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KRISLAI
Nepateisinamas delsimas 
Kuris jų laimės?
Pirmą kartą jos istorijoje 
Už kova su skurdu 
Nepamirškime!

A. BIMBA
Baigėsi vasarinės atosto

gos ir prasidėjo nauji mokslo 
metai. Paaiški, kad daug 
viešųjų mokyklų įvairiuose 
šalies kampuose tebėra rasi
niai segreguotos. Vienų 
moksleiviai susideda vien tik 
iš baltųjų vaikų, o kitų tik iš 
juodųjų, nors tų miestų bei 
vietovių gyventojai yra mai
šyti. Gal visoje šalyje šian
dien nerasi tokio miesto, 
kurio visi gyventojai būtų 
tiktai vienos kurios rasės.

Tokia padėtis yra nesveika 
ir netoleruojama. Kaltos tų 
vietovių apšvietos tarybos ir 
valdžios, kad ją toleruoja. 
Kalti ir federalinės valdžios 
organai, kad nespiria visur ir 
visas mokyklas be delsimo ir 
atidėliojimo integruoti.

□
Neatrodo, kad prezidento 

Carterio plačios kelionės po 
šalį ir susitikimai su piliečiais 
su tikslu tarp jų save išpopu
liarinti, daug jam padėtų. 
Šiomis dienomis pravesti ap
klausinėjimai tarp demokra
tų ir nepriklausomų ameri
kiečių davė tokius rezulta
tus: tiktai 25 procentai už
klaustųjų atsakė, kad jie 
stoja už Carterį kaipo demo
kratų kandidatą į preziden
tus, 52 procentai už senato
rių Edward Kennedy, o 18 
proc, už Californijos guber
natorių Jerry Brown.

Vadinasi, Carteris laimėtų 
nominacijas tiktai tokiame 
atsitikime, jeigu Kennedy 
griežtai atsisakytų kandida
tuoti. □

Pirmą kartą Jungtinių 
Amelijos Valstijų Komunis
tų Partijos 60 metų istorijoje 
įvykusioje 22-oje konvencijo
je dalyvavo net iš 30 šalių 
broliški delegatai. Reikia pa
girti Valstybės departamen
tą, kad pirmą kartą jis leido 
užsieniečiams atvykti ir da
lyvauti. Ir tuo atžvilgiu ši 
konvencija laikoma nepa
prastai pavykusiu šios šalies 
komunistų sąskrydžiu.

Apskaitoma, kad šiandien 
šioje mūsų “ašarų pakalnė
je,” tai yra mūsų pasaulyje 
turime daugiau kaip 600 mili
jonų skurde skęstančių žmo
nių. Dauguma jų gyvena 
tebesivystančiose šalyse, bet 
jų nestinga net ir aukščiau
siai išsivysčiusiose kapitalis
tinėse šalyse. Apsčiai jų turi
me ir mūsų Jungtinėse Val
stijose, pasaulyje turtingiau
sioje kapitalistinėje šalyje. 
Jų čia priskaitome iki 35 
milijonų!

Kur pateisinimas? Nėra jo
kio. Jeigu nors pusė lėšų, 
kurios šiandien išleidžiamos 
militarizmui, ginklavimuisi ir 
karams, būtų išleidžiamos 
kovai su skurdu, skurdžių 
neturėtumėm. Štai kodėl pa
žangieji žmonės visur tiek 
daug dėmesio skiria kovai už 
padarymą galo ginklavimosi 
varžyboms, už apribojimą 
ginklavimosi ir ėjimą linkui 
visuotino nusiginklavimo.

Nepamirškime, kad mūsų 
metinis vajus jau yra prasi
dėjęs. Žinoma, dar per anks-

Reikia, kad maldą sektų kova už taiką

Rugpjūčio 30 dieną New Yorke į Švento Petro katedrą susirinko daugiau kaip 300 
įvairių religinių sektų vadų iš 40 šalių ir meldėsi už taiką. Jų tarpe buvo ne tik 
katalikų, protestantų, islamų, indusų, bet ir žydų vadų. Tikėkime, kad šitie 
dvasininkai žino, kad vien malda pasaulyje taikos nebus pasiekta, kad už taiką reikia 
kovoti ir kad daugelis jų į tą kovą įsitrauks.

Jam badauti arba 
skursti nereikia

Buvęs prezidento Carterio 
kabineto narys ir Sveikatos, 
Apšvietos ir Gerovės sekre
torius Joseph A. Califano 
dabar važinėja su prakalbo
mis. Jis už kiekvieną prakal
bą gauna $10,000. Be to, jis 
žada parašyti knygą apie 
savo išgyvenimus ir patyri
mus valdžioje. Už ją iš anks
to iš leidyklos yra gavęs net 
$100,000!

Bet nereikia manyti, kad 
Mr. Califano yra brangiau
sias kalbėtojas. Antai buvęs 
prezidentas Gerald Fordas 
už prakalbą ima $12,000, o 
buvęs NATO ginkluotų jėgų 
komandierius generolas Haig 
paima net $16,000!

Washingtonas. — Prezi-. 
dentas Carteris sako, kad 
atsižvelgiant į tokią didelę 
infliaciją, jis jau siūlo 3,500,- 
000 valdžios darbininku (tar
nautojų) pakelti algas 7 pro
centais, vietoj 5.5 procento, 
kaip jis buvo pirmiau patvar
kęs.

Probisher Bay. — Rugpjū
čio 30 dieną Šiaurinėje Kana
doje įvyko nedidelio keleivi
nio lėktuvo nelaimė, kurioje 
žuvo 9 žmonės.

SMERKIA REPRESIJAS
Ženeva. — Jungtinės Tau

tos sako, kad Urugvajaus 
režimas nesiskaito su žmo
gaus teisėmis, ir prieš savo 
oponentus naudoja represi
jas. Tokiomis represijomis 
jis sulaužo Jungtinių Tautų 
Tarptautinę Civilinių ir Poli
tinių Teisių Sutartį, pasauli
nės organizacijos priimtą 
1976 metais.

ti tikėtis kokių nors didelių 
rezultatų, bet reikia pasaky
ti, kad kai kurie iš mūsų 
tikėjomės geresnės, smar
kesnės vajaus pradžios. Ta
čiau tikime, kad vajus įsisiū
buos ir pradės pasirodyti jo 
rezultatai.

Noriu pasveikinti kanadie
čius, kad jie, kaip man atro
do, žada nesigailėti pastangų 
šiame “Laisvės” vajuje pilnai 
atlikti savo pareigas, nė per 
pėdą neatsilikti nuo Jungti
nių Valstijų vajininkų ir skai
tytojų.

NESUMOKĖJO VALDŽIAI 
$19 BILIJONO MOKESČIŲ

Washingtonas. — Internal 
Revenue Service sako, kad 
1976 metais mokesčių mokė
tojai apgavingais būdais iš
vengė valdžiai sumokėti 
$19,000,0000,000 mokesčių. 
O tais metais federalinio iždo 
deficitas siekė net $66.4 bili
jono. Kiek valdžiai buvo ne
sumokėta 1977 ir 1978 me
tais. Internal Revenue Serv
ice nežino, nes dar tų metų 
pajamų nestudijavo.

TOKYO. —- Japonijos 
premjeras Ohira sako, kad 
jis paleis parlamentą ir pra
ves dar šį rudenį visuotinus 
rinkimus.

Gamins branduolinius ginklus 
ir jais ginkluosis

Pakistano prezidentas Muhammad Zia ul-Hag sako, kad 
jo vadovaujama Pakistano vyriausybė yra nutarusi vystyti 
ir gaminti branduolinius ginklus ir jais ginkluotis ir to 
nutarimo laikysis. Jis nesiskaito ir nesiskaitys su jokiais 
net vakarinių (kapitalistinių) valstybių patarimais bei 
raginimais to projekto atsisakyti.

Toks Pakistano vyriausybės nusistatymas paaštrins 
pasaulinės branduolinio ginklavimosi varžybas ir padidins 
branduolinio karo grėsmę. Ypač tuo yra susirūpinusios 
Azijos tautos. Pakistanas yra vienas skaitlingų to konti
nento valstybių.

Prašo leisti jam 
pasitraukti

Teheran. — Irano premje
ras Mehdi Bazargan prašo 
islamų vadą Khomeinį leisti 
jam iš tos aukštos vietos 
pasitraukti. Jis sako, kad 
jam pavestos arba suteiktos 
pareigos taip apribotos, jog 
jis yra bejėgis ką nors gero, 
naudingo savo kraštui pada
ryti. Faktinai Irane šiandien 
visa valstybės galia yra Re
voliucinės Tarybos, o ne vy
riausybės rankose.

Havana. — Šiomis dieno
mis Kuba užmezgė diploma
tinius ryšius su St. Lucia ir 
Ecuadoru.

Leidžia lėktuvų 
kompanijoms pakelti 
skridimui kaina

Washingtonas. — Valdžia 
per Civil Aeronautic Board 
nutarė leisti lėktuvų kompa
nijoms pakelti skridimo kai
ną net 9.5 procento. Tai 
šiemet bus jau trečias pakėli
mas. Užteko kompanijoms 
pasiskųsti, kad dėl infliacijos 
su dabartine kaina joms sun
ku beišsiversti su dabartine 
kaina, ir mūsų valdžia atsi
skubino joms į pagalbą. Bet 
ji negirdi, kai darbininkai 
skundžiasi, kad jiems dėl tos 
pačios infliacijos nebegalima 
išsiversti.

Santo Domingo. — Praeitą 
savaitę Karibų salose siautė
jo baisiausia audra, ir turtu 
ir gyvybėmis pridarė daug 
nuostolių. Ypač skaudžiai nu
kentėjo Domininkonų Repu
blika.

United Nations, N. Y. — 
Rugpjūčio paskutinę dieną 
Jungtinės Valstijos sumokė
jo Jungtinėms Tautoms 
$102,931,354 užvilktų mokes
čių. Mokesčiai buvo įteikti 
per atstovą Andrew Young 
sekretoriui Kurt Waldhei- 
mui.

Prezidentas paneigia
Washingtonas. — Prezi

dentas Carter sako, kad lei
džiamos kalbos, jog būk ara
bai spaudžią jį pakeisti nusi
statymą palestiniečių klausi
mu Izraelio naudai, yra ne
teisingos. Nė vienas arabų 
vadas, su kuriuo jam teko 
asmeniškai kalbėtis, neprita
riąs duoti palestiniečiams 
teisę susikurti ir palaikyti 
savo nepriklausomą valsty
bę. Jeigu jie patys tai idėjai 
nepritaria, tai kaip jie jį vers 
jai pritarti?

Washingtonas. — Energi
jos Departamentas pranešė, 
kad jau Jungtinės Valsti
jos ir Anglija įvykdė bendrą 
branduolinį po žeme išbandy
mą. Išbandymas įvyko Neva- 
dos valstijoje.

Detroit, Mich. — Chrysle- 
rio korporacija iš darbo pa
leido dar 1,800 darbininkų.

Mexico City. — Galutinai 
susitarta, kad Meksikos pre
zidentas Jose Lopez Portillo 
su oficialiu vizitu lankysis 
Jungtinėse Valstijose rugsė
jo 28-29 dienomis ir tarsis su 
prezidentu Carteriu.

Teheran. — Irano valdžia 
nubaudė mirtimi dar 20 kur
dų sukilėlių.

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.

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
PROTESTUOJA

Washingtonas. — Šios ša
lies valdžia pasiuntė Kana
dos vyriausybei tvirtą pro
testą už užgrobimą Jungtinių 
Valstijų žvejybos laivų dėl 
to, kad jie žvejojo Kanados 
vandenynese.

Unija streikui pasirinko 
General Motors Corporation
Detroit, Mich. — Jau pra

sidėjo derybos tarp Jungti
nės Automobilistų Unijos ir 
General Motors Corporation 
dėl naujo kontrakto. Unija 
sako, kad jeigu iki rugsėjo 14 
d. nebus susitarta, unija pa
skelbs streiką. Nuo pat anks
tyvo pavasario tiek unijos, 
tiek korporacijos vadai sako, 
kad jie labai norėtų streiko 
išvengti, susitarti geruoju. 
Bet ar jiems pavyks? Greitai 
paaiškės. Streikas prieš Ge
neral Motors būtų visuotino 
streiko automobilių gamini

Jie žada “pasiaukoti”

Chrysler Corporation prezidentas Lee A. lacocca [kairėje] 
ir pirmininkas John J. Riccardo.

Jie praneša, kad išgelbėjimui korporacijos nuo bankroto 
jie sutinka jai dirbti visus ateinančius metus tik už vieną 
dolerį algos. Dabargi, kaip žinia, prezidento lacocca metinė 
alga yra $360,000, o pirmininko Riccardo—$240,000!

Žada stengtis 
pašalinti 
nesusipratimus

Atlanta. — Prezidentas 
Carteris žada nesigailėti pa
stangų pašalinti bei išlyginti 
tarp juodųjų ir žydų ameri
kiečių kilusius nesusiprati
mus. Tie “nesusipratimai," 
kaip žinia, yra kilę dėl An
drew Young pašalinimo iš 
Jungtinėse Tautose Ameri
kos ambasadoriaus vietos. 
Jis, tačiau, nepasako, kokius 
būdus jis pavartos tam tiks
lui pasiekti.\Tuo tarpu įtam
pa tarp šių žmonių, kaip 
atrodo, dar vis didėja.

Naples, Italija. — Iš aštuo- 
nių vienos moters pagimdytų 
kūdikių tiktai dvi mergaitės 
tebėra gyvos. Šeši jau mirė.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim žada žymiai 
padidinti savo pastangas pa
siekimui taikos pietiniame 
Libane. Kokioje formoje jo 
tos pastangos pasireikš, jis 
nepasakė.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia siūlo Jungtinėms Valsti
joms, Egiptui ir Izraeliui kitą 
mėnesį vėl susirinkti ir tar
tis.

Sako, jj spiria 
kandidatuoti

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Herald Ford sa
ko, kad jam labai sunku 
atsilaikyti prieš Republikonų 
Partijos veikėjų spaudimą 
kandidatuoti į prezidentus. 
Jie mano, kad jis būtų jų 
stipriausias kandidatas ir lai
mėtų prieš kurį demokratų 
kandidatą.

mo pramonėje pradžia. Todėl 
šioms derybos labai daug dė
mesio skiria tiek valdžia, 
tiek visas darbininkų judėji
mas.

Kol kas unijos reikalavimai 
neskelbiami. Bet sakoma, 
kad vyriausias reikalavimas 
yra žymus algų pakėlimas 
darbininkams.

General Motors yra stam
biausia korporacija automo
bilių gaminimo pramonėje. Ji 
turi įmonių 23 valstijose ir 84 
miestuose, kuriose dirba 
460,000 darbininkų.

Unijų vadų pasidali
jimas dėl kandidato 
i prezidentus

Geležinkeliečių organas 
“Labor” praneša, kad iš sep
tynių didžiųjų darbo unijų 
vadų susidarė Komitetas už 
Carterį į Prezidentus. Jie 
sako, kad Jimmy Carteris 
“yra bėdoje ir reikalingas 
pagalbos.” Bet visos eilės 
kitų unijų vadai, su mašinis
tų unijos prezidentu William 
Winpisinger priešakyje, nori 
ir darbuojasi, kad demokratų 
kandidatu į prezidentus būtų 
senatorius Edward Kenne
dy.

Jau paskirtas naujas 
ambasadorius 
Jungtinėse Tautose

Donald F. McHenry
United Nations, N. Y. — 

Vietoje pašalinto Andrew 
Young, prezidentas Carteris 
jau paskyrė naują Jungtinių 
Valstijų ambasadorių Jungti
nėse Tautose. Juomi yra 
Donald F. McHenry, vyriau
sias Jungtinių Valstijų misi
jos pirmininko pavaduotojas. 
Jis yra 42 metų diplomatas, 
taipgi juodas veikėjas, kaip 
ir Young, ir valdžios rate
liuose gana populiarus.
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Tuo pačiu senu 
klaidingu keliu

Šių metų pradžioje mūsų darbo unijų judėjime viešai, 
atvirai ir garsiai buvo reiškiamas nepasitenkinimas ir 
nusivylimas prezidento Carterio nesilaikymu per rinkimus 
iškilmingai padarytų pažadu darbo liaudies poreikiams 
svarbiais ir reikalingais klausimais. Jis, pavyzdžiui, žadėjo 
žymiai sumažinti militariniams, ginklavimosi reikalams, o 
daugiau lėšų ir dėmesio skirti sveikatos apsaugos, 
apšvietos bei kovos su skurdu reikalams. Bet laimėjęs 
rinkimus, tapęs prezidentu, atsisėdęs į prezidento sostą, 
ant visa tai ranka numojo. Tokiu jo poelgiu ne tik eiliniai 
darbo unijų nariai, bet daugelis ir jų vadų labai pasipiktino. 
Net ir Amerikos Darbo Federacijos-Industrinių Organizac- 
jų Kongreso vadovybė su George Meany priešakyje aštriai 
pasmerkė tokią naujai išrinkto prezidento politiką.

Reikia nepamiršti, kad Jimmy Carter, pirmiau beveik 
niekam nežinomas ir negirdėtas politikas iš Georgia 
valstijos, tiktai darbo unijų judėjimo jam suteiktos 
paramos dėka laimėjo rinkimus. Republikonų Nixono ir 
Fordo prezidentavimu organizuoti darbininkai, darbo unijų 
nariai buvo taip nusivylę, kad beveik vieningai balsavo už 
demokratų kandidatą. Todėl šių metų pradžioje, pradėjus 
jau plačiai kalbėti apie ateinančius, prezidentinius rinki
mus, kurie įvyks 1980 metais, ir buvo plačiai keliamas 
organizuotuose darbininkuose, tai yra darbo unijose 
klausimas: Ką darysime su ateinančiais rinkimais? Grįšime 
prie niksonų ir lordų, ar pasiliksime su dabartiniais 
carteriais, kurie mus taip skaudžiai suvylė, kuriu politika ir 
veiklą viešai smerkiame?

Darbo unijose prasidėjo bruzdėjimas už griežtą nusista- 
mo pakeitimą. Už nusistatymo pakeitimą viešai prabilo ir 
keletas žymių darbo unijų vadų. Atsirado pasiūlymų už 
atsisveikinimą su kapitalistinėmis partijomis ir jų kandida
tais. Laikas buvo sakoma, pradėti rimtai ne tik galvoti,, 
bet planuoti apie nepriklausomą politinę veiklą. Istorijos 
nebepakartokime, nuo demokratų nebegrįžkime prie repu
blikonų. Reikia sudaryti naują, trečią masinę politinę jėgą. 
Darbo unijos kaip tik ir gali tą padaryti.

Tokias mintis ir kalbas už nepriklausomą politinę veiklą 
ateinančiuose rinkimuose šiltai sutiko ir sveikino visa 
pažangioji visuomenė.

Deja, neilgai teko džiaugtis. Tie unijų vadai, kurie 
pradžioje metų, kaip sakyta, su pritarimu kalbėjo apie 
nepriklausimą politinę veiklą, apie nusivylimą senosiomis 
kapitalinėmis partijomis ir atsisveikinimą su jomis ateinan
čiuose prezidento rinkimuose, staiga aptilo. O prieš kelias 
dienas kaip perkūnas iš giedro dangaus, trenkė praneši
mas, kad net septynių pačių didžiausių unijų lyderiai 
sudarė Už Carterį į Prezidentus Komitetą, ir jau pradėjo 
kampaniją už jo nominavimą į prezidentus antram 
terminui, dar ketveriems metams. Prezidentas esąs 
“bėdoje” ir reikalingas pagalbos. Na, ir jie skubinasi jam 
tokią pagalbą suteikti.

Tame pačiame pranešime sakoma, kad kitų kelių unijų 
lyderiai jau sušilę darbuojasi už nominavimą į prezizdentus 
senatoriaus Edward Kennedy. Dar yra tokių, kurie siūlo 
demokratams kandidatu į prezidentus Californijos valstijos 
gubernatorių Brown. O, žinoma, yra ir tokių unijų vadų, 
kurie remia republikono Reagano, buvusio Californijos 
gubernatoriaus, išrinkimą prezidentu.

Ir taip istorija kartojasi. Darbo unijų judėjimas politinėje 
veikloje žygiuoja tuo pačiu senu ir klaidingu keliu.

Tuo tarpu šalyje situacija sistematiškai dar vis tebeblo- 
gėja: ekonominė recesija tebegilėja, kainos tebekyla, 
infliacija tebesiautėja, bedarbių armija tebeauga ir skur
džių skaičius tebedidėja.

Vampyrizmas

Gudelis, nei Naujienos netiki 
tokiais dalykais. Jie ne tik 
netiki, bet ir pasako visiems 
lietuviams, kad nebetiki. 
Lietuviai žino, kad tos čia 
suminėtos žinios yra melas. 
Ir Naujienų skaitytojai žino, 
kad tai yra melas.”

Antai Valerijonas Šimkus 
savo leidžiamo dvisavaitraš- 
čio “Laisvoji Lietuva” šios 
savaitės numeryje “tvirtina, 
kad aš 1924 metais priklau
siau komunistų partijai ir 
rengiausi nuversti nepriklau
somos Lietuvos vyriausybę. 
Tvirtina, kad komunistu aš 
jau tapęs dar besimokyda
mas Realinėje Marijampolės 
gimnazijoje . . .”

Nieko, o nieko panašaus, 
šaukia Martynas, nebuvę. 
Girdi:

“Ispanijon Gudelį ragino 
važiuoti Felicija Bortkevičie- 
nė, kad parašytų reportažų 
apie visuomeninį Ispanijos 
gyvenimą, kai savivaldybių 
rinkimai daugumą balsų da
vė republikonams, o karalius 
civilinės gvardijos lydimas, 
išplaukė į Marseilles ir apsi
gyveno Prancūzijoje.

Nei Ispanijoje, nei Prancū
zijoje, nei Vokietijoje Gude
lis nepriklausė jokiai komu
nistinei partijai ir su komu
nistais niekad nedirbo. Ame
rikon atvykęs tuojau pradėjo 
dirbti Naujienose. Kelis me
tus jis rašė laikraščiui tarp
tautines žinias ir informaci
jas apie Lietuvą, o paskuti
niais metais redaguoja dien
raštį.

Amerikoje yra visa eilė 
dar gyvų lietuvių, kurie Gu
delį pažįsta ir žino, kad jis 
niekad komunistinėms orga
nizacijoms nepriklausė ir ne
priklauso. Jeigu jis būtų pri
klausęs, tai jo mokyklos ir 
darbo draugai būtų žinoję ar 
girdėję. Jeigu būtų buvęs 
komunistas, tai Naujienose 
darbo nebūtų gavęs.”

JAU IR JIE NEBEGALI 
NEPRIPAŽINTI

Clevelando smetonininkų 
“Dirvoje” (rugpj. 23 d.) savo 
straipsnyje “Vilniaus univer
siteto siluetai,” tarp kitko, 
Vincas Trumpa sako:

“Tačiau gabi mūsų tauta. 
Kaip greitai ji sugebėjo iš
mokti svetimas kalbas, taip 
greitai ji sugrįžo ir prie 
savosios. Šiandien Vilnius ir 
ypač Vilniaus universitetas 
yra lietuviškesnis negu bet- 
kada istorijoje. Smagu, kai 
jis didžiuojasi mūsų matema
tikais ir fizikais, bet sma
giausia, kad Vilniaus univer
sitetas šiandien pasidarė 
neabejotinas ne tik lietuvių 
kalbos, bet ir visos baltisti
kos mokslo centras.

Tai pasiekta tiktai dėka 
naujos socialistinės santvar
kos.
BALSAI IR PASISAKYMAI 
APIE TARYBINIŲ 
KOSMONAUTŲ ŽYGĮ

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (rugpjūčio 21 d.) po 
antrašte “Pasaulis ploja’’ 
apie tarybinių kosmonautų 
atliktą istorinį žygį komose 
rašoma:

“Įžymus tarybinių kosmoso 
įsavintojų laimėjimas, jų 175 
dienas trukęs didvyriškas 
darbas orbitoje sukelia pasi
didžiavimą pirmąja pasaulyje 
socializmo šalimi, pareiškia 
VDR kosmonautas Zigmun- 
das Jenas. V. Liachovo ir V. 
Riumino skridimas, atvėręs 
naują etapą plėtojant kosmi
nės erdvės tyrimus, vėl pa
tvirtina, kad Tarybų Sąjun
ga—pirmaujanti šalis įsavi
nant “kosminius plėšinius.”

Kiekviena iš 195 dienų, 
kurias tarybinė įgula pralei
do kosmose, buvo nenuilsta
mo darbo diena, rašo Čeko
slovakijos laikraštis “Rude 
pravo,” tarybiniai didvyriai 
kosmonautai atliko didžiulį 
Žemės paviršiaus tyrimo

APIE MOKSLINĮ DARBĄ 
IR MOKSLININKUS 
MŪSŲ GADYNĖJE

Žurnale “Mokslas ir gyve
nimas” (79-6) skaitome Aka
demiko Juozo Matulio labai 
įdomų straipsnį “Mokslinis 
darbas ir mokslininkai šian
dien,” kurio paskutinės dvi 
pastraipos taip skamba:

“Baigdami pasakysime, 
kad šiame šimtmetyje, ypač 
antrojoje jo pusėje įvyko 
milžiniški kiekybiniai ir ko
kybiniai mokslo pakitimai. 
Nepaprastai išaugo moksli
nės jėgos ir materialinė 
mokslo bazė, iš pagrindų 
pasikeitė ir mokslinio darbo 
metodai. Moksliniai tyrimai, 
ypač eksperimentinių moks
lų, tapo kolektyvine, pusiau 
industrine ir gerokai auto
matizuota darbo forma, glau
džiai susijusia su gamybos 
vystymo poreikiais ir techni
kos pažanga. Diferencijavosi 
ir paties mokslinio darbo 
paskirtis. Iš sisteminių arba 
loginių, daugiausia XIX a. 
dominavusių disciplinų fun
damentinių tyrimų pamažu 
išsiskyrė tiksliniai funda
mentiniai tyrimai, atėjo 
tarpdisciplininių fundamenti
nių tyrimų laikotarpis. Nepa
prastai išaugo įvairių formų 
mokslinių technikos arba tai
komųjų tyrimų lyginamasis 
svoris, jis pasiekė apie 90% 
viso mokslinio darbo. Moks
las maždaug vienos kartos 
laikotarpiu virto galinga, vi
suotinai pripažinta gamybine 
jėga.

Dideli kiekybiniai ir koky
biniai mokslo pakitimai pa
keitė ir patį mokslininką, jo 
vietą visuomenėje. Pramoni
nėje gamyboje konvejeris iš
stūmė amatninką, o kolekty
vios, pusiau industrinės dar
bo formos baigia išstumti 
užsidariusį, nutolusį nuo gy
venimo, mažai kam supran
tamą keistuolį—XIX a. tipo 
mokslininką. Konvejerio dar
bininkui mažai rūpi pats ga
minys, visa jo gaminimo 
technologija, o eiliniam mok
slo darbuotojui dirbančiam 
dideliame kolektyve, neberū
pi mokslinės teorijos, hipote
zės. Visas jo dėmesys sukon
centruotas į galutinį uždavi
nį, kurio jis siekia šiame, 
nepaliaujamai didėjančios 
skubos amžiuje; mokslinin
kas nuo aukšto pjedestalo 
nužengė į gyvenimą, įsiliejo į 
kvalifikuotų darbininkų gre
tas ir liko tik aukštos katego
rijos specialistu darbo inteli
gentijos tarpe. Jis tapo akty
viu materialinių vertybių kū
rėju, technikos pažangos ir 
dvasinių vertybių kūrimo 
talkininku.”

“NAUJIENŲ”
REDAKTORIUS GINASI 
IR SPAVIEDOJASI

Chicagos “Naujienų” re
daktorius Martynas Gudelis 
savo vedamajame “Gudelis 
komunistų partijos nariu nie
kad nebuvo” rugpjūčio 24 d. 
skundžiasi:

“Paskutinėmis dienomis 
Lietuvos laisvės, sąžinės 
laisvės ir žmogaus teisių 
priešai ir vėl pradėjo biaurią 
propagandą prieš Naujienas 
ir dabartinį jų redaktorių 
Martyną Gudelį.

Bando sudaryti įspūdį, kad 
Naujienos yra pats didžiau
sias lietuvių tautos priešas, o 
jų redaktorius Lietuvos rei
kalų nepažįsta, apie komu
nistus turi susidaręs netiks
lią nuomonę ir Amerikos 
lietuviams tiktai kenkia su
daryti lietuvių vienybę ir 
dirbti draugingą darbą. Jie 
nori įtikinti Naujienas, kad 
Kudirkų kelionę apmokėjo 
Gailos vadovauta Bendruo
menė, kad Helsinkio aktai 
naudingti tiktai rusams, kad 
kažkas kitas buvęs Belgrado 
konferencijoj, o dr. Bobelis 
yra tiktai agentas . . . Nei 

darbą, V. Liachovo ir V. 
Riumino gautas “mokslinis 
derlius” nepaprastai vertin
gas. Komplekso “Saliut”— 
“Sojuz”—“Progress” efekty
vumas—neginčijamas tarybi
nės techninės minties nuo
pelnas, aukšto lygio, kurį 
Tarybų Sąjungoje pasiekė 
mokslas ir technika, įrody
mas.

“Tarybų Sąjungos kosmo
nautai įgyvendino ilgiausią 
istorioje žmogaus kosminį 
skridimą,—pareiškia Pary
žiaus laikraštis “Maten.”

Naujas tarybinės kosmo
nautikos laimėjimas, pabrė
žia Londono laikraštis “Daily 
Telegraph,” kartu su dauge
liu kitų duomenų teikia 
mokslininkams ir naujos ne
paprastai vertingos informa
cijos, kokį poveikį žmonėms 
daro ilgas buvimas nesvaru
mo sąlygomis, kas labai 
svarbu būsimoms ilgoms 
tarpplanetinėms kelionėms. 
Šiuo atžvilgiu Tarybų Sąjun
ga gerokai pralenkė Jungti
nes Valstijas. Per visą kos
minį skridimą orbitinis 
mokslinio tyrimo kompleksas 
ir Žemė palaikė nuolatinius 
ir patikimus dvipusius televi
zijos ryšius, pažymi kitas 
Anglijos laikraštis “Daily 
Mail.”

Tarybų Sąjungos kosmo
nautai V. Liachovas ir V. 
Riuminas ne tik skraidė kos
mose ilgiau už visus, bet ir 
atliko tiek daug mokslinio 
tyrimo darbų, kiek kol kas 
niekam nepavyko atlikti kos
mose, pabrėžiama Vakarų 
Vokietijos agentūros DPA 
pranešime.

Amerikos televizijos kom
panijos detaliai pranešė, kad 
V. Liachovas ir V. Riuminas 
sėkmingai baigė 175 paras 
trukusį skridimą kosminėje 
erdvėje, ir pažymėjo, kad 
kosmonautų sveikata, grįžus 
į Žemę, gera.

“Dabar yra realu įrengti 
orbitoje aplink Žemę gamyk
las, kurios galės, naudoda
mosi nesvarumo sąlygomis, 
gaminti tokią produkciją, 
kaip kristalai ir nauji lydi
niai,”—nurodo “Washington 
Post.”

“Šis Tarybų Sąjungos lai
mėjimas kosmose—dar vie
nas žingsnis kuriant ilgalai
kes pilotuojamas mokslines 
kosmines laboratorijas,—ra
šo Japonijos laikraštis “Jo- 
miuri.”—Šis skridimas įtiki
namai rodo, kad Tarybų Są
jungos mokslininkai, inžinie
riai ir technikai visiškai iš
sprendė problemą, kaip už
megzti patikimus ir tvirtus 
Žemės ryšius su kosminės 
erdvės įsavintojais.”

Amerikiečių tyrinėtojas Ro
džeris Pelnas (Roger Payne) 
jau keletu metų Bermudų tri
kampyje užrašo ir tyrinėja 
kuprotųjų banginių skleidžia
mus garsus, kuriuos jis pava
dino dainomis. Kiekvieną pa
vasarį, praplaukdami pro 
Bermudus, šie banginiai skar
dena orą savo triukšmingomis 
dainomis. Banginių dainos ga
na Ilgos: trunka nuo 6 iki 30 
minučių. Tais pačiais metais 
jos yra vienodos. Labiausiai 
tyrinėtoją nustebino, kad kas. 
met kuprotieji banginiai į 
savo dainas įjungia vis nau
jų elementų. Buvo palyginti 
kelerių metų senumo melodi
jų įrašai su dabartiniais. Pa
sak žurnalo „National Geo
graphic", tos melodijos sky
rėsi viena nuo kitos- kaip 
Bethovenas nuo bitlų.

(domu ir tai, kad kuprotųjų 
banginių dainos prie Havajų 
salų ir Bermudų trikampyje 
tais pačiais metais yra visiš
kai skirtingos. Tačiau Ir vie
nur, ir kitur banginių dainos 
kasmet keičiasi.

Iš pradžių atrodė, kad va
saros maitinimosi metu bangi
niai nedainuoja. Atidžiai pa
tyrinėjęs, Rodžeris Pelnas įsi
tikino, kad taip nėra. Dar pa
stebėta, kad banginiai naujas 
frazes dainuota daug greičiau, 
negu senąsias. Kai kurios jų 
dainos labai primena paukš
čių čiulbėjimą.

Įdomu ir tai, kad 1977 m. 
paleistuose amerikiečių auto
matiniuose kosminiuose apa
ratuose „Vojadžer-1" ir „Vo- 
jadžer-2" (Voyagers), skrie
jančiuose į kitus mūsų Galak
tikos pasaulius, be Mocarto, 
Bacho kūrinių įrašų, buvo ir 
kuprotųjų banginių balsų įra
šai.

Gėdingas prievartos 
aktas

Pagaliau šiek tiek aprimo 
aistros spaudoje, per televi
ziją ir radiją, daugiau kaip 
savaitę audrinę amerikiečių 
protus dėl tarybinės baleri
nos Liudmilos Vlasovos “liki
mo.” Dabar iš tam tikros 
distancijos galima pagrįstai 
teigti, kad USA valdžia įvyk
dė gėdingą prievartos aktą 
ne tik prieš vieną Maskvos 
Didžiojo teatro baleto trupės 
šokėją Liudmilą Vlasovą. Tai 
buvo grubus išpuolis ir prieš 
kitus 52 tarybinius reaktyvi
nio lainerio IL-62 keleivius, 
kurie lygiai tris paras pralei
do lėktuve. Tarp jų buvo net 
trylika mažamečių vaikų. Be 
to, tik po kelių valandų 
50-čiai amerikiečių ir kitų 
šalių šio lėktuvo keleivių 
buvo sudaryta galimybė iš
skristi kitomis linijomis. 
Trims paroms buvo sutrik
dytas normalus “Aerofloto” 
skyriaus New Yorke darbas.

Taigi ištisas tris dienas ir 
tris naktis tarptautiniame 
Kenedžio aerodrome polici
jos mašinos, palindę tiesiog 
po ratais, blokavo tarybinį 
lėktuvą ir neleido jam iš
skristi į Maskvą. Aukšti 
Amerikos valdžios atstovai, 
nors savo ausimis girdėję L. 
Vlasovą sakant norinčią grįž
ti namo, vis tiek reikalavo, 
kad tarybinė pilietė būtinai 
išeitų iš tarybinio lėktuvo ir 
savo apsisprendimą pakarto
tų “neutralioje” teritorijoje. 
Tuo metu Amerikos spauda 
knaisiojosi po asmeninį bale
rinos gyvenimą, darė nedvi
prasmiškas užuominas, kad 
ji galėjusi būti savo vyro 
prižiūrėtoja, tarybinių sau
gumo organų agentė ir t. t. 
Vienu žodžiu, pylė pamazgas 
ant moters galvos vien už 
tai, kad ji nenorinti pasilikti 
svetimoje šalyje, kad beveli
janti grįžti į gimtinę.

Pasirodo, Amerikos val
džia baisiai susirūpino, kaip 
gyvens be žmonos, pareiškęs 
norą pasilikti USA, tos pa
čios baleto trupės šokėjas 
Aleksandras Godunovas. 
Tad kodėl gi jis nepasikvietė 
žmonos drauge? Kodėl staiga 
dingo vienas? Viename savo 
straipsnių “Daily News” ko
respondentas Jimmy Breslin 
išsireiškė, kad, matyt, be 
reikalo taip stengiamasi su
grąžinti vyrui žmoną, tarybi
nę pilietę, kai tuo tarpu New 
Yorke kasdien apie 500 vyrų 
palieka savo žmonas ir nie
kas niekada taip uoliai nėra 
bandęs jų sutaikyti. Ir tik po 
to, kai Liudmila Vlasova prie 
lėktuvo pristumtame “neu
traliame” furgone, dalyvau
jant abiejų šalių atstovams, 
dar kartą pareiškė, kad ji 
nori kuo greičiau sugrįžti 
namo, lėktuvui buvo leista 
išskristi.

Apie šį incidentą daug rašė 
ne tik Amerikos, bet ir 
tarybinė spauda, jo pagrindu 
buvo paskelbtas specialus ži
nių agentūros TASS pareiš
kimas ir pateikta tarybinės 
vyriausybės protesto nota 
USA vyriausybei. Jis įvyko 
ne vien dėl to, kad vietoje 
vieno gabaus menininko tikė
tasi prisivilioti visus du 
(Amerikos kapitalizmas nuo 
seno užsiima tokiomis moks
lininkų, menininkų vilionė
mis iš kitų šalių). Aukso 
kalnų ir neribotos “laisvės” 
pažadai susuka kartais gal
vas. Bet tokių peteliškių, 
skrendančių į dolerinių vilio
nių liepsną, atsiranda tik 
vienetai. Deja, jie “pasitar
nauja” ne įtempimo mažini
mo tarp dviejų didžiųjų val
stybių labui, o tik detendės 
priešininkams, kurie savo 
kėslams pasiekti nesibodi jo
kių priemonių.

Apie naują aukso pinklių 
auką—Aleksandrą Goduno- 
vą—ryškiai liudija jo kol kas 
vienintelis viešas pasirody-

Liudmila Vlasova
mas. Spaudos konferencijo
je, kurioje dalyvavo apie 
šimtą New Yorko reporterių 
ir tebuvo pakviestas tik vie
nas tarybinis koresponden
tas, tasai “didvyris” atrodė 
gana apgailėtinai. Paniuręs, 
sukaustytų judesių, žvilgsnis 
įbestas į vieną tašką. Nors 
sklido gandai, kad Goduno
vas gerai kalba angliškai, į 
klausimus jis atsakinėjo per 
vertėją. Į daugumą iš jų—la
bai dviprasmiškai. Pavyz
džiui, jis pabrėžė, kad nuta
ręs pasilikti Amerikoje gry
nai artistiniais motyvais. Šį 
atsakymą, matyt, derėtų su
prasti taip, kad ne politinio 
prieglobsčio jam reikia. Ta
čiau kokių dar didesnių artis
tinių aukštumų jis gali tikė
tis, kai jau buvo visame 
pasaulyje teisėtai garsėjan
čio Maskvos Didžiojo teatro 
baleto solistas? Į klausimą, 
kodėl jis nepabandė pakalbė
ti su žmona, Godunovas atsa
kė, kad atsidūręs tokioje 
padėtyje, jog negalėjęs su ja 
susitikti reikiamu momentu. 
Jis taip pat pasakė, kad 
jeigu būtų galėjęs pakalbėti 
su žmona, jie niekad nebūtų 
išsiskyrę. Ar tai būtinai reiš
kia, kad jie abu būtų likę čia? 
O gal abu būtų grįžę į 
tėvynę?

Po šios konferencijos kyla 
dar daugiau klausimų, negu 
prieš ją. Tokioje šviesoje ir 
incidentas su Liudmila Vla
sova bei kitais tarybiniais 
piliečiais išryškėja, kaip gru
bus prievartos aktas, kaip 
iššūkis abiejų didžiųjų val
stybių tarpusavio santykių 
gerinimui. Belieka apgailes
tauti, kad taip uoliai “žmo
gaus teises” visame pasauly
je ginančiai dabartinei USA 
vadovybei panašūs "meto
dai” jokios garbės nedaro.

Reporterė

■/

Varpo kėlimas
Minios žiopso. Minios laukia. 
Kyla varpas iš gelmių, 
Tas, kuris tiek amžių šaukė 
Iš legendų ir sakmių.

Klegesys. Vainikai. Gėlės. 
Žiūri saulė iš dangaus.
Tai užskambins prisikėlęs 
Senas varpas, tai užgaus!

Pagaliau suspindi varis, 
Veltui slepiamas maurų. 
Trenkia dūdos. Mirga skaros 
Nuo rytų lig vakarų.

0 kažkas jau nusivylęs 
Tingiai mosteli ranka:
—Šitas varpas juk suskilęs! 
Nei jis skambins, nei jis ką . . .

Ir staiga nutrūksta lynas, 
Krinta varpas atgalios.
Tyli margas skruzdėlynas 
Liepos saulės spinduliuos.

J. Strielkūnas
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IŠ ATSIMINIMU

Dabar ir pirmiau
PROF. J. PETRAITIS

Lengva mokintis dabar 
Lietuvos jaunimui. Dabar 
nereikia mokėti už mokslą. 
Dauguma studentų gauna 
stipendijas, gyvena erdviuo
se, šviesiuose, šiltuose ben
drabučiuose, kambaryje ne 
daugiau kaip po 4 žmones. Ir 
ne tik studentai, bet ir atva
žiavę įstoti į aukštąją moky
klą apgyvendinami tuose 
bendrabučiuose. Aukštosiose 
mokyklose yra neakivaizdi
niai skyriai, kuriuose mokosi 
darbuotojai neatsitraukdami 
nuo gamybos. Studentai 
neakivaizdininkai gauna pa
pildomas atostogas. Sesijų 
metu jie gyvena irgi bendra
bučiuose.

Visai kitaip buvo kuomet 
aš mokiausi. 1922 metų vasa
rio mėn. Kaune buvo atida
rytas Lietuvos Vytauto Di
džiojo Universitetas. Jo stu
dentais į atitinkamus kursus 
ir fakultetus priėmė buvu
sius Aukštųjų kursų klausy
tojus. 1922 metų vasarą laik
raščiuose buvo paskelbta 
apie priėmimą į Universitetą 
naujų studentų.

Aš tuo metu tarnavau ma
tininku ir buvau iškomandi- 
ruotas visai vasarai bei rude
niui į Užvenčio valsčių (apie 
50 km už Šiaulių). Darbas 
buvo labai didelis ir sudėtin
gas, kurį būtinai reikėjo 
baigti 1922 metais. Visai 
neturėjau laisvo laiko ne tik 
paskaityti knygą, bet ir laik
raštį.

1922 metų rugsėjo 11 dieną 
aš perskaičiau seną laikraštį, 
kuriame buvo parašyta apie 
naujų studentų priėmimą į 
Universitetą. Neatidėliojant 
pasiėmęs brandos atestatą 
bei kitus dokumentus, išva
žiavau į Kauną ir rugsėjo 
mėn. 13 dienos rytą aš jau 
buvau Universitete.

Tuo metu Universiteto 
rektorius ir abu prorektoriai 
buvo renkami Profesorių ta
rybos, kasmet kiekvienas iš 
kitų fakulteto ir tik ordinari
niai profesoriai. Rektoriumi 
buvo žymus mokslininkas— 
fizikas V. Čepinskis (Mate
matikos-gamtos fakulteto), 
Prorektoriumi studentų rei
kalams—ordinarinis profeso
rius Česnys (Teologijos fa
kulteto). Įstojamųjų egzami
nų nebuvo, nebuvo ir jokių 
priėmimo komisijų. Į Univer
sitetą studentus priimdavo 
pagal brandos atestatų kon
kursą II prorektorius, esant 
neaiškumui, pasitaręs su ati
tinkamo fakulteto dekanu.

Universitete aš nuėjau į II 
prorektoriaus kabinetą. Čia 
radau 6 jaunuolius, kurie 
paeiliui įdavė prorektoriui 
prašymus su brandos atesta
tais. Iš 6, buvusių prieš 
mane, jaunuolių dviejų pra
šymus patenkino, dviejų at
metė (jų brandos atestatuose 
buvo beveik vieni trejetu
kai); vienam pasakė pasitar
siąs su Matematikos-gamtos 
fakultetu dekanu (iš trigome- 
trijos jis turėjo trejetuką), o 
vieno nepriėmė į Teologijos 
fakultetą ir patarė pasirinkti 
kitą fakultetą: jo brandos 
atestatas buvo visai geras, 
bet iš tikybos buvo tik ket
vertukas, o priėmimui į Teo
logijos fakultetą reikalavo 
penketuko. Mane pagal pa
reiškimą priėmė į Matemati
kos-gamtos fakultetą.

Studijų knygučių įteikimas 
buvo numatytas rugsėjo 
mėn. 15 dieną. Taigi Kaune 
reikėjo nakvoti dvi naktis. 
Stojantiems į Universitetą 
jaunuoliams nakvynė buvo 
numatyta dvejose pradžios 
mokyklose. Iš klasių išnešė 
suolus, ant grindų paklojo 
šiaudų ir gulėk. Viena moky
kla buvo Laisvės alėjos gale, 
antra —Šančiuose. Vakare 
nuėjau nakvynėn į mokyklą 

Laisvės alėjos gale, bet čia 
buvo prisirinkę žmonių dau
giau, negu galėjo sutilpti. 
Eiti į Šančius nebuvo pras
mės: nei vienas nežinojo, kur 
yra ta Šančių mokykla, o gal 
ir ten perpildyta? Nutarėm 
eiti nakvoti į Ąžuolyną. 
Ąžuolyne sugulėme ir užmi
gome. Naktį nubudome taip 
sušalę (naktis buvo šalta), 
kad dantys barškėjo. Pradė
jome ristis, šokinėti ir gero
kai sušilome. Tik vėl sugulė
me, ir prasidėjo smarkus 
lietus. Pasileidome bėgti į 
miestą. Kiaurai peršlapę at
bėgome į miestą. Iš kiemo 
iššokęs kareivis sušuko: “Su
stokit . . . Šausiu . . .”. Mes 
sustojome. Iš kiemo išėjo dar 
du kareiviai ir pareikalavo 
parodyti komendanto leidi
mą. Nei vienas mūsų tokio 
leidimo neturėjo ir net neži
nojo apie tokius leidimus. 
Mat tada Lietuvoje buvo 
karo stovis ir naktį buvo 
draudžiama išeiti iš namų be 
karo komendanto leidimo. 
Kaimuose nebuvo nei polici
jos, nei kareivių-patrulių, to
dėl galėjo vaikščioti laisvai ir 
naktį. Bet Kaune naktį gat
vėmis vaikščiojo kareivių pa
truliai ir neturinčius karo 
komendanto leidimų praei
vius vesdavo į policiją. Ka
reiviai nuvarė mus į policiją, 
kuri iškratė mus, atėmė do
kumentus, ir uždarė į dabok
lę. Rytą 8-tą valandą atėjo 
visai jaunas policijos nuova
dos viršininkas ir drauge su 
senyvu ponu (caro laikų poli
cininku) ištardė mus, surašė 
protokolą, pasakė, kad karo 
komendantas nubaus kiek
vieną sulaikytą po 10 litų, 
atidavė dokumentus ir palei
do. Komandantas ne nubau
dė nė vieno.

Iš policijos atėjome į Uni
versitetą visai peršlapę, su
šalę, drebėdami. Draugai 
pradėjo mus klausinėti, kur 
mes buvome naktį, nes rytą 
ir dieną lietaus nebuvo. Ka
da mes papasakojome, vieni 
juokėsi iš mūsų, kiti mus 
užjautė. Tik priimta Univer
sitetan studentė Bitytė tarė:

— Geriau miegoti daržinė
je ant šieno, negu Ąžuolyne. 
Aš tuojau parašysiu savo 
draugei Žilinskaitei laišką, 
kad priimtų tamstas permie
goti naktį savo brolio ūkyje 
daržinėje ant šieno. Ūkio 
namas sudegė ir dabar patys 
jie laikinai gyvena pirtyje. 
Ūkis randasi už 6 km nuo 
Kauno.

Pavakariu keli studentai 
nuėjome į Žilinskio vienkie
mį. Žilinskaitė buvo išvyku
si, bet jos brolis, sužinojęs 
mūsų reikalą, ne tik leido 
mums pernakvoti daržinėje, 
bet pavedė šeimininkui pa
vaišinti mus lašiniais su svo
gūnais bei pienu su ragaišiu. 
Vienok mus perspėjo, kad 
rūkyti daržinėje griežtai 
draudžiama. Jeigu pamatys 
rūkant, neatidėliojant išva
rys visus. Jeigu nerūkysime, 
galime ateiti nakvoti ir antrą 
naktį. Nemiegoję praeitą 
naktį, šiąnakt, sulindę į šie
ną, saldžiai miegojome ir 
nepajutome net saulės pate
kant. Rytą daržinėje vienas 
draugas užsirūkė. Tą pamatė 
ėjusi per kiemą mergaitė ir 
pasakė šeimininkui, kuris pa
prašė mus eiti iš daržinės, ir 
mes sekančią naktį nebeturė- 
me nakvynės.

(Keliolikai metų praslin
kus, Žilinskis tapo Smetonos 
Teisingumo ministru, bet bu
vo neištikimas Smetonai. Pa
vyzdžiui, Smetonienė pavedė 
Teisingumo ministrui Žilins
kui sukombinuoti keliems 
“bolševikuojantiems” (kairių
jų pažiūrų) agronomams ir 
matininkams (Vienožinskiui, 
Petraičiui, Žukauskui, Liut

kevičiui) kriminalines bylas, 
drauge prikergus ir bolševiz
mą, ir tuo įrodyti, kad visi 
bolševikuojantieji yra krimi
naliniai nusikaltėliai, nors jie 
būtų ir geriausi- specialistai. 
Žilinskis ne tik nevykdė šio 
pasiūlymo, bet pasakė apie 
tai Žemės ūkio ministrui doc. 
J. Aleksai ir minėtiems spe
cialistams. Žemės ūkio mi
nistras doc. J. Aleksa užpro
testavo Ministrų Taryboje 
prieš Smetonienės provoka
ciją. To pasėkoje doc. J. 
Aleksa buvo atleistas iš mi
nistro pareigų. Naujas žemės 
ūkio ministras visai atleido iš 
pareigų Žemės ūkio departa
mento direktorių diplomuotą 
agronomą Vienožinskį, žur
nalo “Žemės ūkio rūmų vice
direktorių diplomuotą agro
nomą Vaškelį, Gruzdžių 
aukštesniosios gyvulininkys
tės mokyklos direktorių dipl. 
agronomą Petraitį ir kitus. 
Jų vieton buvo paskirti Sme
tonienės simpatijos—jaunuo
liai Tiškus, Gaidžiūnas, Mei
liūnas, studentas Globys ir 
kiti. To pasėkoje “Pupų dė
dė’’ mokė studentus dotnu- 
viečius, kaip iš studento suo
lo iš karto tapti dideliu virši
ninku, pavyzdžiui departa
mento direktoriumi. Kada 
vožna poni atvažiuos į Dot
nuvą, imki jos ploščių ir 
veski ją “aprodyti” “Bučkių 
alėją,” “Zubro kalnelį” ir 
Dotnuvėlės krūmuotus pa
kraščius ... Tą pakartok 
kelis kartus. Ir aukštas pos
tas studentui garantuotas).

1922.IX.15 d., pasibaigus 
studijų knygučių įteikimo bei 
įvairių sveikinimų ceremoni
jai, aš tekinas nubėgau į 
gelžkelio stotį, bet pavėla
vau: traukinys į Šiaulius tik 
ką buvo išėjęs. Savo laimei, 
gelžkelio stotyje sutikau 
“darbo kuopininkų” vadą Po
vilą Norkūną. Išsikalbėjome. 
Aš pasakiau savo būklę su 
nakvyne. Jis nuvedė mane 
pas vieną gelžkelietį į Šano- 
čius ir paprašė pernakvinti. 
Butas mažytis, bet visai šva
rus ir aš gerai išsimiegojau.

Rytdieną Universitete aš 
mokėjau už mokslą už I 
semestrą ir išvažiavau į Už
ventį. 1922 metų gruodžio 
mėn. pabaigoje baigiau dar
bą Užvenčio valsčiuje, atva
žiavau į Kauną ir vėl susidū
riau su buto klausimu. Bet 
čia man nusišypsojo laimė. 
Gedimino gatvėje, gerame 
4-rių kambarių bute gyveno 
kokio tai departamento vice
direktorius su žmona. Jo 
sūnus studijavo užsienyje. 
Netikėtai direktorius buvo 
areštuotas, atleistas iš parei
gų ir nuteistas už machinaci
jas; banke ant jo “sutaupų” 
buvo uždėtas areštas. Du 
kambarius savo bute ponia 
išnuomavo. Mudu dviese už 
mažą kambariuką sutarėme 
mokėti 120 litų (tuo metu 
matininkų atlyginimas buvo 
300 litų mėnesiui); kambario 
apkūrenimas ir apšvietimas 
buvo mūsų pačių. Žemės 
ūkio ministerijos visi tarnau
tojai gaudavo valdiška kaina 
nusipirkti iš Miškų departa
mento sandėlio malkų. Ga
vau ir aš 7 kietmetrius. 
Malkas parvežėme, suskal
dėme, sudėjome į šeiminin
kės sandėlį ir savo kambary
je miegojome poniškai. Vie
nok, sausio pabaigoje iš ka
lėjimo paleido vice-direkto- 
rių. Jis gavo tarnybą Finan
sų ministerijoje referentu ir 
paprašė nuomininkus kraus
tytis lauk. Mes mėginome 
spirtis, bet mus išmetė lauk 
ir užgrobė mano malkas. Aš 
vėl atsidūriau gatvėje.

Tuomet 4 studentai sura
dome nedidelį kambariuką 
kaime (prie Tirkeliškių), apie 
5 km nuo Kauno. Šeimininkė 
davė mums naudotis nedidelį 
stalą, trumpą suolelį, dvi 
kėdes ir pastatomą lempą. 
Lovų nebuvo ir jos nesutilpo 
kambariuke. Nusipirkome 
vežimuką šiaudų, juos paklo-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Savo misija labai patenkintas

Washingtonas. — Vicepre
zidentas Mondale savaitę vi
zitavęs Kinijoje sugrįžo labai 
patenkintas. Jis ten plačiai 
taręsis su Kinijos vadais su 
gerais rezultatais. Prieš jo 
vizitą Kinijos vadai buvo 
labai nepasitenkinę Jungti
nių Valstijų labai lėtu norma
lizavimu santykių su Kinija. 
Dabar padėtis, jis sako, žy

Pirma tokia operacija 
žmonijos istorijoje

Baltimore, Md. — Praeitą 
šeštadienį, rugsėjo 1 d. Ma- 
rylando Universiteto Ligoni
nėje padaryta tokia operaci
ja, kokia, spėjama, bus pir
mutinė—žmonijos istorijoje. 
Baltimorietei 33 metų Jessie 
Thomas į sužalotą nugarkau
lį—įdėtas gabalas metalo. 
Chirurgija tęsėsi net 19 va
landų. Gydytojai optimistai. 
Jie mano, kad moteriškė 
susveiks ir galės daugmaž 
normališkai gyventi.

jome kambaryje ant grindų 
ir ant jų naktį miegodavome. 
Mokėjome šeimininkei visi 
drauge 100 litų mėnesiui. 
Malkas apkūrenimui ir žibalą 
lempai pirkome už savo pini
gus. Per žiemą gyvenome 
gerai, nors vaikščioti buvo 
toli. Nutirpus sniegui, pava
sarį buvo didžiausias purvas, 
o gyvenome 1,5 km nuo 
plento. Todėl nusipirkome 
ilgus batus, juos apsiauni, 
batukus įsidedi į portfelį ir 
brendi per purvyną. Nemune 
batus nuplauni ir eini iki 
universiteto. Čia ant laiptų 
atsisėdi, batus numauni, įde
di į portfelį, apsiauni batu
kus ir eini į Universitetą. Ir 
taip visą pavasarį ir rudenį.

Universitetą aš lankyda
vau nuo ryto iki 14 vai., o 
14-20 valandas dirbau Kauno 
matininkų braižykloje. Mat 
braižykloje visi matininkai 
nesutilpo ir dirbo dviem pa
mainom: vieni nuo aštuntos 
valandos iki keturioliktos, o 
kiti—nuo keturioliktos iki 
20-tos valandos. Aš dirbau 
antroje pamainoje. Iš namų 
išeidavau 6-tą valandą ryto, 
grįždavau—dvyliktą valandą 
nakties. Tokių studentų bu
vo daug, nes žymi dalis 
studentų tarnavo. Kaime už 
kelių kilometrų nuo Kauno 
gyveno daug studentų. Kau
ne butų buvo mažai ir jie 
labai brangūs. Toli gražu ne 
kiekvienas studentas galėjo 
mokėti keliasdešimt litų mė
nesiui už ketvirtadalį kamba
rio Kaune, o kaime buvo 
daug pigiau. Ne vienas stu
dentas, pritrūkęs lėšų, mes
davo mokslą.. Tarnaudamas 
ir mokydamasis ne vienas 
studentas gavo tuberkuliozę. 

miai pasikeitė į gerąją pusę. 
Pav., jam ten esant,Cantono 
mieste atidarytas pirmasis 
Jungtinių Valstijų konsula
tas po visų 30-ies metų 
pertraukos. Be to, kitą mė
nesį įvyksiančios derybos dėl 
atsteigimo tarp Kinijos ir 
Jungtinių Valstijų susisieki
mo lėktuvais.

Dr. Charles C. Edwards, 
vadas chirurgų grupės, kuri 
tą neapsakomai sudėtingą 
operaciją atliko.

Senatorius už 
ratifikavimų 
sutarties

Sen. Edward Kennedy
Jis sako, kad jis pilnai 

pritaria ratifikavimui SALT 
II sutarties su Tarybų Sąjun
ga, ir ragina Senatą tą pa
daryti be delsimo.

LAIŠKAI
Gerbiamieji,

Netruko praeiti septyni šių 
metų mėnesiai. Nurydėjo pa
vasaris. Prabėga žalioji vasa
ra. Netruks ateis ruduo. O 
su pačia pirmąja rudens die
na—rugsėjo 1 d. vėl atsivers 
durys Lietuvos mokyklose. 
Vėl nauji, džiugūs veidai 
rinksis į klases, auditorijas. 
Žymiausias šių mokslo metų 
įvykis Lietuvos mokyklose 
bus Vilniaus universiteto ke
turių šimtų metų nuo įkūri
mo paminėjimo iškilmės. Tai 
įneš naują impulsą Universi
teto gyvenime.

Kaip žinome, Vilniaus uni
versitetas buvo įsteigtas 
1579 m. Per tą laiką jis davė 
daug garsių mokslo vyrų 
Lietuvai: Stuoką-Gucevičių, 
J. Pabrėžą, P. Norvaišą, J. 
Kubilių, A. Pupkį, V. Milių, 
E. Grinaveckienę, K. Žeruo- 
lienę ir daugelį kitų, kurie 
nemirtingai savo vardus įra
šė mokslo darbuose, o moks
lus baigė Vilniaus universite
te. Vilniaus universitetas pa
ti seniausioji aukštoji moky
kla Rytų Europoje. Kai kurie 
Vilniaus universiteto auklėti
niai tapo labai garsiais žmo
nėmis, dirbdami toli už Lie
tuvos ribų. Štai, Ignas Do
meika, kilęs iš Niedzvidzkos 
(netoli Panevėžio) (gimė 1801 
m.) 1816-1822 m. Vilniaus 
universitete mokėsi fizikos 
matematikos fakultete. Po 
1831 m. nesėkmingo sukilimo 
išvyko į Paryžių, kur baigė 
kalnakasybos akademiją ir 
buvo pakviestas į Čilę chemi
jos ir geologijos profesoriu
mi. Ten jis įsteigė aukštąją 
kalnakasybos mokyklą, jai 
vadovavo, aprašė daug mine
ralų, parašė daug mokslinių 
veikalų, vadovavo Čilės 
Santjago universitetui.

Jo atminimas gyvas ir 
šiandien, nors šiemet sukan
ka 90 metų nuo jo mirties 
1889.1.23 d. Jo vardu yra 
pavadinti mineralai, kalnai, 
gyvenamos vietovės. Tai bu
vo labai kuklus, darbštus 
žmogus, išgarsinęs ne tik 
savo, bet ir Vilniaus univer
siteto bei Lietuvos vardą. 
Prieš keletą vietų iškilmingai 
buvo paminėtos jo gimimo 
120 metinės Lietuvoje.

Kitas garsus Vilniaus uni
versiteto auklėtinis yra inži
nierius, artilerijos specialis
tas Kazimieras Simonavi- 
čius, Lietuvių kunigaikščio 
Vladislovo Varos buvo pa
siųstas gilinti žinių į Olandi
ją, o grįžęs nuo 1674 m. 
artilerijos inžinieriumi, o vė
liau visos kariuomenės vado 
pavaduotoju. 1649 m. vėl 
išvyko į Olandiją ir čia para
šė knygą “Didžiojo artileri
jos meno pirmoji dalis,” kuri 
pusantro šimto metų buvo 

Apie sparnus
Laukai kaip vynas širdį veikia, 
Svaigina,
Verčia plakt karščiau.
O aš žinau tik viena —
Reikia
Žiūrėt į daug ką paprasčiau.

Užmiršt eiles
Ir su valstiečiais
Išeit prieš aušrą lauko art,
Kad ne jausmu, — pečiais galėčiau 
Džiaugsmus ir skausmą jų 
Pasvert.

Tada dienų, dainų atole
Sušvistų daug naujų spalvų,
Nes kaimas
Laimę ligi šiolei
Dar girdo prakaitu savu.

Artojai sunkiai pelnos garbę
Ne žodžiais — o grubiais delnais.
Ir buvęs jungu,
Virsta darbas
I dangų keliančiais sparnais.

Tokiais,
Kurie vergus išginę
Iš sielų, pirkių ir dienų,
Visus mus kerį ir svaigina
Laukų poezijos
Vynu.

Bronius Mackevičius

svarbiausioji artilerijos 
mokslo knyga Europoje. Jis 
buvo paraku užtaisomų rake
tų pradininką, labai žymus 
tų laikų mokslininkas.

Taigi, kaip matome, Vil
niaus universitetas davė 
mokslo žmonių ne tik Lietu
vai, bet ir kitoms šalims. 
Čia pamini jau tik du, o kiek 
liko nepaminėtų.

Vilniaus universiteto 
mokslinė reikšmė labai dide
lė ne tik Lietuvai, bet ir 
pasauliui. Manau, kad kles
tintis universitetas dar daug 
prisidės prie pasaulinio 
mokslo išvystymo. Tikiu, 
kad Jūs taip manote. O 
dabar lenkiu galvą ir linkiu 
sėkmės!

Kęstutis Balčiūnas

Vilniaus 
universitetui
Palinkę skaito laiko raštą 
Rimti profesoriai žili;
—Tava garbė po

mūsų kraštą 
Per amžius sklido nemari.

Čia ėjo šimtmečiai
pro sienas, 

Čia vyrai skynė tau laurus, 
O tavo garsas ir šiandieną 
Pasiekia tolimus kraštus.

Nors amžių ketvertas 
praėjo,

Esi tu jaunas, kaip kadais: 
Garbė nemiršta pranokėjų 
Garsus naujais esi darbais.”

Tad skinki šlovę mūs 
tėvynei!

Skambėk garsiau! Skambėk 
plačiau!

Nauji laimėjimai telydi! 
Garsių darbų tebus daugiau!

Kęstutis Balčiūnas

. . . Beje, kažkodėl nega
vau pereitos sąvaitės “Lais
vės.” Tai jau kelintu kartu 
paštas nepristato laiku. Pa
prastai gaunu penktadienį. O 
aš laukiu mūsų laikraščių ir 
laiku negavus, nenurimstu. 
Mat jie viską man paduoda 
jau sugromuliavę . . . nerei
kia sukti galvos, suprasti kur 
čia melas, kur tiesa klausant 
žinių apie pasaulinius įvykius 
ir vietinius. Žinome kaip 
meluoja kapitalistus užta
rianti spauda ir reporteriai 
per TV; nors tenka stebėtis 
kartais išgirdus ir teisybę. 
Kasgi matė seniau tokio Gus 
Hali straipsnį tokiam laikraš
tyje kaip New York 
Times? . . .

Alisė Jonikienė
Kingston, N. Y.

į



4-TAS PUSLAPIS

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

MŪSŲ NAUJIENOS

Kapsuko, O. Sukackienės pedagoginės mokyklos talkinin
kių būrys Pajevonio stovykloje. V. Gulmano nuotr.

Lietus, lietus, lietus . . . 
Kada jis galų gale pasibaigs. 
Nėra dienos, kad nepliauptų. 
Jei ne ryte, tai po piet turi 
būtinai išsilyti. Kartais pasi
laiko dvi, trys neblogos die
nos, po to žiūrėk, kad dės 
porciją vandens iš dangaus, 
tai nežinai nė kur dingti, ką 
begalvoti. Kanalizacija ne
spėja šių visų “gėrybių” su
semti, todėl ir gatvės kai kur 
primena Venecijos kanalus. 
O tokie prajovai labai nepa
rankūs žemės ūkiui, smarkiai 
atsilieps derliaus nuėmimui, 
jo kokybei. Visi tuo labai 
susirūpinę. Na, o atostogauti 
tokiu oru taip pat nėra labai 
malonu, todėl kai kurie žmo
nės ir anksčiau laiko grįžta į 
namus.

Nežiūrint tokio sunkiaus ir 
permainingo oro, gyvenimas 
eina sava vaga, todėl ir 
nuobodžiauti ypatingai daug 
netenka.
Kapsuko miesto išvadavimo 

35-sios metinės
Laikas bėga labai greitai. 

Gerai prisimenu 1955 metų 
rugpjūčio pabaigą, kada čia 
atvykau, kad išgyvenčiau 25 
metus. Nebuvo tada nei mū
sų gražuolės “Gulbės” par
duotuvės su puikiu viešbu
čiu, miesto centre stovėjo 
tiktai trys nauji dviejų aukš
tų mūriniai namai, kurie da
bar jau rekonstruoti. Dujų 
nebuvo. Silpna elektrinė dir
bo iki 10-11 vai. vakaro, o 
vėliau, jei turi darbo, dirbk 
prie žibalinės lemputės. To
dėl negaliu sau dovanoti, kad 
per vėlai “Susirgau” fotogra
fija, daug istorinių momentų 
neįamžinau. •

Žinoma, palyginus su 1942 
metais, kada čia buvau pas 
pažįstamus apsilankęs, mies
tas karo žaizdas jau buvo 
apsigydęs, bet ne užgydęs. 
Ir tas procesas, miesto prisi
kėlimas, staigiai pajudėjo 
maždaug nuo 1960 metų. 
Pradėjo dykti daugiaaukščiai 
namai, gamyklos, fabrikai, 
įmonės, augti gyventojų 
skaičius, atsirasti nauji gy
venamieji mikrorajonai. Ir 
šis procesas vyksta ir dabar.

Su tokiomis ir panašiomis 
mintimis, stebėdamas gero
kai pasikeitusį miesto veidą, 
gražiai apsirengusius žmo
nes, klegantį jaunimą, nuė
jau į mitingą prie paminklo 
žuvusiems, skirtą Kapsuko 
miesto išvadavimo 35-sioms 
metinėms paminėti.

Iškilmės šiemet buvo ku
klesnės, negu prieš penketą 
metų, kadangi ir data neap- 
vali, bet gražios, jaudinan
čios. Prie paminklo garbės 
sargyba, vaikai su ramunė
mis, išsirikiavę pionieriai su 
kaspinais, šlama vėliavų šil
kas.

Kapsuko 35-sios išvadavimo metinės. Bendras mitingo 
vaizdas. V. Gulmano nuotr.

Mitingą pradėjo LKP Kap- 
į suko miesto sekretorius J. 
Urbanavičius, savo kalboje 
pabrėždamas miesto išvada
vimo reikšmę, kviesdamas 

i visus tylos minute pagerbti 
žuvusius. Kalba buvę karo 
dalyviai, dalyvavę kovose 
dėl miesto išvadavimo, orga
nizacijų atstovai. Skambant 
muzikai kapsukiečiai deda 
vainikus. Visas paminklas 
paskęsta gėlėse, žalumynuo
se.

Tuo mitingas ir baigiamas, f

Pajevonio darbo ir poilsio 
stovykloje

Pajevoniečiai jau gerai pa
žįsta merginas pilka unifor
ma, dešimtus metus talkinin
kaujančias derliaus nuėmi
mui. Tai šaunios Kapsuko 0. 
Sukackienės pedagoginės 
mokyklos auklėtinės, ku
rioms šiais metais vadovauja 
energinga ir griežta dėstyto
ja J. Tumienė.

Talkininkės, gražiai susi
tvarkiusios, gyvena dvejuose 
namuose. Leidžiami sienlaik
raščiai, biuleteniai, sistemin

Tat puikus pusryčiai.Ir tiktai už 7 dolerius!

gai pravedamos tarptautinių 
įvykių apžvalgos, kurias ruo
šia kiekviena iš eilės. Pagrin
dinis darbas—žirniavimas. 0 
žirneliai gražūs, skanūs, bur
noje taip ir tirpsta. Mergi
nos, žinodamos sunkias at
mosferines sąlygas, dirba ge
rai, stengiasi gausų derlių 
gražiai nuimti, kadangi ge
ras, sąžiningas darbas puošia 
žmogų.

Man, šį sykį kaip spaudos 
atstovui, teko būti stovyklos 
atidarymo iškilmėse. Mergi
nos pačios paruošė progra
mą. Buvo nemažai muzikinių 
numerių, dailiojo skaitymo, 
intermedijų. Pabaigoje jos 
kupletais apdainavo Pajevo
nio “kavalierius,” kai kuriuos 
trūkumus ir pan.

Tokios stovyklos, mano 
nuomone, yra naudingos. 
Busimieji pedagogai, ypač 
miestiečiai, susipažįsta su že
mės ūkio darbais, paragauja 
to darbo skonį, o svarbiau
sia, neblogai uždirba pini
gais. Gi toks priedas prie 
stipendijos taip ne pro šalį.

V. Gulmanas

“LAISVĖ”

Išvirkščias suvoki II as ar
išvirkščia prigi tis?

Kai vyksta kokie nors ne
normalūs, patiems buržuazi
niams emigrantams nemalo
nūs reiškiniai, spaudoje 
mėgstama save paguosti aiš
kinimais apie fatališką emi
granto būseną, jo ypatingą 
psichologijos aplinką, skati
nančią visuomenės rietenas, 
nesantaiką, masinį įtarumą 
ir nepasitikėjimą ir t. t. ir 
pan. Žinoma, emigracinė bū
tis sukuria papildomus žmo
giškų santykių sunkumus. 
Tačiau, atrodo, ne viską gali
ma suversti psichologinėms 
išeivio problemoms, jeigu at
sitinka koks nors aštrus ben
draminčiais besivadinančių 
veikųjų konfliktas, sukeliąs 
pačias nemaloniausias pasė
kas savo amoralumu. Kokią 
čia galima “likiminę” proble
matiką sugalvoti “reorgų” el
gesiui, jeigu “Aidai” paaiški
na jį visiškai tiksliai: “Bjau
riausia tai, kad šios varžybos 
dėl pinigo išvirsta kokčiu 
savitarpio įniršiu.”

Argi galima guostis sudė
tinga išeivio psichologija, jei
gu “Naujienos,” kaip rašo 
“Aidai,” visu savo elgesiu 
nuolatos demonstruoja išei- 
viškų santykių barbarizmą— 
juk jie, “pasišaudami būti 
popiežiškesniais už patį po
piežių,” tiesiog naudojasi tuo 
gyvenimo būdu, kuris nieko 
bendro neturi su “sudėtingą
ja” išeiviška psichologija. 
Tiesiog, “reorgai” ir juos 
jungiančios “Naujienos” yra 
kraštutiniai reakcininkai, ku
rių veiksmus ir santykius su 
visais tvarko pats bjauriau
sias rungtyniavimas dėl visa
galio pinigo, o tokių žmonių 
sluoksnių, sakytume, “ideo
loginių grupuočių” yra visur, 
joms atsirasti ir veikti visiš
kai nereikia emigracinių są
lygų.

Esama čia,—žmoniškumo 
mastais ir idealais vadovau
jantis,—ne tik įšvirkščio is
torijos suvokimo, bet ir iš
virkščios prigimties. Kai pa
saulis juda aiškia pažangos 
kryptimi, tie žmonės, kokiais 
laisvės, demokratijos ir hu
manizmo šūkiais besidabin
tų, būtinai eina atbulai, būti
nai viską daro ir vertina 
išvirkščiai, nežmoniškai.

Tatai būdingai primena ir 
antitarybinės išeiviškos 
spaudos reagavimas į filmą 
apie Tarybų Sąjungos žmo
nių kovą prieš hitlerinį fašiz
mą. Negirdėjau, kaip dainuo
ja p. D. Kučėnienė, gal ji ir 
išmano šią profesiją, bet kai 
ji politikuoja, tai daro, kaip 
taisyklė, išvirkščiai ir, savai
me aišku, neprofesionaliai— 
pagal savo reakcingą suvoki
mą ir pagal konservatyviau
sią savo aplinkos prigimtį. 
Tai rodo ir jos pasisakymas 
“Darbininke” prieš “The Un
known War.” D. Kučėnienė 
“Nepažįstamąjį karą” apšau
kia “propagandiniu sovietų 
filmu, klaidinančiu amerikie
čius.” Bet, atleiskite, ponia, 
kuo jis “propagandinis”? Ar 
tuo, jog dokumentais ir do
kumentiniais kadrais parodo, 
kokias kančias ir aukas tary
binėms tautoms atnešė nacių 
agresija, kaip buvo po sun
kiausių kovų nugalėta žiau
riausia ir barbariškiausia pa
saulyje jėga? Gal nugalėta 
žiauriausia ir barbariškiausia 
pasaulyje jėga? Gal “propa
ganda” yra Hitlerio ordų 
sutriuškinimas prie Stalin
grado? Gal “propaganda” 
griuvėsiais paversti miestai, 
gal “propaganda” žudomi tai
kūs žmonės ir t. t.—visa tai, 
kas autentiškai nufilmuota ir 
parodyta? Gal “propaganda” 
pats karas prieš nacizmą?

0 kuo visa ta tiesa “klai
dina” amerikiečius: gal D. 
Kučėnienė “Darbininko” ir 
kitų “vaduotojų” spaudos re
daktoriai nori “įrodyti,” jog 
II pasauliniame kare ameri
kiečiai ne prieš tą valstybę 

kariavo, jog “išvaduotojai” 
buvo būtent barbariškieji na
ciai? Kraupu pajusti iš tų 
kovotojų prieš “sovietinę 
propagandą” rašinių, kad jie 
viską paaukotų, sunaikintų, 
paneigtų tik dėl vienos jų 
“tiesos”—Lietuva turėjo likti 
buržuazine valstybe, kurioje 
valdžią turėtų šie sociališkai 
ir tautiškai neatsakingi sava
naudžiai. D. Kučėnienė dau
giausia ir užsipuola filmą dėl 
to, kad, girdi, “klaidingai” 
pavaizduotas Lietuvos išva
davimas iš nacių jungo. Bet 
kodėl klaidingai? Ar ne Ta
rybinė armija išvadavo iš 
nacių okupacijos Lietuvą, ar 
ne jos dėka Lietuva visam 
laikui atgavo Klaipėdą? Gal 
ponai antitarybininkai nori 
pasakyti, jog pats Hitleris 
jiems būtų atidavęs Lietuvą 
(tik kodėl neatidavė?), jog 
Tarybinei armijai reikėjo su
stoti prie Lietuvos sienos ir 
leisti hitlerininkams mūsų 
krašte iki valios pailsėti, 
pašeimininkauti, o būsi
miems pabėgėliams leisti su 
jais pasiderėti dėl “lengva
tų”?

Pagal tuos naiviais apsime
tančiais ponus išeitų, kad 
nereikėjo baigti triuškinti 
nacizmą. Bet ką daryti, jeigu 
Europos tautos pačios iš jo 
priespaudos negalėjo išsiva
duoti, jeigu net galingiausia 
Tarybinė armija, sukaupusi 
karo eigoje didžiulį pergalių 
patyrimą, turėjo iki pat galo 
kovoti su nepaprasta įtampa 
prieš žlungantį trečiąjį rei
chą? Argi galėjo, pavyzdžiui, 
vieni lenkai arba čekai ką 
nors padaryti? Turbūt p. D. 
Kučėnienė ir jos bendramin
čiai mielai paaukotų šias tau
tas pasibaisėtinai nacių savi
valei, kad tik Tarybų Sąjun
ga nesutriuškintų Hitlerio. 
Pagal tokius rašinėtojus, 
amerikiečiai ginklu galėjo 
vaduoti iš nacizmo olandus, 
italus, belgus ir kitus, o 
tarybiniai kariai tai neturėjo 
teisės gelbėti lietuvius, len
kus, latvius, čekus, austrus 
ir kitus.

Neieškokite šitų laikraščių 
rašiniuose elementaraus pa
dorumo, nes .antiistorišku- 
mas niekada nėra nei pado
rus, nei žmoniškas. Tai dar 
kartą įrodo antitarybininkų 
karas prieš “Nežinomąjį ka
rą.” 0 juk logikos esama 
paprastos: jei “vaduotojai” 
nepatenkinti filmu apie fašiz
mo sutriuškinimą, vadinas, 
jie tebelieka už Hitlerį.

Gal ir gerai, kad jie taip 
rašo, kad jie fotografuojasi 
be galo skystose demonstra
cijose prieš šį filmą. Jie dar 
ryškiau parodo, kokie jie 
svetimi taikai, istorijai, tie
sai, žmoniškumui, kokie jie 
pagaliau svetimi pačiai ame
rikiečių tautos daugumai. 
Dabar, kai JAV ir TSRS 
pasirašė istorinę strateginio 
ginklavimosi apribojimo su
tartį Nr. 2, jų bejėgiškumas 
ir svetimumas amerikiečių 
tautos gyvybiniams intere
sams pasidarė dar akivaiz
desnis. Kad tie menkučiai 
karo padegimo troškėjai tik
rai yra priešiški tautų lūkes
čiams, rodo jų visai nesėk
mingas karas prieš tarybinio 
amerikietiško filmo serijalą: 
neatsitiktinai D. Kučėnienė 
skundėsi, jog rytų pakrašty
je net patys lietuviai nepro
testavę.

Bet tegul protestuoja, te
gul dar labiau apnuogina 
savo nacinę sielą. Amerikie
čių žiūrovų masės, kuriems 
šis filmas pasirodė pritren
kiantis tiesos patyrimas po 
30 (!) metų, geriau pažins 
saują pabėgėlių, kurie dėl 
savo išvirkščio tikrovės su
vokimo ir išvirkščios prigim
ties yra nepataisomi taikos, 
pažangos ir žmoniškumo 
priešai. J. Rimkevičius
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Moterys svarbiu indėliu prisideda prie visų mokslo, 
kultūros liaudies ūkio šakų vystymo Lietuvoje. Nuotrauko
je: biologijos mokslų daktarė, profesorė, Lietuvos žemdir
bystės mokslinio tyrimo instituto Vokės filialo laboratorijos 
vedėja J. Monstvilaitė su dukra—Lietuvos nusipelniusia 
artiste, Lietuvos TSR Valstybinio akademinio operos ir 
baleto teatro soliste Giedre Kaukaite ir anūkėmis Ūla ir 
Monika.

TARPTAUTININKO PASTABOS

Kada skirtingi tikslai
Neseniai Amerikos savait

raščiuose “United States 
News and World Report,” 
“Time,” “Newsweek,” “Busi
ness Week” teko skaityti kai 
kurias pastabas apie padėtį 
Jungtinių Valstijų ekonomi
koje. Iš šių solidžių Ameri
kos leidinių susidaro vaizdas, 
kaip infliacija, pramonės 
nuosmukis, energetikos sto
ka, dviženkliu skaičiumi ma
tuojamas kainų kilimas dar 
giliau krizę gramzdina Jung
tines Valstijas. Amerikos 
ekonomistų paskaičiavimu, 
per paskutinį pusmetį inflia
cija pakilo į astronominį lygį. 
Žymiai sumažėjo šalies ben
dras nacionalinis produktas. 
Manoma, kad Amerikos eko
nominis vystymasis per šiuos 
metus mažės toliau, todėl 
amerikiečiai neteks dar 
pusantro milijono darbo vie
tų. Bedarbių skaičius sekan
čių metų pradžiai gali siekti 
net aštuonis milijonus. Sa
vaime suprantama, kad dar 
labiau pasunkės amerikiečių 
pragyvenimas—reikės mokė
ti brangesnes sąskaitas už 
apšildymą, mažiau bus gali
mybių pirkti supermarketuo
se.

Kaip žinoma, praėjusių 
metų spalio mėnesį buvo 
patvirtinta programa, pa
remta “Laisvanorišku apri
bojimu” kainoms ir darbo 
užmokesčiui. Kaip atrodė iš 
karto, ši programa lietė ir 
kapitalo valdovus, ir darbi
ninkus. Tačiau per metų lai
kotarpį jos vykdytojai paste
bėjo, kad “laisvanoriški apri
bojimai” tiek vienus, tiek 
kitus paveikė skirtingai. Juk 
monopolistai skaičiuoja dar 
didesnius pelnus, o darbinin
kai ieško būdų, kaip sudurs
tyti šeimyninio biudžeto siū
lo galus. Tiesa, Amerikos 
darbininkai per profsąjungas 
bando gerinti savo padėtį, 
tačiau tai daryti nesiseka. 
Baltieji rūmai kaltina profsą
jungas “egoizmu,” “nesąmo
ningumu.” Eiliniams ameri
kiečiams aiškinama, kad pa
pildomos pajamos tik “pa
greitins infliacijos didėjimą, 
prekių ir serviso brangimą.” 
Šio “argumento” esmė yra 
tokia: monopolijos dėl inflia
cijos susidariusį skirtumą už
krauna ant darbininkų pečių, 
o pačios išlaiko aukštą pelno 
normą. Be to, Baltieji rūmai 
nutarė subalansuoti savo 
biudžetą, taupydami darbo 
žmonių sąskaita—atsisakoma 

nuo socialinių programų įgy
vendinimo, didina mokesčius 
eiliniam vartotojui.

Panašiai yra Vokietijos Fe
deratyvinėje Respublikoje, 
Japonijoje, Prancūzijoje, 
Anglijoje, Italijoje ir kitose 
kapitalo šalyse. Kapitalizmas 
vėl ir vėl rodo savo tikrąją 
prigimtį. Jis negali rrtilijo- 
nams žmonių duoti darbo ir 
duonos, geresnės rytdienos. 
Kapitalizmas nepajėgus tar
nauti žmogui, nes to nelei
džia pati jo prigimtis, numa
tanti ir garantuojanti klestė
jimą tik išnaudotojams kapi
talistams.

Yra sistema, kuri užtikrina 
nekintamą rūpinimąsi darbo 
žmogaus gerove, jo ateitimi. 
Tai socializmas. Neseniai Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijos Centro Komitetas ir 
Ministrų Taryba paskelbė 
nutarimą “Dėl planavimo ge
rinimo ir ūkio mechanizmo 
poveikio stiprinimo gamybos 
efektyvumo didinimui, darbo 
kokybės kėlimui.” Ryšium su 
tuo užsienio spaudoje pasiro
dė straipsnių, kuriuose aukš
tai vertinama Tarybų Sąjun
gos ekonomika ir jos per
spektyvos, tarnaujančios ta
rybinės visuomenės gerovei 
toliau kelti. Paryžiaus laik
raštis “Jumanite” pabrėžė, 
kad tarybinė ekonomika de
monstruoja savo dinamišku
mą. Per paskutinius tris 
penkmečius daugiau nei tris 
kartus išugdžiusi savo šalies 
nacionalines pajamas ir užė
musi pirmąją vietą pasaulyje 
daugelyje pagrindinių pra
monės produkcijos sričių. 
Įgyvendindama naująjį parti
jos ir vyriausybės nutarimą 
Tarybų šalies visuomenė to
liau didins darbo našumą, 
spręs problemas, kurias ke
lia tolesnis socialinis-ekono- 
minis tarybinės valstybės 
vystymąsis, tarybinių varto
tojų poreikiai.

Apolinaras Sinkevičius

• NYKSTA MIŠKAI
Priešistoriniais laikais Vi

duržemio jūros Afrikos pa
krantė buvo apaugusi mišku. 
Dabartinės Sacharos vietoje 
taip pat augo miškai. Tačiau 
miškai Išnyko, įsiviešpatavo 
dykuma.

Nyksta miškai ir mūsų lai
kais. Pavyzdžiui, Madagaskare 
1895 m. trečdalį salos užėmė 
miškai — jų buvo 20 min. ha. 
šiandien beliko 1,4 mln. 
šiaurės Afrikoje 1830 m. bu
vo 5 mln. ha miškų, liko 1,S 
mln. ha. Per pastaruosius 100 
metų išnyko apie pusę visų 
Pusiaujo Afrikos miškų.
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KANADOS ŽINIOS
London, Ont., Canada

J. N. Kisieliai

JUBILIATŲ 
PADĖKA

Brangūs giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Argentinoje, ir 
mieli draugai, širdingai visiems dėkojame už gražias 
dovanas, gėles ir nuoširdžius atvirukus bei laiškus mūsų 50 
metų vedybinio jubiliejaus proga, kuris įvyko šių metų 
birželio 30 dieną.

Dėkojame draugams už tokius gražius eilėraščius—Urbo
navičiams, Repšiui ir Einikiui. Draugei Repšienei dėkoja
me už tortus, kuri tik sugrįžus po operacijos mums vargo. 
Linkime Tau, Pranute, greit pasveikti, daug sveikatos, ir 
ilgo gyvenimo. Ačiū Londono draugams už didelę pagalbą 
už darbą ir transportą.

Ačiū A. H. Šuplevičiams už tokį malonų priėmimą 
Montreale, kur buvo taip malonu pasimatyti su jaunystės 
draugais. Džiugu, kad draugai senatvei nepasiduoda.

Tad, dar sykį, ačiū už Jūsų tokius nuoširdžius linkėjimus 
mums sveikatos ir ilgo gyvenimo. Jeigu gyvenimas leis, 
jūsų draugų linkėjimai tikrai išsipildys, mes liekame 
amžinai dėkingi.

Jus visus gerbiantieji,
J. N. Kisieliai

Juozui ir Nastutei
Kisieliams

Sidabru puoštos Jums karūnos, 
Aukso Jubiliejų dabina 
Ir primena laimingas dienas, 
Kurias jaunuomenė gaivina.

Ne vieną vakarą svajojot, 
Daugel nak t elių nemie g o jot, 
Gyvenimą keisti galvojot, 
Kol sielai draugą sumedžiojot.

Jauna siela širdimi šaukia 
Atgarsio ieško miglose, 
Mylinčios kibirkšties ten laukia 
It geltonkasės gelėse . . .

Jaunystė, sparnais suplasnojus 
Pertekti kalnus ir jūras 
Skerspaines, audras apgalėjus 
Šviesų gyvenimą suras.

Dabar deimanto jubiliejus, 
Jums darbo atskaitą išduos, 
Gerai sveikatai ištesėjus 
Mes linkim saulutės šiltos.

Jūsų jubiliejus garbingas, 
Jus puoš saulėtu vainiku, 
Gera sveikata vien telydi, 
Lai niekad nebūna nyku;

Stasys Repšys 
320-VI-1979

London, Ont., Canada

SIMCOE, ONT., CANADA

Mirus

Veronikai Dudonienei- 
Vertelkienei

Reiškiame užuojautą jos gyvenimo draugui 
Juozui Vertelkai, dukroms, anūkams, pro-anū-
kiams ir visai giminei.

Ilsėkis, Verute, ramiai Simcoe gražiąjam kalne 
lyje. Mes Tavo draugai liūdime.

St. Ema Baltuliai
T. S. Gindrėnai
A. Tamašauskas
A. M. Maliuliai

L. J. Svirpliai
J. Stira
Bruno ir žmona Urbai
Vilimai

Albina Maldeikis

Toronto, Ont.

Toronto Lietuvių Literatū
ros Draugijos kuopa susirin
kime pabaigoje rugsėjo mė
nesio pasiruošti šio sezono 
darbams.

Svarbiausias mūsų uždavi
nys yra, tai spaudos klausi
mas. Mūsų progresyviai laik
raščiai “Laisvė” ir “Vilnis” 
kreipėsi į mus, kviesdami 
patalkinti jųjų vedamuose 
vajuose atnaujinimui prenu
meratų, gavimui naujų skai
tytojų ir rinkimui aukų užsi
brėžtam $20,000 fondui.

Mieli Draugijos nariai ir 
prijaučiantieji, mes galime 
daug pagelbėti viršminėtų 
laikraščių administracijoms, 
sutaupyti daug brangaus lai
ko ir lėšų siuntinėjimui para
ginimų, jeigu be paraginimų 
atsinaujinsime laikraštį. Pa
sistenkime visi būti vajinin- 
kais.

LLD Toronto kuopos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 27 d., 
2 vai. po pietų, 160 Clare
mont Street, Sūnų ir Dukte
rų Klubo patalpose. Kviečia
me visus narius, taipgi 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaity
tojus atsilankyti.

Kuopos Valdyba

Montreal
Man netikėtai teko nugirs

ti, kad mūsų brangios nenuil
stančios veikėjos, kuri nesi- 
garsina savo nuveiktais dar
bais pažangiajame judėjime, 
Petrutės Kisielienės gimta
dienis įvyks šį rugsėjo mė
nesį. Tiktai neteko sužinoti 
dienos.

Jeigu reiktų aprašyti jos 
visus nuveiktus darbus, tai 
reikėtų gerokos knygos. Tik 
tiek pabrėšiu, kad nuo jos į 
šią šalį atvykimo dienos, ligi 
šiol jubiliatė niekur nenukry- 
po ir nepabūgo kad ir sun
kiausių pareigų. Visuomet 
kukli ir pareiginga, niekur 
nepasispiria į pirmą vietą.

Petrutė į svetimą kraštą 
atvyko grakšti, jauna mer
gaitė. Tais laikais ji buvo 
tikra pažiba, nes lankė gim
naziją, greitai pramoko ang
lų kalbą ir rašybą. Tai Kana
dos progresyviai lietuviai vi
sus darbus krovė ant jos 
jaunų pečių. Buvo išrinkta 
Kanadoj Veikiančio Komite
to sekretore. Tai Petrutė 
parėjus iš darbo vakarais ėjo 
namas nuo namo ir rinko 
aukas, kai kūrėsi mėsų laik
raštis “Darbininkų Žodis.”

Tavo, Petrute, gimtadienis 
supuola su mūsų laikraščio 
“Laisvė” vajumi, šį mėnesį. 
Tai du garbingi supuolimai. 
Jeigu mes sukelsime kvotą 
mūsų “Laisvei,” tai tuo mes 
pagerbsime ir mūsų mielą 
veikėją.

Būk sveika ir tvirta dar 
daug metų, mūsų mieloji Pe
trute. Mano linkėjimai jums 
iš gilumos širdies.

P. B. Grandma

Simcoe, Ont.
Po ilgos ir sunkios ligos, 

rugpjūčio 20 d., mirė Veroni
ka Dūdonienė-Vertelkienė. 
Liko liūdesyje gyvenimo 
draugas Juozas Vertelka, 
trys dukros, anūkai ir proa
nūkiai, taipgi daug draugų.

Veronika palaidota Simcoe 
gražiajame kalnelyje. Jos 
karstą puošė gyvos gėlės, 
kurias ji taip mylėjo būdama 
gyva. Ją palydėjo į amžiną 
poilsio kalnelį. Didelis skai
čius giminių ir draugų.

Palydoviai buvo pakviesti 
pietums.

Mūsų gili užuojauta drau
gui Juozui, dukroms ir jų 
šeimoms. Mes taipgi liūdimi 
netekę draugės.

Aš, didžiai gerbdama jos 
rėmimą spaudos pagal išga
lę, nuo savęs “Laisvės” fon
dui aukoju $10. Linkiu laik
raščiui dar ilgai, ilgai mums 
tarnauti. Albina Maldeikienė

Motinos
džiaugsmas

Tytuvėnų šilo eglynų ir 
baltalksnynų apsupti, snau
džia Bridvaišio ir Giliaus 
ežerai. Rytmečiais, kai virš 
vandens tvyro baltos rūko 
drobulės, čia tylu ir ramu. 
Tačiau ši rimtis neilga. Žie
mą vasarą šiame gražiame 
gamtos kampelyje pilna jau
nimo. Ypač daug svečių susi
laukė Giliaus ežero liepos 
pradžioje, kai Tytuvėnų ta
rybinis ūkis-technikumas 
šventė įsikūrimo dvidešimt
metį. Prie savo jaunystės 
ežero susirinko daugelio kar
tų absolventai, kurių sava
rankiškas gyvenimo kelias 
prasidėjo čia—Tytuvėnuose.

Per dvidešimt metų tech
nikumą baigė daugiau kaip 
tūkstantis ag^bnomų ir zoo
technikų, kuria dabar dirba 
beveik visuose) respublikos 
rajonuose. Šiemet diplomai 
įteikti daugiau kaip šimtui 
jaunųjų žemės ūkio specia
listų. Nemažai absolventų 
technikumą baigė su pagyri
mu. Jų tarpe—Lenino sti
pendininkė, technikumo 
komjaunimo organizacijos 
sekretorė Kristina Pranskie- 
tytė.

— Kristinos diplomas — 
ketvirtasis agronomo diplo
mas Pranskiečių šeimoje,— 
pasakė technikumo agrono
mijos skyriaus vedėja Milda 
Viešteinaitė. —O jauniau
sias—Silvestras dar mokosi 
antrajame kurse, taip pat 
ruošiasi tapti agronomu.

Penkis žemę mylinčius vai
kus išaugino Regina Pran- 
skietienė. Nelengva buvo ne
tekus tėvo, tačiau mamos 
svajonė—matyti visus vai
kus žemės ūkio specialis
tais—tapo realybe. Tai atpil
das už bemieges naktis, kai 
po budėjimų Tytuvėnų ligo
ninėje skubėdavo namo, rū
pindavosi, kad nieko netrūk
tų, kad visi būtų sveiki ir 
laimingi.

Prieš dvidešimt metų, kai 
Pranskiečių šeima persikėlė į 
dar dažais kvepiantį namą 
Tytuvėnuose, pirmasis rū
pestis buvo pasodinti me
džius, gyvatvores, kuo gra
žiau papuošti aplinką. Šio 
darbo ėmėsi mama ir jos 
pirmieji pagalbininkai—sū
nūs Henrikas ir Albertas. 
Vėliau meile gamtai, grožiui 
persiėmė ir jaunesnieji.

Kai Henrikas Pranskietis 
baigė aštuonmetę jis paklau
sė mamos patarimo ir įstojo į 
Tytuvėnų žemės ūkio techni
kumą mokytis agronomijos. 
O kai į šį technikumą įstojo 
ir Albertas, agronomo spe
cialybė tapo šeimynine. Hen
rikas dabar dirba Vilniaus 
šiltnamių kombinate, Alber
tas sėkmingai vadovauja bri
gadai kaimyninio Raseinių 
rajono “Atžalyno” kolūkyje, 
o Viktoras, baigęs techniku
mą, įstojo į Lietuvos Žemės 
ūkio akademiją. Jo studijų 
knygelėje keturis semestrus 
iš eilės vieni penketai. Vikto
ras gauna padidintą stipendi
jų. gyvena jaukiame bendra
butyje studentų miestelyje 
Noreikiškėse.

Kristina, kuri visus trejus 
metus technikume taip pat 
mokėsi tik labai gerai, šie
met pasuko brolio Viktoro 
pėdomis—įstojo į akademiją.

— Agronomo duonos skonį 
pajutau praktikoje kaimyni
niame ūkyje. Žinau, kad ne
lengva auginti duoną, tačiau 
savo profesijos nekeisiu į 
nieką, —sako Kristina.—Į 
akademiją stoju todėl, kad 
noriu įsigyti dar daugiau ži
nių, kurias pritaikysiu dirb
dama žemės ūkyje.

Trys sūnūs jau paliko gim
tąją gūžtą, šiemet sparnus 
pakelia Kristina. Tačiau nė 
vienas neiškenčia ilgesnį lai-

VIEŠNAGĖS DIENOMIS IŠ “GIMTOJO KRAŠTO”

Vilniaus architektūra.
Anykščių į) ris imi n ima i

— Ką pasakytumėte apie šią savo vieš
nagę?
jR. BARANIKAS:

•— Ši mano kelionė j Tarybų Lietuvą 
Jau antra. Pirmoji buvo prieš 15 metų. 
Tuomet, būdamas Lietuvos dailininkų sve
čiu ir viešėdamas apie šešetą savaičių, 
Įdaug bendravau su žinomais kultūros vei
kėjais, stengiausi gerai pažinti Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą. Manau, kad tai man 
pasisekė. Šįkart atvykau penkioms die
noms. Tačiau dabar drįsčiau pasakyti, kad 
pažinau Vilnių, kaip miestą. Anądien su 
žmona pėsčiomis sukorėme gal kokią 50- 
tį kilometrų, vis užsiėmę Vilniaus laiky
senos, jo išvaizdos tyrinėjimais. Mane ne
mažai nustebino naujoji architektūra, ku
liai, pavyzdžiui, atstovauja Operos ir ba
leto teatras, Santuokų rūmai, Žemės ūkio 
ekonomikos institutas, naujoji universalinė 
parduotuvė.. . Tokia architektūra tikrai 
skoninga: ji nerėksminga, tačiau stipri ir 
gerai dera su senąja — bent jau geriau 
negu kituose didmiesčiuose. Beje, mano ir 
žmonos nuomonės šiek tiek skiriasi. . .
M. STEVENS:

— Tas skirtumas gal ne toks didelis. 
Esu irgi dailininkė, be to, dar turiu rūpes
čių kaip meno žurnalo kolegijos narė ir 
dirbu dėstytoja aukštojoje vaizduojamojo 
meno mokykloje, domiuosi architektūra. 
Rudolfui jau sakiau, kad tik dėl Vilniaus 
architektūros tokio mūsų pažinimo vertėjo 
ir reikėjo atskristi iš Niujorko. Esu jos su
žavėta, ypač senosios, gražūs ir naujo
sios laimėjimai. Tačiau senoji architektū
ra — ta sritis, kuria labiausiai domiuosi.

— Atrodo, daugiausia kreipėte žvilgsni 
j Vilniaus architektūrą?
R. BARANIKAS:

-— Beveik taip. Net vengiau platesnių 
susitikimų su draugais, kurių Lietuvoje tu
riu ne tiek mažai. O daugiau Lietuvos kul
tūrinį gyvenimą pažinti planuojame per ki
tą, žinoma, ilgesnę viešnagę. Gal reikėtų 
atvykti žiemą. Štai dabar kone prieš pat 
nosį užsidarė Pabaltijo dailininkų parodos 
durys... Gaila, bet ką padarysi: vasara — 
reikia pailsėti ir mūzai! Tiesa, susitikimas 
su Stasio Krasausko grafika mus abu nu
teikė atnaujinti su jo kūryba kuo išsa
miausią pažintį.

ką neparvažiavęs į Tytuvė
nus. Šeimoje ypatinga pa
garba ir meilė motinai. Ir 
jeigu šios meilės šaknys gi
liai įaugo gimtinės žemėje, 
tai vaikų širdies šiluma grįž
ta pas ją—į miškais apsuptus 
Tytuvėnus, prie žydrojo Gi
liaus ežero.

— Didžiausia mano svajo
nė—matyti, kad vaikai rei
kalingi žemei, kad jie dori ir 
geri jos darbininkai. Žemė 
mus maitina ir auklėja. To
dėl (nėra nieko brangesnio už 
žemdirbio triūsą—taip reika
lingą ir kilnų,—sako Regina 
Pranskietienė.

Tada, kai susirenka .visi, 
jaukius Pranskiečių namus 
užlieja muzika. Vienas po 
kito visi penki vaikai sėda 
prie fortepijono. Tada atsisė
da mama nuošaliau ir, liejan
tis Oginskio “Polonezo” gar
sams, žiūri į savo penkis 
suaugusius vaikus. Savo 
džiaugsmą ir išsipildžiusias 
svajones ... A. Norvaišas

TARYBŲ LIETU
VOJE ANTRĄ KAR
TĄ VIEŠĖJO DAILI
NINKAI VYRAS IR 
ŽMONA R. BARANI- 
KAS IR M. STEVENS, 
ATVYKĘ IŠ JAV. SU 
JAIS KALBĖJOSI 
MŪSŲ KORESPON
DENTAS.

M. STEVENS:
— Mano dėmesį patraukė ir taikomoji 

dailė, kuri žengia koja kojon su nauja 
architektūra. Regisi, kad tradicinių motyvų 
derinimas su naujais, atėjusiais iš nūdienos 
gyvenimo, sudaro darnią visumą. Many
čiau, tai irgi gero skonio vaisius. Beje, 
štai dar apie ką: labai didelį mastą pas 
jus įgijusi restauracija.

— Iš neilgos viešnagės Lietuvoje Jūs 
vieną dieną atidavėte Anykščiams.
R. BARANIKAS:

— Tai mano atsiminimų žemė. .. Atpa
žinau vietą, kur buvo tėvų namai, radau 
pastatą, kur mokiausi. Pagalvojus net keis
ta: pagal programą mokėmės lietuvių li
teratūros klasiko Vienuolio kūrinius, o 
pats rašytojas, kai ateisi į vaistinę, recep
tus tau išrašo... Iš čia išvykau į kitą pa
saulio dalį. Vis pasakodavau žmonai, ko
kie gražūs Anykščiai. Dabar pamatė.

— Ir koks įspūdis?
M. STEVENS:

— Iš vyro pasakojimų žinojau, kad šis 
Lietuvos kraštas turtingas literatūros ir 
kitų menų kūrėjų. Gal jis ir Rudolfą 
stumtelėjo į dailininko profesiją. Anykš
čiai mane įtikino, kad jis užaugo idealio
je gamtos aplinkoje. Ir nors aš čia pirmą 
kartą, o kažkodėl ir pati pasijutau lyg 
namie, tarp tų pačių rugiagėlių, kurios 
auga ir mano Naujojoje Anglijoje.

— Kiek žinau, Rudolfo Baraniko ranko
je būna ne tik teptukas, bet Ir publicisto, 
poeto plunksna...
R. BARANIKAS:

— Man poezija, kaip ir publicistika, jau 
nuleido sparnus. Dabar tik teptukas ir pa
skaitos studentams. Kaip poetui ir publicis
tui man pradžią davė pažangi užsienio 
lietuvių spauda, o konkrečiau — ,.Vilnis", 
jaunystėje buvau vienas jos redaktorių. 
Žinoma, per tiek metų daug kas pasikeitė 
gyvenime, tačiau mano ryšiai su pažangiais 
užsienio lietuvių laikraščiais nenutrūko, 
ypač su Niujorke gyvuojančia ,,Laisve". 
Šiandien imuosi ir, matyt, dar ne kartą 
teks imtis publicisto plunksnos.

— Ačiū. Iki kito pasimatymo.
Kalbėjosi PRANAS KARTONAS

Vienas gražiausių Lietuvos kampelių — nacionalinis parkas 
Ignalinos rajone.
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San Francisco, Cal. Pinellas Park, Fla.
DRAUGIŠKA POPIETĖ

Rugpjūčio 26 d. maloniai ir 
draugiškai praleidome puikią 
popietę, kuri įvyko mums 
gerai įprastoje vietovėje, tai 
Suomių patalpose Berkeley, 
Cal. Šios padangės renginiai 
bei pramogos ruošiamos 
LLD 198 kuopos ir buvusios 
San Francisco LLD 153 kuo
pos, kurios prieš tūlą laiką 
susijungė į viena kuopą, va
dinamą LLD 198 kuopa.

Si popietė, kaip ir visada, 
buvo jauki ir su gražiu būriu 
dalyvių. Apie vaišių gerumą, 
tai nevertėtų nė minėti, nes 
jos visada geriausios. Prie 
to, šioje popietėje dalyvavo 
trys šaunūs jubiliatai, kurie 
minėjo savo metines, tai: 
Connie Mugianienė, Pranas 
Machulis ir Alekas Mugianis. 
Jubiliatai buvo šiltai, šiltai 
dalyvių pasveikinti, ir, žino
ma, jiems sudainuota “ilgiau
sių metų.”

Prie vaišių ruošos darba
vosi veiklūs draugai: Violeta 
Taraškienė, Jim Mozūraitis, 
Martha Kamarauskienė ir 
geras mūsų renginių talki
ninkas Raymondas Machulis. 
O, va, mūsų miela Ksavera 
Karosiene pranešė, kad ji su 
šio miesto keliais American- 
Russian Instituto nariais bei 
delegatais rugsėjo 7 d. vyks į 
JAV ir Tarybų Sąjungos 
Daugijos skyrių (U. S. A.— 
Friendship Society) suvažia
vimą Chicagoje rugsėjo 7-8-9 
dienomis. Pasibaigus suva
žiavimui, mūsų Ksavera rug
sėjo 12 d. is New lork skris 
į Maskvą, ir iš ten- į tą
gražuolį Vilnių. Ten Ksave-j sveika ir energinga. M. B-tė

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

II 

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

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

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

$20,000 FONDAS

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

Užsakykite “Laisvę”
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
* * *

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

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

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

irai bus auksinė proga daly
vauti kultūros, mokslo di- 
įdžioje šventeje, 400 metų 
Vilniaus universiteto didžia
jame jubiliejuje. Nuo savęs 
ir vardu pobūvio dalyvių bei 
Ksaveros draugų širdingiau- 

į si linkėjimai Ksaverai ir lai
mingos, laimingos labai žy
mios keliones iš kurios mes 

(lauksime jos grįžtant su 
■daug įspūdžių.

Viešnia iš Lietuvos
Rugpjūčio mėn. San Fran

cisco miestą aplankė maloni
■ viešnia kaunietė gydytoja
■ Regina Pūrienė. Regina Pū- 
rienė atvyko iš Lietuvos pas 
gimines į Grand Rapids, 
Mich. Ten ji gerokai pavie
šėjus, aplankė ir Kaliforniją. 
Viešnia Regina ilgiau pabu
vojo Los Angeles mieste. 
San Francisco Reginai buvo 
trumpa proga pasižvalgyti, 
nes ji planavo skubėti link 
Chicagos.

Regina yra dviejų vaikučių 
motina. Vyresnysis berniu
kas 12, o antras tik 6-erių 
metukų. Regina prisiminė, 
kad ji labai yra pasiilgusi 
savo vaikučių ir Lietuvos. 
Beje, Reginos Pūrienės vy
ras taip pat gydytojas. Buvo 
maloni proga viešnią pažinti.

Primintina ir džiugu, kad 
mūsų buvusios veiklios Valės 
Sutkienės sveikata šiek tiek 
pagerėjus. Ji buvo labai sun
kiai susirgusi. Josios gydyto
jai teigia, kad jos liga yra 
“Hodgkin’s” liga. Nuošir
džiausiai linkime, kad mūsų 
miela Valė greit, greit ir 
pilnai sutvirtėtų ir vėl būt

PRISIMINUS
VINCĄ WILKAUSKĄ

Jau praėjo šešeri metai, 
kaip amžinai užgeso Vinco 
jautri širdis. Paliko mylimą 
šeimą liūdesyje, taipgi būrį 
idėjos draugų.

V. Wilkauskas mirė 1973 
m. rugsėjo 4 d. sulaukęs 79 
metus amžiaus.

Vincas gimė Lietuvoje Ma- 
kariškių kaime Vilniaus rajo
ne. Suaugęs į vaikiną ir 
matydamas, kad Lietuvoje 
nebus galima sukurti gyve
nimo, nusitarė vykti į Ame
riką laimės ieškoti. Tačiau ir 
čia nerado tos svajotos lai
mės, o tiktai vargą ir sunkų 
darbą.

1911 metais Vincas atvyko 
į Scranton, Pa. Neturėdamas 
amato ir nemokėdamas anglų 
kalbos, turėjo eit į anglies 
kasyklas užsidirbti pragyve
nimą. Čia pagyvenęs 5 me
tus, susituokė su Marytė 
Gervičyte.

Neapkęsdamas sunkaus 
darbo, Vincas nusitarė vykti 
į Nashua, New Hampshire, 
gauti geresnį darbą. Čia ir 
prasidėjo V. Wilkausko ge
resnis gyvenimas. Čia gavo 
darbą audinyčioje Stationary 
Inžinerium. Kiek vėliau įsto
jo į Textile uniją.

Vincas buvo unijoje veikė
ju, buvo renkamas delegatu į 
unijos suvažiavimus.

Nashua jau veikė pažan
gios organizacijos—L. L. D. 
ir L. D. S. Tad Vincas stojo į 
jas. Neužilgo buvo išrinktas į 
valdybas. Vincas mėgo skai
tyti. Jis skaitė visą mūsų 
spaudą—“Laisvę,” “Vilnį,” 
‘Liaudies Balsą” ir bendrai 
anglų kalboje spaudą. Jis 
buvo lietuvių spaudos vaji- 
ninkas ir nuolat ją finansiniai 
paremdavo.

Wilkauskas išėjo į pensiją 
1955 metais. Tada nusidarė 
apsigyventi Floridoj. Įsikūrė 
Pinellas Park, Fla. Čia jau 
buvo L. L. D. 45 kuopa. Tad 
Wilkauskas iš Nashua persi
kėlė ir veikė 45-oje kuopoje, 
o vėliau, organizuojant Li-

“Laisvės” reikalai
ATSIPRAŠOME

Praėjusiame “Laisvės” numeryje tilpo sekantis atsipra
šymas, bet, kaip nors paskutinė eilutė neišėjo, nors tai 
buvo svarbiausia šiuo atsiprašymo eilutė. Tad, čia 
pakartojame su dvigubu atsiprašymu:

Liepos 27 d. “Laisvėje,” skelbiant aukotojų vardus, įvyko 
klaida—vietoje Antanas ir Antanina Lociai, St. Peters
burg, Fla., turėjo būti Antanas ir Antanina JOCIAI, kurie 
aukojo $15.

ADMINISTRACIJA

It’s FAMILY FUN TIME AGAIN-and 
it’s going to happen

SUNDAY, SEPT. 9, 1979 
at the 

11th ANNUAL

NEW YORK DAILY WORLD PICNIC

the place
Beautiful Arrow Park —Monroe, New York

Ticket prices:
Bus, $7 per person; Car, $3.50 person, children 

under 12—50 cents.
Buses leaving 8:30 a. m. from: Union Sq. E. 16 

St.; 23 St. & 8th Ave.; 96 St. & B’way; Coney 
Island & Brighton Beach Ave.; West 5 St. & 
Neptune Ave.; 125 St. & 7th Ave., DeKalb & 
Flatbush Ave.; Fordham Rd. & Grand Concourse; 
Co-Op City (Bartow Center); Allerton & Barker 
Ave.

Vincas Wilkauskas

thuanian Sr. Citizens klubą, 
Vincas tą sumanymą nuošir
džiai rėmė, ir tapo Klubo 
nariu. Tūlą laiką dirbo Klubo 
virtuvėje ir supirkdavo mais
tą, kol buvo sveikas.

Wilkauskai išaugino malo
nią ir gerai lietuviškai kal
bančia šeima—dvi dukreles 
ir sūnų. Jau visi yra vedę, 
augina šeimas. Taip pat yra 
mūsų pobūvių lankytojai.

Velionio žmona Marijona 
Wilkauskiene prisiminimui 
savo vyro skiria “Laisvei” 
$20.

Vincai ilsėkis ramiai Ame
rikos žemėje. V. Bunkus

Kaip šuliny
Paglostė praeitis 
šiurkščia ranka 
vargų subraižytą kaktą.

Ant žemės 
vystančio veido 
žiemai ruduo 
rašė gelsvai 
ilgą laišką.

Oro lašely 
gelsvai alsavo 
pasenę lapai.

Vakaras rado ant kalno 
pageltusį rudenį, 
sušalusį kaip šuliny.

Elena Pimpytė

TARP LIETUVIU
GRIŽO IŠ LIGONINĖS

Džiugu pranešti, kad Nel
lie Mitchell po sunkios opera
cijos ligoninėje jau gydosi 
namie vyro Aleko, dukros ir 
sūnaus priežiūroje.

Linkime Nelei greit sustip
rėti.

* * *

NAUJA
KNYGA

Šiomis dienomis iš Exposi
tion Press, Hicksville, N. Y., 
mums prisiųsta angliškai pa
rašyta knyga “The Smile and 
The Cry.” Šios knygos auto
rė Julia M. Urbanienė, buvu
si prieš daug metų Aido 
Choro narė ir ilgametė “Lais
vės” skaitytoja. Knyga gry
nai asmeninio pobūdžio.

J. Urbanienė dabartiniu 
laiku randasi Park Convales
cent Home, 128 Beach 115th 
St., Room 228, Rockaway 
Park, N. Y. 11694. Knygą 
galima įsigyti per ją. Kaina 
knygos, rodosi, $6.50. IM

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kp. susirinkimas 
įvyks rugsėjo (September) 
11 d. antrą vai. p. p. pas 
draugus Vaitonius, 25 Roose
velt Dr., Waterbury.

Kviečiame visus draugijos 
narius atsilankyti, nes reikės 
apsvarstyti draugijos reika
lus ir “Laisvės” vajų, kuris 
prasidėjo rugsėjo pirmąją 
dieną.

Ateikite ir visi užsimokėki
te už “Laisvės” prenumera
tas, tai man nereikės jūsų 
ieškoti, nes vajininkė jau 
nėra tokia tvirta, kokia buvo 
pirmiau.

Noriu keliais žodžiais pri
minti apie mūsų draugų svei
katą. Juozas Vaitonis turi 
silpną širdį ir abelnai jo visa 
sveikata silpnoka.

Vincas Ruginis turi silpnas 
kojas ir vaikščioja pasirem
damas lazdele. Mūsų draugi
jos iždininkui Vincui Yoku- 
boniui praeitais metais buvo 
viena akis operuota, o šie
met, gegužės mėnesį,—ir ki
ta. Dabar yra daktaro prie
žiūroj.

Juozo Svinkūno sveikata 
labai silpna. Silpna širdis, 
kojos mažai begali vaikščioti.

Man teko kalbėtis su K. 
Jenkeliūniene. Ir ji skundėsi, 
kad jos sveikata neperge
riausia, vaikščioja pasirem
dama lazdele.

Skaičiau “Tiesoje,” kad 
Mary Strižauskienė, kuri gy
vena Bridgeport, Conn., per
gyveno širdies smūgį ir da
bar silpna. Mes jos apgailes
taujame, nes ji yra visą savo 
gyvenimą pašventusi darbi
ninkų klasei ir veikė, kiek ji 
pajėgęs. Ji visada finansiš
kai, pagal savo išgalę rėmė 
darbininkų spaudą.

Visi suminėtieji draugai ir 
draugės yra jau ižengę į 
devintąją dešimtį metų, kiti 
gal jau ir baigia.

Linkiu visiems geros svei
katos, kad jūs sustiprėtumė- 
te ir dar ilgai gyventumėte.

M. Svinkūnienė

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Rugsėjo 16 d. sekmadienį, 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.
° Narės kviečiamos dalyvauti ir atsivesti draugę bei 
draugą. Pradžia 1 vai. po pietų. Valdyba

Susitiko buvęs ir 
dabartinis merai

New Yorkas.—Miesto mero Koch pakvietimu, rugpjūčio 
30 d. miesto rotušėje (City Hali) lankėsi buvęs meras 
Abraham Beame (nuotraukos kairėje). Čia jie pietauja. 
Koks susitikimo tikslas, apie ką jie šnekėjosi arba tarėsi, 
atsisakė reporteriams pasakyti.

- BRIEFS —
A FEW LINES
ABOUT SERVIT

I never miss President’s f
Corner in Tiesa. Thanks to 
Servit Gugas for taking care 
of his corner so well. He has 
given us a lot of knowledge 
and pleasure.

Servit has been very ac
tive. He has attended meet
ings, shown films, lead the 
LDS tourist group to visit

Festival in Vilnius
The passing years now lotai five 
Hali a decade has elapsed.
Come with me to Lithuania 
As she dons her festive garb.
Come with me to Vilnius
As she truly comes alive.
A panoramic pageant is unleashed 
An ageless ritual is full Hied.
For ere tomorrow's time is done
Past and present will blend as one.
In song and dance we'll tell the tale 
Of what we were and what we are.
Patterned motion in festooned colours,- 
A chromatic river flowing,
Flooding the streets with gayety 
A living garland to adorn her.
Sounds of revelry upon the winds of night 
Move cross the dawn, to caress the day, 
Enhance the darkening evening shadows 
With their melodic joyous touch;
Again to mount and ride the gentle breeze 
That will bring them to the morning light. 
Volumed choral tones HU the air
Majestic in their rendition;
The blended sounds of old and new 
Sweet of taste and satisfying.
Agile dancers light of toot
Whirl in geometric figurations
Their undulating motion weaving 
A composition of variegated brilliance. 
Laurels and accolades taken care of, 
Homeward bound go the celebrants, 
Spectators and participants
To work and plan for another time 
When the passing years will again total five.

Lithuania this summer and 
fallen in love with his par
ent’s country himself. He has 
made several trips there 
already and have become 
very popular. His impres
sions of Lithuania has been 
printed in Gimtasis Kraštas 
as well as in Tiesa. And 
following is one of his poems 
published recently in Gimta
sis Kraštas: Use

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
101-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11 118 

Telefonas: 846-1970
Festival in Lithuania




