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KRISLAI
Demokratų partijos 

kandidatas į prezidentus 
Dirbančių moterų jėgos 

didėja
Dar viena pažangiųjų 

ekskursija j Lietuvą
“Laisvės” vajus
Galvokime apie ateinančius 

metus—“Laisvės”
70 m. jubiliejų 

IEVA MIZARIENĖ
Demokratų partijos suva

žiavimo pirmojoje sesijoje 
(pirmadienį) pasirodė, kad 
Carterio pasekėjai laimėjo. 
Kennedy ir jo rėmėjai reika
lavo, kad delegatai būtų at
leisti nuo įsipareigojimo už 
ką balsuoti, reiškia turėti 
“atdarą konvenciją”. Kenne- 
džio delegatai pralaimėjo di
dele didžiuma balsų.

Kennedy po sesijos prane
šė, kad jis ištraukia savo 
kandidatūrą iš prezidentinių 
rinkimų. Pasilieka demokra
tų kandidatu Jimmy Carte- 
ris. Kitais žodžiais tariant, 
laimėjo reakciniai demokra
tai, kurie nesiskiria nė kiek 
nuo republikonų kandidato 
Reagano.

Paskelbtos žinios iš Wa- 
shingtono darbo departmen- 
to sako, kad dirbančiųjų mo
terų nuo 16 metų 1975 ir 
1979 metų laikotarpyje padi
dėjo/nuo 37 milijonų* iki 43 
milijonų, arba 17.3 procen
tais.

Vienas žymiausių pakiti
mų, tai padidėjimas darbi
ninkių žemiau 35 metų am
žiaus. Moterų tarp 25 ir 34 
metų darbo jėgos padidėjo 
64 procentais. Nevedusių 
moterų skaičius taipgi padi
dėjo 30 procentais, nuo 8.5 
milijonų iki virš 11 milijonų.

Klausimas kiek atsirado 
naujų darželių, kiek rūpinasi 
mūsų valdiškos įstaigos pri
žiūrėjimu namuose paliktų 
vaikučių.

Praėjusį antradienį išvyko 
antroji pažangiųjų draugijų 
ekskursija į Lietuvą, kur 
išbus 10 dienų.

Rugsėjo 17 d. išvyks dar 
viena grupė, kurią ruošia 
Chicagos vilniečiai. Linkime 
visiems maloniai praleisti 
atostogas savo tėvynėje.

Iš pirmosios grupės, kuri 
išvyko liepos 2 d., gauname 
daug laiškų, kuriuose eks
kursantai labai džiaugiasi ga
vę progą pamatyti dainų ir 
šokių šventę, pamatyti savo 
gimtąją vietovę ir gražiai 
klestinčią Lietuvą.

Jau beliko tik trys savaitės 
iki rugsėjo 1 d., “Laisvės” 
vajaus pradžios. Labai pra
šome vajininkų registruotis, 
o skaitytojų atsinaujinant 
laikraštį per vajininkus ne
pamiršti prisidėti su auka. 
Kaip žinote, Bendrovės šėri- 
ninkų suvažiavimas nutarė 
sukelti $20,000.

Viskas taip kyla, kad ne 
tik mūsų laikraščiui, bet 
kiekvienam JAV išeinančiam 
laikraščiui finansiniai sunku
verstis.

Laikas pradėti rūpintis 
ateinančių metų “Laisvės” 70 
m. jubiliejumi. Tai yra kiek
vieno mūsų užduotis. Prašo
me siųsti mums savo nuomo
nes ir pažymėti, kaip būtų 
galima geriau šį jubiliejų at
švęsti. Direktoriai jau šiuo

THE LITHUANIAN WEEKLY
PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO [AUGUST] 15,1980 OZONE PARK, N. Y. 11417

PRICE 25 c.

69 IE JI METAI

SVEIKINAME LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 24-ĄJĮ SEIMĄ, 
ĮVYKSIANTĮ RUGPJŪČIO 15-16 DIENOMIS, MONROE, N. Y. LINKIME 

SĖKMĖS TOLIAU PLĖSTI IR STIPRINTI SUSIVIENIJIMO GRETAS.
t t

Hiroshi eras kviečiaos
prie taikos pasitarimų

įsigalioja naujas 
ginklų įstatymas

TED KENNEDY 
PRALAIMĖJO
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Balandžiai Taikos parke Hiroshimoje, prisimenant šimta
tūkstantines aukas, žuvusias prieš 35 metus.

Hiroshima, Japonija. — 
Rugpjūčio 6 d. įvyko iškil
mės, skirtos prisiminti 
aukoms, žuvusioms prieš 35 
metus, kai Amerika numetė 
atominę bombą, nuo kurios 
žuvo daugiau kaip 140 tūks
tančių žmonių.

Nepaisydami lietaus, apie 
30 tūkstančių iškilmių daly
vių susiėmę už rankų, nulen
kė savo galvas, susikaupimo 
minute prisimindami žuvu
siuosius. Tyliai aidėjo budis
tų šventyklos varpas. Tūks
tančiai balandžių pakilo į 
viršų.

Miesto meras Takeshi Ara- 
ki, pats buvęs tos bombos 
sprogimo liudininkas, kalbė
jo apie taiką, kviesdamas 
JAV ir Tarybų Sąjungą ir 
kitas šalis pradėti pasitari
mus, kad ateities kartos iš
vengtų karo. “Dabar yra 
pats aukščiausias laikas

Yassir Arafat, Palestinos iš
vadavimo organizacijos va
das, kuris anksčiau buvęs ka
tegoriškai nusistatęs prieš 
Izraelį ir buvęs už jo sunaiki
nimą, dabar, kaip rašo britų 
spaudą, jau keičiąs savo nuo
monę? Esą, jis linkęs prie 
sprendimo, pasiekto susitari
mo keliu.

reikalu daug svarstė, bet 
reikia išgirsti ir kitų nuomo
nes.

Kur tik yra būrys mūsų 
rėmėjų bei skaitytojų reikė- 

i tų suruošti viešus pobūvius.

kviesti prie žmonijos solida
rumo, iš susinaikinimo pa
sukti į išlikimą”, jisai pareiš
kė.

Hiroshimos mieste tuo me
tu buvę apie 265 tūkstančiai 
gyventojų. Amerikiečių ap
skaičiavimu, per bombarda
vimą žuvę 78,150 žmonių, 
bet Jungtinių Tautų surink
toji statistika rodo, kad nuo 
bombos iš viso žuvę per 140 
tūkstančių, kartu įskaičiuo
jant ir tuos, kurie mirė 
vėliau nuo radiacijos ar ap- 
degimo.

Šios žuvusiųjų prisiminimo 
iškilmės vyko miesto vidury
je, kur įrengtas parkas, pa
vadintas Taikos parku.

Seoul. — Pietų Korėjos 
karinis teismas nuteisė 30 
angliakasių įvairiomis kalėji
mo bausmėmis (nuo 18 mė
nesių iki 5 metų) už demon
stracijas balandžio mėnesį, 
reikalaujant didesnių algų. 
22-iem asmenim bausmė do
vanota, atsižvelgiant į tai, 
kad jie prie streikininkų pri
sijungę impulso pagauti ir 
paskui už tai gailėjęsi.

Atlanta. — National Cen
ter for Disease Control pra
nešė, kad iš medikų sudaryta 
komisija, tirianti vaikų mir
tingumą, surado duomenų, 
jog kai kurie vaistai kalti dėl 
didelio mirtingumo. Jų tarpe 
minimas aspirinas ir įvairūs 
toksinai.

New Yorkas. — Douglas 
A. Fraser, United Automo
bile Workers prezidentas, 
spaudai pareiškė, jog japonų 
kompanijos taip įsigalėjusios 
Amerikos automobilių pra
monėje,, kad gali ilgai už
trukti, ligi jas pavyks iš
stumti.

1 New Yorkas, — Pirmadie
nio vidurnaktį-įsigaliojo nau
jas ginklų įstatymas, pats 
kiečiausias visoje Amerikoje. 
Kas bus pagautas su nelega
liu ginklu, būs baudžiamas 
vienerių metų kalėjimu ir 
$5,000.

Už šitokį įstatymą labai 
kovojo miesto meras Koch, 
mėnesio amnestiją, bet per 
tą laiką žmonės sunešė tik 
163 ginklus, nbrs prileidžia- 

' ma, kad tokių'ginklų esama 
į apie porą milijonų. Amnesti
ja turėjo baigtis su įstatymo 
įsigaliojimu, bet meras ją 
pratęsė dar vienam mėne
siui. Ginklus reikia atnešti į 
policiją, kai kurių laikraščių 
redakcijas ir bažnyčių rašti
nes. \

Kaip policijos departamen
tas skelbia, pereitais metais 
iš 3,900 suimtųjų žmonių už 
nelegalaus ginklo nešiojimą 
buvo nubausti tik 375. Vien 
šiais metais, sako, jau buvę 
apie 500 žmogžudysčių.

New Yorko miesto meras Ed 
K och, naujo ginklų įstatymo 
šalininkas.

New Yorke vykusioje de
mokratų partijos konvencijo
je prez. Carterio opozicija, 
kuriai vadovavo sen. Ted 
Kennedy gana smarkiai pra
laimėjo. Jau pačią pirmąją 
dieną opozicijai nepavyko 
pravesti pasiūlymą dėl tai
syklių pakeitimo, įgalinant 
delegatus atsipalaiduoti nuo 
ankstesnių įsipareigojimų ir 
padarant konvenciją “atvi- 
ra .

Antradienio vakare Ken
nedy pasakė gana stiprią 
kalbą, kuri susilaukė didžiu
lių oviacijų ir gero įvertini
mo. Yra tikimasi, kad Ken
nedy pamirš savo aštrią kovą 
su prez. Carteriu ir padės 
jam perrinkimo kompanijoje. 
O pats Kennedy dabar viltin
gai žiūri į 1984-sius metus, 
kuomet tikisi laimėti demo
kratų partijos prezidentinę 
nominaciją.

San Francisco. — Angela 
Davis, Komunistų partijos 
kandidatė į JAV viceprezi
dentus, pasisakė prieš trijų 
Ku Klux klaniečių Chatta
nooga mieste išteisinimą ir 
reikalavo, kad klaniečiai ir 
naciai būtų paskelbti už įsta
tymo ribų. Klaniečius išteisi
no iš baltų žmonių sudaryta 
jury. Jie buvo kaltinami už 
ginkluotą juodų moterų už
puolimą.

URAGANAS ALLEN

Pro čia praūžė uraganas Allen.

Demokratų ir kitų 
konvencijos New Yorke

Ryšium su triukšminga de
mokratų partijos konvencija, 
kuri rugpjūčio 11-14 dieno
mis vyko Madison Square 
Garden, mieste buvo suruoš
ta visa eilė protesto demon
stracijų ir net viena konven
cija, pasivadinusi “People’s 
Convention”. Ji kelias dienas 
vyko pietiniame Bronxe ir 
diskutavo įvairius aktualius 
darbo, ekonominius ir tarp
tautinius klausimus. Charlot
te gatvėje, prie Boston Post 
Road, buvo pastatytas name
lis, pavadintas Baltaisiais rū
mais, parūpinta įvairių šū

kių, kaip “Broken promises”, 
“Last Hope” ir panašiai.

Toje “People’s Conven
tion” dalyvavo keliolikos or
ganizacijų nariai. Jų tarpe 
buvo Communist Workers 
Party, Gray Panthers, Puer
to Rican Socialists, National 
Anti-Racist Organizing Com
mittee ir kt.

Ta pati “People’s Conven
tion” pirmadienį, demokratų 
konvencijos atidarymo die
ną, prie Madison Square 
Garden suorganizavo ir de
monstracijos, kuriose daly
vavo daug žmonių.

broken

“Baltieji rūmai” pietiniame Bronxe, kurį savo laiku 
prezidentas Carteris buvo pažadėjęs atstatyti, bet tam ligi 
šiolei dar nėra paskirta lėšų.

Šis farmerys net iš Texaso atkeliavo su savo traktorium, 
norėdamas prie demokratų konvencįjos būstinės Madison 
Square Garden jį pastatyti protesto ženkle.

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II, neseniai sugrįžęs 
iš Brazilijos, dabar ruošiasi 
jau aštuntai ilgesnei savo 
kelionei—lapkričio 15-19 die
nomis jis lankysis Fed. Vo
kietijoje. Kelionė siejama su 
vokiečių teologo ir moksli
ninko St. Albertus Magnus 
700-osiomis mirties metinė
mis.

Teheranas. — Čia per ra
diją Kinija buvo apkaltinta, 
kad ji remianti “kriminali
nius Amerikos imperializmo 
tikslus”. Esą, kinų karinės 
misijos lankosi Washingtone, 
NATO kraštuose ir žada 
pirktis ginklų iš Izraelio.

New Yorkas. — Blue 
Cross and Blue Shield Asso
ciations prezidentas Walter 
McNerney paskelbė, kad, 
pagal naują planą, fabrikuo-' 
se, krautuvėse ir raštinėse 
bus galima nemokamai patik
rinti darbininkų kraujo spau
dimą.

Los Angeles. — Neatsi
žvelgdamas į tai, jog šimtai 
tūkstančių plieno darbininkų 
kenčia dėl prez. Carterio 
nevykusios ekonominės poli
tikos. United Steelworkers 
of America prezidentas 
McBride tvirtina, kad jis 
remsiąs prez. Carterio per
rinkimą.

Paryžius. — Prezidento 
Giscard d’Estang kvietimu, 
čia gydytis atvyko Nablus 
miestelio meras Bassam al- 
Shaka, kuriam žydų teroris
tų bombos nutraukė abi ko-

■ jas. Izraelio, okupuotos pa- 
; lestiniečių vietovės meras iš 
[ Paryžiaus vyks į Londoną 
i tolimesniam gydymuisi.

Houston. — National Wea
ther Service sako, kad tokio 
stipraus uragano, kaip Allen, 
kuris nusiaubė Teksasą pe- 

! reitą savaitgalį, dar nėra 
buvę šiame šimtmetyje. Vė
jas uragano centre pūtęs 170 
mylių greičiu. Apie 200 tūks- 

i tančių gyventojų turėję eva- 
: kuotis į krašto gilumą tarp

Corpus Christi ir Meksikos 
sienos.

Uraganas pridarė daug 
nuostolių, išvartė laivus, su
griovė namus. Bene daugiau
sia nuostolių pridaryta žemu
tiniame Rio Grande slėnyje, 
kur gyvena neturtingos šei
mos.

Mano giliausia, nuoširdžiausia padėka
Ryšium su prieš kiek laiko įvykusia automobilio nelai

me—avarija, kurioje mano sveikata buvo labai pavojingai 
sužalota, gavau nuo draugų ir bičiulių Jungtinėse Valstijo
se, Kanadoje ir Lietuvoje daug linkėjimų greitai ir pilnai 
susveikti. Kiekvienam padėkoti atskirai neįmanoma. Nuo
širdžiausiai dėkoju visiems ir visoms. Bet taipgi turiu 
pridurti, jog, kol kas, savo sveikatos gerėjimu dar negaliu 
didžiuotis. A. Bimba
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Teisinga korėjiečių 
tautos kova

Pasaulinės Taikos Tarybos nutarimu kasmet nuo birželio 
25 d. iki liepos 27 d. rengiamas solidarumo su korėjiečių 
tautos kova už užsienio kariuomenės išvedimą iš Pietų 

■ Korėjos ir šalies suvienijimą taikiu demokratiniu pagrindu 
mėnuo. Šios dienos parinktos neatsitiktinai.

Priminsime istorinius faktus, 1950 m. birželio 25 d. 
Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką užpuolė Jungti
nių Valstijų kurstomas marionetinis Pietų Korėjos režimas. 
Karo veiksmuose prieš nepriklausomą respubliką tuojau 
pat ėmė dalyvauti ir Amerikos kariuomenė. Tik į KLDR 
sostinę Pchenjaną lėktuvai su JAV karo aviacijos pajėgų 
atpažinimo ženklais sumetė 420 tūkstančių bombų — po 
vieną kiekvienam gyventojui. Karas, kuriame KLDR 
liaudies armija nubloškė interventus už pradinės linijos, į 
pietus nuo 38-osios lygiagretės, pasibaigė 1953 m. liepos 27 
d. paliaubų susitarimo pasirašymu. Taip žlugo interventų 
mėginimas pasmaugti Korėjos Liaudies Demokratinę 
Respubliką, anuo laikotarpiu pradėjusią kurti socialistinę 
visuomenę.

Didelę pagalbą korėjiečių tautai jos kovoje už teisų 
reikalą suteikė Tarybų Sąjunga. Korėjos Liaudies Demo
kratinę Respubliką rėmė visos socializmo šalys, visi 
taikingi pasaulio žmonės.

Kas gi pasikeitė Korėjos pusiasalyje per tą laiką, kuris 
praėjo, karui pasibaigus?

I šiaurę nuo 38-osios lygiagretės korėjiečių tauta, 
remdamasi broliška Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių 
valstybių pagalba, sėkmingai išsprendė sudėtingus liaudies 
ūkio atkūrimo ir vystymo uždavinius. Šiandien KLDR 
pramonė per penkias dienas pagamins tiek produkcijos, 
kiek jos kasmet būdavo pagaminama iki šalies išvadavimo 
iš Japonijos kolonijinės priespaudos 1945 metais. Korėjos 
darbo partijos vadovaujami, respublikos darbo žmonės 
sėkmingai vykdo antrojo (1978-1984 m.) septynmečio plano

^tuo tarpu f pietus nuo 38-osios lygiagretės tebėra 
rėakciifgaš ftlSTridftėtinis režimas, kuris laikosi Amerikos 
kariaunos remiamas, Pietų Korėjos valdovai pažeidinėja 
elementarias žmogaus teises, stiprina represijas prieš 
gyventojus, nepatenkintus jų antiliaudine politika ir 
kariniais pasiruošimais. Visai neseniai jungtinės JAV ir 
Pietų Korėjos kariuomenės šarvuočių bei tankų dalys ir 
karo aviacijos pajėgos paskandino kraujyje liaudies akcijas 
Kvandžu mieste ir kituose Pietų Korėjos miestuose.

Pagrindinė įtempimo Korėjos pusasalyje priežastis ta, 
kad Korėjos pietuose, kaip ir prieš 35 metus, dislokuota 
Amerikos kariuomenė—maždaug 40 tūkstančių žmonių, 
apginkluotų branduoliniu ginklu. Čia įrengta keliasdešimt 
Pentagono karinių bazių. Netoli demarkacinės linijos 
dažnai rengiami provokaciniai kariniai manevrai.

Visa tai sukelia teisingus visų šalių taikingos visuomenės 
protestus. Ar ne todėl JAV prezidentas Jimmy Carteris 
1976 metais rinkiminės kampanijos metu prižadėjo per 4-5 
metus išvesti iš Pietų Korėjos Amerikos kariuomenę ir 
branduolinį ginklą? Tačiau kaip ir daugelio kitų, Carteris 
šio pažado neištesėjo. Dar daugiau, po JAV prezidento 
pernykščio vizito į Seoulą Amerikos kariuomenė Pietų 
Korėjoje intensyviai perginkluojama.

Įtempimo didinimas šiame pasaulio rajone atitinka 
Amerikos imperializmo strateginius interesus, kaip ir 
hegemonistinius Pekino kėslus. Kinijos vadovai ir čia 
talkininkauja Pentagonui, neprieštaraudami, kad šiame 
Azijos rajone laikoma Amerikos kariuomenė.

Šiomis sąlygomis KLDR vyriausybė ir visuomenė toliau 
kovoja už padėties Korėjos pusiasalyje normalizavimą, už 
šalies taikų dmokratinį suvienijimą, užsieniui visiškai 
nesikišant. Svarbiausia problemos sprendimo sąlyga yra 
visos Amerikos okupacinės kariuomenės išvedimas iš Pietų 
Korėjos teritorijos. Tai—tvirtas taikos užtikrinimo tiek 
Korėjoje, tiek ir visame šiame regione laidas.

Tarybų Sąjunga, kitos socialistinės šalys, visos pažangio
sios jėgos remia taikingus KLDR siekimus. Ypač ryškiai ši 
parama jaučiama dabar, tradicinio tarptautinio solidarumo 
mėnesio dienomis. A. Stiklakis

I DYPUKŲ JAUNIMAS 
PROTĖJĄ

Šią žinią imame iš Chica- 
gos “Vilnies”, nes manome, 
kad kiekvienas turėtume 
perskaityti ir žinoti kas de
dasi dypukų tarpe su jų 
vaikais.

Nebe kiek dypukai beturi 
jaunimo. Didelė dauguma jo 
jau nutauto. Tačiau kiek dar 
jo yra likusio lietuviško, poli
tinės jų pažiūros visiškai 
kitokios negu jų tėvų, netgi 
ir susijusios su “vadavimu”. 
Pavyzdžiui, “Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos aplink
raštyje Nr. 2” štai kokios jų 
nuomonės apie vyriausiąjį 
“vaduotoją” ALTą:

“Pešasi su Bendruomene ir 
nieko nepasiekia”, “Juokda
rių gauja”, “yra papirkti ČIA 
ir FBI”, “Mėgsta fotografuo
tis, bet neapsiima konkrečių 
uždavinių”, “Padlaižauja 
Amerikos politikams”. “Nors 
daug veikia, dirba, kaip viš
tos be galvų”, “Neturi politi
nės programos, neturi tikros

paramos lietuvių visuomenė- atkūrimo Lietuvoje 40-siomis 
Je • . t i metinėmis, Vilniaus radijas

Geriau pavaizduoti, kokie ■ parengė seriją laidų, kuriose 
tie vaduotojai yra, nepa-1 apžvelgiamas lietuvių tautos 

_ ... ------- — i nueitas kelias per keturisvaizduotų nė Saliamono kel- ’ __ ;;
i nės. Todėl nenuostabu, kad dešimtmečius, 

vyskupas V. Brizgys, kalbė- ; ___ “ \ 17 77
damas kaž kokiame ALTos j 1941 metams, kai įvyko isto-
minėjime, susirūpinęs akcen
tavo: “Ar jaunimas kovos už 
Lietuvos laisvę po mūsų, ir 
ar Amerikos vyriausybė bus 
pajėgi ir ar besirūpins oku
puotos Lietuvos reikalais?”

Mūsų nuomone, dėl Ameri
kos vyriausybės vyskupui 
nėra ko rūpintis. Kol ji 
atstovaus monopolinių kor
poracijų interesams, rūpinsis 
kaip rūpinasi. Tačiau su jau
nimu jau kitas reikalas. Kaip 
matome iš jo nuomonių apie 
vyriausiąjį “vadavimo” 
veiksnį ALTą, jis protėją. O 
kai visiškai suprotės, ganyti 
jį antikomunistinėse lankose 
ir liuobti antikomunistinėmis 
nuotaikomis bus nebe įmano
ma taip, kaip klebonams su
gyventi su protingesniais pa
rapijiečiais.

Kelios pastabos menševikų 
laikraščio redaktoriui

(
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Cure America’s ills with a guaranteed job for every man & 
woman.

A FEW WORE DOSES OF
RECESSION WEDlClNEAND

YOU'LL BE FINE

Chicagoje išeinančio men
ševikų laikraštuko bosas Gu
delis, kuris dažnai bando 
įkąsti kitaip negu jis galvo- 
jantiems lietuviams, paskuti
niu laiku savo dantis nukrei
pė į “Laisvę“. Jis išpleškino 
net du ilgus vedamuosius ir 
juose prirašė tiek nesąmo
nių, kad net stebėtis reikia.

Nežinia į ką jis savo 
plunksną vilgo, tačiau ta jo 
plunksna, turbūt, yra gero
kai surūdijusi ir atbukusi, 
kad tie raštai pilni klaidų 
bei kliede jiriių. ““

Gudelis niekada nepasižy
mėdavo savo minčių aišku
mu. Tačiau juo tolyn juo jo 
raštuose mažiau galima iš
skaityti sąmoningų minčių— 
pas jį taip viskas sujaukta. 
Negana to, jo sąžinė gana 
atbukusi, jeigu jis gali juok
tis iš tokių dalykų kaip se
natvė, nelaimingi atsitikimai 
ir panašiai.

Savo rašinyje “Laisvė” liko 
be redaktoriaus” Gudelis po
rina, jog “Laisvės” redakto
rius savo 85 metų amžiaus 
sukaktį minėjo sausio pabai
goje ir šių sukaktuvių proga 
tada jam Lietuvoje austą 
juostą užkabino Vytautas 
Zenkevičius.

Gudelis čia suklydo: minė
jimas buvo rengtas ne sausio 
pabaigoje, bet praėjusių me
tų pavasarį. O be to, reikia 
pridėti, jog Vytautas Zenke
vičius buvo atvežtas ne po 
Gromyko skvernu, bet atvy
ko kaip tarybinės delegacijos 
narys į Jungtinių Tautų po
sėdžius (jis čia atvyksta 
kiekvienais metais).

Naujienų rašeiva džiaugia
si, kad Laisvės redaktorių 
ištiko automobilio nelaimė. 
Jis rašo:

“Antanas Bimba 50 metų 
važinėjo savo automobiliu ir 
niekad jam nelaimė neištiko. 
Jis važiavo atsargiai ir nie
kur neįvažiavo. Tiktai gavęs 
juostą jis taip susitrenkė, 
kad nežino, kas jam trenkė, 
ar kas į jį trenkė. Jo mašina 
buvo sudaužyta, o jis pats 
išgabentas į artimiausią ligo
ninę. Ten jam buvo suteikta 
pirmoji pagalba, bet matyti, 
kad jis dar ilgai turės būti 
slaugomas”.

Čia Gudelis tauzina niekus. 
Koks gali būti sutapimas dėl 
red. Bimbos amžiaus sukak
tuvių proga gautos dova
nos—juostos ir daugiau negu 
po metų įvykusios jo auto
mobilio nelaimės? Nelai
mės gali kiekvienam atsitik
ti, net ir pačiam “išminčiui” 
Gudeliui. Taip pat, turbūt,

I Gudelis nebus visą amžių i

jaunas (kiek meš girdėjome, 
Gudelis net senesnis už 
Mizarienę), nes kiek žinome, 
jis jau nekartą yra buvęs 
ligoninėje, o taip pat ir jo 
regėjimas nėra įvirtas. Ir tai 
jam atsitiko ,be ► jokios auto
mobilio nelaimės.

Gudelis dar džiaugiasi, kad 
“Laisvė” liko be redakto
riaus. Tiesa, sužeistas red. 
Bimba kurį laiką negali eiti 
pareigų, tad jį pavaduoja 
Ieva Mizarienė, daug metų 
dirbanti lietuvių spaudoje. 
Sunku pasakyti, kas Gudeliui 
išdavė redaktoriaus diplomą. 
Greičiausia jis šio amato šiek 
tiek pramoko iš savęs ir tai 
labai ribotai. Tačiau vistiek 
klystume sakydami, kad 
Naujienos neturi redakto
riaus: jos jį turi, nors labai ir 
dar kartą labai prastą.

Didžiausią savo “kūrybos” 
deimančiuką Gudelis parodė, 
sakydamas—“Jeigu neklys
tame, tai Sinkevičius New 
Yorke atstovauja kelis Mask- 
vinius laikraščius”. O iš 
tikrųjų Gudelis labai klysta: 
Sinkevičius jau daugiau kaip 
6 metai negyvena New Yor
ke, tai jis jokių rašinių iš čia 
negali rašyti, o taip pat 
sunku jį čiupti už skvernų, 
padėti į sovietinį lėktuvą ir 
išskraidinti į Maskvą, kaip 
tauzija visažinantis Naujienų 
redaktorius.

Čia tik maža dalelė tų 
nesąmonių, kurias Gudelis 
sugebėjo keliuose savo veda
muosiuose, rašydamas apie 
“Laisvę”, pririęsti. Bet mes 
nenorime priduoti jam tiek 
daug reikšmės ir todėl nesu
stosime ties vigais jo prasi
manymais. Pasitenkinsime 
tik šiais keliais komentarais.

Užprenumeruokite 
"Laisvę" 

savo draugams

Laiškai

Brangus Drauge
A. Bimba,

Atjaučiu Jūsų nelaimę. 
Linkiu greit pasveikti ir ilgai 
gyventi. Pasigendu Jūsų 
“Krislų”. Mizarienės “Kris 
lai” labai gražiai vedami.

Su linkėjimais,
Ona Visotskienė
Kensington, Conn.

Auka “Laisvei” $20.

Ryšium su Tarybų valdžios : stovėdami sveikino į sesijos Dideli pertvarkymai vyko 
salę įėjusią Tarybų Lietuvos ir kaime. Visa žemė buvo 
delegaciją. Delegacijos prie- paskelbta liaudies nuosavy- 
kyje respublikos vėliavą ne- be.
šė per 20 metų kalėjime Buvęs Liaudies Seimo de- 
pražilęs, fašistinio režimo ! putatas, 1940 metais dirbęs 
nuteistas kalėti iki gyvos ; partijos Panevėžio apskrities 
galvos Pranas Zibertas. Čia ' sekretoriumi, Socialistinio 
pat—kiti įžymūs Lietuvos I darbo didvyris K. Petraus- 
komunistų partijos veikėjai, [ kas prisimena:
darbininkų, darbo valstiečių, — Buvo priimtas įstaty- 
pažangiosios inteligentijos į mas dėl žemės reformos, 
atstovai. ■ Atkarpytos dvarininkų ir

Sesijos tribūnoje po Justo buožių žemės iki 30 ha.
Paleckio kalbėjo kiti delega- Susidaręs žemės fondas apie 
cijos nariai—Kazimieras Pe- 650 tūkstančių hektarų buvo 
trauskas, Matas Mickis, Pra- išdalintas bežemiams ir ma
nas Zibertas ir Salomėja Nė
ris, kuri savo mintis ir jaus
mus išreiškė naujais eilėraš
čių posmais. Išlikusios fono
gramos dėka respublikos 
klausytojai turėjo progos vėl 
išgirsti mūsų tautos lakštin
galos balsą.

TSRS Aukščiausioji Tary
bų patenkino respublikos niais metais 20 milijonų litų 
prašymą ir priėmė Įstatymą 
šiuo klausimu, perduodama 
Lietuvai visas jai priklausan
čias žemes, įėjusias į Balta
rusijos teritoriją.

Respublikoje prasidėjo 
naujo gyvenimo kūrimas, so
cialistinių pertvarkymų įgy
vendinimas. Jie buvo nu
brėžti LKP V suvažiavime, 
kuris pirmą kartą vyko lega
liomis sąlygomis. Suvažiavi
mo delegatų tarpe buvo daug 
užsigrūdinusių kovotojų: iš 
294 delegatų 110 buvo įstoju
sių į partiją pogrindyje, 79 
delegatai kalinti už revoliuci
nę veiklą. Ataskaitinį prane
šimą apie partijos nueitą 
kelią ir naujus uždavinius 
padarė CK pirmasis sekreto
rių A. Sniečkus.

Tarybų valdžios atkūri
mas, užfiksuotas Liaudies 
Seimo nutarimuose» buvo pa
grindinė sąlyga proletariau- 
tui likviduoti senąją ekono
mikos bazę, kurti socialįstinę 
nuosavybę, nacionalizuoti 
bankus, stambiąsias pramo
nės įmones, transportą, pre
kybą. Nuo pat pirmųjų savo 
veiklos žingsnių Komunistų 
partija, Liaudies vyriausybė 
siekė išlaikyti krašte norma
lų ūkinį gyvenimą, apsaugoti 
nuo išgrobstymų įmonių tur
tą, užkirsti kelią spekuliaci
jai ir darbo žmonių išnaudoji
mui.

Radijo laidoje kalbėjęs tuo
metinis prekybos ministras 
dabar VVU profesorius M. 
Gregorauskas papasakojo, 
jog gana greit buvo padėti 
pamatai socialistinei ekono
mikai. Lygiagrečiai buvo 
sprendžiamas kitas neleng
vas uždavinys—įjungti Lie
tuvos ekonomiką į visos Ta
rybų Sąjungos liaudies ūkio 
sistemą. Lietuva buvo eko
nomiškai atsilikusi. Daug ža
liavų, pramonės gaminių bu
vo importuojama iš Vakarų 
šalių. Į jas buvo nukreiptas 
ir eksportas. Dabar reikėjo 
užmegsti glaudžius kontak
tus su socialistinėmis respu
blikomis. 1940 metų pabaigo
je pirmą kartą Lietuvos isto
rijoje buvo sudarytas pirma
sis kompleksinis liaudies 
ūkio vystymo planas 1941 
metams. Imta rūpintis ne tik 
ekonominiais klausimais, bet 
perspektyvinėmis socialinio 
vystymosi problemomis.

Pirmoji laida skirta 1940-

rinis posūkis, atskleidęs nau
ją puslapi ilgaamžėje lietuvių 
tautos istorijoje.

Pabandykime grįžti mielas 
skaitytojau drauge su šios 
radijo laidos dalyviais į tuos 
istorinius metus prisiminki
me situaciją, kuri buvo pa
lanki revoliuciniams pertvar
kymams.

Radijo laidoje dalyvavęs 
buvęs LKP CK sekretorius, 
akademikas VI. Niunka pasa
koja, kad Lietuvoje buvo 
jėga, kuri sugebėjo sėkmin
gai panaudoti susidariusią 
revoliucijai palankią situaci
ją. Tai buvo Lietuvos Komu
nistų partija, anksčiau dirbu
si sunkiomis pogrindžio sąly
gomis, bet visada aktyviai 
gynusi gyvybinius lietuvių 
tautos interesus. Partija 
nuolat plėtė ryšius su darbo 
žmonėmis, valstiečiais, inte
ligentais.

VI. Niunka prisimena 1938 
metų sausio mėnesį Kulautu
voje įvykusį LKP CK plenu
mą, kuriame dalyvavo Anta
nas Sniečkus, Meskupas- 
Adomas, Karolis Didžiulis ir 
jis. Buvo kritiškai apsvarsty
ti nuveikto darbo rezultatai 
ir numatyta konkreti progra
ma, kaip sukurti platų anti
fašistinį liaudies frontą, tel
kiant į jį visas demokratines, 
pažangiąsias jėgas. Šis fron
tas suvaidino nepaprastai 
svarbų vaidmenį 1940 metų 
revoliuciniuose įvykiuose.

Nevertus fašistinę diktatū
rą,7 kilo uždavinys socialisti
niais pagrindais pertvarkyti 
visuomeninę santvarką. LKP 
iniciatyva buvo pradėta 
ruoštis rinkimams į Liaudies 
seimą. VI. Niunkai ir liaudies 
vyriausybės Teisingumo mi
nistrui Povilui Pakarkliui bu
vo pavesta parengti rinkimų 
įstatymą. Tai buvo padaryta 
per keletą dienų. Šiuo įstaty
mu rinkimai buvo paskelbti 
lygūs, visuotiniai be jokių 
turtinių, luominių, nacionali
nių aprobojimų.

Rinkimai vyko liepos 14-15 
dienomis, labai pakilioje poli
tinėje atmosferoje. Juose da
lyvavo daugiau kaip 95 pro
centai rinkėjų. Pirmą kartą 
Lietuvos valstybinės val
džios organe plačiai buvo 
atstovaujami visi liaudies 
sluoksniai. Iš 79 išrinktų 
Seimo deputatų 22 buvo dar 
bininkai, 25 valstiečiai ir 28 
inteligentai, jų tarpe daug 
žinomų rašytojų mokslinin
kų.

Liepos 21 dieną, susirinkęs 
į savo pirmąjį posėdį, Liau
dies Seimas paskelbė Lietu
vą Tarybų Socialistine Res
publika.

Lietuvos darbo žmonės ga
na pakiliai sutiko šį nutari
mą. Kaune, kituose miestuo
se vyko daugiatūkstantiniai 
mitingai. Yra išlikusi neuž
mirštama unikali tų manifes
tacijų fonograma, primenanti 
šiandieniniams radijo klausy
tojams to meto nuotaikas.

Tame pat Liaudies Seimo 
posėdyje buvo priimtas nuta
rimas prašyti Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiąją Tarybą 
priimti Lietuvos Tarybų So
cialistinę Respubliką į TSRS 
sudėtį. Buvo išrinkta speciali 
delegacija, kuriai pavesta 
įteikti TSRS Aukščiausiajai 
Tarybai Deklaraciją dėl Ta
rybų Lietuvos įstojimo į bro
liškų tautų šeimą. Tūkstan
čiai kauniečių, susirinkę į 
geležinkelio stotį, palydėjo 
delegaciją į Maskvą.

Iš štai išaušo istorinė 1940 
metų rugpjūčio 3 diena. Visi 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos deputatai

žažemiams. Žemės gavo dau
giau kaip 75 tūkstančiai val
stiečių šeimų. Iš jų—30 tūks
tančių bežemių ir beveik 42 
tūkstančiai mažažemių.

Kaimo varguoliai susilaukė 
įvairiapusės naujosios val
džios paramos. Jiems buvo 
išmokėta pirmaisiais tarybi-

kreditų.
Didelis dėmesys buvo ski

riamas liaudies socialiniams 
poreikiams, švietimui, svei
katos apsaugai. Buvo likvi
duotas nedarbas. Pastoviu 
darbu buvo aprūpinta beveik 
450 tūkstančiai bedarbių. 
Įvestas nemokamas gydy
mas. Sparčiai plėtėsi medici
nos įstaigų tinklas. Naujos 
ligoninės buvo atidarytos Jo
niškyje, Plungėje, Švenčio
nėliuose, .Molėtuose. 1941 
metams sveikatos apsaugai 
buvo asignuota 105 milijonai 
rublių. Jau 1940 metų rudenį 
į respublikos aukštąsias mo
kyklas buvo priimta 2 kartus 
daugiau studentų, negu 1939 
metais. Pradinėse ir viduri
nėse mokyklose mokinių 
skaičius padidėjo daugiau 
kaip 26 tūkstančiais.

Daugelį metų mūsų krašto 
mokslo žmonės svajojo turėti 
savo Mokslų 
svajonė galėjo tapti tikrove 
tik tarybiniais metais. 1941 
metų sausio 
įkurta Lietuvos Mokslų Aka
demija.

Į naujus veiklos barus išėjo 
kultūros ir jneno darbuoto
jai. Pradėjo 
teatrai įvairiuose respublikos 
miestuose. Į tarybinės litera
tūros kūrimą aktyviai įsijun
gė Salomėja Nėris, Petras 
Cvirka, Liudas Gira, Juozas 
Baltušis, Kostas Korsakas, 
Balys Sruoga, Vincas Myko
laitis-Putinas 
tytė ir kiti.

Bet štai t 
respublikos 
mirtina grėsmė . . . 
Iš negandingų vakarų, 
Audrų, perki 

Lingavo debesų laivai. 
Tada graži graži buvai, 

Akim tyliųjų ežerų . . .
Lyg eidama linelių rau

ti .. . su skausme „__ 7_
dienomis poete S. Nėris.

Didysis Tėvynės karas bu
vo sunkiausias išbandymas 
tarybiniams žmonėms. Jis 
baigėsi didžiąja Pergalę, į 
kurią savo indėlį įnešė ir 
lietuvių tauta, gynusi socia
listinius iškovojimus. Be abe
jo, šiandieniniai Tarybų Lie
tuvos laimėjimai būtų buvę 
dar įspūdingesni, jeigu ne 
hitlerizmo primestas karas, 
padaręs kraštui didžiulius 
nuostolius.

Akademiją. Ši

16 dieną buvo

veikti 7 nauji

Ieva Simonai-

aikiam jaunos 
darbui iškyla

nijų prikrauti,

mu rašė tomis

IŠKILMĖSTARYBŲ LIETUVOS JUBILIEJINĖS

mW
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Minint Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-ąsias 
metines, Vilniuje prie Neries iškilmingai atidaryti naujieji 
Lietuvos TSR Revoliucinio muziejaus rūmai.
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SAULES SKLIDINI NAMAI
I

Lionė ir Albinas Pocevičiai su vaikais ir anūkais.

mechanizatorius, “Dainavos” 
kolūkio žemdirbiai išrinko jį 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatu. Jo 
brolis Kęstas irgi nutarė 
tapti žemdirbiu, mokosi Bal
bieriškio kaimo profesinėje 
technikos mokykloje. Kur! 
bedirbtų Pocevičių vaikai— 
Alytaus namų statybos kom-1 
binate, skaičiavimo centre, 
statybose kitose respubliko
se—visur jie pasižymi darb
štumu, atkaklumu siekiant 
numatyto tikslo.

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

Nereikia karo
Nemaža šiltų žodžių Aly

taus rajono “Dainavos” kolū
kyje galima išgirsti apie Lio
nę ir Albiną Pocevičius, apie 
jų darbštumą, meilę gimtajai 
žemei, norą padaryti ją dar 
dosnesne, turtingesne.

Tačiau valstietišku atka
klumu sunku ką nors nuste
binti šiuose kraštuose, kur 
šykščios žemės nuo seno rei
kalavo iŠ žemdirbio sunkaus, 
varginančio darbo. Žmonės 
gerbia Pocevičius ir už tai, 
kad jie išaugino 12 vaikų. 
Šiandien kai kurie vyresnieji 
broliai ir seserys jau susikū
rė savo šeimas, jaunesnieji

dar mokosi. 0 būna, kad 
staiga ima visi ir iš karto 
suvažiuoja į tėvų namus Var- 
nagirių kaime.

Šeimos galva Albinas Po
cevičius nemaža jėgų ir gy
venimo metų atidavė kolūkio 
suklestėjimui, tam, kad šian
dien “Dainava” būtų mihima 
geriausių respublikos ūkių 
tarpe. Jis dirbo gyvulinin
kystės fermos vedėju, vado
vavo laukininkystės briga
dai. Ir dabar, nors metų 
našta didelė ir sveikata šlu
buoja, jis be darbo nesėdi.

Tėvų pėdomis nuėjo ir vai
kai. Sūnus Vytautas—geras

Kažkur toli patrankos dunda 
Ir liejas kraujas laukuose; 
Girdėti aimanos ir skundas: 
Kareiviai merdi žaizdose.

A

Jų laukia gimto krašto gojai, 
Jų laukia motinos, tėvai; 
Tikėjo jie graliu rytojum— 
Be tikslo žuvo nelauktai.

Tad kam tas karas?
Kam jo reikia? . . 

Tebūna žemėje taika! 
Visur teskamba himani 

taikai!
Tebūna santaika šventa.

Kęstutis Balčiūnas

SVEIKINU ZEMę
Sveikinu drėgną pavasario žemę! 
Iš sniego ir ledo pakilusią, 
Dienovidžio saulėj atšilusią, 
Gyvenimo laimei atbundančią, 
Laimėjimų viltimis gundančią — 
Sveikinu žemę!

Kalneliais ir slėnių dirvonais 
Pavasario vėjai plasnoja 
Ir Šilo pušiniais vargonais 
Gegužio simfoniją groja. 
O aš įsiklausęs žengiu 
To saulėto kelio vingiu 
Per juodžemį, smėlį ir molį — 
į tolį, į tolį, j tolį 
Ir, mėlyną erdvę apglėbdamas, 
Sveikinu žemę.

Prasmekite, dumblo klanai, 
Amžinai, amžinai, amžinai! 
Jau liūnai ir balų klampynė 
Žole ir žiedais apsipynė, 
Jėu Šaknys gelmėn įsirausę, 
O pumpurus rasos nuprausta.

2.

Saulėlydžių žaros vėlyvos, 
Ir soduose kvapnios alyvos. 
Ir dirvose vešlūs žiemkenčiai 
Pavasario Šilumą švenčia.

Sveikinu stropų artoją, 
Kur pasėliui dirvą vagoja, — 
Sveikinu molį Ir smėlį, 
Ir skambų dangaus vyturėlį, 
Ir kryžkelės baltą ramunę, 
Ir svyrinČio beržo viršūnę. 
Aguonų liepsnelėm pražystančią — 
Sveikinu žemę!

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Dainininkai Vingio parko estradoje.

JONAS LUKOSEViClUS

Anapus jūrų marių...
[IŠ “PERGALĖS”]

Tąsa iš praeito num.

NESUPRASTIEJI

Vėlyvą 1977 metų rudens vakarą korpunkte pasigirdo telefono 
skambutis. Senas pažįstamas emigracinio laikraščio redaktorius klausė:

— Ar pažįsti Venclovą?
— Kurį?
— Neapsimesk: aišku, mūsiškį Venclovą, Tomą.
— Beveik vienu metu studijavome Vilniaus universitete. Iš ma

tymo gerai pažįstu, bet asmeniškai neteko susitikti. O ką?
— Ką tik Kultūros židinyje klausėmės jo kalbos ir eilėraščių. 

Kipšas žino: lyg būtų gerokai išmetęs, lyg drignių užvalgęs, lyg šiaip 
sau keistas.. .

Tai išgirdęs, prisipažinsiu, gerokai nustebau. Juk Tomo Jungtinė
se Amerikos Valstijose tikrai nekantriai buvo laukiama. Tiesa, jis 
dar niekuo nebuvo spėjęs Įtikti buržuazinei emigracijai ar apskritai 
dešiniosioms jėgoms; bet juk svarbiausia buvo ne jo paties, o jo 
tėvo vardas.

O jau nuo pat pradžių Tomas labai apvylė tuos, kurie taip jo 
laukė. Jis nesakė ,,veiksnius" liaupsinančių kalbų ir nekėlė padangėn 

Tokį — nė kiek nesumenkindami jo nuopelnų ir darbų — pažino
jome Tomą Venclovą Lietuvoje. Kaip keturiasdešimties „su uodegėle" 
metų vyras, padarė tikrai nedaug.

Tokį jį Lietuva išleido ir Į Vakarus.
Ir čia įvyko stebėtina metamorfozė. Pirmiausia Tomas visai ne

kukliai pasiskelbė kone geriausiu Lietuvos rašytoju.
Tomas Venclova dabar taip pat nekukliai vadinasi ir profesoriumi. 

Ką gi, Jungtinėse Amerikos Valstijose gali vadintis kaip tik nori — 
ypač emigraciniuose leidiniuose ar susirinkimuose. Tomas dabar (bent 
jau rašant šias eilutes) iš tiesų dirba Kalifornijoje, Berklio universi
tete. Tačiau jis ten negarsėja kaip semiotikas — o būtent šios srities 
pasauliniu specialistu save titulavo. Ir apskritai negarsėja: dėsto ele
mentarią rusų kalbą saujelei studentų už minimalų atlyginimą, ir 
tiek.

Tokias savotiškas stipendijas kai kurie Amerikos universitetai ski
ria niekur ypatingai nepritampantiems, bet galintiems dar praversti 
žmonėms.

Tačiau labai keista, kad mėgstąs garsinti savo darbus, talentus, 
nuopelnus, titulus Tomas Venclova labai kuklus, kai užsimenama apie 
sritį, kurioje, gyvendamas Lietuvoje, jis kaip tik labiausiai pasižymėjo. 
Ta sritis — vedybos. Būta žmonos Marinos, žmonos Agnesos. Būta 
žmonos Eros. Paskaičiavęs, kiek laiko reikėjo su kiekviena jų susipa
žinti, nors truputį pagyventi, išsiskirti — pagalvoji: o gal tikrai To
mas ne taip jau mažai parašė tokiomis baisiai sunkiomis sąlygomis? 
Juk visos tos žmonos kainavo ne tik laiko, intelekto ir nervų: reikė
jo, kad skiriantis jos nekeltų triukšmo. Sako, Tomas nuo jų papras
čiausiai atsipirkdavęs. Tiesa, liko dar pora tokių „smulkmenų", kaip 
sūnus Andrius, duktė Marina... Dabar, kai Tomas kalba ar;rašo apie 
tą savo „veiklos“ pusę, jis užmiršta tris iš keturių žmonų ir vieną iš 
dviejų vaikų.

Gerai T. Venclovą pažįstantieji pasakoja, kad kai kurias gyveni
mo drauges jis rinkosi pagal vieną požymį: jų teoretinę galimybę iš
važiuoti į Izraelį, kartu pasiimant ir jį, Tomą.

Mat, turėdamas marias laiko ir daugybę pinigų, Tomas Venclova 
dažniausiai sukinėjosi tarp tokių pat „genialių", „nesuprastų", „ne
pripažintų", „nuskriaustų".

Toli gražu ne visi jie buvo tik paprasti dykaduoniai ir kavinių 
plepiai: būta ir užkietėjusių profesionalių antitarybininkų, su kuriais 
T. Venclova susiėjo Maskvoje, Leningrade. Idėjos, kad „gyvenimo 
prasmę" jis suras tik už Atlanto, dar labiau subrendo. Gimė laiškai 
ir traktatai apie jo „persekiojimus", jo vardą noriai panaudojo aršus 
antitarybinis žurnalas „K^ntinent", leidžiamas Paryžiuje.

Reikia pabrėžti: pats Tomas Venclova nebuvo (o ir dabar nėra!) 
reikalingas nei „Kontinentui", nei reakcinei emigracijai, nei antita
rybinės propagandos mašinai. Masino jo tėvo Antano Venclovos var
das ir nemažos galimybės juo spekuliuoti.

Tomui Venclovai buvo leista išvažiuoti į Vakarus. Ir labai teisin
gai padaryta: juk tai buvo visiškai svetimas Lietuvai žmogus. Lietu
vos kultūra nieko ne nustojo.

() žalos padaryti jis spėjo - vienu atveju netgi didelės.

jų veiklos. Kaip vėliau teko sužinoti iš emigracinės spaudos bei daly
vavusiųjų tuose susitikimuose, Tomas skaitė savo eiles. Skaitęs labai 
negarsiai — sako, naujojo imigranto balsą vos pusė salės tegirdėjusi, 
dar blogiau — niekas nesupratęs, ką jis nori pasakyti. O tai jau nekas.. .

Pagaliau ir pats atvykėlis — apžėlęs ir „kažkoks susilamdęs, lyg 
iš skalbimo mašinos ištrauktas" (apibūdinimas ne mano, o vietinių — 
Aut.) nuvylė niujorkiečius. Jis greičiau priminė Amerikoje kadaise 
visiems labai įkyrėjusių hipių atstovą.

Nąujus Tomo draugus trikdė ne tik keistas ar dažnai arogantiškas 
jo elgesys, bet ir kitkas.

Tomas nebuvo iš tų autorių, kurių mūsų leidyklos nespausdintų. 
Nuo pat jaunų dienų gautas išsilavinimas jam leido imtis temų, toli 
gražu ne visiems įkandamų.

Pagaliau jam, kaip tiesioginiam tėvo įpėdiniui, teko labai nemaži 
honorarai, atpalaiopvę nuo daugelio buitinių rūpesčių, būtinybės at
kakliai dirbti. j

.. . Visa tai puikiai žinojo tie, kurie Jungtinėse Amerikos Valsti
jose Tomą pasitiko^katutėmis, po kurių labai greitai stojo nejauki 
tyla. Juk Tomo „kova" apsiribojo kavinėmis bei salonais, o ir į Vals
tijas— kitaip nei, sakysim, „veiksniams" labai aiškūs ir suprantami 
tėvas ir sūnus Brazmskai — jis buvo išleistas taikiai. Berods, aiškintis 
Tomui Venclovai reikėjo, kaip rašė emigracinė spauda, tik su kelio
mis savo žmonomis.

Iš pat karto kilo daugybė klausimų: ko Tomas Venclova atsibel
dė į Jungtines Valstijas? Ko jis čia tikisi? Ir pats svarbiausias: kas 
tai per žmogus?

Kadaise jis buvo tikrai daug žadantis. Puikios gyvenimo sąlygos, 
ypatinga aplinka — rašytojai, menininkai, kultūros veikėjai, didžiulė 
biblioteka. Taigi nuo mažumės galėjo lavintis, skaityti, įgyti daug 
žinių.

Studijuodamas Tomas garsėjo didele erudicija. Ir — savo keistu
mais. Populiariai buvo vadinamas „balandėliu" — vaikščiojo . išties 
kiek pakreipęs galvą, dažnai aplink save nieko nematydamas, o stu
dentai, kaip žinia, pravardėms labai išradingi. Merginos kalbėdavo, 
kad Tomas „iš. medžio iškritęs". Apskritai jis skyrėsi iš visų studen
tų. Pačiam Tomui tai, matyt, patiko. Garsėjo jis ir įžūliu elgesiu su 
žymiai už save vyresniais dėstytojais.

Dabar, į visa tai žvelgdamas iš nemažo laiko nuotolio, negali ne
sistebėti: kaip daug jam buvo leidžiama.

.. . Universitetą Tomas baigė, bet, rodydamas jam panieką, ilgai 
neatsiėmė diplomo. Iš esmės jis ir nebuvo jam reikalingas: Tomas 
Venclova kurį laiką dėstė, labiau garsėdamas ne kaip specialistas, 
o tariamomis ir tikromis savo keistybėmis. Kurį laiką skelbėsi se
miotiku, bet, kaip ir kitose savo veiklos srityse, toliau pamokslavimų 
kavinėse išrinktųjų rateliui nenuėjo. Būdamas istorikas, kurį laiką 
dirbo Istorijos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, tačiau 
ir šioje dirvoje ne tik gilios vagos neišvarė, bet netgi žymesnio grio
velio neprakasė.

Tiesa, Tomas dar bandė jėgas literatūroje! Kūrybinėje jo sąskai
toje daugiau ar mažiau pavykę, bet labai negausūs poezijos vertimai, 
plonutė eilėraščių knygelė, na ir dvi kompiliacinės mokslo populiari
nimo knygutės*

Kad tik atkreiptų dėmesį jo vardas, kad tik būtų kažkam reika
lingas. Kokia tų „liudijimų” vertė, prieš kiek laiko rašė „Literatur- 
naja gazeta“ korespondentas iš Lietuvos Petras Keidošius:

„Galutinai Tomas Venclova susipainiojo, liudydamas kongresme
nams apie kažkokią „berniukų" bylą. Pagal jo tvirtinimus, 1976 me
tais J. J. ir ketvertas jo draugų buvo pašalinti iš paskutinio aukšto
sios mokyklos kurso tariamai už tai, „kad per daug domėjosi religi
ja, Lietuvos istorija ir rusų disidentais”. Jo žodžiais tariant, jie buvo 
pašalinti direktoriaus įsakymu, nedalyvaujant fakulteto dėstytojų ko
lektyvui.

„Susipainiojo", matyt, sąmoningai, kadangi... ruošdaftiasis į Vaka
rus, pats asmeniškai „ištyrė" reikalą. Įvykis, papiktinęs kongresme
nus, įvyko ne kur nors kitur, o vidurinėje mokykloje, kurią baigė ir 
pats Tomas Venclova. „Tirdamas” įvykį, Tomas Venclova sužinojo, 
kad devintų dešimtų klasių moksleiviai (o ne paskutinio kurso stu
dentai) daugybę kartų pažeidinėjo mokyklos discipliną, girtuokliavo, 
todėl pedagogų taryba nutarė pasiūlyti jiems pereiti į kitą mokyklą.

Kodėl tad kandidatui į profesorius prireikė painioti moksleivius 
su studentais, klases su fakultetais, kuriems, kaip žino buvęs dėsty
tojas, vadovauja ne direktorius, o dekanas,, kodėl prireikė visos tos 
falsifikacijos?

Tegul tai liks jo mokslinei ir poetinei sąžinei!”
Panašių „liudijimų", gulančių ant Tomo Venclovos sąžinės, jau 

daugybė — jeigu tik jis turi tą sąžinę. Kaip pasakojo Vilniaus vizų 
ir registracijos skyriuje, išvykdamas į Vakarus, Tomas Venclova iš
kilmingai pažadėjo, kad nekenks Tarybų Sąjungai, Tarybų Lietuvai. 
Ko vertas tas pažadas — skaitytojas jau žino.

[Bus daugiau]

“Žalgirio” stadione įmantrius raštus pina šokėjai.

Liaudies ansamblių pasirodymas Kalnų parke.
0

Pilies skersgatvyje Vilniuje buvo eksponuojami liaudies 
menininkų tapybos darbai.
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IŠ NAIJl SUMAI

Kaišiadorių rajono Pravie- 
nos kolūkio žemdirbiai JAV 
pažangiųjų laikraščių “Lais
vė” ir “Vilnis” turistų grupę 
pasitiko su didžiausiu—sker
sai stalą—kepalu lietuviškos 
saldžiarūgštės duonos. Vė
liau, kai jau visi buvo jos 
paragavę ir pasigardžiavę, 
kažkas iš svečių paklausė, 
kaip dabar kepa duoną—tik
riausiai mašinos? Kolūkio 
pirmininkas Jonas Načajus 
paaiškino, kad ir kaimo žmo
nės bemaž visi duoną perka 
parduotuvėje. Na, o šitam 
kepalui tešlą maišę ranko
mis. Kaip seniau.

Tas “kaip seniau” ir buvo 
viskas, ką iš prieškarinės 
Lietuvos berado vienas gru
pės narių Stasys Kuzmickas.

— Argi kaime namai turė
davo grindis?—kai grupė už
suko pas kolūkiečius Sida- 
rus, kalbėjo svečias.—Asla 
plūktinė būdavo.

— Seniau ir mes taip gy
venom,—galvos linktelėjimu 
pritarė šviesios trobos šeimi
ninkė.

Po penkiasdešimties metų 
atyąžįavo į Lietuvą S. Kuz- 
miękač- Ir neberado jos, se
nosios. Ką pamatė, apibūdi
no trumpu, bet talpiu “pro
gresuoja kraštas”.

Gimęs S. Kuzmickas Ame
rikoje. Pirmojo pasaulinio 
karo audra atbloškė į tėvų 
žemę. Gyveno Kaune iki 
1927 m.

— Miesto dabar visai ne
pažinau. Konkė tada dar ėjo. 
Ant Žaliojo kalno, prisime
nu, buvo tik Kipro Petraus
ko namas. Mano sesuo lankė 
“Saulės” gimnaziją—tai tuoj 
už jos plytėjo laukai. Dabar 
Ukmergės link visai naujas 
didelis miestas išaugo.

— Kauno amatų mokyklo
je—vadinamojoje Slobodkoje 
ji buvo—šaltkalviu išsimo
kiau. Ne, nedirbau to darbo. 
Turėjau gerą balsą, tenorą. 
Aš, Stepas Žukas, Karolis 
Šimonis—gal žinot juos— 
dainavom M. Petrausko ope
retėje “Consilium facultatis”. 
Traukė dainavimas, teatras. 
0 taip išėjo, kad Amerikoje 
nuėjau į akmens anglies ka
syklas. 27 metus po žemėm 
išdirbau. Tam mieste, She
nandoah, buvo daug lietuvių. 
Juos veikė scialdemokratinės 
idėjos. Broliai Motuzai ir 
mane nuo klerikalų atitrau
kė. Shenandoah sutvėrėm 
gerą kvartetą. Dainavom per 
visą Ameriką—“Laisvės”, 
“Vilnies” parengimuose, ge
gužinėse.

1954 m. kasyklas uždarė., 
Buvau 45 metų, dar reikėjo 
dirbti—persikėliau į Cleve- 
landą. Buvo ten choras, ne 
kažin koks, teisybė, teko vos 
ne iš naujo kurti. Mums, 
Amerikos lietuviams, tai nė
ra lengva. Labai sunku gauti 
vadovų. Dabar Floridoje, 
kur gyvenu, dalyvauju dai
nos mylėtojų chore. Jauniau
sia dainininkė 60 metų, vy
riausia—87-erių. Turim gerą 
mokytoją vadovę—Helen Ja
nulytę.

Stasys Kuzmickas vienas 
iš dviejų tautiečių, kuriuos 
kartą Amerikoje po kažkokio 
suėjimo žurnalistui J. Luko- i

ševičiui tekę pavėžėti namo. 
Tie vyrai mašinoje taip sma
giai traukę dainą, kad su
stabdžiusi policija ir paklau
susi, ar nežiną, kad čia taip 
vėlai kelia triukšmą. “Tie 
vyrai dainuoja”,—parodęs J. 
Lukoševičius į bendrakelei
vius. Policija nepatikėjusi. 
"Du negali kelti tokio gar
so”. . .

— Aš dar 1926 m. dainų 
šventėje Kaune dainavau,— 
sako S. Kuzmickas.—Bet jos 
nė iš tolo nepalyginsi su ta, 
kurią dabar matėme Vilniu
je. Nuo ano sykio dabar pir
mąkart pamačiau šventę. 
Bet kad tiek būtų žmonių? 
Ne . . . Niekur neteko maty
ti. Čia dainininkai jauni— 
gražu pažiūrėt. Pirmąsyk 
tiek lietuvių dainuojančių 
mačiau. Šventės geresnės 
negalėjo būti. Žinoma, man, 
kaip dainuotojui, geriausiai 
patiko Dainų diena. Ir kad 
kožnas dirigentas padiriga- 
vo—labai gerai. Jūs čia daug 
dirigentų turit.

“Tėviškės” draugijos kvie
timu atvykusi tautiečių gru
pė apvažinėjo Lietuvą.

— Mums viską > išrodė— 
geriau nereikia. Ir gidė (E. 
Kuokštienė—aut. past.) ge
rai angliškai moka. Bet mes 
prašėm lietuviškai kalbėti.

S. Kuzmickas, kai susipa
žinome, taip ir pasakė: “Ma
no lietuviška pavardė. Nepa
keičiau aš jos, nesuameriko- 
ninau”. Nepakeitė jis ir mei
lės Lietuvai.

— Chicagos dipukų laik
raštyje skaičiau, kad Lietu
voj nieko nėra. Televizijos 
antenos ant namų stogų, ir 
tos esą tik dėl propagandos. 
Vienas juokas ... Ką jie 
žino, šiandieninės Lietuvos 
nematę. Yra^ gerų žmonių,, 
bet yra ir tokių, yadinamųjų 
“vaduotojų”. Nežinau, nuo 
ko jie nori Lietuvą vaduoti?

Lietuva dabar labai patin
ka. Žmonės gražiai apsiren
gę. Amerikoj—iš sykio matai 
didelį skirtumą. Čia visiškai 
kitaip. Matai ten vargingų 
žmonių, apiplyšusių, basų. 
Ne, ne hipių, basų—kad ne
turi iš ko. Ne visų ir namai 
blizga—gal todėl iš nevilties 
degina. Ar pas jus degina?

Ne, atsakiau. Mes statom.
S. Kuzmickas šyptelėjo. 

Jis buvo matęs ne vieną 
mūsų miestą, kolūkio gyven
vietę. Gėrėjosi naujomis so
dybomis.

— Matėm studentus Vil
niaus universiteto. Gražūs, 
tvarkingai apsirėdę. Aš pas
kutinius penkerius metus ve
žiojau į mokyklas baldus—ži
nau, kokie mūsų moksleiviai. 
Daugelis apsivėlę, rūko, rė
kauja. Narkotikus varto
ja .. .

S. Kuzmickas sakė tai, kas 
buvo jo širdyje. Ir man nieko 
kito neliko, kaip padėkoti už 
tuos nuoširdžius žodžius ir 
pagarbą Tarybų Lietuvai.

Algis Kusta

sveikiname
jubiliatą

Rugpjūčio 8 d.' 
kino režisieriui, 

Lietuvos 
nusipelniusiam 
meno veikėjui 

Arūnui Žebriūnui 
sukako 50 metų

. .................. ..

..ŠVYTUHYS“

“Vagos” leidyklos naujienos

Vladas Pauliukevičius, Druskininkų miesto tarybos deputa
tas, vaistinės vedėjus, surinko Įdomią šio miesto farmacijos 
Istoriją. Jis rado dokumentus, kuriuose užfiksuota, kad vais
tininko etatas Druskininkuose skirtas 1837 metų gruodžio 31 
dieną. Manoma, kad tuo metu vaistinės/ 81a prireikė j Drus
kininkus gydytis atvažiuojantiems rusų7 valdininkams su Šei
momis. Vaistai būdavę brangūs, jų nedaug buvo gaunama, 
todėl būdavo patariame jodą Ir kitus medikamentus išsirašyti 
II Peterburgo.

1899 metais Druskininkų vaistinėje, Įsikūrusioje Nemuno 
prospekte (pirmoji nuotrauka) pradėtas gaminti „bataaminls 
pušų ekstraktas“ vohloms; kefyras ir puikios kokybės išrūgos.

Po kelerlų metų pradėta daug dėmesio skirti prekybai 
mineraliniais vandenimis.

Kadahgl vaistinė priklausė prlvatlęjns asmenims, todėl ji 
neturėjo nuolatinių patetikų. Savininkai jas nuomodavo.

Po Didžiojo Tėvynės kero Druskininkų vaistinė ėmė spar
čiai plėstis. 1946 m. jo|e dirbo du farmacininkai, 1953 metais 
— keturi, 1958 m. — Šeši, O dabar čia dirba 52 darbuotojai, 
Ii jų 22 farmacijos specialistai. Druskininkų miesto vaistinė 
medikamentais aprūpina visas kurorto gydymo Įstaigas, miesto 
ir jo apylinkių gyventojui.

Nuo 1961 metų Įlojęs vaistinėje dirba Kauno medicinos 
Instituto auklėtinis Vladas Pauliukevičius. Antroje nuotrauko
je, darytojo apie 1962 metus, matome šios vaistinės savi
veiklininkus agitmenlnėl brigados pasirodymo metu: tuome
tini vaistinės vedėją Vytautą Sedelskj, dabar dirbanti LTSR 
sveikatos apsaugos ministerijos Vyriausiosios farmacijos val
dybos Kauno tarprajoninės kontoros valdytoju, Ir tuometinį 
jo pavaduotoją, dabartinį vaistinės vedėją Vladą Pauliuke
vičių.

Stasys BUTISKIS

Anka

Aktyvi Moterų Taryba
Eilę metų Dainava—Uk

mergės rajono Leonpolio ta
rybinio ūkio centrinė gyven
vietė—minima kaip viena 
gražiausiai sutvarkytų Tary
bų Lietuvos gyvenviečių. Jos 
namai, ištaigingumu nei kiek 
nenusileidžiantys miestų bu
tams, skęsta sodų ir gėlynų 
žalumoje. Gyvenvietėje pa
statyti mokykla, vaikų dar
želis, medicinos punktas, 
prekybos centras, kultūros 
namai, buitinis kompleksas.

Nemažą indėlį į visa tai 
įnešė tarybinio ūkio moterų 
taryba. Vaikų ir jaunimo 
auklėjimas, kuo palankesnių 
sąlygų sudarymas dirban
čioms moterims, sveikatos 
apsauga, rūpinimasis kultu-
ringu poilsiu—sunku netgi 
išvardinti visas tas proble-
mas, kurias spręsdamos ta-

kairės

ry binio ūkio administracija ir 
visuomeninės organizacijos 
neapsieina be moterų tary
bos pagalbos.

Tarybos narių tarpe—zoo
technikės, agronomės, peda
gogės, medicinos darbuoto-
jos, laukininkės. Tarybai va
dovauja vyresnioji zootechni
kė selekcininke Jadvyga Ja- 
nukaitytė. Reikalų labai 
daug, tik spėk: šiandien ge
riausios sodybos konkursas, 
rytoj savo darbus demon
struos rankdarbių meistrės, 
po to vardynos, pokalbiai su 
paaugliais . . . Žinoma, be 
aktyvo pagalbos neapsieis. Ir 
kaip džiugu būna, kai rūpes
čiai J pavirsta gera žmonių
nuotaika, šiltais padėkos žo
džiais, siekimu padaryti gim-
tąjį kaimą dar gražesnį.

ŽVIRBLIAI 
KAMČIATKOJE

Nors naminiai žvirbliai pa
plitę beveik visame pasauly
je, tačiau Kamčiatkos pusia
salyje iki šiol jų nebuvo. Jie 
nepajėgia perskristi didžiulių 
vandens plotų arba įveikti 
tundrą, kuri skiria pusiasalį 
nuo įprastinių jų gyvenamų
jų vietų. Patiems žvirbliams 
keliauti taip toli, matyt, ir 
nerūpėjo, bet vietiniai gy
ventojai, ypač atvykę iš kitų 
kraštų, jų ilgėdavosi. Juk 
sparnuočių pasaulyje maža 
tokių paukščių, kurie būtų 
taip susiję su žmogumi, kaip 
paprastas, niekada nenusi
menantis pilkasis žvirblis. 
Kas atvežė žvirblių į pusiasa
lį, nežinoma. Galimas daly
kas, kad jie čia atvyko “zui
kiais” transporto laivais, ta
čiau dabar Kamčiatkos Pet
ropavlovsko miesto gyvento
jai ateina prie duonos kombi
nato pasiklausyti naminių 
žvirblių čirškėjimo, kuris 
jiems primena gimtuosius 
kraštus.

Birželio mėnesį savotiška 
staigmena skaitytojams buvo 
Juozo Marcinkevičiaus dra
mų rinkinys “Keistuolių aka
demija”. Kelių poezijos kny
gų autorius šį kartą prabyla 
kaip rimtas dramaturgas, 
gvildenąs sudėtingas morali
nes, psichologines, filosofi
nes problemas. Knygoje trys 
kūriniai: “Keistuolių akade
mija” (jos svarbiausias hero
jus—pirmasis Lietuvos fizi- 
kochemikas Teodoras Gro
tus, XIX a pradžioje gyve
nęs Gedučiuose, netoli Pa
kruojo), “Senaties terminas” 
ir “Akistata” (skirta 1971 m. 
mirusio poeto V. Spudo at
minimui).

Naują knygą išleido poetas 
Jonas Mačiukevičius. Kaip 
byloja pats pavadinimas— 
“Apie tave ir tau”, vyraujan
tis motyvas rinkinyje—mei
lė, draugystė, taurūs žmonių 
tarpusavio santykiai. Plates
nes gyvenimo erdves aprėpia 
savo eilėraščiuose, publikuo
jamuose knygoje “Vidurdie
nio atolai”, poetas Eduardas 
Selelionis. Nemaža posmų jis 
skiria jūros romantikai, ne
lengvam žvejų darbui. Dalis 
eilėraščių—lyriniai apmąsty
mai apie gyvenimą, žmogaus 
pilietines pareigas.

Daug gerbėjų turi savita 
dailininko ir poeto Leonardo 
Gutausko kūryba. Naujau
sias, trečias jo poezijos rinki
nys “Tarp dalgio ir dangaus” 
vėl paliudija šio menininko 
dėmesingumą gamtai, opti
mistinę pasaulėjautą, savo
tišką . poetinės mąstysenos 
tapybiškumą.

Kornelijus Platelis išleido 
savo pirmąją knygą “Žodžiai 
ir dienos”. Eilėraščiuose žy-

mus jaunojo autoriaus noras 
savaip suvokti ir įprasminti 
regimojo pasaulio faktus, 
nuoširdų jausmą derinti su 
analitine mintimi.

Vyresniosios kartos poetas 
Albinas Žukauskas naują sa
vo knygutę paskyrė mažie
siems skaitytojams. Apsaky
mėliuose, surinktuose kny
goje “Ko verkė duona”, auto
rius su humoru pasakoja apie 
įvairius vaikų nuotykius, 
subtiliai mokydamas mažuo
sius pamėgti darbą, būti są
žiningais ir gerais.

Iš verstinės literatūros pa
žymėtina tarybinio menoty
rininko Andrejaus Turkovo 
knyga apie žymųjų rusų pei
zažistą Isaaką Levitaną (“Le- 
vitanas”, serija “Siluetai”).

Aldona Baliuliemė

ORAI IR SAVIJAUTA
Jau seniai žinoma Ir kiek

vienas tuo ne kartą pats įsi
tikinęs, kad orai veikia žmo
gaus savijautą. Pastaruoju me
tu šiais reiškiniais susidomėjo 
mokslininkai Ir nustatė kai 
k«’rli ds dėsningumus. „Science 
Digest“ rašoma, kad pietinėse 
JAV valstijose daugiausia šir
dies priepuolių pesltalko rug
pjūčio mėnesį — pačiu karš
čiausiu Ir drėgnlauslu metų 
(alku. Tose valstijose, kur me
tų laikai yra kontrastlngesni, 
t. y. šiauriau, širdininkams ne
palankiausi yra vasaris ir ko
vas.

Tyrinėjamas ir kitų Ilgų pa
aštrėjimo ryšys su orų kalta.

(domias Išvadas padarė ty
rinėtojai, Išanalizavę amerikie
tišką r 
Buvo 
mimo 
daugui 
venlm 
vo pr 
vasarį, 
kad valkai, pradėti vėsiu lai
ku, perprastai būna klek 
dėsnių į 
ui pradėtuosius karštuoju me- 
♦u.Tok e pirmieji gan sensacin
gi amerikiečių blometeorologų 
tyrinėjimų rezultatai.

tlnyną „Kas yra kas“, 
domimasi įžymybių gi
dėtomis. Pasirodo, kad 

ima tų, kurie pasiekė gy
te didelių laimėjimų, bu- 
sdėti... žiemą arba pa- 

lš to daroma hipotezė,

i dl-
protlnlų sugebėjimų

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

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

Kviečiame i If alkąII

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

DOVANOS VAJININKAMS

DUNOJAUS DUGNO 
TURTAI

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-te $12; 10-ta $10.

: 'fa 
moterų tarybos narės—ryšių mazgo116 .darbuotoja R. Angruvienė, pedsgogė J. Stamullienė, 

moterų tarybos pirmininkė J. Janukaitytė ir tarybinio ūkio 
gėlininkė O. Astašauskaitė konkurso geriausiai sodybai 
išaiškinti metu.

Dainavos gyvenvietės centrinė aikštė, kurios autoriai 
apdovanoti TSRS valstybine premija.

M. Baranausko nuotraukos

Dunojaus baseinas apima 
800 tūkst. km2, aštuntąją dalį 
Europos. 1075 km Dunojaus 
teka pietiniu Rumunijos pa
kraščiu. Iš Karpatų ir Balkanų 
kalnų per metus jis nuplukdo 
Į jūrą 66,5 mln. t vertingų me
džiagų. Nuo 1921 Iki 1962 m. 
Dunojus nunešė j jūrą 78,84 
mln. t mineralinių druskų (kar
bonatų, sulfatų, chloratų), 9,46 
mln. t organinių junginių Ir 
11,67 mln. t kitų medžiagų.

Dauguma šių sąnašų nusėda 
žemupyje ir žiotyse, iš jų Iš
auga seklumos ir įlenksčlal, 
trukdantys laivybai.

Dunojaus pakrančių šalys 
sudarė bendrą „žemutinio Du
nojaus laivybos valdybą“, ku
ri ėmėsi vadovauti sąnašų va
lymui iš Dunojaus atšakos Su- 
linos. Per metus žemsiurbės 
čia iškasa 2—3 mln. t sąnašų. 
Tik maža dalis buvo gabena
ma į krantą, didžiuma sąnašų 
specialiais laivais buvo veža
ma skandinti j jūrą.

Geologas Viorelas Brana, 
stebėjęs deltos ir Sųlinos gi
linimą, pasiūlė Dunojaus 
dumblu tręšti laukus. Čia pat 
Dunojaus deltoje dirvonuoja 
tūkstančiai hektarų, kuriuos 
galima drėkinti iš jęu esamų 
kanalų ir tręšti upės dumblu, 
ir aprūpinti žemės ū|do pro
duktais visą Pietryčių Rumuni
ją. Iš sąnašų dar galiųia Išgauti 
retus sunkiuosius mineralus: 
cirkoną, rubilą, ilrneųltą, mag
netitą ir granatą, o l|kęs smė
lis tinka statyboms.

Taip galima panaudoti ža
liavas, kurios Iki šio| gulėjo 
upės dugne. Gautas pelnas už 
mineralus ir statybipj smėlį 
padengs Sulinos uosto gilini
mo išlaidas, rašoma Rumunijos 
LR žurnale „Stiinta si techni- 
ca“.

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

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

sieksime ir vėl 
,000 fondą. Tai

Užsakykite “Laisvę”
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą, jie 
Bus Jums Dėkingi Už 

Dovaną 
♦ ♦ ♦

Tą

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

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

s, $8.

Visais vajaus reikalais rašykite:

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

TORONTO, ONTARIO.
SUNŲ IR DUKTERŲ 
PENSININKŲ
KLUBO PIKNIKAS

Liepos 20 d. J. Cibirkos 
sodyboje įvyko Sūnų ir Duk
terų Pensininkų klubo pikni
kas.

Šią vasarą Toronto apylin
kėj yra bloga vasarotojams 
ir piknikautojams, nes turi
me daug lietaus. Kiek teko 
patėmyti, beveik kiekvieną 
savaitgalį lietus lyja ir mums 
lietuviams trečias piknikas 
buvo lietingas. Bet nežiūrint 
lietaus atsirado drąsuolių ne
bijančių lietaus, nei audrų ir 
atsilankė į šį pikniką. Atvy
ko keletas iš Toronto ir iš 
pikniko vietovės apylinkės 
gyvenančių nuolatinių gy
ventojų ir vasarotojų, taip, 
kad į pabaigą susidarė gra
žus būrys piknikautojų.

Seimininkai atvykusius su
talpino savo dideliam garaže. 
Susistatė stalus ir visi drau
giškai vieni kitus pavaišino 
su atsivežtais valgiais ir gė
rimais. J. Morkis nuo klubo 
atvykusius pavaišino jo ir 
žmonos Aidos virtais “hot 
dogs”, o šeimininkė, Čibir- 
kienė—skaniais pyragais. M. 
Daugėlienė išvirė skanios ka
vos.

Įvyko loterija, vadovaujant 
J. Mileriui. Loterijai dova
nas suaukojo; F. E. Lauruse- 
vičiai, V. Masienė, J. Šimkū
nas, ir J. Vaitkus floridietis, 
kuris anksčiau buvo atvykęs 
į Toronto pas savo seserį A. 
Vaičiulienę ir paliko dovaną

Pensininkų klubui.
Piknike pasidarbavo J. ir 

Aida Morkiai, M. Daugėlienė 
ir J. Mileris.

APLANKE RYTŲ 
KANADĄ

j J. ir A. Ylai su šeima 
išvyko pavažinėti po rytų 
Kanados įžymesnes vietas. 
Teko gauti nuo jų atviruką iš 
Nova Scotia ir rašo, kad kai 
pasieks Prince Edwardo sa
las, tada grįš į namus. Tai 
yra nemaža kelionė ir gal
būt, idomi. Tikimės, kad J. 
Yla savo kelionės įspūdžius 
patieks per spaudą.
SVEČIAVOSI

Pas M. Purienę buvo atvy
kusi viešnia iš Floridos, Julė 
Lazauskienė. Viešė josi vieną 
savaitę ir išvyko į vakarų 
Kanadą aplankyti savo gimi
nes.
TURĖJO OPERACIJĄ

Paskutiniuoju laikotarpiu 
J. Damošienė turėjo sunkią 
vidurių operaciją. Ligonis 
sveiksta ir yra jau grįžusi į 
namus iš ligoninės.
PASIMIRĖ LIETUVIŲ 
KUNIGAS

Liepos 12 d. pasimirė To
ronto katalikų kunigas Pet
ras Ažubalis sulaukęs 62 
metus amžiaus.

Kunigas Ažubalis atvyko į 
Kanadą po antrojo karo ir 
ilgą laiką kunigavo Toronte 
ir Mississaugoje. Jis yra 
daug pasidarbavęs katali
kams lietuviams apylinkė
je—parapijos organizavime, 
bažnyčios statyboj ir kūrime 
kapinių lietuviams. Jis mo
kėjo sugyventi ne tik su 
religiniais tautiečiais, bet ir 
kitų neatstumė. Už jo patar
navimus lietuviams jis yra 
užsipelnęs pagarbos nuo sa- 
,vp tautiečių,. , ;. . .,... . .

Kung. P. Ažubalis paliko 
nuliūdime vieną brolį Kana
doj, vieną Lietuvoj ir vieną 
seserį Lietuvoj.

Buvo palaidotas Šv. Jono 
Lietuvių kapinėse. J. N.

RYTŲ KANADA
J. YLA

Kai žmonės tampa pensijo- 
nieriais, tai dažnai nežino, ką 
daryti su tuo laiku. Už tai 
labai didelį skaičių turistų 
sudaro pensijonieriai. Daug 
kas pasako, kad reikia šį tą 
pamatyti, kol gali kojas pa
vilkti. Mes su žmona taipgi 
pagalvojom, kad būtų labai 
įdomu pavažiuoti į rytinę 
Kanadą, kol dar galime kiek 
krutėti, pamatyti tą vietą, 
kur atvykę į Kanadą atsisto
jom ant Kanados žemės. Pa-

sitaikė ir proga. Sūnus, ga
vęs atostogų, irgi užsinorėjo 
pamatyti rytinę Kanadą. Tad 
liepos 13 susėdome į mašiną 
ir pasileidome linkui Mont- 
realo, net nepagalvodami, 
kad tai bus netoli 5,000 
kilometrų kelionė.

Kadangi Montreale esame 
buvę daug kartų, tai nuta
rėm tik pernakvoti. Su pažįs
tamais tautiečiais tik per 
telefoną pasikalbėjome. Tie
sa, atlankėm draugus Urba-

MONTREAL, QUE., CANADA

PADĖKA

Staigiai ir netikėtai mirus mūsų brangiam 
tėveliui Antanui Matiukui, norime išreikšti visiems 
širdingą padėką, kurie atsilankėte į šermenis, už 
gėles, užuojautas, Jonui Vilkeliui ir Juozui Urbona
vičiui už pasakytus atsisveikinimo žodžius, palydė- 
jusiems visiems į amžiną poilsio vietą.

Dar kartą tariam visiems ačiū. Mums padėjote 
pernešti didelį skausmą. O tu, Brangus tėveli, 
ilsėkis ramiai; mes visuomet tave prisiminsime.

Sūnus—EDDY
Marti—ADA

ir anūkėliai

i navičius. O kadangi važiuo-1 
darni į Verduną paklydome, 
tai labai trumpai galėjome 
pabūti ir pas Urbanavičius. 
Buvo malonu matyti senus 
draugus. Ypač norėjom ap
lankyti draugę Urbanavičie
nę, kurios sveikata šlubuoja 
jau kuris laikas.

Rytą po pusryčių patrau
kėm linkui Kvebeko (Quebe- 
c’o). Gamta palei St. Law
rence upę labai panaši į 
pietinės Ontarijos gamtą. 
Kelias labai tiesus, geras. Po 
piet buvome jau Kvebeko 
mieste. Suradę nakvynės 
vietą, nutarėm pasidairyti po 
miestą. Įdomiausia buvo pa
sidairyti po senamiestį. Ten 
yra daug senų istorinių pa
statų, Tai iš tų laikų, kai 
francūzai buvo įsitvirtinę. 
Jie buvo pasibudavoję didelę 
tvirtovę and aukšto kranto. 
Didžiulės kanuolės buvo nu
kreiptos į upę, kur buvo 
tikimasi priešo—anglų. Tos 
kanuolės ir dabar tebėra. 
Ištikro, tais laikais tokia 
tvirtovė buvo didelė atspara. 
Bet anglai, užėję iš užpaka
lio, francūzus nugalėjo. Tie
sa, kova buvo atkakli, žuvo 
abiejų vadai.

Senieji istoriniai pastatai 
gerai prižiūrimi, restauruo
jami. Gidės, kurias veltui 
parūpina Kvebeko vyriausy
bė, vedžioja būrius turistų, 
pasakoja tų pastatų užduotį 
tais laikais. Turistai plaukia 
kiekvieną dieną pamatyti tos 
išgarsėjusios vietos. Na, įdo
mu ir pasižiūrėti į Frontenac 
viešbutį, pavaikščioti po jo 
vidų. Ypač jauniems kana
diečiams svarbu tokias vie
tas pamatyti, susipažinti su 
Kanados praeitimi.

Kalbant apie Kvebeko pro
vinciją aplamai, reikia pasa
kyti, kad išlaukiniai ji atrodo 
grynai francūziška. Vietų, 
kelių, gatvių, įstaigų pavadi
nimai vien francūziškai. Bet 
Žnąopės tpėrą 1; .JkpJkie ,. karšti 
francūzai. Visur, kur tik teko 
susidurti su žmonėmis, visi 
kalbėjo ir angliškai. Tik tar
pusavyje jie kalbasi francū
ziškai.

Anksti rytą palikome Kve
beką ir pasileidome į šiaurę, 
palei St. Lawrence upę. Pa
siekus Rivier du Loup, reikia 
pasukti į rytus. Keliaujant į 
rytus tuojaus įvažiuoji į New 
Brunswick provinciją. Si 
provincija, galima sakyti, 
yra dvikalbė. Visur užrašai, 
iškabos yra dviem kalbom. 
Matyti, kad šioj provincijoj 
yra nemažai francūzų. Apsi
nakvojome Grand Falls.

Miestelis vardą gavęs nuo 
vandenpuolio. Tiesa, van- 
denpuolis nėra labai didelis, 
bet stebėtinai greitai vanduo 
bėga uolėta vaga. Griovys 
toks gilus ir išgriaužtas ak
menyje. Stebėtina, kaip van
duo, per milijonus metų, 
sugriaužia ir kiečiausias 
uolas. Čia, netoli motelio, 
per mažą upeliuką, pabuda- 
votas uždengtas tiltas. Skai
tomas trumpiausiu pasaulyje 
dengtu tiltu.

Kelyje į Frederictoną, ran
dasi istorinis Kings Landing 
Settlementas. Jis pilnai res
tauruotas, susideda iš 55 pa
statų. Tikras karališkas dva
ras. Yra kalvė, parduotuvė, 
mokykla, bažnyčia, alinė, 
lentpjūvė. Gidai apsirengę tų 
laikų (1790-1870) drabužiais.

Frederictone sustojome la
bai trumpai. Pavažinėjome, 
pavaikščiojome. Miestas šva
rus, bet, atrodo, vietoje sto
vintis. Mažai statybos. Čia 
nemaža pagarba atiduodama 
lordui Beaverbrookui.

Teritorijos atžvilgiu pro
vincija gan didelė, bet žmo
nių gyvena vos 701,000. New 
Brunswicke yra nemažai 
francūzų, akadijonų.

Sekantis sustojimas buvo 
St. John miestas, didžiausias 
New Brunswicko portas. Jis 
yra prie Bay of Fundy. Čia 
didele atrakcija yra taip va
dinamas “Reversing Falls”. 
Potvinio metu vanduo ver- I

, žiasi iš Fundy įlankos j vidų 
(Grand Bay), o atoslūgio me
tu vanduo grįžta atgal į 
Fundjy įlanką. Įrengtas ste
bėjimo punktas. Turistai su 
aparatais išstovi po kelias 
valandas, laukdami pasikeiti
mo. Ant didelės lentos yra 
duomenys, kokiu laiku pot
vynis pasiekia aukštumą, o 
kokiu metu atoslūgis būna 
didžiausias. Visą procesija 
pamatyti galima, bet reikia 
išbūti dvylika valandų. Ge
riausia ten nuvykti, kada 
vanduo aukščiausias ir kada 
žemiausias.

Lš vakaro pavažinė.iom po 
miestą, susiradome gatves, 
kuriomis galima pasiekti 
prieplauką. Anksti turėjome 
būti prieplaukoje, kad pate
kus į Ferry (laivą). Vieta 
buvo užsakyta iš kalno. Ka
dangi laivas plaukia tik du 
kartu į dieną, tai visada būna 
sausakimšai pripildytas auto
busais, automobiliais, treile- 
riais. Plaukia žmonės ir pa
vieniais. Trunka apie pustre
čios valandos nuplaukti iš St. 
John į Digby, jau Nova 
Scotijoj. Naktį pradėjo lyti, 
miestą paskandino rūkas. 
Važiuojant į prieplauką buvo 
sunku matyti gatvių užrašus. 
O plaukiant laivu, užėjo toks 
štrumas, kad jau trankėsi 
perkūnija, kad rodės, jog 
laivą sutrupins. O kai pasie
kėm Nova Scotiją, buvo jau 
garažu, saulėta.

Iš St. John galima pasiekti 
Halifaxą ir sausuma, bet 
gana ilgas kelias.

Važiuojant iš Digby į Hali- 
faxą, užsukome į taip vadina
mą “Grand Prė”. Pirmoj 18- 
to šimtmečio pusėj čia buvo 
svarbiausia Akademijos gy
venvietė. Gyventojai atvyko 
čia iš Port Royal. Apie 1680 
metus čia įsikūrė nemaža 
“Minas” kolonija. Gyventojai 
atkariavo nemažą plotą že
mės iš jūros, statydami už
tvankas. Ir dabar čia gražūs 
laukai yra žemiau jūros ly
gio.

Francijos ir Britanijos kon
flikto metu, nekurį laiką ši 
kolonija buvo nekliudoma, 
bet 1704 metais Naujosios 
Anglijos kariuomenė nute- 
riojo koloniją, keršydama už 
francūzų atakas. Anglai su
degino namus, išžudė gyvu
lius, išlaužė užtvakas. Po to 
truko kelis metus atitaisyti 
padarytą žalą.

1710 metais britai užėmė 
Port Royal, Akadijos sosti
nę, ir pavadino Annapolis 
Royal. Tris metus truko “šal
tas karas” tarp priešingų pu
sių. Bet francūzai vis atsisa
kė išsižadėti Ištikimybės 
Franci jai.

1713 metais pagal sutartį 
tarp Britanijos ir Francijos, 
Akadija buvo atiduota Brita
nijai. Gyventojai galėjo pasi
likti ar emigruoti. Kurie su
tiko pasilikti, turėjo prisiekti 
ištikimybę Anglijos karaliui, 
bet galėjo praktikuoti savo 
religiją. Praėjo penki metai, 
o didžiuma gyventojų tebe
buvo vietoje, ir niekas nepri
siekė ištikimybės karaliui. 
Akadijiečiai bijojo prisiekti 
karaliui, nes indijonai palai
kė Franciją.

Kaip tarp Francijos ir An
glijos konfliktas kartojosi, 
taip ir čia ėjo grumtynės 
tarp francūzų ir britų. Britai, 
norėdami užsitikrinti saugu
mą, išdeportavo 14,000 aka- 
dijiečių.

Dabar autoritetai resto- 
ruoja istorinius pastatus, at
kuria tų laikų istoriją, kad 
būsimos kartos galėtų geriau 
pažinti Kanados praeitį.

Halifakse apsistojom 
dviem parom. Vieną dieną 
prisidėjom prie turistų gru
pės, kurią autobusas vežiojo 
po miestą. Gidas pasakojo 
apie įdomesnių vietų istoriją. 
Užvežė ant kalnelio, vadina
mo Citadel—didžiulės tvirto
vės, kurią britai pasibudavo- 
jo, atsakydami francūzams, 
kurie buvo pasibudavoję 

1 Louisburg, netoli Sydney.

Čia, kaip ir kitur, autoritetai 
stengiasi atkurti tvirtovę i 
kaip galint arčiau originalo, i 
Tvirtovė sutraukia nemažai. 6 d..
turistų. ; William Kuzy (Kuzas) palikimas

Būnant Hahfaxe, marti su-| Mich pęr s Masytę...........................
sus1™8 Į yle. “1> Maria Zeakas, Rockville, Md., prisiminimui mirusio

“ - -- enę .........150.00
............... 100.00

pastatą prieplaukoj, kur aš 
išlipau 1927 metais. Pasiro
dė, kad ne taip sunku. Turė
dami po ranka informacijas, 
mašina nuvažiavome į prie-
plauką, kur radome tą pasta
tą. Atrodo nei kiek nepasi
keitęs. Taip tai pamačiau 
“įstaigą”, kur išlipus iš laivo 
dar sykį tikrino sveikatą ir 
davė teisę vykti į Winnipe- 

i gą. Bet kelyje niekur neišlei- 
i do iš traukinio.

Beje, turistinio autobuso 
I gidas pasakojo apie baisiąją 
; eksploziją Halifaxe pirmo ka- 
! ro metu. Laivams su amuni- 
Į cija eksplodavus, buvo už
mušti 1,500 žmonių. Didelė 
galis miesto buvo tiesiog 
nušluota.

New Brunswicke ir Nova 
Scotijoj didelė atrakcija yra 
lobsteriai. Turistai užpildo 
valgyklas, vien tik norėdami 
paragauti lobsterių. O žve
jams lobsteriai duoda daug 
pajamų. Sakoma, kad būna 
atsitikimų, kad įmonių darbi
ninkai lobsterių sezono metu 
eina į streiką ir gaudo lobste- 
rius. Lobsteris, sveriąs vieną 
svarą, kainuoja $6.50.

Ilgiau apsistojus, Halifaxe 
galima daug ko įdomaus pa
matyti.

Iš Halifaxo vykome į Syd
ney. Pakelėj užsukom į Ale
xander Graham Bell muzieji
nį parką. Bell, kaip žinia, 
išrado telefoną. Buvo įdomu 
pamatyti jo išradimų pradi
nius darbus. Jis ne tik telefo
ną išrado. Jis bandė paga
minti orlaivį ir daug kitų 
dalykų. Muziejus buvo pabu- 
davotas 1954-55 metais. La
bai puikiai sutvarkytas. Gali- 
ma visą dieną praleisti apžiū- 
rinėjant .jp;sątrą,dįmų^K pųq-!; 
traukas iš jo gyvenimo. Jis 
atvyko Kanadon 1847 me
tais, nekuriam laikui buvo 
išvykęs į JAV, bet neilgam. 
Sugrįžęs visą gyvenimą pra
leido išradimams. Ir tie visi 
jo pirmieji darbai dabar iš
statyti tame muziejuje.

Sydney mieste apsibuvom 
tiktai vieną parą. Iš vakaro 
nuvažiavom apžiūrėti garsios 
francūzų pabudavotos tvirto
vės Louisburg. Tvirtovė bu
vo pabudavota 1744 metais. 
Karams tarp Francijos ir 
Anglijos aptilus, buvo apleis
ta ir ši tvirtovė netoli Syd
ney. Dabar ji atstatoma. 
Francijoj buvo rasti planai, 
pagal kuriuos ir atstatoma 
tvirtovė. Nebus atstatyta vi
sa, nes ji buvo labai didelė. 
Jau atstatyta gan didelė da
lis. Aptarnauja “kareiviai” to 
meto francūzų uniforma. Gi
dės papasakoja tvirtovės is
toriją. Apie tvirtovę dar yra 
išlaukinė siena. Tarp jos ir 
tvirtovės tarpas potvinio me
tu gali būti užpildytas vande
niu.

Norėjome pavažiuoti į 
Glace Bay, pamatyti garsią
sias anglies kasyklas, kur 
savo laiku dirbo ir lietuvių, 

; bet kadangi tą rytą buvo 
nekoks oras, tai nusprendėm 
važiuoti prie taip vadinamo 
Cabot Trail. Tai kelias apie 
visą Cape Breton salą. Cape 
Breton kelias pavadintas Ca
bot Trail vardu. Istorikai 
teigia, kad pirmas į Novą 
Scotiją atvyko arba ją atrado 
Leif Erikson apie 1,000 me
tus. John Cabot atplaukęs 
1497 metais. Jis pirmas “pa
sodinęs” anglišką vėliavą ne- 

1 toli Sugar Loaf kalno Cape 
i Bretone. Važiuojant į šiaurę, * 
į visą laiką vis aukštyn. Pačioj 
■ šiaurėj sala iškyla apie 600 
metrų virš jūros. Kelias dau
giausia eina palei jūrą, bet 

'dažnai įsuka į gilius slėnius. 
' Klausimas kyla, kada ir kaip 
tie slėniai tarpukalnėse atsi
rado. Turistai keliauja viso
kiais būdais: vieni autobu- 
siais, kiti automobiliais, trei-

“LAISVĖS” REIKALAI
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo birželio 25 d. iki

Detroit, 
...............$500.00

brolio Juzto Bružo Lietuvoje per N. Vent: 
Kazimieras Churlis, Pattenburg, N. J. ... 
Apolonija Bečienė, Miami, Fla., prisiminimui miru
sio draugo Igno Urbono..........................................

Joseph Kibildis, Haverhill, Mass...........................
A. Byrąs, London, Ont., Canada......... ............... .
Jonas Karpavičius, New York, N. Y., prisiminimui
mirusios žmonos Konstancijos............... 1.......... 25.00

A. E. Morkevičiai, Laval, Que., Canada . ..................25.00
Paul Maselis, Chicago, Ill., per Nellie De Schaaf........20.00
Mary Gaddis, Benton, Ill........................... J...................20.00
Robert ir Ursula Sherelis, Webster, N. Y. ......... .20.00 
Helen Jeskevičiutė, Bloomingburg, N. Y. ..................20.00
Mary Kvetkas, No. Miami Beach, Fla. ........................ 20.00
Charles Stepon, Lewiston, Maine........... ......................18.00
J. Orman, Richmond Hill, N. Y..................   13.00
Julia Druzas, Norwood, Mass.....................  13.00
M. Arison, Fairfield, Conn., per N. Ventienę........... .10.00
L. P. Kisieliai, Montreal, Que., Canada . .................... 10.00
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y., prisiminimui 
motinos kuri mirė Lietuvoje 1920 metais.................. 10.00

V. Masienė, Weston, Ont., Canada ..................... 10.00

90.00
50.00
50.00

Martha Plauska, Chicago, Ill....................................  10.00
J. Motuzas, Mexico, Me..................................................10.00
B. Raudonaitis, Copake, N. Y................................  8.00
Andrew Stenes, San Rafael, Cal....................................8.00
Martha Marquardt, Chicago, Ill., per Nellie De Schaaf 8.00
Helen Žilinskas, Waltham, Mass., prisiminimui mi
rusio vyro Jono . . .............................................................8.00

A. M. Jones, Brooklyn, N. Y.........................................   .8.00
A. Michaloski, Methuen, Mass................... 8.00
William Kulik, Tillson, N. Y..............................................6.00
Bernice Kubilius, Pasadena, Cal......................................5.00
Mary Kvetkas, No. Miami Beach, Fla. .......................... 5.00
A. Balaika, Brooklyn, N. Y.................................... 5.00
E. Graunienė, Brooklyn, N. Y.......................................   .5.00
F. Palilunas, Timmins, Ont., Canada..............................5.00
J. Keveza, Toronto, Ont., Canada, per Paul Kuncę... .5.00 
Clevelandietis....................................................... .5.00
Paul Kuncė, Minesing, Ont., Canada............................. 5.00
J. Yorke, Hasbrouck Heights, N.J. ........................  5.00
M. Tamkevičienė, Montreal, Que., Canada,
per P. Kisielienę.............................................................. 3.00

Helen Sholūnas, Higganum, Conn.................................... 3.00
George V. Mikel, Silver Springs, Md........................  .3.00
J. Brunza, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę .3.00
Anna Straukas, Sebring, Fla............................................ 3.00
Julia Marazas, Chicago, Ill., per Nellie De Schaaf .... .2.00
K. Juška, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę . .2.00
Simon Mazulaitis, Victoria, B. C., Canada... . ...... .2.00 
A. Baika, So. Boston, Mass............. . ..........................    .2.00
M.Jonušienė,Montreal,Que.,Canada,per P.Kisielienę. .1.50 
A. Keraminienė, Commack, N. Y............. ....................   .1.00
J.Mankauskas,Crown Point,N.Y.,per Nellie Ventienę .1.00

☆ ☆ ☆
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

Ruoškimės “Laisvės”
70 m. sukakties minėj!

1981-aisiais metais
leriais: dar kiti moticiklais, 
dviračiais. Matėm jaunų 
žmonių keliaujant pėsčiomis.

Pakraščiais, prie vandens, 
yra mažų žvejų gyvenviečių. 
Lobsterių gaudymas, matyti, 
sudaro svarbų užsiėmimą, 
nes prie kiekvienos gyven
vietės matėsi krūvos “trepu” 
lobsteriams gaudyti. Na, ži
noma, yra ir vasarviečių, 
turistų užeigų. Kelionė apie 
tą salą buvo tikrai įdomi.

Apkeliavę Cape Breton, 
sustojome nakvynei nedide
liame miestelyje Port 
Hawkesbury. Čia yra įmonė, 
kur gaminamas sunkus van
duo dėl atominių elektrinių, 
elektrinė ir popierio gamyk
la, kuri skleidžia nemalonų 
kvapą.

Vykdami namo kitu keliu, 
pasiekėm Moncteną. Miestan 
nevažiavome, bet patraukėm 
linkui magnetinio kalnelio 
(Magnetic Hill). Nors tai 
mažmožis, bet didelė turistų 
atrakcija. Radome privažia
vusių turistų visokiais bū
dais. Mergina duoda lapelį ir 
liepia važiuoti į pakalnėlę. 
Ten kitas sulaiko mašiną, 
liepia išjungti motorą. Na, 
mašina pradeda eiti pati at
bula. Atrodo, kad ji eina 
prieš kalnelį. Šalę griovyje 
vanduo irgi teka prieš kalne
lį. Taip atrodo. Iš tikrųjų, 
sakoma, kad tai tik iliuzija. 
Mašina yra sulaikoma trupu
tį už slėnio. Paleista ji slenka 
žemyn, o iš inercijos paslen
ka kiek aukštyn. Bet

II ui

ten iš tikrųjų yra, gerai neiš
tyrus sunku pasakyti. Tuo 
tarpu savininkai to magneti
nio kalnelio patraukia daug 
turistų, kurie apylinkėj esan
čiuose bizniuose palieka ne
mažai pinigų.

Pernakvoję Newcastle 
miestelyje, pasileidome sker
sai New Brunswicko į tą patį 
kelią, kuriuo atvykom. Beje, 
New Castle randasi prie Mi- 
ramichi upės. Sakoma, kad 
čia būna aukščiausi potviniai. 
Inžinieriai suka galvas, ar 

(nebūtų galima įrengti elek
trinę. Pastatyti tokią užtvan
ką, kad potvinio metu turbi
nas suktų iš jūros besiver
žiąs vanduo, o atoslūgio me
tu—grįžtąs atgal į jūrą. Bet 
kol kas tiktai kalbos. ...

Iš čia nesustodami atvy
kom į Montrealą, į Longueill, 
kur nakvojome. Vakare dar 
turėjome progą susitikti su 
draugais Kisieliais, kurie ne 
tik pavaišino mus hotelio 
restorane, bet dar ir apdova
nojo. Širdingai jiems už tai 
ačiū.

Baigiant norėtųsi patarti 
būsimiems turistams, kad 
važiuojant kur nors reikia iš 
kalno apsirūpinti medžiaga 
apie numatomas lankyti vie- 
tas. Tas daug padeda. Mes 
turėjome Ontario Motor Ly
gos brošiūr^, kur radome
daug žinių apie įdomias vie
tas, kelius, kuriais galima jas 
pasiekti, ką galima pamatyti. 
Tokiu būdu galima išvengti 

kaip bereikalingo klaidžiojimo.

r



6 TAS PUSLAPIS “LAISVE”

Iš T. Lietuvos atkūrimo 
40-mečio minėjimo 

New Yorke, rugpjūčio 3 d. 
LTSR reikalų ministerijos 2-rojo sekretoriaus, dabartiniu 

laiku trims mėnesiams stažuotėje prie Jungtinių Tautų, 
Stasio Medekšos, kalba.

DĖKOJAME Gyvenimą paaukojo tėviškei
II II

Tarybiniais metais Lietu
vos pramonė vystėsi spartes
niais tempais, negu visos 
šalies pramonė. 1940-1979 
metais pramonės gamyba 
respublikoje padidėjo 56 kar
tais. {vyko žymių pakeitimų 
ir pramonės struktūroje. Da
bar Lietuvos pramonės pa
grindą sudaro naujos pokario 
metais sukurtos šakos: che
mijos, elektronikos, radioe
lektronikos, prietaisų ir sta
klių gamybos, laivų staty
bos, mašinų gamybos ir kt. 
Elektros energetika šiandien 
yra viena svarbiausių pramo
nės šakų, sąlygojanti techni
kos progresą ir žymia dali
mi—gyventojų gerovės kili
mą.

Ekonomikos efektyvumui 
ir gyventojų buičiai teigia
mos įtakos turėjo kuro ba
lanso esminiai pakitimai. Da
bar iš kitų sąjunginių res
publikų gaunamos dujos ir 
naftos produktai sudaro 80 
procentų sunaudojamo kuro.

Iš esmės pasikeitė, nepa
prastai išsivystė tradicinės 
respublikos pramonės ša
kos—lengvoji ir maisto pra
monė.

M

S. Medekša

i Rugpjūčio 3 d. labai vyku- 
i šiai praėjo “Laisvės” salėje 
i minėjimas Tarybų Lietuvos 
! 40-mečio. Čia norime tarti 
; padėką tiems draugams, ku- 
i rie prisidėjo prie pobūvio; 
suruošimo. i

Dėkojame iniciatoriams, 
kurie įėjo į komisiją šiam Į 
pobūviui suruošti: Povilui i 
Ventai ir Ievai Mizarienei. i 
Dėkojame šeimininkėms už ■ 
skanių užkandžių paruošimą: | 
Nelei Ventienei ir Onai Ba- ! 
barskienei. Nastei Buknienei 
ir Karoliui Bendoriui, prie Jg 
bilietų dirbusiems ir šiaip 
prisidėjusiems prie įvairių 
darbų, didelis ačiū.

Kadangi mūsų reporterė 
suminėjo visus programos 
dalyvius pereitame “Lais
vės” numeryje, tai čia nekar
tosime jų vardų, bet visiems 
tariame širdingą padėką.

Aišku dėkojame atsilankiu
siems. Komisija

ir asmeniškai labai svarbus, 
nes mano brolis Justas Bru
žas kovojo už Tarybų val
džią.

Justas Bružas 
buržuazijos kariuomenėje

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO [AUGUST] 15, 1980

Atsiprašome
Pereitame “Laisvės” nu-

pirmasis Ignalinos atominės 
elektrinės reaktorius, kurio 
galingumas—1.5 milijono ki- ! 
lovatų. Vienuoliktojo penk-1 
mečio pabaigoje stos į rikiuo-|
tę ir antrasis tokio pat galin- j meryje taip puikiame repor- 
gumo reaktorius. Ne pro šalį! taže apie rugpjūčio 3 d. 
būtų priminti, kad per 1940 ’ įvykusį pobūvį įvyko nema

loni korektūros klaida. Para
grafe kur rašoma apie S. 
Krivicko kalbą, praleista vie
na eilutė ir tuomi S. Krivic
kui duodama kalba ne tik jo 
paties, bet ir Povilo Ventos. 
Atsiprašome reporterės ir 
abiejų kalbėtojų. Šis para
grafas turėjo skambėti taip:

Buvo sukurta stambi sta
tybinių medžiagų industrija, 
užtikrinusi milžinišką pramo
ninės ir civilinės statybos 
mastą. Pakanka pasakyti, 
kad pokario laikotarpiu res
publikoje buvo pastatyta 220 
pramonės įmonių, o daugiau 
dviejų trečdalių respublikos 
gyventojų gyvena naujuose 
namuose.

Net labai išsivysčiusios ša
lys gali pavydėti Tarybų 
Lietuvoje išleidžiamos pro
dukcijos asortimento. Tai di
delio tikslumo metalo pjovi
mo staklės, įrankiai ir prie
taisai, elektroninės skaičiavi
mo mašinos, suvirinimo įren
gimai, elektros aparatūra, 
įvairi sudėtinga žemės ūkio 
technika, didelio tonažo žve
jybos laivai, televizoriai, bui
tiniai šaldytuvai, mineralinės 
trąšos, įvairūs fasavimo 
automatai, vaikiški dviračiai. 
Lietuvos pramonė savo ga
minius eksportuoja į 85 už
sienio šalis, jų tarpe ir į 
išsivysčiusias pasaulio val
stybes.

metus visos Lietuvos elektri
nės pagamino 81 milijoną 
kilovatvalandžių elektros 
energijos. 1932 metais Lietu
voje vienam gyventojui teko 
12 kilovatvalandžių elektros 
energijos, kai tuo tarpu Nor
vegijoje—2654, Kanadoje— 
1928 kilovatvalandės. Šiuo 
metu respublikoje dirba apie 
150 tūkstančių specialistų su 
aukštuoju išsilavinimu. Ta
rybų Lietuva pagal studentų 
skaičių, tenkantį 10-čiai 
tūkstančių gyventojų, toli 
pralenkia tokias išsivysčiu
sias šalis, kaip VFR Danija, 
Norvegija.

Visaliaudinis švietimas, 
aukštojo mokslo suklestėji
mas buvo tas tvirtas pama
tas, ant kurio išaugo šiuolai
kinis Lietuvos mokslas. Pir
maisiais pokario metais tetu
rėjome vos 30 mokslininkų. 
Dabar Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos sistemoje dirba 
12 institutų, o mokslų dakta
rų respublikoje turime 329 ir 
apie 5,000—mokslų kandida
tų. Iš viso mokslinį darbą 
dirba apie 13,5 
darbuotojų.

Šventėje kalbėjęs žurnalis
tas Sigitas Krivickas palin
kėjo laisviečiams daug svei
katos ir jėgų jų kilniame 
darbe savo gimtinės tėvų 
žemės, jos liaudies labui. 
Povilas Venta savo kalboje 
prisiminė tuos žmones, kurie 
visą savo gyvenimą, nors 
būdami toli nuo Tėvynės, 
dirbo, kovojo liaudies intere
sų vardan, daug prisidėjo 
skleidžiant socializmo idėjas, 
teisingai vertinant istorinį 
lietuvių liaudies kelią, puose
lėjant pažangą ir taiką žemė
je.

tūkstančio

Vis platesnius 
sluoksnius į savo yei 
raukia kultūros-švięti

Šiais metais įvedus pirmą
ją Mažeikių naftos perdirbi
mo gamyklos eilę respubliko
je atsiranda nauja pramonės 
šaka—naftos perdirbimo
pramonė. Pirmoji šios gamy
klos eilė galės per metus 
perdirbti 6 milijonus tonų 
naftos. Antrąją eilę, kurios 
galingumas 9 milijonai tonų 
naftos, numatoma įvesti 1985 
metais. Jau 1990 metais ga
mybos intensyvinimo sąskai
ta Mažeikių naftos perdirbi
mo gamyklos pajėgumas 
sieks 20 milijonų tonų naftos 
per metus.

gyventojų 
yeiklą įt- 

imo įs
taigos. Šiandien net toli
miausiuose respublikos kam
peliuose veikia kultūros na
mai, bibliotekos. Dabar Lie
tuvoje yra 1357 klubinės, 
įstaigos, 39 muziejai, 2118 
bibliotekų. Iš viso biblioteko
se sukaupta daugiau 30 mili
jonų knygų.

Ne už kalnų ta diena, kai 
mūsų respublikoje bus su
kurta dar viena svarbi pra
monės šaka—atominė ener
getika. Numatoma, kad jau 
1983 metais stos į rikiuote

Vienu iš svarbiausių kultū
rinės statybos laimėjimų res
publikoje yra tikras literatū
ros ir meno suklestėjimas. 
Palyginti mažos tautos me
nas, literatūra ir kita dvasi
nė kūryba, išėjo į plačią 
tarptautinę areną. Jos kny
gos, dailės kūriniai, atlikėjų 
kolektyvai gerai žinomi ša
lies, užsienio skaitytojui ir 
žiūrovui. Lietuvių literatūra 
verčiama į 54 tarybinių ir 
užsienio tautų kalbas, dailės 
parodos apkeliavo visus že
mynus, mūsų artistams plojo 
Paryžius ir Berlynas, Ottawa 
ir Melburnas, Chicago ir 
New Yorkas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
I

Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 418 

Telefonas: 846-1970

Didžiojo Tėvynės karo me
tais Vilkaviškio rajone veikė 
pogrindinė antifašistų grupė, 
kuriai vadovavo Ona Eidu- 
kaitytė ir tai pogrindinėje 
grupėje priklausė ir veikė 
Marytės Zeikus brolis Justas 
Bružas.

Viena iš pogrindinės ap- 
jskrities komjaunimo organi- 
izacijos vadovų užmezgė ry- 
išius su “Margerio” partizanų 
i būriu, kuris stojo į kovą su 
fašistais ir keletas iš jų žuvo.

Komunistas partizanas
Rugpjūčio 3 d. New Yorko Justas Bružas buvo užmez- 

apylinkės progresyvūs lietu- gęs ryšius su Šakių partiza- 
viai buvo susirinkę į “Lais- nais. Tačiau jis pateko į 
ves” salę paminėti Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvoje 
40-mečio sukaktį. Žmonių 
prisirinko geras skaičius. Iš 
Marylando atvyko Marytė 
Zeikus (Bružaitė), kuri daug 
metų gyveno Brooklyne, pri
klausė prie progresyvių lie
tuvių organizacijų ir daug 
dirbo parengimuose. Ji su 
dukromis dainavo Aido cho
re.

Marytė sakė: paskaičiau 
“Laisvėje”, kad bus rengia
mas paminėjimas 40-mečio 
sukaktis. Man tas minėjimas

gestapo nagus ir buvo nu
kankintas.

Taigi Marytė Zeikus (Bru
žaitė). prisimindama savo 
mylimą brolį Justą, kuris 
kovojo už Tarybų Lietuvos 
valdžią ir už liaudies reikalus 
paaukodamas savo jauną gy
vybę, paskyrė “Laisvei” 
$150, Aido chorui $25, Mote
rų klubui $20.

Maryte, mes išreiškiame 
Tau širdingą užuojautą nete
kus brolio Justo ir labai 
didelis ačiū Tau už paramą 
mūsų organizacijoms. P. V.

Krivickų šeima — pirmoje eilėje dvynukai Jonas ir Jur
ga; antroje eilėje dukra In- ga, Žurnalistai Irena ir Sigi
tas.

BRIEFS

Nusišypsok! Sveikinu visus 
laisviečius

— Na, ir apsileidimas to Aš jau svečiuojuosi Lietu-
pašto pas mus! Visai negali- j voje. Kelionė buvo gera, 
ma susirašinėti. j oras taipgi geras. Vilnius

— Nieko panašaus. Man, j labai pagražėjęs. Visur šva-
pavyzdžiui, neprapuolė nė ra, žmonės visi gražiai apsi- 
vienas laiškas. rengę. Maisto yra visiems

— O aš pasiunčiau savo i užtenkamai —niekas neba- 
skolininkams keletą laiškų 
bet negavau jokio atsakymo.

—Dėduk, dėduk, užmerk 
akis!

— Dėl ko, vaikeli?
— Mamytė sakė, kada 

merksi akis, bus mums 
riau!

NEW XORK, N. Y.

Mirus

Jonui Karpavičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo dukrai ir žentui 

Olgai ir Charles Skelley, jo sūnui Edward ir jo 
šeimai; taipgi visiems artimiesiems ir draugams.

N. ir P. Ventai
K. Bender
A. Rainienė
A. ir W. Yuskovic
A. Young

W. A. Malin 
Anne Yakstis 
J. Siurba
E. N. Jeskevičiūtė
S. Stasiukaitienė

Ieva Mizarienė

NEW YORK, N. Y.

In memory of

John Karpavich
DIED

'O

August 3, 1980 r
Our deepest sympathy to his daughter Olga, her 

husband Charles Skelley, son Edward and his 
family.

MR. & MRS. BORIS TKACH
Bristol, Conn.

BALTIMORE, MD.

Mirus

J. Staniui
Nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Jennie, 

giminėms, draugams ir pažįstamiems.

N. P. DUDONĮ AI
P. GIŽAUSKIENĖ
P. ŠLAJUS

Aston, Pa.

uz-
ge-

j dauja.
: Derlius apie Vilnių labai 
geras, o seniau sako, būdavo 
labai prastas. Už poros sa
vaičių pradės javus nuimti, 
kad tik oras išsilaikytų ge
ras. Sako šiais metais daug 
priaugo šieno—bus geri me
tai.

Visi laukia gerų žinių apie 
A. Bimbą—kad greit pa
sveiktų.

Visiems labas,
G. Waresonas

Susižeidė
Rugpjūčio 3 d. Julia Shim- 

kienė, mūsų visų pažangiųjų 
draugijų narė, “Laisvės” 
skaitytoja ir rėmėja, ruošda- 
muosi namuose puolė ir jai 
lūžo šlaunies kaulas. Ji dabar 
randasi Lutheran 
Center, 2nd Ave. 
Street, Brooklyn, 
kambarys 321-B.

Linkime mielai 
greit sugyti.

1 Patricia Beyea from New 
.York writes in The New 
York Times:

“How remarkable that the 
United States delegation to 
the Women’s Conference in 
Copenhagen can proudly 
sign the world convenant to 
end discrimination against 
women while at home we 
can’t pass the Equal Rights 
Amendment. Our posture to
ward the rest of the world 
certainly seems noble, if not 
self-righteous.

The cliche “Do as I say, 
not as I do” contains more 
honesty than our schizophre
nic stance on sex discrimina
tion.” * * *

The average American 
spends about $600 each year 
on medical services, accor
ding to a recent government 
report. 

* * *
More than half the homes 

in America will have a perso
nal computer system that 
will be playmate, teacher, 
cooking consultant and finan
cial planner before the end of 
the Eighties, say resear
chers.

Mayor Koch formally en
dorsed Bess Meyerson, in 
her campaign for the Demo
cratic nomination for the 
United States Senate. 

* ♦ ♦
From the papers you can 

see how it is in Moscow 
during the Olympic Games: 
The streets sparkle under a 
blue summer sky. The police 
are friendly and attentive. 
Store clerks are willing and 
helpful. The flags waving all 
over town. They are impres
sed—5,500 journalists and 
60,000 foreign tourists.

The main Olympic press 
center on Zubovsky Boule
vard is a model of coordina
tion and convenience. Jour
nalists can dine in splendor 
at three restaurants open 
almost around the clock. The 
telephones are connected to 
an automatic dialing ex
change, so it is possible to 
dial France, Britain, Germa
ny and the United States 
directly. Those familiar with 
Olympics say the arrange
ments are most efficient that 
they have known. Use

Medical 
ir 51st

draugei

Tėviškė
Čia Nemunas tyliai 

pliuškena,
Dunojaus bangelė švelni, 
Upelis po kojom sruvena 
Ir šlama alksnynai žali;

Čia Vaitbalio pieva pakvipus 
Prisėta margųjų žiedų; 
Višiupiškės kalnan palipus 
Dar matosi žymės kovų.

Čia Mokesčio kalną dabina
■ Pušynų daina nuostabi,

O antrą—Balčiūno vadina: 
Čia buvo sodyba graži.

Upelis vingiuoja pro kalnus 
Vadinamas Balčiūno vardu, 
O saulė po Dubi us maudos, 
Ant mėlynų supas bangų.

į Čia Išmotos kelias smėlėtas,
; Vedegynės gojelis jaukus . . .
j Jaunystės čia dienos saulėtos
■ Už viską brangesnės mm bus
i Kęstui-'- K^»nn..»i

People at the games line up to purchase bottles of 
Pepsi-Cola.




