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KRISLAI
P. Bonoskio nauja knyga 
“Laisvės” vajaus reikalais 
Pasaulio kapitalistams 

perspektyva bloga 
' Pietų Korėja ieško 

gigantiškos paskolos 
Dar apie Tarybų Lietuvoje 

viešnagę
IEVA MIZARIENĖ

Šiame “Laisvės” numeryje 
skaitysite angliškai Daily 
World redaktoriaus Conrad 
Komoręwski parašytą recen
ziją apie naujai Maskvoje, 
išleistą Philipo Bonoskio 
knygą. Ją išleido Progress 
Publishers, Maskvoje, 261 
PP-

Knyga pavadinta “Are our 
Moscow reports giving us 
the facts about the USSR?

• Draugą Bonoskį sveikina
me!

Ryt, spalio 1 d. prasideda 
“Laisvės” vajus. Praėjusį 
pirmadienį “Laisvės” direk
torių tarybos posėdyje daug 
kalbėjomės apie mūsų taip 
mielo laikraščio ateitį. Reikia 
kiekvienam skaitytojui ir rė
mėjui susirūpinti laikraščio 
tolimesniu gyvavimu. Užsi
daro ne tokie laikraščiai kaip 
mūsų, amerikiečių didlapiai, 
dėl stokos finansų. Tad, per 
šį vajų prašome vajininkus 
kreipti dėmesio į finansinę 
padėtį. Prašome skaitytojus 
taipgi aukoti pagal savo išga
lę.

Atrodo, kad iš mados išėjo 
suruošti pobūvius mūsų pa
žangiųjų laikraščių naudai. 
Ypatingai per šį vajaus laiko
tarpį (spalio 1 d. iki gruodžio 
31 d.) būtų labai gražu, jeigu 
kolonijose prisimintume laik
raščių padėtį ir paskirtume 
bent po vieną didesnį renginį 
laikraščio naudai.

Rugsėjo 22 d. Paryžiuje 
susirinkusi Ekonominės koo
peracijos ir išsivystimo (Or
ganization for Economic Coo
peration and Development) 
organizacija pranešė, kad ka
pitalistiniame pasaulyje per 
ateinančia dekadą nedarbas 
didės. Jų nuomone, kapita
listinė ekonomija sustings 
(stagnate), o darbų ieškos 
vis didesnis jaunųjų žmonių 
skaičius.

1984 metais dvidešimts-ke- 
turiose pažangiose šalyse, 
priklausiančių šiai organiza
cijai, nedarbas pakils ma
žiausia penkiais milijonais, iš 
viso pasiekdamas 35 milijo
nus žmonių. Situacija bus 
blogiausia JAV, Kanadoje, 
Britanijoj ir Japonijoj.

□
Pietų Korėja reikalauja 

penkių milijonų dolerių nau
jos paskolos, išsilaikyti nuo 
dabartinės baisios ekonomi
nės padėties.

Hong Kongo bankeriai sa
ko, kad Pietų Korėja yra 
ketvirta didžiausia užsienyje 
skolintoja pasaulyje — ma
noma, kad jos skolos siekia 
38 bilijonus dolerių.

Kai prieš keletą savaičių 
buvau Tarybų Lietuvoje, bu
vo malonu susitikti, padrau
gauti, pasisvečiuoti pas Ame
rikoje dirbusius LTSR drau
gus: Albertą Laurinčiuką; 
Edmund# Juškį ir jo visą šei
mą, įskaitant ir anūkę Ga
brielę; Rimą ir Nijolę Mali
šauskus; Joną, Bangą ir Da
rių Lukoševičius; Osvaldą

"Taikos saugotojai" 
dabar tikrojo karo 
dalyviai X ,

Beirutas. — Padėtis Liba
ne vis labiau komplikuojasi, 
bet viena aišku : amerikie- 
čių-prancūzų-italų karinės jė
gos, kurios čia buvo atsiųs
tos taikos saugojimo sumeti
mais, dabar pačios tapo pil
nomis karo dalyvėmis.

Dar keturi Amerikos mari
nai sužeisti, kai artilerijos 
šoviniai gausiai krito aero
dromo apylinkėje, kur apie 
1,200 JAV marinų turi savo 
stovyklą. Tuo tarpu praneša
ma, kad šoviniai lėkė ne vien 
iš rytų, kur Šuf kalnyne 
veikia druzų sektos milicija, 
bet ir iš pačių pietinių sosti
nės Beiruto distriktų, kur 
musulmonų milicija “Amai” 
vėl atnaujino veiklą.

Libano valstybinis radijas 
praneša, kad prezidentas G. 
Mejalas du kartu aplankė 
fronto linijas. “Fronto linija” 
tai paties Beiruto rytiniai 
priemiesčiai ir gretimai kal
nai, kur valstybinė armija ir 
krikščionys-falangistai bando 
atsilaikyti, o jiems padeda 
Amerikos artilerija ir Pran
cūzijos lėktuvai.

Suimtas Bulgarijos 
prekybos atstovas

New York. — FBI agentai 
suėmė Bulgarijos prekybos 
atstovybės tarnautoją Penju 
B. Kostadinovą. Jis kaltina
mas šnipinėjime. Federalinis 
tyrinėjimo biuras sako, kad 
Kostadinovas praeitais me
tais susitiko su jaunu ameri
kiečiu, kuris kaip vyresnis 
studentas viename universi
tete turėjo kontakto su 
“branduolinėmis paslapti
mis”. Kaltinama, kad Kosta
dinovas įtikino jam perduoti 
slaptus dokumentus, bet tas 
studentas tuo pačiu laiku 
visą reikalą pranešęs FBI 
agentams ir su tais agentais 
bendradarbiavo.

FBI sako, kad Kostadino
vas buvo suimtas kai išėjo iš 
restorano, kur tas studentas 
jam įtiekęs dokumentus.

Šamiras jau
Izraelio premjeras

Jeruzalė. — Premjerui Be
gin rezignavus, naujuoju 
premjeru tapo Ichok Šamir. 
Naujasis premjeras priklau-* 
so tai pačiai ultra-dešiniųjų 
sionistų organizacijai “He-, 
rut” kaip ir Beginąs. Mano
ma, kad Šamir yra dar aršes
nis šovinistas negu Begi
nąs, — jis stojo net prieš 
taikos sutartį su Egiptu. Jis 
taipgi yra tvirtas Vakarinio 
kranto prijungimo prie Iz
raelio šalininkas.

San Salvador. — San Vin
cente provincijoje tarp liau
dies sukilėlių ir valdžios ka
riuomenės vyksta smarkūs 
mūšiai.

Aleksą; Ričardą Vaigauską, 
Romaną Krivicką, Vytautą 
Daujotį.

O ką jau kalbėti apie drau
gus, kurie JAV buvo atvykę 
kaip turistai. Tiek daug suti
kau draugų Lietuvoje, kurie 
man sakė: “pas Jus buvome 
“Laisvėje” bei. Jutų namuo
se”. Kaip malonu! i

DAR 18 MENESIŲ Grubusis vidaus reikalų 
sękretoriaus pareiškimas

Marinų korpuso komandantas generolas P. Kelley ir Valstybės sekretorius 
George Shultz Kongreso atstovų būto užsienio reikalų komitete. Ąiškindamas 
įvykius Libane, Kelley pakartotinai per klaidą sakė “Mūsų marinai 
Vietname”. Shultz susirūpinęs užsidengia veidą ....

Washington. — Senato už
sienio reikalų komisija nuta
rė duoti leidimą valdžiai pa
laikyti marinus Libane dar. 
18 mėnesių. Reagano admi
nistracija iš viso to balsavi
mo nenorėjo, nes ji laikosi 
nuomonės, kad JAV j£gų 
lokavimas Libane nepriklau
so nuo kongresinių nutarimų 
ir yra grynai tik administra
cijos reikalas.

Susirūpinimas dėl taip va
dinamų “taikos saugotojų” 
vis gilesnio įsivėlimo į Liba- 
no vidujinį karą Europoje 
auga. Prancūzijos darbinin
kiškas laikraštis “l’Humani- 
te” sako, kad Prancūzija fak- 
tinai sugrįžta į Libaną, buvu
sią jos koloniją, kaip nauja 
kolonialė jėga. Amerikiečiai 
elgiasi, lyg drdzų-musulmo- 
nų-palestiniečių jėgos yra jų

priešininkės, ir jie turi padė
ti Gemajelo vadovaujamiems 
krikščionipis. Italija irgi vis 
labiau įsivelia: jos užsienio 
reikalų ministras Giovianni 
Spadolini pareiškė, kad Itali
ja pageidautų turėti teisę 
naudoti karinės aviacijos ba
zę britų valdomoje Kipro 
salos dalyje savo lėktuvams, 
kurie galėtų iš ten skraidyti į 
Libaną. Į

Filipinų diktatūra stengiasi apsiginti

Manilos policijos viršininkas Narciso Cabrera [baltais marškiniais] asmeniškai 
vadovauja akcijai prieš demonstrantus.

Manila. — Po masinių anti
valstybinių demonstracijų, 
kuriose žuvo keliolika žmo
nių, Filipinų karinė diktatūra 
pradėjo žiauriomis priemonė
mis atsteigti tvarką. Prezi
dentas Markos per televiziją 
paskelbė, kad demonstraci
jos nebus toleruotos, o Mani
los policijos viršininkas Nar
ciso Gabrera pats asmeniškai 
gatvėse vadovavo policijos 
būriams, kurie stengėsi su
laikyti demonstrantus. Kaip 
ir ankstyvesnėse demonstra
cijose, Manilos gyventojai 
žygiavo link prezidento Mar
kos rūmų> reikalauti jo pasi
traukimo.

Tuo tarpu pranešama, kad 
prezidentasJReagan pakeičia 
savo vizito Filipinuose pobū
dį. Buvo planuota, kad jis

lankysis Maniloje, kur bus 
iškilmingai sutiktas ir priim
tas prezidento Markoso. Da
bar skelbiama, kad Reaganas 
Filipinuose aplankys tik 
Amerikos karinę bazę, o su 
Markosu gal visai ir nesusi
tiks.

Vietoj bažnyčios 
reikalų—politikai

Varšuva. — Savaitraštis 
“Politika” sako, kad Lenkijos 
katalikų bažnyčia nesitenki
na ganytpjiška veikla ir vis 
labiau ir agresyviau įsitrau
kia į politinę veiklą. “Morali
niai klausimai nelošia svar
biausios rolės Lenkijos baž
nyčios viršūnėse, —- vietoje 
to ten siekiama politinės ga
lios . . .”

Atleidžia žudikams
Buenos Aires. — Argenti

nos karinė valdžia pravedė 
įstatymą, pagal kurį tie ka
riškiai ir policininkai, kurie 
nukankino tūkstančius opozi
cijos žmonių, nuo bausmių 
atleidžiami — jie gauna “pil
ną amnestiją”, nors jie dar 
nebuvo apkaltinti.

Manoma, jog karinė val
džia nori užtikrinti, kad po 
rinkimų, kuomet civilinė val
džia turės perimti Argenti
nos valdymą, kariškiai ir 
policininkai nebus traukiami 
atsakomybėn. Apskaičiuoja
ma, kad karinės valdžios 
žudikai nukankino bent 
10,000 politinių kalinių.

Washington. — Vidaus rei
kalų sekretorius James G. 
Watt dar kartą grubiai išsi
šoko: jis pareiškė, kad pata
riamoje komisijoje apie ang
lies reikalus jis turi “gerą 
mišinį — vieną juodą, du 
žydu, vieną moterį ir vieną 
raišą”, ir jis dargi vartojo 
paniekos išsireiškimą'“crip
ple”. Praeityje Watt padarė 
panašius “jumoristinius” pa
reiškimus kalbėdamas apie 
indėnus, senus žmorfes, jau
nimą ir t. t.

Šis Watt išsišokimas iškėlė 
audrą protestų. Buvusio pre
zidento Roosevelto sūnus pa
reiškė, kad jo tėvas buvo 
raišas, kad apsirgęs vaikų 
paralyžium (polio) jis likusį 
gyvenimą negalėjo vaikščio
ti. “Watt grubus pasisaky
mas yra mano tėvo įžeidi
mas,” sakė Roosevelto sū
nus.

Grupė senatorių iš paties 
Watt partijos, republikonai, 
reikalavo, kad Watt rezig
nuotų, o jeigu jis nerezig
nuos, kad prezidentas Rea
gan jo paprašytų pasitraukti. 
Connecticut republikoniškas 
senatorius Schweiker išsi
reiškė dar tvirčiau, pasaky
damas, kad Watt atstovauja 
Amerikos galvojimo atma
tas, ir kaip atmatą, reikėtų 
ir jį išmesti į sąšlavyną”.

Watt atsiprašė prezidento 
ir pačių komisijos narių, ir iš

pradžios bandė iš to viso 
reikalo padaryti menkniekį. 
Prezidentas Reagan jo atsi
prašymą priėmė ir taip pat 
stengėsi viską nuraminti. 
Bet po kelių dienų paaiškėjo, 
kad dalykas nenusistovės. 
Senato republikonų frakcijos 
vadas sen. Howard H. Baker 
išsireiškė, kad sekretorius 
Watt jau “atgyveno savo 
naudingumą”. Panašiai išsi
reiškė Maureen Reagan, pre
zidento duktė, kuri darbuo
jasi kaip moterų reikalams 
specialistė Republikonų par
tijos nacionaliniame komite
te. Ji sakė, kad jeigu Watt iš 
tikro būtų Reagano draugas, 
jis jam būtų naudingesnis 
atsistatydindamas. Stebėto
jai iš to darė išvadą, kad 
prezidentas Reagan norėtų 
Watt’o atsikratyti, bet neno
ri jo išmesti.

New Yorko “Times” veda
majame sakė, kad šaliai jau 
nusibodo priiminėti vidaus 
reikalų sekretoriaus vieną 
atsiprašymą po kito. Jis atsi
prašė, kai pareiškė, kad 
Amerikos indėnai yra tingi
niai ir todėl nori gyventi 
rezervacijose, kuriose vieš
patauja socializmas ... Jis 
atsiprašė, kai pareiškė, kad 
mūsų šalyje gyvena dviejų 
rūšių žmonės: amerikiečiai ir 
liberalai. Ir jis atsiprašė po 
to, kai pareiškė, kad beveik 
visas mūsų jaunimas yra 
degeneruotas, išsigimęs.

KARO VETERANAI LABAI SUSIRŪPINĘ
VARŠUVA, VIII. 31. 

(TASS-ELTA). Čia įvyko ko
votojų už laisvę ir demokra
tijų sąjungos — Lenkijos ka
ro veteranų organizacijos — 
vyriausiosios tarybos posė
dis. Sveikinimo Laibą posė
džio dalyviams pasakė LJDP 
CK pirmasis sekretorius, LLR 
Ministrų tarybos pirmininkas, 
LLR nacionalinės gynybos 
ministras V. Jaruzelskis.

Priimtame pareiškime karo 
veteranai pareiškė didelį su
sirūpinimą, kad padėties rai
da pasaulyje yra pavojinga. 
Ją komplikuoja JĄV admi
nistracijos ir Amerikos są
jungininkų spekuliacijos, 
ypač doktrina, kad tariamai 
yra galimas „ribotas bran
duolinis karas", taip pat pla

nai dislokuoti Vakarų Euro
poje naujas Amerikos bran
duolines vidutinio nuotolio 
raketas.

Konstruktyvią TSRS pa
žiūrą į kardinalias dabarties 
problemas, pabrėžiama pa- 11 
reiškime, patvirtina naujos 
Tarybų Sąjungos taikios ini
ciatyvos, išdėstytos draugo 
J. Andropovo atsakymuose į 
„Pravdos" laikraščio klausi
mus. Mes tvirtai remiame 
šiuos pasiūlymus ir solidari- 
zuojamės su antikariniu ju
dėjimu pasaulyje.

Kovoje už taiką ir tarptau
tinį saugumą, sakoma pa
reiškime, vis didesnę reikš
mę įgyja Lenkijos susitelki
amas su TSRS ir kitomis so
cialistinėmis šalimi*.

Lėktuvų bendrovė 
bankrote \

Aštuntoji savo didumu 
Amerikoje lėktuvų bendrovė 
Continental paskelbė bank
rotą. Iš 12 tūkstančių tar
nautojų atleido net 65 pro
centus. Būk tai, buvęs me
chanikų streikas bendrovę 
privedęs prie tokios krizės. 
Per paskutinius šešis mėne
sius bendrovė turėjo 84 mili
jonus dolerių nuostolio.

Continental oro linijos skri
dimai tarp didžiųjų Amerikos 
miestų, .kaip Chicago, Den
ver, Houston, Los Angeles, 
San Francisco buvo labai 
geras patarnavimas.

Washington. — Baltųjų rū
mų aukštas pareigūnas pa
reiškė, kad Jungtinės Valsty
bės ūiko ^Tarybų Sąjungą 
atsakominga už tai, jog ji 
nepaveikia Sirijos, kad ji 
savo ruožtu paveiktų druzų- 
musulmonų koaliciją Libane 
neatakuoti valdžios kariuo
menės.

Tarptautinėje 
konferencijoje 
Palestinos klausimu

ŽENEVA, VIII. 31. (TASS-ELTA) 
Čia toliau dirba tarplaulinė kon
ferencija Palestinos klausiniu, su
šaukta SNO Generalinės Asam
blėjos nutarimu.

Plenariniuose posėdžiuose pra
sidėjo bendroji diskusija. Socia
listinių valstybių, arabų ir kitų be
sivystančių šalių atstovai demas
kuoja ekspansijos, rasinės pries
paudos, žmogaus teisių pažeidi
nėjime! politiką, kurią Izraelio 
vyriaušybė praktikuoja palesti
niečių ir kitų okupuotų arabų 
teritorijų gyventojų atžvilgiu.

Konferencija nutarė, kad su
tinkamai su SNO Generalinės 
Asamblėjos nutarimais, pagal ku
riuos Palestinos išsivadavimo or
ganizacija turi dalyvauti visuose 
forumuose, kur svarstoma padė
tis Artimuosiuose Rytuose, ši or
ganizacija yra pilnateisė dabar
tinės konferencijos dalyvė. Plo
jant susirinkusioms PIO delega
cija užėmė vietą tarp oficialių 
Ženevos forumo delegacijų.

GYVA PREKC
Gvatemaloje suimta gauja, 

pipkiavmj vaikai* Banditų 
bustinoje įasti uzrlArvb 16 
matylių. Kaip ia>o \T»R ta 
vaitiaštis ..Honcont '*, jie bu 
vo nupirkti iš vietinių skm 
dzių šeimų ir turėjo būt: 
parduoti Jungtinėse Valstijo
se.
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Budėti taikos sargyboje!
Neabejojama, kad paskiausių kelių savaičių įvykiai, 

smarkus santykių įtempimas tarp mūsų šalies ir Tarybų 
Sąjungos, labai pasunkino tęsti kovą už taiką. Kaip 
sriautas spaudoje, per radiją ir televiziją — liejasi 
kiršinimas prieš Tarybų šalį. Patys reakcingiausieji 
gaivalai, kraštutiniai šovinistai, birčistai, militaristai ir kiti 
dešinieji fanatikai išlindo į paviršių ir kelia nustelbiantį 
triukšmą. Faktas, kad tarp tų, kurie žuvo pašovus 
korėjiečių lėktuvą, buvo ir kongresmanas MacDonald, 
ultra-reakcinės Birch Society prezidentas, kiršintojams 
priduoda dar daugiau įkvėpimo.

Yra žmonių, kurie lyg jaučia, kad “dabar ne laikas” kelti 
balsą už taiką, reikalauti nusiginklavimo, geresnių tarptau
tinių santykių. Tie žmonės klysta. Dabar kaip tik laikas 
kovoti už taiką, — kaip tik, nes karo pavojus pasidarė 
didesnis, nes pro-karinės jėgos jaučia, kad atmosfera jų 
pusėje. Taikos šalininkai turi drąsiai ir toliau skelbti tiesos 
žodį: žmonija neprileis branduolinio karo!

Plati intervencija Libane
Kuomet pirmieji Amerikos marinų daliniai pasiekė 

Libaną, Washingtonas skelbė, kad jie ten pabusią kelias 
savaites, kad jų misija yra griežtai taikinga, kad jie net* 
neturės šovinių savo šautuvuose . . .

O dabar? Mūsų marinai ten ne tik* pastoviai stacijonuoti, 
bet jie iš savo patrankų apšaudo libaniečių-musulmonų 
pozicijas. JAV lėktuvai skraidinėja virš Beiruto ir 
apylinkės, renka informaciją ir instruktuoja valdžios 
kariuomenę, kur bombarduoti musulmonus. Ir dar dau
giau — kariniai JAV laivai prie pat kranto stovinėja, 
atsukę patrankas į rytus . . .

Apie marinų sugrąžinimą namo dabar ir kalbos nėra, nes, 
kaip tik atvirkščiai, vis daugiau kalbama apie jėgų 
padidinimą. Marinų korpuso komandantas anądien pareiš
kė, kad marinai Libane nedalyvauja kariniuose veiksmuo
se, nors jie šaudo, bombarduoja . . . Kaipgi galima šaudyti 
ir bombarduoti nedalyvaujant kariniuose veiksmuose? 
Komandantas taip ir neišaiškino.

Amerikos žmonės, kurie iki šios dienos taip skaudžiai 
atsimena intervenciją Vietname, kurie rįžtasi kovoti prieš 
intervenciją CentraŪnėje Amerikoje, turėtų suprasti, kad 
kas vyksta Libane, yra plati, nuoga JAV Intervencija prieš 
Libano žmonių interesus, už falangistų reakcinės valdžios 
išlaikymą. I

Rugsėjo 30 sukanka lygiai metai nuo dienos, kuomet 
Antanas Bimba užmigo amžinu miegu. Tą dieną jis dar
spėjo perskaityti ką tik išėjusį “Laisvės” numerį, padisku-
tuoti laikraščio tekstą su savo gyvenimo drauge Ilse
Jo palaikus su gilia pagarba saugo Lietuvos gimtasis 
kampelis, Panemunėlio kapinės prie pat gimtinio Valaikiš- 
kio kaimo. Jo atsiminimą saugo Amerikos darbininkų 
klasė, kurios eilėse jis kovojo per beveik 70 metų.

Mums, laisviečiams, Antano Bimbos netekimas yra 
ypatingai skaudus smūgis. Jo mirtis atvėrė neatitaisomą 
spragą, kurią mes galime tik dalinai užpildyti. Prisiminda
mi mūsų mylimą draugą ir vadovą, mes čia perduodame 
ištrauką iš jo 1957-ais metais rašytų autobiografinių 
bruožų. Ištrauka iš to laikotarpio, kai jis atvyko į 
Brooklyną, redaguoti siuvėjų unijos leidžiamąTlietuvių 
kalbą organą “Darbas”. \

Popiežius Austrijoje
Pasaulis jau pilnai priprato prie dabartinio popiežiaus 

Jono Povilo, kuris yra tikras keliautojas — mažai teliko^ 
šalių, kur jjs nesilankė, kur išlipdamas iš lėktuvo jis nebūtį 
parpuolęs ^niubščias, pabučiavęs vietinę žemę .

Bet jo apsilankymas Austrijoje iššaukė ypatingą atsilie
pimą pasaulyje. Popiežius per tą savo kelionę parodė, kad 
jis pamatiniai yra senoviško galvojimo žmogus, kad jis 
mato krikščionybę kryžiaus karų epochos akimis ....

Popiežius lankėsi Viennoje ryšium su 300 metinėmis nuo 
to laiko, kai austrai atrėmė Turkijos armiją, kuri buvo 
apsupusi Vienną. Konfliktas tada buvo tarp dviejų 
imperijų, bet austrai save perstatė krikščionybės gynėjais, 
“europietiškos civilizacijos riteriais”, kurie atremia lauki
nes azijietiškas gaujas . . .

Moderniškieji istorikai tų teorijų nekartoja, bet popiežius 
Jonas Povilas nesidrovėjo prabilti apie Vienhą kaip 
krikščioniškąjį, civilizuotą miestą. Ar tas reiškia, kad 
dabartinės Turkijos sostinė Istanbulas necivilizuotas? To 
faktinai jo paklausė vienas Turkijos laikraščių.

Popiežius visuomet didžiavosi, kad jis įgudęs diplomatas. 
Bet mums atrodo, kad kuo ilgiau jis sėdi Švento Petro 
soste, tuo labiau jis parodo savo visokias silpnybes.

McGovernb kandidatūra
Buvęs senatorius George McGovern vėl nori kandidatuoti 

į JAV prezidentus. Jis paskelbė, kad Demokratų partijos 
konvencijoje jis išstatys savo kandidatūrą ir bandys būti 
nominuotas.

McGovern yra gerai pažįstamas Arfręrikos žmonėms. Jis 
buvo prezidentiniu kandidatu, bet smarkiai pralaimėjo, kai 
Nixonui pasisekė įsigauti į Baltąjį namą. Vėliau McGovern 
prarado ir savo vietą senate, nes , reakcinės jėgos 
koncentravosi neprileisti jo laimėjimo.

Bet McGovern neprarado vilties. Ir, štai, jis vėl bando 
savo liimę. Ar Amerikos žmonės išgirs jo balsą? Mes labai 
abejojame. Neabejojama, kad McGovern būtų pažangiau
sias demokratinis kandidatas. Jis aiškiau negu aštuoni ar 
devyni likusieji aspirantai stoja už taiką, už detantą ir t. t. 
Bet jis pradėjo savo kampaniją pervėlai ir taipgi su menka 7 
energija. Visgi, gerai, kad jis kandidatuoja, nes jo 
priešrinkiminėje kampanijoje žmonės turės progą išgirsti 
gan blaivų balsą.

NELAIME AUKSO 
KASYKLOSE

Brazilijos pietryčiuose 
esančiose aukso kasyklose 
įvyko avarija, kurios metu 
žuvo 16 ir sužeista 30 auk

so ieškotojų. Kaip tik šiame 
rajone — Siera Peladoje — 
buvo rasti keli stambūs auk
so grynuoliai ir nuo 1980 
metų laimės čia ieško dešim
tys tūkstančių žmonių. Po 
avarijos policija blokūoja 
kelius j kasyklų rajonų.

Į Brooklyn, N.Y. pribuvau 
1919 metų pavasarį. Tuoj 
susisiekiau su unijos centru. 
Pasirodė, kad mano raštinė 
bus New Yorke, Union 
Square didžiuliame unijos 
pastate, kartu su raštinėmis 
kitų unijos laikraščių redak
torių. “Darbas” bus spausdi
namas ne kurioje lietuviško
je spaustuvėje, bet bendro
joje visų unijos laikraščių. 
Visiškai nebūsiu surištas su 
lietuviškomis spaustuvėmis.

Dar žodis kitas apie pačią 
uniją. Unijos vadovai buvo 
Sidney Hillmanas, pirminin
kas, ir J. Schlossbergas, 
sekretorius-iždininkas. Pa
starasis buvo gerokai suau
gesnis, jau žilstelėjęs vyras, 
berods Amerikoje gimęs ir 
augęs.

Metai be Antano Bimbos
Jis buvo senosios Socialist 

Labor Party narys ir daug 
kairesnis (bent man taip at
rodė iš pasikalbėjimų su juo) 
už Hillmaną. Hillmanas buvo 
Socialistų partijos narys, “vi
durio” žmogus, bet jokios 
vietos partijos vadovybėje 
neturėjo. Jis buvo ateivis, 
žydiškos kilmėj iš Lietuvos. 
Su simpatija * prisimindavo 
Lietuvą. Abu buvo vienais iš 
pirmutinių žymių amerikie
čių ištiesti simpatijos ir pa
galbos ranką jaunutei Tary
bų Sąjungai. Abu visas savo 
jėgas buvo ^ukuopę unijinėje 
veikloje. Ėeikia nepamiršti, 
kad Amalgamated Clothing 
Workers of America unija 
buvo palyginant dar jaunutė, 
gimusi sunkiose kovose prieš 
rūbų siuvimo pramonės bo
sus ir senosios United Gar
ment Workers unijos biuro
kratus. Didelę unijos narių 
daugumą sudarė žydai ir ita
lai ateiviai. Jos veikalai ir 
pasisekimui buvo labai sunku 
ir dėl to, kad labai įtakingas 
ir turtingas žydų socialistų 
'dienraštis “Forwards” viso
mis jėgomis palaikė senosios 
unijos biurokratiją, piestu 
stojo prieš naująją uniją, 
tiesiog “šunis korė” ant jo
sios pažangiųjų vadovų. Tie
siog stebėtis reikia, kad to
kiose sunkios sąlygose nauja
jai unijai pavyko įsikibti į 
pramonę, laimėti daugumą 
vyriškų drapąnų siuvimo

pramonės darbininkų ir tapti 
efektingu faktoriumi visame 
Amerikos darbininkų uniji
niame judėjime. Tik su dide
le pagarba galiu prisiminti 
josios vadovus — Hillmaną ir 
Schlossbergį, su kuriais 
daug, daug kartų teko pasi
kalbėti ir padiskutuoti įvai
riais Amerikos darbininkų 
judėjimo klausimais ir rei
kalais.

• • • •
Kaip Antanas Bimba ben

dradarbiavo su Amerikos 
siuvėjų unijos vadovais, jis 
kiek vėliau bendradarbiavo 
ir su plieno darbininkų unijos 
vadovybe. Bimba rašo:

Kaip žinia, 1919 metais 
buvo smarkiai sustreikavę 
plieno pramonės darbininkai. 
Tai — buvo istorinė, be galo 
sunki ir aštri plieno darbinin
kų kova prieš plieno trustą ir 
jojo reikalus ginančią federa- 
linę valdžią, įvairių valstijų 
ir miestų valdžias. Prieš plie
no darbininkus buvo panau-

dotos visos kapitalistų jėgos. 
Streikui vadovavo įžymusis 
darbuotojas ir kovotojas Wil
liam Z. Fosteris, su kuriuom 
turėjau garbės per streiką 
susipažinti ir kuris, keletui 
metų prabėgus, įstojo į Ko
munistų partiją ir tapo jos 
pirmininku ir vadovu. Mūsų 
unija, rubsiuvių unija, šiam 
plieno darbininkų streikui gi
liai simpatizavo ir karštai jį 
rėmė. Vos streikui prasidė
jus, mūsų unija iš savo iždo 
streiko reikalams paaukojo 
šimtą tūkstančių dolerių. 
Tais laikais tai buvo nemaža 
suma. Be to mūsų unija pati 
viena ir bendromis jėgomis 
su kitomis unijomis rengė 
masinius mitingus, kuriuose 
aiškino plieno darbininkų ko
vos reikšmę. Reikia nepa
miršti, kad visuose plieno 
centruosė lietuvių darbinin
kų buvo daug ir jie visur 
šimtaprocentiniai dalyvavo 
streike. Didžiausia šlovė 
jiems! Neatsimenu, kad kur 
nors vienas lietuvis plieno 
darbininkas būtų streiklau- 
žiavęs. Daugelyje tokių ma
sinių susirinkimų teko kalbė
ti nuo vienos estrados su
Fosteriu. Neužmiršiu tų lai-
kų! Streikas, tiesa, buvo su-
triuškintas, bado ir kapitalis- 
tų-valstybės brutališkų jėgų 
sutriuškintas, bet jis paliko 
gilių pėdsakų Amerikos kla
sių kovos istorijoje.

• • • •
Antanas Bimba savo trum

pus biografinius bruožus pa
rašė 1957 metais, tai yra, 
būdamas 63 metų amžiaus. 
Jis negalėjo žinoti, kad jam 
dar lieka apie 25 metai gyve
nimo ir jis jau kalbėjo apie
gyvenimo saulėlydį. Bet fak
tas yra, kad jis liko energine 
gas ir darbštus beveik iki 
pabaigos. Atsiminimai bai
giasi tokia pastaba:

Dabar, jau, jei taip galima 
išsireikšti, įžengus į gyveni-, 
mb saulėlydį, dažnai pagal
voju: Nejaugi nebus progos 
gerai atsikvėpti ir pailsėti? 
Per visą gan ilgą laikotarpį, 
beveik nuo dienos, kaip įkė- 
liau koją į Amerikos žemę, 
neatsimenu nė vienos dienos, 
kad būčiau buvęs be kokio 
rūpesčio, be kokios nors 
veiklos ir atsakomybės. 
Taipgi neatsimenu/ momento, 
kad kada nors./netgi tais 
audringaisiais^fakcinių kovų 
laikotarpiais, kuomet, kar
tais, padėtis atrodydavo bai
siai tamsi, tiesipg desperatiš
ka, būtų kilusi mano galvoje 
mintis: mesiu, pasitrauksiu, 
tegu kiti ima visą darbą ir 
atsakomybę. Visas toks su
pratimas nesiderinamas su 
mano prigimtimi.

LTSR MIRĖ JADVYGA SUMAUSKIENE
Rugpjūčio 26 d. mirė re

voliucinio'- judėjimo ir par
tizaninės kovos Lietuvoje da
lyvė, sąjunginės reikšmės; 
personalinė pensininkė, TSKP 
narė nuo 1952! metų Jadvyga 
Sumauakienė. '

Gimusi 1924 metų lapkri-, 
čio 14 d. Kėdainių apskrities 
Šlapaberžės kaime valstiečių 
šeimoje, Jadvyga. Sumaus- 
kienė dar būdama paaugle 
pradėjo dirbti, pajuto socia
linę nelygybę, bedarbio da
lią. 1940 metų pradžioje ji

■j Pokario periodu J. Sumaus- 
kienė dirbo tarybiniuose or
ganuose, dalyvavo visuome
ninėje veikloje.

Už • aktyvų dalyvavimą 
partizaniniame judėjime ir 
stropų darbą bei aktyvią vi
suomeninę veiklą pokario 
metais J. Sūmauskienė apdo
vanota Raudonosios vėliavos 
ordinu ir medaliais.

Šviesus Jadvygos Sumaus- 
kienės atminimas visadas iš
liks ją pažinojusiųjų širdyse.

Grupė draugų
priimama j pogrindinę Lietu
vos Komunistinio Jaunimo 
Sąjungą.

Atkūrus Lietuvoje tarybi
nę santvarką, J. Sumauskie- 
nė aktyviai įsijungė į politi
nį krašto gyvenimą ir pradė
jo dirbti Kauno pionierių rū
muose.

Pirmosiomis Didžiojo Tėvy
nėj karo dienomis J. Sumaus- 
kienė pasitraukė i šalies gi
lumą, ir ruošėsi kovai prieš 
hitlerinius okupantus. 1942 
metų lapkričio pabaigoje ji 
atvyksta į Lietuvą ir daly
vauja daugelyje liaudies kėf- 
švtojų reidų. Jai patikimos 
,.Žalgirio" partizanų junginio 
ypatingų užduočių grupės 
vadovo pareigos. Drauge su 
kitais ruošė akciją, kurios 
metu buvo sunaikintas Šven
čionių apskrities hitlerinis 
vietininkas.

Siaubingas antpiodis
Pelės paprastai laikomos 

baigščjomis, nekaltomis būty- 
bėmilįv' Tačiau pustrečio 
tūkstančio Australijos Kaster- 
tono miestelio gyventojų iš 
pagrindų pakeitė savo nuo
monę po to, kai patyrė ma- 

, žųjų graužikų apsiaustį. Per 
dvi dienas pelės visiškai su
graužė namuose net cigaretes 
ir degtukus, jau nekalbant 
apie kruopas ir kitus valgo- 

> mus daiktus.

Per miestą niekas negalėjo 
nei praeiti, nei pravažiuoti, 
nes gatves dengė ištisas gy
vas pelių „kilimas". Ir tik su
stiprinti policijos būriai, sku
biai iškviesti iš visos Viktori
jos valstijos, arkliškomis nuo
dingųjų chemikalų dozėmis 
apvalė Kastertoną nuo pilkų
jų okupantų.

“Sųra kids, I knew yeu're hungry, but us military Mtars gotta keep up ou< snangth 
to protocl ya I"

"Kandienine
Tarp laiškų nuo skaitytojų, 

kurie spausdinami Lietuvos 
spaudoje, nemenką dalį su
daro laiškai, kuriuos rašo 
žemdirbiai, kaimo gyvento
jai. Čia paduodame du tokiu 
laišku, kurie tilpo vilniškėje 
“Tiesoje”:

Neseniai, susitikus kaimy
nams, aptarėme šiltą šieme
tę vasarėlę. Pasidžiaugėme, 
kad neblogai sekasi vasaros 
darbai kolūkio žmonėms. 
Prisiminėme lietingus, šaltus 
orus, kada žemdirbiui buvo 
tikrai nelengva. Pradėjome 
rikiuoti vasaras „ . .

Vyresnio amžiaus žmonės 
gerai atsimena 1940 metų 
vasarą. Nepaprastas buvo 
tai laikas. Kaimiečiai pradėjo 
kalbėti apie naują gyvenimą, 
žemės dalijimą. Net ir naktį 
tada biedniok&is sapnavosi 
žemė, didžiausias kaimo 
žmogaus turtas. Apie ją su-" 
kosi visos mintys, dėl jos 
valstietis turėjo daug vargo 
ir skausmo.

Prisiminiau kolektyvizaci
jos metus, kada nutarėme 
žemę dirbti išvien, kad nebū
tų nei biedniokų, nei turtin
gųjų. Apie ką tik mes tada 
nemąstėme, apie ką nesvajo
jome! Ir apie žemę, ir^apie 
savo vaikus,, ir apie rytdie
ną — turtingesnę, gražesnę. 
Buvo ir nerimo: ar teisingai 
elgiamės, ar neteks gailė
tis? . .

Išrinko tada žmonės mane 
pirmuoju Raitininkų kolūkio 
pirmininku. Pradžia buvo ne
lengva. Net kolūkio sąskaity
bos knygas su sąskaitininku 
Petru Guduku pirkome už 
savo pinigus. Kartą sutarė
me su juo kolūkio reikalais 
ankstyvą vasaros rytą ark
liuku patraukti į Druskinin
kus — buvusį mūsų rajono 
centrą. Laukiau, laukiau aš 
jo vieškely dar saulei netekė
jus ir nesulaukiau. Nuėjau 
pėsčias į jo trobą, radau jį 
nužudytą,, sudraskytas są
skaitybos knygas, raudančią 
žmopą. Buržuaziniai naciona
listai nenorėjo, kad mes nau
jai tvarkytume žemę.

Dvidešimt metų dirbau ko
lūkyje, dabar pensininkas. 
Skirtinga mūsų žemė ir mū
sų gyvenimas.

Einu, važiuoju dabar nau
jais/keliais, pro naujas tro
bas, per numelioruotus, su
tvarkytus laukus. Ir po kiek
vienos kelionės lengvai atsi
kvepiu — ne tuščiai prabėgo 
mūsų vasaros.

Jonas I liauga
“Dzūkijos” kolūkis, 

Alytaus rajonas 
Vaikai ir anūkai sako, kad 

aš per savo gyvenimą ne 
sykį apėjau Žemės rutulį. 
Turbūt teisybė. Daugiau 
kaip aštuoniasdešimt 
metų gerokai pavaikščiota, 
nors toli niekur nesu buvusi.

Nuo vaikystės lenkiau nuga
rą po aplinkinius dvarus, 
liejau prakaitą buožių lau
kuose. Mažylių susilaukiau 
trylikos. Dežimt užaugo.

Dabar mano kelias tik keli 
žingsniai. Išeinu iš kambario 
į kiemą, atsisėdu pavėsyje ir 
gėriuosi dukters Onutės iš
puoselėtais gėlynais, žaliąja 
lapija, kuri pinte apipynė 
mūsų namą, langus, takus. 
Galvoju, kokia Širdžiai miela 
vietele: greta linksmai klega 
kolūkio vaikų lopšelio-darže
lio mažyliai, toliau — Vytėnų 
aštuonmetė mokykla. Kas iš 
mūsų vaikystėje galėjo apie 
tai bent svajoti? Dabar gims
ta vaikas, ir žinai, kokie 
gražūs takeliai jo laukia į 
ateitį. Tik eik, stiprėk, būk 
žmogum.
- Kai “prieš trisdešimt metų 

mirė mano vyras Antanas, 
ne visi vaikai buvo dar užau
gę. Bet {vyresnieji globojo 
mažesnius, daug padėjo Ta
rybų valdžia. Visi išėjo į 
žmones, kas norėjo, įsigijo 
specialybes. Dabar sulaukiau 
dvidešimt anūkų, dvidešimt 
keturių proanūkių. Visi ma
ne aplanko, pasakoja savo 
naujienas: kam kaip sekasi 
moksle, darbe, gyvenime. 
Galiu pasidžiaugti gausių ir 
geru savo šeimos atžalynu. 
Gaunu personalinę pensiją, 
turiu viską, ko žmogui rei
kia. ,

Veronika Juškienė
Vytėnai, Jurbarko rajonas

Lemtingas 
sutapimas

Du vagys Medelpadės 
miestelyje (Švedija) pagrobė 
kelias dėžes brangių cigare
čių ir pabėgo nuo besivejan
čios policijos išvakarėse vog
tu automobiliu. Vėliau, nuo
šalioje, užmiesčio transporto 
stotelėje, pavargę ir paten
kanti, jie užmigo teisuolių 
miegu. Tačiau naktį smarkiai 
snigo, ir sukčių mašina atsi
dūrė sniego nelaisvėje.

Rytą į stotelę atvažiavo 
buldozeris vaduoti sniege 
įklimpusių autokeliautojų. Ta
čiau vos tik buldozerininkas 
atkasė sniegą nuo sukčių ma
sinos, vėl jį sustūmę. Ir dar 
daugiau apkasė, kad šie ne
galėtų net durelių praverti. 
O paskui nuvažiavo policijos. 
Paaiškėjo, kad vagys kaip tik 
iš jo pavogė automobilį, ku
riuo atliko operaciją su ci
garetėmis.

KAIP VIDURAMŽIAIS
Kai Pakistano diktatorius 

Zija ui Nakas lankėsi Vaš;n- 
gtone, žurnalo „Niusvik" ko
respondentas aukštojo svečio 
paklausė: ar tiesa, kad Pa
kistane. viešai plakami žmo
nės. Pakistano prezidentas 
patvirtino tai, kartu pasaky
damas, kad plakama papras
tai ir su „specaliais nurody
mais" — kai nuosprendyje 
nusakomas rykščių ilgis, pla
kimo vieta, kūno padėtis eg
zekucijos metu.
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Pasaulis be karų 
socializmo idealas

■S

V. Lenino Pilno raštų rinkinio 26 tomas lietuvių kalba
V. Lenino Pilno raštų rin

kinio dvidešimt šeštąjį tomą 
sudaro veikalai, parašyti pir
maisiais imperialistinio karo 
metais — nuo 1914 m. liepos 
iki 1915 m. rugpjūčio mėne
sio. Todėl didžioji dauguma 
tomo veikalų yra skirti karo 
problematikai.

Nuo Pirmojo pasaulinio ka
ro pradžios praėjo beveik 
septyniasdešimt metų. Šio ka
ro globalinio konflikto bren
dimą dar gerokai prieš, jam 
prasidedant numatė mokslinio 

•komunižmo pradininkai K.
Marksas it F. Engelsas. Jie 
ne kartą pabrėžė, kad iš visų 
kapitalizmo blogybių pati 
pavojingiausia yra karai, ku
riuos Sukelia grobuoniška jo 
prigimtis, įrodė, jog karas yra 
ne atsitiktinumas, n natūra
lus Ir dėsningas klasinės vi
suomenės reiškinys.

V. Leninas marksistinę karo 
teoriją praturtino naujais tėi- 
o'niais, remdamasis gilia aukš
čiausios kapitalizmo raidos 
pakopos — imperializmo — 
politinės ir ekonominės pri
gimties analize. 26-ame tome 
esančiame veikale „Socializ
mas ir karūs” V. Leninas iš
kėlė ypač reikšmingą ir iki 
šiol aktualų teiginį, kad bū
na dviejų tipų karai: ^petel- 
singi — imperialistiniai, gro
bikiški, ir teisingi — kai ko-' 
vojama su visokiomis eksplo
atacijos formomis, siekiama 
nacionalinių išsivadavimo. 
Nors marksistai visuomet 
smerkė karus tarp tautų, ta
čiau, pabrėžė V. Leninas, „ka
rų negalima panaikinti, ne- 
oanaikinus klasių ir nesukūrus 
socializmo", todėl kiekvieną 
karą reikia tirti Istoriškai, 
dialektiškai: „Istorijoje ne 
kartą yra buvę karų, kurie, 
nepaisant visų blogybių.. 
buvo pažangūs, t. y. naudin
gi žmonijos raidai, padėjo 
griauti ypač žalingus ir re
akcingus institutus (pavyz
džiui, autokratiją arba bau
džiavą)".

Pasaulinis imperialistinis ka
ras buvo sunkus išbandymas 
tarptautinei darbininkų kla
sei. Dauguma Europos social
demokratų partijų „pasibaisė
tinai išdavė savo įsitikinimus", 
pamiršo II Internacionalo 
kongresų antikarinius nuta
rimus, kuriais darbininkų kla
sė buvo raginama karo at
veju pradėti revoliucinę ko* 

_ vą su visomis buržuazinėmi\ 
vyriausybėmis, panaudoti 
tarptautinę krizę „kapitalizmo 
žlugimui pagreitinti". Daugu
ma fcuropos socialistų balsavo 

„už karo kreditus, rėmė impe
rialistų šovinisVnę propagan
dą, įtikinėjo darbininkus, kad 
prasidėjęs karas jų šalims 
esąs gynybinis. Veikaluose 
„H Internacionalo žlugimas", 
„Negyvas šovinizmas ir gy
vas socializmas" V.- Leninas 
parodė, kad II Internaciona
le vyravęs oportunizmafe ka
ro aplinkybėmis virto šoėial- 
šovih’zmu, ir tai buvo svar
biausia H Internacionalo žlu
gimo priežastis.

Šiuo Sudėtingu laikotarpiu 
tik V. Len no vadovaujami 
bolševikai karo klausimu lai
kėsi teisingos, revoflutinės 
pozicijos. Pačioje karo pra
džioje V. Leninas parašė gar
siąsias tezes „Rėvoliucihės so
cialdemokratijos uždaviniai, 
kilus Europoje karui" ir pa
rengė RSDDF^-CK manifestą 
„Karas ir Rusijos socialdemo
kratija". Tai pirmieji doku
mentai, kuriuose buvo api
brėžta ir nusakyta bolševikų 
partijos požičlja karo atžvil
giu, išdėstyti tarptautinei dar
bininkų klasei, jos partijoms 
iškilę uždaviniai: imperialis
tini karą paversti pilietihiu 
karu, siekti savo vyriausybių 
pralaimėjimo šiame kare, ko
voti dėl III Internacionalo Su
kūrimo, rengti darbo žmonės 
socialistinei revoliucijai. Tuos 
uždavinius jis plačiai išaiš
kino ir pagrindė straipsniuo
se „Apie savosios vyriausy
bės pralaimėjimą imperialis
tiniame kare", „Apiė načio- 
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Tiltas Palangoje. Suėję poilsiautojai ant tilto žiūri kaip leidžiasi saulė į Baltijos jūrą.
T

padarė nepa- 
išvadą, kad 
pradžių ^ali 

atskiroje ka*

liti

* 2

nalinį didžiarusių pasididžia
vimą", „Taikos klausimais" ir 
kituose.

Karo laikotarpio veikaluo
se V. Leninas Iškėlė labai 
svarbių teiginių, nusakančių 
karų pašalinimo iš visuome
nės gyvenimo perspektyvas. 
Jis marksistinę teoriją pra
turtino savo atrastu netoly
gios politinės ir ekonominės 
kapitalistinių šalių raidos dės
niu, būdingu imperializmo 
epochai. Remdamasis šiuo dės
niu, V. Leninas 
prastai svarbią 
socializmas iš 
laimėti vienoje 
pltalištihėje šalyje. Ši išvada 
pirmą kartą buvo šuformuluo- 
ta ir pagrįsta straipsnyje 
„Apie Jungtinių Europos 
Valstybių šūkį". V. Leninas 
pabrėžė, kad socializmui, kaip 
visuomenės santvarkai, iš pri
gimties yra būdingas taikos 
siėkimaš, kad „baigti karus, 
įgyvendinti taiką tarp tautų, 
nutraukti plėšimą ir smurtą 
— tai kaip tik mūfeų idealas". 
Jis numatė ir įrodinėjo, kad, 
socialistinei revoliucijai lai
mėjus keliose šalyse, pasikeis 
tarptautinė situacija ir Susi
darys sąlygos, kurios leis iš
vengti karų.

Šiais V. Lenino teiginiais 
vadovaujasi Tarybų Sąjungos 
Komunistų partija, kovoda
ma už taiką. Istorija patvirti
no jo numatymą, kad, susi
kūrus pasaulinei socializmo 
sistemai, karas nebus fatali 
būtinybė. Jo galima išveng
ti bendromis socialistinių ša
lių, taikingų nesocialistinių 
valstybių, tarptautinės dar
bininkų klasės ir visų taikos 
šalininkų pastangomis.

Labai svarbus yra tome 
spausdinamas straipsnis „Kar
las Marksas", kuriame nuo
dugniai apibūdinamas K. Mar
kso gyvenimas ir veikla, 
marksizmas, sudedamosios jo 
dalys.

Julija TRINKUNIENE 
Partijos Istorijos instituto 

prie LKP CK vyresnioji 
mokslinė r Ak t or i

Nauja techninio
aptarnavimo stotis

Vilniuje, prie Ukmergės ir 
Paribio gatvių sankryžos, iš
kilo naujas pastatas — čia 
įsikūrė „Autoserviso" ketvir
toji techninio aptarnavimo 
stotis.

— Stotis atlieka techninį 
aptarnavimą ir nesudėtingą 
tiltų, sankabų, stabdžių, ratų 
bei kitą remontą, variklių 
diagnostiką. Yra ir plovykla, 
— sako meistras Arvydas 
Diegelis. — Pasirūpinome, 
kad klientai būtų aptarnauja-

mį palankiausiu jiems laiku. 
Stotis aptarnauja automobili
ninkus šeštadieniais ir sek
madieniais, darbo dienomis 
dirba nuo pusės aštuonių iki 
vidurnakčio.

Naujoję stotyje susibūrė 
darnus kolektyvas. Našiai 
dirba aukštos kategorijos au- 
tošaltkalviai J. Skrobotas, L. 
Bagdonas, V. Bykovas, S. Na- 
riūnas, kiti.

Vytautas ŽEIMYS

LEISKITE PRIMINTI

RŪKOTE? PASVARSTYKITE
PAVYZDINES 
ŠEIMOS

In- 
vie-

AR VERTA
Rūkymas labai pavojingas 

todėl, kad kenkia rūkančiojo 
ir greta jo esančių žmonių 
sveikatai, skatina vystytis 
lėtines ligas ir trumpina gy
venimą. Tabako dūmuose 
esančios medžiagos patenka 
į plaučius ir tiesiogiai pažei
džia kvėpavimo takų epite
lį. Be to, nikotinas su seilė
mis patenka ir į skrandį, su
dirgina jo gleivinę, pro ją 
prasiskverbia į kraują. Krau
jo srovės nuneštas į smege
nis ir kitus organus, jis psi
chiškai ir fiziškai pavergia 
rūkantįjį. Nikotinas susiauri
na kraujagyslių spindį. Vie
na surūkyta cigaretė susiau
rina kraujagyslių spindį maž
daug trisdešimčiai minučių. 
Jei rūkoma kas 40—60 mi
nučių, kraujagyslių spindis 
beveik visą laiką būna susiau
rintas. Tai gali sukelti hiper
toninę ligą, ankstyvą korona
rinę aterosklerozę. Be to, 
sutrinka organizmo atsparu
mas deguonies nepakanka
mumui, sumažėja kai kurių 
vitaminų pasisavinimas ir 
pagreitėja jų išsiskyrimas iš 
organizmo.

Žinia, kad rūkant dažniau 
kamuoja rytmetinis kosulys. 
Rūkančioms moterims panirs
tai išsivysto bronchų uždegi
mas (be karščiavimo požy- 

• mių), bronchų spazmai ir pa- 
ręžės, susiaurėja bronchų 
spindis. Dėl pastarosios prie
žasties į kraują patenka Ma
žiau deguonies. Besigindamas 

i nuo kenksmingo dirgiklio, 
bronchų ir plaučių epitelis 
ima gaminti daugiau sekreto, 
susidaro daugiau skreplių. Rū
kančios moterys dažniausiai 
kosti bei .skrepliuoja. Rūko
riai 6—15 kartų dažniau ne
gu nerūkantieji miršta nuo lė
tinio bronchito arba plaučių 
emfizemos. Moterims nikoti
nas yra ypač kenksmingas. 
Nekalbant apie sveikatą, rū
kymas niekaip nesiderina su 
moters prigimtimi — rūkan

spal-čiosios odos ir veido 
va įgauna blankiai pilkšvoką 
atsoalvį, veidas pasidaro Ai
tresnių bruožų, balsas tampa 
grubesnis, lyg prikimęs ir 1.1.’ 
Rūkančios moterys būna irz
lios, linkusios į neurasteniją, 
nemigą.

Tyrimai rodo, kad apie 75 
procentus rūkančiųjų praei
tyje sirgo lėtiniu rūkalų su
keltu bronchitu, iš kurio daž
nai išsivysto vėžys. Rūkoriai 
ilgainiui pripranta prie nuo
latinio kosulio irz atsikosėji
mo, laiko save sveikais, ne
pastebi pradinių vėžio požy
mių ir kreipiasi į gydytoją 
pavėluotai. Jau nustatyta, kad 
asmenys, surūkantys po oa- 
keiĮ cigarečių per dieną, s6r- 
ga plaučių vęžiu 10—15 kar
tų dažniau negu nerūkantys, 
o tie, kurie suruko daugiau 
kaip vieną pakelį, 
kartus dažniau.

JAV atlikti tyrimai parodė, 
kad moterims rūkymas labiau 
sutrumpina gyvenimą 
vyrams.
gyvena 
negu ’ 
visada 
tymąsi, 
naujągimiai yra 150—240 g 
lengvesni, dažniau gimsta 
prieš laiką. Rūkymas nėš
čioms moterims grasina neiš
nešioti kūdikio ar net jo ne
tekti.

Jonas VAITKEVIČIUS 
OnkoloąljM mokslinio 

tyrimo instituto 
ąlnskoloąijos skyriaus vadovas

“Vilniaus Tesą”

Gyventoju skaičiumi 
donezija užima penktą 
tą pasaulyje. Joje gyvena 
150 mln. žmonių, kasmet 
šalyje pasaulį išvysta 5 
mln. naujagimių. Jeigu gy
ventojų . ir toliau taip spar
čiai daugės, po 35 m. In
donezijoje gyvens 300 mln. 
žmonių. O tai gali labai pa
aštrinti socialines ir ekono
mines problemas. |Todėl vy
riausybė imasi priemonių 
gimstamumui reguliuoti.

Neseniai prezidentas Su
kartas, norėdamas patrauk
ti tėvus prisijungti 
mos planavimo 
apdovanojo 
premijomis 
pavyzdines 
įtikinėjamos 
giau kaip 2
iki 20 m. ir po trisdešimties. 
Pagal prezidento nurodymą 
liautasi i mokėti pašalpą, 
gimus daugiau kaip 3 vai
kams. Daugpatystė Indone
zijoje nedraudžiama.

Be kitų % priemonių, mies
tuose, miesteliuose, kai
muose įkurtos šeimos pla
navimo klinikos. Sveikatos 
apsaugos organai aktyviai 
propaguoja mažą šeima.

Optimistai skelbia, k e o, 
jeigu bus laikomasi nuro
dymų, gimstamumas iki šio 
amžiaus pabaigos sumažės 
50%.

prie šei- 
programos, 

medaliais ir 
127 šia prasme 
šeimas. Moterys 
neturėti dau- 

vaikų, negimdyti ■
MdMras A. Dragella (dešinėje) ir autošaltkalvla L. Bagdonas.

Autošaltkalvis J. Skrobotas.
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negu
Nerūkanti moteris 

ketvirtadaliu ilgiau 
rūkanti. Rūkymas 
stabdo embriono vys- 
ir rūkančių moterų

Skaitykite 
ir ramkite

Laisvę“

^Kultūros J/ltgarsiai

Antano Gylio' nuotr.Naujosios stoties viduje.

Mvmoriulinė lenta
Pauliui

Drūti i kaštonai, klevai, uosiai, išlakios 
liepos ąupa garsiojo lietuvių lyriko Pau
liaus Širvio gimtinę. Netoliese tyvuliuoja 
žydrieji Sartai, įsilieję į ne vieną poeto 
posmą. P. Širvys jautriai dainavo apie sa
vo gimtąjį kraštą, jo žmonių taikų būdą, 
darbštumą, meilę gėriui* grožiui. Poelo 
kūryba giliai |sišaknijo liaudies savimonė
je, ugdo patriotinius, humanistinius jaus
mus.

Rugsėjo 6 d. gausus būrys ,,Raudono
sios žvaigždės" kolūkiečių, Dusetų moky
tojų, moksleivių susirinko Zarasų rajono 
Žukliškių apy.inkėjo, Padustėiyje, prie 
Pauliaus širvio gimtojo namo — | memo
rialinės lentos žymiam mūsų lyrikui ati
dengimo Iškilmes. Apie poeto gyvenimą ir 
kūrybą kalbėjo LKP Zarasų rajono koml-

Širvius
teto sekretorius K. Sinkevičius, rajoninių 
kultūros namų vyresnysis metodininkas 
J. Ncmanls, poetas J. Šložlnys, Dusetų K. 
Būgos vidurinės mokyklos mokytojas V. 
Strioga; gražius prisiminimų žodžius tarė 
Uos mokyklos mokytojos S. Vilytė, L. 
Malclenė. K. Būgos vidurinės mokyklos 
moksleiviai atliko literatūrinį montažą, o 
dainas pagal P. Širvio tekstus — moky
tojų ansamblis.

„Jau ne vieneri melai praėjo, kai nete
kome Pauliaus Širvio, — kalbėjo J. Sio- 
žinys, — tačiau mes j| sutinkame visur: 
puikiose jo poezijos knygose, literatūros 
vakarų salėze, pagiriais ir paežerėmis ai
dinčiose jaunimo dainose. Mums Paulius 
Širvys liko gyvas — ir mums, ir ateinan
čioms kartoms". ALFREDAS GUSČIUS

1904-aisiaĖ metais busima
sis lietuvių literatūros klasi
kas A. Vienuolis-Žukauskas 
nuvyko į Gruzijos sostinę 
Tiblisi (tada vadintą Tiflisas) 
ir įsidarbino Oteno vaistinėje 
kaip provizoriaus padėjėjas. 
Neseniai vilnietis rašytojas 
Jokūbas Skliutauskas (kuris 
yra ir medicinos daktaras) 
lankėsi Tiblise ir užsuko į tą? 
vaistinę. ’

Pasirodo, kad ta vaistinė 
yra seniausia Užkaukazėje, 
įsteigta net prieš 150 metų. 
Nors vaistinė turi savo nu
merį, vietiniai žmonės ją dar 
tebevadina pagal seną pava
dinimą. Taipgi pasirodo, 
kad, kaip Skliutauskas buvo 
informuotas, vaistinės vidus 
mažai pasikeitė nuo to laiko, 
kai ten dirbo jaunasis Žu
kauskas, vietinių žmonių va
dintas “Žukovskiu” ....

Tebestovi ir namas, kur 
Viefųiolis gyveno, beveik 
prie pat vaistinės. Ant namo 
memorialinį lenta gruzinų ir 
rusų kalbomis skelbia: “Šia
me name 1904-1905 metais 
gyveno lietuvių literątūros 
klasikas Antanas Vienuolis- 
Žukauskas”.

Beje, Vienuolis dirbo Tibli- 
syje tik vienerius metus, nes 
1905-aisiais metais jis buvo 
suimtas už revoliucinę veiklą 
kartu.su jaunu gruzinu vais
tininku, jo artimu draugu I. 
Bregadze. Jį laikė kalėjime 
48 dienas, po to ištrėmė iš 
Tiblisio.

o o o o

Lygiai prieš 50 metų Lie
tuvoje baigtas leisti V. My
kolaičio-Putino romanas “Al
torių šešėlyje”. Treji metai 
vėliau K. Korsakas rašė:

“Putino romanas susilaukė 
mūsų visuomenėje ir spaudo
je tokio didelio susidomėji
mo, tiek kalbų ir visokeriopų 
vertinimų, kaip nė vienas 
kitas naujosios lietuvių lite
ratūros kūrinys ligi šiol”.

Nuo to laiko apie romaną 
“Altorių šešėlyje” rašyta ir 
atspausdinta daugybė me
džiagos. Bronius Raguotis 
“Literatūra ir Menąs” pusla
piuose pažymi, kad per pen- 
kius dešimtmečius apie Puti
no romaną susidarė—

“. . . apsti, įvairi, skirtinga 
literatūra apie jį, pradedant 
pirmosiomis recenzijomis [A. 
Šimėno, 1922 m.] ir baigiant 
solidžiomis monografijomis 
apie Mykolaičio-Putino kūry
bą ir lietuvių romano raidą 
[J. Lankučio, J. Žėkaitės ir 
kitų darbai tarybiniais me
tais.]

Paskiausia studija yra Ka
zio Ambraso “Romano liki
mas. Liudo Vasario draugai 
ir priešai.”

Pats Raguotis taip įvertina 
Putino knygą:

“Laikas jį įtvirtino kaip 
išskirtinį lietuvių literatūros 
kūrinį, universalią meninę 
vertybę, vieną iš mūsų 
mantikos viršūnių”.

o o o o

ro-

Bernardas Brazdžionis ne
seniai atsakė į “Draugo” ben
dradarbio klausimus apie jo 
kūrybą ir poezijos žanrą ap- * 
lamai. Pakartojęs gerai žino
mą teoriją, kad Amerikoje 
šio šimtmečio viduryje išryš
kėjo dvi tendencijos, kon
vencinė atvira [vyriausiai 
Robert Frost] ir hermetinė - 
uždara [Ezra Pound, William 

' Carlos Williams], Brazdžio
nis bandė apibūdinti jo este
tines pozicijas. Jis sakė, kad 
“Kaip nevertinam žmogaus 
pagal drabužį — Madingą ar 
nemadingą taip lygiai ir su 
poezija. Tradicija-avangar- 
das-individualybė gera sim
biozė. Pirmiausia vertinčiau 
pagal individualybę ...”

Kitaip sakant, Brazdžionis 
patvirtino, ko niekas negali 
paneigti: talentas nulemia 
viską, 

o o o o

Apie Rosenbergų bylą ir jų 
tragišką mirtį jau parašyta 
visa eilė knygų. Bet viena jų, 
E. L. Doctorowo “The Book 
of Daniel” (“Danielo knyga”) 
yra ne istorinio analyzo po
būdžio, o romanas, ir dargi 
ne pilnai istorinis. “Danielo 
knyga” gan aiškiai paremta 
Rosenbergų gyvenimu ir 
mirtimi, nors vartoja kitus 
vardus, — charakteriai tie 
patys, nors su skirtumais: 
knygos herojai, Isaksonai 
(Rosenbergai) turi sūnų ir 
dukterį, nors Rosenbergai 
turėjo du sūnų; suaugusi 
duktė miršta psichiatrinėje 
ligoninėje, nors abu Rosen
bergų sūnūs gyvi, ir 1.1.

Dabar “Danielo knyga” pa
siekė ekraną. Filmą režisavo 
Sidney Lumet, vaidina žino
mi aktoriai Ed Asner, Timo
thy Hutton, Amanda Plum
mer. Įterpta daug senų do
kumentinių filmų apie de
monstracijas, pikietus, mar
šus, mitingus, ir tas filmui 
“Daniel” priduoda stiprų 
autentiškumą. Kai kurie ma
siniai įvykiai inscenizuoti, 
kaip Robesono koncertas 
Peekskill, N. Y. apylinkėje ir 
rasistinių smogikų užpuoli
mas koncerto publikos, auto
busų sustabdymas, kruvini 
sužeidimai.

Spauda apie šį filmą atsi
liepė ir Coronet teatras su
traukia daug publikos.

o o o o

Valstybinės premijos lite
ratūros ir meno srityje šiais 
metais teko rašytojui J. Mi
kelinskui, poetui A. Miški
niui, poetui J. Nekrošiui, 
režisieriui E. Nekrošiui, ra
šytojui E. V. Sventickui, 
dailininkui B. Bružui, daili
ninkui“ A. Petruliui ir daili
ninkui J. G alkui, pagarsėju
sių plakatų kūrėjui. Premijos 
duotos ne už abelnus atsieki- 
mus, o pažymint, už kurias 
knygas arba meno kūrinius. 
Taip, pavyzdžiui, Galkus 
įvertintas už šešis plakatus, 
kurių pirmas sukurtas dar 
1959-aisiais metais. R. B.

kartu.su
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Lietuvoje daug naujų 
knygų ir apie Ameriką

VYT. ALSEIKA 
Mūsų bendradarbis Vilniuje

Shall we ‘pay for their 
ink with our own blood’?

By C. KOMOROWSKI

Netiesą sako tie, kurie 
tvirtina, kad Lietuvoje dabar 
neišeina gerų knygų, o tik 
propagandiniai leidiniai.... 
Aš pats labiau domiuos nau
jais leidiniais ir matau, kad 
vertingų knygų pasirodo tik
rai daug — ir savųjų roma
nistų (fiction autorių) ir poe
zijos ir vertimų iš užsienio 
kalbų. Ar daug mūs gyven
tojų yra skaitę tokio Čechovo 
knygų? Labai mažai. Tuo 
tarpu Lietuvos gyventojai 
gerai pažįsta ne mažiau kaip 
10 Hemingway apysakų, jau 
nekalbant apie kitus auto
rius, kaip Steinbecką, Saroy
an, Updike, Huxley, Halsey. 
Tiesa, nepasirodo pas mus 
Robins parašytų knygų, ar 
tai nuostolis? Buvau daug 
kur užsieny ir kalbėjausi su 
gyventojais. Jie stebėjosi, 
kad Lietuvoje leidžiamų kny
gų tiražai siekia net 60,000 
egz. Dažniausia fiction knyga 
pas mus pasirodo po 30,000 
egz. Ar tai maža 3 su puse 
milijonų respublikai? Juk čia 
knygos — kai tik išeina — 
išperkamos per porą dienų, o 
kartais per porą valandų. 
Žmonės čia tiek skaito kny
gų, kaip niekada istorijoje! 
Tas pats liečia ir laikraščių, 
žurnalų (magazines) skaity
mą. Ir vis išeina naujos kny
gos, atsiminimai, įvairūs žo
dynai, pagaliau netrukus jau 
išeis du paskutiniai enciklo
pedijos tomai — 11 ir 12. 
Dar ruošiama eilė įvairių kal
bų, mokslo žodynų. Taip, yra 
iš ko pasirinkti. Dabar pasi
žiūrėkime, kas išėjo į knygy
nus ir kas iš knygų pasirodys 
šių metų gale ir kitais me
tais. Pamatysime, kad įvai
rumas—labai didelis.
Kelios knygos apie Ameriką

Vien tik apie USA, Jpie 
Amerikos pažangiąją visuo
menę, apie USA politiką, 
gyvenimą, kultūrą pasirodys 

' net kelios knygos. Pirmoji, 
tai V. Alseikos, taigi mano, 
storoka knyga, pavadinta 
“Amerika. Mitas ir tikro
vė” — ji pasirodė rugsėjo 
mėn. Joje daug rašoma apie 
USA politiką, rinkimų siste- 
mąr sen. Joseph McCarthy, 
apie FBI ir ClA, Hooverį — 
buv. FBI vadą, taip pat daug 
paskirta vietos studentų, 
negrų ir kt. maištams, rašo, 
ma ir apie US kultūrą, ope
rą, muziką filmus, teatrus. 
Jai pirma kregždė. Kitais 
metais išeina nemaža V. Ka
zakevičiaus knyga “Ameri
kos lietuvių kultūra: veikla ir 
žmonės”, kurioje žinomas 
Amerikos lietuvių veiklos ty
rinėtojas plačiai rašo apie 
pažangiųjų JAV lietuvių kul
tūrinę organizaciją (chorai, 
teatrinės trupės), daug vie
tos paskirta pažangiosios 
išeivijos meno veikėjams.

Planuose yra ir Amerikoje 
dirbančio žurnalisto Sigito 
Krivicko įspūdžių knyga. 
Taip pat numatyta išleisti 
rašytojo Antano (ne Alfonso) 
Bieliausko įspūdžių iš kelio
nės po USA knyga “Mėlynas 
Havajų dangus”, dar ir gerai 
žinomo satyriko K. Bagdona
vičiaus “Dialogai” kur auto
rius savo ąštria plunksna 
pakandžioja “dipukų” veikė
jus, laikraščius, organizaci
jas.

Ant. Bieliauskas savo kny
gos pusę paskyrė tik Havajų 
valstijai, o kitą pusę aprašy
mui kelionės po Ameriką, 
kur jis buvo sustojęs pas 
gimines Cincinnati, Ohio. 
Trumpai buvęs Havajuose, 
Bieliauskas nepaprastai susi
žavėjo valstija, jos gamta, 
r Jis štai taip gražiai rašo: 
“Jokie žodžiai . . . neper
teiks to spalvų žavesio” . . . 
Jis pasiremia Jack London 

įspūdžiais ir klausia, “Ar gali 
būti gražesnis sapnas?” To
liau jis plačiai rašo apie Poli
nezijos kultūrą. Autorius dar 
parodo Kaliforniją, Los An
geles, Chicagą, Vašingtoną, 
pasakoja apie Amerikos dar
bininkus, šiaip gyventojus, 
pažymi, kad amerikiečiai — 
mandagūs.

Daugybė naudingų knygų
) Vilniuje veikia trys leidyk

los ir Kaune — viena. Jos 
išleidžia kasmet iki tūkstan- 
ties ir daugiau knygų. Daug 
reikėtų vietos jas priminti. 
“Minties” leidykla išleidžia 
kelias turistines knygas apie 
Panevėžį, Zarasus, Rokiškį. 
Labai daug visuomeninio tu
rinio knygų. “Mokslo” lei
dykla šiais ir kitais metais 
paleis iš spaustuvių kelis 
šimtus mokslo knygų — ir 
istorijos, geografijos, chemi
jos, archeologijos ir daug 
daug kitų.

“Vaga” leidžia tik grožinės 
literatūros (fiction) knygas ir 
poeziją, vertimus iš įvairių 
kalbų, taip pat kelias serijas, 
pvz. “Drąsiųjų keliai”, “No
riu žinoti”, “Siluetai” (išeis 
knygos apie Voltaire, Pucci
ni), iš lituanistikos — S. 
Daukanto “Sekimai ir verti
mai”. Dar šiais metais išeina 
V. Bubnio naujas romanas 
“Kvietimas”, V. Martinkaus” 
“Medžioklė Draustinyje”. Ki
tais metais išeina vyresnės 
kartos rašytojų dvi įdomios 
knygos. Viena jų, tai V. 
Sirijos Giros “Kanarėlės”, 
kurių ištraukos vasarą pasi
rodė net 3 laikraščiuose ir 
žurnaluose. Čia herojai — 
karo ir pokario paliestų žmo
nių pergyvenimai ir akcija 
eina Amerikoje, Lietuvoje, 
laive tarp Europos ir USA ir 
dar Graikijoje. Žada pasiro
dyti nauja Juozo Baltušio 
knyga “Rasa krito”. Liepos 
mėn. buvo Dariaus ir Girėno 
skridimo 50 metų sukaktis — 
ta proga buvo išleista antra 
laida rašytojo — buvusio 
Piloto Jono Dovydaičio kny
ga “Atlahto nugalėtojai”. 
Taigi Lietuvoje didvyrių at
minimas prisimintas visur — 
ir spaudoje ir knygose ir 
dviejuose kino filmuose. Iš 
poezijos numatytos išleisti 
A. Churgino, E. Matuzevi- 
čiaus ir daugelio kitų naujos 
knygos. Iš naujo leidžiamos 
knygos tokių žinomų rašyto
jų, kaip P. Cvirkos, J. Baltu
šio, Just. Marcinkevičiaus, 
E. Mieželaičio, Vyt. Petkevi
čiaus, M. Sluckio ir daugelio 
kitų. Dar galima priminti, 
kad pasirodys ir “Tiesos” 
redaktorius A. Laurinčiuko 
nauja įspūdžių knyga “Taifū
no rūstybė” — apie Indiją, 
Iraką, Japoniją, Filipinus, 
Laosą. Matome, kad leidžia
ma eilė knygų ir vaikams ir 
dramos kūrinių ir fantastikos 
ir kt.

Pagaliau, net kelios kny
gos, A’ tai vertimai iš anglų 
kalbos, kaip G. O. Maxwell, 
E. Seton-Thompson, L. Ste
phens, M. Twain, vertimai iš 
prancūzų kalbos (V. Hugo) ir 
iš kitų kalbų. Tie tūkstančiai 
knygų yra geras atsakymas 
tiems, kurie ar kalba ar rašo, 
šaukdami — Lietuvoje kny
gų, gerų knygų nėra. Juk 
yra visai priešingai.

MINISTRAS 
NENUKENTĖJO

Kol VFR užsienio reikalų 
ministras Hansas Diteris G?n- 
šer.s kalbėjo Vupertalio 
miesto rūmuose, iš jį lydėju
sio polcijos automobile va
ikys pagrobė tris au'omatus 
ir amuniciją. Nusika’.tėl'ai 
pasinaudojo tuo, kad polici
ninkai nulydėjo ministrų j 
rūmus ir, Jšmuię užpakalinį 
langą, prasiskverbė į auto
mobili. Apie tai pranešė 
laikraštis „Noje Ciur’cher cai- 
tung".

Skraidyklų sporto entuziastai yra susibūrę Prienuose, Šiauliuose, Tauragėje, 
Klaipėdoje, kituose Lietuvos miestuose. Poilsio, diepomis į kalvas su skraidymo 
aparatais išeina apie du šimtai žmonių. Stiprių rankil-valdomi grakštūs aparatai skrieja
virš laukų, ežerų ir upių vingių.

Vienas aktyviausių respublikoje yra Kauno skraidyklių techninis sporto klubas. Šio
klubo nariai poilsio dienomis renkasi Netonyse ant stataus Nemuno skardžio. Nuo jo 
vyrai skraidyklėmis kyla į padanges ir sklando virš Nemuno.

Nuotraukoje: Skraidyklė virš Nemuno. M. Baranausko nuotrauka

Jei atėjo vieniša senatvė
Ankstyva vasaros saulė 

Prienų senelių namų gyven
tojams ilgai miegoti nelei- 
džia.yPer amžių nuo aušros 
iki sutemos sunkiai dirbę, jie 
ir dabar kyla su pirmąja 
paukščių giesme. O jų čia 
visokių visokiausių pavasarį 
išgirsi — senelių namai glau
džiasi prie pat Žvėryno miš
ko.

Šioje gražiausioje Prienų 
dalyje ir iškilo raudonų plytų 
mūras. Čia įrengti ne tik 
gyvenamieji kambariai, bet 
ir medicinos kabinetai, labo
ratorijos, biblioteka, salė, 
kur šių namų gyventojai 
klausosi koncertų, žiūri kino 
filmų. Jei atvažiavo kieno 
nors giminė, jis tuoj kviečia
mas į svečių kambarį. Čia 
jauku ir erdvu — pabūk, pa
viešėk.

— O kokie keliai čia atve
damų namų gyventojus? — 
užklausiame direktorę Juliją 
Kanopackienę.

— Iš 150 žmonių daugiau
sia pas mus gyvena vieniši 
seneliai, kuriuos laikome ne
mokamai. Yra keletas ir to
kių kurie turi vaikų, bet jie 
tiesiog neįstengia prižiūrėti 
savo tėvų, kadangi jiems rei

SERGANT KEPENŲ LIGOMIS
Wiwiuuunimi

Kaip maitintis, kai nesvei
kos kepenys?

A. BALTAZIENĖ

Sergantiems kepenų ir tul
žies takų ligomis sutrinka kai 
kurių medžiagų virškinimas, 
vitaminų apykaita, todėl li
goniai negali visko valgyti, 
privalo laikytis dietos — var
toti maistų, kuriame yra pa
kankamai angliavandenių 
pilnaverčių baltymų (liesa 
mesa, žuvis, varške), vitami
nų ir mineralinių druskų.

Nepatariama valgyti aštrių 
patiekalų, taip pat kiaulienos, 
-jautienos, avienos, maisto 
produktų, kuriuose daug cho
lesterino.

Labai svarbu, kad dieta 
apsaugotų kepenis nuo rie
balų su’ikaupimo arb^ net 

kalingas nuolatinis slaugy
mas. Vaikai už savo tėvų 
išlaikymą mūsų įstaigai per 
mėnesį sumoka 70 rublių.

— Žmogui reikia judėti, — 
teigia Juozas Rinkūnas, kai 
užeiname į jo kambarį. Jis 
dar gana stiprus ir ką tik 
grįžo iš panemunės.

O Janiną Kymantienę ra
dome balkone vąšeliu bene- 
rinčią kilimėlį. Daug gražių 
rankdarbių jos kambaryje — 
ant sienos, ant lovos.

— Prasimanom čia mes vi
sokių darbų. Laikas greičiau 
ir prasmingiau eina, dar ir 
užmoka mums už tą darbelį. 
O kai jau susergam, tai gy
domės. Ko nesigydysi, kai 
pinigo mokėti nereikia, — 
džiaugiasi. — Dabar tai aš 
važiuosiu kokiai savaitei pas 
gimines. Išleidžia iš čia ir 
ilgesniam laikui.

Koridoriuje pasigirsta kap- 
sukietiška šnekta: tai Agota 
Jankaitienė, žvitri ir linksma 
moteriškaitė, nori aprodyti 
savo kambarį, pasidžiaugti, 
kaip gerai šituose namuose 
gyvena: npfi mezgi, skaitai, 
o nori — įbažnyčiąjįueini.

Vėl užeiti kviečia: Juozas 
Rinkūnas. Dabar jis mus

sumažintų jų kiekį. Tam tin
ka neriebi mėsa, žuvis (ypač 
menkė), kefyras, rūgęs pie-i 
nas, pasukos, avižines kruo-’ 
pos, ypač neriebi varškė. Mė
sų ir žuvį reikia valgyti vir
tų arba troškintų. Sriubas — 
pieniškas, saldžias, vegetariš
kas kruopų, daržovių. Rie
balų patariama suvartoti per 
parų ne daugiau kaip 70—80 
gramų. Trečdalį paros rieba
lų turi sudaryti aliejai (kuku
rūzų, alyvų, saulėgrųžų, sė
menų). Ypač naudingi van
denyje tirpstantys anglia
vandeniai (medus, uogienės, 
vaisių, daržovių sultys). Mil
tinius patiekalus galima var
toti įvairius, išskyrus kepi
nius ir pyragus iš riebios teš
los. Duona — balta (geriau
sia dviejų dienų senumo).

Sergantys kepenų ir' tul
žies takų ligomis su maistu 
turi gauti pakankamai vita
minų, mikroelementų. ypač 
mangano, varpo, cinko. Jų 

priims kaip dera svečius su
tikti — su vaišėmis. Kol mes 
kalbėjomės su kaimynėmis, 
nuskubėjęs į sodą, atnešė 
kaupiną pintinę alyvinių 
obuolių.

Čia yra ir daržas, ir par-, 
šėkai tvarte po gardus zuli- 
nasi — viskas kaip gerame 
kolūkiečio ūkyje. Darbą ja
me suranda kiekvienas pagal 
savo sveikatą ir išgales: kas 
mezga, ka§ iš šiaudelių pina, 
o jei nori ir pajėgi — ravėk 
gėles, bulves, švarink mišką.

PadirbėjuS /ir apetitas ki
toks, teigia daugelis senukų. 
Valgį visi gyventojai užsisa
ko iš vakaro — vieniems 
labiau patinka mėsiški patie
kalai, kitiems — pieniški. O 
virėjos nori visiems įtikti. 
Todėl ir ruošia jos kasdien 
trijų rūšių pusryčius, pietus, 
pavakarius, vakarienę.

Bet ypač skani būna Nau
jųjų metų ar kita iškilminga 
vakarienė. Ir ne vien todėl, 
kad tada būna daugiau pri
kepta, privirta. Tada valgo, 
dainuoja ir šoka visi kartu su 
daktarėmis, virėjomis, di
rektore . . . Šoka valsą, pol
ką — kiek kas gali, kaip kas 
moka. A. Lekavičius

yra mielėse, vištienoje, bul
vėse, patiekaluose iš avižinių 
kruopų, daržovėse, vaisiuose. 
Daržoves galima valgyti įvai
rias, išskyrus pupas, pupe
les, rūgštynes, špinatus, ri
dikus, rabarbarus, svogūnus, 
česnakus, nepatartina valgyti 
daug pomidorų.

Jeigu inkstai ir širdis svei
ki, išgerti perdien apie 2 lit
rus vandens su uogiene, me
dumi, silpnos arbatos su cit
rina ir cukrumi, arbatos su 
pienu, nestiprios balintos ka
vos, vaisių, uogų, daržovių 
sulčių, erškėtrožių nuoviro, 
sriubos. Didesnis kiekis taip 
pat nenaudingas, kaip ir trū
kumas.

Sergantis kepenų ir tulžies 
takų ligomis privalo valgyti 
4—5 kartus 'per dienų. Ligai 
paūmėjus, daržoves, vaisius 
reikia išvirti ir pertrinti, mė
sų — sumalti.

Visais atvejais' būtina krei
ptis i gydytojų, kuris tiksliai 
paaiškins, ką galite valgy
ti ir kokius vaistu* vartoti.

B. GAIGALIENĖ 
Medicinoc mokslu kandidatė

ARE OUR MOSCOW 
REPORTERS GIVING US 
THE FACTS ABOUT THE 
USSR? By Phillip Bonosky. 
Progress Publishers, Moscow. 
261 pp. $7.00.

It is said that Diogenes, a 
philosopher of ancient Greece, 
once went about at midday 
carrying high a lighted lantern 
and saying he was in search of 
art honest man.

In this book Bonosky holds 
high the lantern of truth, turning 
its revealing light on “our 
Moscow reporters,” for the big 
business press, and also, in the 
process, revealing many 
important truths about the 
Soviet Union which those 
reporters have distorted or 
suppressed. It is not Soviet 
censorship one needs to fear, but 
suppression by the U.S. big 
business press and its apparatus.

In addition, Bonosky himself 
reports on the Soviet Union as 
he saw it as a correspondent for 
the “Daily World.” This section 
includes observations made in 
Lithuania, the Ukraine, Siberia 
and elsewhere. Vivid incidents 
provide genuine insight.

Bondsky’s doctor and his stay 
in a hospital provides a lively 
introduction to “Rock and Roll 
— and Karate,” which explains 
why the problems that burden 
workers’ lives ir^the U.S. have 
no meaning in the lives of Soviet 
workers such as welfare, 
unemployment, firing, because 
they do not exist in the Soviet 
Union.

Bonosky has a sparkling style, 
fast-inoving, factual, which 
keeps the reader’s interest.

In examining the sordid 
record of the correspondents for 
the U.S. big business press, 
Bonosky quotes Mother Jones, 
who played a big role as a labor 
agitatęr and organizer, 
especially among the. miners. “I 
am,” she once said, “not afraid 
of the press or the militia. I 
would fight God; Almighty 
himself if he didn’t play square 
with me.”

That is the core of the issue. 
The U.S. big business press does 
not “play square” with U.S. 
workers, any more then the rest 
of monopoly capitalism does. 
Bonosky exposes how this press 
denies U.S. workers the facts 
and the truth about the Soviet 
Union and socialism. He takes 
up specific reports by the 
correspondents and explains 

VYTAUTAS SKRIPKA

Tėvynės regėjimas
Kas galėjo ateiti greičiau 
Negu tie mūsų metai 
Dienos ir valandos
Kai džiaugsmo gėlė 
Nelaimės šešėlis
Yra tokie trumpi
Kad sielai neturi prasmės
Tik drąsa gyventi gyvenimą

Stovi jau prieš akis
Ne melsvas vienišas tolis 
Ne žemė kurią sapnavai

/ Netgi ne žvilgsnis 
Iliuzinės meilės 
Tėvynės Regėjimas

Palaimink mūsų kelionę 
Kalbą nakvynę
Ilgesį ir didvyriškumą
Atgal nesugrįšim per amžius

Senas teisingas žmogus
Skiriu motinai

Pasaulis tarytum nurėžtas
Jis užbaigtas galutinai
Prie slenksčio jis guli y
Ir tavo vienintelėj ašaroj 

žiėv i sala atsispindi

Pasaulis teisingas toks
Kokį susikūrė!
Nei skambantis vieškelis

' Nei lėktuvo balsas danguj
Nebeturi vertės

Tik tavo rūtų darželis
Tik tavo šešėlis krenta
Ant žemės šventos
Ir tavo vienintelėj ašaroj \
Graži visata atsispindi \

how these reports deny the 
truth.

The exposure is highly 
important, especially at this 
time, when the campaign of lies 
and slander has been raised to 
record volume by the cold war 
mainiacs in Washington and big 
business circles.

“What is news?” Bonosky 
asks at the beginning of the 
book. Even about this, the U.S. 
big business press lies. It 
pretends that “news” is “news,” 
and the New York Times even 
has the gall to claim it prints 
“All the news that’s fit to print.” 
Of course, the New York Times 
decides what “is fit” — 
according to its own big 
business interests.

In the Soviet Union, a 
different view prevails. As 
Bonosky points out, Soviet 
President Leonid Brezhnev, in a 
message to journalists in 1979, 
put it this way:

“The primary task of every 
honest journalist is to use his 
pen for purposes of peace and, 
progress of the peoples, for 
ending the arms race and for 
extirpating the ideology of 
militarism, colonialism and 
racism.”

What is wrong with that as a 
standard for U.S. journalism? 
By this standard, what the New 
York Times selects as “fit” to 
print is not fit to print.

In exposing the lies of U.S. 
big business press 
correspondents, Bonosky gives a 
basis for answering lies in the 
U.S. about the Soviet dissidents, 
alleged Soviet anti-Semitism 
and similar matters. This matter 
of reporting from the Soviet 
Union to the United States is 
not just a matter of 
“interpreting” what one sees.

The issue ,is biased 
interpretation and of bias in 
whose interests.

The bias in the U.S. big 
business press is directed against 
improvement of relations with 
the Soviet Union, against 
peaceful coexistence, and serves 
only the warmakers against the 
interests of the U.S. people.

Bonosky’s book is an 
important contribution to the 
struggle for understanding and 
peaceful coexistence, for 
knowledge of what socialism 
means.
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Vacationing in Lithuania, August, 1983 Detroit, Michigan

Montreal, Quebec
PRANEŠAME - KVIEČIAME

• Pranešame ir kviečiame į L.L.D. susirinkimą, 
kuriame pravesime “Laisvės” vajų, prasidėjusį 
spalio 1 d. Apkalbėsime ir kitus kuopos reikalus ir 
ateities darbus. Tikimės, kadi šiame susirinkime 
turėsime viešnią, tai “Laisvės” dabartinę redakto
rę — Ievą Mizarienę, su kuria galėsime išsiaiškinti 
laikraščio problemas. Todėl kreipiamės į aldiečius 
ir4“Laisvės” skaitytojus kviesdami dalyvauti šiame 
susirinkime, kuris įvyks Spalio-October 22 d. rusų 
svetainėje—3447 St. Laurens St.

Pradžia 1:30 v. p. p.
Kviečia L.L.D.-jos Valdyba.

Montreal, Que.
Grįžo į gimtinę

Po ilgos viešnagės Jungti
nėse Valstijose ir Kanadoje, 
praleidęs kiek laiko ir Mon- 
trealy, į gimtinę grįžo vilnie
tis Bronius Borysas.

Buvo išvykusios
Elenutė Monstavičienė, 

skubiai iškviesta į JAV pas 
savo sunkiai sergantį dėdę.

Ada Suplevičienė buvo iš
vykusi aplankyti savo sesutę 
ir jos šeimą JAV.

Minėjo sukaktį
A. K. Keršių visos šeimos 

pastangomis, jų pačių labai 
gražioj rezidencijoj, Vai Da- 
<vid, buvo suruošta nepapras
tai graži ir vaišinga puota A. 
ir G. Dašiams, jų 25 metų 
vedybinės sukakties proga. 
Dalyvavo Jubilijantų gimi
nės ir artimi draugai. Svečiai 
grįžo namo labai geroj nuo
taikoj, puikiai pasivaišinę ir 
pasigrožėję nepaprastai gra
žią rezidenciją.

Andy ir Elvyra Roselaid 
suruošė labai šaunią puotą

ST. LAMBERT, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petro Keršulio
mirusio 1982 m. spalio 5 dieną

Prabėgo vieni liūdesio, širdgėlos ir ilgesio metai 
bę Tavęs, mūsų brangusis. Liko gyvenime vien tik 
tuštuma, kurios niekas negali užpildyti. Ilsėkis 
ramiai Kanados šaltoj žemelėj, o mes Tave 
visuomet su dideliu ilgesiu minėsime.

ONA—žmona
ALGIRDAS —sūnus ir šeima

PETRAS PANAVAS

Nidos ekspromtus
Žemaitijoj rausta vyšnios. Rausia vyšnios. 
Aukštaitijoj špokas krykščia. Špokas 

krykščia.
>

Aukštaitijoj rytas bunda, rylas bunda.
Žemaitijoj bėga pamariu pagunda.

Aukštaitijoj pirmą avilį jau kopia.
Žemaitijoj takas, byrantis į kopą.

Aukštaitijoj tyliai rangosi Šventoji.
Kaip išlikti čia šventuoju? Čia — 

šventuoju!.,

Ieškome mirusiųjų narių pašalpgavių
Jei kas turite žinių apie mirusiųjų narių sekamus 

pašalpgavius, širdingai prašome mums pranešti:
BOLESLAVAS KILAS Alenos Kilienės, Rum

ford, Maine, mirusios 1951 m. spalio 15 d. sūnus.
JONAS MACINSKAS Jurgio Waresono, Brook

lyn, N. Y., Mirusio 1980 m. gruodžio ? 24 d. 
draugas. *

HELEN PUODIS Petro Puodžio, Philadęlpehia, 
Pa., mirusio 1973 metais dukra.

VICTOR USS Adelė Biršton, Miami, Fla., 
mirusios 1981 metais anūkas. į

Taipgi norėtume gauti tikslų Helen Puidok 
gyvenančios Miami, Florida, apylinkėje antrašą.

Rašykite: ,
Association of Lithuanian Workers
26 North St., Room 42
Middletown, N. Y. 10940

Arba skambinkite: (914) 343 3774

puikioj salėje su gausybe 
vaišių, jų 45 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga, 
kurioje dalyvavo giminės ir 
artimiausi draugai. Svečių' 
buvo ir iš Ontario, tai jų 
sūnus su žmona, Jonas Mor- 
kys su žmona ir Jubilijantės 
brolienė. Jubilijantai buvo 
gražiai apdovanoti.

Linkiu šioms poroms su
laukti dar daug vedybinių 
sukakčių.

Aplankė pusseserę
Turistine grupe iš Jungti

nių Amerikos Valstijų, čia 
buvo atvykusi Alice Juškie
nės pusseserė, kuri aplankė 
savo pusseserę ir jos vyrą 
Alice ir Charles Juškus.

Nelaimės, mirtys
M. Smetonienė puolė ir 

nulaužė ranką. Ranka sugip
suota. Gydosi namieje.

Rugsėjo 12 d. Royal Victo
ria ligoninėje mirė dr. Aldo
na Jaugelis. Paliko vyrą, 
sūnų ir avi dukras. ,

Užuojauta artimiesiems.
" >p.

This was to be my third 
and my ' mother’s (Helen 
Sharkey) fifth trip to beauti
ful and beloved Lithuania. 
As our plane landed at the 
Vilnius airport, we were a 
bit tired but very excited, 
not knowing what to expect, 
nor who would be there to 
meet us. Almost immediate
ly, most of our relations 
(some as far away as Klaipė
da) surrounded us with 
hugs, kisses, tears and flow
ers. it was overwhelming 
that^šo many came as the 
hour was 11:30 P.M. and a 
little late for the little ones, 
some of whom we had never 
seen. We finally got settled 
jn at the Neringa Hotel for a 
/short night’s rest and gath
ering in our minds our plans 
favour visit as we had much 
territory to cover. Our very 
first visit or early in the 
morning was Gen. P. Petro
nis and his lovely and charm
ing wife who greeted us at 
the hotel with flowers and 
welcomed us to Lithuania 
telling us to see everything 
and everyone and wishing us 
a wonderful vacation. He, 
too, was making plans for a 
vacation and before he left 
for his holiday, he stopped 
by to find out if we were 
enjoying ourselves and to 
bid us farewell. We thanked 
him for everything, especial
ly for making this trip possi
ble, wishing him a joyous 
and restful vacation.

As the general left, our 
dear and old friend composer 
and director of the “Aidas 
Men’s Chorus” in Vilnius. 
Algimantas Lopas came to 
greet us, having missed us 
at the airport upon our 
arrival. We had much to talk 
about since the first time we 
met in 1965. During the 
weeks to Come, he was a 
frequent visitor, being very 
helpful * gathering songs for 
our Dainos Mylėtojų chorus. 
He also showed me the 
rooms where he works and 
the beautiful hall where the 
concerts were held. Many 
thanks to him for all his 
efforts during our stay. Re
gina Rugienienė also stopped 
by to wish us well hoping to 
see us again during our stay. 
Plans were then made with 
our many friends and rela
tives and we were off and 
running with not a minute to 
spare.

Our first visit was to 
Anykščiai, the home of my 
cousin Jane Kajietienė who 
is a beekeeper there and has 
the responsible job of keep
ing the bees safe and healthy 
so they are able to produce 
much delicious honey. She 
had made arrangements for 
us to tour the famous Anykš
čių Wine Factory, which is 
known throughout Lithuania 
and other countries also. We 
had a very impressive and 
proud guide who gave us all 
white coats to put on and 
showed us the beginning of 
the many natural fruits be
ing prepared for the journey 
to become the tastiest and 
finest wines anywhere. We 
saw huge vats for aging, the 
purifying system, the bottle 
conveyour and the many 
micro-labs where everything 
is tested for purity and 
sterilization. After the tour 
we were invited into a very 
large formal room where we 
saw 10 bottles of various 
wines for our tasting pleas
ure, and taste them we did 
with much enthusiasm as 
each bottle had its own 
special flavor .... apple, 
currant, cherry, ashberry 
and black ashberry (most 
popular), and many that are 
mixed to savour a different 
flavor . . . truly delicious 
and all natural. We thanked

HELEN JANULYTĖ
\________________________ ______________

our guide and Jane for ma
king the visit possible and 
bid farewell to a very memo
rable experience.

Then ' it was on to the 
“Arklių Museum” which was 
especially interesting to my 
mother as there she saw the 
many old plows, tools, har
nesses and many other im
plements that she had used 
as a young girl. Seeing this' 
brought back many memo
ries of her young days. After 
a delicious supper at Janes 
home with her husband and 
three children and a peaceful 
night’s sleep, the next mor
ning with Jane’s new car we 
were on our way to Kavars
ko, the birthplace of my 
mother,’ where her brother 
Vladąs Raudonis and his wife 
live in the house where she 
was born, but has since been 
restored and renovated. This 
was truly the country (Kai
mas) with sprawling hills 
and neat farms and lots of 
fresh air. The family was 
gathered, small ones, young 
and the elder. There was so 
much to eat including fresh 
baked dark bread and fresh 
cheese and certainly much to 
reminisce about. Later, the 
young children performed 
for us with ballet and sing
ing, the end of a perfect day. 
Also in Kavarsko lives my 
mother’s sister Stefa Kairie
nė and her son and family 
who live a bit closer to the 
city. The outside of her well 
kept home is adorned with a 
most gorgeous flower garden 
with sweet fragrances ev
erywhere. Another lavjsh 
meal and invited to dine with 
us was Mr. Antanas Žiburis 
who is the director of all the 
collective farming in Kavars
ko, Atžalyno kolūkis, and 
has charge, of the raising of 
many cows and pigs. He took 
us on a tour of his vast 
territory and also told us 
that he is now raising eels 
and assured us that the next 
time we visit, we will have 
enough eels to eat. We 
thanked everyone for such a 

At the Wine factory in Anykščiai. Left to righty our cousin 
Vladas Kajeitis, Helen Sharkey, Helen Janulis and our 
guide. Tasting the many different wines.

Robert Žiugžda, N. Iešmantą, H. Sharkey, Ona Žiugžda 
and IL Janulis.

pleasant day and Jane drove 
us back to Vilnius, feeling 
very satisfied and making 
plans for our further ven
tures.

We received an invitation 
from oUr dear and old friend 
Albert vLaurinčiukas, Chief 
Editor of the Tiesa newspa
per in Vilnius to visit the 
newspaper offices, which we 
did. There was much to talk 
about as he has been to 
America several times and 
we have very many mutual 
friends. We also had an 
interview for the newspaper 
and the time passed quickly. 
Our thanks to Albert for the 
invitation, and also the deli
cious herbal tea which was 
served.

Next we were invited to 
visit Mr. R. Šarmaitis, histo- 
ricai director, at the huge 
building that houses so much 
history of Lithuania and its 
people and has so many 
various newspapers from the 
beginning of times. He is a 
very patient man and as he 
gave us a tour, he explained 
much of this history in great 
detail. Our other purpose for 
the visit was to leave with 
him some history of our
selves and also of the St. 
Petersburg Dainos Mylėtojų 
Chorus. We knew this in ad
vance of our trip, so we were 
prepared with a picture, 
names of chorus members 
and committee and what the 
chorus has accomplished du
ring the years .... also, we 
left with him a tape record
ing of many various choral 
songs, Lithuanian and Amer
ican .... written by both 
Lithuanian composers and 
American Lithuanian compo
sers. It truly was a day most 
rewarding, thanks to Mr. 
Šarmaitis and our dear rela
tives Audronė and Vytas 
Mašauskai (they were our 
visitors in Florida) who 
spent much time with us 
helping to arrange our plans 
and seeing to it that we at 
least had some time to nou
rish ourselves with food.

[To be continued]

Balius Kanadoje
Rugpjūčio 6 d. buvo didelis 

balius Windsore, Kanadoje. 
Kazys ir Stella Štankiai mi
nėjo savo 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves. Prie 
to, Stella Stankius minėjo 
savo 80 metų gimtadienį. Ta 
proga buvo surengtas gražus 
balius jų namuose prie Rossi
ni Boulevard, Windsore. Da
lyvavo apie 50 žmonių; pusė 
jų buvo lietuviai; kita pusė 
rusai ir ukrainiečiai draugai. 
Iš Toronto dalyvavo jubili
jantų dukrelė Kay ir sūnus 
Robert su šeimomis. Po viso
kių vaišių, buvo sveikinimai 
nuo svečių, o vėliau visokios 
dainos. Lietuviškai visus ve
dė Tony Rimša ir Mike 
Stunskas, o rusiškai-ukrai- 
nietiškai Laura Swiatocha, 
Jean Heatman ir Mary Mas- 
kivech. Diena pasitaikė labai 
graži ir visiems užteko vietos 
namuose bei kieme.

Ar žinote?
Buvusi niujorkietė, Anna 

Babarskienė dabar gyvena 
prie dukros Kalamazoo, Mi
chigan. Ji sako jai liūdna be 
draugų laisviečių, bet kada 
tik yra proga, atvažiuoja į 
Detroitą bei Chicagą, o va
žiuodama visuomet atveža 
dovanų. Kuomet buvo De
troito Lietuvių Klubo motinų 
dienos banketas, Onutė su 
dukrele Irene dalyvavo ir 
atvežė butelį stipriosios ir 
dešimts dolerių aukų. Dėko
jame jai ir visiems, pra
nešame jos adresą: 4509 
West Main, Apartment C-17, 
Kalamazoo, Michigan 49007. 
Parašykime jai laiškutį, o 
važiuodami į Chicagą, susto
kite ją aplankyt. Ji bus dė
kinga.
° Avarija

Sužinojome jog mūsų ge
ras klubietis, pažangietis 
Pranas Jočionis važiuodamas 
su Onute Dočkus turėjo ava
riją. Koks nors be samonęs 
žmogus įvažiavo į jo mašiną 
ir smarkiai ižgavo- mašiną, 
bet gerai, kad Jočionis ir i 
Dočkus nebuvo visai sužeis-/ ti. Z

Sugrįžo
Detroito Lietuvių Klubo 

iždininkė Birutė Vegeliūtė- 
Jeske buvo išvažiavus atos- 
togaut į St. Petersburg, Flo
rida. Ji buvo apsistojus pas 
savo draugę Laura Grebli- 
kiūtę-Irwin. Sakė.buvo nepa
prastai karšta, bet vistiek 
turėjo progą aplankyt svar
bias vietas Floridoj; aplankė 
Julių Grebliką ir Julią An- 
drulienę bei Adelę Klimavi
čienę. Ateityje.sakė važiuos į 
Florida kuomet Detroite bus 
šalta, nes vasaros laike drėg
mė Floridoj yra nepaprastai 
didelė. 1

I

Golfininkai

1983 m. LDS golfo lošimas 
įvyko Pheasant Run Resort, 
kuris randasi St. Charles, 

* Kazys ir Stella Stankiai

Illinois, netoli Chicagos. Tą 
viską rengė čikagiečiai. Lie
pos 29 iki 31 suvažiavo ir 
lošė golfą apie 40 žmonių. Iš 
Detroito dalyvavo Al ir Alice 
Stacey, Ruth ir Servit Gu- 
gas, Tony ir Bertha Rye, ir 
Vytout ir Aldona Petrui. Visi 
golfino išskyrus Alice Stacey 
ir Ruth Gugas, bet jos turėjo 
kitus linksmus užsiėmimus. 
Buvo didelis banketas; išda
linimas pinigų laimėtojams ir 
t. t. Šis golfo išvažiavimas 
buvo vienas iš didžiausių ir 
atrodo, kad ateityje jis bus 
dar didesnis.

Jaunas advokatas
Advokatų žurnale, Michi

gan Bar Journal, liepos mėn. 
buvo pranešta,jog ateinantį 
rudenį yra užsiregistravęs 
mokytis Miami teisių mokyk
loj (Miami Law School) jau
nuolis Stephen A. Baccus 
kuris yra tik 14 metų am
žiaus. Jis pradėjo kolegiją 
būdamas 9 metų amžiaus. 
Šio rugpjūčio mėn. jis už
baigs kolegiją su B A laipsniu 
kompiuterių moksle. Jo tė
velis advokatas James Bac
cus sako jog iš 37 legališkų 
klausimų, jo sūnus atsakė 
teisingai 36; taipgi jaunuolis 
dainuoja penkiose kalbose; 
groja keletą muzikos instru
mentų ir šoka čečiotka (tap 
dance). Nors jaunuolis nega
lės praktikuot advokatūrą iki 
pasieks 18 metų, bet jis yra 
labai linksmas ir entuziastiš
kai, laukia mokslo metų šį 
rudenį.

Palanga
Vilniaus pensininkas rašy

tojas Juozas Chlivickas rašo 
jog šią vasarą turėjo progą 
aplankyt ir viešėt Palangoje. 
Jis rašo: “Tai buvęs ponų 
kurortas, o tarybų valdžia 
padarė, kad čia ilsisi darbo 
žmonės. Mes buvome poilsio 
namuose “Gintaras”; turėjo
me atskirą kambariuką su 
dviem lovom, su tualetu, su 
karštu vandeniu ir dušu, 
buvo balkonas. Valgyti ėjo
me tris kartus į parą. Štai 
kokiose sąlygose dabar Pa
langoje1 atostogauja darbinin
kai. Ir dar turiu pasakyti, 
kad už visa tai reikia labai 
pigiai mokėti, o kiti keliala
pius gauna veltui — išlaidas 
padengia profsąjunga. Apie 
tokius dalykus Lietuvos dar
bininkai iki tarybų valdžios 
galėjo tik svajoti.” Prie tary
bų valdžios, dabar visiems 
yra gera gyvent. Stefanija

PELNAS Iš VARLIŲ

Varlės, kaip žinia, kai ku
riose Vakarų Europos šalyse 
laikomos delikatesu. Prekyba 
jomis, nepaisant kapitalo ša
lis apėmusio* kritės, duoda 
peikimu* pelnus. Viena Grai
kija* firma, kuri spec’alizuo- 
jasi Raudyti varles, vien šiais 
metai* eksportuos J Prancū
zija daugiau kaip 15 tonų 
varl‘ų. O iš viso ta Edejo 
miesto kompanija parduos 
prancūzų, italų, šveicarų gur
manams 40 tonų gyvų ir šal
dytų varlių. )



6-TAS PUSLAPIS

SVEIKINAME GIMTADIENIO PROGA

Keršulių darželyje svečiai susirinko pasveikinti Walterj jo 
gimtadienio proga: Iš kairės: P. Venta, B. Keršulienė, N. 
Ventienė, W. Keršulis,\ N. Buknienė ir O. Čepulienė. Irena 
Krivickienė įteikia VValteriui juostą.

Jau praėjo daugiau kaip 
mėnesis, nuo rugpjūčio 15 
dienos. Ta dieną keletas 
draugų atvykome pas Broni- 
sę ir Walter! Keršulius, Wal
ter! pasveikinti su jo 95-tų 
metų amžiaus sukakčia.

Z
Walteris per tą ilgą išgy

ventą amžių yra užsitarna
vęs musų visų pagarbos.

Kol Walterio sveikata ir 
amžius leido, jis buvo akty
vus lietuvių progresyvių or
ganizacijų veikėjas ir “Lais
vės” laikraščio nuoširdus rė
mėjas. Walteris sulaukęs 
95-erių metų, turi gerą at
mintį, ir pavaikštinėja po 
savo sodelį, tik didelė nelai
mė, kad Walteris yra prara
dęs regėjimą.

iWalterio žmona Bronisė la

“LAISVĖS” REIKALAI
Čia skelbiame aukas gautas

nuo rugpjūčio 22 d. iki rugsėjo 23 d.:
K.’Petrikienė, Elka Park, N. Y................ ..................$200.00
E. O. Pandėlietė,

per E. Repšienę, Dorchester, Mass.......................... 100.00
Marian Svinkūnienė, Waterbury, Conn.,

per N. Ventienę............................. 100.00
H, Samanik, prisiminimui mirusio brolio,

M. Hacinkevičiaus, Great Neck, N. Y....................... 100.00
Elizabeth Repshis, Dorchester, Mass.............................50.00
Stanley Kuzmickas, St. Petersburg, Fla....................... 50.00
Veronika Marozas, Miami, Fla. ...................................... 43.00
Iš LDS 6 kp. susirinkimo vardai aukotojų tilpo “L”

su korespondencija, per K. Thomas,
Johnson City, N . Y*. ............:............. 41.00

Placidą Dudonis, Aston, Pa............................................. 40.00
Antanina Marcenkienė, Los Angeles, Cal.,

per B. Gelgotas.............................................. 40.00
M. dožas, Waterbury, Conn., per N. Ventienę..........30.00
“Laisvės” Draugai, per N. Ventienę..........................  .28.00
A. Račkauskienė, Miami Beach, Fla. .. . ........................23.00
Sam Paberalis, Toronto, Ont., Canada.......................... 20.00
Elsie N. Korsun, Worcester, Mass., prisiminimui

mirusios mamytės, Lucy Auseius ..............................20.00
Juozo Tranavičio, Norwood, Mass, prisiminimui,

per A. J. Palubinską, Tiburon, Cal............................. 20.00
Juliaus ir Monicos Palubinskų, Lowell, Mass.

prisiminimui, per A. J. Palubinską, Tiburon, Cal. .20.00 
Walter Račkausko, Ward Hill, Mass., prisiminimui

per A. J. Palubinską, Tiburon, Cjl............................. 20.00
Prisiminimui R. Chulado, Miami Beach, Fla., -

prisiminimui per A. J. Palubinską Tiburon, Cal. . . .20.00 
Albinos Daugirda-Henderson ir John Daugirda,

Miami, Fla., prisiminimui per
A. J. Palubinską, Tiburon, Cal.................................... 20.00

M. Jakštas, Nesconset, N. Y., per N. Ventienę..........20.00
Albertina Jenkins, Chicago, Ill., per N. De Schaaf . . .20.00 
Charles Stepon, Lewiston, Maine............. .................18.00
P. Gižauskas, Runnemede, N. J., per P. Dudonis .. . .15.00 
Anna Dočkus, Cicero, Ill., per N. De Schaaf.................. 8.00
Blanche Swed, Erie, Pa.............. .....................*............. 3.00
A. Balčiūnas, Waterbury, Conn., per N. Ventienę ,v . .3.00 
Stanley Vaineikis, Binghamton, N. Y.,

per II. Pagiegala.............................................................3.00
F. Ivan, West Simsbury, Conn......................................... 3.00

♦ ♦ *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

BRIDGEPORT, CONN.

MIRUS

Mary Strižauskienei- 
Strauss

Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Clem, jo 
šeimai, visiems artimiesiems bei draugams.
Mary Ulozas
John Ulozas
Mary Svinkūnas
Antdnas Balčiūnas
Monica Balčiūnas

Ieva 

bai rūpestingai prižiūri ir 
globoja savo mylimą gyveni
mo draugą. Jie rugsėjo mė
nesį atžymėjo 25-erius išgy
ventus vedybinius metus.

Rugpjūčio 15 d. Bronė pri
ruošė vaišių stalą, prie vaišių 
prisidėjo Ona Čepulienė, 
Nastė Buknienė, Nelė Ven
tienė, Irena ir Sigitas Krivic
kai. Jie neseniai buvo sugrį
žę iš Tarybų Lietuvos, kur 
buvo išvykę praleisti atosto
gas. Jie parvežė nuo Walte
rio giminių. Dagių šeimos, 
gražią1 lietuvišką tautišką 
juostą, kurią Irena Walterį 
apjuosė. Sigitas perdavė ge
riausius širdingiausius linkė-, 
jimus nuo giminių ir draugų. 
Palinkėjo Walteriui sulaukti 
šimtą metų. Mes visi prisidė
jome prie tų linkėjimų, p. v.

Nellie ir Paul Venta 
Amelia ir Walter Yuskovic 
Eddie Lusas 
Bill Malin
Sofija Stasiukaitienė 

Mizarienė

Philadelphia, Pa.
Another year has passed 

and our get-together at Rose 
(Merkytė) and Joe Behmer’s 
was successful on Sunday, 
September 18th.

Seeing all our friends 
made the day ideal along 
with the pleasant weather.

We want to thank the 
Behmer’s for all the hard 
work it took to make the day 
so worth while; also the 
other people who helped.

It was nice to see some 
new faces this time.

We don’t forget our dear 
parents who have passed 
away. They also had get-to
gether many years ago.

The $25 is a donation to 
the paper.

Alice Whitlock
[Povoriūnaitė]

PRANAS ŠKLĖRIUS
XXX

Tu užmaršties bijai?
Ak, koks keistuolis!
Lyg būtum čia, 
Ant žemės, 
Tu žmogus 1
Iš aukšto kosmoso 
Kažkaip nupuolęs— 
Be patirties 
Ir vaikišLaLnaivYs.

Vistiek, J 
Nepaisant kiek save 
Kankinsi, 
Manydamas, 
Kad ateičiai svarbus, 
Vistiek, sakau’, 
Tu amžinas neliksi, 
Tu būsi užmirštas 
Kaip ir prieš mus 
Tie milijonai, kurie 
Valgė, 
Gėrė, / 
Mylėjo, 
Džiaugėsi 
Ar su druska, 
Lazda
Ir vandeniu prikėlė 
Iš gyvulių pasaulio 
ŠITĄ VA, 
Kurį mylėdami 
Daug sykių keikėm, 
Išrašėm formulėm, 
Karų krauju 
Ir į kurį šiandieną 
Nusitaikėm 
Išpampusiu 
Atominiu ginklu, y
Ne, ne!
Aš atminties tokios nenoriu. 
Aš vietoj jos 
Prašau iš ateities, 
Kad ji mane 
Giliai užverstų moliu 
Kartu su bombų šukėm 
Ant širdies.
Kam paikas rūpestis, 
Kad kas atmintų?
Man bus akimirkos šitos 
Gana!
Svarbiau, kad tie, 
Kas po manęs užgimtų, 
Be karo baimės 
Vaikščiotų žeme. 
Kad nematytų jie, 
Kaip tankai žlega 
Rugių laukais 
Žiaurios mirties pilni, 
Kaip hirošimos, 
Nągasakiai dega 
Dejonėmis mūs amžių 
Keikdami.

Tegu, sakau, 
Žila žila kaip kerpė 
Mane aplenks 
Mūs ainių pagarba— 
Pro storą molį 
Prasišyies padangė, 
Jei tik pasaulyje 
Išliks 
TAIKA.

ARSENALAS KALĖJIME
Matyt, rimtai karo veiks

mams ruošėsi Neapolio ,,Po- 
džioralės" kalėjimo gyvento
jai — jų kamerose per kra
tų buvo rasti keli pistoletai 
ir revolveriai, 200 šovinių, 9 
peiliai, sprogdikliai ir bikfor- 
do virvė. Prižiūrėtojai hu- 
sprendę iškratyti kameras po 
to, kai vienoje iš jų kilo su-, 
sišaudymas. Mat joje kalėjo 
dviejų konkuruojančių mafi
jos šeimų atstovai. Italijos 
laikraščiai seniai nesistebi, 
kad mali ozai net už grotų 
sugeba tusti savo nusikalsta
mų verslų. Tačiau gangsterių 
karas kalėjime — tai kažkas 
nauja. ..

“LAISVĖ”

SENESNIŲ ŽMONIŲ
SKURDUS LIKIMAS

J. Grybas
Daug žmonių klausia, kur 

be žinios dingo Jonas Gry
bas. Daug žmonių Joną paži
nojo. Jis buvo veiklus orga
nizacijose, turėjo daug drau
gų ir šiaip pažįstamų^ ne 
vien laisviečių, bet ir kitų 
srovių lietuvių.

Jau praėjo daug metų kai 
Jonas Grybas dėl sveikatos 
sušlubavimo pasitraukė iš 
organizacijų ir nebegalėjo 
veikloje dalyvauti.

Jonas Grybas gyveno vie
nišą gyvenimą. Jis buvo pri
siglaudęs pas kelius pažįsta
mus. Paskutinius kelius me
tus gyveno pas Oną Babars- 
kienę, tai su Jonu dažnai 
tekdavo pasikalbėti.

Kai Ona Babarskienė par
davė namą ir išvyko gyventi 
į Kalamazoo, Mich., ji prieš 
išvykdama pašaukė ,ambu- 
lansą, kuris Joną išvežė į 
Jamaica ligoninę. Nuo to 
laiko niekas nežino jo kur jis 
randasi. Ilse Bimbienė buvo 
nuėjusi į ligoninę ir paklausė 
apie Jono likimą, bet ligoni
nė apie jį žinių nedavė.

Tada Amelija Yuskovic ir 
Ilse Bimbienė parašė laiškus 
Jono dukrai į Norwood, 
Mass, prašydamos, kad ji 
praneštų, kur jos tėvas yra. 
Už kiek laiko ji parašė, kad 
jis randasi Rockaway senelių 
prieglaudoje.

1952 m. J. Grybas atvyko į 
New Yorką ir kurį laiką dir
bo “Laisvės” spaustuvėje. 
Nuo pirmos dienos jis istojo į 
Aido chorą, kuriame dainavo 
ir vaidino operetėse beveik 
per 25 metus.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Bimba

Mirė 1982 m. rugsėjo mėnesio 30-a dieną

I love you still 
And always will

ILSE

Per 10 metų buvo nenuil
stantis choro pirmininkas. 
Turėjo pasitraukti pablogė
jus sveikatai.

Apie Jono Grybo gyveni
mą ir visuomeninę veiklą, 
buvo rašyta “Laisvės” 60 
metų išleistame Jubiliejinia
me Albume. Jonas Grybas 
gimė 1895 m. liepos 15 d., 
Pakalnių kaime, Kupiškio ra
jone. Vargo ir skurdo verčia
mas turėjo palikti gimtąjį 
kraštą. Į Jungtines Valstijas 
atvyko 1913 m. ir apsigyve
no Norwood, Mass. Netru
kus prisidėjo prie socialisti
nio judėjimo. Jono Grybo 
pasidarbavimu suorganizuo
tas Lietuvių Lavinimosi Ra
telio choras, kuris gyvavo 
apie 20 metų. Kai buVo orga
nizuojama CIO Jungtinė Plie
no darbininkų Unija, J. Gry
bas pirmutinis stojo prie to 
darbo. Jo pastangomis suor
ganizuotas lokalas 2333, ku
rio prezidentu jis ir buvo iš
rinktas.

Palmerio reakcijos laikais 
Grybas buvo suimtas ir iš
vežtas į Deer salą, kur jau 
buvo uždarytų apie 150 lietu
vių. Teismas nesurado kal
tės, ir jis buvo paleistas.

Atvykęs į New Yorką J. 
Grybas įsitraukė į lietuvių 
progresyvį vietinį judėjimą. 
Jonas buvo išrinktas Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
iždo globėju, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centro 
Komiteto valdybos nariu, 
Lietuvių Namo Bendrovės 
sekretorium — iždininku. 
Kol veikė Lietuvių Meno 
Sąjunga Jonas buvo Centro 
Komiteto narių. Jis išmoko 
operuoti filmų rodymą ir 
plačiai važinėjo po lietuvių 
apgyventąsias kolonijas ro
dydamas Tarybų Lietuvos 
susuktus filmus.

Amerikos pažangioji visuo
menė gerai prisimena ir įver
tina Jono Grybo atliktuosius 
didelius visuomeninius dar
bus.

Labai gaila, kad Jonas, su
laukęs senyvo amžiaus turė
jo patekti į miesto užlaiko
mus senelių prieglaudos na
mus tarp svetimų žmonių.

P. Sausis
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GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖJO SPALIO 1 IR TĘSIS 
IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 D.

Kviečiame į TalkąII

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 metodąi 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.

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:

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
* ♦ *

LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

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 jeigu 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.

102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y. 11417

Laisvė

BRIEFS
The struggle for peace 

must be international or it 
will fail. One of the most 
important organs of the in
ternational peace movement 
is the World Peace Council, 
founded in 1950, which holds 
World Peace Assemblies ev
ery 4 years or so. The recent 
meeting at Prague was one 
of the most diversified world 
peace meetings ever con
vened — a reflection in 
miniature of the real world 
and its real peace move
ment. The delegates repre
sented 1843 national organi
zations. 

* * * I
Mobilization for Survival 

is sponsoring a Walkathon 
on October 1, to oppose the 
installation of Cruise and 
Pershing Missiles in Europe. 
A mass demonstration to 
stop Cruise and Pershing 
Missiles will take place at 
Seneca Army Depot, Romu
lus, New York, October 22.* * *

A student from Michigan 
says in the American-Soviet 
Newsletter:

. I am 18 years old .......  
I visited the SU as part of an 
International Youth ex
change Program .... I have 
been speaking to high school 
classes since my return .... 
The response is tremendous. 
It is wonderful to see young 
people realize that they are 
real human beings living 
there .... You will be glad to 
know I am using your orga
nization when I speak to

high school classes as a 
contact for more informa
tion. I am glad after my trip 
that there are contributions 
that I can make to promote 
better relations..... ”

* ♦ *

May Stevens Baranik
May Stevens gave an inte

resting lecture arid slide 
show on art at the Students’ 
Art Institute in Vilnius, 
Lithuania. Her husband Ru
dolf Baranik did a good job 
in translating the whole 
thing from English to Lithu
anian and also some of his 
work as an artist was shown.

At the present May Ste
vens is preparing for her 
Spring Exhibition in her 
home town Boston. She has 
completed some very large 
paintings already and the 
subject matter has been in 
her later work mostly — 
Rosa Luxenburg, historical 
figure, a woman revolution
ist. Ilse




