
j

LAISVĖ
Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, V Y. 11117

Telephone: 011 -6887 
\rea ('ode 212

Entered as second 

class matter at the 

Post Office of .lamai 

ca, \ under the 

Act of March 3, 1879.

LAISVĖ-LIBERTY
Savaitinis

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

l’Ilh 'K 25 c

NO. 35 PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO [AUGUST] 31,1979 OZONE PARK, N. Y. 11417 ****** 68-IEJI METAI

KRISLAI
Reikalingos bendros 

pastangos
Mokytojų streikai 
Nikaragva žengia pirmyn 
Jie prieš sutarti 
Už pasauli be karų

A. BIMBA
Mūsų metinis vajus gauti 

“Laisvei” naujų skaitytojų, 
atnaujinti visas išsibaigusias 
prenumeratas ir sukelti 20 
tūkstančių dolerių paramos, 
jau prasideda. Jis tęsis tris 
mėnesius. Šiems garbin
giems tikslams pasiekti rei
kalingos visų skaitytojų, rė
mėjų ir bičiulių sutelktos 
pastangos. Žinokime, kad 
mūsų pareigų ir atsakomy
bės niekas kitas neatliks.

□
Nauji mokslo metai dar ne 

visur prasidėjo, o jau net 
keturiose valstijose mokyto
jai streikuoja už algų pakėli
mą ir pagerinimą darbo sąly
gų. Tai signalas ypač miestų 
valdžioms, kad jos nemany
tų, jog mokytojai tęs darbą, 
nepaisant darbo sąlygų ir 
mokesčio už jį. Neapsakomas 
viskam kainų pakilimas yra 
skaudžiai palietęs ir mūsų 
mokytojus. Jie sako, kad jie 
nebus paklusniomis avelėmis 
ir dirbs už tą patį atlygini
mą, kokį gavo pernai arba 
užpernai. Jį turi mums pa
kelti geruoju, arba mes 
streiko pagalba priversime 
tą padaryti.

Mokytojų reikalavimai yra 
teisingi ir juos palaiko visi 
organizuoti darbininkai. 
Jiems simpatizuoja ir šiaip 
liaudis.

□
Visur geros valios žmones 

džiugina vėliausios žinios iš 
Nikaragvos. Jos parodo, kad 
ji aukštai iškėlusi galvą žy
giuoja į naują rytojų. Dar 
neprabėgo nė pora mėnesių 
nuo nuvertimo fašistinio re
žimo ir valstybės galios perė
jimo į liaudies rankas, o 
pasiekimai jau labai gražūs. 
Net jau paskelbta nauja lai
kina konstitucija, kurioje ga
rantuojama žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laisvė. Jau 
rimtai pradėtos pastangos 
civilinio karo sugriauto kraš
to ekonominis ir kultūrinis 
atstatymas. Čia tenka susi
durti su labai dideliais sun
kumais, kuriems nugalėti 
bus reikalinga pagalba iš 
užsienio, iš jai simpatizuo
jančių šalių. Nikaragvos liau
dis tikisi jos susilaukti.

Senatorius Howard Baker 
pareiškė, kad jis griežtai 
priešinsis ratifikavimui 
SALT II sutarties be joje 
didelių pakeitimų. 0 sen. 
Baker yra Senate republiko- 
konų frakcijos pirmininkas. 
Tas reiškia, kad jis kalba 
visų arba bent daugumos 
republikonų senatorių vardu. 
Todėl sutarčiai ratifikuoti 
perspektyvos yra pablogėju
sios.

Rugpjūčio 36 d. konferavo 
taip vadinamas Tarptautinis 
Žmogaus Teisių Institutas, 
kuris prieš 10 metų buvo 
suorganizuotas Prancūzijoje. 
Tai buvo jo antroji konvenci
ja. Joje dalyvavo atstovai iš 
21 šalies. Buvo atstovauja
mos ir Jungtinės Valstijos su 
Tarybų Sąjunga.

Kiek iš pranešimo galima

Juodu dar kartą susitinka Amerika Jungtinėse 
Tautose laimėjo

Sėkminga, entuziastiška buvo
Komunistų Partijos konvencija

Jungtinių Valstijų atstovas Jungtinėse Tautose Andrew 
Young [dešinėje] susitinka ir kalbasi su Izraelio atstovu 
Yehuda Z. Blum. Izraelio atstovas labai nepasitenkinęs, 
kad Young tarėsi su Palestiniečių Išlaisvinimo Organizaci
jos atstovu. Kaip žinia, dėl to susitikimo Izraelis sukėlė 
triukšmą, ir prezidentas Carteris jį iš tų aukštų pareigų 
pašalino. Naujas atstovas šiuos žodžius rašant dar nėra 
paskirtas. Įdomu, kad nors Young Carterio pasielgimu yra 
nepatenkintas, bet jis žada jam nekeršyti ir aktyviškai 
dalyvauti kampanijoje už jo išrinkimą prezidentu antram 
terminui.

Mokslininkai pranašauja 
plačios apimties smarkų 

žemės drebėjimą
Leidinyje “The Star” (rug

pjūčio 28 d.) plačiai rašoma, 
kad mokslininkai šiam kraš
tui pranašaują didelę nelai
mę, kad tarp rugsėjo 6 ir 12 
dienų savaitėje įvyksiąs pla
čios apimties gana smarkus 
žemės drebėjimas, kuris 
daugiausia sukrėsiąs San 
Francisco miestą, bet būsiąs 
jaučiamas ir kituose net dvy
likoje miestų!

Taipgi sakoma, kad dėl 
žemės drebėjimo pavojaus 
penkios branduolinės jėgai
nės jau esančios uždarytos. 
Nepasitikima, kad jos prieš 
žemės drebėjimo sukrėtimą 
atsilaikytų.

Žemės drebėjimas būsiąs 
jaučiamas šiuose miestuose 
ir jų apylinkėse: (1) San 
Francisco, (2) Los Angeles, 
(3) Salt Lake City, (4) Og
den, (5) Seattle, (6) Honolu
lu, (7) St. Louis, (8) Mem
phis, (9) Anchorage, (10) 
Fairbanks, (11) Boston, (12) 
Buffalo, (13) Charleston.

Geologistas James Berkland, 
vienas iš mokslininkų, kurie 
pranašauja žemės drebėjimą.

suprasti, tai tie atstovai ne
buvo valdžių ar kokių organi
zacijų atsiųsti, bet individua- 
lai, kurie yra visokių karų 
priešai ir kovoja už pasaulį 
be karų.

Visos šioje Instituto kon
vencijoje diskusijos ir siejosi 
su žmogaus teise į pasaulį be 
karų. Aišku, kad konvencijo
je pasireiškė įvairių ir skir
tingų, tiesiog prieštaringų 
nuomonių bei supratimų, 
kaip tokį pasaulį pastatyti.

Derybos dėl plačios 
ginklų prekybos 
atnaujinimo

Washingtonas. — Gynybos 
Departamento viršininkai 
praneša, kad tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Irano vyksta de
rybos dėl atnaujinimo gin
klais prekybos. Pranešime 
sakoma, kad dėl Irane einan
čio kurdų sukilimo ir šalyje 
politinės ramybės stokos, 
Irano valdžia nori iš Ameri
kos gauti kuo daugiausia gin
klų. Nieko nesakoma apie 
derybų rezultatus.

Šachui valdant Iraną, tarp 
Jungtinių Valstijų ir Irano 
ginklų prekyba buvo labai 
plati. Nuo 1970 m. iki šių 
(1979) metų pradžios, Iranas 
buvo iš šios šalies gavęs 
ginklų net 17 bilijonų dolerių 
sumai. Be to, jau buvo susi
tarta, kad šiemet Šachas iš 
Amerikos gaus^ ginklų už 5 
bilijonus dolerių. Dabar iš 
abiejų pusių dedamos pa
stangos tą prekybą atnaujin
ti.

Jau pilnai susitarta
Washingtonas. — Jau pil

nai susitarta dėl popiežiaus 
Jono Pauliaus II viešnagės 
Jungtinėse Valstijose. Jis čia 
lankysis šių metų spalio 6 ir 
7 dienomis. Buvo tikimasi jo 
daug ilgesnio vizito, kad šia 
proga jis norės kuo plačiau
siai susipažinti su Amerikos 
katalikais.

United Nations, N. Y. — 
Po gana karštų diskusijų, 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba nutarė atidėti balsa
vimą rezoliucijos Vidurio Ry
tų ir palestiniečių klausimu, 
kurioje pripažįstama jiems 
teisė į apsisprendimą ir ne
priklausomybę. Atidėtas ne
ribotam laikui, gal net porai 
mėnesių. Tai laikoma Jungti
nių Valstijų pozicijos laimėji
mu, nes jos kaip tik to ir 
norėjo. Jų atstovybė teigė, 
kad dabar balsuoti yra per 
anksti, laikas nepribrendęs 
ir nepatarnaus išsprendimui

Irano kurdai 
sukilimų plečia

Saqqiz, Iranas. — Vakari
nėje Irano dalyje labai paaš
trėjo ginkluoti susikirtimai 
tarp valdžios armijos ir suki
lusių kurdų. Kurdų religinis 
vadas Sheik Ezzedin Hossei- 
ni sako, kad kova už kurdų 
teises nebus nutraukta nė 
vienai valandai.

Kurdai sako, kad jie kovo
ja “už autonomiją suvienyta
me Irane.” Bet Khomeini 
vadovaujama islamų valdžia 
yra pasimojusi jų siūlymą 
numalšinti.

Tokyo, Japonija. — Čia 
gautas pranešimas, kad 
Šiaurinė Korėja ir Nikaragva 
jau susitarė užmegzti diplo
matinius ryšius ir pasikeisti 
ambasadoriais.

Libaniečiai kaltina 
Jungtines Valstijas

Beirut. — Praeitą savaitę 
Izraelio ginkluotų 50 karei
vių įsiveržė šešias mylias į 
pietinio Libano teritoriją ir 
puolė kaimą. Izraelis didžiuo
jasi, kad jo kareiviai jiems 
pavestą misiją pilnai atliko ir 
sugrįžo be jokių sau nuosto
lių.

Libaniečiai už tuos Izraelio 
išpuolius kaltina Jungtines 
Valstijas. Viena, juk Ameri
kos ginklais tie užpuolimai 
pravedami; antra, jos galėtų 
Izraelį sulaikyti, bet nesulai
ko. Libaniečiai tokia Ameri
kos politika yra labai pasi
piktinę.

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos seimelis 21 
balsu prieš 16 priėmė rezo
liuciją, kurioje gubernatorius 
Byrne raginamas paskelbti 
vieną dieną pagerbti Andrew 
Young. Jis savo veikla—kaip 
šios šalies ambasadorius 
Jungtinėse Tautose tokio pa
gerbimo yra nusipelnęs.

Washingtonas susirūpinęs
Washingtonas. — Šios ša

lies vyriausybė esanti susirū
pinusi beprasidedančiomis 
branduolinio ginklavimosi 
varžybomis tarp Indijos ir 
Pakistano. Prieš 5 metus 
Indija išbandė pirmą savo 
pasigamintą branduolinę 
bombą. Prieš dvejus metus 
buvo sužinota, kad jos kai
mynas Pakistanas slaptai 
mokosi, kaip branduolinę 
bombą pasigaminti. Mano
ma, kad jis jau moka ją 
pasigaminti ir gali bile dieną 
pradėti ją masiniai gaminti 

Vidurio Rytų klausimo. To
dėl jos ragino Tarybą balsa
vimą atidėti.

Jeigu Saugumo Tarybą bū
tų balsavusi ir priėmusi rezo
liuciją, Jungtinės Valstijos 
būtų ją vetavusios (atmetu
sios). Tai visiems Tarybos 
nariams buvo gerai žinoma. 
Kai kurie nariai ten pat 
pareiškė, kad jie balsuoja už 
atidėjimą, todėl tą atmetimą 
Jungt. Valstijų vardu turėtų 
padaryti Andrew Young, ku
ris asmeniškai rezoliucijai 
pritaria. Vetuodamas jis at
sidurtų į labai nemalonią 
padėtį. Jie gi Youngą labai 
gerbia ir nenorėtų dabar jį, 
jam pasitraukiant iš Tary
bos, į tokią padėtį įstatyti. 1

Kaip ten bebūtų, rezoliuci
jos balsavimas atidėtas ir 
viskas pasilieka kaip buvo.

Tuo tarpu Jungtinių Tautų 
sekretorius Kurt Waldheim 
ragina Izraelį Palestiniečių 
Išsilaisvinimo Organizaciją 
pripažinti ir su ja pradėti 
tartis dėl ateities. Kol kas 
Izraelis griežtai atsisako tą 
padaryti.

Žydų vadai 

nesutinka su kritika
Prieš kelias dienas vienuo

likos Amerikos žydų didžiau
sių organizacijų vadai konfe
ravo ir tarėsi Vidurio Rytų 
klausimu. Jie pasmerkė 
Amerikos juoduosius vadus 
už pasmerkimą Izraelio nusi
statymo palestiniečių klausi
mu, bet pažadėjo su jais 
įvairiais vietiniais reikalais 
bendradarbiauti. Dauguma 
Amerikos žydų vadų remia 
dabartinį Izraelio režimą.

Konferencijai vadovavo 
Amerikos Žydų Kongregaci
jų Sąjungos prezidentas ra
binas Alexander M. Schind
ler.

neva apsigynimui nuo Indi
jos.

Kadangi tarp tų šalių san
tykiai gana įtempti, tai bijo
ma, kad neišvengimai eina 
prie tarp jų branduolinio 
ginklavimosi lenktynių. To
kiu atveju tie santykiai tarp 
jų dar labiau pablogėtų.

Madridas. — Ispanijos 
premjeras Adolfo Suarez 
spalio 3 vyks į Jungtines 
Valstijas su oficialiu vizitu. 
Bet vizito tikslas neskelbia
mas.

Čia kalba K. P. Centro Komiteto narė ir žymi veikėja 
Angela Davis.

Rugpjūčio 23-26 d. Detroi
te Amerikos Komunistų Par
tijos 22-oji konvencija. Ji 
kartu buvo ir jubiliejinė kon
vencija. Partija atšventė sa
vo 60-ąją metinę.

Konvencijoje dalyvavo 450 
delegatų ir daugiau kaip 500 
svečių. Daugelis svečių buvo 
užsieniečiai, komunistinių 
partijų broliški delegatai.

Konvencijai platų, išsamų

KAIP IZRAELIO KOMUNISTŲ PARTIJA 
ŽIŪRĮ Į NŪDIENĘ PADĖTĮ?

Roma, Izraelio komunistų 
partijos CK politinis biuras 
paskelbė pareiškimą, adre
suotą visoms pažangiosioms 
ir demokratinėms šalies jė
goms, ragindamas jas suvie
nyti savo pastangas kovoje 
prieš rasistinę, neapykantos 
žmogui kupiną sionistų vado
vybės politiką šalyje gyve
nančių arabų atžvilgiu.

Čia gautais pranešimais, 
pareiškimas buvo paskelbtas 
ryšium su tuo, kad priimtas 
įstatymo projektas, kuris 
įgalina valdžią laisvai konfis
kuoti arabų beduinų žemes, 
kad Negevo dykumoje būtų 
galima statyti karinius ob
jektus. Pareiškime taip pat 
smerkiamas ciniškas Izraelio 
šiaurinės karinės apygardos 
vado generolo Bengalo pasi
sakymas kneseto (parlamen
to) deputatų grupei, kad čia 
gyveną arabai—“vėžio navi
kas Izraeliui.”

Tokie neapykantos ara
bams kupini ir atvirai rasisti
niai pasisakymai labai prie
šiški demokratijai ir rodo, 
kad Begino kabinetas vykdo 
vis griežtesnę nacionalinio 
engimo politiką. Bengalo pa
sisakymai, pabrėžiama IKP 
CK politinio biuro pareiški
me, sukėlė pagrįstą visų ara
bų ir plačiųjų šalies žydų 
sluoksnių pasipiktinimą.

Izraelio komunistų partija 
paskelbė, kad dabartinės Iz

Centro Komiteto raportą pa
teikė partijos generalinis se
kretorius Gus Hali. Bet ka
dangi pats Hali buvo susir
gęs ir negalėjo konvencijoje 
dalyvauti, tai jo raportas 
buvo kito partijos veikėjo 
perskaitytas.

Konvencija priėmė visą 
eilę įvairiais klausimais rezo
liucijų. Bet apie tai bus 
vėliau.

raelio vyriausybės politika 
yra neteisinga. Dėl jos šalyje 
kilo ekonominis chaosas ir 
buvo likviduotos demokrati
nės teisės, Izraelio komunis
tų partijos CK politinis biu
ras taip pat pareikalavo, kad 
būtų nutrauktas neteisėtas 
arabų žemių konfiskavimas 
ir pripažinta gyventojų ara
bų ir žydų lygybė.

TASS-ELTA

Jungtinėms Tautoms 
nauja buveinė

United Nations, N. Y. — 
Dabar pasaulinė organizacija 
jau turi puikiai įruoštas tris 
buveines: vieną New Yorko, 
kitą Ženevoje ir trečią Aus
trijos sostinėje Vienoje. Pa
starąją vardu organizacijos 
oficialiai priėmė jos generali
nis sekretorius Kurt Wald
heim. Ją pastatė, įrengė ir 
dabar Jungtinėms Tautoms 
padovanojo Austrijos val
džia. Jai tas viskas atsiėjo 
500 milijonų dolerių! Tai pui
kus jos sostinės išgarsini
mas.

Cairo. — Praeitą savaitę 
Egipte lankėsi pirmoji izrae
litų turistų grupė. Ji buvo 
visur labai entuziastiškai 
priimta. Tas parodo jau labai 
didelį santykių tarp Izraelio 
ir Egipto pagerėjimą.
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Kas ką rašo ir sako

Komunistų kreipimasis į žydų 
ir juodųjų amerikiečių vadus

Pranešama, kad prieš kelias dienas Amerikos Komunistų 
Partija laišku kreipėsi į šios šalies žydus ir juoduosius 
amerikiečius ragindama tarp jų gerinti santykius, kurie 
šiuo laiku yra labai pablogėję. Laišką pasirašo partijos 
generalinis sekretorius Gus Hali, Centro Komiteto narė 
Angela Davis ir Centro Komiteto narys ir žurnalo “Jewish 
Affairs” redaktorius Dr. Herbert Aptheker.

Tarp žydų ir juodųjų santykius labai pablogino incidentas 
su Andrew Young, žymiuoju juodųjų amerikiečių veikėju. 
Kaip žinoma, už Youngo susitikimą ir pasitarimą su 
Palestiniečių Išsilaisvinimo Organizacijos atstovų, neatsi
klausus nei Jungtinių Valstijų, nei Izraelio valdžios, 
prezidentas Carteris jį privertė pasitraukti iš šios šalies 
atstovo Jungtinėse Tautose vietos. O reakciniai žydai 
(sionistai) sukėlė didžiausią audrą ne tik prieš Youngą, bet 
ir prieš visus juoduosius. Jie savo piktoje kampanijoje 
prieš jį visus juoduosius amerikiečius paskelbė Izraelio ir 
visų žydų priešais.

Komunistai savo laiške teisingai sako, kad tokia sionistų 
propaganda tarnauja tiktai Jungtinių Valstijų valdančiosios 
klasės interesams. Tiktai jai naudinga neapykanta ir 
pasidalijimas tarp įvairių tautinių bei rasinių bendruome
nių. Todėl komunistai ragina tų bendruomenių vadus 
susieiti ir stengtis tuos reakcininkų sukeltus nesusiprati
mus pašalinti.

Reikia tikėtis, kad šis komunistų balsas nepasiliks balsu 
girioje, kad jis susilauks teigiamo atsiliepimo.

Klaidingu ir pavojingu keliu
Izraelio valdžia nutarė nekeisti savo užsieninės politikos 

ir nenutraukti ginkluotų įsiveržimų į Libaną. Vadinasi, 
Izraelis nesiskaitys nė su Jungtinių Tautų nutarimu ir 
pastangomis Vidurio Rytuose baigti visus ginkluotus 
susikirtimus.

Izraelio valdžia pasirinko pavojingą kelią. Jis neveda į 
taiką ir ramybę Vidurio Rytuose. Jis nežada saugumo nei 
Izraeliui, nei arabiškosioms šalims. Kaip tik priešingai: jis 
didina įtampą ir blogina padėtį. Šis kelias veda į naują 
karą, į kurį įsiveltų ne tik visos Vidurio Rytų šalys, bet 
kai kurios ir iš už jo ribų.

Izraelio griežtas atsisakymas tartis su palestiniečiais ir 
pripažinti jiems teisę susikurti savo nepriklausomą valsty
bę yra šios labai klaidingos Izraelio politikos.

Taip pat Izraelio aneksavimas (savinimasis) okupuotų 
arabų žemių ir jose steigimas izraelitų sodybų yra tos 
pavojingos politikos dalimi.

Pažangieji, sveikai protaujantys Amerikos ir viso 
pasaulio žydai nuoširdžiai ragina Izraelio vadovybę, kol dar 
ne per vėlu, kol dar galima, pakeisti šią politiką ir pradėti 
siekti taikos, kuri garantuotų saugumą ir nepriklausomybę 
visoms Vidurio Rytų šalims, jų tarpe ir Izraeliui. Gaila, kad 
sionistai, kurie šiandien Izraeliui vadovauja, su tokiais 
patarimais bei raginimais nesiskaito. Su savo tokia politika 
jie tiktai tarnauja tiems arabams, kurie iš tikrųjų norėtų 
Izraelį sunaikinti.

The Lookout

Kapitalistinės monopolistinės korporacijos savo darbinin
kus smaugia, bet mūsų pręz. Carteris to nemato!

APIE KOVĄ SU MIŠKŲ 
NIOKOTOJAIS TARYBŲ 
LIETUVOJE

Žurnalo “Liaudies ūkis” šių 
metų 4-tam num. straipsnyje 
“Gamtosauga visų reikalas”
H. Jackevičius rašo:

“Didelis mūsų krašto tur
tas—miškai. Dabar Lietuvo
je yra 1,8 mln. ha miškų 
(27,6% visos teritorijos). 
Valstybiniai miškai sudaro
I, 23 mln. ha, kolūkių ir 
tarybinių ūkių—0,53 mln. 
ha. Valstybiniuose miškuose 
per metus iškertama 2,4 
mln. ha. kub. m medienos, 
apie 4 tūkst. ha miškų išker
tama plynai. Šį penkmetį per 
metus pasodinama po 9,7 
tūkst. ha naujo miško. Nau
jai pasodinto miško plotas 
kasmet viršija plynojo miško 
kirtimo plotą. Daug žalos 
miškui padaro nedrausmingi 
motorizuoti turistai. Dažnai 
pastebime neleistinoje vieto
je pastatytus automobilius, 
palapines, liepsnojančius lau
žus. Vien 1978 m. Lietuvos 
TSR miškuose užregistruota 
216 gaisrų, sunaikinta 112 ha 
miško. Reikėtų griežčiau ko
voti su miškų miokotojaisJ 
Miškininkai turėtų daugiau 
įrengti stovyklaviečių ir ne
leisti stovyklauti piliečiams 
nenumatytose vietose.”

SMERKIA IR UŽ DIDELĮ 
RŪPINIMĄSI 
MENININKAIS
IR JŲ VEIKLA

Chicagos klerikalų “Drau
go” rugpjūčio 6 d. vedama
jame “Kūrėjo didžioji ir liūd
noji misija” su pasipiktinimu 
rašoma:

“Gegužės dvidešimtosios 
komunistinės “Tiesos” nume
ris paskelbė straipsnį “Didi 
kūrėjo atsakomybė.” Tame 
straipsnyje be kitko rašoma; 
kad gegužės dvidešimt penk
tą dieną įvyko visos respubli
kos kūrybinės inteligentijos 
aktyvo pasitarimas. Ir tame 
pasitarime dalyvavo: “Rašy
tojai, dailininkai, kompozito
riai, architektai, kinomato- 
grafininkai, aktoriai, žurna
listai, atsakingi partiniai ir 
tarybiniai darbuotojai, mi
nisterijų, žinybų darbuoto
jai.” Tame susirinkime parti
jos sekretorius Griškevičius 
atskaitė varovinę paskaitą: 
“Visokeriopai didinkime 
auklėjamąjį literatūros ir 
meno poveikį.” Ir savaime 
suprantama, kad Griškevi
čius ragino visus rašyti, 
dirbti, kurti komunistine 
prasme, nes ne menas ir 
literatūra svarbu komunisti
niuose kraštuose, bet komu
nizmas. Susirinkime buvo 
konstatuojama, kad “Lietu
vių literatūra ir menas yra 
labai svarbūs komunistinio 
darbo žmonių auklėjimo 
svertai. Menininko atsako
mybė yra itin didelė. Jo 
talentas ir kūryba padėti 
ugdyti aktyvų mūsų tėvynės 
pilietį, karštą patriotą ir in
ternacionalistą.”

Visa tai reiškia, kad norin- 
tiem ką nors geresnio sukur
ti bus sunkiau išleisti, jei 
kūrinys nebus ištemptas ant 
komunistinio kurpaliaus.

Suvažiavime visi meninin
kai pareiškė: “Respublikos 
kūrybinė inteligentija ir to
liau sumaniai spręs ideologi
nio, politinio auklėjimo geri
nimo uždavinius, intensyviai 
didins meninės kultūros 
vaidmenį komunizmo staty
boje.”

Žodžiu, ne didins meninį 
tobulėjimą, bet didins visa, 
kad literatūra tarnautų ko
munizmo statybai, kad auk
lėtų komunistą . . .”

Kaip žinia, šiandien Tary
bų Lietuvoje yra menas iški
lęs į tokias aukštumas, apie 
kokias buržuazijai valdant 
Lietuvą nebuvo galima ir 
įsivaizduoti. Tad labai nepa
tinka mūsų “tėveliams” iš

“LAISVĖ”

Draugo” pastogės. Jie norė-
tų, kad Lietuva būtų kultūri
niai atsilikusi ir religiniuose 
prietaruose paskendusi šalis. 
Bet tie laikai yra nuvažiavę į 
amžinastį. Lietuva gyvena 
nauju, aukštai kultūringu 
gyvenimu ir tuo didžiuojasi 
kiekvienas susipratęs lietu
vis išeivijoje.

KOMUNISTAI SU TUO 
SAVO VEIKLOS 
PASISEKIMU GALĮ JĮ 
NUVARYTI Į KAPUS!

Chicagos gudelinių menše
vikų dienraščio bendradarbis 
Jonas A. Šarkus save titu
luoja “Ph. D.”, kas reiškia, 
kad jis yra baigęs aukštus 
mokslus. Bet, matyt, jis ser
ga labai pavojinga liga, vadi
nama “desperacija.” O kas 
tos jo nelaimės kaltininkas? 
Kasgi daugiau, žinoma, tie 
komunistai su ta savo veikla 
ir jos pasisekimais.

Ir tą sužinome iš vargšo 
Jono paties lūpų, tai yra iš jo 
“Naujienose” (rugpj. 15 d.) 
paskelbto straipsnio “Kas čia 
dabar darosi?” O darosi, Jo
no Šarkaus supratimu, tikrai 
baisūs dalykai, nes komunis
tai jau baigią užkariauti visą 
pasaulį.

Pasiklausykime:
“Kadaise šiuose skirsne

liuose rašiau, kaip komunis
tai išnaudojo Amerikos jau
nimo organizacijas bei sąjū
džius, sukurtus staigiems pa
sikeitimams bei amerikoniš
kai revoliucijai. Jie taip pat 
puikiai išnaudoja savo tiks
lams ir propagandai vadina
mą tiltų statybą, paskelbtą 
prezidento Johnsono 1965 
metais ir pavestą vykdyti 
Centrinei žinių Agentūrai, 
žinomai ČIA vardu.

Tiltų statyboje išeivijos 
lietuviams teko labai sunki, 
mus skaldanti, našta. Kele
tas darbščių ir gabių propa
gandistų buvo pasamdyti šiai 
tarnybai.

Svarbu pažinti draugą, dar 
svarbiau pažinti priešą. Ko
munistų Internacionalas ir 
Agitpropas yra įsteigę skam
biais vardais organizacijų. 
Tas organizacijas išvardino 
ir aprašė G. Urbono leidžia
mas mėnraštis “Speak Up.” 
Ten aprašyta 13 svarbiausių 
organizacijų:
• The World Pease Coun

cil—WPC, vyr. buveinė Hel
sinkyje, apimanti 120 valsty
bių, daugiausia veikianti 
Trečiojo pasaulio kraštuose, 
pirm. Romesh Chandra, In
dijos Komunistų partijos va
das.
• The Afro-Asian Peoples 

Solidarity Organization — 
AAPSO, veikianti ir Pietų 
Amerikoje. Vyr. būstinė yra 
Egipte, Kairo mieste. Pasta
roji konferencija buvo 1975 
m. Maskvoje.
• The World Federation of 

Trade Unions—WFTU su 
centru Prahoje ir skyriais 70 
kraštų. Didžiausi skyriai 
Prancūzijoje ir Italijoje. Lei
džia gausiai propagandinės 
literatūros.
• The World Federation of 

Democratic Youth—WFDY, 
centras Budapešte, veikia 
virš šimtinyje kraštų. Arti
mai bendradarbiauja su In
ternational Union of Stu
dents, centras Prahoje. 
Abiems centrams vadovauja 
ne jaunimas, bet suaugę pro
pagandistai bei koordinato
riai.
• The International Organi

zation of Journalists—IO J 
skelbiasi turinti 150,000 na
rių, centras Prahoje. Nariai 
dirba Agitpropui, taip pat 
stengiasi diskredituoti ir 
kompromituoti laisvojo pa
saulio žurnalistus.
• The International Institu

te for Peace—IIP dirba kar
tu su Pasauline Taikos tary
ba—WPC, centras Austrijos 
sostinėje Vienoje.

• The Christian Peace Con
ference—CPC, centras Pra
hoje, yra artimame kontakte 
su All Christian Peace As
sembly—ACPAC, turėjusiu 
5-tą tarptautinę konferenciją 
1978 metais Prahoje. CPC 
organizacijai vadovauja So
vietų metropolitas Nikodi- 
mas, suorganizavęs tarptau
tinę religijos vadovų konfe
renciją 1977 m. Maskvoje.
• The Women’s Internatio

nal Democratic Federation— 
WIDF su centru Rytų Berly
ne.
• The International Asso

ciation of Democratic Law
yers—IADL, sakosi turinti 
25,000 narių, kovojančių 
prieš “imperializmą ir kolo- 
nizmą” visur, tik ne prieš 
komunistinius kraštus. Cen
tras yra Briuselyje.
• The International Radio & 

Television Organization — 
OIRT su centru Prahoje, 
veikia satelitiniuose kraštuo
se.
• The World Federation of 

Scientific Workers—WFSW, 
su centru Londone ir skyriu
mi Paryžiuje, savo propa
gandą nukreipia prieš Vaka
rų pasaulio valstybes dėl 
atominių ginklų bei atominių 
elektros jėgainių.
• The International Fede

ration of Resistance Figh
ters—FIR veikė jau Antrojo 
pasaulinio karo metu prieš 
nekomunistinius rezistentus. 
Centras Vienoje, artimai 
bendradarbiauja su WPC.”

TOS PAČIOS BĖDOS IR 
TIE PATYS SUNKUMAI 
KAIP IR PAS MUS

“Argentinos Lietuvių Bal
so” vedamajame “Apie mažo
sios spaudos sunkumus Ar
gentinoje” nusiskundžiama:

“Kaip prasidėjo ekon. sun
kumai, nesustabdoma pinigų 
infliacija, kurios dar galo 
nesimato, buvo galima nu
matyti, kad mažąją spaudą 
laukia dideli sunkumai. Viso
kie ateivių mažos apimties, 
bet savuose kolonijose atlie
kančius svarbų vaidmenį lei
dinius, visu svoriu užgulė 
nepakeliami sunkumai.

Jau nekalbant apie popie- 
rio, rašalo ir kitų reikmenų 
pabrangimo, tuos leidinius 
smaugia labai dideli pašto, 
nuolatos kilantieji tarifai Lei
dyklom sudaro nepaprastai 
didelius sunkumus.

Kitas faktorius rankų dar
bas. Jei prieš porą metų 
spaustuvės darb., linotipini- 
ką buvo galima gauti už 1000 
pesų tai dabar tokiam darbi
ninkui reikia mokėti 3000 ir 
svetimom kalbom iki 5000 
pesų valandai. Susumavus 
elektros energiją ir kitas 
išlaidas, linotipo valanda 
kaštuoja 10,000 pesų. To
kiam laikraščiui kaip A. L. 
Balsas padaryti reikalinga 30 
valandų linotipo. Tai galima 
susidaryti vaizdą kiek atsei- 
na laikraščio pagaminimas. 
Dideliam mažosios spaudos 
leidėjų pasiaukavimui žūt 
but išlaikyti savo kalbos 
spausdintą žodį šitie leidiniai 
dar išeina. Irgi gerai, kad 
skaitytojai pilnai suprato pa
dėties rimtumą ir netik ma
terialiai palaiko savo spaudą, 
bet efektyviai prisideda ir 
prie laikraščio išplatinimo, 
kas palengvina administraci
jos darbą, nes kaip tik dar 
prie visų sunkumų prisideda 
pašto aplaidumas spaudos 
pristatime. Atiduotas paštan 
laikraštis kartais išbūna sa
vaitėmis, todėl skaitytojų 
talka itin yra svarbi.”

• PASISEKĖ...
LEDKALNIS

Tarybinei tyrinėtojų stočiai 
Siaurės polius-22" labai pa

vyko pasirinkti ledkalnj. Di
džiuliu ratu aplink Siaurės 
ašigalį jis jau dreifuoja dau
giau kaip penkerius metus. 
Taip ilgai nėra išsilaikiusi nė 
viena ankstesnė ledo bazė. 
„Siaurės poliuje-22" gyvena 
■ir dirba meteorologai, hidro
logai, radiofizlkal, okeanolo- 
gai.
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Tarybų Lietuvoje nusausinta daugiau kaip du milijonai 
hektarų drėgnų žemių, šimtus kilometrų nusitiesė platūs 
melioracijos kanalai. Vilainiuose įsikūrusio Lietuvos hidro
technikos ir meliorcijos mokslinio tyrimo instituto specia
listai sukonstravo specialią šienapjovę kanalų šlaitams 
šienauti. Tai padeda geriau išsaugoti melioracinius įrengi
nius, stabdo piktžolių plitimą.

Išbandoma žolės šienavimo nuo melioracijos kanalų šlaitų 
mažina. A. Dilio nuotr.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Iš II ūsų padangės
Nors liepa ir rugpjūtis yra 

geriausi atostogų mėnesiai, 
tradiciniai, sakyčiau, tiems, 
kurie nėra išėję į pensijas; jų 
metu nemažas skaičiua kap- 
sukiečių išvyksta į užsienį, 
tolimesnes Tarybų Sąjungos 
respublikas, į mūsų gražųjį 
pajūrį su jo perlu Palanga; 
bet ir pasilikus namie nuobo
džiauti netenka. Gana daug 
dėmesio skiriama televizijai, 
tuo labiau, kad mūsų kaimy
nų lenkų laidos pas mus labai 
gerai matomos. Lenkijos 
programa gana įvairi, gyva, 
mažai oficialumo, gana daug 
humoro, įdomių susitikimų, 
puikių filmų, iš kurių norė
čiau išskirti serijalą “Aš 
Klaudijus” anglų gamybos, 
vaizduojantis Romos imperi
jos gyvenimą, kupiną klas
tos, ištvirkirtio, kur vieni 
kitus žudo, nuodija ir t. t. Ir 
šiame fone iškyla šviesi im
peratoriaus Klaudijaus figū
ra, sykiu labai tragiška.

Lenkijos televizija skiria 
nemažai dėmesio ir fašizmo 
demaskavimui. O hitlerinė 
kariauna Lenkijoj pridirbo 
gana daug eibių. Kiek išžudė 
nekaltų įvairių tautybių žmo
nių, nepasigailėjo nė vaikų. 
Tiesiog galvoje nesutelpa, 
kaip galima buvo nusiristi iki 
tokio sužvėrėjimo, sadizmo. 
Didelė dalis munduruotų vo
kiečių dėjosi dideliais moks
lo, meno gerbėjais ir tuo 
pačiu metu galėjo ramiai 
vadovauti masinėms žudy
nėms. Kai pamatai nepanei
giamus faktus, dokumentus, 
nuotraukas, plaukai pasišiau
šia.

Lenkijos televizija atlieka 
ir kitą gana naudingą darbą. 
Stebėdamas laidas nejučio

LAIŠKAI
Labą dieną, mielas 
Redaktoriau.

Nuo š. m. gegužės 8 d. iki 
birželio 20 d. sirgau su širdi
mi ir gulėjau Kauno respu
blikinės ligoninės kardialogi- 
niame skyriuje, pasveikęs 
užbaigiau sudaryti gausiai 
įliustruotą istorinį rinkinį 
“Kamajų respublika,” kuria
me 30-jį straipsnių plačiau 
aprašiau kamajiečių gyveni
mą nuo baudžiavas iki Di
džiojo Tėvynės karo imtinai. 
Rinkinys prasideda straips
niu “Baudžiavos Vergijoje,” 
čia aprašiau ir iliustracijomis 
parodžiau baudžiauninkų 
sunkius darbus: ariant su 
jaučiais—“Pirmoji vagą,” ru
giapjūtę, baudžiauninkę 
mergaitę, dūminę pirkią se
novės girnas, verpstą su 
vijurku, žmogaus traukiamą 
medinį arklą, medines šakas, 
beržinių vyčių akėčias, jau
čių jungą, kruviną lovį bau
džiauninkams lupti, kaladę 

mis išmoksti lenkiškai kalbė
ti, o jei anksčiau mokėjai—-ją 
prisiminti. Gi kalbų mokėji
mas, ypač jaunesniam žmo
gui būtinas.

Nors, kaip minėjau, dabar 
atostogų metas, bet naujienų 
yra, su kuriomis ir noriu 
supažindinti gerbiamus mūsų 
laikraščio skaitytojus.

Diplomatų viešnagė

Kaip praneša mūsų miesto 
ir rajono oficiozas “Naujasis 
kelias,” Kapsuke neseniai 
viešėjo didelė grupė diplo
matinių darbuotojų, atsto
vaujančių mūsų šaliai JAV, 
Prancūzijoje, Australijoje, 
Japonijoje, Italijoje, Vietna
me, kai kuriose Afrikos ir 
Lotynų Amerikos šalyse. 
Tarp svečių buvo du lietu
viai: Donatas Jakubaitis ir 
Viktoras Jonaitis, atstovau
jantys Tarybų Sąjungai Če
koslovakijoje ir Kamerūne.

Svečius priėmė Lietuvos 
komunistų partijos miesto 
komiteto ir vietinės valdžios 
atsakingi darbuotojai, kurie 
diplomatams papasakojo apie 
rajono ir miesto revoliucinę 
praeitį, ateities perspekty
vas, kapsukiečių pasiekimus, 
vystant pramonę ir žemės 
ūkį, ugdant kultūrą ir švieti
mą, gerinant organizacinį 
partinį darbą, plėtojant 
draugiškus ryšius su savo 
bičiuliais užsienyje.

Apsilankę Želsvelės ir “Pa
vasario” kolūkiuose, pasi
klausę Kazlų Rūdos kultūros 
namų estradinio orkestro 
koncerto, svečiai papasakojo 
apie savo darbą, gerai įverti
no mūsų pasiekimus, palin
kėdami visokieriopos sėk
mės. V. Gulmanas

baudžiauninkų kojoms sura
kinti, metalinį spaustuką 
pirštams spausti,—pono rim
bą (nagaiką) < baudžiaunin
kams pakti ir daugiau seno
vės įrankių.

Jį užbaigiau Jūsų kaimy- 
nu-Salagirio mišku, kuriame 
ir Tamsta nuo pat vaikystės 
bėgiojote, žaidėte, rinkote 
uogas, riešutus ir grybus. 
Rinkinį puošia jo įliustracijų 
ir nuotraukų.

Viso geriausio
A. Gučiūnietis

1979.VIII.4

Kaune

• KAVA IR VANDUO
Kai kuriuose krabuose prie 

kavos paduodamas puodelis 
{alto vandens. Ulmo universl. 
teto (VFR) mokslininkai nu
sprendė išaiškinti, kaip (altas 
vanduo su kava veikia skran
dį. Pasirodė, kad vanduo pa
naikina kavos poveikį skran
džio sultims, Ir kava geriau 
įsisavinama.
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NAUJI LEIDINIAI

Išeivijos ideologinių srovių raida

Vienas “anoje pusėje“ gy
venantis kunigas, F. Jucevi
čius, išliejęs daug rašalo Lie
tuvos grąžinimui į maždaug 
1939 metus ir gerokai nuo šio 
darbo pavargęs, prisipažino: 
“Kaip lietuvis yra pasikeitęs 
krašte, tai . galima spręsti iš 
atvykusiųjų į Vakarus. Jie 
turi vieną galvoseną, mes— 
kitą, juos domina vieni daly
kai, mus kiti. Kas jiems 
savaime suprantama, mums 
jau nebeaišku.”

Jeigu šis retkarčiais galvo
jantis kunigas ir jo gausūs 
pasaulietiniai kolegos, dar 
vis neatsisaką nuo keistokos 
idėjos —išvaduoti Lietuvą 
nuo pačių lietuvių—atidžiai 
paskaitys neseniai Vilniuje 
išleistą knygą “Ideologinės 
srovės lietuvių išeivijoje,“ 
jiems turėtų šis tas paaiškė
ti. Sunkiai įtikimi dalykai 
tampa savaime suprantami, 
jeigu tik žmogus nėra užsi
spyręs.

Knygą paruošė Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Fi
losofijos, sociologijos ir tei
sės instituto kolektyvas, tal
kininkaujant kai kuriems 
aukštųjų mokyklų darbuoto
jams. Skyrių ir poskyrių 
autoriai—J. Aničas, A. Bal
sys, A. Gaidys, B. Deksnys, 
L. Kapočius, V. Kazakevi
čius, V. Lazutka—neblogai 
žinomi skaitytojams, kurie 
domisi lietuvių išeivijos pro
blemomis.

Nedidelėje knygos pratar
mėje aiškiai nusakytas darbo 
tikslas—atskleisti, kam ir 
kodėl tarnauja į Vakarus 
pasitraukę buržuaziniai lietu
vių emigrantai, kurie savo 
politinį, ideologinį ir kultūri
nį darbą sieja pirmiausia su 
kovos prieš Tarybų valdžią 
Lietuvoje uždaviniais. Apta
rus pastaraisiais metais res
publikoje išleistą literatūrą 
apie užsienio lietuvius ir jų 
veiklą, taip pat svarbesnes 
pažangiųjų užsienio lietuvių 
knygas bei rašinius šia tema, 
pratarmėje išryškinamos dvi 
pagrindinės jėgos išeivijos 
ideologinėje kovoje—pažan
gioji ir reakcinė, šių srovių 
svarbiausių atstovų pažiūrų 
mokslinio pažinimo svarba: 
“Aštrėjančios dviejų sociali
nių sistemų ideologinės 
kovos sąlygomis aktualu 
giliau moksliškai pažinti šią 
išeivijos srovių genezę ir 
klasinę esmę, kritiškai išana
lizuoti jų socialines, politines 
bei filosofines koncepcijas, 
išsiaiškinti jų dabartinės 
ideologinės ir politinės veik
los kilmę, aplinkybes, vysty
mąsi bei pagrindus. Gilesnis, 
tikslesnis šių klausimų apta
rimas turi ne tik teorinę, bet 
ir praktinę reikšmę.”

Bronė LIN1AUSKIEHB

ŠYPSENA ANT VAIKO VEIDO
. . . pasaulyje gimsta kasmet 
milijonai vaikų.
Ką jiems duosi, žmogau, 
kuo tu juos pats pirmasis sut’ksi? — 
Ką vaikai, vos atvėrę akis, pamatys — 
ar nušvitusį motinos žvilgsnį 
ir virpančią mėlyną erdvę, 
kur sklandys kaip stebuklas 
lengvutė kregždė, — 
kad ir vaikui ims augti sparnai! 
Ar sukrovusią pumpurą gėlę, — 
kad krūtinėj pražystų širdis? 
Ar beošiantį medį ir duoną, — 
Kad suprastų, jog turi Tėvynę!.. 
O galbūt į akis patiklias 
jiems įrems priešas šautuvo vamzdį 
ir uždengs juo va'kų žaisliukus, 
žiedo spalvą ir motinos veidą! 
Aš sakau, —l jūs paslėpkit ginklus, 
neapykantą, melą ir klastą! 
Tegul jūsų nudžiūsta ranka 
kaip erškėtrožės krūmas dykynėj, — 
kad daugiau niekada jau neglostyfų 
mylimo veido prieš aušrą! 
Tesuskeldėja troškuliu lūpos, 
kad meilės ištart nemokėtų, — 
nes pasaulis jau kūdikių laukia — 
kaip savo šviesaus amžinumo...

Kretinga

JONAS BULOTA

Tokio uždavinio sprendi
mas, suprantama, pareikala
vo gausios medžiagos—spau
dos, brošiūrų, knygų, doku
mentų—panaudojimo, citatų, 
mokslinių apibrėžimų ir išva
dų. Todėl šios knygos neper
skaitysi, kaip sakoma, vienu 
prisėdimu. Ji verčia pamąs
tyti ir sukaupti atmintyje 
tai, kas jau žinoma iš kitų 
šaltinių, sugretinti turimus 
duomenis su naujais faktais 
ir jų interpretacija.

Pirmajame knygos skyriu
je apžvelgiama lietuvių emi
gracijos genezė nuo XIX a. 
vidurio, žios emigracijos 
priežastys, jos klasinė, ideo
loginė ir politinė diferenciaci
ja. Šiame skyriuje išryškina
ma lietuvių emigrantų kova 
Amerikoje prieš klerikalinę 
polonizaciją, prieš unijines 
tendencijas, siekusias pa
neigti gimtąją kalbą ir kultū
rą, trukusi beveik du dešimt
mečius. Šį procesą pagilino 
lietuvių darbininkų įsijungi
mas į klasių kovą, į socialisti
nį judėjimą. Greta liberalio
sios laisvamaniškos ir kon
servatyviosios klerikalinės 
srovių susiformavo stipri so
cialistinė srovė. Visos šios 
srovės turėjo savo spaudą, 
organizacijas, stengėsi palai
kyti ryšius su Lietuva. Tvir
čiausią ryšį su tėviške, rem
dami revoliucinį judėjimą 
1905-1907 m., tuomet palaikė 
darbininkai: “Lietuvos so
cialdemokratų partija maž
daug tris ketvirtadalius visų 
išlaidų, susijusių su revoliu
ciniu veikimu, padengė gau
tomis iš JAV lietuvių darbi
ninkų lėšomis.“ Įdomūs duo
menys pateikti poskyryje 
“Lietuvos gyventojų emigra
vimas tarpkario metais ir 
tolesnė užsienio lietuvių 
ideologinių srovių rauda.“ Iš 
buržuazinės Lietuvos, kurią 
taip mėgsta kai kas anapus 
Atlanto garbinti, vargo veja
mi, iškeliavo ieškoti laimės 
svetur apie 100,000 žmonių! 
“Emigravimas iš Lietuvos, 
palyginti su kitomis Europos 
šalimis, santykiniu mastu te
bebuvo vienas gausiausių. 
1929 m. 10 tūkst. gyventojų 
teko emigrantų: Lietuvoje— 
69, Suomijoje—24,1, Ispani
joje—21, 7 Lenkijoje—21,3, 
Italijoje—15, Estijoje— 
12,9.“ Knygoje plačiai apsi
stota prie Antrojo pasaulinio 
karo emigracijos ir lietuvių 
išeivijos ideologinių srovių 
susiformavimo pokario me
tais, “perkeltųjų asmenų“ 
emigracijos, profašistinės ir 
proimperialistinės reakcinės 
lietuvių išeivijos orientacijos 
Vakaruose, taip pat pažangių 
užsienio lietuvių santykių su 
Tarybų Lietuva, nurodant 

pažangiečių spaudą ir svar
biausius veikėjus. Apie tai 
plačiau kalbama antrame 
knygos skyriuje “Pažangiųjų 
užsienio lietuvių kova už 
materialistinę mintį.“ Siame 
skyriuje istoriškai vertinama 
prieštaringa vieno žymiausių 
ikimarksistinio laikotarpio 
materializmo ir buržuazinio 
ateizmo skleidėjų išeivijoje 
J. Šliūpo veikla, aptariami 
švietėjai, materialistai ir 
ateistai J. Adomaitis-Šernas, 
P. Mikolainis, J. Andziulai- 
tis-Kalnėnas, V. Dembskis, 
A. Margeris-Šeštokas ir kt.

Marksizmo idėjų plitimas 
pradėjo naują etapą užsienio 
lietuvių visuomeninės filoso
finės minties istorijoje. Lie
tuviai išeiviai, dirbdami 
stambiuose pramonės cen
truose, įsijungė į klasių ko
vą, susipažino su mokslinio 
socializmo idėjomis, išryškė
jo revoliuciniai poetai ir pu
blicistai J. Mačys-Kėkštas,
J. Baltrušaitis. Didelį vaid
menį revoliuciniame JAV lie
tuvių judėjime suvaidino V. 
Mickevičius-Kapsukas 1914- 
1917 m. Šiame knygos sky
riuje įvertinamos L. Prūsei- 
kos, A. Bimbos, R. Mizaros 
visuomeninės filosofinės pa
žiūros, jų indėlis į marksizmo 
idėjų skleidimą išeivijoje, ap
tariami kiti pažangiosios sro
vės emigracijoje atstovai—
K. Vidikas, V. Andrulis, A. 
Petriką, J. Kaškiaučius-Kaš- 
kaitis, J. Baltrušaitienė, M. 
Kavaliauskaitė ir kt. Prie šių 
žmonių veiklos, gausiai re
miantis ištraukomis iš jų 
veikalų, dažnai grįžtama tre
čiajame knygos skyriuje “Pa
žangiųjų užsienio lietuvių ko
va prieš klerikalizmą,“ kuria
me atskleidžiama klerikaliz
mo lietuvių emigracijoj es
mė, tarptautinis klerikaliz
mas, rodoma palangiečių ko
va prieš neteisingą katalikų 
bažnyčios padėties Tarybų 
Lietuvoje aiškinimą, taip pat 
pažangiečių pažiūra į nūdie
nius reiškinius katalikybėje. 
Šis skyrius gausiai paremtas 
dokumentais ir citatomis iš 
ideologinio oponento spaus
dintų darbų. Dalis šių žmo
nių jau pradeda galvoti rea
liau. Sunkiau diskutuoti su 
klerikalinės “Lietuvių fronto 
bičiulių” grupuotės veikėjais. 
Šie “bičiuliai” 1969 m. savo 
“Politiniame simpoziume” iš
kėlė mintį, kad visus tuos, 
kurie Amerikoje kalba apie 
bendradarbiavimą su Tarybų 
Lietuva, reikia bausti mirti
mi, kaip išdavikus. Ką tokie 
“bičiuliai” linki mums, gyve
nantiems Lietuvoje, nesunku 
įsivaizduoti.

Ketvirtajame knygos sky
riuje “Pagrindinės idealisti

Antano Kalines nuotrauka

nės filosofijos kryptys” ap
žvelgiamos ir vertinamos 
emigracijos buržuazinių filo
sofinių bei sociologinių pažiū
rų formavimosi sąlygos ir 
ištakos, tradicinė katalikiš
koji filosofija iševijoje, 
neoaugustinizmo apraiškos, 
religinio egzistencializmo 
tendencija ir lietuviškojo li
beralizmo ideologijos filosofi
niai pagrindai. Šiose srityse 
dirba Antrojo pasaulinio ka
ro metais drauge su kitais 
buržuaziniais veikėjais į Va
karus pasitraukusi dalis Lie
tuvos filosofų, daugiausia ka
talikiškų krypčių idealistų— 
V. Šilkarskis, J. Eretas, A. 
Maceina, J. Girnius ir kt., 
taip pat jau emigracijoje 
pokario metais susiformavusi 
vidurinioji ir jaunesnioji bur
žuazinės išeivijos intelektua
lų karta. Joje gana žymų 
vaidmenį vaidina “lietuviško
jo liberalizmo” srovė, kurios 
būdingiausias atstovas socio
logas V. Kavolis. Visų jų 
pažiūras didele dalimi ap
sprendžia supančios aplinkos 
klasiniai interesai, “darbda
vių” socialiniai politiniai už
sakymai, kurių esmė—anti
komunizmas. Jaunoji karta, 
brendusi jau svetur, tiesiogi
niam ryšiui su gimtuoju 
kraštu tapo, anot V. Kavolio, 
“nužemintųjų generacija.” 
Daugeliui iš jų būdingi kar
tėlio, nusivylimo ir drauge 
neapykantos Tarybų Lietu
vai jausmai. “Kuo labiau 
grimzta praeitin buržuazinės 
Lietuvos tikrovė, tuo labiau 
ją idealizuoja reakciniai emi
grantai bei jų įtakoje esantys 
užsienio lietuviai. Kartu jie 
atkakliai nenori pripažinti tų 
pakitimų, kurie įvyko gimto
joje žemėje, nors ir supras
tų, kad tokiomis sąlygomis 
per kelis dešimtmečius per
mainos būtų buvusios neiš
vengiamos. Iš tikrųjų, jie 
“nieko neišmoko ir nieko 
neužmiršo.”

Negalima teigti, kad tarp 
jų visai nėra blaiviai galvo
jančių žmonių. Tam tikra jų 
dalis supranta, kad Lietuva 
ir jos liaudis nuėjo pasirinktu 
keliu ir jokiais pagraudeni
mais jos iš šio kelio nepa
suksi. Realiau vertiną padėtį 
filosofai J. Girnius, V. Kavo
lis ir kt. neatsisako kontaktų 
su Tarybų Lietuva ir dialogo 
su kitų pažiūrų oponentais, 
pripažįsta revoliucijos idėjų 
populiarumą, susitaiko net ir 
su komunistinės moralės eg
zistavimu. Knygoje plačiai ir 
argumentuotai, gausiai ci
tuojant šaltinius, atskleistos 
jų prieštaringos, dažniausiai 
eklektiškos pažiūros. Graž
byliauti šie ponai moka. Ne
trūksta jiems žinių, erudici
jos, o reikalui esant,—suge
bėjimo išsisukti nuo atviro 
atsakymo į tiesų klausimą. 
Jie pradeda pripažinti pozi
tyvią marksizmo idėjų jėgą, 
tačiau negali susitaikyti su 

mintimi, kad šių idėjų perga
lė—neišvengiama, kad teks 
atsisakyti privačios nuosavy
bės principo ir vilčių į pra
rastą buržuazinės Lietuvos 
“rojų.” Todėl įvairios jų pro
paguojamo antikomunizmo 
atmainos rodo taktikos, o ne 
pažiūrų esmės pakitimą. Tai 
akivaizdžiai pastebime ir 
penktame šios knygos sky
riuje “Ideologinė kova nacio
naliniu klausimu.” Visų sro
vių ir atspalvių antikomunis- 
tai negali ir nenori įsivaiz
duoti naujų nacionalinių san
tykių, susiklosčiusių Tarybų 
Sąjungoje. Stengdamiesi iš
siaiškinti problemąr kodėl 
Lietuvoje, jiems išvažiavus, 
dar liko lietuvių, ir ką šian
dien reikėtų vadinti lietuviu, 
kai kurie iš jų priėjo prie 
keistų išvadų. Tas pats F. 
Jucevičius teigia, kad šian
dien jau visai nesvarbu, “ar 
kas kalba lietuviškai, ar ne, 
ar kas gimęs iš lietuvių tėvų, 
ar ne, lietuviu laikysime 
kiekvieną, kuris nori ir save 
laiko lietuviu, ir tai ta pras
me, kad jis nori bendradar
biauti su lietuviais ir dirbti 
dėl lietuvių tautos.” Taip 
atsiranda “nacijos be kalbos 
ir teritorijos” samprata, kuri 
čia, Lietuvoje, gali sukelti 
vien šypseną. Diskutuoti ga
lima tik su tais, kurie jau 
atsisako “sustojusių laikro
džių” politikos ir bando su
prasti šiandieninį gyvenimą 
Tarybų Lietuvoje ir gimtojo 
krašto problemas, nevengda
mi tiesioginio ryšio su gimti
ne. Tiems, kurie šių ryšių 
bijo, kurie vengia tilto su 
tėviške, samprotaudami, “ar 
tiltu daugiau nutekės Vakarų 
įtakos į anapus uždangos, ar 
komunistinės įtakos daugiau 
per tiltą atitekės į Vakarus,” 
diskusijos nepadės. Bijo tas, 
kas nesijaučia dvasiškai stip
rus. Paskutinis knygos sky
rius “Nacionalistinės lietuvių 
emigracijos diferenciacija ir 
krizės gilėjimas” rodo, kad 
jaunojoje emigracijos kartoje 
atsiranda vis daugiau žmo
nių, kurie pasisako už kultū
rinį bendradarbiavimą su 
Lietuva, atmesdami antita
rybines tendencijas.
*IDEOLOGINĖS SROVĖS 
LIETUVIŲ IŠEIVIJOJE. 
Socialinės, politinės ir filoso
finės koncepcijos po Antrojo 
pasaulinio karo. Vilnius, 
1978, 424 p.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Provokacinė politika
Dėl Pekino kaltės Vietna

mo ir Kinijos santykiai tebė
ra įtempti. Įvykę Vietnamo 
ir Kinijos derybų pirmojo ir 
antrojo ratų posėdžiai neda
vė jokių teigiamų rezultatų. 
Kinijos delegacija atmetė vi
sus Vietnamo Socialistinės 
Respublikos pasiūlymus, ta
me tarpe—pasiūlymą sure
guliuoti problemas, susiju
sias su dviejų šalių santy
kiais, taip pat pasiūlymą 
imtis skubių priemonių, sie
kiant sumažinti įtempimą 
Vietnamo ir Kinijos pasieny
je.

Kinijos atstovai derybose 
toliau ciniškai reikalauja visų 
pirma svarstyti problemą, 
kuri, jų nuomone, sudaro 
’’dviejų šalių konflikto sure
guliavimo pagrindą,”—prasi
manytą kovos prieš vadina
mąjį “hegemonizmą” proble
mą.

Kaltindami Vietnamą he- 
gemonizmu, Kinijos atstovai 
nori, kad derybose būtų 
svarstomas vadinamasis 
“Kampučijos (Kambodijos) 
klausimas,” nors, kaip gerai 
žinoma, tokio klausimo nėra. 
Kampučijos liaudis išsivada
vo iš budelių, kuriuos išlaiko 
Pekinas, ir dabar kuria ne
priklausomą laimingą gyve
nimą.

Pastaruoju metu Kinija su
stiprino provokacinę šmeiži

w

Zy II u s pedagogas
Jonas Mikėnas

[Jo mirties paminėjimui]

Katedras vedėjas J. Mikėnas konsultuoja neakivaizdininką 
studentą.

Garsaus socialisto kamajie- 
čio Jurgio Smalsčio 1905- 
1907 m. paskleistos socialis
tinės idėjos sužavėjo ne tik 
tų metų darbo žmones, bet ir 
dabar visi kaimynai labai jį 
gerbia, su didele pagarba 
mini apie jo revoliucinę vei
klą.

Vienas iš žymesnių J. 
Smalsčio socialistinių idėjų 
skleidėjas, nuo pat jaunys
tės, buvo Jonas Mikėnas, 
gimęs 1907 m. Kamajų apy
linkėje, Nemeniūnų kaime 
bežemio darbininko šeimoje.

Jo gyvenimo kelias, kaip 
beturčio vaiko, nuo pat ma
žens buvo labai vargingas. 
Pavasarį, vasarą ir rudenį jis 
dirbdavo pas ūkininkus, o 
žiemą mokindavosi Kamajų 
mokykloje ir platindavo pa
žangią spaudą.

Į mokyklą reikėdavo jam 
klampoti keturis kilometrus. 
Jo autuvas ir apsivilkimas 
būdavo labai prastas ir men
kas, o todėl dažnai jis peršal
davo.

Pertraukų metu ūkininkų 
vaikai valgydavo dešras ir 
kiaušinius, o vargšas Jonelis 
kąsdavo tik juodą duonelę. 
Paaugęs jis dirbo darbininku 
Kaune ir per didelį pasiryži
mą 1930 m. baigė Kauno 
mokytojų seminariją. Moky
damasis priklausė socialisti
nei moksleivių kuopelei. 
Nors J. Mikėnas sunkiai dir
bo, bet įstojo į Kauno uni
versitetą ir studijavo vokie
čių kalbą bei literatūrą.

Sunkaus gyvenimo verčia
mas turėjo nutraukti studi
jas ir ieškoti pedagoginio 

kišką kampaniją prieš Viet
namą pabėgėlių klausimu, 
kampaniją, kuri įgavo tikro 
psicholbginio karo pobūdį. 
Pekino ekspansionistai, ku
rie žymia dalimi yra kalti dėl 
to, kad ši problema iškilo, 
dabar mėgina grasinti Viet
namu!, reikalauja taikyti jam 
ekonomines sankcijas.

Neapsiribodamas politinė
mis kampanijomis, Pekinas 
nenutraukia karinių pasiren
gimų pasienio rajonuose, 
vykdo ten naujus provokaci
nis išpuolius. Kinijos kariš
kiai įsibrauna į Vietnamo 
Socialistinės Respublikos te
ritoriją, siautėja ir baugina 
vietinius gyventojus, užpuo
la karius vietnamiečius, ap
šaudo iš artilerijos ir mino
svaidžių pasienio postus ir 
objektus Vietnamo teritori
joje.

Provokacinė Pekino politi
ka Vietnamo Socialistinės 
Respublikos atžvilgiu kelia 
pasaulio visuomenės pasipik
tinimą. Ji reikalauja, kad 
Kinija skubiai imtųsi priemo
nių siekiant sumažinti įtem
pimą Vietnamo ir Kinijos 
pasienyje, atsisakytų savo 
antivietnamietiškos politi
kos, kuri yra pagrindinė 
kliūtis kelyje į dviejų šalių 
geros kaimynystės santy
kius.

A. Puodžiūnas 

darbo. Tačiau J. Mikėno, 
kaip kairųjų pažiūrų mokyto
jo į darbą niekas nepriėmė.

Tik per didelį vargą vėliau 
pavyko gauti mokytojo dar
bą Šilutės privačioje lietuvių 
vidurinėje mokykloje. Bet ir 
čia neilgai tegalėjo dirbti, 
nes hitlerininkams okupavus 
Klaipėdos kraštą jis turėjo iš 
ten tuojau grįžti į Lietuvą.

Su dideliu entuziazmu J. 
Mikėnas sutiko 1940 m. Ta
rybų santvarkos atkūrimą. 
Tuojau jis įsijungė į Kauno 
miesto visuomeninį ir peda
goginį darbą.

J. Mikėnas buvo aktyvus 
Mokslinių ir politinių žinių 
skleidimo narys, švietimo ir 
meno darbuotojų profsąjun
gos Kauno miesto sekreto
rius. Jis buvo ilgametis Kau
no miesto Lenino rajono dar
bo žmonių deputatų tarybos 
deputatas.

J. Mikėnas daug metų bu
vo vadovu Kauno aklųjų mo
kyklos internato ir miesto 
Raudonojo Kryžiaus mokyk
lų sekcijos pirmininku. Dar 
prieškariniais metais jis vei
kliai bendradarbiavo pažan
giojoje spaudoje: žurnale 
“Mokykla ir gyvenimas,” o 
vėliau “Tarybinėje mokyklo
je,” “Žemės ūkio specialis
te,” “Mūsų žodyje” ir -kituo
se. Tarybiniais metais J. 
Mikėnas baigė Vilniaus peda
goginio instituto užsienio 
kalbų fakultetą. Nuo 1946 m. 
jis dirbo Lietuvos žemės ūkio 
akademijos vyr. dėstytoju, o 
nuo 1959 metų Kalbų kated
ros vedėju.

J. Mikėnas buvo ne tik 
geras pedagogas, bet ir labai 
jautrus, plačios erudicijos 
žmogus, giliai atsidavęs jau
nųjų žemės ūkio specialistų 
auklėtojas. Studentai dažnai 
kreipdavosi pas jį, kaip pas 
malonų dėstytoją ir nuoširdų 
draugą.

J. Mikėną, kaip jautrų ir 
gerą pedagogą gerbė, mylėjo 
studentai ir dėstytojai. Jis 
turėjo daug gražių pedagogi
nių sumanymų ir planų. Ta
čiau negailestinga mirtis per 
anksti, vos 56 metų sulau
kus, 1963 m. gegužės mėn. 8 
d., nutraukė jo gyvenimą, 
kupiną energijos ir gražiau
sių siekimų.

Lietuvos Darbo raudono
sios vėliavos ordino žemės 
ūkio akademijos dėstytojai, 
darbuotojai ir kamajiečiai 
minėdami žymaus pedagogo 
J. Mikėno mirties sukaktį, 
su dideliu liūdesiu prisimena, 
kad prieš 16 metų neteko 
nuoširdaus jaunimo auklėto
jo ir draugo, didelio demo
krato, kovotojo už darbo 
žmonių šviesesnį rytojų.

A. Gučiūniėtis

NAUDINGAS
URAGANAS

Smarkus uraganas, praūžęs 
viri Indijos uosto Bhavnaga- 
ro, nepakenkė, bet atvirkš
čiai — atliko naudingu darbą. 
Per keliolika sekundžių ura
ganas išnešė iš uosto akva
torijos j atvirą vandenyną 
daug smėlio, akmenų, dum
blo. Dėl to akvatorija padi
dėjo šimtus kvadratinių met
rų ir pagilėjo 3 metrus. 
Specialistai apskaičiavo, jog 
taip išvalyti ir praplatinti 
uostą būtų buvę galima tik 
per dvejus metus.



4 TAS PUSLAPIS

VIEŠNAGĖS DIENOMIS “Iš “Gimtojo krašto”.

KAI SAULE ZENITE

dama čia, senąją Lietuvą žinojau neblo
gai, — pasakojo Birutė Džeskienė. — Jo
je gyvenau 1937 metais. Dabar visi ma
no giminės, na, sakyčiau, kaip anų laikų 
ponuliai — puošnūs, sotūs. Ir pinigų turi. 
Net stebiuosi ir net netikiu, kad dabar į 
Palangą poilsiauti važiuoja. Anais laikais 
— ne, ne... To anais laikais nebuvo. Nu
važiavę į Alytų, sustojome penkiose vie
tose ir ■— tikėsite? — visur vaišėmis sta
lai lūžo.

Jos pusbrolis Julius Rudys, išvažiavęs 
iš Lietuvos 1944 m., prisimena daugiau:

—Rumšiškėse klojimo teatre mačiau 
vaidinimą apie Rudį ir Gaidį. Kaip tik ir 
mano gimtajame kaime tokie buvo — 
Rudys ir Gaidys. Bet, va, kam man to 
prireikė. Druskininkai, kuriuos taip gerai 
pažinojau yra, bet argi palyginsi? Alytus. 
Argi jį palyginsi su mano paliktu? Sakau, 
dideli dalykai Lietuvoje padaryti ir ne ma
žesni daromi. Man tai kiek geriau liudyti, 
nes pats mačiau daug griuvėsių, nors dar 
frontas ritosi ir paskui mane — dar grio
vė, degino, naikino. Dabar kur eini, va
žiuoji, vis statybos. Ką bekalbėti apie tai, 
ką mačiau, regėjau per visą viešnagę. 
Daug tuo, ką dabar turite, aš netikėjau, 
kol pats nepamačiau savo akimis. Ar ruo
šiuosi atvažiuoti? Apie tai ir -kalbų negali 
būti: kai tik galėsiu, — būtinai!

Valerija Rudzevičienė, išvykusi į JAV 
1930 m., atsisveikindama juokavo: et, da
bar jos vyras, netikėjęs, kad Tarybų Lie
tuvoje galima ką nors, išskyrus viešbutį, 
pamatyti, išgirs iš jos, ko nesapnavęs.

Pamatysite, kitąmet ir pats atkul
niuos, — sakė ji, ir džiaugėsi, kad kelionė, 
taip ilgai atidėliota belaukiant, anot jos, 
geresnių laikų, įvyko dabar. Ir tęsė savo 
pasakojimą, džiaugsmingą, kad ji — Ta
rybų Lietuvos viešnia, ir liūdnoką, kad 
gyvenime kadaise patyrusi tiek sunkaus, 
tiek sunkaus. ..

— Argi aš būčiau ieškojusi Amerikos, 
jeigu ne vargas, — pasakojo viešnia. —

Iš viso grupėje jų buvo dvidešimt šeši 
iš Majamio, San Diego, Niujorko, 

Dearborno, Binghamtono, Detroito, Dalaso 
ir kitų JAV miestų ar vietovių. Visi lie
tuviai. Ir visi ,,Laisvės" laikraščio skaity
tojai ar rėmėjai.

— Mano jau ir tėvai gimė Amerikoje, 
*— pasakojo senobiškai gražia lietuvių kal
ba Albinas Ažukas.

O Rasa Trečiokaitė prašė:
— Padekite surasti man anglų-lietuvių 

k lietuvių-anglų kalbų žodynus. — Jaunu
tė, „dipukinės" emigracijos Amerikoje pa- 
likuonė lietuviškus žodžius tarė jau sun
kokai, tačiau reporteriams iš televizijos ir 
radi miteto angliškai kalbėti atsisakė.

Lodei, Rasa? — vėliau paklausiau 
Jos.

— O! — gyvai atsiliepė ji. — Ką 
man tėvelis dėl to pasakytų? Lietuvė Lie
tuvoje ,r angliškai? Tuo jį labai įskaudin
čiau.

Šiais epizodais noriu paryškinti mintį: 
vienų jau net ir tėvai, kaip A. Ažuko, gi
mė svetur, o sūnus, va, nors ir sulaukęs 
garbingo amžiaus, atvažiavo čia su gražia 
įkalba. Kiti grupėje buvo vėlesnės emigra
cijos vaikai, nesulaukę dar ir dvidešimties 
metų, tačiau Tarybų Lietuvoje tuoj atra
do. jog jiems be žodynų išsiversti sunku 
er net ir neįmanoma. Rasa Trečiokaitė ir 
Klaudija Dručaitė pasiryžusios atvykti į 
lituanistikos kursus Vilniaus universitete.

•— Jau tryliktą kartą aš į Lietuvą atva

žiuoju, — pasakojo Joana Demikienė.
— O aš, suprantate, pirmą kartą Lietu 

voje ir pirmą kartą per savo gyvenimą 
nebijojau vienas naktį vaikščioti miesto 
gatvėmis, — džiaugėsi tokiu ,.atradimu" 
viešnagės dienomis pažymėjęs 70-ties metų 
jubiliejų Edvardas Čepaitis. Kai jo, gimu
sio Jungtinėse Amerikos Valstijose, juo
kaudamas paklausiau, kodėl nesusitrum
pina pavardės, tai rėžė:

— Aš lietuvis. — Tiesa, pasakė lietu- 
vys.

— Vilnius... Vien jo senamiesčiui ap
žiūrėti 10-ties dienų per maža. Aš dar pri
valau palaukti, kol įspūdžiai susigulės. Iki 
višta ištupi viščiukus, praeina ne viena 
diena, — jaudinosi, sunkiai surasdamas 
gražiems įspūdžiams žodžius, Albertas Lu- 
kašiūnas.

Dvidešimt šešių žmonių grupė, suburta 
šiai kelionei pažangaus Amerikos lietuvių 
,.Laisvės" laikraščio, išskrido, palikusi daug 
įsimintinų atsiliepimų. Neatsirado nė vie
no, kuris būtų sakęs: dėkui, pamatėme ir 
užteks. Vis žadėjo po metų kitų vėl ap
silankyti, nes jaučia, jog šito krašto šauks
mas per daug stiprus, kad jį galima būtų 
užgesinti užmarštimi.

Svečiai apsilankė daug kur — Kaune, 
Pirčiupiuose, Druskininkuose, Elektrėnuo
se, Rumšiškėse, Trakuose, pagaliau paskli
do po visą Lietuvą, šaukiami savo pačių 
ar tėvų gimtųjų vietų.

— Nors gimiau Amerikoje, bet, aug-

Pollsio valandėlę Elektrėnuose. Autoriaus nuotr.

Savotiškas nuotikis vienos dienos

.Jau bent per kelias dienas 
vargino didelė kaitra. Tą 
rytą norėjosi pasiraivyti, il
giau pagulėti. Primigti jau 
laiko nebuvo. Pareiga tai 
pareiga. Man tą dieną pri
sieina į Bedarbių tarybos 
salę eiti anksti ir prižiūrėti, 
kad viskas eitų tvarkingai, 
ypač, kad bedarbiai susirin
kę vidurdienį gautų bent ką 
užsikąsti. Tas viskas priklau
sė nuo dosniųjų krautuvnin- 
kų, duonkepių, kurie kelių 
dienų baigianti pasenti 
maistą tam reikalui aukojo. 
O man d?r reikia pasirūpinti, 
kad ir vyrui ir sūnui būtų 
per dieną kuo pasimaitinti. 
Tai irgi nemenka užduotis, 
kuomet visus kamuoja ne
darbas.

Pagaliau išsiruošiau. Gat- 
vakariu nevažiuosiu . . . rei
kia taupyti centelius. Kas, 
kad aštuonios ar devynios 
mylios, laikas pribūti nepa
skirtas; kada nueisiu, tada 
bus gerai.

Kelias veda pro (Hoover- 
ville) miestelį, kur bedarbiai 
nebegalintys užsimokėti už 
kambarį, prisirinkę kartoni
nių dėžių, yra pasistatę sau 
būdeles vasarą pasislėpti nuo 
kaitros, žiemą nuo spiegian
čio vėjo ir šalto sniego. 
Žiūrit', prie vienos tokios 
būdelės < uli išsitiesęs vyriš
kis, o guli tuščia bonka prie 
jo skverno. Vargšas nespėjo 
pasiekti r• skarmalų lovelės, 
pagalvojau sau. Toliau susi- 
*’'ku V' ,;o oy
ventoją. Jis nešasi senam 
laikraštyje susivyniojęs kokį

ALISĖ JONIKIENĖ

tai pundelį. Klausiu, ar jis 
ateis į salę pasivalgyti.

“Ne!” atsako mano pažįsta
mas. “Štai turiu visai dienai 
maisto. Šiandien jaučiuosi 
silpnas, noriu prigulti.”

“Tai kągi jau čia nešiesi. . . 
gal ir mane pasikviesi papie
tauti?”

Jis nusijuokia, žinodamas, 
kad “krečiu baikas,” ir pokal
bį tęsia.

"Šįryt kėliausiu anksti, 
kad būčiau pirmiausias prie 
Leland viešbučio, kad kiti 
“senvičių” (sumuštinukų) 
neišnešiotų, išmestų į išmatų 
dėžę. Vakar skaičiau, jog 
vakare po konferencijos ten 
Amerikos Legionas baliavos. 
Na, ir neapsirikau, ir turėsiu 
skanių užkandžių. Tai kas, 
kad “senvičiai” kiek apkram
tyti? Visgi pavalgysiu ska
niau, negu jūs ten salėje. 
Net ir pyrago radau.”

“Na, tai eik, pasivalgyk ir 
prigulk, tik kad neapsiry
tum . . . gali apsirgti,” sa
kau.

Salę randu tuštutėlę, tik 
vienas Jurgis šluosto dulkes 
nuo ilgų suolų ir stalo, ku
riuos bedarbiai susikalę iš 
plačių pajuodusių lentų. Čia 
jie susirenka, pasivalgo, pa
lošia kortomis ar padiskutuo
ja iki pavakario, ir tada eina 
kas sau.

“0 kurgi draugai šį rytą, 
kad salė tuščia?” klausiu Jur
gio.

“Ogi Jonas išsivedė į de
monstraciją. Nežinojai, kad 
šiandien eis su meru pasikal
bėti?”

“Ak, užmiršau! Gerai, ma
tysime ką meras atsakys.”

Toliau Jurgis man sako: 
“Gerai, kad spėjau Vladą 
išsiųsti ... jis iš krautuvės 
parneš kaulų ir mėsgalių. 
Daržovių dar šiek tiek turi
me . . . išvirsiu sriubos. Jo
nas žadėjo sustoti ir duonke
pio paprašyti vakarykščios 
duonos ar atliekamų pyragai
čių. Gal šiandiena šiaip taip 
dar pramigsime.”

Mums besikalbant, vos at
sikvėpdami, įbėga du vyrai; 
vienas baltas, kitas juodas.

“Kurgi šiandien jūsų žmo
nės? Manėme, gal sutiks eiti 
ir sunešti išmestus šio drau
go baldus,” sako baltasis. 
“Kol sugrįšime, jau bus ir 
durys užrakintos. Tie rup. . . 
nesigaili nei motinos, nei 
mažų kūdikių,” baigia jis 
neramiai vaikščiodamas prie 
salės durų.

Jurgis jiems atsako: “Visi 
išėjo pademonstruoti prie 
miesto rotušės. Komitetas 
eis pas merą reikalauti, kad 

‘miestas bent kiek šelptų ba
daujančius bedarbius.”

Nusiminę, vyrai rengiasi 
grįžti į automašiną.

“Palaukite,” sakau. “Va
žiuosiu ir aš. Pažiūrėsime, ar 
neatsiras kokia išeitis.”

Skubiai palikę salę, suli
pom į seną, aplūžusią auto
mašiną ir važiuojam. Priva
žiavus juodojo vyro buvusius 
namus, radome motiną sė
dinčią tarp baldų ir skarele 
šlouostančią nesulaikomas 
ašaras. Trys vaikučiai bėgio
ja po kiemą, nesuprasdami

“LAISVĖ”

Prie dzūko sodybos Liaudies bullies muziejuje Rumšiškėse.

kas čia dedasi. Vyriausias 
pribėga ir šalia motinos atsi
klaupęs, ją ramina. “Neverk, 
mamyte, ko verki?”

Šalygatviuose stovi vyrai 
ir moterys, žiūri kas bus 
toliau. Aš ant tvirtesnės kė
dės atsistojus, pamojau ir 
kviečiau susirinkti arčiau. 
Tuoj subėgo pirmiausiai mo
terys, paskui ir vyrai ir akis 
išvertę laukė . . . kągi aš 
jiems čia pasakysiu. Susida
rė nemažai žingeiduolių. Aš 
išrėžiau trumpą prakalbėlę, 
nurodydama, kas čia vyksta 
ir kodėl, ir ant galo atsikrei
pus į juos, sakau:

“Jeigu jūs negelbėsite šios 
šeimos, vieną dieną kai kurie 
ir iš jūsų atsidursite tokioje 
pat padėtyje. Suneškime 
baldus atgal į apartamentą.”

Kai kurie suprato, kad ir 
jie gali bet kurią dieną atsi
durti tokioj bėdoj, kiti tik iš 
pritarimo griebė baldus, vie
nas kėdę, kitas stalą, ir tuoj 
šalygatvis prie šio aparta- 
mentinio namo vėl liko tuš
čias. Durys, tiesa, buvo už
rakintos, bet vienas vyras 
įlindęs per langą, atrakino. 
Ir jos pasiliko nesugriautos.

Darbą užbaigus, jie ir vėl 
mane apstojo. Aš paačiavus 
paraginau stoti į Bedarbių 
Tarybą ir veikti, kad miestas 
pradėtų bedarbius šelpti. Pa
prašiau atsilankyti ir į mūsų 
salę ir su visu reikalu susipa
žinti.

Dar neužbaigus kalbą, pa
juntu, kad atvažiuoja miesto 
detektyvas. Jis mane jau 
gerai pažinojo. Sustoję prie 
mūsų būrelio, pro automaši
nos durų langą iškišęs galvą, 
manęs klausia: “Alice, what 
are you up to today?” (Alisė,

Kaip dabar prisimenu, atėjau pamelžusi 
karvę, o motina klausia, ar važiuosiu į 
Ameriką. Taigi verkiau ir sakiau: važiuo
siu, važiuosiu, nors Kauną pamatysiu. . . — 
Ir čia ji pati nusijuokė iš tokių savo jau
nystės žinių. JAV-se Kaunas?

O argi maža tokii^ buvo, kuriems pasau
lio žinojimas sutilpdavo savo parapijos ri
bose? Dabar Valerija Rudzevičienė džiau
gėsi:

— Nei vieno šiandien, nei vieno, kuris 
būtų be mokslo! Sviesi šiandieną Lietu
va savo kultūra, išsilavinimu, jaunimu 
graži. Geriausia tai paregėjau per plačią 
savo giminę. Sakau, atsisveikinant reikėtų 
paverkti, tačiau, kaip regite, džiaugiuosi, 
nes atsisveikinti su Lietuva tikrai nežadu, 
o kad ji tokia graži, tai argi dėl to verk
si? Džiaugiuosi aš!

Klaudija Dručaitė grupėje buvo bene 
jauniausia ir blogiausiai mokanti lietuvių 
kalbą. Ji man sakė:

— Tai neužmirškite atsiųsti anglų-lie
tuvių ir lietuvių-anglų kalbų žodynus. . . 
Mane labai nustebino, kad tiek daug čia 
istorinių paminklų ir taip gražiai jie sau
gomi. Ir žmonės. . . Tėvelis daug pasako
davo apie Lietuvos žmonių nuoširdumą. 
Man net gėda, kad taip blogai žinau jo 
gimtąją kalbą. Aš ją dar išmoksiu, — pa
žadėjo mergina.

Iš jos motinos sužinojęs, kad tėvelis 
dažnai pasakodavo ir apie lietuvišką pir
tį, Klaudijos pasiteiravau:

— O pirtyje ar prausėtės?
— O, jei — šūktelėjo mergina. — Prau

siausi ir pirtyje.
Įspūdžių daug, Įvairiausių. Neskubėjo 

svečįai tiesti atsisveikinimui rankas. Regė
josi, kad jiems brangi kiekviena valandė
lė. Taip visuomet — laimingiausios die
nos yra pačios trumpiausios, nors Tarybų 
Lietuvoje jie viešėjo vidurvasaryje, kuo
met saulė pakyla aukštai aukštai —_ į pa
tį viršų.

PRANAS KARLONAS

prie ko šiandien rengiesi?) 0 
aš jo klausiu:

“Kur tu buvai, kada šių 
vargšių baldus mėtė į gat
vę?”

Dedektyvas nebandė čia 
mane liesti; gali ir kiti pasi
priešinti, ir jei kaip, dar ir 
per sprandą gali gauti.

Suprasdama, kad čia gali 
pribūti ir kiti policininkai su 
vežimu ir gali prasidėti areš
tas, aš paraginau susirinku
sius išsiskirstyti. 0 pati pa
prašiau automašinos vairuo
tojo mane nuvežti pas drau
gus, kiek toliau nuo mūsų 
gyvenančius. Kolei nusira
mins įširdę policininkai, ir 
namuose man nesaugu. Ma
no adresas jiems gerai žino
mas.

ALBINAS BERNOTAS

Gimtine, išlydėk
Kaip elgeta kad kalba su žmogum — 
Prie stulpo kalba laikraščiai apdriskę.
Liepsnos liežuvis gomurio dangun

' Dygsta.
Išeit nelengva ir sugrįžt sunku. 
Kepurei pakabint kalu, gimtine, 
Tave širdin — lyg sienon plaktuku 
Vinį.
Piktai užduoda žodis per nagus, 
Pravirksta popierius ir glamžos. 
Lyg ritant akmenį, kuris užguls 
Amžiams.
Darbai, druska rašykit ant kaktų:
Kalba kaip duona vaikui burną žiodė.
Ką slepia gilėj ąžuolas, o tu — 
Žody?
Gimtine, gyvastie ir paslaptie,
Altorium paverti nykiausią kampą,
Ir tavo varpas kiekvienoj kertėj 
Skamba.
Toli, gimtine, išlydėk, paskui
Delnuos neslėpsiu susigėdęs veido, 
Kol tavo žodžiai gomurio danguj 
Skraido.
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Buvo 
vasaros

Buvo vasaros žieduotos, 
Buvo mėlynas dangus, 
Buvo rytmečiai rasoti 
Ir siekimas neramus.

Per gyvenimą keliauti 
Mes norėjom su daina, 
Širdį prie širdies pajausti 
Meilės didelės kaina.

Bet ruduo per greit atėjo, 
Žiedus padengė šalna, 
Meilės sapnas mums 

praėjo—
Likos vien tik vienuma.

Kęstutis Balčiūnas

Ir juodasis 
auksas 

negelbsti

A. PETKUS

Prieš keletą metų, kai 
Šiaurės jūroje prie Norvegi
jos krantų buvo aptikta naf
ta, Vakarų spauda pranašavo 
šaliai aukso laikus. Jau seno
kai darbuojasi naftos gavy
bos bokštai, pernai iš žemės 
gelmių išpumpuota daugiau 
kaip 17 milijonų tonų “juodo
jo aukso,” bet pernykščius 
metus Norvegijos ekonomis
tai pavadino vienais iš sun
kiausių nuo antrojo pasauli
nio karo. Nedžiugina ir šie
metinė ekonomikos raida.

Smunka arba tūpčioja vie
toje tradicinės Norvegijos 
pramonės šakos. Centrinio 
statistikos biuro duomenimis 
tik ketvirtadalis įmonių per
nai dirbo visu pajėgumu. 
Bendroji pramonės produkci
ja sumažėjo 2,4 procento. 
Pramonės smukimas nesilio
vė ir šiemet, vis mažėja 
kapitaliniai įdėjimai.

Norvegija “pralenkė” visas 
išsivysčiusias šalis pagal įsi
skolinimą užsieniui skaičiuo
jant vienam gyventojui. Ši 
skola neseniai pasiekė 100 
milijardų Norvegijos kronų 
(20 milijardų dolerių). Tai 
sudaro maždaug pusę viso 
šalies nacionalinio produkto. 
Nors vyriausybė ėmėsi “tau
pumo priemonių,” šiemeti
niame Norvegijos biudžete 
numatoma, kad šalies išlai
dos daugiau kaip 25 milijar
dais kronų viršys pajamas.

Įsiskolinta užsieniui ne 
vien todėl, kad Norvegija 
neturi lėšų naftos gavybos ir 
perdirbimo pramonei kurti. 
Pasaulio kapitalistinės siste
mos krizė skaudžiausiai atsi
liepia mažoms tautoms. 
1974-1977 metais Norvegijos 
įsivežamos prekės pabrango 
24, o eksportuojamos—tik 7 
procentais. Šios “kainų žirk
lės” tolydžio didėja. Be to, 
ekonomiškai galingesnių val
stybių, tarptautinių monopo
lijų pramonės gaminiai nu
konkuruoja Norvegijos įmo
nių produkciją tiek vidaus, 
tiek užsienio rinkoje.

Buržuaziniai politikai aiški
na užsienio skolos augimą ir 
ekonomikos nekonkurencin- 
gumą pasaulinėje rinkoje 
tuo, kad Norvegijos vyriau
sybė neva pernelyg rūpinasi 
išsaugoti žmonių gyvenimo 
lygį ir sulaikyti nedarbą. 
Tiesa, oficialioji statistika 
priskaičiuoja šalyje tik 30 
tūkstančių bedarbių, bet į šį 
skaičių neįtraukti dešimtys 
tūkstančių darbininkų, kurie 
dirba ne visą laiką, arba 
išėjo priverstinių “atostogų.” 
Anaiptol ne darbo žmonių 
interesais Norvegijos vyriau
sybė maždaug prieš metus 
laiko įšaldė prekių kainas ir 
darbo užmokestį. Vartojamo
sios prekės ir šiemet brangs
ta 5-6 procentais.

Eiliniai norvegai vis labiau 
nusivilia šalį valdančiais so
cialdemokratais. Pasinaudo
jusios šiuo nepasitenkinimu, 
stiprina savo pozicijas buržu- 

stiprina savo pozicijas bur
žuazinės partijos, ypač pati 
konservatyviausioji Cheirė. 
Jų įsigalėjimas šalįes politi
niame gyvenime darbo žmo
nėms neatneštų nieko gera.

Tačiau ir socialdemokratai, 
seniai stovintys prie valdžios 
vairo, neturi realaus plano, 
kaip įveikti didelius šalies 
ekonominius sunkumus. Tai 
akivaizdžiai parodė 47-asis 
Norvegijos darbo partijos 
suvažiavimas, kuriame buvo 
svarstoma pasiruošimas šį 
rudenį įvyksiantiems vietinių 
valdžios organų rinkimams, 
taip pat 1981 metų parla
mento rinkimams.
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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

TORONTIEČIŲ KRONIKA
SMAGUS PIKNIKAS

Rugpjūčio 19 Toronto Lie
tuvių Moterų Klubas buvo 
suruošęs išvyką (pikniką) Či- 
birkų gyvenvietėj. Oras bu
vo gražus, dalyviai laiką pra
leido malonioj nuotaikoj, 
draugiškai besišnekučiuoda
mi, prie vaišių—kavutės ir 
kitų skanumynų, kuriuos 
pikniko dalyviai atsivežė. 
Kavą paruošė M. Daugėlie
nė.

Ženkliukus segiojo Birutė 
Jurczak, o juos paruošė J. 
Kuisienė. Loterijos bilietus 
platino I. Rukienė ir A. 
Poškienė. Laimėjimo fantus 
padovanojo M. Milerienė, M. 
Daugėlienė ir A. Guobienė.

Besivaišinant teko sužino
ti, kad dviejų draugių gimta
dieniai, tai mūsų klubo ko
respondentės J. Narusevičie
nės ir Sūnų ir Dukterų Klu
bo sekretorės A. Guobienės. 
Sį mėnesį dar viena Moterų 
Klubo narė atšventė gimta
dienį, bet su mumis piknike 
dėl ligos negalėjo dalyvauti, 
tai Verutė Povilaitienė. Il
giausių metų jubiliantėms.

MIRĖ
I. Rukienė ir E. Rama

nauskienė gavo telegramą iš 
Lietuvos, kad mirė jų brolis 
Motiejus Saurevičius, gyve
nęs Prienų rajone.

M. Guoba gavo žinią 
Lietuvos, kad mirė jo 
broliai, Juozas Vilniuje,
Bronius Vilkaviškio rajone.

Gili jiems užuojauta.
LIGONIAI

Teko sužinoti, kad S. Kar
velis, LLD Toronto kuopos

sekretorius, pergyveno ope
raciją. Dabar namie jaučiasi 
gerai.

J. Damašienė pergyveno 
sunkią operaciją. Dabar jau 
namie gydytojo priežiūroj.

Zosė Jakavičienė pergyve
no akies operaciją. Kiek 
anksčiau buvo operuota ir 
kita akis.

S. Jakavičius taipgi pergy
veno operaciją, bet jau na
mie ir sveiksta.

Linkiu ligoniams pasveikti.

SVEČIAI
Vancouverio buvo atvy-
V. Masienės sūnus su

iŠ 
du 
ir

kęs 
žmona atlankyti Mamos ir 
sesutės bei kitų giminių. 
Taip pat buvo atvykęs J. 
Narusevičienės anūkas iš 
Vancouverio pas grandmą 
svečiuotis. Grandma ir anū
kas džiaugiasi praleidę porą 
savaičių kartu.

Pas Kubilinskus, kurie gy
vena prie Lake Simcoe, sve
čiuojasi Kubilinskienės sesu
tė S. Ridžiulienė iš Jungtinių 
Valstijų.

M. Pūrienė su marčia lan
kėsi Tillsonburge pas savo 
gerus prietelius, buvusius 
kaimynus Lietuvoje, P. Ga
vėnus. Buvo susitikę su A. 
Maldeikiene ir kitais pažįsta
mais.

K. Ragauskienė su sūnum 
ir J. Šinkūnas buvo nuvykę į 
Londoną aplankyti P. Rep
šienę, kuri neseniai pergyve
no sunkią operaciją. Džiau
giasi, radę ligonę sveikstan
čią ir geroje nuotaikoje.

A. Ylienė

San Francisco, Cal.
Vadovaujama ūkio darbi

ninkų prezidento Cesar Cha
vez, iš šio miesto eisena 
išžygiavo į 150 mylių kelionę, 
žinomą salotų auginimo kara
lystę—Salinas, Cal., į pietus 
nuo San Francisco. Kita di
desnė eisena ėjo iš pietinės 
dalies. Ūkių darbininkų eise
nos skelbėsi, kad jos eina 
organizuoti boikotą prieš 
ūkininkus, kurie atsisako 
pripažinti ūkio darbininkų 
uniją—darbininkams už dar
bą nemoka unijinės algos.

Unija turi sutartis su apie 
130 ūkininkų, tik Salino ūki
ninkai atsisako tartis. Šių 
ūkininkų užnugaryje stovi 
A & W (root beer), Morrell 
mėsos trustas, Chiquita (ba
nanų), Sun Harvest, Meyer 
pamidorų augintojai. Ši koa
licija, pasivadinusi United 
Brands produktai, yra žino
ma supermarketuose ne tik 
šioje, bet ir kitose šalyse.

Eisenose dalyvavo daug 
žymių liberalų, jų tarpe du 
sykiu laimėjusi pirmą dovaną 
Hollywood gabiausia kino ak
torė Jane Fonda.

Eisena baigėsi Salina mies
telyje, kurį užpildė dešimtys 
tūkstančių darbininkų. Rug
pjūčio 12 atlaikyta konvenci
ja boikotui skelbti; paskir
styti organizatoriai boikotui 
organizuoti visoje šioje šaly
je ir kitose šalyse.

Rašant šią žinią, Meyer 
pomidorų augintojai ir Sun 
Harvest jau pasidavė unijos 
reikalavimams. Likusios su 
unijos atstovais derasi.

A. Taraška

Prezidentas Carteris 
atostogavo

Šiemet prezidentas Carteris savo vasarines atostogas 
praleido laive ant Mississippi upės. Su juo, žinoma, buvo ir 
jo žmona Rosalyn. Daugelyje vietų buvo sustojęs, išlipęs iš 
laivo ir į susirinkusią skaitlingą publiką pasakęs kalbas 
energijos klausimu.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA

MINIME LIŪDNĄ 10 METŲ SUKAKTĮ

1969 m. rugpjūčio 29 iš mūsų šeimos išsiskyrė 
mums labai brangus ir mylimas asmuo—Stasiukas 
Ježimskas. Dažnai prisimename ir giliai liūdime 
netekę Tavęs. Ilsėkis ramiai šaltoj Kanados žemelėj, 
o mes Tave visuomet prisiminsime.

Liekame su skaudančia širdimi

Sesutė VERUTĖ ir
Švogeris JONAS, taip pat

Sūnus STANLEY KNISTAUTAI

Jie pasirodė
Californijos gubernatorius 

Jerry Brown jr. pasiūlė val
stijos seimelio atstovams už- 
girti jo pasiūlytą atstovę į 
valstijos Art komitetą kino 
aktorę Jane Fondą.

Manoma, gubernatorius 
norėjo papuošti valstijos Art 
komitetą šiąją talentinga ki
no aktore, kuri antrą sykį 
laimėjo aukščiausią dovaną 
aktorių Gildijoje.

Valstijos seimelio atstovai 
didžiuma balsų pareikalavo, 
kad aktorė prieš publiką at
siprašytų, kad ji buvo klai
dinga kovodama prieš karą 
Vietname.

Hollywoodo aktorių Gildi
ja, susidedanti iš virš 600 
narių, rezoliuciją vienbalsiai 
priėmė prieš valstijos seime
lio narių reikalavimą. Rezo
liucijoje kalbama, kad Cali
fornijos ir visos šalies žmo
nės dešimtimis —šimtais 
tūkstančių demonstravo 
prieš karą Vietname, dabar 
apkaltinti vieną asmenį yra 
blogesnis visuomeniškas pa
sielgimas, negu plačiausiai 
atidaryti nešvarią politinę 
burną. A. Taraška

KRISLAI “LAISVEI”
L. ANTANAITIS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LABAI PAGAUSĖJO 
BANKŲ APIPLĖŠIMAI

Los Angeles, Cal. — Paly
ginus su praeitais metais, 
šiemet per pirmuosius 6 
mėn. bankų apiplėšimų skai
čius padidėjo net 22 procen
tais. Šiemet buvo apiplėšta 
2,713 bankų. Federal Bureau 
of Investigation (F. B. L) 
specialistai sako, kad jeigu ir 
per antrąjį pusmeti tokiu 
lygiu apiplėšimai eis, tai šie
met bus apiplėšta 5,500 ban
kų, arba visu trečdaliu dau
giau, negu jų buvo apiplėšta 
1976 metais!

IEŠKO PABĖGUSIŲ 
KALINIŲ

Jessup, Maryland. — Rug
pjūčio 22 dieną čia iš kalėji
mo pabėgo net 30 kalinių. 
Policijai tuoj pavyko 20 jų 
sugauti ir sugrąžinti į kalėji
mą, bet 10 tebesislapsto. 
Trys jų yra nubausti viso 
amžiaus kalėjimu ir laikomi 
pavojingais. Policija ragina 
gyventojus padėti jai pabė
gėlius sumedžioti.

KALTINIMAI PRIEŠ JĮ IR 
JIS ATSIPRAŠYTAS

Viceprezidentas Mondale
Pekinas. — Kinijos vadai 

labai nepasitenkinę Jungti
nėmis Valstijomis, kad jos 
taip vilkina normalizavimą 
santykių su Kinija. Vicepre
zidento Mondale apsilanky
mas gal tą procesą paskubi
na.

Wilmington, Del. — Ro
mos katalikų kunigas Ber
nard T. Pagano buvo suareš
tuotas ir kaltinamas papildy
mu net kelių apiplėšimų. 
Apie tai buvo plačiai rašoma 
spaudoje. Žinoma, kunigas 
visus kaltinimus griežtai pa

Kas yra lunatizmas
Lunatizmas — gana retas nervų siste

mos sutrikimas, dažniau pasitaikantis vy
rams vaikų ir paauglių amžiuje. Jis pasi
reiškia automatiniais veiksmais miegant, 
pvz. , vaikščiojimu. Dėl to lunatizmas dar 
vadinamas somnambulizmu (lot. somnus 
„miegas", ambulare „vaikščioti"), 
tizmo terminas sieja šį reiškinį su 
liu (lot. luna „mėnulis"), nes jau 
buvo pastebėta mėnulio pilnaties 
šiai ligai. Nuo senų laikų žinoma, 
Žmogų, kaip ir visą gyvąją gamtą, 
įvairūs kosminiai veiksniai, 
juos reaguoja nervų sistema, 
simbolių, išreiškiančių psichikos sutrikimus, 
yra mėnulis, kuris esą vadovauja smege
nų veiklai.

Vieni mokslininkai lunatizmą laiko savo
tišku miego sutrikimu, kiti —- sąmonės 
patologija, prilygindami jį sąmonės prie- 
blandinėms bei fazinėms būsenoms ir 
ambulatoriniam automatizmui.

Lunatizmo priežastys įvairios. Dažniau
sia — nuomaras, arba epilepsija. Luna
tizmas gali pasireikšti ir sergant traumine 
galvos smegenų liga, isterinėmis ir kito
kiomis neurozėmis bei kai kuriomis kito
mis ligomis. Gali jis pasitaikyti ir visiškai 
sveikiems žmonėms. Lunatizmas įvairiai 
pasireiškia. Dažniau pasitaiko lengvesnės 
jo formos, kai žmogus kalba miegodamas 
— somnilokvija, lovoje mosikuoja ranko
mis, atsisėda ir pan. Kartais su miego me
tu kalbančiu Žmogumi galima užmegzti 
rišlų pokalbį, kuris gali padėti suprasti 
miegančiojo išgyvenimus, jutimus. Tač:au

Luna- 
mėnu- 
seniai

kad 
veikia 

Pirmiausia j 
Vienas iš

dažniausiai toks žmogus j kreipimąsi ne
reaguoja.

Sudėtingesnis lunatizmas, kai miegantis 
žmogus atsikelia, apsirengia, vaikščioja. 
Jo akys plačiai atmerktos, vyzdžiai nejud
rūs, eisena vikri. Toks žmogus gali už
lipti ir vaikščioti ant stogų, aukštų sienų, 
tvorų, palangių. | aplinkinius daiktus, 
šviesą, triukšmą jis nereaguoja. Kartais 
toks ligonis miegodamas atlieka įvairius 
darbus, o atsibudęs nustemba, kad darbas 
jau padirbtas. Seniau sakydavo, kad ait
varas atskridęs ir darbą nudirbęs. Pa
vaikščiojęs arba atlikęs kitokius veiksmus, 
žmogus grįžta prie savo lovos, nusiren
gia, atsigula ir miega toliau. Atsibudęs 
apie savo elgesį nieko neprisimena, apie 
jį sužino iš aplinkinių. Toks lunatizmu 
sergantis žmogus gali būti pavojingas 
sau Įgali nukristi ir susižeisti arba užsi
mušti) arba kitiems (gali užpulti
žmogų, jeigu tuo metu patiria kokius nors 
nemalonius jutimus).

Tiriant lunatikų psichiką, paaiškėjo, kad 
jų jutimai ir mąstymas labai pakitę. Kadan
gi toks ligonis toliau miega, jo veiks
mams vadovauja tik tam tikra jo asmeny
bės dalis. Taigi lunatiko elgesys yra ne
sąmoningas, nesuvoktas. Kartais tokio li
gonio elgesys priklauso nuo liguistų idė
jų-

Pastebėjus lunatizmo požymius, reikia 
nedelsiant kreiptis į gydytoją, kad"' ligo
nis būtų laiku ištirtas, išaiškintos susirgimo 
priežastys ir, esant reikalui, paskirtas gy
dymas.

Med. k. LIAUDGINAS RADAVlClUS

“Mokslas ir gyvenimas”

kitą

1. Jubiliejinė mokslinė 
konferencija

“Vilniaus universitetui 400 
metų”—taip buvo pavadinta 
Vilniuje, senajame Universi
tete, surengta jubiliejinė 
mokslinė konferencija. Šį 
kartą joje dalyvavo Univer
siteto mokslininkai. Išvaka
rėse visuose fakultetuose 
įvyko studentų mokslinės 
konferencijos.

Universiteto mokslininkų- 
pedagogų konferencijos ple
nariniame posėdyje buvo iš
klausyti trys pranešimai: 
Universiteto rektoriaus 
akad. J. Kubiliaus-“Vil- 
niaus universiteto įnašas į 
mokslą,” prof. R. Plečkai
čio—“Vilniaus universiteto 
įtaka kaimyninių tautų kul
tūrai XVIII-XIX a.” ir akad. 
J. Jurginio—“Senojo Vil
niaus universiteto įnašas į 
Europos kultūrą.”

Paskui konferencija tęsėsi 
sekcijose, kurios dvi dienas 
dirbo 12-oje Universiteto fa
kultetų. Įvairių mokslo sričių 
dėstytojai-mokslininkai per
skaitė kelis šimtus praneši
mų iš Universiteto istorijos 
ir jo dabarties. Štai tik 
Istorijos mokslų sekcijoje (4 
grupėse) buvo padaryta apie 
50 pranešimų. Jų tarpe— 
pranešimas tema apie JAV 
Lietuvius ir Vilniaus univer
sitetą.

2. Knyga apie U. Fosterį
Maskvos leidykla “Mislj” 

(“Mintis”) leidžia seriją 
mokslinio populiaraus pobū
džio monografijų apie įžy-* 
mius tarptautinio darbininkų 
ir komunistinio judėjimo vei
kėjus. Naujausioji iš jų, pasi
rodžiusi šių metų pradžioje, 
yra V. Bykovo knyga “Wil- 
liamas Fosteris—kovotojas 
už darbininkų klasės reika
lą:” (rusų k.).

Įžymaus JAV darbininkų 
kilmės ir Komunistų partijos 
ilgamečio vadovo W. Toste
rio (1881-1961) gyvenimas ir 
veikla šioje knygoje apžvel
giama įvairiais požiūriais. 
Čia remiamasi dabartinio 
JAV Komunistų partijos ge
neralinio sekretoriaus Gus 
Hali duota W. Fosterio cha

rakteristika: “Darbininkas, 
bet taip pat ir inteligentas; 
organizatorius, bet taip pat 
mokslininkas ir mokytojus.’’ 
Šios jo—darbininko^ revoliu
cinio inteligento, organizato
riaus ir mokslininko-gyveni- 
mo ir veiklos pusės ir nušvie
čiamos V. Bykovo monogra
fijoje.

Pažymėsime, kad W. Fos
terio—unijų veikėjo, vėliau 
istoriko-marksisto keliai bu
vo suvedę jį ir su JAV 
lietuvių pažangiaisiais veikė
jais, jų tarpe A. Bimba. 
Beje, “Laisvės” skaitytojams 
gali būti įdomu ir Fosterio 
ryšys su Lietuva. Jo žmona, 
kovų ir veiklos draugė Este
ra Abramovic buvo kilusi iš 
Kauno. Su tėvais ji dar 
vaikas atvyko į JAV. Nuo 
1912 m. iki paskutiniųjų W. 
Fosterio gyvenimo dienų ji 
buvo pasiaukojusi įžymaus 
JAV komunisto bendražygė.

3. F. Bonoskio “dvi kultūros”
Šiuo metu žinomas JAV 

pažangus publicistas ir rašy
tojas Filipas Bonoskis (Bara
nauskas) yra “Daily World” 
korespondentas Maskvoje. 
Neseniai čia išleista jo publi
cistikos knyga “Dvi kultū
ros” rusų kalba.

Šią beveik 300 puslapių 
knygą sudaro F. Bonoskio 
publicistiniai straipsniai apie 
pastarojo dešimtmečio esmi
nius JAV Kultūros gyvenimo 
(ypač kino ir teatro) reiški
nius. Autorius juos nagrinėja 
plačiame šios šalies socialinių 
ir politinių įvykių fone ir 
kontekste (ypač JAV jauni
mo ir negrų judėjimo sąlygo
mis).

E. Bonoskio straipsniai pa
rašyti temperamentingai, 
tvirtai argumentuoti faktais 
ir pavyzdžiais. Čia atsisklei
džia šio autoriaus publicisti
nis talentas. Su F. Bonos- 
kiu —kultūros publicistu — 
pasirodžius šiai knygai—da
bar susipažins Tarybų Sąjun
gos skaitytojai. Tai malonu 
ir JAV lietuviams, kurių 
kilmės rašytojas ir publicis
tas išėjo į tokią plačią audito
riją.

neigė.
Ir, štai, prasideda jo teis

mas. Ateina Ronald Clouser 
iš Brookhaven, Pa., 38 metų 
vyras, ir pareiškia, kad už 
tuos tris apiplėšimus yra 
kaltas jis, kad jis juos įvyk
dė, kad dabar jo sąžinė 
privertė jį prie kaltės prisi
pažinti. Valstijos prokuroras 
visus kaltinimus prieš kunigą 
panaikino ir jis atsiprašė.

VIENINGAS DARBININKŲ 
PROTESTAS

Vienas automobilistas rodo 
atviruką kurį jis pasirašė
Jungtinės Automobilistų 

Unijos patvarkymu, rugpjū
čio 22 dieną visuose automo
bilių gaminimo fabrikuose 
darbas buvo šešioms minu
tėms sulaikytas, kad visi 
darbininkai galėtų pasirašyti 
atvirukus, kuriuose protes
tuojama prieš prezidento 
Carterio energijos programą 
ir naftos kompanijų viršpel
nius. Atvirukus pasirašė pu
santro milijono automobilistų 
ir jie tą pačią dieną buvo 
pasiųsti prez. Carteriui ir 
visiems kongresmanams. Tai 
pirmas toks atsitikimas šios 
šalies istorijoje.

SUAREŠTAVO IR TEISIA 
ŽURNALISTŲ GRUPĘ

Seoul, Pietų Korėja. — 
Diktatoriaus prezidento 
Park režimas suėmė ir dabar 
teisia 10 žurnalistų. Jie kalti
nami, kad jie per “Dong-A 
Ubo” skleidę melus apie val
džią ir už tai turį būti 
smarkiai nubausti.

Šie žurnalistai buvo sua
reštuoti praeitais metais ir 
iki šiol laikomi kalėjime.

IR INDIJOJE PROTESTŲ DEMONSTRACIJOS

Kun. B. T. Pagano 
po paleidimo laiko mišias

New Delhi. — Nugalėjimui valdžioje nesibaigiančios 
krizės, Indijos prezidentas Reddy paleido parlamentą ir 
paskelbė naujus rinkimus gruodžio mėnesį. Dabar Janata 
Partija protestuoja prieš tokį staigų parlamento paleidimą 
ir reikalauja prezidentą nubausti. Nuotraukoje vaizduoja
ma demonstracija prie prezidento rūmų. Ginkluota policija 
demonstrantus puola ir areštuoja.
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“LAISVĖS” REIKALAI St. Petersburg, Fla. Mūsų naujienos
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo liepos 24 d. iki 

rugpjūčio 21 d.:
J. Umaras, Detroit, Mich., per Stefaniją Masytę... $150.00
Katrina Kalinauskienė, Fonda, N. Y., prisiminimui 

mirusiųjų vyro Jono ir sūnaus Jono, Jr................102.00
Iš pobūvio pas M. Stensler, Livingston, N. J., per

N. Ventienę (vardai tilpo 8/17 “L”).............................90.00
P. Vizbar, Draytonville, Alta., Canada........................ 85.00
Veronika Marozienė, Miami, Fla., prisiminimui mi

rusio vyro Jono ................... 55.00
Walter ir Mylda Žukas, Gulfport, Fla., jų 49 m. ve

dybinės sukakties proga....................... 49.00
Bronė Kiaršis, Cambridge, Mass..................... 28.00
Vincas Kartonas ir duktė Julia Callahan, Jensen

Beach, Fla., prisiminimui mirusios žmonos ir mo
tinos Kostancijos Karlonienės.................................... 25.00

Bessie Pavilionienė, Chicago, Ill., per J. Urmonienę. .25.00 
E. Morkevich. Chomeday, Laval, Que., Canada..........25.00
Jo Koll, Phoenix, Arizona, per M. Grager...................25.00
J.M.Kupčinskai,Great Neck,N. Y.,per N. Ventienę.. . .20.00 
Valys Bunkus, St. Petersburg, Florida.......................... 20.00
Antoinette Gerdus,Vilią Park,III.,prisiminimui miru

sios mamytės Uršulės Gvergždienės ...........................15.00
Jeanie Dasienė ir Kazė Keršienė, Montreal, Que.,

Canada, per P. Kisielienę .............................................12.00
Frank Balčiūnas, San Leandro, Cal., per K. Karosie-

nę, dovanojo “Laisvės” Bendrovės du šėrus, vertės.. 10.00 
Geo. Waresonas, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę .... 10.00 
Frank Varaška,Woodhaven,N. Y., per N. Ventienę .... 10.00 
Josephine Augutienė, Cliffside Park, New Jersey,

per N. Ventienę..............................................................10.00
Margaret Jakštas, Nesconset, New York...................   10.00
Martha Plauska, Chicago, Ill., per M. Grager............... 10.00
W. Kūlikas, Tillson, N. Y., per K. Benderi...................... 6.00
Mary Kvetkas, No. Miami Beach, Florida........................ 5.00
M. Niaurienė, Verdun, Que., Canada, perM. Gudą........5.00
M. ( ,!is. Verdun, Que., Canada .......................................5.00
^rar Naginė, Keene, N.H................................................ 3.00

cekauskas, Binghamton, N.Y...................................3.00
Jonn Novick, Winnipeg, Man., Canada...........................1.00
Alisė Jonikienė, Kingston, N.Y......................................... 1.00

* ♦ ♦

Rugpjūčio mėn. klubiečiai 
buvo surengę du parengi
mus: eilinį ir klubo susirinki
mą. Susirinkimą pravedė 
klubo prez. V. Bunkus. Buvo 
tylos minute pagerbtas mi
ręs klubo narys Juozas Kriš
čiūnas. Klubo valdyba patei
kė raportus. V. Bunkus pra
nešė, kad į klubą įsirašė 
nauja narė Josie Bowman. 
Raportai priimti.

V. Bunkus sakė, kad vasa
ros metu mūsų renginių ne
buvo kiekvieną šeštadienį. 
Daug mūsų renginių lankyto
jų išvyko atostogų į šaltus 
kraštus. Tačiau, kad ir ma
žesni renginiai, nebuvo nuo
bodūs. Turėjome pietus ir 
muzika šokiams, o mūsų so
listas Stasys Kuzmickas pa
dainavo kelias daineles. Jam 
pianinu akomponavo Helena 
Janulytė. Ačiū jiems.
KUOPOS VEIKLA

Rugpjūčio 11 Lietuvių Pi
liečių salėje įvyko LLD 45 
kp. susirinkimas. Jį pradėjo 
kuopos pirm. S. Kuzmickas. 
Buvo tylos minute pagerbtas 
miręs kuopos narys Juozas 
Kriščiūnas. Toliau susirinki
mą pravedė Adelė Pakalniš
kienė. Kuopos valdyba patei
kė raportus, kurie priimti.

Buvo plačiai apdiskutuoti 
spaudos reikalai. Išrinkti va- 
jininkai: Povilas Alekna suti
ko ir toliau dirbti “Laisvės” 
vajuje, o “Vilnies” vajininke 
Juto Andriulienė.

oirciingai dėkojame. * * ♦
Atsiprašome. Liepos 27 d. “Laisvėje,” skelbiant aukotojų 

vardus, įvyko klaida—vietoje Antanas ir Antanina Lociai, 
St. Petersburg, Fla., turėjo būti Antanas ir Antanina

XDMINISTPA CIJA

Po susirinkimo buvo . pie
tūs. Juos pagamino M.(ir A. 
Raškauskai.

Solistas Larry Strack pa
dainavo solo, pianinu akom- 
p< c He’ m Janulytė. To-

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

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

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTE^TAN- 
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JJErATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUJI 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 J 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

liau sekė šokiai ir draugiški 
pokalbiai.

Dainos Mylėtojų choristas 
Viktoras Repečka pergyveno 
rimtą operaciją St. Peters
burg General ligoninėje. Kol 
kas dar tebeguli ligoninėje. 
Linkiu Viktorui greit ir pil
nai susveikti.

Rugsėjo 1-mą Lietuvių Pi
liečių salėje įvyks klubo susi
rinkimas. Pradžia 10 v. r.- 
pietūs 12 vai.

Rugsėjo 8 LLD 45 kp. 
susirinkimas. Pradžia 10:30 
vai. ryto, pietūs 12 vai. 
Įvyks 314-15 Avė. South. 
Prašom visus dalyvauti.

V. Bunkienė

Walter Kershulis

Sekmadienį po pietų susi
tarę su Naste Bukniene ir 
Ona Čepuliene nuvykome 
pas gerus laisveičius ir vei
kėjus, buvusius Aido Choris
tus Bronę ir Walterį Keršu- 
lius aplankyti ir Walterį pa
sveikinti su gimtadieniu.

Rugpjūčio 15 Walteris at
šventė 91-uosius metus. Abu 
radome sėdinčius savo gra
žiame sodelyje,

Mums besikalbant, atėjo jų 
kaimynai 4 lietuviai ir pora 
kitataučių, susidarėme geras 
būrys svečių, Bronė paruošė 
užkandžių. Užkandome, išgė
rėme tostą už Walterio svei
katą ir palinkėjome, kad jis 
sulauktų dar daug gimtadie
nių.

Walteris Keršulis dar labai 
gerai atrodo, gal daug reiš
kia ir žmonos Bronės gera 
priežiūra.

Pati Bronė vėliausiu laiku 
daug skausmų pergyveno 
nuo sužeidimų.

Mes linkime draugams 
Keršuliams geros sveikatos 
ir dar daug saulėtų dienų.

ATSISVEIKINOME
Natalija lešmantienė iš 

Fort Lauderdale, Fl., buvo 
atvykusi į New Yorką pasi- 
viešėt pas draugus ir atlikti 
savo asmeniškų reikalų- Bu
vo apsistojusi pas savo gerą 
draugę Dorą Karnavičiūtę.

Draugai . Iešmantai daug 
metų gyveno New Yorko

apylinkėje ir abu dainavo 
Aido Chore.

Iešmantai New Yorke turi 
daug draugų, bet per tas 5 
savaites Natalija nespėjo vi
sų aplankyti. Trečiadienį iš
vyko namo pas Augustiną. 
Prieš išvykstant tą dieną 
trumpam buvo sustojusi pas 
O. Jozėnienę.

Onute Babarskienė Natali
jai suruošė išleistuves su 
vaišėmis. Buvo pakviesta ir 
Natalija savo artimus drau
gus atsisveikinti. Jai palin
kėta laimingai sugrįžti.

Didelis ačiū Onutei Ba- 
barskienei už pakvietimą ir 
vaišes.
SUGRĮŽO

Iš kelionės sugrįžo draugai 
Vera ir Pranas Budroniai. 
Jie buvo nuvykę į Lenkiją, 
aplankė Veros brolius, kurie 
gyvena Lenkijoje netoli Dan- 
zigo miesto.

Budroniai ten viešėjo 2 
savaites. Prieš kelis metus 
jie buvo buvę Lenkijoj. Sako 
mažai kas pasikeitę, bet 
žmonių yra pagerėjęs gyve
nimas.

Iš Varšuvos jiedu atskrido 
į Vilnių. Lietuvoje viešėjo 10 
dienų.

Pranas turi daug giminių. 
Visi gerai gyvena, turi gerus 
butus, kai kurie ir savo 
mašinas.

Budroniai Lietuvoje aplan
kė daug vietų, buvo nuvykę į 
Kauną, Alytų, Utenos rajo
ną. Aplankė R. Mizaros ka
pą.

Visur, kur tik važinėjo, 
matė naujas dideles kolūkie
čių gyvenvietes. Žmonės ge
rai gyvena, pas gimines vi
sur, kur buvo nuvykęs sako, 
stalai buvo apkrauti visokiais 
valgiais ir gardumynais.

Buvo labai malonu matyti ! 
draugus Budronius gerai nu
siteikusius ir pasitenkinusius 
viešnage Lietuvoje.

Manau, kad Vera ir Pranas 
patys parašys savo kelionės 
įspūdžius. Dabar tik trumpai 
priminiau, ką jie sakė.

Buvo malonu, kad draugai 
Budroniai buvo 2 dienas su
stoję ir po mūsų stogu.

P. V.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Rugsėjo 16 d. sekmadieni, New Yorko Lietuvių Moterų 
Klubo pirmas šio sezono susirinkimas įvyks draugų 
Keršulių sodelyje, 292 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y. 
Keršulių namas tik už kampo nuo Atlantic Avenue, labai 
lengvai privažiuoti Jamaica Ave. subway ir Atlantic Ave. 
autobusu.

0 Narės kviečiamos dalyvauti ir atsivesti draugę bei 
draugą. Pradžia 1 vai. po pietų. Valdyba

Jane Fonda ir Cesar Chavez

Ūkio Darbininkų Unijos prez. Cesar Chavez ir du sykiu 
pirmą dovaną laimėjusi Hollywood© kino gildijos gabiausia 
aktorė Jane Fonda su ūkio darbininkų delegacija dainuoja 
darbininkų pergalės himnus ir sveikina susirinkusius 
organizuoti boikotą.

BRIEFS

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 6-osios kuopos na
rė J. Navalinskienė jau 20 
metų randasi Willow Point 
Nursing Home. Liepos 8 d. 
nuvykęs lovą tuščią. Sužino
jau, kad ji išvežta į Lourd 
ligoninę. Už 2 savaičių nuvy
kau į Nursing Home. Ten 
radau ją sustiprėjusią. Ji 
domėjosi mūsų kuopos veik
la. Ji norėtų pasimatyti su 
visais nariais.

Turime ir daugiau ligonių, 
bet jų neteko aplankyti. 
Serga Louisė Mainionienė. 
Jonas Uogintas ir Ona Wei
tos. Ona jau seniai serga ir 
pajėgia nieko parašyti.

Visiems ligoniams linkiu 
geros sveikatos. 

* * *
Rugsėjo 7 dieną įvyks LDS 

6 kuopos susirinkimas Libra
ry svetainėje, Clinton 
Street. Malonėkite visi daly
vauti. Gal dar surengsime 
kokią nors pramogėlę, nes 
“Laisvė” prašo finansinės pa
ramos. Ji mums labai reika
linga.

J. Vaicekauskas

Washingtonas. — Spėja- 
jama, kad prezidentas Carte- 
ris, nevilkindamas paskirs 
naują atstovą į Jungtines 
Tautas, vieton pasitraukusio 
Andrew Young. Vieta labai 

i svarbi ir negali būti ilgai 
I neužpildyta.

ANNA MARIA, FLA.

Mims

John Wallins
Reiškiu nuoširdžią gilią užuojautą dukrai Bernice 

Mayer, Anna Maria, Fla.; sūnui Alfredui, jo žmonai 
Birutei, jų anūkams ir proanūkiams, Bridgewater, 
Conn.; broliui Antanui, Bridgeport, Conn.; dviem 
broliam ir sesutei Lietuvoje.

ALMA BRUWER
St. Petersburg, Fla.

NEW HAVEN, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazys Sholūnas
mirė 1973 m. rugsėjo 14 d.

Jau suėjo 6 metai kaip Tu, brangusis, gyvenimą 
užbaigei ir užmerkiai akis amžinų miegu. Ilsėkis 
ramiai, mielasis, mes Tave nuolat lankysime, 
liūdėsime ir niekad neužmiršime.

Žmona-TESSIE SHOLŪNIENĖ
Sūnus-CHARLES SHOLŪNAS ir Šeima 

Duktė-MILDRED CUNNINGHAM ir Šeima

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
10-1-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Excessive profits are be
ing made by some food 
companies, the Council on 
Wage and Price Stability 
reported. It said that 29 food 
manufacturing and distribu
ting companies may be in 
violation of Carter’s volunta
ry price-guideline during the 
first half of this year. Thė 
Council said that it is conti
nuing an investigation. 

* * *
To the Editor:

When the gasoline crisis 
jolted the country to atten
tion a few months ago, many 
television stations sent their 
roving reporters out to ask 
the “man in the street” 
whether he thought there 
was a real shortage. As I 
recall, the most frequent 
answer was, “No, there is no 
shortage. It’s just another oil 
company rip-off. After they 
get prices up to a dollar a 
gallon, there will be plenty 
of gas.”

Now the price is up to a 
dollar, and we have plenty of 
gasoline. Of the mark of 
knowledge is the ability to 
predict, the average Ameri
can knows more about our 
economic system than the 
people he votes into office.

James J. Treires
Chief Economist 

Center for Defense
Information

Washington, July 30, 1979 
* * *

Huge profits have become 
customary in New York’s 
multimillion-dollar sex indus

try, according to law en
forcement authorities and 
people who have been in
volved in the operations of 
massage parlors, book and 
peep stores and topless bars. 
Federal investigators and ci
ty police officials also believe 
that organized crime control 
many of these businesses. 
And all that has been accom
panied by violence and mur
ders, authorities say. 

* * *
You can walk the streets 

of cities, sit in the parks and 
stroll at all hours of the day 
or night without fear of 
crime or harrassment. You 
can do all this if you visit the 
Soviet Union or live there. 

* * *
A bill requiring the Fede

ral Government to pay for all 
drugs prescribed for the 24 
million Americans 65 or ol
der has been introduced in 
the Senate. The measure is 
sponsored chiefly by Sena
tors Edward M. Kennedy 
and Strom Thurmond. 

* * *
The International Year of 

the Child, 1979, proclaimed 
by the United Nations, was 
celebrated recently in Chica
go’s Austin community at 
the dedication of a new 
mural, West Side’s Year of 
the Child. Painted by artists 
and students of the Public 
Art Workshop, the mural 
design is based on the official 
logo of the Year of the Child 
and images of West Side 
children and adults. Use

“Break the Grip of the Absentee Landlord,” a mural by the 
Public Arts Workshop in Chicago. Murals like this have 
become popular vehicles for expressing important progres
sive causes.




