
LAISVE
Semi-Weekly 

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

Tel. Michigan 1-6887
Area Code 212

No. 53

KRISLAI
Vis nauji, vis pavojingesni 
LLD nariams
Gerai pasirodė
Gerai, kad nebeklauso
Jėgos telkiasi
Vasarinės “paliaubos” 
Reikia sprendimo

Rašo A. Bimba

Išrastos naujos nervinės du
jos. Baisiai pavojingos.

Ne tik išrastos, bet ir gami- 
nambs.

Jas išrado mokslininkai la
boratorijose, bet išbando ir 
gamina Pentagonas.

Tos naujos dujos yra dar 
viena, nauja žmonių žudymui 
priemonė. Niekam kitam jos 
nereikalingos.

Ginklavimosi beprotybei ga
lo nesimato.
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Sugadintas maistas 
Senate tyriamas

Washingtonas. — Senati- 
nsi Komitetas maistui ir 
žmonių poreikiams tirti iš
klausė labai įdomų raportų 
naudotojų - pirkėjų atstovo 
Ralph Naderio. Jis raporta
vo, kad supermarketai ir 
maisto monopolijos iš žmo
nių iščiulpia bilijonus dole
rių nuolatiniu kainų kėli
mu ir maisto falsifikavimu.

Komiteto pirmininkas sen. 
George McGovern patvirti
no teigimų, kad maisto per-

dirbėjai padidina riebumų 
51 proc. Dešriukės (hot 
dogs), kurių į metus išlei
džiama apie 15 bilijonų, da
bar suriebintos 31.2 proc. 
Malta mėsa privaryta krak
molinių miltų ir tam tikrų 
chemikalų, riebumas padi
dinamas nuo 20 iki 30 proc.

Naderis ir McGovern nu
rodo, kad sugadintas mais
tas pasidaro visiems žmo
nėms, ypač vaikams, žalin
gas.

ASTRONAUTAI
ANT MENULIO
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Ky nori nutraukti 
taikos derybas

štai dar “šilta” iš Lietuvos 
gauta įžymiosios lietuvių tau
tos veikėjos ir kovotojos Mi- 
chalinos Meškauskienės atsi
minimų knyga “žvelgiu į to
lius.” Kaip žinia, knyga yra 
užsakyta Lietuvių Literatūros 
Draugijos savo nariams.

Knyga didelė, gražiai išleis
ta, stambiu šriftu. Dar tik 
spėjau pavartyti. Matau, kad 
Michalinos atsiminimai bai
giasi’su 1930 metais, kai ji 
pasirenka eiti marksistiniu ke
liu, “kuriuo veda Komunistų 
pą^ija”. Neabejoju, kad au
to* atsiminimus tęs toliau.

Jos “žvelgiu į tolius” knyga 
bus puiki LLD nariams dova
na. Tik reikia, kad visi nariai 
būtų pasimokėję už šiuos me
tus duokles.

Kaip greitai knyga narius 
pasieks? Sunku pasakyti. Bet 
džiugu, kad ji jau išleista ir 
ją nariai dar šiemet gaus.

AFL-CIO ir vėl ragina karo 
taksus visai panaikinti

Washingtonas. — A F L- poracijoms 
CIO centras ir daugelis uni
jų ir vėl ragina Kongresą 
baigti karo (10 proc.) taksų 
mokėjimą, taipgi nieko ne
laukiant pravesti federali- 
nių taksų programoje libe
ralines reformas.

Unijos reikalauja suma
žinti arba panaikinti taksus 
mažai uždirbančioms šei
moms, o žymiai pakelti tak
sus korporacijoms. Taipgi 
ragina panaikinti visokias 
naudingas priemones kor-

ir milijonie
riams, kurie naudojasi 
netikusia taksų sistema, su
randa skyles žymiai suma
žinti taksus.

Anglijos vyriausybės 
nutarimas

Londonas.— Anglijos ka
binetas, vykdydamas darbo 
žmonių uždarbio “įšaldymo” 
politika, kartu pritarė nu
tarimui 13 procentų padi
dinti algas aukštiems vy
riausybės valdininkams, .■

Sekmadienį 4:17 vai. po
piet JAV astronautai Arm
strong ir Aldrin nusileido 
ant Mėnulio su Apollo 11 
erdvių laivo dalimi. Kaip 
10:56 vakare Armstrong iš
lipo, o už 19 minučių ir Ald
rin išlipo pasivaikščioti po 
Mėnulio paviršių.

Abu astronautai vaikšti
nėjo daugiau kaip porų va
landų. Jie prisirinko moks
liniams tyrimams žemių, 
akmenų, įstatė JAV vėliavų. 
Pakasė tam tikrus .doku
mentus, žuvusių ir mirusių 
astronautų medalius, tarp 
kurių buvo ir tarybinių kos
monautų Jurio Gagarino ir 
Vladimiro Komarovo meda
liai.

Armstrong perdavė savo 
pirmus nuo Mėnulio žodžius: 
“Tai vienas mažas žmogui 
žingsnis, bet žįnonijai vie-

nas milžiniškas šuolis.”
Jie prisirinko daugiau 

kaip 50 svarų žemių ir ak
menų. Jie gavo prez. Nixo- 
no telefonu sveikinimų už 
240,000 mylių.

Astronautai surado visai 
tuščių, sausų Mėnulio pa
viršių, pilnų meteoritų, ku
rie nesudegę nuo kitų dan
gaus kūnų atsiskyrę nu
krinta ant Mėnulio, atmos
feros neturinčio.
. Abu laimingai grįžo į savo 
kabina, kad pirmadienį po
piet vėl susijungti su Apol
lo 11 laivu ir gįžti į Žemę.

Visa astronautų kelionė į 
Mėnulį puikiausia pavyko. 
Pirmų sykį žmogus galėjo 
pasivaikščioti ant ^Mėnulio 
paviršiaus. Tai milžiniškas 
istorinis įvykis, kurio visas 
pasaulis šimtmečius laukė 
ir kuris tik dabar pasiektas.

Saigono vice prezidentas 
ir delegacijos galva gen. Ky 
atvirai pasakė, kad taikos 
derybos Paryžiuje turi būti 
nutrauktos ir kad karas tu
ri būti visaip praplėstas.

Jis kaltino prez. Johnso- 
na, kuris nenorėjęs paruoš
ti vietnamiečius karui, kad 
amerikiečiai kare galėtų 
pirmauti ir sau garbės tu
rėti. Ky esąs patenkintas 
prez. Nixonu, kad jis dau
giau kreipia dėmesio į Sai

gono armijos geresnį karui 
paruošimą.

Apie “bešališkų” rinkimų 
pravedimą gen. Loan pasa
kė: “Visur bus policija, ku
ri pasakys, kada balsuoti, 
kaip balsuoti ir kur balsuo
ti.” Vadinasi, Saigono po
licija kontroliuos rinkimus.

Philadelphia, Pa.—Merck 
and Co. 3,300 darbininkų 
baigė dešimties savaičių 
streiką.

Negras karo priešas gavo 25 
metus kalėjimo bausmę

Vietnamo moterų delegacija 
baigė iviešnagę Kanadoje

New Orleans, La. Federa
linis teisėjas Boyle be jokio 
pasigailėjimo žiauriai nu
baudė negrą karo priešą ir 
prieš skurdą kovotoją 25 
metų kalėjimu ir užmokėti 
$500.

24 metų Walter Collins 
buvo penketą kartų kvie
čiamas eiti karinėn tarny
bon. Bet jis atsisakė tar
nauti ir vykti Vietnaman 
kariauti. Kai buvo areštuo
tas, tai teisėjas davė jam

už kiekvieno kvietimo ne
paisymų po penketų metų, 
viso 25 metus.

Collinso advokatas Smith 
įrodinėjo, kad Collins tik 
vienų kartą atsisakė eiti 
tarnauti, todėl neturėjo jo 
taip sunkiai bausti. Atro
do, kad jis baudžiamas už- 
io veiklą prieš karą ir skur
dą, prieš rasinę diskrimina- 
ciių šiame rasistiniame 
mieste ir -rasistinėje valsti
joje. _ ...

O va tiesiai iš Maskvos ma
no rankoje mielojo Justo Pa
leckio naujai gražiai rusų 
kalba išleistas poezijos rinki
nys “Na žiznenom puti’’. Apie 
rinkinio autorių rusų kalba 
skaitančiuosius supažindina 
Lev Ozerov.
•įtMūsų įžymusis tautietis 

Justas ne tik veikėjas ir dip
lomatas, einąs labai aukštas 
ir atsakingas pareigas Tary
bų Sąjungos valstybinėje stru
ktūroje, bet ir puikus poetas- 
rašytojas, ir vienas iš pačių 
darbščiausių žurnalistų.

Europos jaunimo konferencija 
taikai ir Europos saugumui

Varšuva. — Socialistinių 
šalių jaunimo organizacijų, 
jaunųjų komunistų sąjungų 
ir kitų Vakarų Europos 
jaunimo organizacijų dele
gatai suvyko į Lenkijos sos
tinę aptarti jaunimo, karo 
ir Europos saugumo reika
lų.

Konferencija tęsis iki lie
pos 24 d. Konferencijos 
dalyviai turės progą daly
vauti didžiulėse Lenkijos 
Liaudies Respublikos 25 me
tinių iškilmėse, kuriose bus 
daug svečių iš įvairių pa
saulio kraštų.

Represijos Ispanijoje
Paryžius. — Karo tribu

nolas nuteisė du Madrido 
universiteto studentus, vie
nų aštuoneriems, kitų—tre
jiems metams kalėti.

Japonijos sostinės Tokyo 
presto rinkimuose komunistai 
pąsirodė labai gerai. Jie mies
to taryboje savo atstovų skai
čių padvigubino — nuo 9 pa
kilo iki 18. Tuo tarpu sociali
stai nukrito nuo 45 iki 24.

Tokijo miesto taryba susi
deda iš 126 narių.

Visos “vaduotojų” pastan
gos gąsdinimais ir prasimany
mais sulaikyti Amerikos lie
tuvius nuo lankymosi gimtaja
me krašte eina vėjais. Jų pik
to balso niekas nebeklauso. 
Šią vasarą vyksta Lietuvon la
bai daug. Vyksta grupėmis, 
vyksta pavieniais.

Juo daugiau, tuo geriau.
Taip pat mes ipažangiečiai 

i žiūrime ir į atvykstančius iš 
Lietuvos. Taip pat sakome: 

' Juo daugiau, tuo geriau.
^Viskas rodo, kad New Yor- 

ko mieste liberališkosios jėgos 
triaši apie John Lindsay

(Tąsa 6-ame pusi.)

Armija pradeda nervy 
gazy gamybą

Washingtonas. — Kong- 
resmanas Richard D. Mc
Carthy skelbia, kad armijos 
štabas nusitarė pradėti ga
minti nervų gazus. Tam 
darbui parinkta firma New
port, Ind.
—McCarthy sako, kad Ni- 
xono administracija ir Pen
tagonas nesilaiko pasižadė
jimo persvarstyti chemika- 
linio ir biologinio karo pro
gramą.

Užgyrė pasaulinį 
komunistų suvažiavimą

Belgradas. — Jugoslavi
jos Komunistų Sųjunga už
gyrė Maskvoje pasaulinį 
komunistų ir darbininkų 
partijų suvažiavimų, nors ji 
ir nedalyvavo suvažiavime.

Partijos pildomasis biu
ras pareiškė, kad suvažia
vimas padarė aiškius žings
nius link išvystymo demo
kratinių ir lygių santykių 
tarp komunistų ir darbinin
kų partijų’’.

Ottawa, Kanada. — Viet
namo moterų delegacija 
baigė savo kelionę Kanado
je. Per porų savaičių aplan
kė Montrea 1 i o, Toronto, 
Vancouverio ir kitus Kana
dos miestus. Visur buvo su
ruošti mitingai prieš karą 
Vietname ir suteikimui pa
ramos Vietnamo kovojan
čiai liaudžiai prieš Ameri
kos agresorius.

Daugiau kaip šimtas 
Jungt. Valstijų moterų, ko
votojų prieš karų, susitiko 
Vietnamo delegates antika
rinėje demonstracijoje ant 
tilto tarp Kanados ir Jungt.

Valstijų ties Niagara Falls.
JAV demonstrantės nešė 

iškabas su šūkiais: “Tuoj 
ištraukti Amerikos karius”, 
“Mes nenorime siusti savo 
jaunuolius į mirtį” ir tt.

Edgartown, Mass. — Se
natorius Edward M. Kenne- 
ry pergyveno baisių nelai
mę. Jam vairuojant auto
mobilis nukrito nuo tilto į 
prūdų ir su juo važiavusi 
užmuštojo brolio Roberto 
Kennedžio sekretorė Mary 
Jo Kopechne žuvo. Sen. 
Kennedis išliko gyvas.

Medicininis patarnavimas 
pakilo 27 procentais

t' r

JAV milita-Saigonas.
rinio štabo pirmininkas 
gen. Wheeler atvyko čia pa
tikrinti karo padėtį ir susi
tarti, kiek amerikiečių bus 
galima paleisti namo.

Kainos kyla Čilėje
Santjagas.—Čilės vyriau- 

svbė vėl nutarė žymiai pa
didinti daugelio prekių kai
nas. 13 procentų pabrangs
ta ryžiai, cementas — 22%, 
chemikalai — 12%, televi
zoriai 12, o metalo gami
niai — 10%. ~

Kainos šiemet pakyla jau 
antrą kartą. O iš viso, sta
tistikos ir kainų valdybos 
duomenimis, pragyvenimas 
šalyje per pirmąjį pusmetį 
pabrango 23.4 procento.

Milwaukee, Wis. — Alaus 
gamintojai baigė streikų su 
laimėjimais.

Washingtonas. — 80 se
natorių ir kongresmanų 
siūlo bilių įsteigimui žmo
nių kontrolės centro.

Washingtonas. — Medici
ninis patarnavimas, neskai
tant vaistų, pakilo 27 proc. 
skelbia Darbo Statistikų 
Biuras.

Nuo 1965 iki 1969 metų 
ligoninių aptarnavimas pa
kilo arti 46 proc., daktarų 
patarnavimas pakilo 23.5 
procentais.

Prancūzijos Kompartija 
auga nariu skaičiumi
Paryžius.— Daugiau kaip 

du tūkstančiai žmonių įsto
jo į Prancūzijos Komunistų 
partijos gretas, vykstant 
pirmosioms tradicinėms 
Kompartijos šventėms, ku
rias pradėjo rengti partijos 
departamentų federacijos.

Kaip praneša laikraštis 
“Jumanite”, didžiausias lai
mėjimas pasiektas Noro ir 
Pa de Kalė departamentuo
se, kur į PKP stojo 482 
žmonės.

Maskva. — Buvęs JAV 
vice prezidentas Humphrey 
svečiuojasi Tarybų Sųjun- 
goje. Aplankė keletu mies
tų, visur buvo gražiai pri
imtas. Turėjo pasitarimų su 
tarybiniais darbuotojais.

Maskva. — TSRS Žurna
listų Sųjunga pasiuntė pro
testų Pietų Korėjos valdžiai 
už nužūd y m ų žurnalisto 
Kim John Thee, laimėjusio 
Tarptautinės Žuri n a 1 i s t ų 
Sųjungos premijų.

Washingtonas. — Natio
nal Housing Center Libra
ry Washingtone yra pasau
lyje didžiausia biblioteka, 
išimtinai suteikianti infor
macijas apie gyvenamų na
mų padėtį.

Wisconsin Dells, W i s. — 
Sudegus indėnų namui žuvo 
5 vaikai.

Šiaur. Europos unijŲ pasitarimas 
pasaulines taikos reikalais

Rostock.—Vokietijos De
mokratinės Respublikos 
uostamiestin suvyko Šiau
rės Europos unijų delegaci
jos aptarti taikos proble
mas. Dalyvauja daugiau 
kaip 1,000 unijų darbuotojų.

Suomijos Darbo Federa
cijos sekretorius Veli Lehti- 
nen buvo išrinktas konfe
rencijos pirmininku. Rapor
te jis nurodė, kaip svarbu 
unijoms kovoti už taiką Eu
ropoje ir visame pasaulyje.

Danija prisiuntė net 109
delegatus, Suomija — 71.

Hooveris grąso Black 
Panther Partiją

Washingtonas. — FBI di
rektorius Hooveris skelbia, 
kad negrų Black Panther 
Partija sudaro pavojų vidi
niam JAV saugumui.

1968-69 mokslo metais šios 
partijos vadovybėje esą pa
daryta mokykloms nuosto
lių už 3 milijonus dolerių ir 
buvo 4,000 areštų.

Indijoj politinė krizė
New Delhi. — Indijos 

premjerės pavaduotojas 
Norarji Desai rezignavo, 
kuomet jį paleido iš finansų 
ministro vietos premjerė 
Gandhi.

Kongreso Partijoje da
bar eina peštynės, kas bus 
kandidatu rugpiūčio mėn. 
prezidentiniuose rinkimuo
se. Desai vadovauja parti
jos dešinių jam sparnui, ku
ris nori pagrobti tiek parti
jos, tiek valdžios vadovybę.

pažvalgų žmonių, nemažai 
socialdemokratų.

Pasitarimas ragina ka
riaujančias šalis Vietname 
ir Vidurio Rytuose baigti 
kariavus ir eiti prie taikos.

New Yorkas. — 300 po- 
licistų areštavo 121 jaunuo
lį New Yorko ir Connencti- 
cut valstijose, kaip narkoti
kų agentus.

New Delhi. — Indijoje 
šiuo metu yra 350 milijonų 
beraščių, nors raštingumas 
ir padidėjo 23 procentais.

Vice prez. Agnew nori 
užkariauti Marsą

Cape Kennedy, Fla.—Vi
ce prezidentas Agnew, pasi
džiaugęs sėkminga Apollo 
11 kelione į Mėnulį, priminė, 
kad Jungt. Valstijos dabar 
ruoštųsi kelionei į Marsų.

Agnew mano, kad dar šio 
šimtmečio pabaigoje Jungt. 
Valstijos galėsiančios pa
siekti Marsų ir ten nuleisti 
astronautus, kaip dabar pa
darė su Apollo 11.

State College, Pa. Kairie
ji profesoriai kovoja prieš 
kolegijos teikiamų karui pa
galbų.

Kathmandu. — Nep alio 
santykiai su kaimynine In
dija smarkiai pablogėjo.

Kinšasa, Kongo. — čia 
atvyko pasitarimui Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Ily- 
čevas.
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Su viso pasaulio linkėjimais
ŠIS vedamasis rašomas tą dieną, kai Amerikos trys 

astronautai —- Armstrong, Aldrin ir Collins—laimingai 
pakilo j erdvę ir pasileido link Mėnulio. Jų misija dviem 
iš jų nusileisti į Mėnulį, pasisemti jo “žemės” ir laimin
gai sugrįžti į žemę. Visa kelionė ims astuonias dienas. 
Apie tokio sėkmingo žygio milžinišką reikšmę mokslui ir 
žmonijai nereikia nė kalbėti.

Visas pasaulis linki drąsiesiems astronautams sėk
mės. -

“Aukščiausias spaudimas”
GYNYBOS sekretorius Laird tvirtina, kad “mes jau 

kelyje link taikos Vietname”, ir pasiuntė generalinio šta
bo pirmininką gen. Wheelerj į Šaigoną peržiūrėjimui vi
sos padėties. Bet iš Pentagono pranešama, kad Vietna
me tebeveikia armijai įsakymas panaudoti “kuo didžiau
sią spaudimą prieš priešą.” 0 tai reiškia tik vieną: to
liau tęsti karą.

Tuo tarpu Saigono militarinio režimo vicepirminin
kas Ky reikalauja pasitraukti iš Paryžiaus konferenci
jos ir paaštrinti mūšius. "‘Jis esąs griežtai priešingas re
žimo prezidento Thieu pasiūlymui balsavimu karą už
baigti.

Pats mūsų prezidentas Nixonas tyli, į diskusijas ne
sikiša. Karas eina kaip ėjo. Visi tie prieštaringi vienas 
kitam pareiškimai ir įsakymai daromi Amerikos žmonių 
apgaudinėjimui.

'■ ' ------- ■ 1 ■ ■' 1

Atsikvėpė išvaduota
Lietuvos žeme

PRIEŠ ketvirtį amžiaus, 1944 metų liepos 13 dieną, 
Tarybinės Armijos trečiojo Baltarusijos fronto kariuo
menė, vadovaujama armijos generolo I. Černiachovskio, iš
vadavo Tarybų Lietuvos sostinę—Vilnių. Po keleto die
nų įnirtingų mūšių Gedimino kalne vėl suplevėsavo lais
vės vėliava. O pirmojo Pabaltijo fronto kariai, vadovau
jami armijos generolo L Bagramiano, vijo hitlerininkus 
iš Švenčionių, Dūkšto, Zarasų, Ukmergės, Utenos ir kitų 
miestų bei gyvenviečių.

Aušo laisvės rytas visai Tarybų Lietuvai. Aušo aud
ringai, gaudžiant kanonadai, drebinant žemę tankams. 
Šio laisvės ryto žaros nusidažė tarybinių karių krauju. 
Daug pastangų, sumanumo, didvyriškumo pareikalavo 
mūšiai dėl Žemaitijos, gintarinio pajūrio, Klaipėdos. Bet 
priešas buvo išvytas. Atsikvėpė išvaduota Nemuno že
mė, laisva krūtine sualsavo iškankinta liaudis.

Ir šiandien laisva, laiminga Tarybų Lietuvos liau
dis, švęsdama savo išvadavimo jubiliejų, nuoširdžiai svei- 
kiną garsius Tarybinės Armijos karvedžius, atvykusius į 
Vilnių, į bendrą mūsų šventę.

Visų Tarybų Sąjungos tautų sūnūs savo nemirtin
gais žygdarbiais frontuose artino Lietuvai laisvės va
landą. Tarybinės Armijos smūgiai hitlerininkams prie 
Maskvos, Stalingrado, Kursko, Oriolo, Baltarusijos žemė
je—tai buvo realūs signalai, kad ir Lietuvoje okupantų 
dienos suskaičiuotos.

Daugiau kaip treji hitlerinės okupacijos metai atne
šė Lietuvai daug nelaimių. Didelė žala padaryta liaudies 
ūkiui, kultūrai. Neišmatuojamos yra skriaudos, kurias 
okupacijos metais patyrė darbo žmonės* Tarybų Lietuvos 
žemė priglaudė apie septynis šimtus tūkstančių žmonių, 
kuriuos nukankino hitlerininkai ir jų talkininkai—bur
žuaziniai nacionalistai. Kiekviename mieste ir miestely
je supilti kapinynai, kur bendrame broliškame kape pa
laidoti lietuviai, rusai, žydai ir kitų tautybių žmonės, 
atgabenti iš įvairių Europos kraštų.

Hitlerininkai ruošė lietuvių tautai pražūtį. Archy
vuose išlikę hitlerinių vadovų planai rodo, jog Lietuvos 
liaudžiai grėsė išnaikinimas ir suvokietinimas.

Savo kėslams valdyti okupantai ieškojo talkininkų 
lietuvių tarpe. Jie galvojo, jog su parsidavėlių pagalba 
bus lengviau įgyvendinti nacistinę rasizmo ir genocido 
politiką. Faktai rodo, jog reakcingosios — nacionalisti
nės buržuazijos atstovai, savo klasinius interesus kelda
mi aukščiau liaudies, tautos interesų, degdami neapy
kanta socializmui, Tarybų valdžiai, nuėjo tarnauti oku
pantams. Jų pastangomis skleidžiama antitarybinė, anti- 
socialistinė propaganda, šlykštus nacionalizmas ir šovi
nizmas suklaidino tam tikrą dalį žmonių, kurie tapo biau- 
riu hitlerininkų įrankiu, nukreiptu prieš liaudį. Tačiau 
išdavikų buvo-tik saujelė.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės, nors ir patyrę Stai
gius ir netikėtus užpuolikų smūgius, kurie pirmiausia bu
vo suduoti liaudies avangardui—Komunistų partijai, vi
suomeninėms organizacijoms, greitai parodė savo patrio
tinį tarybinį nusistatymą...

Maža lietuvių tauta nuožmioje laisvės kovoje prieš hit
lerinius okupantus parodė ištvermės, narsumo ir didvy
riškumo pavyzdį. Lietuvos liaudį telkė ir Vienijo socializ
mo idealai, negęstanti viltis, kad vėl bus atkurta Tarybų

NAUJAS MILŽINAS
“Eltos” pranešimas iš Vil

niaus :
Stambiausiu Pabaltyjyje me

dienos pluošto plokščių tiekė
ju taps Grigiškių bandomasis 
popieriaus kombinatas. Čia 
pradėtas statyti naujas gamy
binis kompleksas, kurio ga
lingumas — 10 milijonų kva
dratinių metrų šios vertingos 
statybines medžiagos. Ji bus 
gaminama iš žemės rūšies me
dienos ir medžio apdirbimo 
pramonės atliekų.

Visas technilogifiis procesas, 
primenantis valcavimą, auto
matizuojamas. Įrengimai, ku
riuos ipateiks Lenkija ir VFR, 
dirbs pagal nustatytą progra
mą. Juos valdys operatorius iš 
dispečerinio įpulto.

Plokštes numatoma impreg
nuoti, apdailinti dirbtinėmis 
medžiagomis ir lakais. Jos pri
mins įvairias medienos rūšis, 
koklius. Tokios medžiagos bus 
plačiai naudojamos baldų ir 
prekybinių įrengimų gamybo
je, gyvenamųjų namų ir laivų 
statyboje.

Pirmąją produkciją nauja
sis kompleksas turi duoti 1971 
metais. Medienos pluošto 
plokščių gamyba kombinate 
padidės tris kartus.

BALSAS Iš Už GROTŲ
Anglijos komunistų laik

raštis “Morning Star” pa
skelbė gautą iš Graikijos 
atsišaukimą. Jį pasirašo 18 
darbo unijų veikėjų, kurie 
laikoma koncentracijos sto
vykloje.

Savo atsišaukime unijų 
veikėjai ragina “viso pa
saulio darbininkus dar ryž
tingiau ir atkakliau parei
kalauti, kad Graikijoje bū
tų įvesta demokratija, lik
viduotos koncentracijos sto
vyklos ir karo tribunolai, 
paleisti visi darbo unijų 
veikėjai ir visi politiniai 
kaliniai”.

Reikia žinoti, kad Graiki
jos militarinė diktatūra yra 
užpildžiusi kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas 
šimtais ir tūkstančiais tos 
šalies darbininkų ir šiaip 
demokratiniai nusiteikusių 
žmonių. Nereikia nė sakyti, 
jog pirmoje vietoje dau
giausia yra nukentėję Grai
kijos komunistai.

KANADIEČIAI NORĖTŲ, 
BET KINIEČIAI 
NEPAISO!

Tokią išvadą daro kana
diečių draugų “Liaudies 
Balsas” (liepos 11 d.).Laik
raštis sako:

Kanados vyriausybė jau 
daugelį hietų kalbėjo apie 
Kinijos pripažinimą. Šiemet 
Trudeau vyriausybė pradėjo 
rimtai kalbėti. Sakoma, kad 
Stockholme Kanados ir Kini
jos atstovai tupėjo ir pasitari
mus* Bet, matyti, kiniečiai 
nelabai paiso Kanados.

Prieš kiek laiko Kanados 
užsienio reikalų ministras M. 
Sharp lankėsi Štockholme ir, 
atrodo, tikėjosi susitikti su 
Kinijos atstovais. Bet pasta
rieji ignoravo. Kanadoje dėl 
to buvo daug kritikos minist
rui. Girdi, jis gavęs per nosį. 
Reikėję iš kalno užsitikrinti,

ar kiniečiai tikrai nori, kad 
Kanada pripažintų.

Kitas liberalų politikierius, 
Newfoundland© premjeras 
Smallwoodas, nuvyko į Hong 
Kongą, kaip turistas, ir iš ten 
tikėjosi gauti vizą apsilankyti 
Kinijoj. Kiniečiai net neatsa
ką į jo prašymą išduoti vizą.

Iš to visko galima daryti iš
vadą, kad kiniečiai nelabai 
paiso, kad Kanada pripažin
tų.

ŠVEDIJOS LIETUVIS 
SVEČIUOSE LIETUVOJE

“Gimtajame Krašte” (lie
pos 3 d.) Zigfridas Kalvai
tis rašo:

Atvažiavome su žmona iš 
Švedijos arčiau susipažinti su 
Vilniaus kultūriniu gyvenimu.

Vilnių radome bujojantį va
saros grožiu. Prisipažinsiu, 
kad, po tiek daug metų vėl iš
vydus tėviškę, širdis verkia ir 
džiaugiasi.

Vilnius žavi ne tiktai gro
žiu ir sena istorija, bet ir 
šiandienine plačia kultūros 
veikla. Man teko susipažinti 
su Kompozitorių sąjunga, su 
gabiais kompozitoriais ir pa
tilti jų širdingą svetingumą. 
Mano žmona ir aš labai dė
kingi profesoriui J. Jurginiui, 
kad jis supažindino mus su 
Vilniaus istoriniais architek
tūros paminklais, kurie yra 
mylimi ir globojami. Vilniaus 
Etnologijos muziejuje pama
čiau dokumentalią Lietuvos is
toriją. Muziejus yra toks įdo
mus, kad į jį dar kelis kartus 
užsuksime.

Į Vilnių atvažiuodami, neži
nojome, kad miestas ruošiasi 
didelei moksleivių meno ir 
sporto šventei. Dėl to buvo 
dar mieliau pasigrožėti šven
tės puikumu. Vaikučiai, jau
nuoliai, moksleiviai, — o jų 
buvo tūkstančiai, — žavėjo 
mus ne tiktai gražiomis daino
mis, muzika ir šokiais, bet ir 
puikiai suderintais visokių 
spalvų drabužiais. Mano žmo
na, švedė, buvo labai sujaudin
ta, pamačiusi mažylius šokant 
populiarų švedų liaudies šokį 
“Liane Glote”.

Pasinaudodami šita proga, 
tariame Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komitetui, 
“Gimtojo krašto“ redakcijai 
ir visiems, kurie mus taip mie
lai priėmė ir globojo, širdingą 
ačiū.

NEMUNO VAINIKAI
Baltų vainikų tūkstančiai 
Jau Nemunu važiuoja..: 
Šaltos žiemužės rūpesčiai 
Jau vėjuose dainuoja.
Paraudus saulė šypsosi 
Pro debesis, pro Šaltus, 
žiemužė tiesia, kloja jau 
Šilkus ant žemės baltus...
Ir Nemunas murmėdamas 
Rimtai susidūmoja — 
Vainikais apsiklodamas, 
Ne kartą jau žiemojo.
Baltų vainikų tūkstančius 
Į glėbį jis suspaudžia..- 
Ir, rodos, besvajodamas 
Be rūpesčių sau snaudžia***

Brone Buivydaite

r Hibridas
Vienas amerikietis, pa

klaustas, kas išeitų, sukry
žiavus balandį su vanagu, 
atsakė:

Apdairus diplomatas!

A. PETRIKĄ

Nuslėptoji žmogaus pusė
Vilniaus leidykla “Vaga” 

šįmet išleido žinomos T. 
Lietuvos rašytojos Halinos 
Korsakienės apybraižų 
(vaizdelių) rinkinį, pava
dintą kosminės terminolo
gijos vardu — “Neapšvies
toji mėnulio pusė.” Tik ji 
ne kosmonaute, ji rašytoja, 
psichologė, tad ir savo kny
goje kalba ne apie planetas 
ar dangaus kūnus, bet apie 
nežinomąją žmogaus pusę, 
kuri kitiems gali būti neat- 
spėjama enima. O daug 
žmonių tiksliai slepia tą ne
apšviestąją savo sielos pu
sę. Apybraižoje “Neapšvies
toji mėnulio pusė,’’ kuria 
pavadintas ir visas rinki
nys, autorė iškelia savo 
moto,” kai pusi. 101 Nijolės 
lūpomis sako: “Šalia Rai- 
mos, kuris gyvena greta, 
kurį kas dieną matau ir 
myliu, yra antras Raima, 
kurio minčių nežinau, kuris 
slepia nuo manęs, lyg mė
nulis savo neapšviestąją 
pusę.”

Pirmoji apybraiža, “Po
kalbis su sūnum/’ didakti
nio pobūdžio, sprendžia ge
neracijos tarpą, kai sens
tantis tėvas negali supras
ti sūnaus-architekto, bepra
dedančio žengti savistovio 
gyvenimo keliu. Tėvas no
rėtų, kad sūnus sektų jo 
pavyzdžiu, o sūnus nori bū
ti savarankus, pats savo 
valtį vairuoti. Jis tėvui sa
ko, jog dabar jau kita ga
dynė, ir jis negali savo kar
jeros pradėti ten, kur bai
gė tėvas, kad jų mieriai ir 
keliai kitokie.
jų mieriai ir keliai kitokie.

Apybraiža “Statybininko 
rankos” sptenžia individu
alistinio ir kolektyvistinio 
gyvenimo problemą, kai vy
ras nori, kad jo žmona mes
tų darbą ligoninėje tik dėl 
to, kad kad ji būtų arti jo, 
kai jis sprendžia savo spe
cialybės uždavinius.

Visa 16 nepaprastai įdo
mių ir mintį provokuojan
čių apybraižų — tai 16 psi
chosomatinių sprendimų, 16 
detalingų analižų. Vaizde
lyje “Laiko trandys,” pus. 
210-211, nebepirmosios jau
nystės moteris, sėdėdama 
su vyru Nydos kopose, ana
lizuoja savo praeitį, tarsi 
kalba pati su savimi:

“O ji pati? Ar buvo ji 
jam gera? Tur būt, ne. Ge
ros būna tik tos, kurios ligi 
galo atsižada savęs. O ji 
to nemokėjo. Ji visada li
ko saVima. Tada, kai dar 
ryšėjo plaukuose kaspiną ir 
su nekantriu lūkesčiu žiū
rėjo į gyvenimą. Ir į jį. To
kia ji jam tiko. Tokios jis ir 
norėjo. Jį žavėjo josios iš
didumas, savarankiška min
tis, įnoringas būdas. Paskui 
visa tai nebeteko prasmės. 
Josios kandūs," save tvirti
nantis šypsnys ir viską per
malantis ironiškas protas 
jam pakyrėjo* Sergančiam 
podagra ir nemiga, ne tai 
jam (buvo reikalinga* O da- 
.bar, kai sėdi abu ant biraus 
smėlio kopos ir kai ligi ga
lutinio slenksčio abiem beli- 

: ko keli žingsniai, argi nė-

Savo švelnia, sklandžia 
kalba, lyg lankos drugelis 
nuo žiedo ant žiedo, auto
rė savo apybraižomis, Vien
na po kitos, kelia vis naujas 
problemas, jas analizuoja, 
tačiau jų išsprendimą palie
ka pačiam skaitytojui. Gal 
taip ir geriau, nes kiekvie
nas savaip gyvenimo prob
lemas supranta ir kitaip jas 
sprendžia.

Mėgėjai sekso, kuriuo “ad 
nauseam“ primirkusi Vaka
rų grožinė literatūra, kinas, 
teatras, — H. Korsakienės 
kūrinyje neras; ji nėra Eros 
garbintoja. Erotinis klau
simas, bendrai imant, tary
binėje literatūroje nestovi 
pirmojoj vietoję.

Kalbamojo rinkinio auto
rė yra gana produktinga 
rašytoja. Dar prieš karą ji 
pasižymėjo verstine ir ori
ginalia kūryba. Gi po karo 
ji išleido “Gimtajame mies
te” (1949 m.), “Dovana” 
(1950 m.), “Klasės garbė” 
(1951 m.), “Gyveniman iš
ėjus” (1955 m.) ir kt.

Lauksime naujų jos įdo
mių darbų!

Kalibangos senoviniai 
radiniai

2500-1500 m. prieš mūsų 
erą Indo slėnyje klestėjo se
novinė civilizacija. Vienas 
jos centras — Harapa—bu
vo vidurinėje Indo slėnio 
dalyje, antras — Mohendžo- 
daras — Indo žiotyse. Ka
sinėjimai parodė, kad slėnio 
gyventojai buvo aukštos 
kultūros. Jie gyveno dvi
aukščiuose mūriniuose na
muose, vasarą vilkėdavo 
medviln i n i a i s drabužiais, 
žiemą—vilnoniais. Jie vertė
si žemdirbyste. Miestai tu
rėjo plačias gatves, kanali
zaciją, juos puošė parkai. 
Nesuklysime pasakę, kad

senoviniai miestai buvo ge
riau suplanuoti už dabaru- 
nius.

Indų archeologai, kasinį 
ję Radžastano valstijos Ka- 
libangos rajoną, aptiko se
novinį miestą, kuris buvo 
suplanuotas taip pat, kaip 
ir Harapa bei Mohendžoda- 
ras. Dar nenustatyta, ko
kiai civilizacijai jis priklau
so.

Šį miestą ištiko toks pat 
likimas, kaip ir visą senovi
nę Indo slėnio civilizaciją. 
Jis buvo arijų įsiveržimo 
auka. ,

Nėra tiksliai žinoma, kur 
arijų tėvynė. Kai kurie 
mokslininkai mano, kad ije 
į Indiją atėjo iš Irano. Kiti 
tvirtina, kad arijai — išei
viai iš Centrinės Azijos. Tai 
buvo aukšti, šviesiaodžiai 
klajokliai — gyvulių augin
tojai. Archeologai mano, 
kad arijai pasirodė Indijoje 
II tūkstantmečio pr. m. n, 
pradžioje. Iš pradžių 
užpuld i n ė j d a v o tamsiao
džių Indo slėnio gyventojų 
miestus. Vėliau jie juos už
grobė ir sunaikino. Hara- 
pos vietoje arijai statydino
si primityvius būstus, kurių 
liekanų taip pat dabar ran
dama.

Kalibanga, kurioje dabar 
yvkdomi kasinėjimai, yra 
už 120 mylių nuo senovinio 
Harapos miesto (Vakarų 
Pakistanas). Taip pat ka
sinėjamos dar septynios Ra
džastano valstijos vietos. 
Visi tie kasinėjimai padės 
aiškiau nušviesti Indijos 
istoriją. Bagoroje, prie Pa
kistano sienos, buvo aptik
ti akmens amžiaus kultū
ros pėdsakai. Kitoje vietoję 
Udaipuro rajone, archeol$ 
gai surado šešis medinius 
kirvius ir dvi vario liejyk
las. -A ‘

Geneva, Šveicarija.-Jungt. 
Tautų generalinis sekreto
rius Thant smerkė didėjan
čius valstybių militarinius 
budžetus.

Namai, kurie šviečia ir šildo
Jonavos rajono “Auksinės 

varpos” kolūkio čičinų kai
mo bibliotekoje sutiksi vi
sokio amžiaus skaitytojus. 
Visuomet čia būna pilna 
vaikučių. Ir nenuostabu. 
Juk tiek naujų įdomių žai
dimų čia yra, spalvingais 
piešinėliais papuoštos len
tynos taip ir traukia kny
gutes pavartyti, paskaityti.

Maloniai skaitytoją su
tinka bibliotekos vedėja Ele
na Matulevičienė. Paten
kinta vedėja nauja bibliote
ka.

VisUr čia jauti gerą šei
mininkės ranką. Lentyno
se gražiai surikiuotos kny
gos, pažymėti skyriai. Ne
reikia klaidžioti tarp Ijen- 
tynų.z Reikalingą knygą ra
si iš karto.

Dėmesį patraukia V. Le 
nino knygų parodėlė, čia 
ir jo rašytos knygos, ir ar
timųjų atsiminimai ir foto
grafijos. Yra bibliotekoje 
parodėlės, skirtos mechani
zatoriams, moterims ir ki
tos. Bibliotekoje ruošia
masi eiliniam vakarui.

knygą pasirinkti, pakviečia 
vėl užeiti. Štai brigadinin
ke Aldona Vilkaitė, kolūkie- 
tė Julė čekariavičienė la
bai dažnai užsuka į biblio
teką. Daug knygų perskai
tė moksleivės Genutė Za- 
jančiauskaitė, Onutė Čeka- 
navičiūtė. šešias kilnoja
mąsias bibliotekėles t$ri 
čičinų biblioteka. Malonu 
žmogui, kai po darbo fer
mose, kolūkio laukuose, ga
li paimti pasiskaityti kny
gą, nereikia į centrą eiti.

— Daugiausia mūsų žmo
nės grožinę literatūrą skai
to. Mėgsta istorines, geo
grafines knygas. Ateistinė 
literatūra irgi turi paklau
są. *.

Daug dar ateityje žada 
padaryti Elena Matulevi
čienė. Knygų aptarimai, li- 
teratūriniaį vakarai.

— Gerai dirba mūsų ve
dėja, stengiasi moteris, rū
pestinga, todėl ir į bibliote
ką smagu Užeiti, — kalba 
kolūkio pirmininkas Vytau
tas Peckus.

Patenkinti savo biblioteka 
ir kolūkiečiai, ir kolūkio va-

valdžia. Darbo žmonės žinojo, kad šioje kovoje jie ne 
vieni, kad jų laisvę gina visa didžioji Tarybų šalis*

Tarybų Lietuvos darbo žmonės didžiuojasi tuo, kad 
šiandien, praėjus ketvirčiui amžiaus nuo Nemuno kraš
to išvadavimo, Lietuva yra Tarybų Sąjungos tautų gre
tose, kad savo indėliu prisideda, stiprinant sooėialistinių 
šalių sandraugą, kad aktyviai dalyvauja kovoje už taiką, 
prieš imperializmą*

Darbo žmonių laimėjimai, keliant liaudies ūkį, kul
tūrą, buitį, yna gražus paminklas tiems, kas krito kovo
je dėl mūsų laisvės. .

Iš Vilniaus /‘Tiėsos,“ liepos 13 d.

ra jie dabar be galo vie
niši ? Kiekvienas su savo 
ilgesiu^ mintimis, nusivyli
mu? Ir kokioje beviltiško
je vienumoje • atsidurs jie 
netaikus, kai atsistos akis į 
akį kiekvienas 'su savąja, 
viską užbaigiančia mirti
mi!”

Tai veidrodis, prieš kurį 
ne visi drįstame atsistoti ir 
pasižiūrėti!

—Pakviesime specialistus 
a t s a k y t i - į mūsų klausi
mus* Tai bus įdomus va
karas. Apie gamtos, medi
cinos, ateizmo problemas 
kalbėsime. Žmonės juk do-^ 
misi, daug ką sužinoti nori*

- Skaitytojų biblio t e k o j e 
apie trys šimtai. Visus juos 
pažįsta Elena Matulevičie
ne. Kiekvieno porei k i u s, 
skonį žino. Pataria, kokią

dovai.
Ateina vakaras. Po sun

kaus dienos darbo susiren
ka žemdirbiai. Susėda prie 
šaškių, šachmatų lentų, var
to laikraščius.

Gera biblioteka... Šiugs 
žodžius apie čičinų biblioW- 
ką pasakė nevienas. Tur 
būt, taip jau yra. žmo^s 
visuomet pamilsta namus, 
kurie šviečia ir šildo.
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LAKŠTINGALA
3 pusi

Velionio R. Mizaros archyve rado- 
fme du gražius kūrinėlius — “Lakštin
gala” ir “Rudenį.” Abudu be parašo.

Jie gauti iš Lietuvos. Gal juos per
sai tęs jų autorius atsilieps.

Kūrinėliai lengvai skaitosi. Mano
me, jog mūsų skaitytojams patiks.

— Redakcija* * *
Išblėso šviesi diena, ir į žemę pamažu 

leidosi pilkšvos sutemos. Kažin kur toli 
nulėkė medžių viršūnėse visą dieną žai
dęs lakstūnas vėjas, nutilo plačiaspar- 
nis malūnas, dienų dienas rymantis ant 
upės kranto, pasislėpė savo nameliuose 
darbščios bitės, užsnūdo siūbuoklė lauki
nė aguona. Vos suskubo įlįsti avilin už
sibuvusi laukuose paskutinė bitė, kai į 
žemę sparčiu žingsniu ėjo naktis. Sute
mos krito ant takų, glaudėsi prie kelmų, 
prie medžių, duodamos kelią nakčiai. 
Naktis dangaus bokšte uždegė visas 
šviesas, žemėj nutildė visus garsus: 
paukščių čvirenimą, šuns amsėjimą, 
neit visus atsidusimus, visus šnibždesius, 
it lisur tapo tain ramu, taip tylu, ir upė 
nusigando: ar tik nenumirė tie medžiai, 
tos gėlės, tie visi paukščiai, ir iš išgąs
čio pradėjo taip smarkiai plaukti že
myn, jog nendrės pasiskundė: neduoda 
joms miegoti.

Naktis pasilenkė prie pat sunerimusio 
vandens, ir uždengė ji lengva balta ūko 
marška. Iš žalios sodo tankmės išlindo 
maža pilkai apsirengusi lakštingala, ir, 
purntelėjusi. nutūpė ant ilgo, liauno 
karklo, svyrančio į vandenį.

Lakštingala tik ka buvo čia parskri
dusi iš tolimu kraštų, iš sunkios pavo
jingos kelionės, besigrumiant su piktom 
audrom, su vandenvno klasta, ir dabar 
ios širdis alpsėio iš didelio džiaugsmo. 
Štai ii vėl mato senaii- gimtąjį sodą, 
siaurus takelius aukštoj žolei, nuklotus 
baltais vvšniu žiedais ir švelniais šešė
liais. krintančiais nuo plačiašakių obe- 

vėsios paunksmės, apynį, upę.
Pro medžių tankme įsiliejo žalsvai 

sidabrinė šviesa, patekėio pilnatis. Ūkai, 
gągbę upę, pamažu nulingavo į pievas 
ir daubeles, upė vienu akies mirksniu 
sužvilgo, sutviskėio. Ji buvo pavasariš
kai ištvinusi, sravi ir nešė su savim lent
galius. karklus, vaikiškus laiviukus su 
nulaužtais kaminais, apibertus vyšnių 
žiedais, panašius į mažutes baltas sale
les. 0 per visą upę, nuo vieno jos kran
to iki kito, vos vos supdamasis, blykčio
damas margaspalvėm švieselėm, bėgo 
platus, sidabrinis mėnesio takas.

Ir lakštingala negalėjo ilgiau ištylėti. 
Ji purptelėjo arčiau vandens, smagiai 
pasisupo keletą kartų ir prabilo. Ji iš 
visos savo mažutės, meilios širdies dėko
jo pavasariui už gyvybę, už šilimą, dė
kojo nakčiai už švelnią, malonią vėsą, 
medžiams. — kad jie taip puikiai pražy
di ir skleidžia aplink tokius nuostabius 
kvapsnius: ji visiems dėkojo, neužmirš- 
dama nė kuklios žemuogės, nė gervuo
gės krūmo, nė tingios sraigės, šliaužian
čios žole.

Visi nubudo. Sušlamo senasis ąžuo
las sodo pakrašty, obelys klausinėjo vyš
nių, o vvšnios apynių: kas čia taip gra
žiai čiulba?

Sraigė sustojo, pasukinėjo ragus, ir 
t^ė:

— Lakštingala gi sugrižo ir čiulba 
antai karklo šakelėj, nulinkusioj prie 
vandens.

— Lakštingala sugrįžo! Lakštingala 
sugrįžo? — suaidėjo, suskambo šauks
mai : medžių, gėlių, vabalėlių...

— Lakštingala! Tai jau atėjo tikras 
pavasaris? — atsiliepė upė, ir staiga su
sirūpino:

— Tūpk aukščiau, šoktels lydys ir 
tave pagaus.

Tačiau lydys, senasis plėšikas, užmir
šo savo grobuoniškus kėslus, ir nejudė
damas klausėsi nendrvne, iš didelio pa
sitenkinimo plėk šn o damos uodega ir 
gąsdindamas smulkesnes žuvytes.

Lakštingala pamatė, kad į ją visi at
kreipia dėmesį, susidrovėjo, pasislėpė 
tankiame gervuogių krūme, ir užsiden- 
gė galvą lapu,.

Tačiau naktis buvo tokia žavi, taip 
šaižiai kvepėjo aplinkui, kad ji ilgiau 
negalėjo išbūti gervuogės krūme, ir vėl>1

** ■. —
purptelėjo ant karklo.

Mėnuo dabar slėpėsi debesiuky, visi 
blizgėjimai ir spalvos prigęso, lakštin
gala susiliejo su krūmais, ir ji, papras
tai labai drovį ir mėgstanti vienatvę, da
bar padrąsėjo. Ji panoro apskraidyti 
visą sodą, aplankyti senas, pažįstamas 
mielas vieteles, senąją kriaušę, gluosnį, 
kur prie jo liemens ilgoj žolėj juodasis 
strazdas, jos bičiulis, buvo susisukęs 
lizdą, dirstelt į varnėno namelį, į pasi- 
šiaušėlį žvirblį.

Kai" lakštingala grįžo iš savo nedide
lės kelionės po sodą ir vėl rengėsi nutūp
ti savo pamėgtoj vietelėj ant karklo, ji 
pamatė, kad upe lėtai atplaukia valtis 
su dviem žmonėm.

“Miega bitės, ir sraigė jau užmigo žo
lėj. O žmonės seniai sapnuoja. Kodėl 
tie du nemiega, taip vėlai plauko upe?” 
— nusistebėjo lakštingala.

Valtis artėjo. Lakštingala jsilindo gi
liau į karklyną ir smalsiai žiūrėjo, kaip 
valtis smailiuoju galu šastelėjo ant smė
lio ir sustojo. Iš valties iššoko mergina, 
o paskui ją lėtai išlipo jaunuolis ir pa
traukė valtį ant kranto.

“Jie įsimylėję,— nusprendė lakštinga
la.— Tai nėra ko bijoti”.

Mergina atsisėdo ant valties krašto, 
vaikinas stovėjo šalia.

“Nesikalba. Matyt, jie susipykę,— pa
galvojo lakštingala.— Jis į ją nežiūri. 
O ji nuo jo akių nenuleidžia. Jis, matyt, 
kažko pyksta. Aš tuoj tučtuojau pačiul- 
bėsiu vieną iš savo gražiųjų dainų, ir jo 
pyktis sutirps kaip rasa, kai ją rytą pa
liečia saulė”.

...“Ko tu tyli? Tavo širdy susirinko 
daug šešėlių. Išsklaidyk juos lūpų šyp
sena, akių spindesiu, širdies plakimu. 
Laikas bėga. Greit auš rytas. Žiūrėk, 
mėnuo jau krinta i tamsų mišką, naktis 
pamažu blykšta. Laikyk meilę stipriai 
rankoj, kad ji nepabėgtų nuo tavęs, kaip 
naktis nuo ryto, kad nepasislėptų kaip 
mėnuo tamsiam miške” — čiulbėjo lakš
tingala.

Įsidainavusi lakštingala ilgai nenuti
lo. Vaikinas atsisėdo ant valties kraš
to, ir, rodvdamas ranka į karklyno tank
me. prakalbo.

Lakštingala apėmė nenumaldomas no
ras išgirsti, ką jis kalba. Ji purptelėjo 
nuo šakutės ir pasislėpė krūmokšny, ne
toli valties. i

— Kai girdžiu čiulbant lakštingalą, — 
kalbėjo vaikinas, — ios giesmė man 
primena anas dienas. Mus smarkiai ap
šaudė. Kai valandėlei pritildavo šūviai, 
iš miškelio sriautais pasipildavo suoki
mai Vieną nakti mirtinai sužeidė ma
no bičiuli. Aš žinniau. kad jis mirs, ir 
niekuo i am negalėjau padėti. Niekuo... 
Paryčiais šaudvmas aptilo. Ir staiga 
sučiulbėjo lakštingala. Paskui antra, 
trečia. — tarsi skambantis lietus... Ro
dėsi, kad karo nėra, kad draugas sveiku
tėlis. tik šiaip sau nrigulė susisvaioies. 
Jis klausėsi, akys švietė nasigerėjimu, 
iis užmiršo savo mirtina žaizdą. Pas
kum io akvs susidrumstė Kad tu būtum 
girdėjusi jo riksmą: “Nutilkit! Nutil
kit!”'

Aš taip ir nesupratau, kam iis šaukė 
nutilti — šūviams ar lakštingaloms. Jis 
mirė. Aš i kiekvieną suokantį krūmą 
vieną po kitos leidau granatas.

— Kodėl? — krūptelėjusi paklausė 
mergina.

— Aš nežinau... Negaliu paaiškinti.
Mergina padėjo ranką vaikinui ant 

peties.
— Užmiršk. Juk viskas praėjo.
— Kad aš galėčiau užmiršti... Štai 

puiki naktis, čiulba lakštingala, upėj at
sispindi mėnuo. O aš abejingas. Aš kaž
koks nei gyvas, nei miręs.

Mergina nieko neatsakė. Po ilgos ty
los vaikinas tarė:

• Einam gi, tu sušalai nuo mano to
kių kalbų. — Ir nusijuokė, tačiau jo juo
kas nuskambėjo keistai ir svetimai. 
Mergina tylėdama atsikėlė ir jie nuėjo.

Kai viltis nuplaukė, lakštingala nu
skrido į patį tankumyną ir ten išbuvo 
visą naktį, rytą ir dieną, liūdna ir nusi
minusi. O kai vėl nusileido į žemę pa
vasario naktis ir mėlyname danguje iš
kilo didžiulis apvalus mėnuo, lakštingala 
atskrido prie vandens ir dainoj išliejo 
savo nusiminimą. Ta naktį čia atėjo' tik 
viena mergina. Ji ilgai vaikščiojo tuš
čiu kraritu, ir jos veidas tai naukstėsi 
sėliais, tai švietė džiaugsmu.

(Bus daugiau)

Tiems, kurie siekia būti 
rašytojais

Laiškas mėgėjui literatui
Mano geras bičiulis yra 

literatūros mėgėjas ir nuo
lat mėgina savo jėgas ap
sakymo ir lyrinių eilėraščių 
žanre Deja, redakcijos at
meta jo kūrinius.

Susipažinęs su pluoštu jo 
kūrybos, aš parašiau jam 
draugišką laišką. Kadangi 
jame paliesti bendri litera
tūros ir meno klausimai, 
manau, kad laiškas gali bū
ti įdomus ir platesniam 
skaitytojų ratui.

Mielas drauge, gavau sių
stus eilėraščius ir apsaky
mus. Atidžiai juos perskai
čiau. Mane sujaudino jūsų 
pastangos, sukurti ką nors 
vertinga. Ir jūs tam turi
te visas galimybes. Bėda ta, 
kad jums, mano nuomone, 
sujaukė galvą pasitaiką 
klaidinantys straipsniai 
apie literatūrą.

Todėl aš leisiu sau čia 
priminti elementariausias 
tiesas, kurios nejučia daž
nai pamirštamos.

Menas ir mokslas
Menas skiriasi nuo mok

slo tuo, kad jis apeliuoja ne 
abstrakcijomis į protą, o 
vaizdų kalba į mūsų emoci
jas. bet ir vienas ir kitas 
naudoja tą kalbą kokiam 
nors turiniui perteikti, ką 
nors pasakyti, teigti tiems, 
kurie to nežino, nesuvokia, 
į ką neatkreipia dėmesio, o 
turėtų atkreipti.,

Tai sakau tam, jog dabar 
paplitusi teorija, kad meni
ninkas turi “atspindėti gy
venimą”, “tirti gyvenimą”. 
Bet skaitytojas imasi vei
kalo, norėdamas, ką nors 
gauti sau vertingo, o ne 
tam, kad pasektu, kaip me
nininkas. “išreiškia save” 
ar “atspindi gyvenimą”.

Skaitytojas tikisi
Pasižiūrėkim, ko skaity

tojas, ir aplamai žmogus, 
tikisi iš literatūros, iš me
no. Kad jį veiktų, žavėtų, 
jaudintų. Kad ištrauktų 
ašaras — pasakys jautres
nės prigimties asmuo. Kad 
įkvėptų jam tikėjimą gyve
nimu, kad žadintų viltį, kad 
guostų, uždegtų, paskatin
tų. Kiekvieno žmogaus šir
dyje slypi tam tikri lūkes
čiai, viltys, troškimai, ir jis 
nori, kad meno kūriniai 
jam patvirtintų jų realumą, 
įpūstų jų liepsną jame, už
degtų atkakliausiam jų sie
kimui. Ir šitų savo lūkes
čių atliepimą jis paprastai 
regi atvaizduotame heroju- 

' je.
Paimkime akivaizdžiau

siai suprantamą meno šaką 
— skulptūrą. Ar kas norės 
žiūrėti į kokią nulipdytą 
baidyklą, tegu ji ir tiksliau
siai atspindės kokį tipą iš 
tikrovės? Skulptūra impo
nuos mums, jei joje išreikš
ti bruožai atitiks mumyse 
darytą gražaus žmogaus 
sąvoką. Žinoma, skulptūra 
gali mums patikti ir tada, 
jei ji primena mums arti
mas idėjas. Gali taip pat 
traukti ir dabartinio mo
dernaus meno skulptūros, 
vaizduojančios iškraipytą 
žmogaus figūrą— muskulų 
kaina sų~ galva didumo kaip 
kumštis. Tokia skulptūra 
mes gėrimės todėl, kad ji 
šaržo priemonėmis išreiš
kia mūsų protestą prieš ap
linkybes, atrofuojančias

žmogaus protą ir tereika
laujančias tik jo raumenų.

Kitos meno šakos
Bet šaržo, grotesko prie

mones turi ne visos meno 
šakos, jos neprieinamos ar
chitektūrai ir muzikai. Ar
chitektūros kūrinys pir
miausia mus veikia savo li
nijų prakilnumu,. Architek
tūros menas, gal būt, vie
nintelis gryniausia forma 
išreiškia mumyse slypintį 
ilgesį jausti didingumą, gė
rėtis formų harmonija ir 
turtingumu.

Muzika mus irgi panašiai 
tuo pačiu džiugina, bet ji 
turi, daug platesnę emocinio 
veikimo diapazoną: ji gali 
guosti, raminti, linksminti.

Tapybai jau ne tokia pa
vojinga “atspindėjimo” teo
rija. Urvinis žmogus piešė 
bizoną ne skatinamas noro 
ką nors imituoti, o dėl to, 
kad troško būti toks pat 
stiprus, kaip bizonas. Jis 
norėjo, kad piešinys jį ska
tintų stengtis būti stipriam, 
tokiam, kaip tas galingas, 
jo medžiojamas gyvulys.

Šiandieninė tapyba, daž
nai atsisakydama turinio 
savo paveiksluose, tik su
siaurina savo galimybes. 
Spalvų harmoniją ir kom
poziciją visuomet gali pa
pildyti daug ką išreiškiąs 
turinys, kuris ir yra svar
biausias tapybos meno ele
mentas.

Herojus ir mes
Bet už tai vis sunkiausia 

susigaudyti literatūros sri
tyje, kur vaizdinės priemo
nės veikia ne tik mūsų emo
cijas, bet ir intelektą. 
Mums patinka knygoje nu
pieštas herojus ne vien sa
vo didingumu, bet ir tuo, 
kad jis kuo nors artimas 
mums patiems, kad jame 
randame mums mielų min
čių. Dažnai mes skaitome 
tą ir kitą senos epochos vei
kalą, norėdami vien tik su
sipažinti su atspindėtu ja
me tuometiniu gyvenimu, 
tačiau tų veikalų kūrėjai 
anaiptol nesiekė “atspindė
ti” gyvenime, — jie rašė, 
siekdami idėjinių savo epo
chos tikslų, jau ir anais 
laikais paklusdami vėliau 
suformuluotam literatūros 
partiškumo dėsniui.

Visa bėda su jūsų rašinė
liais yra ta^ kad jūs tenori
te vien “atspindėti’” , gyve
nimą. Kitaip sakant, foto
grafuoti gyvenimą. Tačiau 
toks “atspindėjimas” nie
kam nereikalingas. Kas do
mėtųsi kino filmu, kurį nu
fotografuotų prie važiuo
jančio autobuso pritaisytas 
filmavimo aparatas? Jūs 
privalote “atrinkdamas ka
drus”, ką nors teigti skai
tytojui, įrodinėti, šaukti 
jam, atskleisti jam tai, ko 
jis nemato, nežino ir kas 
vra labai svarbu jam pa
čiam, kad jis žinotų. Jūs 
turite suvokti slaptus kil
niuosius jo lūkesčius, troš
kimus, svajones ir stengtis 
sužadinti jas, įkvėpti skai
tytojui pasiryžimą siekti tų 
kol kas dar jo paties iki 
galo nesuvoktų savo siekių.
Kas slypi žmogaus širdyje

O kokie tie žmogaus sie
kiai slypi jo širdyje, ku
riuos menas stengiasi iš
reikšti? Žmogus trokšta 
būti didingas, stiprus, lai
mėti pergalę kovoje su 
gamta ir žemesniaisiais sa

vo instinktais. Jis ilgisi gy
venime tvarkos, kompozici
jos, koktisi chaosu. Jis tro
kšta teisingo atpildo. Aki
vaizdžiausiai šis troškimas 
prasiveržia kerštu, kada 
žmogus pats ' ima vykdyti 
teisingą atpildą, įgyvendin
ti teisybę. Jame slypi noras 
nugalėti mirtį, išlikti ne
mirtingu savo ainiuose ir 
darbuose. Jame glūdi ver
žimasis mylėti savo vaikus, 
tėvus, draugus, tėvynę, 
jausti jiems padėką ir au
kotis dėl jų. Jis instinkty
viai trokšta kurti ką nors.

Štai tie pagrindiniai žmo
gaus troškimai, įsišakniję 
jo prigimtyje, kuriuos sten
giasi išreikšti visų • laikų 
menas. Ir žmogus nesąmo
ningai ieško šių jo idealų 
atskleidimo mene. Neatsi
tiktinai viso to esmė yra iš
reikšta komunistinės mora
lės kodekse.

Apie tikrovės 
atspindėjimą”

Čia galima grįžti prie “ti
krovės atspindėjimo” teori
jos. Ji yra teisinga ta pras
me, kai rašytojas atspindi 
(jau nebe kabutėse) žmo
gaus dvasioje slypinčius 
tuometinius troškimus, jam 
pateikia vaizdais išreikštą 
jo paties neaiškiai jaučia
mą idealą.

Terminas “socialistinis re
alizmas” kaip tik ir išreiš
kia pirmuoju savo žodžiu, 
tai kad menas turi iš tikro
vės atspindėti tuos bruo
žus, kuriems lemta vysty
tis, plėtotis ir visuotinai 
įsigalėti — po socialistinės 
— komunistinėje santvar
koje.

Tam jūs privalote giliai 
pažinti žmogaus psichologi
ją, mokėti pažvelgti į jos 
gelmę, gerai žinoti, kas jį 
kankina ir kur slypi jo iš
sigelbėjimas, suprasti visų 
i o da romų klaidų priežas
tis ir rodyti jam išeitį iš tų 
klaidų. Žodžiu, jūs savo 
širdyje privalote nešioti 
žmogaus iš didžiosios rai
dės paveikslą.
Apie chirurgą ir konjaką
Ir čia vis dėlto dar slypi 

daug pavojų. Štai jūsų ap
sakymas “Rizikos laipsnis” 
rodo tikrai taurų, pasišven
tusį chirurgą. Malonu skai
tyti tą apsakymą. Džiugu 
kai pagalvoji, kad šalia 
triūsia tokie didžios dva
sios milžinai, gelbėdami 
žmonių gyvybes ir savo pa
vyzdžiu auklėdami aplinki
nius. Bet ir čia jums vėl 
pakenkia noras “atspindė
ti” gyvenimą. Jūs, be abe
jo, nupiešė te jį iš natūros, 
tai yra pažįstate panašų 
žmogų gyvenime. Ir jis li
goninėje, savo kabinete, tu
ri šaldytuvą, kuriame laiko 
konjako. Kai nervai įtemp
ti, jis įsipila konjako į sti
klinę savo nervams sustip
rinti. Gyvenime jis dėl to 
gal nė kiek ne blogesnis 
chirurgas. Bet meno kūri
nyje tas konjako gurkšno
jimas iš stiklinės ir kitiems 
siūlymas įgauna kitokią 
prasmę.,

Netiesioginiai jūsų chi
rurgas teigia, kad tam tik
ra alkoholio dozė nuramina 
nervus. Vadinasi, alkoholį 
vartoti būtina. Bet dažnas 
jaunuolis neturi šaldytuvo 
laikyti konjakui. Prislėgtas 
nesėkmės, jis krautuvėje 
perka “pusę litro” ir, jo pu
sę išgėręs, neturėdamas kur 
dėti kitos pusės, išgeria vi
są butelį, — pinigai sumo
kėti, negi išmesi! Ir viskas 
baigiasi tuo* kad jį sudri

busį kur šaltame purve tu
ri milicija gabenti į blaivy
klą, o dažnai ligoninė ne
mokamai mėnesį jam gydo 
plaučių uždegimą.

Ir tai atsitiko apsakyme 
todėl, kad’neatsilaikėte pa
gundai “atspindėti tikro
vę.” Žinoma, jūs galėjote 
pateikti šį bruožą, bet turė
jote jam duoti ne teigiamą, 
o smerkiamą interpretaci
ją.

Poetas ir herojus
Jūsų poezija? Jūs joje 

stengiatės “išsakyti save”, 
“atrasti save”. Savęs išsa
kymas tada pasiteisintų, 
jeigu jūs pats būtumėte įsi
kūnijęs herojus, kuriam per 
neapsižiūrė j i m ą nesuteik
tas Tarybų Sąjungos Did
vyrio vardas. Bet poetas 
retai gyvenime pats būna 
herojus. Jis, it styga, tik 
įžvalgiai rezonuoja kilnias 
kitų godas ir svajones, ki
tų kančias ir aspiracijas. 
Jūs, pretenduodamas į lyri
ko vardą, turite sugebėti 
atskleisti ir našlaičio vai
ko, ir j nusikaltimą pasly- 
dusio suaugusiojo, ir vieni
šos motinos, ir Tėvynės ka
ro didvyrio pergyvenimus.

Daugelis šiandieninių po
etų vengia ritmo ir rimų. 
Jie pamiršta, kad ritmas ir 
rimai yra tokios pat poezi
jos priemonės, kaip muzi
koje akordai. Priemonių ap
ribojimas tik susiaurina 
kūrėjo galimybes išreikšti 
naujoms ir aktualioms idė
joms. Mano nuomone, gro
žinė proza yra ta pati poe
zija, tik be rimų ir griežto 
ritmo. Viename apsakyme 
iūs vaizduojate sūnaus pa
bėgimą iš namų. Štai ir pa
mėginkite “rezonuoti” savo 
novelėje, ko troško sūnus 
pabėgdamas ir kaip kenčia 
tėvai. Atskleiskite ir vienų, 
ir kitų pergyvenamą dra
mą, parodykite, kaip ir vie
na. ir kita pusė kenčia ir 
kodėl kenčia. Kenčia todėl, 
kad abi pusės paneigė tar
pusavio pareigas. O tat įti
kinamai vaizdais priminti 
labai svarbu. Priminti, kad 
moralinių priedermių nepai- 
svmas kenkia žmogui, itin 
aktualu. Tai padaryti jums 
užtenka talento ir gyveni
mo pažinimo. Jūsų tikslas 
turi būti ne “atspindėji
mas”, o noras padėti besi
blaškantiems, jiems rankos 
ištiesimas.

Reikia konflikto
Tam jūs turite mokamai 

parinkti situacijas, kurioje 
įvyktų stiprus konfliktas 
tarp dviejų herojų, tarp 
kilnios pareigos ir tauraus 
tikslo. Herojus pilniausiai 
ir pasireiškia tada, kai su
siduria su didelėmis kliūti
mis. Jo sunki dramatiška 
kova dėl didelių siekių ir 
imponuoja mums. O jūsų 
apsakymo, kai besimaudan
ti mergina ant kranto ne
randa savo drabužių yra 
daugiau komiška, o ne dra
matiška.

žodžiu, jums reikia mokė
ti teisingai vertinti kiekvie
ną šių dienų gyvenimo reiš
kinį, suprasti jį dabartinių 
aplinkybių kontekste, turėti 
prieš akis didžiąją perspek
tyvą, kurią atvėrė didieji 
socialistiniai Spalio revoliu
cijos iškovojimai-

J. Šimonis
Vilnius, 1969.IV.9

Kanados premjeras tapo 
labai populiarus po to, kai 
spaudos konferencijoje, įsi
kišęs pirštus į burną, su
švilpė, kad nuramintų žur
nalistus. ;
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ANNA WALINS

Mūsų kelionė į Northus
WATERBURY, CONN. *

Pradžioje birželio suma
nėme dar sykį automašina 
pavandravoti po New Eng
land. Tikslas — atlankyti 
gimines ir draugus.

Rytas saulėtas, gražus, 
lyg ir viliojantis kur nors 
išvažiuoti iš namų. Trise 
sėdome į automašiną ir pa-

• likome Anna Maria, Fla.
Pirmas sustojimas buvo 

pas Bernice sūnų Robert 
Gainsville College Dormito
ry, kur jis mokosi į gydy
tojus. Manome, kad už po
ros metų turėsime daktarą 
šeimoje.

Čia kiek pasistiprinę, 
leidomės tolyn. Pakelėmis 
vaizdai gražūs, gamta pasi
puošusi naujais žaliuojan
čiais rūbais. Kiekvieną pra- 
važ i u o j a n t į keleivį savo 
grožiu vilioja.

Mūsų tikslas pirmiausia 
užsukti į Bridgewater, 
Conn., kur naujai įsikūręs 
gyvena sūnus Alfredas su 
šeima. Čia paviešėję ir pa
sigrožėję sūnaus nauja vie
ta, traukėme toliau.

Stratford, Conn., sustojo
me porai dienų pas mano 
sesers Katrinos dukrą, ku
ri mus maloniai priėmė.

Ta proga aplankėme se
sers Katrinos Jakutienės ir 
Filomenos Valinčienės am
žino poilsio vietovę-kapus. 
Katrina Valinčaitė-Jakutie- 
nė mirė nuo širdies smūgio 
šių metų vasario pabaigoje, 
Stratford, Conn. Lietuvoje 
liko du broliai Vincas ir 
Pranas ir sesuo Angela Va- 
linčaitė - Budraitienė. Ame
rikoje liko Jonas ir Anta
nas.

Savaitę laiko praleidę 
Connecticut valstijoje, pa
traukėme link Maine, į ma
no senąją tėvynę Auburn- 
Lewiston, kur palikau daug 

' brangių prisiminimų iš ma
no šeimyninio ir socialinio 
bei draugijinio gyvenimo.

Linksmas buvo pasimaty
mas su kai kuriais drau
gais ir šeiina. Atrodė, kad 
ir Maine oras mus pasitiko 
gana palankiai-švelniai, nes 
buvo gerokai šilta. Kiek 
mums laikas leido, bandėme 
pasimatyti su draugais.
Nors trumpai teko pasikal

bėti su Jonu Krapavicku, 
pažangios spaudos rėmėju, 
“Laisvės” skaitytoju, jis at
rodė pilnas energijos. Dar
buojasi aplink savo namus 
ir gėlyną. Prorečiais dar iš>- 
važiuoja pažvejoti. Jonas 
gyvena su jauniausiu savo 
sūnumi George, mokytoju.

Teko girdėti, kad Jono 
Liaudansko vyresnioji se
suo Barbora Liaudanskaitė- 
Jazakevičienė mažai bepasi- 
kelia iš lovos, nesveikuoja. 
Linkiu jai atgauti sveikatą 
ir būti linksmai.

Aplankėme “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojus Anta
ną ir Juliją Stukus, kurie 
per ilgus metus gyvena ūky
je ir užlaiko pieninę. Da
bar sako: “Pasenome ir 
sveikata šlubuoja. Tai pie
ninę ir karves išpardavėme, 
pasilikome tik vieną karvu
tę sau.” Stukai gyvena ge
rai, yra linksmi, draugiški 
žmonės. Jie įteikė penkinę 
persiųsti “Laisvei?

Sąbaltus Lake, Maine
Dieną kitą praleidome 

prie Sabaltus Lake, draugų 
Kalvelių ir Ann Bikulčienės 
vasarnamyje, kur ir Ber
nice turėjo progą laiveliu 
pavažinėti^ Šiltas vasaros 
dienas jie ten daugiausia ir 
praleidžia. Draugai Kalve-

* liai ir Bikulčienė malonūs, 

draugiški ir svetingi žmo
nės.

Draugiškoje nuota i k o j e 
baigėsi mūsų vakacijos Ner
tuose. Atsisveikinę sėdome 
į automobilį ir pradėjome 
kelionę link namų.

Buvome manę sustoti 
Worcester, Mass., dalyvauti 
“Laisvės” piknike, bet lai
ko ribotumas neleido.

Kelionė buvo pasekminga 
į abi puses. Pasikeisdami 
prie vairo visai nepavargo
me.

Pasiekėme Anna Maria, 
Fla., laimingai. 

■ i .. . M

New Haven, Conn.
B. Vikšrienė lankosi mū

sų kolonijoje, žada čia pra
leisti vasarą ir aplankyti 
savo gerus draugus, kurių 
ji turi labai daug, lietuvių 
ir kitų tautų. Vasarai pasi
baigus, ji grįž Floridon.

New Haveno lietuviai 
ruošiasi kelionei į parengi
mą liepos 27 d. Waterbury, 
Conn., Vaitonių sode. Pir
mą valandą duos pietus, bus 
malonus susitikimas su 
draugais iš arti ir toli. Ne
bus pamiršta ir spauda, po
būvis suteiks ir jai stipry
bės.

— O -
Mūsų kolonijoje unijos 

lengvai iškovoja pagerini
mus. Miesto valdyba greit, 
nors ir ne pilnai, patenkina 
policininkų ir atmatų surin
kėjų reikalavimus.

Winchester •. Arms Co. 
Olin, 3,000 darbininkų rei
kalauja pagerinti darbo va
landas ir priimti trejiems 
metams kontraktą. Kompa
nija nori apkarpyti kaip ku
riuos dalykus. Eina pasita
rimai.

J. Kunca

Baltimore, Md.
Serga Anna Galvilevičiū- 

tė-Žemaitienė, žmona miru
sio pažangiečio veikėjo An
tano Žemaičio. Išbuvo 27 
dienas ligoninėje, dabar po 
daktaro priežiūra gyosi na
muose, 728 Brookwood Rd., 
Baltimore, Md. 21229.

Marytė Matulevičiūtė-Ši- 
lanskienė, “Laisvės” skaity
toja, liepos 6 d. tapo ištikta 
stroko, išvežta į St. Agnes 
Hospital, sunkioj padėty, ne
valdo dešinės rankos ir ne
gali kalbėti. Kambarys tre
čiame aukšte, 340. Namų 
adresas — 4454 Annapolis 
Rd., Baltimore, Md. 21227

Marytė Deltuvaitė-Petros- 
ky buvo operuota ant akių 
Johns Hopkins Hospital. 
Dabar būna brolio-brolienės 
J. F. Deltuvų priežiūroje. 
Operacija pavykusi. Ligonė 
sveiksta.

Linkiu visiems pasveikti.
Petras Paserskis

D. Kairys išgelbėjo 
negrą iš kalėjimo

Philadelphia, Pa. — Jau
nas advokatas David Kai
rys, kaip Public Defenders 
Association gynėjas, teisme 
laimėjo negrui James Jiles 
laisvę, kuomet Georgia 
valstija reikalavo jį grąžin
ti į rasistinį kalėjimą.

James Jiles pabėgo iš ka
lėjimo prieš 25 metus ir ap
sigyveno Philadelph i j o j e. 
Jis vedęs ir keturių vaikų 
tėvas, pavyzdingai gyvena.

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir sausite pasiūlymų. Kaina uš 
paskelbimą žema.

Sellersville, Pa.
Liepos 4 d. turėjome gra

žių draugų sutikimo dieną. 
Buvo labai graži, oras džiu-
gino mūsų parengimo ruo
šėjus. Tikėjomės turėti dik- 
čiai svečių iš toli ir arti. 
Draugai brooklyniečiai mū
sų nepamiršta su savo skait
lingu atsilankymu.

Šį kartą netikėtai skait
lingai jie atsilankė ir atsi
vežė dvi labai brangias vieš
nias iš Kalifornijos — K. 
Karosienę ir V. Sutkienę. 
Man buvo labai smagu ma
tyti tokias brangias vieš
nias iš taip toli. Visi susi
rinkusieji buvo patenkinti 
viešnių atsilankymu ir K. 
Karosienės pasakyta kalba 
iš jos kelionės po Lietuvą ir 
kitur.

Turiu pažymėti, kad pa
rengimas visapusiškai buvo 
sėkmingas, nes draugai ir 
draugės nesigailėjo įdėti po 
porą dienų darbo. Prie sta
lų sustatymo dirbo Merkis, 
Kazlauskas ir W a 1 a n t a i. 
Prie valgių sutaisymo dirbo 
V. Paliepienė, H. Tureikie- 
nė ir Mariutė. Prie valgių 
išnešiojimo dirbo Zambuse- 
vičienė, A. Gegžniūtė, E. 
Mulokaitė, E. Katinis.

Kad parengimą padarius 
sėkmingu, mūsų draugai bei 
draugės ne tik patys lan
kosi, bet dar apdovanoja 
dovanomis. Tilvikas paau
kojo duonelės ir skanių py
ragų; Zambusevičienė mez
ginių ir porą pyragų. Ro- 
mikaitienė kojinių ir pyra
gaičių ; Žiobrienė (iš Frack
ville, Pa.) rankų darbo 
lėkštų; V. Gustūitienė mez
ginių; Vaišvilienė pyragą, 
Jimis “kaflingus.”

Zambusevičius su silpna 
sveikata dalyvavo parengi
me ii1 atliko labai atsakin
gą darbą. Dėkui tau, bran
gus drauge, ir linkiu sustip
rėti sveikatoje. Dėkui P. 
Walentienei, kad ji sutiko 
visus atsilankiusius svečius.

Turiu visiems atsilankiu
siems svečiams padėkoti, 
kad ir kitą kartą nepatin
gėtumėte mus atlankyti.

Su geriausiais linkėjimais,
A. B. Ramanauskai

Pietūs
Vyras, grįžęs iš biuro į 

namus ir radęs visišką ne
tvarką:

— Pietūs negatavi? Esu 
alkanas kaip vilkas ir iš
einu į restoraną.

— Palauk penkias minu
tes.

— O po penkių minučių 
jau bus?

— Ne, bet aš eisiu su ta
vim į restoraną.

Sraigės eksportui
1968 metais Vengrijos 

firma “Maved” nusiuntė į 
užsienį “produkcijos” 'dau
giau kaip už pusantro mili
jono dolerių. Ji eksportuo
ja laukinius paukščius. 
Tačiau. “Mavedo” ek
sporte jie tesudaro 50 
procentų. Kita pusė ten
ka valgomųjų sraigių, var
lių, vėžių ir balandžių eks
portui. Vien tik sraigių 
“Mavedas” kas me t eks
portuoja į Prancūziją, Švei
cariją ir VFR apie milijo
ną kilogramų. .0 tokią “se
zoninę prekę,” kaip valgo
mosios varlės, įmonė dabar 
siunčia į užsienį ir žiemos 
metu.

Į Meksiką susirinkę 800 
delegatų iš 48 šalių išklau
sė daugiau kaip 160 moks
linių pranešimų irigacijos 
ir drenavimo klausimais.

IRENA VLADIMIROVIENĖ

Gyventojų skaičiaus augimas, 
niieslu problemos ir pavojai

“Prieš keletą šimtmečių,— 
rašo ‘Observer’ mokslinis 
korespondentas Džonas 
Davis (John Davy),—žmo
nės sodindavo ąžuolus, ku
riems užaugti reikia penkių 
šimtų metų. Tada žmonės 
visai kitaip žiūrėjo į laiką 
ir į ateitį, negu mūsų die
nų kapitalistinio pasaulio 
pilietis. Šiandien jau ir 30- 
ties metų perspektyva ne
tikra.”

Daugelio šalių mokslinin
kai susirūpino, kaip išlaiky
ti Žemę, tinkamą gyventi 
žmogui.

Gyventojų skaičiaus “eks
plozija” yra rimta mūsų 
planetos problema. 1860 m. 
Žemėje buvo apie 1 milijar
dą gyventojų ir reikėjo be
veik 200 tūkstančių metų 
tam skaičiui pasiekti. Po 60 
metų žmonių mūsų planeto
je pagausėjo dvigubai, 1975 
m. jų vėl padvigubės — bus 
4 milijardai, o XX a. pabai
goje laukiama, kad Žemėje 
gyvens 6 milijardai žmonių. 
Jeigu ir toliau taip gausės 
gyventojų, tai tie vaikai, 
kurie gimsta šiandien, su
lauks savo senatvės 12 mi
lijardų žmonių tarpe.

Dirvožemio ribotumas
Jeigu visą mūsų planetą 

dengtų dirvožemis, tai kol 
kas nebūtų problemų. Bet 
taip nėra. Tris ketvirta
dalius Žemės rutulio užima 
jūros. Puse sausumos ne
tinka gyventi, nes ją sudaro 
sniegynai, ledynai, dyku
mos, kalnų viršūnės ir pan. 
Mes turime pasitenkinti 
tuo, kas lieka — apie 62 
mln. kv. kilometru naudin
gos žemės.

Žmonija siaubingu grei
čiu naikina šią dirvą. Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
kas 12 sekundžių gimsta kū
dikis ir kas penkios sekun
dės pagaminamas automo
bilis. Jiems reikalinga nau
ja gyvenamoji erdvė ir nau
jas transporto kelių plotas. 
Taigi kiekvieną minutę 
dviem akrais (apie 8 kv. m) 
sumažėja dirvožemio plotas. 
Nuo mūsų dienų iki XX a. 
pabaigos miestai gali “pra
ryti” vieną šeštadalį Didžio
sios Britanijos gamtos. Bet 
tai yra kaip tik ta žemė — 
apie pėdą paviršiuje ir gal 
dar kelios pėdos į gilumą,— 
nuo kurios priklauso visa 
žmogaus gyvybė Žemėje.

Naudingo dirvožemio nai
kinimas nėra naujas reiški
nys. Prieš keletą šimtme
čių Artimuosiuose Rytuose 
ožkos plikai nuėdė kai ku
rių sričių augmeniją. Meri- 
nosų veislės avys nugraužė 
augmeniją Ispa n i j o s kal
nuose. Geležies kasyklos ir 
lydyklos sunaikino medžius 
Škotijos kalnų šlaituose. Mi
lijonai tonų derlingos žemės 
buvo nuplauta tiesiai į jū
rą. 1932-1937 m. Amerikos 
dulkių uraganai, kilę dėl 
grobuoniškai eksploatuoja
mos derlingos žemės erozi
jos, buvo kitas, nepalygina
mai baisesnis gyventojų 
destruktyvinės veiklos pa
vyzdys. Ši katastrofa pa
vertė Oklahomos ir Kolora
do valstijų dalis dykumo
mis.

Vis sparčiau auga mies
tai. Išsivysčiusios tautos 
gerai supranta gyvenimo 
miestuose privalumus, bęt 
jos taip pat žino, kiek lėšų 
reikia, kad didmiesčiai iš 
viso galėtų funkcionuoti, 

I Todėl neretai susidaro bai

sios gyvenimo sąlygos to
kių didmiesčių, kaip Chica- 
ga, centruose.

Ir atmatų Problema
Reikėtų kiek detaliau pa

žvelgti į keletą išsivysčiu
sių šalių didmiesčių proble
mų. Paimkime kad ir. at
matų, šiukšlių problemą 
Jungtinėse Valstijose.

Kiekvienas JAV pilietis 
per metus pagamina apie 
į tonų atmatų, ir ši “pro
dukcija” kasmet padidėja 
4%. Vien Losandželo mies
tas kasmet išmeta apie 6 
mln. kubinių metrų šiukš
lių. Šiuolaikinio pramoni
nio įpakavimo prašmatnu
mas padaro tai, kad šį mil
žinišką atmatų kiekį dar 
padidina 8 milijardai prak
tiškai nesunaikinamų aliu
mininių ir skardinių dėžu
čių, 28 milijardai stiklinių 
butelių bei kitų indų ir ne
suskaitomi kiekiai plastiki
nių konteinerių ir kitos 
plastikinės įpakavimo me
džiagos. Deginant visas 
šias medžiagas, iškyla oro 
užteršimo problema.

Prieš metus New Yorko 
gyventojai įsitikino, kokia 
rimta yra miesto šiukšlių 
problema. Tada streikavo 
New Yorko gatvių valyto
jai, reikalaudami didesnių 
atlpginimų. Apie dešimtį 
dienų gatvėse kaupėsi to
nos neišvežamų šiukšlių. 
Kai kur susidarė tokios at
matų krūvos, kad gatvėmis 
negalėjo pravažiuoti auto
mobiliai. Vėjas blaškė ir 
nešė praeiviams į veidus 
popiergalius, skudurus ir 
kitokį purvą. Laimei, dar 
buvo šalta ir nekilo epide
mijos. Per visuotinį strei
ką Paryžiuje 1968 m. pava
sarį taip pat nebuvo valo
mos miesto gatvės. Gatvė
se atmatos puvo, pritrauk
damos iš požemių aibes 
žiurkių. Nesunku įsivaiz
duoti, kaip tada jautėsi šio 
puikaus miesto gyventojai.

Kanalizacija ir srutos
Dar rimtesnė yra kana- 

lizacijos srutų problema. 
XX a. pabaigoje JAV kas
dien reikės sudoroti apie 
166.5 tūkstančio litrų mu
nicipalinio nutekėjimo, ar
ba '594 litrų kiekvienam gy
ventojui. Didžiojoje Brita
nijoje šis skaičius sudaro 
apie 135 1 kiekvienam žmo
gui, prie ko dar kasdien 
reikia pridėti 5,850 mln. 1 
pramoninės kanaliza c i j o s 
nutekėjimo. Krašto ka
nalizacijos srutų ir pra
moninio nutekėjimo su
tvarkymas Anglijai kas
met kaštuoja apie 133 mln. 
svarų sterlingų. Šiuo at
žvilgiu britai yra geresnėje 
padėtyje,, nes jų miestai 
yra netoli7 jūros, todėl už
tenka vandens šiems nešva
rumams nuplauti. Ir vis 
dėlto 1958 m. tyrinėjimai 
parodė, kad apie 5,000 my
lių krašto upių yra labai 
užteršta.

Iš straipsnio “Žmogus teršia 
savo planetą’’

Pavydas
Prancūzo veterino r i a u s 

bute suskamba telefonas:
— Ar * daktaras galėtų’, 

tučtuojau ateiti pas mane? 
Mano šuo susirgo.

— O kas prašo? — klau
sia veterinoriaus žmona.

— Bridžita Bordo.
Žmona,- kiek patylėjusi, 

sausai atsako:
— Labai gaila, bet mano 

vyras gydo tik kates.

Visi į spaudos pikniką!
Liepos 27 dieną yra ren

giami pietūs spaudos nau
dai J. ir K. Vaitonių re
zidencijoj, 25 Roosevelt Dr. 
Pietūs bus duodami 1 vai.

Prašau visus “Laisvės” 
skaitytojus mūsų kolonijoje 
atsilankyti į paTen girną ir 
taipgi bandykite pakviesti 
tuos žmones, kurie neskaito 
“Laisvės” Tai padaryti yra 
pareiga mūs visų “Laisvės” 
skaitytojų, kad šis parengi
mas atneštų mūsų spaudai 
naudos.

Kaip matyti spaudoje, 
ne wy o r kiečiai rengiasi at
važiuoti pas mus. Bet aš 
manau, kad Bostono drau
gai irgi tai padarys — atva
žiuos į mūsų parengimą, nes 
kai kurie yra pasižadėję.

Toringtono draugai taip 
pat turėtų visi organizuotis 
ir atvažiuoti į mūsų paren
gimą, nes jūs tokių paren
gimų neturite.

Hartfordo, New Haveno, 
Bridgeport©, Naugatu c k o, 
Oakvillės ir Bristolio drau
gai ir draugės -kasmet at
silanko pas mus į parengi
mus. Manau, kad ir šiemet 
tą patį padarys, kad pa
remti mūsų spaudą, o mes 
stengsimės pavaišinti visus 
svečius kuo geriausiai.

Serganti mūsų draugai
Jonas Dvilinskas gyvena 

103 Ledgeside Ave ir Juo
zas Zelenskas gyvena 28 
Wyman St. Abu randasi 
Waterburio ligoninėje.

b 4
NAUJA KNYGA

"Mano Dešimtmečiai Amerikoje” 
Parašė J. GASIONAS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai. 
Kelionė Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai. 
Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis judė
jimas ir pažangioji spauda.

Antrajame skyriuje: Amerikos darbininkų organiza
cijos. Amerikos šviesuoliai, nukentėję kovose už teisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir prieš karą 
Vietname ir tt.

Trečiajame skyriuje: Kelionės Argentinoje, Kanado
je, Tarybų Lietuvoje.

Knyga susideda iš trijų skyrių.
Knyga gražiai iliustruota. Keli desėtkai nuotraukų

272 puslapių knyga kietais apdarais, galite įsigyti už $1.50

NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTU
Užsakymus siųskite:

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

V-.............  . . ------ -- ---------

HE———-   u 

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

“TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

gautus iš jų įspūdžius.

Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių' 
paveikslų iš Amerikos miestų centrų ir 

' mokslinių įstaigų. ;
,1 ' . . • . ,

Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖ VŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

“LAISVĖS” KNYGYNE.- *

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

•  ............................. t ... ____„

Juozas Žuraitis gyverTį 
Wagon Wheel Court, Oak
ville j, jau seniai yra ser
gantis. Buvo ligoninėj, da
bar randasi savo namuose, 
bet yra po daktaro priežiū
ra. Pas Žuraičius ir jų duk
terį Alice Theodore Morris 
mes kasmet rengdavome 
pramogas. J. Žuraitis daug 
kuo mums pagelbėdavo. Sta
lus sustatydavo ir daug ti
kėtų išplatindavo iš anks
to, o dabar randasi sunkio
je padėtyje.

Linkiu jiems greitai pa
sveikti ir vėl dalyvauti su 
mumis.

M. Svinkūnienė
P. S. Iš kitų miestų at

važiavę į Waterburį klaus
kite Highland Avenue ir ta 
avenue važiuokite iki nume
rio 984, o ten ant kanwo 
prasideda Roosevelt Driį?^ 
ir matysite pramogos vietą.

M. S.

Ketverių metų Jasius 
(Lenkija) negalavo. Kruopš
čiai apžiūrėjus vaiką, nu
statyta, kad jo skrandyje 
yra kietas svetimkūnis, ku
ris iš dalies įaugo j skan
džio sienelę. Operacija pa
tvirtino diagnozę: ant chi
rurgo^ delno gulėjo mote
riškas laikrodis.

Kaip parodė interpolo ty
rinėjimas, vien tik Kolum
bijoje 80 tūkstančių vals
tiečių verčiasi, augindami 
augalus narkotikų gamy
bai.
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Žmonėms, mokslui, savo kraštui
Mylėk žemę, kaip moti

ną... Tai devizas, kuiuo 
Tarybų Lietuvoje vadovau
jamasi, globojant, saugant 
ir turtinant gamtos verty
bes. Jų apsaugai daug dė- i 
mesio skiria Lietuvos vy- : 
riausybė. Dabar Lietuvoje 
vos ne šimtas vaizdingiau
sių apylinkių paskelbtos 
gamtos draustiniais, prie 
Kauno marių, Rumšiškėse, 
kuriamas liaudies buities 
muziejus. Vilniuje, Gedi
mino kalno papėdėje, atida
rytas etnografijos muzie
jus.

Specialiu Lietuvos vyriau
sybės potvarkiu steigiamas 
pirmasis Lietuvos naciona
linis parkas. Šiam parkui, 
kuris užims apie 15 tūks
tančių hektarų, parinktas 
vaizdingasis Ignalinos kraš
tas. Kaip tik čia, prie Gi

rnyčių, galima pamatyti mi
niatiūrinį Lietuvos paveiks
lą. Čia tartum pati gamta 
sukūrė patūralią savo eks
poziciją, kurią nuo vienos 
kitos kalvos gali ir apžvelg
ti.

Stebėtina panorama
Apylinkių reljefas labai 

turtingas. Jis garsėja mo
reniniais, ledynmečio palik
tais gūbriais (ir kokie 
gūbriai! tik pažvelk nuo 
Ledakalnio), kalvagūbrių 
keteromis, smėlio lygumo
mis, kurios vietomis net į 
kopas supustytos. Beveik 
pusę teritorijos užima miš
kai, kuriuose gausu brie
džių, šernų, stirnų, kitokių 
žvėrių ir žvėrelių.

Kalvų papėdėse, apsupti 
įniškų, kaip dangaus akys 
mėlynuoja ežerai. Jų net 
45—įvairaus dydžio, gylio, 
ti^tingi žuvimi.

Ir dar—nacionalinis par
kas turi ypatingas apylin
kes. Tokia pat turtinga 
gamta tęsiasi į visas puses, 
šičia daug egzotiškų mūsų 
gamtos objektų. Tai aukš
čiausia Budakalnio morani- 
ne viršukalnė, didžiausias 
Drūkšių, giliausias Taurag
no ežeras, seniausia Gervė
čių giria.

žinios apie žmones
O žmonės? Lietuvos kraš

totyros draugija prieš me
tus kitus surengė į Ginu- 
čius ’ didelę ekspediciją ir 
visapusiškai ištyrė žmonių 
gyvenimą, jų dvasinę bei 
materialinę kūrybą. Apie 
tai išleista atskira knyga. 
Tiesa, šiose apylinkėse tik 
aštuoni žmonės vienam ket
virtainiam kilometrui ten
ka. Betgi tų žmonių labai 
turtinga buitis, vadinasi, ir 
kūrybinė vaizduotė. Paly
ginti mažame kampelyje la- 
jįai daug verslų — žemdir
bystė, žvejyba, miško darb
ai, praeity dar buvo sieli
ninkų, bitininkų, medžioto
ji-

Čia susikūrė vertingi 
liaudies architektūros ir 
kraštovaizdžio deriniai. 
Unikalūs jau dabar kaime
liai aplink Baluošą, kur 
kiekviena sodyba—etnogra
finis vienetas^kaimelis—sa
votiškas liaudies kūrybos 
ansamblis. -

Senoji bažnyčia
O senelė Palūšės šv. Juo

zapo bažnytėlė ? Paprastų 
kaimo dailidžių nagingomis 
ir tvirtomis rankomis iš 
smalingos pušies suręsta, ji 
peržengė jau trečio šimtme
čio slenkstį. O ir statyta 
ji gana savitai — vien kir
viu ir piūklu, kaip senovėje 
lietuviai ręsdavo kalvose 
medines pilis, trobesius, 
kluonus, svirnelius. Todėl 
statinys toks lengvas, pa
prastas, iš tolo spindintis 
senosios lietuvių architek
tūros stiliumi, savo veržlu
mu aukštyn kažkur prime
nantis gotiką.

Erdvi bažnytėlės salė iš
puošta skliautais, aukšto
mis kolonomis, o sienoš iš
dabintos iš medžio drožto
mis figūrėlėmis, bareljefi
niais paveikslais. Kažkada, 
kai per didžiuosius atlaidus 
ir jomarkus iš apylinkių 
pėsti ir važiuoti sugarmė
davo valstiečiai save paro
dyti, į kitus pasižiūrėti, kai 
senasis “vargamistra” — 
vargonininkas Petrauskas, 
neiškentęs iki “ceremonijų” 
pabaigos, džiaugdavosi že
miškomis gėrybėmis vieno
je iš devynių buvusių Pa
lūšės karčiamų, jaunėlis jo 
sūnus Mikutis jau pava
duodavo tėvą prie šios baž- 
nytėlėss vargonų.

Tas pats Mikutis—Mikas 
Petrauskas — žymus lietu
vių nacionalinės muzikos 
puoselėtojas, pirmosios lie
tuviškosios operos ir opere
tės autorius, čia pirmąsyk 
pažino nuostabų garsų pa-

zu bus atkuriamas Lietu
vos senovinių girių proto
tipas. čia bus įsteigtas ir 
zoologijos sodas, kuriame 
apsigyvens visi Lietuvos 
miškų žvėrys, jų tarpe ir 
stumbras.

Lankytojų aptarnavimui 
ir patogumui rekonstruoja
mas bei žymiai išplečiamas 
kelių tinklas, bus pastatyti 
moteliai ir viešbučiai turis
tams, įrengti kempingai ir 
turistų bazės.

Ir gamtinė laboratorija
Nacionalinis parkas bus 

turtinga gamtinė laborato
rija, kurioje mokslinį dar
bą dirbs Lietuvos Mokslų 
akademijos institutų, aukš
tųjų mokyklų mokslininkai. 
Todėl parke numatyta 
įrengti mokslinio tyrimo 
stotis*

Taigi, pirmasis mūsų na
cionalinis parkas, priešin
gai, negu daugelis kitų ša
lių panašių parkų, bus kom
pleksinis. Jame šalia gyvo
sios ir negyvosios gamtos 
paminklų deramą vietą jras 
archeologijos bei istorijos ir 
etnagrafijos paminklai, jų 
ansambliai. Visa tai, be 
abejo, didins nacionalinio 
parko mokslinę ir kultūri
nę, turistinę vertę.

Juozas Budrys

Be abejo, ir svetur, ir Lie
tuvoje yra daug architek
tūros paminklų, kur kas 
puoš n e s n i ų, įmantresnių. 
Betgi šv. Juozapo bažnytėlė 
Palūšėje tuo ir įdomi, kad 
ji iš tikrųjų liaudiška savo 
stiliumi.

Visi labai bus saugomi
Tai toks kraštas, kur ku

riasi pirmasis Lietuvos na
cionalinis parkas. Jame 
gamtos ir žmogaus kūrybos 
lobiai bus ne tik saugomų 
bet ir turtinami, gražinami. 
Žmonis formuos estetiškai 
ir biologiškai vertingus 
landšaftus, atkurs senovi
nių girių, raistynų, pelkių 
kampelius*

Parkas skirstomas į draus- 
nius, rezervatuš, turistinius 
plotus. Be esamų Gervėčių, 
Kretuorio draustinių stei
giamas Ažvinčių sengirės 
rezervatas, kuriame pama-

Montello, Mass.
Liepos 9 mudu su K. Če- 

reškiene nuvykome atlan
kyti buvusią mūsų progre
syvių lietuvių veikėją Julią 
Stigą. Jinai jau apie ketve
ri metai būna Nursing Ho
me Bridgewateryje, Mass.

Radome ją gerame ūpe, 
džiaugėsi kad ją netikėtai 
atlankėme. Nursing namas 
atrodo švarus ir ją švariai 
užlaiko. Ją radome sėdin
čią. Sakė, kad nusitverda
ma gali ir pavaikščioti. Jai 
nėra nuobodu — jos du sū
nūs ir dvi dukterys ją at
lanko kas savaitė su dova
nomis.

Stigienė jau apie 87 metų 
amžiaus, bet “Laisvę” dar 
skaito be akiniu. Dar daug 
ką prisimena iš praeities 
judėjimo darbininkų gero
vei.

ce
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WATERBURY, CONN.

RENGIA SPAUDOS NAUDAI 
LLD 28 KUOPA

Sekmad., Liepos-July 27 d.
Vaitonių Darže

28 Roosevelt Drive, *!- Pradžia 1 valandą

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
linksmai praleisite laiką. Pasimatysite su draugais 
ir pažįstamais. Pietūs ruošiami geram tikslui.

Kviečia Rengėjai

BINGHAMTON, N. Y
Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko liepos 7 d., Sokol 
salėje. Narių atsilankė ne
daug. Kuopos valdybos ra
portai buvo trumpi: nariai 
gerai mokasi mokesčius. To
liau Adelė Kumpan rapor
tavo, kad J. Kaminskienė 
pasveiko ir atsisakė nuo to
limesnės pašalpos. A. Kas- 
travickienė dar serga, jinai 
gydosi namuose. Linkime A. 
Kastravickienei greitai ir 
sėkmingai pasveikti.

Gaila, kad mūsų 6 kuopa 
per paskutinius porą metų 
netekome kelių gerų narių: 
V. Kapičiauskienės, P. Mai- 
nionio, M. Kazlauskienės, 
K. Staniulio ir kitų. Visi jie 
buvo mūsų veiklos gretose; 
nuolat lankydavo susirinki
mus, išvykas ir rėmė jas 
darbu ir piniginiai pagal 
išgalę. Šiandien mes jų pa
sigendame, nes neturime jė
gų ir negalime atpildyti jų 
vietas. Tačiau mes likusieji 
turime sunkiau padirbėti, 
kad palaikytumėm mūsų 
kuopos veiklą, nors jau ge
rokai susilpnėjusią.

Išsikalbėjus apie mūsų 
LDS 6 kuopos netrukus 
kvyksiančią išvyką-pikniką 
pasirodė, kad kuopos valdy
bai pasižadėjo kelios drau
gės pagelbėti.

LDS 6 kuopos narė A. 
Maldaikienė prieš porą sa
vaičių sugrįžo po savo ilgai 
trukusios vakacijos, kurią 
praleido pas savo dukterį 
Ciciliją ir jos šeimą Los An- 
gelyje, Calif. Jinai trumpai 
pasakojo mumlš savo įgytus! 
įspūdžius. Jinai gražiai at
rodo, o mums buvo linksma 
matyti ją šiame susirinki
me.

Sakoma kad LDS 6 kuo
pos išvyka-piknikas gerai 
pavyko. O apie jo pasėk- 
mingumą parašys vėliau, 
kai viskas bus sutvarkyta.

Sekantis LDS 6 kuopos 
narių susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 4 d., Sokol salėje, 
226 Clinton St. Pradžia 7 
vai. vakare. Būtų malonu ir 
gražu, kad šis susirinkimas 
būtų skaitlingas nariais, 
kur visi girdėtų pasekmes 
ką tik atsibuvusios išvykos.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HEl/ WANTED-MALE-FEMALB
čionai pastoviam gyveni
mui. Geriausio pasisekimo 
jums, draugai.

Šiuo metu pas A. Žolyną 
svečiuojasi jo dukterietės 
(nieces) Mary ir Gerry iš 
Hollywood, Florida. Abidvi 
jos jaunos gražios mergai
tės, su maloniu draugišku
mu pabendravo, linksmai 
praleido pusdienį su mumis. 
Man buvo labai malonu su
sipažinti su jomis. Ačiū 
Paulinai už supažindinimą.

Draugai Mr. &Mrs. Louis 
Crowleys iš Miami Floridos, 
taipgi svečiuojasi pas bing- 
hamtoniečius. Jie mano čia 
pabuvoti ilgesnį laiką. Ir šia 
proga dalyvavo mūsų išvy
koje. Svečiai gerai naudin
gai praleido atostogų laiką 
su mumis. Ačiū.

Smarkiai susirgus A. Yo- 
dikaičiui, tai sekmadienį, 
liepos 14, ir vėl tapo išveš- 
tas į General ligoninę. Kiek 
ilgai jam reikės ten pabuvo
ti, nėra žinios. Jo žmona ir 
šeima smarkiai susirūpinę 
šiuo įvykiu. Šiltas mano lin
kėjimas jam greitai pas
veikti.

DENTAL TECHNICIANS
Crown & Bridge men. Top salary, 

fringe benefits. Shore area. 
Experienced only. Texodent. 

201-341-3880.
(49-54)

FLEXOGRAPHIC Formulator, exp. 
good future. Excel, fringe benefits. 
Salary comm/with ability. Ph: 
Frank Carbonara. Sinclair & Valen
tine. BA 9-8806.

(48-57)

Ona Wellus

Trumpos žinios
TSRS erdvių laivas Luna 

15 tebeskrieja aplink Mėnu
lį. šiuo metu daugiau ži
nių apie jo kelionę nesigir
di.

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjungos Aeroflotas minėjo 
metinę sukaktį nuo įsteigi
mo tiesioginės linijos tarp 
Maskvos ir New Yorko. Da
bar tarybiniai lėktuvai at
vyksta pirmadieniais ir tre
čiadieniais, išvyksta atgal 
antradieniais ir ketvirtadie
niais. Aerofloto informaci
jų raštinė: 45 E. 49 St., 
tel. PL. 2-3030.

v New Delhis. — Liepos 10 
d, Kinijos kariuomenė įsi- 
briovė į Indijos teritoriją ir 
apšaudė Indijos rubežiaus 
sargus.

COOK-WAITRESSES
AND DISHWASHERS 

Experienced. All shifts. 5 days, 
CALICO KITCHEN, Cedarbrook 

Shopping Center.
CA 4-1441

' (50-54)

School Guide 1969

SACRED HEART SCHOOL

Resident School for Boys
Grades 4 through 8. 20 acre campus

WIRE & CABLE MACHINE 
OPERATORS. Excellent rates and 
fringe benefits under United Steel 
Workers contract. HACKENSACK 
CABLE CORP., 110 Orchard St., 
Hackensack, N. J. 201-487-1100.

(50-52)

All Athletic, facilities 
Music lessons

Conducted by the Brothers of the 
Sacred Heart.

Andover, Mass. 617-475-1443.
(35-54)

MECHANICS
1st and 2nd class. Truck experiencce 
helpful. Call Shop foreman at North 
Phila. location.
GL 5-7000 or South Phila location.

HO 7-7800
(50-53)

OPERATORS—EXPD.
Wool spinning frame. Full anc 

part time. 2nd or 3rd shifts. Train
ees 2nd shift. SYKES BROS. INC., 
Hancock & Huntingdon (nr. 2nd & 
Lehigh). Call RE 9-1221.

(48-57)

NURSES-RNS
LPNS, AIDES & ORDERLIES
Openings on ' all shifts. Apply 

Monday thru” Friday. 9 AM to 3 
PM to UPTOWN HOME FOR THE 
AGED, 7800 Bustletown Ave. or 
call Mrs. Tunney, RN. RA 2-2300 
for appointment. (52-54)

AIDES, MAIDS, ORDERLIES & 
PORTERS. Experienced or will 
train.
UPTOWN HOME FOR THE AGED 
7800 Bustletown Ave., RA 2-2300 
ask for Mrs. Luber. (52-54)

TRAILER MECHANIC, 
rates and benefits with 
guaranteed. Opportunity 
vancement in rapidly 
firm. Call 242-6655.

Excellent 
overtime 
for ad- 

cxpanding

(52-56)

STENOGRAPHER. Experienced 
stenographer wanted. Full time po
sition for qualified individual. Please 
call 201-242-6655, Newark, N. J.

(52-56)

TEXTILE Operators—Experienced. 
Wool spinning frame. Full and part 
time 2nd or 3rd shift. Trainees on 
3rd shift only. SYKES BROS., INC., 
Huntingdon & Hancock Sts., nr. 2nd 
& Lehigh. Call RE 9-1221. (45-52)

MEN. Steady light manual factory 
work. No experience necessary. Must 
have good eyesight and steady 
hands. Liberal benefits and over
time. Day work. Call RE 9-8210.

(45-54)

FITTERS & WELDERS. Openings 
in 70 yr. old company manufactur
ing process equip. Recently relocat
ed in modern bldg, for men expd. in 
ASME code fitting and welding 
tanks, heat exchangers, etc. Highest 
wages, day work, fringe benefits 
incl. pension plan. BAEUERLE & 
MORRIS, INC., 282 S. Gulph Rd., 
King of Prussia, Pa. Day phone 
265-7180 to John Huneke, evenings 
1 to 8. 272-3121. (47-52)

CHAMBER MAID & WAITRESS
Full time,for Gladwyn Residence, 

2 in family, other help kept.
Sleep in. Call PE 5-7400.

(49-56)

HOUSEKEEPER
Full charge. Excellent working con
ditions. Top pay. Cleaning, laundry 

and two children.
TU 6-2510. 825-2600.

(50-55)

Turėjome svečių
Vasara, tai vakacijų-po

ilsio laikotarpis. Žmonės 
pasirenka ir vyksta į vieto
ves, kur gyvena jų giminės, 
gerais norais, su vilčia, kad 
oasimatytų su jais, ir, žino
ma, praleistų maloniai lai
ką.

Kaip tik tuo metu kai 
sekmadienį, liepos 13 dieną 
Jono Kulbio gražioje sody
boje vyko LDS 6 kuopos 
piknikas, draugų svečiai ne
praleido progos nepasinau
doję ir dalyvavo šioje išvy-

Tokijas. — Okinavos dar
bo unijos nutarė kovoti 
prieš nubaudimą dalyvavu
sių birželio 5 d. streike. Uni
jos atstovauja 20,000 narių.

Seoul, Pietų Korėja.. — 
Dviejų dienų liūtys padarė 
daug nuostolių. Žuvo 16 
žmonių.

Roma. — Šiaurryčių Ita
lijoje netikėtai siautėjo di
džiulės sniego pūgos, viesu
lai. Padarė žemės ūkiui ne
mažai nuostolių.

AUTO OFFICE MANAGER. Able 
to take complete charge with Ge
neral Motors exp. Excel, salary paid 
vac., demo. & hospitalization. Call 
for appt. KI 3-6130. Swarthmore, 
Pa. (52-54)

AUTO PARTS MAN. Volume 
Chevrolet dealer. Needs experienced 
man. All Company benefits. Call 
DON CARRINO. 201-241-4226. Ro
selle Park, N. J. (52-55)

DRIVER. We now have an open
ing for a driver for wholesale linen 
supply route. This can be a life
time position for a conscientious, 
reliabale man, not afraid of hard 
work. All union benefits. W. Phila. 
area. BA 2-4550. ' (52-54)

COMPOSITOR. To take complete 
charge of ad composition in offset 
newspaper shop.

SUNBEAM PUBLISHING CO., 
Salem, N. J. 609-935-1500.

(50-53)

HOUSEKEEPER
Woman, interested in good home, 

sleep in. Own room and bath. Adult 
family. Other help kept, close tran
sportation. Good salary. References.

ME 5-4655 (49-52)

NURSE—RN
Supervisor 3 to 11 PM shift, 5 

day week. Modern bed infirmary. 
Excellent working conditions and 
benefits. Attractive salary. Presby
terian Home for Widows and Single 
Women. 58th and Greenway.

SA 4-2218. (49-58)

- -0- -
Marijonos Potsus sūnus, 

Liet. Taut Namo finansų 
raštininkas Alb. Potsus bu
vo operuotas Cardinal Cu
shing Hospitalyje. Sako kad 
operacija pavyko.

- -o- -
Peter Krušas, senas Mon

tello 23 d. Buvo pašarvotas 
želio 23 d. Buvo pašarvotas 
Yakavonio šermeninėj, pa
laidotas Melrose kapinėse. 
Liko žmona Beatrice, dvi 
duktervs, sūnus, 6 anūkai. 
Paėjo iš Vilniaus krašto.

Priklausė Lietuviu Pilie
čių klube, Šv. Roko draugi
joje ir Sandaros klube.

• - -o- - • 
Bridgewater, Mass* 

Lietuviu kooperatyvės
verykų išdirbystės darbi-8 
ninkai pasiuntė prašymą 
(petition) Mass, kongres
manams ir senatoriams kad 
sustabdytų įvežimą avaly
nės iš kitų kraštų* nes dėl 
to nas mus yra nedarbas.

Kai kurie darbininkai jau 
gavo nuo senatoriaus Ed- 
wardo Kennedy atsakymą, 
kad jis tą reikalą paduos 
apsvarstymui.

Anna Kirslis, mūsų lais- 
vietė, neseniai gavo nesma
gią žinia* kad jos sūnus 
Stanley Kirslis auto nelai
mėje vos išliko gyvas. Anna 
rengėsi skristi sūnų atlan
kyti. Linkime jai sėkmin
gos kelionės*

George Shimaitis

Pirmiausia P. Mikalojū- 
nas ir jo duktė Anna Baka 
suvedė į pažintį šių žodžių 
autorę su gerais žmonėmis^ 
“Laisvės” skaitytojais, kaip 
jie sako, skaito “Laisvę” 
nuo pat jos pirmo numerio 
išleidimo, LDS nariais ir 
nuoširdžia i s pažangiečiais 
Anthony Burt ir jo malonia 
žmona iš tolimos Washing- 
tono valstijos. Išsikalbėjus 
išryškėjo, kad ir Durt ka
daise yra gyvenęs čia Bing- 
hamtone ir berods 1911 ar 
1912 metais išsikėlė į Wa- 
shingtono valstiją ir iki šiol 
tenai gyveno. Tačiau, dabar 
jie atvyko čia į Binghamto- 
ną su vilčia, su gerais no
rais apšižiūrinėti, apieškoti 
patinkamos vietovės, o su
radę ją, žinoma, persikelti

Johannesburg, Pietų Af
rika. — 58 metų Johanna 
Duplessis pagimdė 5 svarų 
mergaitę. Ji tūrėjo pirmiau 
5 vaikus ir 10 anūkų.

MOTHER’S helper, part time, 
starting late August or early Sep
tember. Care of 2 children,and 8. 
Prefer own transportation.

MO 4-9406
Marion, N. C. — Trys 

ginkluoti vyrai nugalėjo po
rą sargų ir išlaisvino 19 ka
linių iš McDowell County 
kalėjimo.

Los Angeles, Calif.— Ce
dars of Lebanon Hospital 
slaugės streikuoja jaū šešta 
savaitė. 

---
Washingtonas. — K o n g- 

rese svarsto algų pakėlimą 
feder aliniams darbinin
kams, kaip buvo pakelta 
41 proc. kongresmanams ir 
valdininkams.

Užrašykite “Laisvę 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.

savo

(52-57)

LEGAL SECRETARY
“We want a secretary to work in 

our Legal Dept. This is a good in
teresting 9 to 5 job for a girl who 
has some Jegal background. Try 
us, we would like to talk to you. 
201-354-0150, ext. 19 . SERVISCO, 
1100 Sherman Ave., Elizabeth.

(50-53)

Anglų taikos kovotoji) 
konferencija

Londonas.— Anglijos ko
votojai prieš karą Vietna
me šaukia konferenciją lie
pos 27 d. Konferencijos vy
riausias šūkis: “Tuoj sulai
kyti JAV agresiją Vietna
me”*

Konferencijos šaukėjų 
pirmininkas Alfred Lomas 
sako, kad “nepaisant Pary
žiaus derybų, karas tebe- 
siaučia, žmonės žūsta”. Se
niai laikas karą baigti.

DRIVER SALESMAN. Wholesale 
meat & provision route. Work week 
Mon. thru’ Fri. Excellent product 
acceptance and high starting salary 
with benefits. Estab, route. Shane 
Packing Co., 1126 Engel St., Ches
ter, Pa. 494-4500 or SA 7-8586.

(52-54)

PIPEFITTERS TRAINEE. Per
manent position, excellent opportu
nity for right person. Many benefits. 
Phone Artie, Coen Mfg. Co., Fair- 
field. 201-227-2323.

(52-56)

Perskaitę “Laisvę” pac 
kite kitiems, kurie jos dar 
skaito.

ELECTRICIANS. New residential

work, Del. Co. $4.10 per hour. Time i
and half overtime, paid vac., paid 
holidays, year-end bonus, year round 
work. Berley Electric. 353-2880.

(52-58)
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Moteris bažnyčios akimis
Prisimenu ankstyv o s i o s 

jaunystės metus, praleistus 
uz jėzuitų vienuolyno sienų.

Nuo pat pirmųjų dienų, 
kai tik įžengėme į vadina
mąjį tobuliausią krikščio
niui gyvenimą — vienuoly
ną, mums brendimo amžiaus 
jaunuoliams, buvo kalama į 
galvas, jog vienas didžiau
sių! ir baisiausių pavojų 
prarasti vienuoliškąjį pa
šaukimą — moteris. Su pa
sigardžiavimu mums būda
vo cituojamas šventojo Gri
galiaus Naziaziečio aforiz
mas: Nuožmus yra slibinas 
ir gudrus žaltys, tačiau mo
teris turi abiejų nelabumą.”

Iš bažnyčios paniekos mo
teriai išplaukia ir niekinan
ti pažiūra į santuokinį gy
venimą.

Tiesa, istorijos procese, 
kylant moters vaidmeniui 
socialiniame - kultūriniame 
žmonijos gyvenime, bažny
čia “susigriebė.” Imta tvir
tinti, jog katalikybė nieka
da moters neniekinusi, jog 
šitai kaip tik patvirtina 
Marijos — dievo motinos — 
išaukštinimas. Tačiau ar
čiau įsižiūrėjus į religijos 
mokymą, neabejotinai ryš
kėja, jog tiek Marija, tiek 
kitos, bažnyčios paskelbtos 
šventosiomis, moterys iškel
tos į altoriaus garbę ne dėl 
savo žmogiškosios vertės. 
Vienos jų, žemėje gyvenda
mos, rūpestingiausiai sau
gojos! žemiškosios meilės, 
kitos, turėdamas šeimas, 
“su baime ir drebėjimu” vyk
dė savo viešpačių — vyrų — 
valią, rodydamos nežmoniš
ką nusižeminimą ir kantry- 

,bę. Trečios tiek fanatiškai 
buvo įtikėjusios į Romos 
katalikų bažnyčią, kad už 
jos interesus nepagailėjo sa
vo jaunystės ir gyvenimo.

Taigi moterų giminės kė
limas į altoriaus garbę ro
do ne pagarbą moters žmo
giškajai prigimčiai, o pa
stangas išlaikyti didžiąją 
žmonijos dali religijos bei 
bažnyčios priklausomybėje.

Kaip žinoma, pastaruoju 
metu, ypač no Visuotinio 
bažnyčios vyskupu susirin
kimo, įvykusio 1962-1965 me
tais, daug kalbama apie 
nauja kryptį Romos kata
liku bažnyčios pažiūrose ir 
taktikoje, apie katalikybės 
prisitaikymą prie šiuolaiki
nio žmogaus sąmonės, apie 
bažnyčios moderni z a c i j ą. 
Kuo pasireiškia šiandieni
nio bažnyčios požiūrio į mo
terį “modernumas”?

Dvidešimto amžiaus mo
terims, šalia vyrų atliku- 
sioms ir atliekančioms žyg
darbius mokslo, technikos, 
kultūros ir meno srityse, 
nebegalima kalti, kad jos 
vis dėlto iš prigimties 
mažiau vertingos, žemesnės 
už vyrus, kad vyrai “pirmi
niai,” o jos “išvestinės.”

Na, o jeigu jau šiandien 
moters asmuo religijos su
lygintas vertės atžvilgiu su 
vyro asmeniu, tai, tur būt, 
bažnyčios mokyme atsirado 
daug naujo? Gal moteris 
šeimoje įgyja visas žmogiš
kąsias teises, gal dabarti
niuose bažnytinės moralės 
nuostatuose įvesti tokie es
miniai pakeitimai, kurie ti
krai moterį ir išaukština, ir 
gina jos interesus? Deja, 
jokių praktinių naujovių 
čia nerasime.

Iškilmingai paskelbto vy
ro ir moters lygybės lozun
go tarytum išsigando popie
žius Povilas VI ir 1968 m. 
liepos 25 d. paskubėjo jį at
šaukti savo enciklikoje “Hu- 
manae vitae” (“žmonių gy-

vybės”), pažodžiui pakarto
damas visus senuosius kata
likiškosios moralės reikala
vimus.

Šiame dokumente popie
žius primygtinai reikalauja 
besąlyginio santuokos nenu- 
traukiamumo, nors kam-ne- 
kam, o dvasininkams iš ti
kinčiųjų išpažinčių ir kitų 
kanalų kuo puikiausiai ži
noma, kokias tragedijas 
tenka išgyventi, kokių ne
žmoniškų moralinių, o kar
tais ir fizinių kančių tenka 
patirti nelaimingai sukurto
je santuokoje.

Jokio žmoniškumo šeimų, 
jaunosios kartos, ypač mo- 
terų-motinų atžvilgiu nema
tyti ir ten, kur popiežius ta
ria savo žodį, intymaus ve
dusiųjų gyvenimo, pasak jo, 
“gimimų teisingo norma
vimo,” klausimais. Lyg pa
miršęs visuotinio vyskupų 
susirinkimo pareiškimą, jog 
“šiuo klausimu galutinis 
sprendimas priklauso nuo 
pačiu sutuoktinių, popiežius 
enciklikoje teigia, jog “gy
vybės perdavimo uždavinio 
vedusieji negali vien savo 
nuožiūra laisvai spręsti...” 
Kyla klausimas: tai kas gi 
turi tokį klausimą spręsti, 
jei ne tie, nuo kurių pir
mi ausi a priklauso naują 
gyvybę pradėti, ją pagim
dyti. išauginti, paruošti gy
venimui, tėvynei? Pats 
sveikas protas duoda atsa
kymą į tokį klausima, rem
damasis sena mūsų liaudies 
patarle, jog intymiajame 
žmogaus gyvenime “tre
čias—ne svečias.”

Na, o vedybinio gyveni
mo “tobulumas,” harmoni
ja, laimė, pasak popiežiaus, 
glūdi biblijos tariamojo 
apaštalo Povilo laiške: 
“... Kiekvienas tegul myli 
savo moterį kaip pats save, 
o moteris tegu bijo savo vy
ro (I. Kor. 1. 10). O ko
dėl moteriai skirta tik bijo
ti savo vyro? Kodėl ji ne
gali jo mylėti ir pati siekti, 
kad ir jis ją mylėtų?

Turime skaitytojui pasa
kyti, bažnyčia savo pas
taruosiuose dokumentu o s e 
daug ir gražiai kalba apie 
žmogiškosios meilės kilmę, 
jos savybes, sutuoktinių tar
pusavio pareigas. Antai po
piežius sako, kad “vedybinė 
meilė pirmiausia pilna to 
žodžio prasme yra žmogiš
koji meilė, t. y. ji yra kartu 
ir jausminė, ir dvasinė,” 
kad ji “yra ištikima,” paga
liau “vaisinga,” kad “pats 
dievas yra santuokos auto
rius,” kad vedusieji, tapda
mi tėvais ir motinomis, 
tampa “dievo kūrėjo bend
radarbiais.”

Tačiau visi šitie bendri lo
zungai ir lieka gražiai skam
bančiais lozungais. Pirma, 
dėl visų tų antihumanisti- 
nių išvadų, kurias iš jų da
ro bažnyčia. Ir dėl to, kad 
ir šiandien, kaip ir viduram
žiais, dar labiau giria nena
tūralų, nenormalų, nesan
tuokini gyvenimą, dvasinin
kų bei vienuolių celibatą. 
Išvadoje: vis tiek santuoka 
tik blogybė, be kurios nega
lima išsiversti.

Socializmo pergalės, ko
munizmo statybos laimėji
mų dėka Tarybų šalyje mi
lijonai darbo žmonių jau at
sikratė daugeliu praeities 
atgyvenų. Jų tarpe ir reli
giniais prietarais. Tačiau 
kaip bebūtų skaudu, bet mū
sų sociologų tvirtinimu, 70- 
80 proc. mūsų šalies tikin
čiųjų sudaro moterys, 
ypač — gyvenančios kaime. 
Todėl ir ryžomės šiame

i

Laiškai redakcijai
Mielas Drauge!

Vėl rašau iš užsienio. Šį 
kartą iš Suomijos sostinės 
Helsinkio, kur atvykau su 
delegacija dalyvauti tradi
cinėje Suomijos-TSRS drau
gystės draugijos vasaros 
šventėje, įvykusioje Tampe
re mieste. Pati šventė pra
sidėjo aikštėje priešais mies
to biblioteką, o paskui vyko 
sporto stadijone. Šventę te
legramomis sveikino Suo
mijos prezidentas U. Keko- 
nenas ir TSRS A. T. Prezi
diumo pirmininkas N. Pod- 
gornas. Svarbiausiu kalbė
toju iš suomių pusės buvo 
Seimo pirmininkas V. Suk- 
selainenas, pažymėjęs abie
jų šalių gerų santykių svar
bą. Man teko kalbėti Tary
bų Sąjungos-Suomijos drau
gijos vardu. Apibūdinau 
svarbą gilinti draugystės 
idėją visuomenėje. Su Tam
pere susibroliavusio Kijevo 
miesto vardu kalbėjo to 
miesto delegacijos vadovas 
Antonenko, o Tamperės 
vardu to miesto majoras P. 
Pavlova.

Meninę programą atliko 
Kijevo artistai ir saviveik
lininkai, o taip pat suomių 
artistas V. Sinisalo, darbi
ninkų orkestras ir vyrų 
choras.

Svarbūs buvo šventės pro
ga suren g t i e j i simpoziu
mai. Vienas jų buvo skir
tas Lenino nacionalinės po
litikos klausimui. Jame 
man teko padaryti pagrin
dini pranešimą apie tos poli
tikos įgyvendinimą Tarybų 
Sąjungoje. Suomių filoso
fijos daktaras L Hakalehto 
kalbėjo apie Lenino ryšį su 
Suomijos nepriklausomybės 
atgavimu. Mūsų delegaci
jos narvs rašytojas gruzi
nas Irakli jus Andronikovas 
kalbėjo apie nacionalinės 
politikos itaka seniau atsi
likusių Tarybų Sąjungos 
Rytų tautų kultūros paki
lime.

Buvo rekšm i n g a, kad 
tas simpoziumas yyko na
muose, kuriuose 1905 ir 
1906 metais buvo susirinku
sios Rusiios socialdemo
kratų partijos konferenci
jos Leninui dalyvaujant.

Kitas simpoziumas buvo 
skirtas taikos ir konfliktų 
temai. Čia pranešimą pa
darė Suomijos-TSRS drau
gijos pirmininkas I. f on 
Burnsdorfas, o kalbėjo ki
tas mūsų delegacijos narys 
prof. D. J.ermolenko. Tame 
simpoziume buvo iškeltas 
reikalas visiems geros va
lios žmonėms visa energija 
kovoti už taikos išlaikymą 
pasaulyje, kad branduolinis 
karas 
jos.

Per 
sitikti
iančiais Suomijos vyriausy
bės vadovais. Tai buvo mi
nistras pirmininkas M.Koi- 
visto, Seimo pirmininkas V. 
Sukselainenas. Švietimo mi
tt is t r as J. Virrolainenas, 
vadovaująs suomiu parla
mentinei grupei. Su prezi
dentu Urcho Kekonenu te
ko susitikti ir nuoširdžiai 
pasikalbėti per priėmimą,

kurį suruošė TSRS pasiun
tinys A. Kovaliovas.

Tai buvo mano antras ap
silankymas Suomijoje, nes 
pirmą kartą buvau čia 1955 
metais laike Tarpparlamen
tinės konferencijos. Šian
dien jau grįžtame namon 
po šios viešnagės, trukusios 
keturias dienas. Tai buvo 
maloni draugystės misija.

Justas Paleckis
Helsinkis, 1969. VH.8

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
kandidatūrą. Daug demokra
tų pasisako už jį.

Bet, žinoma, republikonų 
kandidatas M are h i ir demo
kratų Procaccino turi tą pir
menybę, kad jie yra tų parti- 
ių oficialiai nominuoti. Jie 
kalba savo partijų vardu.

Užsiregistravusiam demo
kratui arba republikonui pe
reiti pas priešingos partijos 
kandidatą nėra lengva, žmo
gus turi rimtai apsisvarstyti, 
pagalvoti. Nė kiekvienas tą 
pajėgia.

Tačiau, kaip dabar dalykai 
atrodo, Lindsay laimėti 
ga kasdien gerėja.

pro-

užsi-Aukštosios mokyklos 
dare. Studentai išvažinėjo j 
namus, kiti gavo darbus. Taip 
ir turime vasarines paliaubas. 
Tačiau tai tyla prieš audrą. 
Visi taip mano. Visi žino, kad 
tos problemos, prieš kurias 
studentai pereitą žiemą buvo 
sukilę, tebėra neišspręstos. 
Ateis ruduo, mokyklos atsi
darys ir istorija pasikartos...

nesunaikintų žmoni-

šias dienas teko su
su visais vadovau-

straipsnyje atkreipti mūsų 
skaitytojų dėmėsi į religijos 
bei katalikų bažnyčios po
žiūrį į moterį ir tuo paska
tinti kai kurias mūsų drau
ges susimąstyti.

J. Stankaitis
LTSR “Žinijos” draugijos 

refarentas-lekt,".»’?.us

MIESTE PASIDAIRIUS
Teismas pripažino nekal

tais Ahmed Raoreh Namer 
ir jo du sūnus. Jie buvo kal
tinami sąmoksle 1968 m. 
lapkričio mėnesį nužudyti 
Richard Nixona, kai jis lan
kėsi New Yorke.

Pereita ketvirtadienį ma
joras John Lindsav lankėsi 
St. John’s Babtist bažnyčio
je Brooklyn e. Tai negru 
bažnyčia. Jis kalbėto nuo al
toriaus. Tarp kitko jis pasa
kė:

“Be Vietnamo karo, mū- 
sii šalies problemos yra al
kanas kūdis. nesaugios gat
vės. stoką mokvklų, užterš
ti oras ir vanduo, šeima, 
kuri neturi žmoniškos pas- 

rvinVqlpivis. kliris ne- 
cypli lo^kvtj kolonijos”.

T indsav vra
tarp nparn ir puertorikie- 
čiu. O tai bus svarbu lap
kričio rinkimuose.

Mainras Lindsav pareiš
kė. kad nebebus tiesiamas 
nlatns keliai tiesiai min Ho- 
land Tunnel iki Williams- 
burgo tilto. Bet kas bus da
roma nalengvinimiii susisie
kimo stole miesto dalyje?

Mrs. Katrina Petrus. 33 
metu amžiaus motina, kal
tinama. nužudyme 5 metų 
mpvo'ait^c'.. nor<? ii los nenu
rodė. Mergaite Charlene 
Camnhpll nušovė jos sūnus. 
Lnris tūra 6 m^tij amžiaus. 
To amžiaus vaikas neatsa- 
Linnąs už savo darbus. Mo
tina už

-----------  ■ ? Jauni
Ir vėl liejasi kalbos apietai, Aumust 

kad mūsų prezidentas Nixonas 
ruošiasi Vietnamo karo eigą ir 
politiką “peržiūrėti”. Jau pa
leisti gandai,^ kad tas “per
žiūrėjimas” gal baigsis pre
zidento pažadėjimu, kad su 
pabaiga šių metų bus iš Viet
namo ištraukta apie 75 tūks
tančiai kareivių.

Tegu būtų ir taip, tai vis 
tiek dar ten pasiliktų daugiau 
kaip 400,000 amerikiečiu, ir 
vis tiek karas tęstųsi, ir vis 
tiek šimtais ir tūkstančiais 
amerikiečiai kristų tame toli
mame krašte.

Reikia ne peržiūrėjimo, bet 
griežto ir aiškaus sprendimo: 
kara nutraukti ir visas jėgas 
iš Vietnamo ištraukti.

šviesi asmenvbe
Liepos 15 dieną po ilgos 

ir sunkios ligos mirė Miss. 
Grace Hutchins. Tai buvo 
i žymi -pažangi veikėja. Ka
daise šių žodžių autoriui te
ko su velione artimai bend
radarbi auti, studijuojant 
Amerikos darbininkų judė
jimo istoriją. Ji ilgus metus 
buvo Labor Research Asso
ciation veikėja, taip pat vie
na iš “Daily Work erto’’ lei
dėjų. Yra parašius keletą 
svarbių veikalų, tarp kuriu 
randame jos “Labor and 
Silk” (1929 m.) ir “Women 
Who Work” (1934 m.) Ji 
buvo Komunistu Partijos 
narė ir veikėja, ir-tuo labai 
didžiavosi.

Grace Hutchins mirė jau 
sulaukus gražaus 83 metų 
amžiaus. Ji buvo baigus to
kias jnokvklas kain Bryn 
Maw College. Teachers 
College ir New York School 
for Social Work.

Kas velione pažino, nega
lėjo negerbti jos darbštu
mo ir atsidavimo pažangai 
ir žmoniškumui.

Su Grace Hutchins mirti
mi užgeso šviesi asmenybė.

Reporteris

ii atsako.

nlp«ikai ą.ninlėšp 
Beirtoin. atėmė iš 

In ir impfo i East River. 
Tn įplmė. kad žmonės pama
tė ir išp-plhėio nuo prigėri
mo. Chuliganai paspruko.

Minęfp icfpjfrta. su fede
ralinės valdžios paralba. is- 
fnicrn. ko^ai sn narkotiku 
n]p.tintninjs. Kovai diriguos 
Tnrjo'tw^i Valstiin nrokuro- 
ro padėjėjas William 
Ten d v.

M.

Iš Washington©
Atviruku iš Washingtono 

lai šviečiu s sveikina niūdžer- 
zietis Motiejus Klimas su 
sesute vizitore iš Kauno Ju
lija Klimaįte.

Gal joks kitas svečias iš 
Lietuvos nėra toks laimin
gas. kaip Julija, turėdama 
toki perą broli. Jis suvežto
jo į Miami. I St. Petersbur- 
gą, Clear Water}; pavežiojo 
ją no New Yorko įdomybes.

Viskuo ji domisi, gėrisi 
grožisi, bet, sakosi, 
jos neatviiotų nuo 
vos. '

Iš mūsų atostogų
Atostogų metu turėjom 

gerą progą pakeliauti per 
eilę JA Valstijų ir kiek per 
Kanadą. Oras nebuvo karš
tas, tai nepavargom — tik 
važiuok ir dairykis aplink.

Vasaros laiku gamta šiose 
vietose yra labai viliojanti. 
Žaliuoja lankos ir kalnai, ir 
visur žydi įvairios gėlės. 
Neatsimenu, kad kada nors 
būčiau mačius tiek laukų, 
nuklotų raudonais dobilais 
bei baltomis ramunėmis, 
kaip šiemet. Bet smagiau
sia buvo sustoti pakelėje pas 
pažįstamus lietuvius, kur 
pokalbiams ir dainoms,, ro
dos, galo nebus.

Visų, kuriuos šioje kelio
nėje sutikome, negalėsiu pa
minėti, bet didelę padėką 
tariu visiems, ypatingai Ur
bonavičiams ir Kisieliams 
Montrealyje, Masių šeimai 
Detroite, Valerijai Urbikie- 
nei, Estelei Bogdanienei, 
Bordners, Nellie DeScha- 
af, prof. Žilevičiui ir “Vil
nies” štabui Chicago j e.

Netikėtai buvo sušaukta 
Mildos salėje gražus būrys 
svečių susitikti su mumis ir 
pasižiūrėti mūsų skaidrių 
(“slides”) iš LMS suvažiavi
mo ir festivalio Miamyje. 
Žinoma, turėjome su savimi 
ir kiek paveikslų iš Lietu
vos ir iš įvairių pramogų 
New Yorke. Taipgi Vikto
ras Bekeris buvo pakvies
tas padainuoti. Susirinku
sieji, norėdami kiek padėko
ti mums už vakarėlio pro
gramą, sudėjo $39, kuriuos 
paskyrėme laikraščiui “Lai
svei”. Pats dainininkas, pa
sitenkinęs šiltu jo priėmimu 
pirmą kartą Chicagoje, pri
dėjo $11, kad pakeltų dova
nos sumą iki $50.

Aukojo $10 Roger Žilis, 
Po $5 John Pateckas ir J. 
Mažeika. $2 J. P. Keller. 
Po $1: P. Gaidem, Mr. & 
Mrs.. Plečkaitis, V. Andru
lis, A. Jonikienė, Nancy 
Gordon, A. Brazis, Nausėda, 
V. Juška, A. Grigas, J. Ka
minskas, E. Bogden, E. Pa- 
žarskas, J. Jokubka, Helen 
ir Bob Bordner, A. Dilkas, 
A. Avižienis, J. & C. Šileika.

Ačiū visiems!
Mildred Stensler

niekas 
Lietu-

Harmonija
Pora sutuoktinių pragyve

no 25- m. Jis turi 100 me
tų. Ji — 92. Jubiliatė, pa
klausta, kam dėkinga už to
kį ilgą ir laimingą gyveni
mą, atsakė:

—Visa gyvenimą tos nuo
monės, kad susipykus nie
kada neverta bartis. Tokiais 
atvejais geriau išeiti iš na
mų ir ilgiau pasivaikščioti.

— O kur yra jūsų vyras?
— Nuo ryto vaikšto lau

ke.

Iš Užbaikalės j Kaukazą 
treniruotis atvykę sporti
ninkai atsivežė vien erių 
metų meškiuką, kuris drą
siai kartu su visais pritūp
damas leisdavosi su slidė
mis nuo kalno. Tiesa, fini
šuodavo kūlverciais.

1 *»< * 1

Parengimų Kalendorių^
LAPKRIČIO (NOV.) 9
“Laisvės” metinis kon-A* 

certas, lenkų New National 
salėje, Brooklyno dalyje 
Greenpointe.

NEWYORKIECIU 
AT YDAI!

Ruoškite Mašinas Į 
Waterburj

Newyorkieciai ir iš apy
linkės lietuviai, kviečiame 
jus vykti į spaudos naudai 
sueigą, kuri įvyks pas dd. 
Vaitonius jų puikioj sody
boje, 28 Roosevelt Drive, 
Waterbury, Conn.
Įvyks liepos 27 d. Kelionė 

ne ilga, gražus važinėjimas.
Vairuotojai, kurie vyksi

te tą diena ir turėsite vie
tos mašinoj, paskambinkite 
į “Laisvės”’ raštinę, kad 
galėtume užregistruoti ke
leivius. Ačiū! J <

Tek. MI 1-6887. ■
KELRODIS: Iš New Yorko 

važiuojant Merrick Parkway, 
reikia pasiekti kelią No. 8 ir 
tuo keliu važiuoti per Water
bury miestą, laikantis po kai
rei, iki kelio No. 84-W, sukti 
kairėn. Tėmykite po dešinei 
iškabą Highland Ave. Va
žiuokite pietų link iki Roose
velt Drive, ir privažiuosite di
delę laišku dėžę, tai bus prie 
Vaitonių Sodybos.

—Administracija

Lietus pakenkė, 
bet nesutrukdė

Pereitą sekmadienį oras 
buvo šlapias ir šaltokas. To 
dėl laisviečių rtiošti Forest 
Parke pietūs buvo perkelti 
j “Laisvės’’ salę. Aišku, kad 
nemažai svečių nepanorę* 
eiti i salę ir čia popietę pra
leisti, bet vis tiek jų susirin
ko gražus būrys, sale buvo 
pilna. Visi dalyviai buvo 
puikiai pavaišinti labai ge
rai paruoštu maistu.

Parengimą reikia laikyti 
puikiai pavykusiu. Dau
giau apie tai bus sekamame 
“L” numeryje.

Beždžionių išaugintas 
vaikinas

“Mono blanko! Mono blan
ko!” — šaukė žmonės, išvy
dę keistą sutvėrimą, šoki
nėjantį nuo medžio ant me
džio. “Mono blanko” (is
panų kalba tai reiškia “bal
toji beždžionė”) sugavo vie
no Kolumbijos kaimo gy
ventojai.

Keistas džiunglių gyven
tojas pasirodė esąs kokiu 
20 metų vaikinas. Kalbėti 
jis nemokėjo. Vaikinas-bež- 
džionė vaikščiojo daugiau
sia keturiomis, mito šakne
lėmis. laukiniais vaisiais ir 
vabždžiais.

Pavyko nustatyti, jog 
prieš 20 metų šiomis vieto
mis ėjo indėnų gentis, ku
rią iš jos žemių išvijo vie
tos dvarininkas. Maišaty
je buvo užmirštas kūdikis. 
Berniuką rado miške ir iš
augino beždžionės.

Mezgimą virbalais išrado 
vyrai. Pirmieji mezgėjai at
sirado XIII amžiuje Italijo
je. XVI amžiuje Anglijoje 
gyveno gerai žinomas koji
nių mezgėjas Viljamas Ri
dens. Iki to laiko. ko jines 
siūdavo ii medžiagos. Mez
gimas apie du šimtus me
tų buvo vyrų privilegija.

Talka pabaigė
Praėjusi šešeadienį drau

gai Mikaila, Venta ir Stako- 
vas pabaigė nudažyti “Lais
vės” Administracijos kanį- 
bari. *

“L” direktoriai jiems la
bai labai dėkingi už šią tal
ką tokiais tvankiais šešta
dieniais. V

Paieškojimai
Reikalingas kambarys viengungiui 

vyrui. Būtų gerai, kad galėčiau 
sigyventi Richmond Hill—Woodha
ven ar Ozone Park apylinkėj. Tu
rintieji laisvą kambarį, prašau pa
skambinti dienos metu: MI 1-6887.

(53-55)

IEŠKOMI
Jei kas žino apie Veroniką Koko- 

šyn, mano seserį, ar jos šeimą, 1967 
m. gyvenusią adresu: 141 Eweret 
St., Springfield, Mass., prašau para
šyti man. Petrutė Puodienė, Varėna 
I, Čiurlionio 28, Lithuania, USSR.

Juozo RepeČkos (Gaižučio), Petro, 
gimusio 1920 m., Lietuvoje, Utenos 
Apskr. Nuo 1939 m. iki 1944 m. jis 
gyveno Vilniuje, o 1944 m. išvyko 
j Vokietiją, iš Vokietijos j JAV. Lie
tuvoje baigęs aukštąją mokyklą, ju
risto specialybę, būdamas Vokiečių 
kariuomenės karininku dirbo tardy
toju. Po to kai išvyko į Vokietiją 
buvo paimtas tarnauti j priešlėktu
vinę gynybą. JAV giminių neturėjo.

Jo sesuo RepeČkaitė Valentina, gi
musi 1910 m. (o gal 1912?) Lietu
voje. Gedraičių kaime. Ištekėjo už 
Povilo Urbono. Turėjo tris vaikus, 2 
sūnus ir 1 dukrą. 1944 m. su ŠeiXp£ 
išvažiavo j Vokietiją, o vėliau i 
JAV, Žinantieji apie juos, prašau 
rašyti man: Elzbieta Repečkienė, 
Kaunas <16, Šviesos 8, b. 3, Litlnjk- 
nia, USSR. | - (52-53)




