peršlapęs..."

Knygos „Ta pati ir visai kita" 
pirmoje dalyje „Pasakoja sve
čiai" yra sudėti Jono Lukoševi
čiaus, Juozo Kuckailio, Stasio 
Kašausko, Nijolės Logminienės, 
Vytauto Lomsargio, kitų žurna
listų 35 reportažai, interviu, 
straipsniai apie tautiečių susiti
kimus Lietuvoje.

Skaitytojas sužino ir apie kitą 
iš Šilalės rajono kilusią ameri
kietę — Sonę Pipiraitę — To- 
marienę. 1970 m. pabuvojusi gim 
tose vietose, ji rašo: „...Pabuvo
jau Upynoje, kur prieš karą mo
kytojavau (su Upynos literatais 
susirašinėju). Atsirado net trys 
buvusios mano mokinės (biblio 
tekos vedėja Sofija Viliušyte — 
Kvietkienė, Upynos mokyklos 
darbuotoja Aleksandra Stankutė 
— Urbonienė ir Aleksandra Poš- 
kaitė—Uksienė. — Ant. Br.). Su
sitikimas įvyko su mokytojais. 
Lankiausi gimtajame Pajūralyje, 
netoli jo esančiame Skerdynų 
kaime, kur užaugau".

Rašytoją jaunieji skaitytojai 
pažįsta iš knygučių: „Trys lepū
nai pagyrūnai", „Užburtos birby
nės", „Pasakų sparnai", „Rubino 
širdis", „Tinginė ir darbštute" 
ir kitų. Autorė teigia, kad „dai
lininkas gali daug daugiau paša 
kyti, nes jis kalba labai konkre
čiai, o rašytojas — labiau api
bendrintai., Vaikas nori akcijos, 
vaizdo. Jeigu iliustracijos geros, 
tai ir pati pasaka paauga".

1939 m. dvidešimt šešerių me
tų Sonė Pipiraitė išvyko į Pa
saulinę parodą Niujorke ir, pra
sidėjus Antrajam pasauliniam

karui, nebegrįžo į Žemaitiją. Nuo 
1939 m. spausdina apsakymus ir 
eilėraščius vaikams.

S. Pipiraitė — Tauragės moky
tojų seminarijos absolventė. Ji 
skiepija meilę knygai: „Pasaka, 
kaip ir tautodailė, visa liaudies 
kūryba, negalės prapulti. Pasaka, 
daina gyvuos, kol gyvuos lietu
vių kalba. O auklėjime svarbiau
sia — vaikai turi pamilti knygą. 
Kaip? Per pasaką, nes pasaka — 
pats patikimiausias vaiko kelias 
į knygų pasaulį".

Knygoje „Ta pati ir visai kita" 
įdėta tik dalis per dešimtmetį 
„Gimtojo krašto" savaitraštyje 
išspausdintos medžiagos.

Skaitytojas sužino apie pažan
gų Kanados lietuvių visuomenės 
veikėją, žurnalistą, ilgametį 
„Liaudies balso" redaktorių Jo
ną Ylą. Turtingų minčių yra Ie
vos Mizarienės, Stasio Jono Jo- 
kūbkos, Antano Bimbos, Antano 
Petriko, dailininko Vytauto K. 
Jonyno, Jono Meko ir kitų tau
tiečių, aplankiusių Nemuno kraš
tą, reportažuose, straipsniuose, 
interviu.

Antrajame knygos skyriuje 
„Pasakojimai apie svečius", su
žinome, kad 1972 m. rugpjūčio 
mėnesį Čikagos jaunieji užjūrio 
lietuviai, važiuodami per Žemai
tiją, aplankė ir D. Poškos Baub
lius.

Sudarytojas pratarmėje paste
bėjo: „Laikas išspręsti ir kitą 
klausimą: doras užsienio lietuvis, 
pamatęs savo akimis naująją Lie
tuvą, įsitikina, kad senoji tėvų 
žemė gyvena naujai ir kad rei
kia ją iš naujo pažinti".

Gerą ir naudingą knygą išlei
do „Minties" leidykla. Ji įdomi ir 
mums, ir užsienio lietuviams.

Antanas BRAZAUSKAS 
Lietuvos TSR paminklų apsaugos 
ir kraštotyros draugijos Šilalės 

skyriaus tarybos narys

kompozitorius ir pedagogas 
J. Bendorius pradėjo savo 
pirmuosius savarankiškus 
muziko kelius. Dirbdamas 
vargonininku 1904-1907 me
tais jis taip pat buvo suorga
nizavęs pajėgų chorą, su 
kuriuo atliko didelį švietėjiš
ką darbą šioje apylinkėje. 
Čia, Vištytyje, jis ėmė ben
dradarbiauti muzikos klausi
mais “Vilniaus žiniose.” Vie
no jo išsamaus straipsnio 
dėka lietuviai vargonininkai 
atsisakė jungtis prie lenkų 
peršamos šv. Stanislovo mu
zikos draugijos, susiburdami 
apie J. Naujalį. Ir vėliau, 
buržuaziniais bei tarybiniais 
metais Vištytis davė šviesių 
asmenybių, veikėjų. Tai poe
tas P. Keidošius, skulptorius 
J. Kalinauskas, dainininkė L 
Mertynaitė-Ylienė ir t. t.

Aišku, lyginti buržuazinio 
ir dabartinio gyvenimo jokiu 
būdu negalima. Lengvų 
automašinų nebuvo, motoci
klą turėjo tiktai vienas vo
kietis šaltkalvis. Dviračių 
buvo pakankamai. Seni viš- 
tyčiai pasakoja, kaip per 
sieną iš Vokietijos gabenda
vosi dviračius. Mat, viso 
dviračio muitinė nepraleisda
vo, galima buvo tik atskiro
mis dalimis. Na, tai gyvento
jai ir kursuodavo, kol visą 
dviratį susinešdavo. O kon
trabanda čia taip pat bujojo.

Mūsų ekspedicija čia buvo 
nemažesnė, negu pernai 
Lukšiuose. Apie 50 žmonių. 
Greta jaunimo čia aktyviai 
veikė tokie prityrę kraštoty
ros asai, kaip M. Cilvinaitė, 
J. Gaidulis, J. Vaitiekūnas ir 
Šiaulių “Aušros” muziejaus, 
tikra vaikštanti enciklopedi
ja. Užduotis-rinkti tautosa
ką, žmonių prisiminimus, 
įdomesnius išsireiškimus, ap
rašyti apsirengimus, kokie 
buvo anksčiau ir kokie da

bar, taip pat pakinktus ir 1.1. 
Žinoma, žmonės pradžioje 
žiūrėjo gana nepatikliai, bet 
vėliau apsiprato ir pasidarė 
atviresni. Pamaldžios mote
rėlės nelabai patenkintos da
bartiniu klebonu, kuris per
daug užsisklendęs, mažai 
bendrauja, kartais net atėju
siems mokslo reikalais pakal
bėti, pasako, kad su marksis
tais neprasideda ir pan. Ben
drai, kiek man teko turėti 
reikalų su dvasiškiais, aišku, 
ne tikėjimo reikalais, dabar 
jų tarpe yra kaž koks skili
mas. Vieni eina sykiu su 
gyvenimu, dirba kolūkiuose 
talkų metu, kiti gyvena užsi
sklendę. Ideologija lieka 
ideologija, bet įdomių, ver
tingų žinių apie parapiją, 
meno kūrinius bažnyčiose, 
jie turi nemažai surinkę. Kai 
kurie net patys pasiūlo, kad 
vertingesni paveikslai, baž
nytiniai daiktai būtų paimti 
valstybės apsaugon.

Užėjau pas seną senučiukę 
Viktoriją Vasiliauskienę, 90 
metų amžiaus. Bet atmintis 
dar nebloga, daug ką gerai 
prisimena. Ir ji man papori
no gražią legendą apie Višty
čio ežero atsiradimą. O buvo 
taip.

Senutė V. Vasiliauskienė , 
papasakojusi nemažai pasa
kų, padavimų apie Vištytį. 
Jai tik ... 90 metų.

Seniai, labai seniai toje 
vietoje, kur dabar tyvuliuoja 
ežero vanduo, buvo didelės 
pievos, ganyklos. Piemenys 
ganė čia gyvulių bandas. 
Naktį juos palikdavo pievo
se, o patys, susikūrė laužą,

“LAISVĖ”
juos saugodavo, pasakodami 
įvairias istorijas, kad laikas 
greičiau praeitų. Vieną naktį 
jie išgirdo keistą balsą: vidu
ry lauko ciepsėjo kažkoks 
paklydęs viščiukas. Nuėję 
pažiūrėti, jie pamatė paukš
čiuką, neramiai bėgiojantį po 
pievą, kuris prašneko žmo
gaus balsu: “Bėkite iš čia 
visi, nes artėja didelė nelai
mė.” Vieni piemenys ėmė 
varyti gyvulius į aukštesnes 
vietas, o kiti, tuo nepatikėję, 
toliau miegojo prie laužo. 
Staiga pasigirdo didžiulis 
trenksmas ir iš po žemių ėmė 
veržtis vanduo, semdamas 
pievas. Nubudę piemenys ir 
supratę, kas įvyko, ėmė taip 
pat varyti, gyvulius, bet 
buvo jau vėlu. Vanduo taip 
smarkiai kilo, kad užliejo 
visas pievas, paskandinda
mas ir piemenis su gyvuliais, 
kurie nepatikėjo to paukštu
ko įspėjimu. Rytą pabėgu
sieji piemenys nubudo ir 
pamatė didžiulį ežerą toje 
vietoje, kur buvo pievos, jų 
šeimininkų namai. Visko ne
tekę, jie ėmė kurtis ant 
kranto, pavadindami ežerą ir 
naują gyvenvietę Vištyčio 
vardu.

Daug dar papasakojo senu
tė Vasiliauskienė apie Puntu
ko brolį Puntukėlį (didžiulį 
akmenį, užimantį trečią vietą 
respublikoje), Vištyčio pilia
kalnį, ant kurio buvo dvaras 
ir kuriame gyveno žiaurus 
ponas Kakiraitis, turėjęs ge
rą ir gražią dukrą Pilelę, nuo 
ko ir kilo pavadinimas, ir 1.1.

Kad darbas nepabostų, 
vieną dieną padarėme išvyką 
po įdomesnes istorines Vilka
viškio vietoves. Aplankėme 
S. Nėries ir V. Kudirkos 
tėviškes, prie paminklo žu
vusioms kariams pirmą karo 
dieną Kybartuose padėjome 
gėlių, susipažinome su puikiu 
Šeimenos kolūkiu.

Ekspedicijos metu užrašė
me apie 50 prisiminimų, 500 
vietovardžių, arti 700 dainų 
ir t. t.

Laikas netruko prabėgti. 
Birželio 30 dieną, apdoroję 
didesnę dalį medžiagos, su
rengėme šaunią vakaronę ir 
sekančią dieną vėl pasklido- 
me į namus po visą Lietuvą.

Žinomas kraštotyros veteranas, Šiaulių “Aušros” muzie
jaus moksl. bendradarbis J. Vaitiekūnas pasakoja ekspedi
cijos dalyviams apie S. Nerį. V. Gulmano nuotraukos

Jurgis Dovydaitis įrašo seserų Žmuidzi 
naičių dainas.

Žinoma, aš čia neminėjau 
kraštotyrininkų susitikimo 
su senais vištytiečiais, įdo
mių krepšinio rungtynių tarp 
mūsų ir Vištyčio rinktinių, 
kurias laimėjo šeimininkai. 
Juk nepatogu, sakys višty-

LIETUVOS ŽURNALISTAS APIE MUSŲ NŪDIENĘ
AMERIKĄ

KAS PAGYVINA
SENSACIJŲ RINKĄ

Jungtinių Amerikos Valsti
jų pilietį ne taip lengva 
nustebinti. Buržuazinės 
spaudos leidiniai ir televizi
jos kompanijos nerte neriasi 
iš kailio, norėdamos paleisti 
apyvarton kažką sensacingo, 
netikėto, originalaus. Daine
lės apie dantų pastą, dešre
les—jau įkyrėjo. Šmaikštūs 
piešinukai apie kokio nors 
banko apiplėšimą ar lėktuvo 
nuvarymą—nebeaktuali te
ma. Bankai saugomi vis ge
riau. Oro piratams irgi vis 
sunkiau. Todėl tokių sensaci
jų pastaruoju metu pastebi
mai sumažėjo. Tai kuo pa
traukti skaitytoją, kuo nu
stebinti televizijos žiūrovą, 
apkurtinti radijo klausytojai?

Kiek pagyvino sensacijų 
rinką degalų krizė. Neseniai 
peno buvo davęs ir nežinia 
kur nudribsiantis daugiato- 
nis “Skailebas.” Nacionalinė 
aeronautikos ir kosminės er
dvės tyrimo valdyba (NASA) 
buvo visiškai pasimetusi ir 
tik pačiomis paskutinėmis 
valandomis nusakė apytikrę 
“Skailebo” nuolaužų kritimo 
vietą. Tačiau ir ji nebuvo 
pakankamai tiksli.

“Skailebo" nuolaužų priby
rėjo ir į Australiją. Nepadėjo 
nė Indijos jogo R. Misros 
užsimojimas dešimties dienų 
meditacijomis ne tik atstaty
ti “Skailebą” į nepavojingą 
orbitą, bet ir “išvyti” jį už 
Žemės traukos ribų. Dauge
lis australiečių rimtai supyko 
(pasipylė skambučiai į JAV 
pasiuntinybę Kanberoje) dėl 
lengvabūdiškos pastabos iš 
Vašingtono, kad Australija— 
idealiausia vieta nukristi 
kosminei laboratorijai, nes 
“tenai gali nukentėti tiktai 
kengūros.” JAV prezidentas 
Dž. Karteris iš anksto atsi
prašė Australijos ministro 
pirmininko M. Freizerio dėl 
galimų nuostolių. Pastara
jam neliko nieko kito (turint 
galvoje priklausomybę nuo 
JAV bankų), kaip pasakyti 
šiuos žodžius: “Skailebo” nu
sileidimas mums yra didelė 
garbė . . .” Bet ir ši sensaci
ja išsisėmė . . .

Kurį laiką atrodė, jog teks 

čiečiai, atvažiavo ir mus ap- 
lošė.

Įspūdžių liko nemažai, da
bar prieš akis medžiagos 
tvarkymas, jos paruošimas 
Vištyčio apylinkės istorijai.

V.Gulmanas

norom nenorom atsipūsti nuo 
sensacijų. Tačiau vėl netikė
tai vienas įvykis sutrikdė 
ramybę. Vidurdienį viename 
itališkame Brooklyno resto
ranėlyje sutratėjo šūviai. 
Trys kaukėti gangsteriai iš 
automatų nušovė vieną 
stambiausių New Yorko ma
fijos vadeivų 69 metų Karmi
ną Galantę. Kartu žuvo jo 
sargybinis Ninas Kapola ir 
restoranėlio savininkas Džiu
zepė Turanas. Jie ramiai pie
tavo atviroje verandoje su 
dar vienu iki šiol neišaikintu 
asmeniu. Policija teigia, kad 
tai buvęs gangsterių “nutai- 
kytojas,” kuris, privažiavus 
žudikams, sėkmingai dingo.

K. Galante buvo stambus 
nusikaltėlių pogrindžio tū
zas. Todėl jam spauda skiria 
tiek daug dėmesio. New Yor
ko baudžiamosios policijos 
ekspertų nuomone, K. Ga
lantes nužudymas susijęs su 
paaštrėjusia kova tarp nusi
kaltėlių sindikatų. Daugiau
sia varžomasi dėl tokių pel
ningų pogrindinio biznio sfe
rų, kaip narkotikų prekyba 
ir prostitucija.

Šiemet kovo mėnesį Galan
tę eilinį kartą paleido iš 
kalėjimo už 50 tūkstančių 
dolerių užstatą. Artimiausio
mis dienomis kasacinis teis
mas turėjo dar kartą peržiū
rėti jo paskutinę bylą. Atro
dė, kad K. Galantei pridės 
trejus “mūrinius” metus. Šis 
New Yorke gimęs amerikie
tis su gangsteriais susidėjo 
būdamas vos dešimties me
tų. Kalėjime iš viso jis praj 
leido nei daug, nei mažai— 
dvidešimt trejus metus. Jo 
sąžinė buvo perbraukta dau
geliu žmogžudysčių ir kitokių 
sunkių nusikaltimų. Mafijos 
tyrinėtojai yra nustatę, kad 
K. Galante pridėjo ranką, 
nužudant New Yorko antifa
šistinio italų' laikraščio re
daktorių 1943 metais. Ta 
žmogžudystė buvo įvykdyta 
Italijos fašistų vadeivos Mu
solinio “krikštatėvio” Dženo- 
vezės asmeniniu įsakymu. 
Paties Karmino Galantės nu
žudymas—vienas gangsterių 
grupuočių nesantaikos epizo
das.

3-IAS PUSLAPIS

Naujos knygos
IŠLEIDO “VAGA”

Vincas Mykolaitis-Putinas. 
Altorių šešėly (634 psl.). 
Lietuvių literatūros klasiko 
populiarus romanas. Šeštas 
leidimas.

Aleksandras Gudaitis-Gu- 
zevičius. Sąmokslas (1 t. 807 
psl.) II t. 955 psl.). Ketvir
toji šio rašytojo kūrinių seri
jos knyga. Romanas “Są
mokslas” apima 1922-1926 
metus. Autorių domina jau
nosios revoliucionierių kar
tos politinis brendimas ir 
pirmieji jų veiklos žingsniai. 
Pakartotinis leidimas.

Vytautas Sirijos Gira 
Aleksoto tiltas (455 psl.). 'lai 
ketvirtoji rašytojo kūrinių 
serijos knyga. Joje spausdi 
narni apsakymai ir apysakos, 
jau papžįstami skaitytojui iš 
kitų šio autoriaus knygų, ir 
dalis naujų kūrinių. Pagrin 
dinės autoriaus kūrinių hero
jės—moterys, kurioms skir 
ta sunki, bet prasminga gy
venimo dalia.

Bronius Mackevičius. Šer 
mukšnių skonis (328 psl.) 
Trijų poeto kūrybos dešimt 
mečių eilėraščių rinktinė. Šio 
autoriaus lyrika—tai lyg vi
sos kartos biografija. Jos 
pradžia—karas, toliau perei
nama į taikos metus, kur 
apdainuojamas žmonių dar 
bas. Tėvynė, gimtinė. "i;i 
džioji poezijos serija.”

Robertas Keturakis. Rei
kia mylinčio žmogaus (294 
psl.). Knygoje autorius liečia 
įvairias temas, vaizduoja 
įvairių sluoksnių žmones. 
Apybraižose aiškiai matomas 
sudėtingame gyvenime ieš 
kojimas grožio, gėrio, pašto 
vumo, rimties ir tiesos.

Danielius Mušinskas. Kol 
aušta rytas (121 psl.). Pir
moji autoriaus novelių kny 
gėlė.

Sigitas Renčys. Ištikimybė 
žmogui. (246 psl.). Pirmoji 
jauno kritiko knyga. Auto
rius nagrinėja lietuvių poetų 
(A. Jonyno, A. Žukausko, B. 
Matuzavičiaus, A. Baltakio ir 
kt.), prozininkų (J. Baltušio, 
A. Pociaus, V. Bubnio, K. 
Maruko, V. Petkevičiaus, R. 
Granausko ir kt.) ir drama
turgų (J. Grušo, Just. Mar
cinkevičiaus, K. Sajos) pas 
tarųjų metų kūrybą. “Pir
moji knyga.”

Vladas Baltuškevičius. Va 
saros zenitas (118 psl.). An
troji autoriaus eilėraščių 
knyga. Joje publikuojami 
eilėraščių ciklai, sonetai, 
poema.

Stasė Bucevičienė. Lengva 
turi savo taką (299 psl.). 
Rinktiniai apsakymai, para
šyti per pastaruosius dvide
šimt metų. Juose autorius 
vaizduoja žmogų ir gamtą, 
veda jį per miškus ir laukus, 
paupius ir paežerius. Apsa
kymai turi daug pažintinės 
reikšmės, ugdo meilę gam
tai. Iliustruota.

Aleksas Dabulskis. Žalias 
orkestras (32 psl.). Pirmoji 
poeto eilėraščių knygelė vai 
kams.

Anzelmas Matutis. Gervių 
kalvė (112 psl.). Rinktiniai 
eilėraščiai mažajam skaityto
jui. Knygutė, kaip ir kitos, 
skirtos vaikams, iliustruota 
spalvotais piešiniais.

Stefa Butkienė

20 detektyvų, dar daugiau 
FTB agentų stengiasi iš 
atskirų detalių smulkiai at
kurti K. Galantės nužudymo 
aplinkybes. Tačiau kas nuo 
to pasikeis? Priežastys atsi
rasti naujiems galante ms lie
ka tos pačios. Tai pirmiausia 
paminantis bet kokias mora
lės normas “privačios inicia
tyvos” monstras, pačias klai
kiausias formas įgijęs jokios 
policijos nesuvaldomose New 
Yorko nusikaltėlių “sferose.”

Sigitas Krivickas
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IŠ ATSIMINIMŲ

Povilas Pakarklis 
kariuo eneje

LAISVĖ PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO [AUGUST] 24, 1979

1932 metų pavasarį atvy
kau į Kauną atlikti karinės 
tarnybas. Pakliuvau į Ryšių 
batalioną telefono kuopą, 
kui i buvo Šančių kareivinė
se. Ne kaip jautiesi karama- 
tuose—nuo jų sienų dvelkia 
kaž kokia vėsuma, neįprasta 
aplinka . . . Sekmadienis. 
Užsiėmimų nėra. Nyku ir 
liūdna. Pažįstamų nėra. O už 
kareivinių langų šėlsta pava
saris, kaštanai uždegė savo 
žvakes —vilioja pavasariška 
gamta! 0 mes naujokėliai, 
tik ką atvykę esame karama- 
tuose.

Neturėdamas ką veikti 
einu per karamatus ir skai
tau kareivių pavardes ant 
lovų galugalių. Skaitau ant 
vienos lovos užrašyta: “jau
nas kareivis Povilas Pakark
lis.—Aha! Pažįstama pavar
dė. Jo ateistinius straipsnius 
skaičiau “Vagos” žurnale.

Taip ir susipažinau su Po
vilu Pakarkliu. Buvome vie
no ūgio, tai ir žengėme vie
noje gretoje visos kuopos 
priešakyje. P. Pakarklis bu
vo už mane apie 7 metais 
vyresnis, bet dėl mokslo vė
liau buvo paimtas į kariuo
menę Atmenu, ne lengva 

resniam buvo su mu- 
ikiuotėje, ir ant gimi-n 

nastikos įrankių. Už gimnas
tika gaudavo nuo tamsuolio

"turai t>/and’..:ninkt 
dažnai valyti be eilės prau- 
syklę ir k.

P. Pakarklis būdamas ka
riuomenėje buvo vegeta
ras- mėsos nevalgė. Tai jam 
»r kareivio uuvo silp
nas. Mačiau kaip jo rauminys 
virpėjo per durtuvų kauty
nių užsiėmimus. Stovėdavo 
ir valandas po šautuvu. Bet 
buvo kantrus, ištvermingas. 
Nesiskundė. O kaip žygiuo
dama kuopa uždainuodavo 
“ant kalno mūrai,” traukė 
dainą, pralinksmindavo. P. 
Pakarklis negerė svaigalų ir 
nerūkė. Su visais stengėsi 
sugyventi. Vėliau visi karei
viai sužinojo, kad jisai yra 
istorikas, mokytas, jam leng
viau buvo per gimnastiką, 
neužgauliodavo. Bet ant tur- 
nyko prievarta užversdavo, 
o jis to bijojo.

Prieš piet užsiėmimams 
eidavome į Aukštuosius Šan- 
čus. Kiekvienas skyrius at
skirai vedė įvairias pamokas. 
Tai būdavo mūsų skyrinin
kas ir sako:

— Pakarki!, paimk šautu
vą, atsistok ir papasakok lig 
iš Lietuvos istorijos arba 
apie Vokietiją. Kas iš tų 
statulų ir šautuvo dalių aiš
kinimo, nusibodo.

Taip išklausėme ne vieną 
įdomią jo paskaitą iš Lietu
vos istorijos, vis apie kry
žiuočius. Turėjo gerą atmintį 
ir mokėjo įdomiai pasakoti. 
Mūsų skyriuje kartu tarnavo 
ir Adolfas Jucius, tuomet, 
berods, Belgijoje ėję moks
lus. Tasai mažai ką pasakojo. 
Jo mokslo šakos mūsų sky
riaus “publika” vis vien ne 
ką būtų supratusi. Dėl to P. 
Pakarklis turėjo daug kalbė
ti. O mums visiems beklau
sant greitai ateidavo pietų 
laikas ir ne taip nuobodžiai 
slinkdavo kareivio—naujoko 
laikas. Kai priartėdavo kari
ninkas P. Pakarklis aiškina 
šautuvo dalis, tasai nusitoli
na, jis vėl nutrauktą pasako
jimą toliau tęsia. Ir taip daug 
kartų.

Mums naujokams būdavo 
ir tikybos pamoka, berods, 
kartą į savaitę. Tuomet Ry
šių bataliono kapelionu buvo 
kunigas Juška. Geras pa
mokslininkas ir daug kelia
vęs po pasaulį. P. Pakarklis 
buvo laisvamanis. Per tiky
bos pamokas P. Pakarklis 
paliesdavo savo klausimais 
silpnas ir jautrias tikybos 
vietas ir smarkiai sukirsdavo

kapelioną. Po kelių tokių 
diskusijų, kur būdavo kun. 
Juška nugalėtas, P. Pakark
lio į tikybas pamokas nelei
do. Karinė vadovybė, matyt, 
nenorėjo, kad du šimtai jau
nų kareivių klausytųsi ateis
to išvedžiojimų. Sekmadie
niais kareivius vesdavo į 
bažnyčią (Šančių bažnytėlę) 
mišių klausyti. P. Pakarklis 
ir ten neidavo—jo ir nevarė. 
Jis pasilikęs kareivinėje 
skaitydavo.

Atėjo ir priesaikos laikas. 
Iš visos kuopos tik vienas P. 
Pakarklis davė viešą pasiža
dėjimą—priesaiką, atsisakęs 
bučiuoti kryželį ir evengeli- 
ją. Tais laikais tai buvo 
iššūkis nusistovėjusiai tvar
kai.

Prisimenu, kad būdamas 
naujoku P. Pakarklis žiūrėjo 
korektūrą Įeit. Urbono eilė
raščių rinkimui. Urbonas ta
da irgi tarnavo Ryšių bata
lione. Vėliau P. Pakarklis 
baigė Ryšių bataliono moka
mą kuopą, radistų klasę ir 
gavo grandinio laipsnį.

Iš to laipsnio jisai kartą 
juokėsi. Tada P. Pakarklis 
Kauno universitete studijavo 
teisę ir paskaitas lankyti jam 
leido, užsisiuvo jisai grandi
nio laipsnį ir uniformuotas 

!nuėjo į paskaitas. Ant uni
versiteto laiptų sutiko profe
sorių Leoną. Leonas ir susu 
ko:

O Pakarklis jau viršyla! 
Sveikinu, sveikinu!

Prof. Leonas susipainiojo 
kariškių žymėse ir todėl su
klydo.

— Tegul profesorius Leo
nas galvoja, kad aš viršy
la,—juokęsi Pakarklis.—Vis 
aukščiau, o ne žemiau kitų.

Po visų kariškų mokslų ir 
muštrų senam kareiviui dau
giau laisvo laiko atsirado. 
Labiau kilo į mokslą, o kartu 
gilinosi į istoriją. Daug kny-

gų lenkų, lotynų, prancūzų, 
latvių kalbomis parsinešdavo 
iš universiteto bibliotekos ir 
jas skaitė, žymėjosi. Tada 
parašė ir atspausdino “Mūsų 
žinyne” savo straipsnų “Klai
pėdos srities gyventojų tau
tybė.” Atsispausdino atskira 
brošiura-knygele ir išsiunti
nėjo kai kuriems asmenims, 
jų tarpe ir dr. J. Geruliui 
Karaliaučiuje, Vokietijoj.

— Tegu paskaito—pasakė 
užrašydamas jo adresą ant 
bendarolės.

P. Pakarklis pasakojo apie 
savo studijų laikus Karaliau
čiaus universitete. Kaip jam 
buvo universiteto vadovybės 
pasiūlyta būti vokiškosios 
orentacijas ir už tai žadėjo 
daug lengvatų. P. Pakarklis 
liko ištikimas lietuvių tautai, 
pagundoms nepasidavė. Pa
sakojo, jog tada Vokietijos 
universitetuose už pinigus 
galima buvo nusipirkti dak
taratus. Jis žinojo net kelis 
lietuvius Lietuvoje taip nusi
pirkusius daktaratus.

Kartą per užsiėmimus 
klasėje P. Pakarklis susigin
čijo su radijo kuopos vado 
pavaduotoju kapitonu Luč- 
kausku tikybos klausimu. 
Lučkauskas begindamas ti
kėjimą karščiavosi, o Pakar
klis labai šaltai ir reta savo 
kalba jį sukirsdavo. Stebėjo
mės Pakarklio aštria atminti
mi—jisai ištisas citatas iš 
švento rašto, o ypač šv. 
Augustiną mintinai kartojo. 
Nenorėdamas kareivių akyse 
būti sukritikuotam Lučkaus
kas Pakarklį nusivedė į at
skirą kambarį ir ten ginčijo
si, kirtosi. Mes laukėme re
zultatų. Išėjęs Pakarklis šyp
sodamasis pranešė:

Neatsilaikė.
Šiaip nežiūrint, kad Pa

karklis už mus buvo daug 
vyresnis, bet buvo 
kas, sugyvenamas, 
vienu dvarininko 
Goštautu, kirtosi,
susibarimo. Goštautas laikėsi 
tuometinių lenkų ponų ma- 
nierių, o P. Pakarklis buvo

draugiš-
Bet su 
sūnumi 
net iki

paprastas, valstietiškas, lai
kėsi mūsų-sodiečių papročių, 
be tų visokių “prosą pana.” 
Kareivis Goštautas Belgijoje 
studijavo ir visai lietuviškos 
spaudos neskaitė, o tik pran
cūzų kalba. Mokėjo prancūzų 
kalbą ir P. Pakarklis, bet 
Goštautas juokdavosi kokia 
jo neteisinga tartis prancū 
ziškai šnekant. Goštautas la
bai nekentė Pakarklio ir į 
vadindavo “lietuviška meš
ka.” P. Pakarklis į Goštauto 
replikas nekreipė dėmesio.

1932-1933 metais Radio 
kuopoje, kur tuomet tarnavo 
Pakarklis ir aš, buvo daug 
prasilavinusių kareivių, bai
gusių gimnazijas ir studentų. 
Buvo ir daugiau, be Goštau
to, dvarininkų sūnų, bet tie 
buvo taktiški ir ne kartą 
tramdė išsišokėlį Goštautą. 
Radio kuopos ta laida buvo 
tautybių ir luomų mišinys.

Laisvalaikiais buvo progų 
išsikalbėti, o Pakarklis ne
praleisdavo progas kuopos 
kareivių tarpe skleisti laisva- 
manybės—ateistinių idėjų. 
Dažnai, kaip tarp jaunų vy
rų, kalba krypo meilės tema, 
P. Pakarklis sakydavo:

Vedusius turi ne sakra
mentai, o tarpusavio suprati
mas gerbimas, meilė, vieno 
antru pasitikėjimas išlaikyti 
šeimos laimę, jos darnumą. 
Veskitės ne dėl turto, o iš 
meilės.

Ir čia pat Pakarklis užniū
niuodavo savo mėgstamą 
dainą:

“pati bernelį pamylėjau— 
pati aš jį bučiavau”. . .

Tarnybos laikas bėgo. Ma
ne iškomendavo į Gaižiūnų 
paligoną kaip radiotelegra- 
fistą palaikyti radijo ryšį 
tarp aviacijos ir artilerijos, 
per artilerijos šaudymus. 
Liepos mėnesį mane atšaukė 
iš Gaižūnų atgal į Kauną. 
Vykstu. Iš Šilosėdų dvaro į 
Ruklą pėsčias pilnoje apran
goje. Karšta. Čiuožia prakai
tas einant smėlio keliu. Ruk
los dvare, viename pastate 
randu ant stalo sėdintį P.

Žemdirbių pagalbininkė t

Lome- 
pieno

nebus

Pakarklį, nusimetęs šalmą ir 
visą šarvuotę, besišluostantį 
nuo veido prakaitą—jisai ką 
tik atžygiavo iš Gaižūnų ge
ležinkelio stoties pakeisti 
mane. Apsikrovęs kaimiškais 
džiovintais sūriais. Jais pa
vaišino mane. Aš nusišypso
jau ir jam pasakiau, kad 
čia—Novosiolkose ar 
niuose, tų sūrių ir 
gausi kiek nori.

O aš bijojau, kad
kur gauti, tai prisipirkau 
Kaune. Ir tempiu —atsakė 
jis.

Pasikalbėjome, pasidalino
me naujienomis, įspūdžiais, 
atsikvėpėme ir nuėjome—P. 
Pakarklis į Silosėdus, o aš į 
Gaižiūnų stotį.

Rudeniop sugrįžo P. Pa
karklis į kuopą. Bėgo pasku
tinės nuobodžios mūsų tar
nybos dienos kareivinėse. 
Baigėsi mūsų pusantrų metų 
tarnybos laikas. Paleidimo 
išvakarėse nuvedė mūsų 
kuopą į valstybinį teatrą. 
Einant į kareivines spartelė- 
jome koją Laisvės alėjoje — 
ppikėleme ne vieną ponelį iš 
miego, nes buvo po vidur
nakčio. Mačiau, kaip ener
gingai ir Pakarklis kalė koją 
į asfaltą ir grindinį. Kalėm 
paskutinį kartą. Rytoj visi 
pabudome.

Tai trumpa akimirką iš 
turiningo Povilo Pakarklio 
gyvenimo, to žmogaus kuris, 
taip mylėjo savo tautą, dėl 
kurios tiek dirbo. Šitą jo 
gyvenimo laikotarpį tegaliu 
tik aš vienas nušviesti. Tam 
ir aprašiau.

V. Ulčinskas
1978.XI30.
Lietuva

Tel Aviv. — Rugpjūčio 13 
d. Izraelyje įvyko visuotinas 
dviejų valandų protesto 
prieš kainų pakilimą strei
kas. Jame dalyvavo daugiau 
kaip milijonas darbininkų. Jį 
pravedė Industrinių Darbo 
Unijų Federacija.

IŠ GRIUVĖSIŲ PAKILI S
Pirmasls Amerikos lietuvis, aplankęs Lietuvą po Antrojo pasaulinio karo, 

1946 m., buvo žymusis mūsų išeivijos veikėjas ANTANAS BIMBA, 
įspūdžius 
Antrąkart 
jo paties 
viešnagės 
Amerikos

Spausdiname ištraukų iš šios knygos skyriaus „žvilgsnis j kai kuriuos miestus**, 
pasakojančių apie respublikos sostinę Vilnių.

1945—
Šio apsilankymo 

jis aprašė „Laisvės4* dienraštyje, taip pat knygoje „Prisikėlusi Lietuva**. 
| Tarybų Lietuvą A. Bimba atvyko po poros dešimčių metų. Atvyko, kad, 
žodžiais, nusikratytų baisiu fašistų nuniokoto krašto vaizdu. Po antrosios 
A. Bimba parašė knygą „Klesti Nemuno kraštas**, kurią 1967 m. Išleido 
lietuvių darbininkų literatūros draugija.

Puikiai pamenu, kaip jis 
atrodė 1945 metais. Hitle
rininkai Vilnių griovė be 
pasigailėjimo. Griaudami 
Vilnių, jie žinojo, kad ža
loja lietuvių tautos širdį, 
ir todėl siekė iš jos ma
žai ką bepalikti.

Vilniuje buvo sugriauti 
43 procentai gyvenamojo 
ploto, sunaikinta jo pra
monė, komunaliniai-kultū- 
riniai pastatai, mokyklos, 
ligoninės, elektrinė, van
dentiekis ir tiltai. Taip 
pat žuvo beveik pusė la
bai vertingų architektūri
nių paminklų. Vaizdas 
buvo baisus...

Bet todėl, kad vilnie
čiams jų sostinė buvo to
kia šventa, taip giliai šir
dyje, jos žmonės didžiau
siu ryžtu ėmėsi jos atsta
tymo, jos prikėlimo iš 
griuvėsių. Man pasakojo 
tada Vilniuje darbavęsi, 
kad, atidirbę darbą, tūks
tančius valandų savano
riškai dirbo moksleiviai ir 
btudentai, mokytojai ir 
profesoriai, tarnautojai ir 
namų šeimininkės, papras
ti darbininkai ir mokslo 
vyrai. Visi dirbo vienin
gai, su jaunatviška ener-

gija: su dainomis lūpose 
tvarkė griuvėsius, nešiojo 
akmenis, dėjo plytų prie 
plytos, sodino medelius, 
gėles. Dirbo ne tik vilnie
čiai, bet ir talkininkai iš 
visų Lietuvos kampelių. 
Ir taip per keletą metų 
Vilnius buvo iš esmės at
statytas. ..

Vilnius < 
apie vieną 
respublikos 
bendrosios 
Palyginus su 
pramonės gamyba padidė
jo apie 60 kartų. Vilniaus 
pramonės augimą parodo 
ir jo darbininkų skaičiaus 
augimas: 1958 metais Vil
niaus 
32 000 
metais 
53 700, 
daugiau kaip 63 000 dar
bininkų. O visas pramo
nės įmonių personalas su
darė daugiau kaip 76 000 
žmonių.

Imkime, kad ir vakari
nėje miesto dalyje esantį 
Raudonosios Armijos 
prospektą, kurį vilniečiai 
su pasididžiavimu dar va
dina ir „Pramonės pro
spektu". Čia pastatytos

dabar duoda 
ketvirtadalį 

pramonės 
produkcijos. 
1945 metais,

pramonėje dirbo 
darbininkų, 1960 
— 41 700, 1963 — 

1966 metais —

NUOTRAUKOJE: darbininkų vaikai darželyje mielai 
naudojasi kvarcu.

NUOTRAUKOJE: šiltnamiuose—tūkstančiai elektros lempų.

Šiaulių rajono Ginkūnų ta
rybiniame ūkyje elektros 
ūkis bene didžiausias Lietu
voje. Fermose ir sandėliuo
se, šiltnamiuose ir inkubato
riuje bei kituose pastatuose 
dirba 723 elektros varikliai, 
kurių bendras galingumas 
daugiau kaip 2,5 tūkstančio 
kilovatų.

Elektra tvirtai įėjo į darbi-

A. Dilio nuotr. 
ninku buitį. Vien tik buiti
niams reikalams čia kasmet 
sunaudojama daugiau kaip 
po 100 tūkstančių kilovatva
landžių. Ūkio energetiniam 
ūkiui vadovauja vyr. energe
tikas. Šiaulių Politechnikumo 
auklėtinis Algirdas Petraus
kas. Jam talkina 14 diplo
muotų elektrikų.

Skiriu žmonai
Ieškojau aš tavęs nakty tamsioj; 
Pabudęs, rytą neradau tavęs . . . 
Taip ilgu, ilgu darėsi sieloj, 
O mintys bėgo į dienas senas:

Tenai toli tave aš suradau;
Šypsojos gėlės mums kalnų . . .
Tenai atidaviau aš visa tau,
Ką gero tik savy radau . . .

Tu man aukojai meilę tyrą, 
Aukojai man kilnius jausmus;
Tu kas brangiausia man paskyrei . . .
Jaunystes polėkius didžius.

Šiandieną tavo veidas šviečia—
Per didį tolį jį matau;
O kad sutikt tave galėčiau,
Aš priklausyčiau vien tik tau!

Kęstutis Balčiūnas

visiškai naujos, stam
bios, modemiškos ir toli 
už Lietuvos ribų savo 
produkcija garsėjančios 
įmonės: elektrinio suviri
nimo įrengimų gamykla, 
namų statybos kombinatas, 
radijo komponentų ga
mykla, plastmasinių dirbi- 

plokščių 
kombi- 

tuo tar

nių, medienos 
gamyklos, mėsos 
natas ir kitos. Gi 
pu po karo šiose vietose
arba riogsojo mediniai 
namiūkščiai, arba tyvulia
vo pelkės. ..

Aišku, kad buvo neįma
noma asmeniškai susipa
žinti su visomis Vilniaus 
pokario metais sukurtomis 
didžiulėmis, moderniško
mis pramoninėmis įmo
nėmis. Bet aš tikiu, kad 
elektroninių skaičiavimo 
mašinų gamyklos, kurioje 
lankiausi ir mačiau iš lau
ko, ir iš vidaus, istorija 
yra daugumos tų įmonių 
gimimo ir išaugimo isto
rija.

Pirmiausia 
Bronius 
davė

direktorius 
Borisą man pa- 
dvi nuotraukas, 
matosi prie Vil- 

laukas, kuriameniaus 
stūkso tik vienas apleis-

tas pastatėlis, o prie jo 
stovi vyras. Antroje — gra
žūs, didžiuliai pastatai. Pa
sirodo, kad tai šio skai
čiavimo. mašinų fabriko 
pastatai, iškilę prieš de
šimtį metų buvusiame 
gryname lauke. Tiesiog 
fantastiška! Sunku net ti
kėti. Ir dar kas įdomiau
sia, tai kad šis vyras, se
nas kovotojas — pogrin
dininkas, dabar šio milži
niško fabriko direktorius.

Jis pervedė mane per 
fabriką ir parodė įvairias 
operacijas, o paskui savo 
kabinete su neslepiamu 
pasididžiavimu apie savo 
fabriko kolektyvą sutei
kė duomenų. Pasirodo, 
kad gamykloje dirba 
4 000 darbininkų. Beveik 
visi jie jauni vyrai ir mo
terys. Moterų 40 procen
tų. Inžinierių-technikų 
800. Vakarais aukštojo 
mokslo siekia 200, o vidu
rines specialiąsias mokyk
las lanko 400. Fabrikui 
kadrus paruošė Vilniaus 
universitetas ir Kauno po
litechnikos institutas. Už 
gerą produkciją fabrikas 
apdovanotas Raudonosios 
vėliavos ordinu. 1967 me
tais pradėta fabriką dar 
labiau plėsti. Kai didini
mas bus baigtas, gamyk
los produkcija pasidvigu- 
bins!

Apskritai Vilniaus pra
monė dabar tiek pajėgi ir 
turi tokį gerą vardą, kad 
jos produkcija ekspor
tuojama į 50 šalių. Pa
vyzdžiui, net į 30 valsty
bių eksportuojamos meta
lo apdirbimo staklės, į 35 
šalis — elektrinio suviri
nimo įrengimai.

Bet, žinoma, Vilnius ne 
tik. svarbus pramonės ži-

ir stambiausias 
administracinis, 

ir mokslinis

žmonių. Statyba
1967—1968 me-

keletas 
yra 40 
įstaigų,

skaičių: 
mokslinio 

kuriose

aš įsitikinau, kad

Jame 
kaip 

Gausi

dinys, bet 
Lietuvos 
kultūrinis 
centras.

Štai 
Vilniuje 
tyrimo
dirba 1 500 mokslinių dar
buotojų. Čia yra dauguma 
Mokslų Akademijos insti
tutų.

Vilnius kartu ir studen
tijos miestas. Čia veikia 
Valstybinis Kapsuko uni
versitetas, Pedagoginis 
institutas, Kauno politech
nikos instituto Vilniaus 
filialas, Dailės institutas, 
Konservatorija, 
mokosi daugiau 
25 000 studentų,
sostinės ir moksleivių ar
mija — 50 000. Bendrojo 
lavinimo mokyklose dirba 
2 600 mokytojų. Po karo 
Vilniuje pastatyti 25 mo
kykloms pastatai...

1966 metais sostinė jau 
turėjo 305 000 gyventojų. 
Miesto gyvenamasis plo
tas dabar dvigubai dides
nis negu 1945 metais!

Prieš keletą metų deši
niajame Neries krante 
(prieš Antakalnį), Dzef^ 
žinskio gatvės gale, dar 
tebebuvo tušti plotai. O 
dabar — tai didžiulis mik
rorajonas. Sakoma, kad 
šio rajono statybos mas
tai ir spartumas net pa
čius vilniečius stebina. 
Baigus šį rajoną statyti, 
jame gyvens 20 000 vil
niečių.

Lazdynuose — Viršuliš- 
kėse išaugs naujas mies
tas (miesto pietvakariuo
se, Kauno link), kuriame 
gyvens 115 000 vilniečių. 
Pirmasis gyvenamasis ra
jonas (Lazdynų) jau su
projektuotas. Jame gyvens

35 000 
prasidės 
tais.

Na, o
dar nuostabesnė yra Vil
niaus ateitis. 1966—1980 
metų laikotarpiu miesto 
centre išaugs nauji Aka
deminio operos ir baleto 
teatro rūmai, universalinė 
parduotuvė, parodų pavil
jonas, sporto įrengimų 
kompleksas, kurio pagrin
dinė sporto salė galės su
talpinti daugiau kaip 
5 000 žiūrovų. Statoma 
daug vaikų darželių-lop- 
šelių. Antakalnyje, prie 
naujų Lietuvos kino studi
jos paviljonų, išaugs išti-: 
sas studentų miestelis. . .

Toliau bus tęsiami Lie
tuvos mokslini ų-ręsta u ra-' 
cinių dirbtuvių kolektyvo 
paruošto senamiesčio per^, 
statymo plano darbai. Ar-: 
timiausioje ateityje sena
miestis savo senąja archi
tektūra pašviesės, o gy-- 
ventojai butuose turės vi- 
sus naujų namų patogu
mus.

Manoma, kad 1980 me
tais Vilnius turės 450 000 
gyventojų.

Skaltome šias Antano 
Bimbos knygos eilutes ir 
mintyse priduriame: jau 
senokai pastatyta ir sosti
nės Lazdynų rajonas, k 
naujasis Operos Ir baleto 
teatras, ir Sporto rūmai, ir 
daug kitų statinių, kurių 
dar nematė gerbiamasis 
tautietis savo viešnagės 
dienomis. Tokia veržli, di
namiška mūsų gyvenimo 
tikrovė. Ir nėra abejonės, 
kad tai, kas Šiandien tik 
planuose ir svajonėse, ry
toj bus kasdieniška realy-

o
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KANADOS ŽINIOS Gerbia II a tautiete
P. Bendzaitis!

Iš KLLD CK Raštinės
IŠ KLLD CK RAŠTINĖS 
AUKA APŠVIETOS 
FONDUI

Draugė R. Antanavičienė, 
Stroud, Ont., apšvietos fon
dui paaukojo $10.00. Širdin
gas jai ačiū. 

♦ * *
PASIDARBUOKIM 
“LAISVEI”

“Laisvės” administracija 
pranešė, kad “Laisvės” vajus 
prenumeratoms atnaujinti ir 
sukelti $20,000 paramos pra
sidės rugsėjo 1 dieną. Tai 
labai svarbus pažangiųjų lie
tuvių reikalas, kaip JAV, 
taip ir Kanadoje.

Kanados Lietuvių Litera- 
i tūros Draugijos kuopos, kur 
j jos dar tebegyvuoja, turėtų 
apsvarstyti “Laisvės” vajų 

I savo susirinkimuose, o kur 
nėra kuopų, bet dar yra 
pavienių narių, draugai ir 
draugės turėtų įsipareigoti 
atnaujinti senus skaitytojus 
ir parinkti aukų.

Gyvename laikotarpį, kai 
eina intensyvi kova tarp tai
kos ir karo šalininkų. Pažan
gi spauda yra nepaprastai 
svarbus ginklas kovoje už 
taika, prieš karų. Padėkime 
jai. J. Yla

KLLD CK Sekretorius

TORONTO, ONTARIO
MIRĖ BROLIS

M. Guoba gavo žinia iš 
Lietuvos, kad ten mirė jo 
brolis. Gili jam užuojauta.

y * * *

MIRĖ KUNDROTŲ SŪNUS
Teko girdėti, kad mirė 

Kundrotų sūnus, vos 30 me
tų amžiaus.

Taipgi mirė Albertas Ski- 
nulis, sulaukęs vos 61 metų 
amžiaus. Gyveno St. Cathe
rines. Paliko šeima, keturi

broliai—vienas Hamiltone, 
du Toronte ir vienas Osha- 
woje.

* * *
SERGA

Serga abudu Jakavičiai— 
Stanley ir Zosė. Abu buvo 
ligoninėj. Jakavičiui buvo 
padaryta operacija.

Draugė Jakavičienė buvo 
veikli draugė, priklausė prie 
choro, darbavosi LB vajuose, 
parengimuose, kai sveikata 
leido. Linkiu jiems greitai 
susveikti. Rep.

MONTREAL, QUEBEC
Moterų Klubas praeitą sa

vaitę buvo suruošęs pikniką 
pas mielą V. Vekterienę jos 
gražioje vasarvietėje.

Pati šeimininkė visus gra
žiai priėmė, kaip savo bran
gius svečius. Dėl to ir mūsų 
piknikai sėkmingi, nes ir pati 
šeimininkė yra Klubo narė.

Šį kartą piknikui diena 
pasitaikė auksinė. Saulė, ro
dos, sakyte sako: “Džiauki
tės mano spinduliais!”

Turėjome ir garbingų sve
čių iš Lietuvos. Tai buvo 
Laima ir Robertas Verbai. 
Jie filmavo ir mus ir prašė 
padainuoti senų lietuviškų 
dainų. Sako: Jūsų giminės 
pamatys jus televizijoje.

Piknike buvo ir ką tik iš 
Lietuvos grįžusių tautiečių. 
Jie su džiaugsmu dalinosi 
įspūdžiais iš viešnagės Lietu
voje. Buvo malonu klausytis.

Pikniku, rodosi, visi buvo 
patenkinti ir klausinėjo, ar 
dar rengsime kitą pikniką. 
Klubo valdyba ir narės paža
dėjo rengti.

Mieli mūsų tautiečiai, rū
pinkimės ir renkime įvairius 
parengimus, kokius tik gali
me. Prasideda mūsų “Lais
vės” laikraščio metinis vajus. 
Žinome, draugai, kad jeigu 
nesukelsime reikiamos su
mos pinigų, tai laikraščiui 
bus sunku išsilaikyti. Ir ką 
mes darytume be savo laik
raščio? Atsiminkime, kad 
kaip viskas, taip laikraščio 
išleidimas labai pabrango. 
Todėl ir finansinės paramos 
jam reikia daugiau.

Lai gyvuoja mūsų laikraš
tis “Laisvė”!

Lai gyvuoja pažangusis ju
dėjimas už pasaulinę taiką!

P. B. Grandma

Labai atsiprašau, kad taip 
ilgai užtrukau su atsakymu į 
Jūsų įdomų ir kupiną įvairių 
minčių laišką. Jį skaityti 
man buvo labai įdomu, nes 
jame atsispindi vyresniosios 
mūsų lietuviškos išeivijos 
kartos gyvenimas ir nuomo
nė apie šių dienų gyvenimą. 
Su atsakymu užtrukau todėl, 
kad vasaros metu turėjau 
daug svečių ir nebuvo laiko 
rašyti laiškus.

Aš labai džiaugiuos, kad 
mano siųstas knygas gavote 
ir kad jos Jums įdomios. Dėl 
atsilyginimo nesijaudinkit: 
lietuvių tauta dabar pakan
kamai turtinga ir gali veltui 
siųsti lietuviškas knygas sa
vo tautiečiams gyvenantiems 
užsienyje. Mes Lietuvoje visi 
gerai suprantame, kad tau
tiečiai ilgisi savo tėvų žemės, 
todėl nors per lietuvišką 
spaudą stengiamės numažin
ti jų tėviškės ilgesį.

Atsiųstų lietuviškų knygų 
negailėkit duoti pasiskaityti 
ir kitiems tautiečiams. Jeigu 
reikia, tai parašykit, ir aš 
atsiųsiu daugiau. Tegul lietu
viškas knygas skaito ir dipu
kai, nes ir tarp jų yra 
neblogų žmonių. Dipukus 
mes skirstome į dvi rūšis: 
viena—tai tie, kurie vokiškų
jų fašistų okupacijos metu 
tarnavo fašistams, padėjo 
jiems naikinti žydus ir savo 
brolius lietuvius, nenorėju
sius paklusti fašistams, an
tra—tai tie lietuviai, kurie 
paveikti antitarybinės agita
cijos, pabėgo iš Lietuvos nuo 
Tarybų valdžios, arba buvo 
prievarta išvežti iš Lietuvos. 
Pirmieji yra nusikaltę prieš 
lietuvių tautą ir jie žino, kad 
Lietuvos liaudis juos skaito 
išdavikais. Jiems nėra vietos 
Tarybų Lietuvoje, už tai jie 
nekenčia nei Tarybų Lietu
vos, nei lietuvių tautos, gy
venančios laisvoje Tarybų 
Lietuvoje, nei bet kokios 
geros žinios iš Tarybų Lietu
vos. Reikia pasakyti, kad 
jaunoji lietuvių karta jau 
užmiršo jų pavardes ir var
dus, ir kad tokie išdavikai 
kadaise gyveno Lietuvos že
mėje. Lietuvių tautos atmin
tyje jie “išnyks kaip dūmas, 
išblaškomas vėjo, ir niekas 
jų neminės.” Kitas reikalas 
su tais dipukais, kurie pa
veikti antitarybinės agitaci

jos pabėgo iš Lietuvos, arba 
buvo prievarta išvežti. Jie 
niekuo neprasikalto lietuvių 
tautai ir jiems reikia padėti, 
kad jie neužmirštų savo tau
tos kalbos ir jos kultūros. 
Todėl dipukas dipukui nely
gus: tokie, kaip buvę bur
mistrais vokiečių okupacijos 
metais—tai nusikaltėliai, o 
tokie, kurie atsidūrė sveti
mose šalyse nieko blogo savo 
tautai nepadarę—tai jau ne
kalti, priešų suvedžioti žmo
nės. Dauguma jų iki šiol 
galvoja, jog Tarybų Lietuvo
je vargas, badas ir priespau
da, todėl jie Jums ir atrodo, 
kaip Jūs rašote “apykvailiai.”

Lietuvių tauta dabar gyve
na gerai, pas mus nėra nei 
bedarbių nei elgetų. Neregė
tai pakilo lietuvių tautos kul
tūra, mokslas ir ekonomika. 
Pakilti iš griuvėsių po karo 
Lietuvai padėjo visos Tary
binės tautos, nes pas mus 
nėra tautų neapykantos. Vi
sos tautos lygios, viena kitai 
broliškai padeda ir gerbia 
vienas kitos kalbą ir kultūrą. 
Vakaruose daugeliui tas ne
suprantama, ypač dipukams. 
Bet tai yra tarybinio gyveni
mo tikrovė, kurią mato kiek
vienas mūsų išeivis, atvykęs 
aplankyti savo tėvų šalį.

Jūs rašote, kad Jūsų duk
terys yra ištekėjusios už 
anglų, bet dar moka skaityti 
ir rašyti lietuviškai. Tai yra 
visai natūralu. Jūsų dukros 
teisingai daro įsitvirtinda- 
mos į gyvenimą ten, į kur jas 
atvežėte Jūs, jų tėvai. Joms 
reikia gyventi ir jos teisingai 
padarė sukurdamos šeimas 
su žmonėmis, kurie joms 
patiko. Džiugu, kad jos neuž
miršo savo tėvų kalbos, nes 
tautinė dvasia ir kultūra, tik 
stiprina žmogų gyvenimo ko
voje už gėrį ir laimę. Todėl 
aš linkiu Jūsų dukterims 
laimės gyvenime ir neuž
miršti, kad jos yra lietuviš
kos kilmės. Jeigu jos suge
bės perduoti savo lietuviškos 
kilmės supratimą ir savo 
vaikams, nuo to blogiau ne
bus.

Baigdamas linkiu Jums 
sveikatos ir ilgiausių metų, o 
Jūsų šeimai laimės ir sėk
mės.

Su pagerba
P. Petronis

B. Tamošaitis lankėsi Lietuvoje. Stovi prie motinos ir tėvo 
kapų.

Baigiasi atostogų laikas

PRANEŠIMAS
Montrealo Sūnų ir Dukterų Pašalpinės dr-jos susirinki

mas įvyks rugsėjo (Sept.) 8 d. 1 vai. po pietų. Tikimės, kad 
visi, po atostogų esate pailsėję, ir galėsite dalyvauti. 
Susirinkimas įvyks toje pačioje salėje, 3447 St. Laurient 
St.

Bus apkalbėti ruošos darbai ruošiamam baliui kuris įvyks 
rugsėjo 29 d. 7 vai. šv. Kazimiero parapijos salėje. Iki 
pasimatymo. Valdyba

Montreal, Canada. — Šios 
kolonijos tautiečiai vasaros 
laiką išnaudojo labai įvairiai: 
vieni poilsiavo savo ar drau
gų vasarvietėse, kiti vyko į 
kitas provincijas, į žymesnes 
vietas, treti poilsiavosi ir 
svečiavosi pas kaimynus 
amerikiečius, o nemaža jų 
aplankė ir gimtinę. Bet jau 
baigiasi vasara, ir prasidės 
veikla salėse. Pažangiečiams 
artinasi didžioji darby metė, 
tai “Laisvės” vajus, kuris 
prasidės rugsėjo-September 
1 d. Mūsų vajininkams, kurie 
artinasi prie aštuoniasdešim
tųjų, teks gerokai pasitemp
ti.

Montrealiečiai per pasta
ruosius kelis metus visuomet 
vajuje buvo pirmi. Tikiu, 
kad ir šiemet neatsiliksime, 
žinoma, jei skaitytojai su
pras mūsų nelengvą darbą ir 
gražiai kooperuos.

Pirmas parengimas
Nebe už kalnų Sūnų ir 

Dukterų pašalpinės draugi
jos didysis metinis parengi
mas, kuris ruošiamas rugsė
jo 29 d.

Iš praeities žinome, kad 
šios draugijos parengimai vi
suomet būdavo dideli ir pui
kūs, tai nereikia abejoti, kad 
ir šis sutrauks daug publikos

ir bus įvairus . . . Apie tai 
smulkiau jus informuos pa
tys rengėjai, o aš tik “ap- 
znaiminu,” kad jau iš anksto 
ruoštumėtės dalyvauti.

Mirtis—ligoniai
Rugpjūčio 12 d. mirė Al

bertas Mailas, sulaukęs 61 
metų amžiaus. Giliame liūde
syje liko velionio žmona An
gela Palubinskaitė ir trys 
vaikai.

Jau kuris laikas nesijaučia 
gerai plačiai montrealiečiams 
žinoma Alice Juškienė.

Sunkiai susirgo ir Royal 
Victorijos ligoninėje pagul
dytas Pranas Paukštaitis.

Buvo sušlubavusi sveikata 
Ch. Ambrasui ir J. Teleniui.

Buvo išvykę-atvykę
Pas J. Telenį buvo atvyku

si jo sesute A. Linartienė iš 
JAV.

Pas St. Virbalą svečiavosi 
jo marti iš JAV.

L. ir G. Fileriai su dukrele 
atostogas praleido JAV, ap
lankydami žymesnes vietas.

Ed. ir A. Matukai (Ma
thewson) su vaikais savo 
atostogas praleido Onatarioj. 
Jie taipgi lankė žymias vie
tas.

St. Virbalas išvyko į Jung
tines Amerikos Valstijas ap
lankyti savo sūnų. P. K.

Šiurpus skaičiai apie 
JAV vaikus
ALISE JONIKIENĖ

Šių metų gegužės 15 die
ną “New York Times” dien
raštyje tilpo žinia iš New 
Yorko-Bronx apylinkės, ku
rioj pranešama, kad ten yra 
32,0000 fiziniai ir protiniai 
sergančių vaikų ir kūdikių. 
Kalbama vien tik apie moky
klą lankančius vaikus. O kur 
dar tie, kurie trūnija ligoni
nėse, ar tiesiai beprotna
miuose?

Skaitau ir savo akimis ne
tikiu. Skaitau antru kar
tu .. . gal aš praleidau kai 
ką nepastebėjusi. Gal kalba
ma apie visą New Yorko 
miestą. Mat, negaliu tikėti, 
kad vien Bronxe būtų tiek 
tokių vaikų. Bet matau, kad 
kalbama vien apie Bronx 
apylinkę.

Jau gan senokai, bet prisi
menu mačiusi per TV, kiek 
šalyje randasi jaunų vyrų 
(kai kurie tik paaugliai) kurie 
pelno sau duoną iš prostituci
jos. Jų yra keturis kartus 
daugiau negu mergaičių. Juk 
tai irgi savotiška liga. Prie to 
pridėkime jaunutes nuo tėvų 
pabėgusias mergiščias, ku
rios didmiesčiuose parsiduo
da už tą galingą dolerį. Ir ką 
turime? Baisu pagalvoti!
KAS RAŠOMA TARYBŲ 
SĄJUNGOS ŽURNALE 
“KOMUNISTAS”

“Laisvėje” liepos 13 d., 
Kas ką rašo ir sako skyriuje, 
randame krislą: “Šiurpūs 
skaičiai apie pasaulio vai
kus.” Ten paduodama, kad 
Jungtiniu Tautų Organizaci
jos fondo ir Tarptautinės 
darbo organizacijos statisti
kų duomenimis, pasaulyje 
daugiau kaip 54 milijonai 
vaikų turi užsidirbti sau duo
ną. Kalbant apie Ameriką, 
sakoma, kad čia 80 tūkstan
čių vaikų turi užsidirbti sau 
duonos kąsnį. Darbas men
kai apmokamas. Specialios 
biržos prekiauja vaikų darbo 
jėga. Turtingiausioje kapita
listinėje šalyje—JAV—mo
kyklų nelanko net 2.5 milijo
no vaikų.

Prie to visko pridėkime 
jaunus kareivius, kurie guli 
veteranų ligoninėse, vieni be 
akių, kiti be rankos ar be 
abiejų rankų ar be kojų arba 
protiniai pažeisti. Paveikslas 
daugiau negu niūrus!

Ir ta padėtis greit nepasi
keis. Ji dar kiekvieną dieną 
darosi blogiau. Kaltininkė: 
ekonominis šalies stovis . . . 
nedarbas, aukštos maisto ir 
būtų kainos žmones vargina. 
Didesnės šeimos vos-ne-vos 
išsiverčia. Šiandien jau ir 
automašinas (kas ją turi) 
patogumais nebegalima nau
dotis. Kuomet seniau nuo 
darbo laisvalaikiu šeimos 
vykdavo į pajūrį, maudyda
vosi, išalkę valgydavo ska
nius motinos pagamintus už
kandžius. Dabar nebegalint 
nusipirkti gazolino, automa
šina stovi garadžiuje, vaiku
čiai bėgiodami po gatves 
išdykauja.

Nesitikėkime, kad ta padė
tis greit pasikeis. Tai pūnan- 
čios kapitalistinės sistemos 
išdavos.

Iš dalies tas eina mūsų 
ponų naudai. Sergantis jau
nuolis apsvaigęs nuo alkoho
lio ar narkotikų, nebepajėgia 
protauti ir vesti kovą prieš 
netikusias sąlygas arba dėtis 
prie tų, kurie jau veikia, 
kovodami priartinti dieną, 
kada žmonės galės naudotis 
visu tuo, ką žmogui teikia 
gamta. Gal užtai ir šiais 
Tarptautiniais Vaikų Metais 
negirdėt, kad būtų planuoja
ma pagerinti šalies vaikų 
padėtį. Kai kur gailestingi 
žmonės, turintys laiko ir 
ganėtinai turto, organizuoja 
“paklydėliams” klubus ir 
bando juos pagydyti (kai 
kuriems ir sekasi), bet tai tik 
lašas, nukritęs į plačią jūrą.

Šiandieninio Vilniaus frafmcntas.
V. Kapočiau; nuotr,

Myliu tave, senasis Vilniau, 
Kai slenka vasara lėtai, 
Kai debesėliai auksavilniai 
Virš bokštų supasi aukštai. 
Myliu, kada ruduo vėlyvas, 
Lapus nudraskęs nuo alyvos, 
Juos pažeria pilies kalne 
Arba ties, katedra kilnia.

O kokios baltos tavo žiemos!
Kokiu jas pavadint vardu, 
Kada Neris krantinių rėmuos 
Nušvinta spindinčiu ledu? 
Šiurena vėjas smulkų sniegą, 
Karnų frontone liūtas miega, 
Apsirgęs sunkiai ..se/jaivę^rr- 
Jis jauną atmena tave.’

Ir man tave atminti dera,
Kaip at menam gimtus miestus.
Pasitikai mane po karo 
Tu sunkiai sužeistas, rūstus. 
Pavargusį dvasia ir kūnu, 
Mane glaudei kaip tėvas sūnų. 
Aš šitą praeitį menu, 
Kai tavo gatvėmis einu.

Šiurpi tamsa griuvėsius gaubė, 
O tavo skersgatviai seni, 
Atminę didį karo siaubą, 
Naktis, liepsnojusias ugny, 
Dar atsigauti negalėjo.' 
Ir bokšto laikrodis tylėjo,— 
Širdis jo buvo sužeista.— 
Many kraujavo jo žaizda.

Kai vakarais ėjau iš lėto, 
J praeitį mintim skridau, 
Prie seno universiteto 
Ąš dainiaus pėdsakus radau. 
Tenai vaidenos man jo skraistė 
(Vėjelis ją pagriebęs sklaistė) 
Ir rankoj skrybėlė juoda, 
Kokias nešiodavo tada.

Praeina metai, plytos dyla, 
Nusenka vandenys Neries, 
O tu, iškėlęs, galvą žilą, 
Naujais žmonių darbais gėriės. 
Aš nieko sau daugiau netrokštu 
Tik, prie baltų aukštųjų bokštų 
Išaudus keletu dainų, 
Padėt ant tąvo akmenų,

VLADAS MOZOBIUNAS

Varna po langu
Palangėje sukrovė lizdą varna, 

Rėksmingas paukštis, neramus.
Rytais matei kleve jos juodą sparną, 

Kai žadino kranksmu namus.

Jos kranksmas buvo vien ryte girdėti,
Kai miestą gaubė dar tyla,

Kai nemigos kankinamam gulėti 
Tau kantriai teko patale.

Tau rodės, lyg neaiškiai tu džiaugiesi, 
Kad varnos krankesį girdi,

Tarsi iš rūko slegiančio keliesi, 
Lengvumą jausdamas širdy.

Džiaugeis, kad krankesys tave priverčia
Laike rytinės nemigos

Patirti kančią, gydančią, nors karčią, 
Tikėtis skausmo atvangos.

Tačiau kaimynas vienąryt nušovė 
Tą paukštį, tupintį lizde,

Ir jis miegot netrukdė minkštoj lovoj
Kaip užmuštam tylos ryte.

J. Subata
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
LANKYSIS MASKVOJE

Constantine Caramanhs
Maskva. — Susitarta, kad 

Tarybų Sąjungos sostinėje 
spalio mėnesį su oficialiu 
vizitu lankysis Graikijos 
premjeras Constantine Cara- 
manlis. Jo misijos tikslas— 
praplėsti santykius tarp 
Graikijos ir Tarybų Sąjungos 
ir pasitarti dėl abiejų šalių 
ekonominio bendradarbiavi

ĮSAKYMAS INTEGRUOTI 
MOKYKLAS

Buffalo, N. Y. — Federali
nis teisėjas įsakė šio miesto 
Apšvietos tarybai iki lapkri
čio 15 dienos paruošti ir jam 
įteikti planą pilnos viešųjų 
mokyklų rasinės integracijos 
reikalu. Mieste yra 54 pradi
nės ir 23 vidurinės mokyk
los. Penkiolikoje pradinių 
mokyklų moksleiviai tik juo
di. Iki šiol Apšvietos taryba 
nesirūpino jų integruoti.

43 PROTESTUOTOJAI 
JAU PALEISTI

White Plains, N. Y. — 
Dvylika dienų išlaikyti už 
grotų 43 protestuotojai prieš 
Indian Point branduolinę jė
gainę jau paleisti. Kaip žinia, 
buvo suimta ir įkalinta 213 
demonstrantų.

Cairo, Egiptas. — Rugpjū
čio 7 d. policija suareštavo 
daugiau 60 žmonių. Juos 
kaltina priklausymu Egipto 
Komunistų Partijai ir šalyje 
ruošimu “suirutės.”

mo.

DERYBOS BE 
SUSITARIMO

Pekinas. — 10-sios dery
bos tarp Kinijos ir Vietnamo 
dėl normalizavimo santykių 
baigėsi be jokio susitarimo. 
Delegacijos išsiskirstė tik 
pasižadėdamos kada nors vėl 
susirinkti ir tęsti derybas. 
Tuo tarpu abi pusės viena 
kitą kaltina vedimu provoka
cinės propagandos.

Naples, Italija. — Čia 
prieš kelias dienas 29 metų 
Paskuolina Chianese pagim
dė net 8 kūdikius. Tai gal 
bus pirmas toks istorijoje 
atsitikimas. Iš aštuonių, 3 
kūdikiai jau mirė.

Washingtonas. — Republi- 
konų Partijos vadai mano, 
kad per ateinančius trejus 
metus jiems pavyks laimėti 
Senato daugumą. O demo
kratai, sakoma, esą padėtimi 
labai susirūpinę.

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAITYTOJU IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame j 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.

$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 
♦ * *

“LAISVĖS” 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

Žymus svečias iš Airijos
Lietuvoje

Vilnius. — Šiomis dienomis Tarybų Lietuvoje lankėsi 
Airijos Komunistų Partijos generalinis sekretorius Michael 
O’Riordan. Jis čia susitiko ir tarėsi su Lietuvos Komunistų 
Partijos pirmuoju sekretoriumi Petru Griškevičiumi ir 
kitais veikėjais. Jie svetį supažindino su Tarybų Lietuvos 
darbo žmonių pasiekimais, įgyvendinant ketvirtųjų penk
mečio metų užduotis ir socialistinius įsipareigojimus.

Pokalbio metu buvo pareikštas pasitenkinimas besiple
čiančiais Tarybų Lietuvos ir Airijos komunistų ir darbo 
žmonių kontaktais. Tam gerai pasitarnauja visuomenės 
atstovų susitikimai, žurnalistų, meno kolektyvų viešnagės. 
NUOTRAUKOJE: Svečias Michael O’Riordan [kairėje] su 
Petru Griškevičiumi susitikimo metu.

Didelė nelaimė
Rosemont, Ill. — Rugpjū

čio 13 dieną šalia O’Hare 
International Airporto stato
mo naujo stadiumo—įlūžo 
stogas. Nelaimėje penki dar
bininkai žuvo, 15 sužeistų. 
Yra tokių, kurie mano, kad 
lubos neatlaikė džetinio lėk
tuvo sukelto oro drebėjimo. 
Dabar žmonės klausia: O 
kodėl buvo sumanyta stadiu- 
mą statyti prie airporto?

• KAVA IR VANDUO
Kai kuriuose kraštuose prie 

kavos paduodamas puodelis 
šalto vandens. Ulmo universi
teto (VFR) mokslininkai nu
sprendė Išaliklntl, kaip Šaltas 
vanduo su kava veikla skran
di. Pasirodė, kad vanduo pa
naikina kavos poveikį skran
džio sultims, Ir kava goriau 
įsisavinama.

KOKIŲ ESAMA 
MUZIEJŲ

Alrnobrldž G o rd ž o nwzle- 
Įus Anglijoje (Telfordas, 
Sropllro grafystėj gavo 1978 
metų geriausio Europos mu
ziejaus specialų prizą. Sis mu. 
zlejus plyti 8 Ikm2 plote to. 
je vietoje, kur kadaise prasi
dėjo pramoninė revoliucija ir 
kur gausu pramoninės archeo
logijos paminklų. Muziejus 
buvo įsteigtas saugoti fabri
kus Ir gamyklas, pastatytas 
čia XVIII—XIX a. Siame ra
jone yra pirmasis pasaulyje 
geležinis tiltas, pastatytas 
1779 m. per Severno upę; 
krosnis, kur pirmą kartą sėk-
mlngal pradėta lydyti geležis, 
panaudojant koksą; plytų fab
rikas ir garo mašina.

Toks konkursas surengtas 
pirmą kartą. Dėl prizo — če
kio Ir garsaus skulptoriaus 
Henrio Muro bronzinės statu
lėlės kovojo 32 muziejai. 
Vertinimo kriterijai — kaip 
panaudojami savi resursai, 
kaip atsispindi socialinė atsa
komybė paminklų apsaugos 
srltvie.

.Šioje nuotraukoje vaizduojama labai skaitlinga Philadelphi- 
joj prie miesto rotušės protesto demonstracija, Įvykusi 
1978 metų rugpjūčio 18 dieną. Smarkiai besivystantis 
liaudies judėjimas prieš policijos represijas kaip tik ir 
paskatino Teisingumo Departamentą imtis žygių prieš ją ir 
jos globotojąją miesto valdžią.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Mirė
Rugpjūčio 12 d. po ilgos 

ligos mirė V. Brusokienė. 
Palaidota Cypress Hills kapi
nėse rugpjūčio 15 d. Per 
pastaruosius 2 metu ji buvo 
priežiūros namuose (Nursing 
Home).

Liko dukra Amelia, sūnus 
Walter ir viena anūkė. Taip
gi liko giminaitė Margaret 
Drewal, kuri mums šią liūd
ną žinią pranešė.

Seniau kada Brusokai gy
veno Brooklyno apylinkėje, 
draugas Brusokas buvo veik
lus mūsų judėjimo dalyvis. 
Jis jau miręs prieš daug 
metų. IM

Cleveland, Ohio
Mūsų mylima Moterų Klu

bo pirmininkė A. Palton, 
namie besiruošdama sunkiai 
susižeidė parpuldama. Mūsų 
Agota beveik visą savo gy
venimą veikė, rėmė mūsų 
judėjimą. Mes labai apgailes
taujame, kad ji susižeidė ir 
turi būti daktaro priežiūroj. 
Linkime jai greit sustiprėti 
ir grįžti į organizacinį darbą.

Ją galima aplankyti na
muose—692 East 157th 
Street, arba paskambint 249- 
9721, laiko turint palinks
minti, nes, sako, esanti labai 
nusiminusi.

* * *
Well, namų savininkams 

taksai (mokesčiai) pakils nuo 
15 iki 20 procentų, bet pra
monei tepakils 10 proc. Ki
tais žodžiais, namų taksai 
pakils, abelnai, Apskrity ir 
mieste 40 procentų daugiau, 
negu pernai, įskaitant inflia
ciją, kuria pasiremdami mū
sų valstijos seimelio atstotai 
mokesčius nustatė. Ir nepa
mirškime, kad dauguma tų 
delegatų yra demokratai. 
Kai kurie jų dargi yra ir 
unijų užgirti. Kai ateis rinki
mai, šluokime juos lauk!

* * *
Negana to, Cleveland Ill. 

Co. yra užsispyrus pakelti 
elektros kainą. Meras Kuci
nich ir visa eilė mažų mieste
lių merų stengiasi neleist 
kompanijai pasipinigauti virš 
$60 milijonų daugiau, negu 
pernai. Vien tik Clevelando 
miesto gatvių lempų šviesa 
atsieis pusę milijono dolerių.

* * *
Ir vietos automobilių in

dustrija šlubuoja, ypač 
Chrysler Corp. Bet jos visos, 
turinčios ištisus laukus pil
nus pagamintų automobilių, 
dejuoja dėl trūkumo gazolino 
ir pirkėjų, kurių sumažėjo.

Tuo pačiu laiku tūkstančiai 
automobilių gamintojų atsi
dūrė bedarbių eilėse. Vi
siems trūksta pinigų dėl 
aukštos infliacijos, Chrysler 
Co. nėra vienintelė.

J. Petraus

• Indonezija—tai ne tūks
tančio, bet 13,5 tūkstančio 
salų šalis. Tiktai 6 tūkstan
čiai iš jų turi pavadinimus, o 
žmonės gyvena tik 992 salo
se. Taigi Indonezijoje dau
giau kaip 12 tūkstančių ne
gyvenamų salų. Dabar kar
tografams iškilęs sunkus už
davinys—sugalvoti pavadini
mus septyniems su puse 
tūkstančio salų.
• Paskutinieji specialistų 

apskaičiavimai rodo, kad 
Golfo srovė kiekvieną sekun
dę perneša 3 milijonus tonų 
druskos. Per 1 sekundę ši 
Srovė atgabena į Norvegijos 
jūrą tiek šilumos, kiek jos 
būtų galima gauti sudeginus 
7-8 tūkstančius tonų naftos.
• Visų žemės jūrų ir vande

nynų bangų energija sudaro 
90,000 milijardų kilovatva
landžių. Tačiau jos panaudo
jimas yra dar tiktai projektų 
ir pirmųjų bandymų stadijo
je. Prie jų galima būtų pri
skirti įvairias potvynių elek
trines, taip pat agregatus, 
kurie gamina elektros ener
giją jūrų švyturiams aprū
pinti.

SVEČIAS
IS MASKVOS

Lietuvos matematiko, fizikos matematikos mokslų dakta
ro, akademiko Vytauto Statulevičiaus kolega Maskvos 
universiteto dėstytojas ir Steklovo matematikos instituto 
Maskvoje profesorius Slaza Sazonov, išbuvęs Kalifornijos 
universitete Los Angeles daugiau pusę metų, pereitą 
sekmadienį iš Kennedy aeroporto grįžo į Maskvą. Jis buvo 
keletui dienų sustojęs New Yorke, kur jį paglobojo New 
Yorke gyvenantys prof. Statulevičiaus bičiuliai, jų tarpe 
pirmiausia Ieva Mizarienė.

NUOTRAUKOJE: iš k. į d.: Lietuvos žurnalistas prie 
Jungt. Tautų Sigitas Krivickas, Ieva Mizarienė, prof. S. 
Sazonov, Ona Juozėnienė, Irena Krivickienė, Pranas 
Bručas. S. Narkėliūnaitės nuotr.

BRIEFS
In Daily News editorial 

(August 17) says:
“We are outraged at the 

terrible crimes against Inga 
Grant, the black woman who 
recently moved her family to 
Valley Stream, L. I., where 
she was welcomed with viol
ence, threats and a burning 
cross on her front lawn. The 
local police should not rest 
until the case is solved.

“In this day of advanced 
education and communica
tions, we find it difficult to 
understand how the igno
rance needed to fuel such 
destructive racism survives 
in places like Valley 
Stream.”

* * *
Doctors are wasting at 

least $100 million annually 
by giving antibiotics to sur
gery patients for longer than 
recommended periods, ac
cording to a study reported 
in the New England Journal 
of Medicine. 

* * *
Uus Ilm, Estonian pro

gressive newspaper in the 
United States is celebrating 
its 70th anniversary with a 
concert and banquet Satur
day, September 22, 5 P. M. 
at Lotus Restaurant Hall, 
228 East 86th St., New 
York. Top artists and enter
tainers from Estonia will 
participate in the program.

“Laisvė’s” editor Anthony 
Bimba and Use Bimba are 
invited as guests.

mind yet where she is going 
to live permanently. We 
hope she will stay in New 
York. 

* ♦ *
A very enjoyable after

noon was spent by a group of 
people at Ona Babarskas’ 
place last Sunday. Dinner 
was to honor our guest from 
Florida, Natalie lesmant, 
who has been in New York 
for a while and was leaving 
Wednesday.

Many thanks to Ona Ba
barskas for a very elaborate 
dinner, topped with coffee, 
cake, fresh fruit and cham
pagne. Ona certainly is a 
very capable and giving hos
tess.

♦ ♦ *
The Park Slope News- 

Home Reporter in Brooklyn. 
New York, had an article 
July 13, titled “Mr. Car
ter ... peanut butter gets 
caught in my throat.” Auth
or, identified as M. R. says 
among other things:

“Please do something fast 
because if we are still alive 
in 2004 (if we haven’t all died 
of cancer from breathing the 
polluted air or if we haven’t 
frozen to death because we 
don’t have enough fuel to 
heat our homes or if all our 
children haven’t died in 
another senseless war) when 
my son is twenty-eight.” Use

* * *
Julie Lazauskas sold her 

home in Ozone Park, New 
York. That home will be 
remembered by many—its 
garden with so many beauti
ful flowers, vegetables and 
fruit trees. And the ow
ners—Julie and John La
zauskas who had that home 
about 30 years will always 
be remembered too for their 
friendliness and generosity. 
The tables at our affairs in 
New York were often deco
rated with flowers from 
their garden and Julie’s 
baked cakes and other things 
have been enjoyed by our 
people in the hall and also in 
her home.

We have had many picnics 
at Lazauskas’ and many 
friends and guests from 
Lithuania were always wel
come and treated well at 
their home.

Julie haven’t made up her




