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KRISLAI
Pamirštas reikalavimas 
Dvi naujos “valstybės” 
LLD nariams priminimas 
Vietoje pasižadėjimas 
Ar socialistai sutiks jiems 

gelbėti?
A. BIMBA

Kodėl mūsų darbo unijos 
derybose su samdytojais ne- 
bereikalauja trumpesnių dar
bo valandų? Kadaise už trum
pesnes darbo valandas buvo 
vedama aštriausia kova.

Ypač dabar, kai apie de
šimt milijonų darbininkų 
vaikštinėja be darbo, rodos, 
reikauti trumpesnių darbo 
valandų turėtų būti labai ak
tualu. Prie moderniškos tech
nikos nors ir 40 darbo valan
dų savaitė nebeturi pateisini
mo. O yra užsiėmimų, ku
riuose darbo savaitė siekia ir 
iki 50 valandų.

□
Du šimtai tūkstančių turkų 

Kipro salos šiaurėje pasiskel
bė “nepriklausoma valsty
be”. Likusiems keturiems 
šimtams tūkstančių graikiš
kos kilmės gyventojų palikta 
susidaryti savo “nepriklauso
mą valstybę”.

Abiejuose atvejuose žodis 
“nepriklausoma” yra gry
niausia apgavystė. Pirmoji 
“nepriklausoma valstybė” 
bus Turkijos kolonija, o ant
roji - Graikijos. Tarpe jų 
nesiliaus rietenos.

Visiems Lietuvių Literatū
ros Draugijos nariams reikia 
atsiminti, kad, pagal Draugi
jos konstituciją, iki liepos 
mėnesio visi turime užsimo
kėti narines duokles. Apsi
žiūrėkime, kad dėl tų poros 
dolerių neatsidurtumėm už 
šios garbingos organizacijos 
ribų.

Taip pat visi atsiminkime, 
kad šie metai yra mūsų Drau
gijos jubiliejiniai metai. Ji 
jau 60 metų amžiaus. Kiek
vienas pasistenkime kuo nors 
prie šio iškilmingo jubiliejaus 
atžymėjimo prisidėti.

Pažangieji žmonės yra nuo
širdžiausi visų tautų ir val
stybių taikaus sugyvenimo ir 
bendradarbiavimo šalininkai. 
Todėl jie tik sveikinti tegali 
pranešimus, kad Kinija ir 
Japonija eina prie atnaujini
mo ryšių ir sudarymo taikos 
sutarties. Bet esama pavo
jaus, kad tokia sutartis gali 
būti nukreipta prieš Tarybų 
Sąjungą ir kitas socialistines 
šalis.

Gerai, kad japonai sako, 
jog jie jokiu būdu nesutiks su 
tokia taika, kuri bus nukreip
ta prieš Tarybų Sąjungą, ar 
kurią kitą trečią šalį.

Iš Romos pranešama, kad 
Italijos Krikščionių Demo
kratų partijos didžiosios gal
vos desperatiškai susirūpinu
sios praeituose rajonų ir 
miestų rinkimuose dideliais 
komunistų laimėjimais. Jos 
jau sušilusios darbuojasi 
prieš juos sudaryti bendrą 
frontą. Pirmoje vietoje esą 
kviečiami ir prašomi į tokį 
frontą socialistai.

Tai, žinoma, būtų reakcinių 
jėgų bendras frontas. Lau
kiama socialistų atsakymo.

Nejaugi jie ir sutiks krikš
čionių ir kitų reakcininkų kai
lį gelbėti?

Greitu laiku paaiškės.

Kopenhaga. - Danijos teis
mas rado premjerą A. Jor
gensen kaltu, kadangi jis pa
vadino konservatyvų žurnalą 
“Minut” "fašistiniu šlamštu”. 
Žurnalo redaktorius Hans 
Hetler patraukė premjerą 
teisman.

Komunistų partija laiko suva
žiavimą gimtoje Chicagoje

Chicago. - Amerikos 
munistų Partijos steigiama
sis suvažiavimas įvyko čia, 
Chicagoje, 1919-ais metais, 
rugpiūčio 1-7 dienomis. 
21-asis nacionalinis JAV Ko
munistų Partijos suvažiavi
mas atsidarė čia ketvirtadie
nį, birželio 26 dieną ir turėjo 
baigtis 29-tą.

Kairusis New Yorko dien
raštis “Daily World” praeito 
savaitgalio numeryje apie 
ateinantį suvažiavimą rasė:

“Chicago - Plačių pečių 
miestas. Pirmosios Gegužės, 
pasaulinės darbininkų solida
rumo šventės gimtinė. Mies
tas, kuriame gimė geležinke
lininkų unija, plieno darbinin
kų unija, Amerikos Negrų 
Darbo Kongresas, Stakjardo 
darbininkų unija, Siuvėjų 
unija. Miestas, kuriame gimė 
Amerikos Komunistų Parti- • Mja. . .

Suplanuota, kad sekmadie
nį, birželio 29 dieną, K. P. 
suvažiavimas baigsis masiniu 
mitingu International Am
phitheater didžiulėje salėje, 
kur gali sutilpti penki tūks
tančiai žmonių. Šis mitingas-- 
festivalis pažymės JAV 200 
metų sukaktį ir ilgą kovos

Ir jį čia norėjo 

panaudoti

Cyrus S. Eaton
Cleveland, Ohio. - Nors 

Cyrus Eaton yra stambus in- 
dustrialistas, bet jis stoja už 
taiką, už plėtimą prekybinių 
ryšių su socialistinėmis šali
mis. Dabar jis dienraštyje 
“Cleveland Plain Dealer” pa
skelbė, kad savo laiku ČIA 
norėjo ir jį padaryti savo 
šnipu, panaudoti savo krimi- 
nališkiems darbams. ČIA va
dai jam sakė, kad kadangi jis 
turi gerus ryšius su Tarybų 
Sąjunga ir kitais socialisti
niais kraštais, tai jis labai 
gerai galėtų Agentūrai patar
nauti, būdamas jos šnipu. 
Mr. Cyrus Eaton, žinoma, 
pasiūlymą su pasipiktinimu 
atmetęs.

TARYBINE DRAMA APIE 
HITLĖRĮ VOKIETIJOJE

Berlynas. - Rytų Berlyne 
dabar rodoma tarybinio rašy
tojo Michailo Šatrovo drama 
“Galas”. Šis veikalas vaizduo 
ja Hitlerio ir jo klikos pasku
tines dienas pogrindiniame 
bunkeryje Berlyne, kuomet 
tarybinė pergalinga armija 
jau buvo priemiesčiuose.

Jauni vokiečiai masiniai 
eina į teatrą tos dramos pa
matyti. Jaunoji karta apie 
tuos laikus žino tik iš pasako
jimų. Kas vakarą teatras pil
nas ir žmonės iš teatro išeina 
susikaupę - sukrėsti to, ką jie 
matė. Sakoma, kad daugelis 
senesnės kartos žmonių ne
nori to veikalo pamatyti, nes 
tų įvykių atgaivinimas sceno
je jiems būtų perdaug skau
dus.

Cairo. - Į Egiptą atvyko 
Sirijos premjeras Mahmudas 
Al-Ajubis.

Ko-5 kelią, kuriuo žengė Amerikos 
K. P. ir kovingas darbininkų 
klasės avangardas.

Amfiteatras randasi stak- 
jardų srityje, nevisai toli tos
vietos, kur 1919-ais metais 
vyko steigiamasis K. P. suva
žiavimas. Buvo numatyta, 
kad mitinge-festivalyje kal
bės partijos gen. sekretorius 
Hali, pirmininkas Winston ir 
pasaulinio garso kovotoja 
Angela Davis.

“Daily World” rašo:
“1920-siais metais monopo

listai bandė Palmerio puoli
mais, areštais, rasizmu ir 
kitokiais būdais, bet nepajė
gė atsikratyti komunistų.

“1930 dešimtmečio eigoje 
jie bandė samdytais smogi
kais, chuliganais ir rasizmu 
bei anti-komunizmu atsiekti 
tą patį - bet jie negalėjo 
atsikratyti komunistų.

“1940 ir 50 dešimtmečių 
eigoje jie bandė raganų gau
dymą, raudonedizmą, kalini
mą, rasizmą. Bet jie negalėjo 
atsikratyti komunistų.

“Dabar, po 1960 dešimtme
čio, 1970 dešimtmetyje, kuo
met visokie kiti judėjimai 
atėjo ir praėjo, komunistai 
dar čia. . . .”

Gengsteris, ČIA 
ir - suokalbis

Washingtonas. - Žinomas 
Chicagos gengsteris Sam 
Giancana rastas savo bute 
nušautas. Kaip paprastai, 
įtariama, kad jį nušovė kiti 
gengsteriai pagal būdą, kuris 
jau seniai galioja kriminalistų 
pogrindyje.

Bet kai kurie laikraščiai, 
kaip tai New Yorko Post, 
kelia kitą klausimą: ar čia 
negalima rasti kokių nors 
ryšių su valdžios Centraline 
žvalgybos agentūra, su ČIA? 
Mat, kaip tai paaiškėjo per 
senatinės komisijos tyrinėji
mus, ČIA, arba bent kai 
kurie ČIA pareigūnai, turėjo 
visokius planus nužudyti Ku
bos liaudies valdžios vadą 
Castro, ir tuo reikalu ČIA 
pareigūnai buvo užmezgę ry
šius su gengsteriais, tarp jų 
ir su Giancana, kuris turėjo, 
savo ruožtu, ryšius su pana
šiais gaivalais Havanoje.

Senato žvalgybos komisijos 
pirmininkas senatorius 
Frank Church sako, kad čia 
negali būti kalbos apie ČIA 
įsivėlimą į gengsterio nužu
dymą, nes jis “jau viską 
pasakė”. Church teigia, kad 
Giancama turėjo liudyti kitai 
komisijai apie “grynai gengs- 
teriškus reikalus” ir tai jo 
kolegos jį pašalino, bijodami, 
kad jis gali “perdaug kalbė- j.

Senatorius Church, betgi, 
sako, kad kiti gengsteriai, 
kurie turi liudyti senatinei 
komisijai, nuo dabar bus 
stropiai saugomi, “kad kas 
nors jų nepašalintų iš gyvųjų 
tarpo”.

Naujosios valstybės 

vadas
Su rugsėjo mėnesiu dar viena 
Portugalijos kolonija Angola 
taps nepriklausoma valstybe. 
Šiuo laiku ten eina smarki 
kova tarp trijų frakcijų. 
Svarbiausia ir didžiausia 
frakcija vadinasi Liaudies Ju
dėjimas Už Angolos Išlaisvi
nimą. Jos žymiausiu vadu yra 
Dr. Agostinho Neto. Spėja
ma, kad jis bus naujosios 
valstybės pirmuoju preziden
tu.

Kiekviename Tarybų Lietuvos rajone šiemet vyksta Dainų 
šventės, skirtos pergalės Didžiajame Tėvynės kare 30-
mečiui ir Tarybų Lietuvos 35-mečiui.

Ant Šventosios upės kranto, Dainų slėnyje ties Anykš
čiais, į Antano Baranausko apdainuotą šilelį, susirinko 
tūkstančiai dainininkų, muzikantų, šokėjų ir žiūrovų. 
Atvyko svečiai iš kaimyninių respublikų. Iki pat sutemų 
sklido dainų posmai, sukosi poros, degė laužai.

A. Dilio nuotrauka

Senieji žmonės vis labiau 
organizuotai gina savo teises
Washington. - Senyvo am

žiaus Amerikos žmonės vis 
labiau organizuojasi ir kovoja 
už savo ekonomines ir kito
kias teises. Žmonės dabar 
gyvena žymiai ilgiau, negu 
prieš du arba tris dešimtme
čius, ir senyvų žmonių nuo
šimtis Amerikoje nuolat 
auga. Taip, pavyzdžiui, da
bar Jungtinėse Valstybėse 
žmonės virš 65 metų amžiaus 
sudaro 10 nuošimčių visų gy
ventojų - tai yra, apie 22 
milijonus. Paprastai senyvo 
amžiaus žmonėmis skaitomi 
tie, kurie pražengę 65 metų 
slenkstį, amžių, kuomet dau
guma išeina į pensiją.

Visoje šalyje dabar vis la
biau stiprėja senyvo amžiaus 
žmonių organizacijos. Kon
greso nariai sako, kad jie vis 
labiau jaučia senyvo amžiaus 
žmonių organizacijų spaudi
mą. Tos organizacijos, kurių 
narių skaičius vis tebeauga, 
dabar turi savo nuolatinius 
atstovus Washingtone, ir tie 
lankosi Atstovų bute ir Sena
te, reikšdami senyvų žmonių 
pageidavimus ir protestus.

Didžiausia senyvų žmonių 
organizacija yra National As
sociation of Retired Persons 
(Pensininkų nacionalinė aso- 
siacija), kuri turi net septynis 
milijonus ir septynius šimtus 
tūkstančių narių. Kita didelė 
organizacija yra National 
Council of Senior Citizens 
(Senyvų piliečių nacionalinė 
taryba), turinti tris milijonus 
narių. Žymiai mažesnė, bet 
ypatingai kovinga yra Gray 
Panthers organizacija. Gray 
Panthers (“Žilieji panteriai”) 
pavadinimą pasiskolino iš ko
vingos negrų organizacijos 
Black Panthers (“Juodieji 
panteriai”). Gray Panthers 
neturi tikslaus narių skai
čiaus, bet turi kovingus ir 
labai veiklius skyrius visoje 
šalyje. Ši organizacija kovoja 
ne tik už ekonominius senyvų 
žmonių interesus, bet ir už 
visą eilę kitų dalykų. Jie

Tragiškai mirė Jurgis Bernotą
Pirmadienį, birželio 23 d., 

einantį skersai gatvę Jurgį 
Bernotą parbloškė policijos 
mašina ir vietoj užmušė. Jis 
pašarvotas Garšvos Haven 
Hill šermeninėje, 104-38 Ja
maica Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, birželio 27 d. Mielą 
draugą Jurgį išlydėsime 2 
vai. po pietų iš šermeninės į 
Fresh Pond krematorumą.

Reiškiame giliausią užuo

reikalauja, kad niekas nega
lėtų būti priverstas eiti į 
pensiją, kad žmonės dirbtų, 
kol jie pageidauja ir pajėgia. 
Jie reikalauja, kad senyvi 
žmonės būtų traktuojami 
kaip lygūs ir su pagarba, o ne 
kaip “atgyvenę” produktyvų 
amžių, kaip tai paprastai yra 
Amerikoje. Jie taipgi ragina 
senyvus žmones nesigėdyti 
'amžiaus (moterys ir pagal 
įstatymus neverčiamos 
skelbti savo amžiaus, jei jos 
nenori).
žmonių reikalus kovoja visos 
virš minėtos organizacijos. 
Nurodoma, kad net pagal 
valdžios statistiką ketvirta
dalis senyvo amžiaus žmonių 
gyvena gryname skurde, dar 
kitas ketvirtadalis arti skur
do linijos, o likusioji senyvo 
amžiaus žmonių pusė verčiasi 
irgi nelengvai. Didmiesčiuose 
gyveną senyvo amžiaus žmo
nės ypatingai nuskriausti. Jų 
pensijos (Social security ir 
pan.) neleidžia jiems gyventi 
normalų gyvenimą. Pensinin
kai šiaip taip užsimoka nuo
mą ir nusiperka minimumą 
valgio, o apie drabužius, 
kino-teatrus arba restoranus 
— retas pensininkas pagal
voja. . .

Senyvo amžiaus žmonės vi
dutiniškai gauna $314 vedu
siai porai ir $184 pavieniui 
per mėnesį. Dažnai net pusę 
to reikia išleisti buto nuomai. 
Senuolių padėtis sunki visoje 
šalyje, bet yra tam tikri 
skirtumai tarp valstijų. Ge
riausiai savo senyvo amžiaus 
žmones aprūpina Massachu
setts valstija.

Tel Aviv. - Arabas studen
tas Salah Haimo Juarišas 
žuvo bombos sprogime Betle- 
juje. Izraelio policija sako, 
kad jis žuvo gamindamas 
bombą savo namuose.

Meksikos Miestas. - Čia 
pasibaigė pasaulinis moterų 
kongresas.

jautą Jurgio žmonai Uršulei, 
dukrai ir žentui Aldonai ir 
Jonui Katiniarhs, jų šeimai, ir 
visiems artimiesiems. Nete
kimas Jurgio yra didelis nuo
stolis visam pažangiąjam ju
dėjimui. Jis ėjo pareigas Na
mo Bendrovės direktoriuose, 
“Laisvės” direktoriuose, 
LLD 185 kuopos pirmininko 
ir visur prisidėjo darbu.

“Laisvės” Personalas 
ir Direktorių Taryba.

Raudonosios vėliavos 
virš Italijos miestų

Roma. - Italijos Komunistų 
partija gavo sveikinimą nuo 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių Komunistų partijos cent- 
ralinio komiteto. Sveikini
mas, po kuriuo pasirašo par
tijos pirmininkas H. Winston 
ir gen. sekretorius Gus Hali, 
sako:

“Sveikinimai, brangūs 
draugai! Mes su dideliu entu
ziazmu sveikiname jūsų rin
kiminius laimėjimus. Jūsų 
partijos didingos vėliavos, 
revoliucijos klasės visapasau- 
linė raudonoji vėliava, plevė
suoja virš Italijos didmiesčių 
— Romos, Milano, Neapolio, 
Torino, Genovos, Florencijos 
ir virš visų Italijos plotų nuo 
Marcės iki Piedmonto.”

Italijos K. P. gavo daug 
sveikinimų iš visų pasaulio 
kampų. Kaip žinia, Italijos 
komunistai municipaliniuose 
rinkimuose laimėjo apie 34 
nuošimčius visų balsų, kai
rieji socialistai apie 12 nuo
šimčių ir kelios mažesnės kai
riosios grupes dar du nuošim
čiu. Kitaip sakant, partijos, 
kurios aiškiai pasisako už 
socializmą, laimėjo apie 48 
nuošimčius. Dešinieji socia
listai laimėjo 8 nuošimčius. 
Bet manoma, kad ir toje par
tijoje yra kiek kairesnis spar
nas, linkęs stoti už socializ
mą, o be to ir krikščionių

Pro JAV generolai
pabėgo is Laoso

Vientiane. - Laoso apgynos 
ministras generolas Čampa- 
sakas ir generolas Vang Pao 
pabėgo iš Laoso. Manoma, 
kad jie išvyko į Tailandą. 
Šiedu generolai, kurie vado
vo taip vadinamai Laoso ka
rališkai armijai, buvo arti
miausiai susiryšę su ameri
kiečiais. Karališkoji armija 
oficialiai dar egzistuoja, bet 
faktinai, sakoma, ji jau klau
so liaudiečių Pathet Lao ar
mijos komandos.

Kai kurių karališkosios ar
mijos junginių jėgų kareiviai 
laikė mitingus ir priėmė rezo
liucijas, reikalaudami, kad 
Pathet Lao patarėjai būtų 
priskirti prie jų junginių. Ka
rininkai, kurie tam priešino
si, pašalinti. Karių mitinguo
se keliamas šūkis:

“Anksčiau karališkoji armi
ja ir Pathet Lao buvo priešai.. 
Dabar tos dvi armijos yra 
sąjungininkės. Netolimoje 
ateityje jos taps viena armi
ja.”

Demokratai negali 
atmesti vetavimo

Washingtonas. - Atstovų 
buto spykeris Carl Albert 
pripažino, kad demokratai, 
kurie Kongrese turi daugu
mą, visgi negali atmesti pre
zidento Fordo vetavimų. 
Daug svarbių įstatymų pro
jektų, kuriuos demokratai 
patiekė, nepraėjo, nes prezi
dentas juos vetavo, o demo
kratai nesugebėjo sukelti 
dviejų trečdalių daugumos, 
ko reikia, veto atmesti.

Carl Albert sakė, kad reiks 
laukti 1976 metų rinkimų, 
kuomet, jis tiki, demokratai 
sustiprins savo jėgas.

iLisabonas. - Apie 30% Por
tugalijos žmonių dar beraš
čiai. Naujoji valdžia pradėjo 
Kampaniją panaikinti neraš
tingumą. Studentų grupės 
vyksta į kaimus mokyti suau
gusius rašyti ir skaityti. 

demokratų partijoje yra so- 
cialistuojančių elementų. Ne
veltui socialistų organas 
“Avanti” sako, kad dauguma 
Italijos žmonių stoja už socia
lizmą.

Krikščionys demokratai 
gavo apie 36 nuošimčius. Da
bartinėje valdžioje kairieji 
socialistai su jais bendradar
biauja, nors savivaldybose 
daugelyje vietų jie turi koa
liciją su komunistais. Mano
ma, kad Socialistų partija 
dabar atsisakys likti valdžio
je su krikdemais, nebent ko
munistai irgi bus pakviesti į 
valdžią.

Komunistų partijos orga
nas “Unitą” tuo tarpu atsi
šaukė į visus socialistus ir 
pažangius katalikus nedel
siant tartis, sudaryti “režimą 
už Italijos žmonių gerovę”.

Jeigu krikdemai atmes so
cialistų reikalavima, jie galė
tų sueiti į koaliciją su dėži
niais socialistais, monarchis- 
tais ir neofašistais. Bet tas 
skaitoma beveik negalimu 
dalyku, nes viena, tokios val
džios netoleruotų darbininkų 
klasė, kita, to nenorėtų pačių 
krikdemų liberališkasis spar
nas.

Kitaip sakant, krikdemai 
dilemoje, iš kurios jiems bus 
sunku išsikrapštyti.

Sunkiai susirgęs

K. Kilikevičius
Susirgo ir randasi ligoninėje 
Liaudies Balso administrato
rius draugas Kostas Kilike
vičius. L. Balso darbininkai, 
visų skaitytojų vardu linki 
jam pasveikti.

Taip pat visas “Laisvės” 
kolektyvas linki mielajam 
draugui greitai ir pilnai su- 
s veikti.

Varšuva. - Lenkijoje lanko
si Izraelio Komunistų parti
jos delegacija, susidedanti iš 
tos šalies žydų ir arabų ko
munistų lyderių: M. Vilnerio, 
G. Tubi, N. Lubani, D. Che- 
nino ir J. Gavišo.

Berlynas. - Rytų Berlyne 
valdžios lėšomis atstatoma 
karo laikų sugriauta didžioji 
katedra, statyta kaizerio Wil- 
helmo laikais.

Baisi Avarija
Antradienio popiete, 4:07 

vai., prie pat Kennedy aero- 
porto nukrito Eastern Air
lines lėktuvas, kuris su. 123 
žmonėmis ruošėsi nusileisti 
aeroporte. Jis skrido iš; New 
Orleans į Kennedy.

Žuvo 109 žmonės, o 14 dar 
išliko gyvi, bet nežinia kiek 
jų šią tragediją pergyvens.
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Amerikos komunistų suvažiavimas
Šio mėnesio 26-29 dienomis Chicagoje įvyks Jungtinių 

Amerikos Valstijų Partijos eilinė 21-oji konvencija. Prie jos 
buvo smarkiai ruoštasi. Ji žada būti bene pati skaitlingiau
sia ir gyviausia konvencija visoje jau gana ilgoje partijos 
istorijoje konvencija. Kaip žinia, Komunistų Partija buvo 
suorganizuota 1919 metais. Vadinasi, šiemet jai jau 56 metai 
amžiaus. Per tą ilgą laikotarpį partija pergyveno daug 
vidinių ir išlaukinių audrų, tačiau nė vienai dienai nebuvo 
nutraukus savo energingos revoliucinės veiklos.

Netenka nė kalbėti apie šiandienines problemas, kurios 
stovi prieš partiją ir prieš Amerikos darbo liaudį. Jos 
milžiniškos. Ekonominė krizė, nedarbas, infliacija, kainų 
kilimas, iš reakcijos pusės pastangos sugrąžinti į mūsų 
gyvenimą šaltojo karo nuotaikas, ir šimtai kitų klausimų 
reikalingi dėmesio ir greito sprendimo. Jie bus diskutuojami 
šioje Komunistų Partijos konvencijoje. Į juos bus duodami 
atsakymai. Formoje pasiūlymų ir rezoliucijų bus nušviestas 
kelias jiems išspręsti.

Tiesa, kad Amerikos komunistai šiandien nevadovauja nei 
vienos valstijos, nei vieno miesto valdžiai. Tiesa, kad jinai 
neturi jokio balso federalinėje vyriausybėje. Taip pat tiesa, 
kad jinai netgi visame Kongrese neturi nė vieno savo 
žmogaus. Bet jos įtaka darbo liaudyje, ypač darbo unijose ir 
įvairiose liaudies masinėse organizacijose yra plati ir gili. 
Jos keliami šūkiai kovoje prieš nedarbą, infliaciją ir krizę 
susilaukia vis platesnio atgarsio liaudies masėse.

Taigi, ir ši konvencija Chicagoje bus atidžiai visų sekama. 
Jos pasisakymai įvairiais naminiais ir tarptautiniais klausi
mais turės nemažos įtakos visų mūsų gyvenime, nes jie 
atitiks pačius svarbiausius ir opiausius Amerikos ir viso 
pasaulio darbo liaudies poreikius.

Beje, ryšium su konvencija Komunistų Partija birželio 29 
dieną toje pačioje Chicagoje didžiuliame International 
Amphitheater ruošia atžymėjimui Jungtinių Valstijų dviejų 
šimtų metų sukakties liaudies festivalą. Į jį suplauks 
tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių ne tik iš pačios didžiosios 
Chicagos, bet ir iš tolimiausių šalies kampų. Pranešama, 
kad net iš Kalifornijos atvyks žmonės keliais busais. Taip 
pat iš mūsų didžiojo New Yorko vyks keli busai delegatų bei 
svečių į šį nepaprastą liaudies jėgų sąskrydį.

Italijoje rinkimai ir jų atgarsiai
Šiandien mūsų šalies spauda užpildyta pranešimais, 

žiniomis, straipsniais bei komentarais apie prieš keletą 
dienų įvykusių Italijos rajonuose ir miestuose įdomių 
rinkimų rezultatus. Tiktai pažangiojoje spaudoje jais 
pasitenkinama ir džiaugiamasi. Visoje kitoje apgailestauja
ma ir nusiskundžiama.

Dalykas, mat, tas, kad šiuose rinkimuose nepaprastai 
gerai pasirodė Italijos Komunistų Partija. Ji laimėjo beveik 
33 procentus visų balsų. Ji dabar yra Italijoje antroji 
stambiausia politinė partija. Tiktai Krikščionių Demokratų 
Partija, kuri šiandien valdo Italiją, keliais procentais yra 
aukščiau. Ir nors ji šiuose rinkimuose nemažai pralaimėjo, 
bet vistiek tebėra stambiausia partija.

Be to, pranešimuose buržuazinėje spaudoje su dideliu 
nusiminimu pabrėžiama, kad jau šiandien visuose Italijos 
didmiesčiuose (Romoje, Milane, Naples, Turine, Genoa ir 
Florence) Krikščionių Partija yra stambiausia partija. Tik 
tiek toje spaudoje raminamas!, kad čia buvo tiktai vietiniai 
rinkimai. Galimas daiktas, girdi, kad Italijos buržuazija 
išsigandus šių rezultatų susipras ir geriau pasiruoš parla
mentiniams rinkimams.

Bet, žinoma, gali būti kaip tik priešingai. Juk labai gali 
rinkimuose į parlamentą tie patys Italijos komunistai dar 
daugiau laimėti. Iš šiuose rinkimuose jie pasisėmė apsčiai 
labai vertingų patyrimų, kaip prieiti prie žmonių ir juos 
laimėti savo kandidatams.

Ryšium su šių rinkimų rezultatais buržuazinėje, ypač 
reakcinėje spaudoje, jau keliamas įdomus klausimus apie 
NATO ateitį ir likimą. Italija yra NATO narė. 0 jeigu 
komunistai įeina į Italijos vyriausybę su savo atstovais? Ar 
galima pasitikėti jos ištikimybe NATO viršūnių konferenci- 

( jos, mūsų prezidentui Fordui ir sekretoriui Kissingeriui 
vadovaujant, nustatytai agresyviškai politikai prieš socialis
tinius kraštus? Girdi, bus negalima.

Taip pat primenama, kad jau turime nemažą galvosūkį su 
Portugalija, kurios vyriausybėje komunistų įtaka nemaža, o 
jeigu dar prisidėtų ir Italija, juk dilema pasidvigubintų! 
NATO ateitis atsidurtų labai didelėje krizėje.

Kada gi Europos saugumo 
konferencija baigs savo darbą?

Jau gerokai užsitęsė Europos Saugumo Konferencijos 
posėdžių pertrauka. Jie turėtų atsinaujinti. Taip mano 
Tarybų Sąjunga ir siūlo, kad posėdžiavimas prasidėtų liepos 
22 dieną. Ir turėtų būti ne šiaip 35 valstybių atstovų 
susirinkimas, bet viršūnių posėdis, kad jis turėtų autoritetą 
konferencijos darbus užbaigti. Jis turėtų tęstis ne ilgiau1 
kaip tris dienas. Iki to laiko visokios komisijos turi savb 
darbus baigti ir būti pasirengusios duoti savo rekomendaci
jas.

Kaip žinia, pagal paskutinio Saugumo Konferencijos 
posėdžio nutarimą, sekamas posėdis turi įvykti Suomijos 
sostinėje Helsinkyje. Suomijos vyriausybė sako, kad ji su 
liepos 22 d. jau bus pilnai pasiruošus posėdį priimti ir 
“globoti”, jos dalyviams suteikiant pilniausią apsaugą.

Šiuos žodžius rašant šiuo reikalu gana gerai girdisi ir šios 
šalies sostinės Washingtono balsai. Pritariama, kad Konfe
rencijos posėdžių pertraukta turėtų užsibaigti. Tik siūloma, 
*kad vietoje liepos 22 dienos, Helsinkyje sesija prasidėtų 
liepos 26 dieną. Tik savaitės skirtumas. Tuo veikiausia 
nebus sunku susitarti.

Taigi, Europos Saugumo Konferencijai savo darbus 
netolimoje ateityje užbaigti perspektyvos geros. Tikėkime, 
kad jokio susitrukdymo neįvyks.

KANADIEČIAI 
“VADUOTOJAI” 
APIE SAVO DIDELI 
NUOSMUKI

Smetonininkų “Dirvoje” 
(birž. 11 d.) Petras Lelis 
rašo, geriau, dejuoja:

“Per 25 metus Kanados 
Lietuvių Bendruomenės ne
turėjo didesnio kultūrininkų 
suvažiavimo, kuris iš anks
čiau būtų ėmęsis spręsti pasi
reiškusį pastaruoju metu kul
tūrinį nuosmukį, ir ieškojęs 
būdų jam1 pašalinti. Š. m. 
gegužės mėn. 24 ir 25 dieno
mis įvykęs Toronte kultūros 
darbuotojų suvažiavimas, tą 
uždavinį atliko, galima saky
ti, su kaupu.

Pirmininkaujantis A. Rin- 
kūnas pabėrė gana pesimisti
nių minčių. Esą visi sutiksi
me, kad per 20 metų mūsų 
kultūrinis gyvenimas nusil
po. Kultūrininkų nuostolius 
(mirtis) tik dalinai papildo 
priaugančioji karta.

Nusilpo mūsų kultūros pa
dėjėjai, nebėra kas pardavi
nėtų bilietus į parengimus, 
nebėra kas platintų knygas, 
laikraščius. Apylinkės nebe- 
suranda kultūros vadovo. 
Šeštadienines mokyklas bai
gė keli tūkstančiai jaunuolių, 
kur jie dabar? Jie nebemoka 
lietuviškai susikalbėti nei ra
šyti. O mišrios vedybos naiki
na mūsų prieauglį. Šiandien 
vienoj liet, bažnyčioj sutuok
ta 5 poros, kurių 4 mišrios.
ĮTAKINGŲ ŽYDŲ PLANAS 
TAIKAI PASIEKTI 
VIDURIO RYTUOSE

New Yorko žydų dienrašty
je “Freiheit” (birželio 15 d.) 
rašoma apie įtakingų žydų 
labai rimtas pastangas pa
veikti Izraelio vadovybę da
ryti rimtas koncesijas ara
bams pasiekimui taikos Vidu
rio Rytuose, padarymui galo 
konfliktui tarp Izraelio ir ara
bų. Veikiančios dvi grupės. 
Viena vadinasi “Yozma” “Ini
ciatyva”), kurį „susidedanti iš 
pasauliečių veikėjų, žūrnalis-' 
tų ir akademikų. Ši grupė 
paskelbus savo pasiūlymus 
Izraeliui. Izraeliui patariama 
sugažinti arabams visas jų 
žemes, kurias Izraelis užgro
bė per 1967 metų karą Izrae
lis taipgi turi sutikti su įstei
gimu nepriklausomos Palesti
nos Valstybės. Reikalau sąly
gų, kad arabai pripažins Iz
raelį ir sutiks pasirašyti tai
kos sutartį.

Siame plane, kaip matome, 
Izraelis padarytų didelę kon
cesiją arabams. Iki šiol Izrae
lio vadovybė nedasileisdavo 
nei kalbėt apie sugrąžinimą 
arabams jų visų žemių arba 
apie įsteigimą Palestinos Val
stybės. Abejotina, kad ir da
bar ji šiuo pačiu žydų siūlymu 
susižavėtų.

Taip pat šiandien šioje ša
lyje veikianti žymiausių rabi
nų grupė, kuri taipgi esanti 
susirūpinusi atsteigimu tai
kos tarp Izraelio ir arabų. Ji

Lietuva, pagerbia Žemaitę

Prie Žemaitės paminklo Vilniuje. V. Kapočiaus nuotr. 
jaunam rašytojui Rimantui 
Šaveliui. Minėjimai, literatu*

Sukanka 130 metų kai gi
mė lietuvių literatūros klasi
kė Julija Žymantienė-Žemai- 
tė. Lietuvoje plačiai ir iškil
mingai minimas liaudies my
limos rašytojos jubiliejus. 
Graži literatūros šventė įvy
ko Kelmės rajone, Ušnėnuo
se, kur ilgą laiką gyveno 
rašytoja. Čia vykusio minėji
mo proga šių metų Žemaitės 
kolūkio premija buvo įteikta 

susidedanti iš 60 rabinų ir 
vadinasi “Breira” (“Alernaty- 
va”). Jinai šiomis dienomis 
paskelbė spaudoje raginimą 
Izraeliui, kad jisai be delsimo 
priimtų “Yozmos” planą, nes 
tai vienintelis kelias baigimui 
konflikto Vidurio Rytuose.

Bet, kaip sakyta, iš Izraelio 
vadovybės pusės dar nesima
tė pasisakymo.arba atsakymo 
į šių dviejų grupių raginimą. 
Taip pat, reikią pasakyti, ir 
arabų pusėje viešpatauja tyla 
šiuo reikalu.

NELAIMINGOJI 
BERTHA

Iš kanadiškių “veiksnių” 
laikraščio sužinome, kad ne
seniai Kuboje lankėsi “devy
nios miracle mart ladies”. 
Viena pasivadinusi “Berta”. 
Ji, matyt yra iš visų smar
kiausia socialistinės Kubos 
priešas. Tai sužinome iš jos 
pabertų įspūdžių. Ji nieko 
gero visoje Kuboje nemačius 
ir negirdėjusi. Jai joje ir 
“maisto pasirinkimo nėra, ką 
duoda valgyk, nepatinka nie
ko daugiau negausi”, ten ir 
“žmonių apsirengimas pras
tas”, ten ir “žmonės materia
liai ir dvasiniai sužlugdyti, 
nuotaika prasta, jaučiamas 
susirūpinimas rytojum” ir 
1.1.

Savo tuos liūdnus apdūmo
jimus mūsų nelaimingoji 
“Bertha” baigia:

“Grįžusios į Montrealį iš 
gilumos plaučių atsidusom, 
kad laimingai išnešėm savo 
kudlas iš komunistų rojaus”.

Aišku, kad už tokią piktą 
progapagandą prieš socialis
tinę Kubą nuo liaudies priešų 
“Bertha” susilauks nemažos 
nogrados.

Šįmet Kuboje jau buvo ap
silankę daug žymių amerikie
čių, ir nė vienas jų nėra jos 
taip nešvariai apspiaudęs. 
Priešingai, jie pasakoja apie 
gražius Kubos liaudies laimė
jimus visose gyvenimo srity
je, apie- geras,. Entuziastiškas 
nuotaikas, apie didelį kubie
čių vadų su Fidel Castro 
priešakyje svetingumą.

GRAUDUS 
MENŠEVIKIŠKAS 
PAMOKSLAS

Bostono menševikų laikraš
čio ponas redaktorius, matyt, 
giliai užsirūstinęs, ar gal net 
ir pasipiktinęs, ėmė ir išdrožė 
savo už dolerių nepasidaliji
mą besipešantiems kolegoms 
tokį labai graudų pamokslą:

“Deja, tikrovė rodo, kad 
mes beveik nieko nepasimo
kėme. Mums nieko nereiškia 
net ir mūsų, pačių gražiausi 
nutarimai, kuriuos riebia pa
varde pasirašome, kad kiti 
geriau matytų. Taigi, kad 
kiti. . . O mes patys, iš tų 
suvažiavimą grįžę namo, sa
vo aplinkoje vėl senovišai 
siuntame, apsėsti Čičinsko 
dvasios. Tarsi mūsų šiandie
ninėje veikloje dar būtų gali- 

ros vakarai, pagerbiant Že
maitę, vyksta įvairiose Lietu 
vos vietose. Žemaitės raštai 
yra pasklidę šimtatūkstantL 
niais tiražais po visą Lietu
vą ir daugiatautę Tarybų ša^ 
lį. Pokario metais vien Tary
bų Lietuvoje išleista apie 50 
Žemaitės leidinių, kurių ben
dras tiražas -1,076,400 egz. 

ma padaryti kokią brangiai 
iapmOkafna karjerą, nusipel- 
'nyti ordinus, įlipti keturpės- 
čiam į kokią nepajudinamą 
valdžios kėdę, iš kurios būtų 
galimą prieš save nulenkti 
visą tautą ir gąsdinti priešus.

Ne, aplink mus jau nieko 
tokio reumatizmo sukumpin- 
tais pirštais tvirtai apčiuopia
mo nėra. Nei per didelės 
garbės, nei aukštesnės kate- 
įgorijos. algos, nei kokių kitų 
išvięsių asmeniškų perspekty
vų.” ’

Įš anksto galime poną Son- 
dą( užtikrinti, kad šie jo žo
džiai pasirodys į sieną beria
mais žirniais. Vadavimo ra
ketas eina iš mados. Vis 
mažiau įplaukia dolerių. O kai 
biznis smunka, biznieriai 
piaunasi ir ėdasi tarp savęs, 
tiesiog siunta vienas ant kito. 
Štai kur tarp “vaduotojų” 
kasdien aštrėjančių peštynių 
ir rietenų šaknys. Graudus 
pamokslai nieko nebepagel- 
bės.

PRELATAS JONAS 
BALKONAS TURI NAUJĄ 
RAKETĄ,
PRAŠO DAUG AUKŲ

Brooklyno “Darbininke” 
(birželio 13 d.) prelatas Jonas 
Balkūnas paskelbė platų atsi
šaukimą į visus tikinčiuosius. 
Prašo daug aukų, labai daug, 
net viso šimto tūkstančių do
lerių ($100,000), mažiausia. 
Esąs šiomis dienomis suorga
nizuotas naujas fondas, pava
dintas “Tautos Fondu”. Jo 
misija esanti finansuoti visus 
propagandos projektus prieš 
Tarybų Lietuvą.

“Brangūs lietuviai ar lietu
vės,” šaukia prelatas Balkū
nas, “jūsų rankose yra šių 
uždavinių įvykdymas.”

Prelatas Balkūnas mano, 
kad su nauju fondu jam ge
riau seksis apgaudinėti tikin
čiuosius ir jų kišenes aptuš
tinti.

DARBO UNIJŲ VADO 
ĮSPŪDŽIAI TARYBŲ 
SĄJUNGOJE

Uostų Krovikų ir Sandėlių 
Darbininkų unija yra viena iš 
seniausių ir didžiausių šios 
šalies unijų. Jos prezidentu 
yra Harry Bridges, gana pa
žangus senas veikėjas.

Praeitą pavasarį Bridges 
lankėsi Tarybų Sąjungoje. 
Ten jis plačiai apsidairė. Taip 
pat dalyvavo Gegužės 1-osios 
minėjime ir iškilmėse fašizmo 
sutriukškinimo 30-mečio pro
ga. Jis parsivežė pluoštą įdo
mių įspūdžių ir juos paskelbė 
unijos organe “Dispatcher”.

Harry Bridges pripažįsta, 
kad Tarybų Sąjunga įvairiose 
gyvenimo srityse yra pasie
kus labai didelių laimėjimų ir 
kad jos žmonės nesusiduria 
su tokia daugybe rūpesčių, 
kurie šiandien taip labai sle
gia Amerikos žmones.

Tarybų Sąjungoje, rašo jis, 
kiekvienas darbo žmogus turi 
konstitucijos garantuotą tei
sę į darbą. Todėl Tarybų 
Sąjungos darbininkas neturi 
bijoti atleidimo: nuolat vys
tant ekonomiką, darbas ieško 
žmogaus, o ne priešingai, 
kaip Jungtinėse Valstijose.

Pavyzdžiui, tarybiniam 
darbininkui sunku suprasti, 
kas yra infliacija, nes jos nėra 
ir negali būti Tarybų Sąjun
goje, pažymi H. Bridžesas, 
pabrėždamas, kad kainos Ta
rybų Sąjungoje stabilios, o ne 
didėja nuolat, kaip Ameriko
je. Socialinė sistema, kurios 
sąlygomis gyvena ir dirba 
tarybinė liaudis, pašalino ne
darbo ir infliacijos pavojų. 
Tai - blogybė, būdinga siste
mai, kurioje viešpatauja pel
nas. Tarybiniams žmonėms 
nereikia ieškoti vaistų nuo 
ligų, kuriomis sergame mes. 
Jie rado reikalingą vaistą 
1917 metais, ir jis iki šiol 
veikia, dargi kasmet vis ge
riau ir geriau, rašoma 
straipsnyje.

Profsąjungų veikėjas pa
garbiai atsiliepia apie tarybi
nių žmonių pastangas stiprin
ti taiką. Tarybų Sąjungoje, 
nurodo jis, žmonės tvirtai pa
siryžę neleisti kilti naujam 
karui. Šia proga H. Bridžesas 
pažymi, kad labai svarbu to
liau vykdyti įtempimo maži
nimo Tarybų Sąjungos ir 
JAV santykiuose politiką.

PAMINĖJO TOMO MANO JUBILIEJŲ

PAMINĖJO TOMO1 MANO
JUBILIEJŲ

Tomo Mano namelis Nidoje.

Neringos ir Klaipėdos 
miestų visuomenė birželio 6 
d. paminėjo įžymaus vokiečių 
rašytojo antifašisto, Nobelio 
premijos laureato Tomo Ma
no gimimo 100-ąsias metines.

Ant kalno prie pat Kuršių 
marių stovinčiame medžio 
žirgeliais papuoštame name 
nuo 1930 iki 1932 metų gyve
no Tomas Manas su šeima.. 
Dabar čia įkurtas rašytojo 
memorialinis muziejus. Jau 
aštuoneri metai jį lanko žmo
nės iš įvairių Tarybų Sąjun
gos vietų, užsienio. Ruošian
tis rašytojo jubiliejui, name
lis buvo restaurantas, atlikti 
dideli aplinkos tvarkymo dar
bai, papildyta ir pertvarkyta

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Prieš pasikėsinimusį 
Jungtinių Tautą įstatus

A. KRASĖNAS
Prieš kurį laiką paskelbta

me Tarybų Sąjungos vyriau
sybės laiške Suvienytųjų Na
cijų Organizacijos generali
niam sekretoriui išdėstyta 
Tarybų šalies pozicija Jungti
nių Tautų Įstatų klausimu. Ją 
reikėjo išdėstyti, nes pasta
ruoju metu tiek pačioje orga
nizacijoje, tiek ir už jos ribų 
vis dažniau buvo kalbama, 
kad Įstatus, girdi, reikia pa- 
kesiti. Jungt. Tautų Genera
linės Asamblėjos XXIX sesi
joje buvo nutarta sudaryti 
šiuo klausimu specialų komi
tetą ir visoms šalims buvo 
pasiūlyta pareikšti savo sam
protavimus šioje srityje.

Iš karto pažymėsime kad 
remiančių idėją peržiūrėti Įs
tatus šalių tarpe atsidūrė tiek 
kai kurios žymiausios Vakarų 
valstybės, tiek ir dalis besi
vystančių šalių. Motyvai ku
riais jos vadovaujasi, užimda- 
mos tokią poziciją, ne tik 
nesutampa, bet dažniausiai 
yra tiesiog priešingi. Tačiau 
tiek vienos, tiek kitos nuro
do, kad nuo pagrindinio 
Jungt. Tautu dokumento 
priėmimo momento jau praė
jo trys dešimtmečiai, ir Že
mės rutulyje daug kas gero
kai pasikeitė.

Pasaulis iš tikrųjų pažengė 
toli į priekį nuo tos padėties, 
kurioje prasidėjo jo pokario 
raida. Per tą laiką susiforma
vo socialistinė sandrauga, su
stiprėjo pažangiųjų, demo
kratinių jėgų pozicijos kapi
talistinėse šalyse, sužlugo 
imperializmo kolonijinė siste
ma ir įsikūrė ištisa plejada 
jaunų nacionalinių valstybių. 
Pati Jungt. Tautų, į kurią 
1945 metais įėjo tik penkios 
dešimtys šalių, virto tikrai 
plačiu ir oriu tarptautiniu 
forumu, kuriame dalyvauja 
jau 138 valstybių atstovai.

Tačiau ar visa tai reiškia, 
kad pagrindiniai organizaci
jos uždaviniai ir tikslai, kurių 
vardan ji buvo įkurta, pasi
keitė? Ne, nereiškia. Kaip 
nurodoma Tarybų Sąjungos 
vyriausybės laiške, centrinis 
Jungt. Tautų uždavinys, už
fiksuotas Įstatuose, palaikyti 
tikrą ir saugumą - anaiptol 
nenustojo savo aktualumo, 
nes karo pavojus nepašalin
tas, agresyvios jėgos nesi
liauja mėginusios sustabdyti 
įtempimo mažinimo procesą, 
išsaugoti įtempimo ir konflik
tų židinius, plėsti ginklavimo
si varžybas. Be to, konkre
čiuose pasiūlymuose pakeisti 
Jungt. Tautų Įstatus, išna- 

B. Aleknavičiaus nuotrauka 
ekspozicija. Vokietijos De
mokratinės Respublikos kul
tūros darbuotojai atsiuntė 
muziejui plokštelę su įrašytu 
Tomo Mano balsu, taip pat 
nuotraukų iš jo gyvenimo, 
padovanojo rašytojo biustą. 
Žymiai išplėstas skyrius, pa
sakojantis apie rašytojo ry
šius su Lietuva, surinkti 
straipsniai, kuriuose rašoma 
apie Tomo Mano gyvenimą 
Nidoje. Muziejuje eksponuo
jami rašytojo kūriniai lietu
vių, rusų, vokiečių ir kitomis 
kalbomis.

Atidarius naują memoria
linio muziejaus ekspoziciją, 
įvyko literatūrinis vakaras, 
skirtas Tomo Mano jubiliejui.

grinėjus juos detaliau, daž
niausiai tiesiog kartojami tie 
kaulijimai, kuriuos Vakarų 
diplomatija skelbė prieš. . . 
30 metų.

Kai kurios šalys dėl įvairių 
motyvų siūlo, pavyzdžiui, ap
riboti Saugumo Tarybos 
funkcijas ir perduoti dalį jų 
Generalinei Asamblėjai. 
Ypač įnirtingai puolamas 
svarbiausias Įstatų principas 
- nuolatinių Saugumo Tary
bos narių vienbalsiškumo 
principas, kuris, kaip žinoma, 
patikimai laiduoja, kad šis 
Jungt. Tautų organas nebus 
panaudotas kraštutinės tarp
tautinės reakcijos interesais. 
Suprasti užsipuolimų priežas
tis nesunku: per trisdešimt 
Jungtinių Tautų gyvavimo 
metų Tarybų Sąjunga ne kar
tą pasinaudojo suteikta jai, 
kaip vienai iš nuolatinių Ta
rybos narių, teise uždėti “ve
to” nutarimams, kurie prieš
taravo tarptautinės taikos ir 
saugumo interesams.

Kai kurios šalys, neseniai 
įžengusios į nepriklausomy
bės kelią ir norinčios vaidinti 
aktyvų vaidmenį Jungt. Tau
tose, mano, kad, pakeitus kai 
kuriuos Įstatų straipsnius, 
tam susidarytų palanki padė
tis. Nuoširdžiai klysdamos, 
jos mano, jog tai, kad tebėra 
kolonizatorių bei rasistų vieš
patavimo blogybių ir kai ku
riuose pasaulio rajonuose ne-' 
pašalinti karo pavojaus židi
niai, paaiškinama vien tuo, 
jog Įstatai, kurie, kaip ir 
kiekvienas tarptautinis doku
mentas, yra kompromiso re
zultatas, netobuli.

Tuo tarpu Jungt. Tautų 
Įstatai, kokie jie yra dabar, 
padeda ginti šalių pagrindi
nes teises ir interesus. Nerei
kia užmiršti, kad Tarybų Są
jungos reikalavimu juose at
skirai užfiksuoti kiekvienos 
valstybės suverenumo, lygia
teisiškumo, nepriklausomy
bės ir teritorijos neliečiamy
bės, nesikišimo į vidaus rei
kalus, visų tautų teisės pasi
rinkti savo visuomeninę san
tvarką gerbimo principai.

Tarybų Sąjungos vyriausy
bės laiške tiksliai ir aiškiai 
atsakoma į klausimą, kaip 
reikia veikti susidariusiomis 
sąlygomis. Visų valstybių - 
Jungt. Tautų narių pareiga - 
skirti visas pastangas ir dė
mesį tam, kad Jungt. Tautų 
Įstatai būtų griežtai ir nuo
sekliai įgyvendinami.

A. Krasėnas

f
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Vaizdas tarptautiniame kongrese moterų teisių reikalais Pasaulio moterų 
kongresas Meksikoje

H. FEIFERIENĖ

Ir Anglijos moterys j vairiausiuose

Mexico City, Mexico. - Jungtinių Tautų sušauktame tarptautiniame moterų teisių 
reikalais kongrese birželio 19 d. kalba Meksikos prezidentas Luis Exhevarria Alvarez. 
Visais atžvilgiais kongresas laikomas labai pavykusiu. Jame buvo atstovaujama 100 
šalių. Buvo du tūkstančiai oficialių ir neoficialių delegačių-delegatų.

KAPSUKO PADANGĖJE
V. GULMANAS

Labai nepastovūs orai pas 
mus. Vieną dieną, žiūrėk, 
gražu, šilta, gali laisvai su 
lietpalčiu apsivilkęs bei skry- 
bėlę ant šono truputį pasisu
kęs vaikščioti ir gėrėtis sau
lute, o kitą dieną - smarkiai 
atšala, turi vėl lįsti į šiltesnį 
rūbą. Vieną dieną buvo užė
jusi tokia vėtra, net sniego 
privertė, kuris, tačiau, greit 
ištirpo, pasiduodamas perga
lingam pavasariui.

Su pavasariu kartais būna 
daugiau, kartais mažiau dar
bų, bet jų, bendrai, netrūks
ta. Pavasaris atnešė svarbų 
įvykį mūsų rajone. Buvo iš
kilmingai atidaryta putliųjų 
verpalų gamykla, kuri dabar 
jau dirba pilnu tempu. Šiauri
nėje miesto dalyje auga dar 
keli fabrikai, gamyklos. Žo
džiu, mūsų Kapsukas auga, 
jo nesulyginsi su buvusia Ma
rijampole.

Mokykloje taip pat buvo 
tam tikrų įvykių. Pirmiausiai 
pasirodė panevėžiečiai, su 
tikslu susipažinti su muzikos 
dėstymu mūsų mokykloje. Po 
jų sekė vilniškiai.

Žinoma, tokios vizitacijos 
tam tikra prasme nervuoja ir 
mokytojus, ir mokinius. Na, 
bet mūsų muzikantai ne iš 
bailiųjų ir parodė viską, ką 
sugeba, visą savo meistrišku
mą. Žodžiu, svečiai liko pa
tenkinti, bent oficialiai.

Kai gausit šią mano kores
pondenciją, pas mus bus jau 
praėję pedagoginiai skaity
mai. Juose dalyvavo atstovai 
iš visų respublkinių pedago
ginių mokyklų. Darbai buvo 
gana įdomūs, aktualūs. Ka
dangi mano darbas “Muzika 
ir bažnyčia“ priklauso prie 
muzikologinės srities, jis bus 
skaitomas apie gegužės vidu
rį Vilniuje. Si tema nėra labai 
lengva, gana slidi, nes nevisi 
vienodai vertina muzikos kū
rinius religine tematika. . .

Prieš keletą dienų pas mus 
Kapsuke viešėjo retas sve
čias, garsusis Maskvos kame
rinės muzikos kolektyvas 

Žygiuoja jungtinis orkestras

“Madrigalas” šiemet šven
čiantis savo dešimties metų 
jubiliejų. Programoje - senoji 
XVI-XVIII amžiaus muzika. 
Pirmoj dalyje ispanų Kastili
jos karalių epochos ir anglų 
karalienės Elžbietos laikotar
pio muzika, o antroje-italų 
renesanso epochos muzika. 
Kadangi tuo metu bažnyčia 
vaidino labai svarbų vaidme
nį visame Europos gyvenime, 
jos rankose buvo viskas, to
dėl nieko nuostabaus, kad tuo 
metu ir buvo parašyta itin 
daug kūrinių religine temati
ka, nes tai buvo charakterin
ga tai epochai, pasaulietiška 
muzika dar nebuvo pasiekusi 
dabartinio lygio. Šiame kon
certe girdėjome gana nema
žai kūrinių religine tematika, 
kurie kol kas yra dar gana 
reti svečiai koncertinėje es
tradoje, ypač rajonų centruo
se. . .

Svečiai trumpo interviu 
metu pareiškė didelį pasiten
kinimą mūsų auditorija, ką 
rodo ir tas faktas, kad po 
koncerto publika dar kurį 
laiką nenorėjo skirstytis.

Pavasaris su šiluma atnešė 
taip pat daug geros muzikos, 
nuotaikos. Sėkmingai praėjo 
baltarusių literatūros ir meno 
dekados dienos mūsų rajone, 
galėjome pasigėrėti jų menu, 
ypač šokiais, kurie tikrai yra 
aukšto lygio. Tai, kad greta 
kitų respublikų ir baltarusiai 
pasiekė tokių didelių laimėji
mų kultūrinėje plotmėje, aiš
ku, yra didelis tarybinės 
santvarkos nuopelnas.

GEGUŽĖS MĖNŠVENTĖS
Šiemetinis gegužis buvo 

taip pat kupinas visokių ren
ginių tiktai spėk suktis. Įs
pūdingiausi, aišku, buvo ge
gužės pirmosios ir Pergalės 
prieš fašistinę Vokietiją mi
nėjimai.

Saulutė nuo pat ryto skais
čiai švietė, visas miestas 
skendėjo žydinčių sodų ir 
vėliavų jūroje. Visur skam
bėjo orkestrai, dainos, žmo

nės pakilia nuotaika rinkosi į 
K. Požėlos aikštę, pasipuošu
sią nauju universalinės par
duotuvės pastatu, kuris su 
statomu devynių aukštų vieš
bučiu sudarys miesto centro 
akcentą.

11 vai. prasidėjo iškilmės. 
Kaip paprastai pradžioje ofi
cialios kalbos, sveikinimai, 
raportai o po to pats gražiau
sias momentas-iškilminga de
monstracija, rodanti darbo 
žmonių vienybę. Visi šventiš
kai pasipuošę, plazda vėliavų 
šilkai, šauniai atrodo mūsų 
merginos tautiškais lietuviš
kais drabužiais. Orkestrų 
taip pat devynios galybės visi 
skirtingai apsirengę, unifor
muoti, negaili plaučių dū
doms. Su tokia muzika ir 
žygiuoti smagu.

Gegužės 1-ji netruko pra
bėgti, tačiau netrukus hori
zonte pasirodė ir Pergalės 
prieš fašistinę Vokietiją 30-jų 
metinių siluetas, kuris nesu
laikomai artėjo ir į Kapsuką. 
Taip, tai didelė ir reikšminga 
šventė. Nemenkinant sąjun
gininkų nuopelnų triuškinant 
fašizmą, reikalinga pripažin
ti, kad pagrindinį indėlį vistik 
įnešė ne kas kitas, kaip Tary
bų Sąjunga. Juk atidarius 
antrąjį frontą visi pagrindi
niai mūšiai Tarybų Sąjungos 
Teritorijoje jau buvo pasibai
gę, kovos vyko Vokietijoje.

Į šią didelę šventę atvažia
vo nemažai karo veteranų, 
žuvusių karių, palaidotų Kap
suke, artimieji. Tikrai grau
du žiūrėti, kaip žuvusio kario 
motina, žmona ar sesuo, atsi
sveikindamos švelniai paglos
to antkapį, nuotrauką, kad 
jam būtų lengviau gulėti toli 
nuo namų.

Šventės baigėsi. Miestas 
vėl pamažu grįžo į savo nuo
latinį kasdieninę gyvenimo 
ritmę.

LAZERIS PAKEITĖ 
ŽIRKLES

Lenkijos siuvimo pramonės 
sukirpėjai žirkles pakeitė la
zeriu. Laboratorijoje kuria
mas programinio valdymo 
įrenginys, kuriame vietoj 
peilio darbuosis lazerio spin
dulys.

Ryšium su Tarptautiniais 
Moterų Metais, Jungtinės 
Tautos sušaukė pasaulio mo
terų kongresą Meksikoje ap
tarimui moterų ir vyrų lygia
teisiškumo, kad būtų priduo
ta moterims pilna pagarba ir 
teisė pasireikšti ekonomi
niais, politiniais bei tarptau
tiniais klausimais.

Birželio 23 dieną Tarptau
tinį Moterų Kongresą atidarė 
Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kurt Waldheim, 
o Meksikos prezidentas Luis 
Echeverria, atsikreipdamas į 
delegates, pasakė įvadinę 
kalbą. Jungtinių Tautų gene
ralinio sekretoriaus padėjėja 
Helvi Sipila (suomė) išrinkta 
šio kongreso generaline sek
retore.

Kongresas padalintas į dvi 
dalis. Sesijose “World Confe
rence” gvildenamas moterų 
lygiateisiškumas ir jų indėlis 
valstybėse ir vyriausybėse. 
Gi sesijose “International 
Women’s Year Tribune” na
grinėjama, kaip panaikinti 
prieš moteris diskriminaciją 
visose gyvenimo srityse. 
Abiejų dalių sesijos - mitingai 
vyksta Meksikos miesto skir
tingose vietovėse, vienalai- 
kiškai - nuo birželio 23 dienos 
iki liepos 2 dienos.

Sakoma, kad suvažiavo 
apie 10,000 moterų, iš kurių 
yra 5,000 delegačių, repre
zentuojančių įvairias savas 
organizacijas. Kiek žinoma, 
ten dalyvauja žymios pasau
lio visuomenininkės, aktyvis
tės: kubietė Vilma Espin (Fi
del Castro brolienė), Angela 
Davis, Jane Fonda, ir libera 
lės: Betty Freedan ir Gloria 
Steinem.

LIAUDIES MOKYTOJO ŽYGDARBIS

Šiandien jo vardas taria:
su II eile ir pagarba

Pamiškėje, šalia Ukmer- 
gės-Želvos vieškelio, stovi 
paminklas. Netoliese boluoja 
Rimeisių kaimo trobos. Pilka
me akmenyje iškaltos raidės 
primena aną gūdžią 1945 m. 
gruodžio naktį. Mokytojas 
skubėjo į Rimeisius, pas tė
vus. Ryte mokiniai rado savo 
mokytoją. Krauju persisunkę 
neištaisyii sąsiuviniai balta
me sniege spindėjo lyg gė
lės. . .

Mokytojo žuvimo vietoje 
pastatytas paminklas, jo var
das suteiktas Miegučių pradi
nei mokyklai, vienai gražiau
sių centrinių Ukmergės gat
vių. Širvintų rajone, kur ka
daise mokytojavo, yra Vlado 
Žvirblio vardo kolūkis.

1944 m. vėlyvą rudenį į 
Ukmergės apskrities laikraš
čio redakciją atėjo aukšto 
ūgio, nuoširdaus ir atviro 
veido jaunuolis. Susipažino
me. Šešuolių valsčiaus liau
dies švietimo skyriaus ir 
centrinės mokyklos vedėjas 
Vladas Žvirblis atnešė savo 
korespondenciją. Rašė apie 
mokyklų remontą - mokytojų 
rūpesčius. Dar vyko karas, o 
geriausi Lietuvos patriotai 
skubėjo gydyti hitlerinės 
okupacijos žaizdas.

Vėliau gimtajame Rimeisių 
kaime Vladas supažindino su 
tėvais, seserimis, papasakojo 
apie kelią į mokslą.

Mokėsi Miegučių pradinėje 
mokykloje, Kauno “Aušros” 
berniukų gimnazijoje. Vėliau 
nebuvo lėšų užmokėti už 
mokslą - įvairiose dirbtuvėse 
pelno duoną. 1940 m. revoliu
ciniai įvykiai jį grąžina į 
mokyklą ir karo išvakarėse 
gauna brandos atestatą. Nuo 
1942 m. mokytojauja Dubin
gių pradinėje mokykloje. Jo 
lūpose senovės lietuvių kovos 
su kryžiuočiais įgauna naują 
skambesį, o vakarais Vlado 
kambaryje renkasi mokinių 
tėvai. Mokytojas pasakoja 
apie Tarybinės Armijos ko
vas, atskleidžia hitlerininkų 
melą ir apgaules.

Mrs. Betty Ford žadėjo 
vykti, bet dar nėra tiktų 
žinių, ar ji atvyks. Taip pat ir 
Indira Gandhi susilaikė nuo 
dalyvavimo dėl įvykusių 
prieš ją apkaltinimų Indijos 
vyriausybės rinkimuose.

Džiugu pasakyti, kad šiame 
kongrese dalyvauja ir čika- 
gietė - visuomenininke Estel
le Bogden. Mes pažangiosios 
moterys tuo labai didžiuoja
mės.

Svarbu pabrėžti, kad į 
Tarptautinį Moterų Kongre
są suvažiavo apie 1,500 žur
nalistų, dauguma iš jų mote
rys. Jos ne tik aprašys Kon
greso eigą, bet ir dalyvaus 
savo atskirame forume 
“Journalist’s Encounter”.

Gražiai ir tinkamai supla
nuota, kad sesijas” Interna
tional Women’s Year Tribu
ne” atidarys Meksikos prezi
dento žmona Mrs. Luis Eche
verria.

Atrodo, kad šiame Kongre
se dalyvauja įvairių pažiūrų 
moterys - įžymenybės iš visų 
šalių ir kontinentų. Kas šia
me Kongrese bus atsiekta ir 
laimėta - parodys ateitis.

Kaip žinome, ryšium su 
Tarptautiniais Moterų Me
tais, spalio mėnesį, įvyks so
cialistinių kraštų Tarptauti
nės Demokratinės Moterų 
Federacijos kongresas Berly
ne (Vokietijos Demokrati
nės Respublikos sostinėje). 
Ten bus atšvęsta TDMF tris
dešimtmetis ir plačiai išgvil
dentas moterų lygiateisišku
mas pasaulyje.

Būtų gražu, kad ir šiame 
kongrese dalyvautų lietuvai
tė iš Jungtinių Amerikos Val
stijų!

1946 m. pradžioje Šešuo
liuose teko būti ilgesnį laiką - 
ypač artimai pažinti savo 
draugą - aktyvų visuomeni
ninką, stropų pedagogą.

Žvirbliui siūlė darbą Uk
mergėje. Žymiąi aukštesnės 
pareigos, geriau apmokamos, 
toliau nuo banditų keršto. O 
Vladas norėjo mokytojauti 
Miegučių mokykloje. Tai bu
vo jo vaikystės svajonė.

Čia persikėlęs dirbti orga
nizavo klubą-skaityklą. Pla
čioje apylinkėje valstiečiai 
pamėgo savo mokytoją.

Banditai mušė ir plėšė 
Žvirblio tėvus, reikalaudami 
paveikti sūnų. Vladas nesi
traukė. Banditai siuntė laiš
kus.

Lapkričio 16 d. Vladas savo 
dienoraštyje parašė:

“Vėl banditai nori, kad aš 
tapčiau liaudies ir tarybinės 
Tėvynės išgama.

Gavau laišką,kuriame ban
ditai reikalauja palikti agita
torių eiles ir net. . . mokyto
jo pareigas. Dideli jūsų norai, 
ponai banditai!

Geriausias atsakymas, Vla
dai, panašiems ponams bus 
dar plačiau skleisti tiesos žo
dį, kovoti su gandais. Juk, 
geri darbai amžinai gyvena - 
kaip žmonės.”

Vladas Žvirblis žuvo tiesos 
poste nepasitraukęs. Šian
dien visoje Lietuvoje jo var
das tariamas su meile ir 
pagarba. A. Vencevičius

• ROMĖNŲ RADINIAI 
AFRIKOJE

Prancūzų Ir Tuniso archeologai 
Makfare atkasė romėnų pirties 
pastatą, kuris geriausiai iillkęs 
visoje Afrikoje, palyginti su ki
tais tos paskirties pastatais. 
Mokslininkų manymu, pastatas 
statytas II a. pabaigoje. Apiręs 
tik sienų virius. Fasadas skiriasi 
nuo klasikinių pavyzdžiu plačio
mis durų angomis. Kiemai — 
dengtos galerijos, kurių kolonos 
su puošniais kapiteliais.

Kitas atkastas pastatas — punų 
dievo Hoter Miskaro šventykla, 
statyta I a. Šventykloje rasta neo- 
puniškų jrašų. (domi ir romėnų 
vila, kurios grindys — ryški mo
zaika, vaizduojanti Venerą, žuvis 
ir paukščius.

fiziniuose darbuose

APIE VACIO KEIMERIO KNYGA
♦

Ar Aiža i Iantes laiškai” 
yra laiškai?

Skaitau rašytojo, žurnalis
to, menininko, poeto Vacio 
Reimerio vėliausią knygą 
“Užatlantės laiškai”, kurią 
man gerbiamas autorius pri
siuntė. Didelis jam dėkų!

Prisipažinsiu, laikau tą už 
didelę garbę, kad rašytojas 
teikėsi ir mane laikyti vertu 
būti jo bičiulių gretose.

Na, prisipažinsiu ir tą, kad 
kuomet aš išgirdau, kad jis 
rašo kokių tai “Užatlantės 
laiškų” knygą, pradėjau abe
joti. Žinant rašytojo gabu
mus ir kelionių svarbą, kodėl 
jis pasirinko tokį savo knygai 
pavadinimą? Juk laiškai tik ir 
gali būti kaip laiškai, tarp 
daugelio jų bus ir mažaver
čių. . .

Ir taip laukiau tos knygos, 
kuomet ji pasieks mano ran
kas ir aš pradėsiu ją skaityti, 
versti lapas po lapo, gilintis.

Dabar knyga mano ranko
se. Skaitau, gilinuosi ir ste
biuosi. Visų pirma, pasirodo, 
kad rašytojo parinktas toks 
knygos pavadinimas nebuvo 
tik pripuolamas dalykas. Jis 
tik įrodo, kas laiškuose gali 
tilpti, kaip laiškai gali nu
šviesti gyvenimą, keliones ir 
tolimus kontinentus.

Ir kaip aš branginu šią 
knygą, kuri visais atžvilgiais 
yra tikrai nepaprasta. Pusla
pis po puslapio tu vis jauti, 
kaip, rodosi, tu skaitai laišką, 
kuris yra tau rašytas. Jauti 
draugiškumą, minčių brandu
mą, šilumą. Tai dailioji litera
tūra, lengvas pasiskaitymas, 
dvasios penas.

Kelionių patirtis yra ta, 
kad tu sutinki naują aplinką, 
kuri ne kartą tave maitino 
abejonėmis. Pavyzdžiui, ra
šytojas jau pat knygos pra
džioje, rašo būk laišką savo 
kaimynui, skrendant per At
lantą ir “nusiskundžia”, kad 
tarp daugelio įvykių, jis pa
stebėjo, būk saulė kažkaip 
sustojo slinkusi pagal laiką, 
stovi vietoje. . . Pasiekus 
Šiaurės Ameriką, saulė kabo
jo tose pat aukštumose kaip 
ir Europoje, kai ją paliko. 
Sako: “Ir kaip jau žinoma, 
žmogus nuo seniai kelionių 
mastą skaičiavo pagal saulės 
slinkimą, sakydavo: ‘Išėjome 
su saule’. O praeitais laikais 
kėliaujant, buvo pastebima, 
kad ir saulė nestovi vietoje, ji 
taip pat keliauja. Čia apypie
tė, kiek vėliau jau pavakarys. 
Ne taip šiais mūsų laikais, kai 
tu skrendi balso greičiu virš 
debesų, o Saulė taip sau ir 
kabo. . .”

Pribuvęs į Dėdės Šamo 
žemę, rašytojas Vacys Rei- 
meris stebėjo New Yorko 
dangoraižius, miesto smogą 
ir daug automašinų gatvėse, 
kurios susirėmusios, ir, ro
dos, stumiasi, norėdamos kur 
tai nuvažiuoti, ar dasigauti, 
bet stovi vietoje. Dūmai 
rūksta, kuras dega. . . Tai 
vis niekais leidžiama jėga, 

kurios taip labai Amerikai 
stoka. . .

Man labai patinka rašytojo 
Vacio Reimerio “Užatlantės 
laiškai”. Aš juos skaitau ir 
gėriuosi. J. P. Mileris

it lAošmj
Vilnius,1975 m.gegužės 16 d.

Mielas ir brangus 
mūsų bičiuli 
drg. Jonai Smalenskai!

Mano nuoširdžiausi sveiki
nimai Jums, mielas bičiuli, 
Lietuvos mylėtojau, Didžio
sios Pergalės prieš hitlerinį 
fašizmą 30-jų metinių proga.

Taip, tas 1418 dienų kovų 
kelias buvo nelengvas, daug 
aukų sudėta Pergalei pasiek
ti. Didelis mūsų šalies nuei
tas kelias, ir 1945 m. balan
džio 30 d. tarybiniai kariai - 
seržantas A. Jegorovas ir M. 
Kantarija iškėlė Raudonąją 
Pergalės Vėliavą viršum ka
riai susitiko su savo sąjungi- 
ninkais-priešakinėmis ameri
kiečių dalimis Rizos ir Tornau 
rajone, o gegužės 4 d. Visma- 
ro, Šverino miestų, Elbos 
upės riboje suėjo į sąlytį su 
anglų kariuomene. Gegužės 8 
d. fašistinė Vokietija besąly
giškai kapituliavo.

Šiais metais visa Tarybų 
šalis, Tarybų Lietuva ir visas 
pasaulis paminėjo šią Didžią
ją Pergalę, kuri buvo pasiek
ta visomis antihitlerinės koa
licijos jėgomis. Bet sunkiau
sią naštą ir didžiausią indėlį 
pergalei pasiekti įnešė Tary
bų Sąjunga, ką karo metu, 
tuoj po karo ir dabar pripa
žįsta visas pasaulis.

Dabar vyksta kova už taiką 
visame pasaulyje ir priekinė
se eilėse eina Tarybų Sąjun
ga. . .

Mes, seni kariai, džiaugia
mės, kad Lietuva didžiojoje 
daugianacionalinėje Tarybų 
Sąjungos tautų šeimoje pa
siekė didelių laimėjimų viso
se liaudies ūkio srityse, viso
se gyvenimo srityse.

Žiema pas mus buvo gan 
maloni, švelni, o gegužis 
karštas-25-30 laipsnių Celsi
jaus (80-90 laipsnių pagal Fa
renheitą).

Šie metai-jubiliejiniai: Di
džiosios Pergalės 30-metis ir 
35 metai, kai Lietuvoje (1940 
m. liepos 21 d.) buvo atstaty
ta tarybinė santvarka. Visi 
1975-ji metai paskelbti tarp
tautiniais Moters metais, ir 
jų minėjimas Lietuvoje įvyks 
spalio mėnesį. Moterys įdėjo 
didelį įnašą pergalei prieš 
fašizmą pasiekti. O nuo liepos 
18 d. Lietuvoje prasideda 
tradicinė Dainų šventė.

Bus labai malonu pamatyti 
ir pabendrauti su Jumis, mie
las, gerasis mūsų bičiuli.

Linkėjimai nuo mano šei
mos. Karštai spaudžiu Jūsų 
draugišką ranką!

Su geriausiais linkėjimais 
Jūsų

VI. Karvelis



4-tas puslapis

NUOTRAUKOJE: kombinato statybos komunistinio darbo 
spartuoliai šaltkalviai-montuotojai C. Gržibovskis [kairėje] 
ir V. Sekonas. A. PALIONIO nuotrauka

“DERLINGUMO
ARTERIJŲ” INDUSTRIJA
Daugiau kaip penkiasde

šimt tūkstančių hektarų gali
ma bus nusausinti drenomis, 
kurias per metus gamins Ig
nalinos statybinių medžiagų 
kombinatas. Netrukus stos 
rikiuotėn pirmoji šios įmonės 
eilė. Ji dar šiemet turi paga
minti aštuoniolika milijonų 
“derlingumo arterijų’’.

. . . Didžiasalio, labiausiai į 
rytus nutolusio, prie Dysnos 
upės prisiglaudusio, Lietuvos 
kaimelio tikroji istorija prasi
dėjo šį penkmetį. Iki to nieks 
nežinojo, ką slepia Dysnos 
šlaitai. 0 prieš keletą metų 
geologai čia aptiko vieną di
džiausių Lietuvoje molio tel
kinių. Jo sluoksnis vidutiniš
kai siekia iki dešimties, o 
vietomis net iki dvylikos-ke- 
turiolikos metrų storio. O 
bene svarbiausia - Didžiasalio 
molis labai plastiškas, turi 
daug geležies oksido. Iš jo ne 
tik vamzdžius, bet ir puikiau
sias apdailos plytas, keramzi
tą, o specialistai tvirtina, kad 
ir dar kitokias statybines me
džiagas galima gaminti. Taigi 
apie Didžiasalį ateityje dar 
ne kartą išgirsime, dar ne 
kartą čia išaugs pastolių miš
kas.

0 ir dabar jau neatpažinti 
senojo kaimelio. Greta di

džiulių gamybinių korpusų 
statoma mūrinė gyvenvietė. 
Prie gyvenamųjų namų - 280 
vietų vaikų lopšelis-darželis, 
kyla naujo prekybos centro, 
kultūros ir buities tarnyboms 
skirtų pastatų sienos. Visa 
tai - statybininkų ir kombina
to darbininkų patogumams.

Kombinatas bus moder
niausia Lietuvoje statybinių 
medžiagų įmonė, kurioje visi 
darbo procesai mechanizuoti. 
Iš karjero atkeliavęs molis 
garu apšildomomis maišyklė
mis ir statgirnėmis bus gerai 
išmaišomas. Po to jis pateks į 

NUOTRAUKOJE: pagrindinio kombinato gamybinio kor
puso drenažo vamzdžių džiovinimo skyrius.

A. PALIONIO nuotr.

Didžiausias Lietuvoje teleskopas-reflektorius sumontuėtas 
Molėtų astronominėje observatorijoje.

NUOTRAUKOJE: astronominės observatorijos vyresny
sis inžinierius E. Meištas prie naujojo teleskopo-relfekto- 
riaus. A. PALIONIO nuotrauka

specialų sandėlį, kur pusant
ro mėnesio pagulės, kad tap
tų dar plastiškesnis. Dar kar
tą perėjęs eilę modernių ma
šinų, jis pasieks formavimo 
skyrių. Iš pradžių įmonė ga
mins 50 milimetrų skersmens 
vamzdžius, o vėliau - kelis
kart storesnius.

Kombinate sudarytos visos 
sąlygos aukštai gamybos kul
tūrai. Suformuoti gaminiai 
čia bus džiovinami ne oro ir 
dūmų mišiniu, kaip papras
tai, o švariu karštu oru ndo 
galingų kaloriferių. Naujoviš
kos ir 110 metrų ilgio bei 3,2 
metro pločio degimo krosnys.

Pagrindiniai įrengimai įmo
nėje išdėstyti nuosekliai ir 
kompaktiškai viename 176 
metrų ilgio ir 120 metrų 
pločio pastate. Prie jo šliejasi 
mechaninės dirbtuvės ir ad
ministracinis bei buitinis pa
statas su šimto vietų valgyk
la.

Tarybų Lietuvos statybi
ninkams ir statybinių me
džiagų gamintojams didelę 
paramą suteikė broliškųjų 
respublikų specialistai. Kom
binatą suprojektavo rygie- 
čiai, specialius darbus atliko 
meistrai iš Maskvos, Lenin
grado, Baltarusijos. Daugelį 
modernių įrengimų kombina
tui patiekė Bulgarijos, Ru
munijos, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos mašinų 
gamintojai, taip pat įvairios 
šalies įmonės.

Ignalinos statybinių me
džiagų kombinatas - šeštoji 
įmonė respublikoje, gami
nanti “derlingumo arterijas”. 
Šiais metais jų bus patiekta 
ketvirtadaliu daugiau, negu 
prieš penkerius metus. Su
jungus visus šiuos drenažo 
vamzdžius, galima būtų tris 
kartus apjuosti žemės rutulį 
per pusiaują.

.1. Budrys

PASAKOJIMAI APIE LIETUVOS LIAUDIES 
MEISTRUS

IŠ ŠIRDIES IR AKMENS
Įvairios iš medžio išdrožtos skulptūrėlės jau nuo seno 

garsina savamokslių lietuvių liaudies menininkų talentą. 
Na, o akmuo, šis kietas daiktas, tesuvilioja ne daug ką. 
Tačiau akmeninės nuotakos, suakmenėję vestuvininkai. . . 
gyvena ir šiandien, atėjusiose iš senų laikų legendose. 
Pagaliau, ir mūsų senoliai dar prisimena pakelėse, prie upių 
ar ežerų stovinčias akmenines statulas, kurių kiekviena - 
irgi legenda ar legendos.

. . .Susidomėję klausėmės Valstybinio Dailės muziejaus 
mokslinės bendradarbės Aldonos Stravinskienės pasakoji
mo apie lietuvių liaudies akmens skulptūras.

Visi trys Žemaitijos sūnūs
Ne vienas mūsų kaimo ka

pinaites puošia nežinomų 
meistrų granito antkapiai, 
kurių viršūnėse spinduliuoja 
saulutės.

Lietuvių liaudies meno is
torijoje dėmesio nusipelno 
trys žymesni skulptoriai, ku
rie savo kūrybine ugnimi su
šildė ledynų mums padovano
tus riedulius. Visi jie Žemai
tijos sūnūs: Steponas Gailys- 
Gailevičius, gyvenęs XIX 
amžiuje. Juozapas Gedminis, 
1914 metais palaidotas Nir- 
taičių kapinaitėse, kurias jis 
puošė originaliais paminklais, 
ir Juozas Liaudanskas, gimęs 
1904 m., kuris gyvena Kel
mėje ir dabina savo miestą 
bei jo apylinkes.

Visi suminėtieji liaudies 
menininkai buvo vadinami 
laisvieji žmonės - beturčiai, 
nelankę jokių mokyklų, nepa
žinoję vienas kito, bet juos 
jungė nenumalšinamas kūry
bos troškulys, nežabota fan
tazija, veržlumas, išradingu
mas. Jie statė namus, puošė 
namų apyvokos reikmenis bei 
darbo įrankius. Konstravo jie 
ir skraidančias mašinas, mė
gino pakilti į erdves - atsi
plėšti nuo varganos že
mės. . . Pirmiausia jie darė 
medines statulėles, bet paty
rę, kad jas sunaikina laikas, o 
kartais net artimi žmonės, 
kuriems atrodė negarbinga, 
kai artojas drožia “balvonus”, 
ėmė ieškoti kitos, patvares
nės medžiagos. Savo svajo
nėms įkūnyti jie kartais ilgai 
ieškodavo tinkamo riedulio, 
ieškodavo tokio, kuriam pati 
gamta suteikė pageidaujamą 
formą. Tokį mažiau reikėjo 
kalti, o netobulais darbo įran
kiais, tai buvo sunkus ir 
ilgas, daug kantrybės reika
laujantis darbas.

“Keistuolis” J. Gedminis
Juozapas Gedminis pats 

prisipažinęs, kad skulptūras 
kaldavęs kitu, kietesnių ak
meniu. Tik vėliau to paties 
kaimo kalvis Bitė jam nukalė 
plieno kaltą. Savo skulptū
roms jis sukūrė ir aplinką 
gimtajame Nortaičių kaime: 
supylė pilkapį, apsodino me
džiais, gėlėmis ir įkūrė kapi
naites, kuriose, lyg prityręs 
architektas, išdėstė savo dar
bus. Prie vartų, kurie susta
tyti iš didžiulių, aptašytų 
granito luitų, Gedminis pas
tatė sau memorialinį pamink
lą. Jo fasadinėje dalyje iški
lęs labai apibendrintų formų 
moterų bareljefas, priešingo
je pusėje - skulptūriškai trak
tuotos basos žmogaus kojos. 
Antkapio viršuje prismaig
styta apie pusę metro aukščio 
akmeninių grybų, aguonų; 
aplink paminklą prigludusios 
širdys, arbūzai ir kitoki dirbi
niai. Panašių antkapinių pa
minklų kapinaitėse buvę ir 
daugiau. Amžininkų nesu
prastas ir vadinamas keistuo
liu Gedminis buvo taip suau
gęs su šileliu-kapinaitėmis, 
kad neretai jose ir nakvoda- 
vęs. Norėdamas padaryti jas 
jaukesnes, iš akmens iškalė 
visa, kas supo to amžiaus 
lietuvį sodietį: paukščius ir 
naminius gyvulius, ragąišio 
paplotėlius ir džiovintus sū
rius, akmeniniame šaltinėlyje 
iškalė žuvis, atremti prie me
džių stovėjo akmeniniai kir
viai, kastuvai ir kiti darbo 
įrankiai.

Po pirmojo pasaulinio karo 
didesnių ir mažesnių Gedmi- 
nio iškaltų originalių skulptū
rų kapinaitėse buvę per šim
tą. Dar jam gyvam esant, 
daugelis praeivių sustodavę 
pasigėrėti šileliu-kapinaitė
mis, pilnomis atgijusių akme

LAISVĖ

nų. Daugeliui patikdavę, įsi- 
dėdavę į vežimą kokią mažes
nę skulptūrą ir išsiveždavę 
nežinia kur. t)ėl to ir pats 
Gedminis nelabai tepergy
vendavęs. “Ima, vadinasi, 
patinka. . .” - lyg pasigirda
mas sakydavęs kaimynams.
Gailio-Gailevičiaus paminklai

Nuošaliame Žemaitijos 
kampely, Ukrinų kaime dar 
XIX a. pabaigoje stovėjusi 
Stepono Gailio-Gailevičiaūs 
senoviška troba. Takas į ją 
buvęs apstatytas vilko, lokio, 
kiškio ir kitomis akmeninė
mis statulomis. Vietos gy
ventojų teigimu, perstatant 
trobas, jos buvo suskaldytos 
ir sudėtos į naujų pastatų 
pamatus.

Apie Gailį - jau subrendusį 
skulptorių, byloja išlikęs uni
kalus akmeninis koplytstul
pis, pastatytas 1861 m., skir
tas įamžinti lietuvių liaudies 
kovoms dėl baudžiavos panai
kinimo. Jis stovi gerai mato
moje vietoje, prie Mažeikių- 
Židikų vieškelio. Tai didinga 
apvali granito kolona, gražio
mis proporcijomis, santūriu 
dekoru dominuojanti aplinko
je ir pirmoji prabylanti į 
praeivį. Koloną vainikuoja 
koplytėlė su keturiomis 
skulptūromis. Dvi iš jų - 
akmeninės, kitos dvi - medi
nės. Labiausiai matomoje 
vietoje įkomponuota švento 
Jurgio statula. Pilna rimties, 
ekspresijos jojančio raitelio 
figūra, smeigianti ietimi po 
žirgo kojomis besiraitantį sli
biną, matyt, geriausiai tiko 
pagrindinei idėjai įgyvendin
ti.

Ukrinų kapinėse, šalia kitų 
Gailevičiaus paminklų, išsi
skiria paminklas, nukaltas 
pačiam sau, kuris epiškai pa
sakoja apie skulptoriaus gy
venimą. Jis susideda iš ketu
rių dalių: akmeninės lentos 
su įrašu, pjedestalo, didelio 
geležinio kryžiaus ir mažo 
barzdoto senuko, apsisiautu- 
sio vėjo plaistomu apsiaustu. 
Vietos žmonių teigimu, Ste
pono Gailio skulptūrų buvę ir 
daugiau.

J. Liaudansko menas, 
pažeidęs klausą

Kelmės apylinkėse antka
pinius paminklus kalė ištisos 
Liaudanskų kartos, bet jie 
buvę paprasti, nemeniški. 
Tik paskutinis jų ainis Juozas 
Liaudanskas pradėjo juos 
puošti reljefiniais ąžuolo la
pais, rūtų šakomis, pievų 
varpeliais bei originaliais, pa
ties sukurtais įrašais.

Tėvo pamokytas, akmenis 
jis pradėjo skaldyti nuo šešio
likos metų. Nuolatiniai stip
rūs dūžiai kalant akmenis dar 
ankstyvoje jaunystėje pažei
dė skulptoriaus klausą, bet jo 
tylos pasaulyje ir dabar dar 
tebeskamba kadaise girdėti 
dainų posmai, smuiko, kuriuo 
grojo, garsai, ir skatina kur
ti.

Kalė Liaudanskas akmenį 
su žemaitišku atkaklumu, 
praradęs laiko jausmą, kol 
išryškėdavo sopulingųjų die
vo motinų veiduose žemiškas 
skausmas, ilgesys, po kryžiu
mi palinkdavo erškėčiais vai
nikuota Kristaus galva, iš
skleisdavo sparnus ange
lai. . . Vėliau Juozas Liau
danskas pradėjo daryti pa
saulietiško turinio skulptū
ras, dalyvauti respublikinė
se, sąjunginėse bei užsienio 
šalyse rengiamose liaudies 
meno parodose. Savo kūrybą 
jis pašventė gėrio, tiesos, 
taikos, darbo temoms. 
Džiaugsmo, giedrios, lyriš
kos nuotaikos prisodrinti jo 
darbai “Taikos mergaitė“, 
“Lietuvaitė”.

Kaip ir anksčiau minėtų 
autorių, Liaudansko skulptū
ros kompaktiškos, monumen
talios ne dydžiu, o menine 
jėga, kuri glūdi jų rimtyje, 
susikaupime, tauriame nuo
širdume, paprastume. Net 
vaizduodamas pilnus drama
tizmo momentus: “Moteris 
išleidžia vyrą į karą”, “Ver
govė”, “Hitlerininkų žvėriš
kumai” - savo skulptūrose jis 
išvengia išorinio teatrališ
kumo. Skulptorius dažnai 
grįžta prie senojo lietuviško 
kaimo pavaizdavimo. Plasti
nėmis priemonėmis atkuria 
knygnešį, baudžiavą, sunkius 
senolių darbus. Prieš porą 
metų skulptorius papuošė 
Kelmę dar vienu savo kūri
niu. Centrinėje miesto aikš
tėje, prie tvenkinio velėja 
baltinius jo akmeninė “Skal
bėja”.

Liaudanskas, kaip ir kiti 
anksčiau minėti skulptoriai, 
savo darbų negludino, nešli
favo, bet atskleidė natūralų 
pilko, rausvo granito grožį, 
kas suteikia jo kūriniams dar 
didesnės jėgos, taurumo.

☆ ☆ ☆
Akmenį prakalbinti mėgi

nusių liaudies skulptorių tar
pe reikėtų paminėti ir šiaulie
tį Raudonį, iškalusį Perkūno 
stovylą, stovinčią Šiaulių 
“Aušros” muziejaus kieme, ir 
padariusį keletą religinio tu
rinio antkapinių paminklų, 
puošiančių Šiaulių kapines.

Gedminio, Gailevičiaus, 
Liaudansko darbų turi įsigiję 
Tarybų Lietuvos Dailės, Isto
rijos-etnografijos ir Šiaulių 
“Aušros” muziejai.

NAUJA
NEPRIKLAUSOMA 
VALSTYBĖ

Can Phumo. - Mozambikas 
jau pilnai nepriklausoma val
stybė, ir jos sostinė dabar jau 
ne Lorenco Marques, o Can 
Phumo. Tai tas pats miestas, 
bet pavadinimas pakeistas 
ryšium su nepriklausomybe. 
Mat, miestas iki šiol vadintas 
pagal portugalą keliautoją 
Lorenco Marques, kuris tą 
sritį kolonizavo. Nepriklau
somo Možambiko istorikai su
rado, kad tos srities tuometi
nis afrikietis valdytojas buvo 
Phumo, ir miestas pava
dintas Can Phumo, kas reiš
kia - “Phumo vieta”.

Mozambikas tapo pilnai ne
priklausomas šio mėnesio 
(birželio) 25 dieną. Visoje 
šalyje vyko ceremonijos. So
stinėje vyko didelės de
monstracijos. Nepriklauso
mybės paskelbimo ceremoni
jose dalyvavo delegacijos iš 
daugumos Afrikos ir Azijos 
šalių, iš socialistinių valsty
bių ir antikolonialinės delega
cijos iš Europos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių. Taipgi 
dalyvavo delegacija iš naujo
sios revoliucinės Portugalijos 
valdžios.

Visoje šalyje pravedamas 
nuodugnus kolonializmo laikų- 
žymių naikinimas. Nuverčia
mi visokie portugalams užka
riautojams paminklai, keičia
mi gatvių pavadinimai, radi
jas pradeda transliuoti vieti
nėmis kalbomis ir 1.1.

BAZĖ SOMALIJOJE - 
GRYNAS IŠMISLAS

Cairo. - Somalijos radijas 
paskelbė užsienio reikalų mi
nistro Omaro Ghalivo pareiš
kimą, kad gandai apie tarybi
nę bazę Somalijoje yra gry
nas išmislas. Kaip žinia, JAV 
apgynos sekretorius Schle- 
singeris oficialiai sakė, kad 
Tarybų Sąjunga turį karinę 
bazę Berberos uoste Somali
joje. Somalijos užsienio rei
kalų ministras sakė:

“Kas tik nori, gali atvykti į 
Berberą ir apžiūrėti visą apy
linkę. Karinė bazė tai ne 
adata - jos nepaslėpsi. Soma- 
lija yra neutralus kraštas, ir 
niekas joje neturi bazių - ir 
neturės ateityje.”

Hong Kong. - 9 aukšti buvę 
Ciango karininkai, kuriuos 
Liaudies Kinija išlaisvino iš 
kalėjimo, dar čia. Kinija juos 
deportavo čia ir tikėjosi, kad 
Taiwanas juos įsileis, bet jie 
negauna vizų. Vienas aukštas 
karininkas, Cang Tieh, nusi
žudė.
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Kelmės rajono Žemaitės kolūkis yra įsteigęs kasmetinę 
literatūrinę Žemaitės premiją. Ji įteikiama rašytojui už 
kūrinius kaimo tematika. Pirmuoju Žemaitės premijos 
laureatu prieš dešimt metų buvo Lietuvos TSR liaudie" 
rašytojas J. Baltušis. Šiemet ji paskirta jaunam prozininko i 
Rimantui Šaveliui.

NUOTRAUKOJE: grupė rašytojų, dalyvavusių iškilu > 
se, surengtose Ušnėnuose, premijos įteikimo proga: Alo
das Pocius, Adolfas Sprindis, Juozas Baltušis, Rimantas 
Šavelis, Algimantas Zurba. A. Dilio nuotrauka

TA VARGŠĖ TURTINGOJ I 
BAŽNYČIA. ..

A. PETKUS

Italijos laikraštis “Štampą” 
neseniai pamėgino apžvelgti 
finansinę bažnyčios padėtį 
Vakarų Europoje. Be savo 
autoriaus straipsnio, jis per
sispausdino atitinkamų me
džiagų iš laikraščių “Di velt” 
(Vakarų Vokietija), “Taims” 
(Anglija) ir “Mond” (Prancū
zija). /

Labai nelengvą uždavinį 
pasirinko “Stampos” autorius 
— apžvelgti Vatikano lobius. 
Tiesa, jis iš karto atsisakė 
minties suminėti Vatikano 
valdomos viso pasaulio kata
likų bažnyčios turtus, nes 
“apskaičiuoti jų vertę tiesiog 
neįmanoma”. Pagaliau, ir Va
tikane pasidomėjo tik “pro
duktyvaus turto”, kuris daro 
pinigą, dydžiu. Šis pasidomė- 
jimas pasibaigė tuo, kad Va
tikano “finansų ministras’* 
kardinolas Edžidijus Vanjo- 
cis, po daugybės kazuistiškų 
išvedžiojimų, netiesiogiai pa
reiškė, kad “šventojo sosto” 
kapitalas, kurį laikraščiai pa
prastai taria svyruojant nuo 
6000 iki 12000 milijardų lirų, 
esąs. . . maždaug 130 kartų 
mažesnis. Interviu vaizdžiai 
patvirtino “Stampos” laikraš
čio pastabą, kad: “šalia tikėji
mo paslapčių, katalikų bažny
čia saugo ir finansines paslap
tis”.

Kardinolas E. Vanjocis ne
siryžo nuneigti plačiai žinomo 
fakto, kad Vatikanas aktyviai 
dalyvauja didžiųjų monopoli
jų, ypač JAV, finansiniame 
biznyje. Jis bevelijo įrodinė
ti, kad esą visiškai natūralu, 
jog “šventojo sosto adminis
tracija. . . , kaip ir kiekvie
nas apdairus administrato
rius, įdeda kapitalus ten, kur 
jie gali duoti daugiau pajamų 
ir kur mažesnė mokesčių naš
ta”. Kardinolas paliko be at
sakymo žurnalisto klausimą, 
ar Vatikano kapitalas nepa
naudojamas spekuliacijai, pa
vyzdžiui, žemės sklypų supir
kinėjimui. Priminęs, kad ka
talikų bažnyčios misija - “tai
ka, brolybė ir labdarybė”, jis 
tik puse lūpų paneigė “šven
tojo sosto” investavimų į 
ginklų pramonę galimybę. Ir 
nė nepaklaustas užgaranta
vo, kad Vatikanas “neįdeda 
kapitalo į tokias sritis, kurios 
prieštarauja krikščioniškajai 
moralei, kaip, pavyzdžiui, 
farmacijos kompanijos, gami
nančios priemones nėštumui 
išvengti”.

“Taims” ir “Mond” pagrau
deno savo skaitytojus bažny
čių Anglijoje ir Prancūzijoje 
finansiniais sunkumais. Gir
di, anglikonų bažnyčia, sto
kodama pinigų, žada parduoti 
dalį savo vertybių, pirmiau
sia XVI ir XVII a. sidabrinius 
daiktus. Dauguma dvasinin
kų, negalį iš savo atlyginimo 
padoriai pragyventi, prašo 
pašalpų iš socialinio aprūpini
mo įstaigų, jų žmonos ieško 
pasaulietiškų tarnybų.

Apraudomi “vargšę” baž
nyčią, buržuaziniai laikraščiai 
negali nutylėti jos turtų. 
"Taims” pripažįsta, kad ang
likonų bažnyčia turi “didžiu
les lėšas, kurias ji gavo pa

veldėjimų keliu, taip pat ka 
pitalus”, šios bažnyčios kapi 
talo įdėjimai vertinami pm 
milijardo svarų sterlingu 
duoda ne mažiau kaip ‘/-i 
milijonus svaru sterlingu im
tinių pajamų. “Mond” taip 
pat netvirtina, kad Francu?, i 
jos bažnyčia gyvena vien N 
tikinčiųjų aukų ir mokesčių 
u ž k u 1 to p a t a r n a v i n i u s miš; ų 
laikymą, krikštą, sutuoktu 
ves, laidotuves ir pan. Nors 
maldos namai šioje šalyje 
nėra bažnyčios nuosavybė, 
Prancūzijos “šventieji tėvai'' 
laikraščio žodžiais, yra di 
džiausiu turtų savininkai 
jiems priklauso “daugybė a 
mės naudmenų ir įiekibr . 
mo turto”.

Ir Vakarų Vokietijos 'Ui 
velt”, matyt, norėjo pabrėžti 
bažnyčios saikingumą tur 
tams. Iki šiol atseit, tikinčių 
jų mokesčiai bažnyčios nau 
dai sudarė 8-10 procentų vai 
stybinių mokesčių sumos, v 
nuo praėjusių melų pradžios 
dvasiškieji tėvai savo valia 
nutarė, kad jie neturi viršyti 
8 procentų. Tuo būdu jie 
atsisakė 1200 milijonų mar 
kių metiniu pajamų.

Tačiau ar bažnytininkai ta i 
padarė vien savo valia? 1972 
metais, pavyzdžiui, Vakarų 
Vokietijos piliečių, kurie, 
vengdami bažnyčios mokes
čių, viešai pasiskelbė ateis 
tais, skaičius padidėjo beveik 
200 tūkstančių. Beje, ir su 
mažinus mokesčius, pernai 
VFR vėl prisidėjo 210 tuk 
stančių “eretikų”.

O juk Vakarų Vokietijoje 
tiek protestantų, tiek katali 
kų bažnyčia gali veikti anaip 
tol ne vien kulto priemonė 
mis. Skirtingai nuo daugelio 
kitų šalių, čia didelę dalį 
vaikų lopšelių ir darželių, 
poilsio narnų, vaikų prieglan 
dų ir ligoninių valdo bažny 
čia, nors net “Di velt” nesle 
pia, kad nemažiau kaip 90 
procentų šių įstaigų išlaidų 
padengia valstybė mokesčių 
mokėtoju pinigais.

Atrodo, kad bažnyčia Va 
karų Europoje pastaruoju 
metu ne tiek netenka savo 
turtų, kiek tikinčiųjų.

Demagogas!

Alabama valstijos gubernato
rius George C. Wallace, atsi
žymėjęs rasistas ir reakcinin
kas, kalba Washingtone Na
cionalinės Nepriklausomų 
Biznierių Federacijos suva
žiavime. Jis bus vienas iš 
kandidatų į JAV prezidentus 
1976 metais.
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KELIAI, KURIAIS VAŽIUOSIME

ŠIS TAS APIE LIETUVOS 
KELIUS ŠIANDIEN

VYT. TREČIOKAS

Važiuojant iš Papilio į Bir-
žus, vienas mano pažįstamas 
pastebėjo, kad dabar senes
nės kartos žmonėms pasiekti 
Vilnių, Kaunu tas pats ar net 
lengviau, negu prieš karų 
buvo nuvykti į apskrities cen
trą. Ir tikrai, žmonės daž
niausiai apsiribodavo vals
čiaus miesteliu. Tolimesnės 
kelionės buvo neįprastos, ne 
visada ir prieinamos.

Štai ir tąsyk žiemą tame 
pačiame autobuse sėdėjo įpu
sėjęs septintą dešimtį Jonas 
Baranauskas iš Kiemėnų kai
mo. Jis pasisakė važiuojąs į 
Vilnių paviešėti pas brolį, 
pamatyti iš Tarybinės Armi
jos sUgrįžusių jo sūnų Sigito 
ir Geručio.

Pro langus žvalgėsi dar 
keletas senesnių Papilio apy
linkės gyventojų, kurie Bir
žuose sėdo į ištaigingus auto
busus, vykstančius į Vilnių ir 
Kauną.

Kaip Biržuose. . .
Žmonėms dažniau leistis į 

tolimesnes keliones padeda 
nuolat gerėjantys keliai. Iš 
jau minėto Papilio Biržus pa
siekti vieni juokai. Rekon
struojant kelią Biržai-Kokiš- 
kis, (tiksliau pasakius, jį nau
jai tiesiant), atstumas iki ra
jono centro gerokai sutrum
pėjo. Toloką rajono pakraštį 
nuo Biržų dabar teskiria ne
pilni 17 kilometrų. Sis su
trumpėjęs atstumas neužilgo 
pasidengs juoda danga.

Anksčiau tarp minėtų vie
tovių buvo net dešimčia km. 
daugiau. Tiesa, kiek arčiau 
buvo, kaip papiliečiai sako, 
"anuo” keliu, vedančiu pro 
Melaičius arba nuo švento 
Jono koplytėlės sukant į Rie- 
palatus ir važiuojant per tris 
šilus. Bet tenai keliai tikrai 
kad prasti buvo, įveikiami tik 
žiemos metu.

Padaugėjus transporto 
priemonėms, joms tapus ga
lingesnėms, kelių būklė nebe- 
patenkino. Pradėta juos ge
rinti. Panašūs darbai kaip 
Biržuose, vyksta ir visoje 
Lietuvoje.

. . . taip ir visoje Lietuvoje
Dabartiniu metu rekon

struojami beveik visi svar
besnieji keliai. Šiaip jų tink
las respublikoje jau pilnai 
patenkina liaudies ūkio porei
kius. Tūkstančiui km2 terito
rijos dabar tenka 511 km 
kelių. Tai žymiai viršija dau
gelio mūsų šalies respublikų 
kelių tinklo tankumų.

Jei po karo nauji keliai dar 
buvo tiesiami, tai per pasta
ruosius 15 metų bendras ke
lių ilgis sumažėjo nuo 35,7 
tūkstančio iki 33,5 tūkstančio 

v

Šie parazitai negali skųstis nei krize, nei sunkiais laikais

WILLIAM S. PALEY LEONARD GOLDĖNSON MAURICE F. GRANVILLE CHARLES J. PILLIOD JR. MESHULAM RIKLIS

Michael C. Bergerac, Revlon kompanijos prezi
dento 1975 metais pajamos-alga . .$1,596,000

Harold S. Gensen, ITT pirmininko....................... 789,000
J. Kenneth Jamieson, Exxon pirmininko ....... 677,000
William F. Laporte, American Home Products 

pirmininko ......... ................. 600,000

Rawleigh Warner, Jr., Mobil Oil pirmininko .... 596,000
William S. Paley, CBS pirmininko ........................ 588,000
Leonard Goldenson, ABC pirmininko................... 582,000
Maurice F. Granville, Texaco pirmininko ........... 579,000
Charles J. Pilliod, Jr., Goodyear pirmininko .... 564,000
Meshulam Riklis, Rapid-American pirmininko. .. 545,000

km. Tai atsitiko, kaip ir jau 
minėtame pavyzdyje, trum
pinant atstumus tarp miestų. 
Per tą patį laiką kelių su 
kieta danga ilgis išaugo pu
santro karto, su juoda danga 
- daugiau negu keturis sy
kius. Tokių pirmarūšių auto
mobilių magistralių šiuo me
tu yra virš 20 tūkstančių.

Kokios naujienos gimsta 
šiandien

Įdomu būtų pažvelgti, ko
kios naujienos šioje srityje 
gimsta šiandien. Lietuvoje 
būdinga daugiašakė liaudies 
ūkio struktūra, palyginti ne
mažas gyventojų tankumas, 
patogi geografinė padėtis ku
rortų ūkiui vystyti, tolygus 
pramonės išsidėstymas res
publikos teritorijoje. Indus
trija plačiau naudojasi auto
mobilių transportu, daugėja 
individualių automašinų, di
dėja gyventojų migracija.

Sparčiau besivystant liau
dies ūkiui, krovinių perveži
mas didėja. Turint galvoje, 
kad keliai tarnauja dešimt
mečius, jų keliamąją galią 
reikia numatyti keliariopai 
išaugusiam krovinių perveži
mui. Spartėja ir autotrans
porto eismo intensyvumas, 
ypač bendravalstybinės 
reikšmės keliuose. Vilniaus 
inžinerinio statybos instituto 
mokslininkų paskaičiavimais, 
šios reikšmės keliuose eismo 
intensyvumas greitai pasieks 
5000 automašinų per parą.

Pavyzdinė magistralė 
Vilnius-Kaunas

Visa tai skatina tobulinti 
esamas automagistrales. Nuo 
seno liko šių dienų reikalavi
mams nepritaikyti keliai. 
Kad galėtume greitai, pato
giai ir saugiai pasiekti tikslą, 
mums reikalingos tokios ma
gistralės, kokia jungia Vilnių 
su Kaunu. Su ja daugeliui jau 
teko susipažinti. Plati važiuo
jamoji dalis, vienpusis judėji
mas, viduryje želdinių juos
ta, skirtingų lygių sankry
žos, viadukai ir kitos šiuolai
kinės priemonės netrukdo 
eismui, praktiškai neriboja 
greičio.

Tai tokie darbai darbeliai
Kelininkai panašiai tvarko

si ir kituose svarbiausiuose 
eismo maršrutuose. Rekon
struojama automobilių ma
gistralė Minskas-Vilnius- 
Kaunas-Kaliningradas, ku
riai Lietuvoje reikės iš naujo 
pakloti 75 km kelio. Dar 
didesni darbai laukia Kauno- 
Sovietsko-Klaipėdos kelyje, 
ypač ruožuose Kaunas-Sere
džius, Mikitai-Klaipėda. Po 
du šimtus kilometrų naujai 
žvilgančio kelio išsities bai

gus rekonstruoti Vilniaus- 
Rygos, Kauno-Klaipėdos ma
gistrales.

Visų, kad ir svarbesnių, 
rekonstruojamų kelių viena
me straipsnyje nesuminėsi. 
Pravartu tik priminti, kad po 
rekonstrukcijos bus paklota 
virš tūkstančio km šiuolaiki
nės dangos.

Tai žinant, visai negaila 
buvo praėjusią vasarą Vil- 
niaus-Ukmergės kelio ruože 
iškirstų jau suaugusių beržų 
ir guobų. Ta vieta riedės 
automobiliai. Magistralė vėl 
bus apželdinta. Specialistai 
sako, kad sodins ir suaugu
sius medžius.

Iš Vilniaus į Molėtus
Gražu važiuoti iš Vilniaus 

per Molėtus į Uteną. Kelias 
vingiuoja vaizdingomis Aukš
taitijos kalvomis. Posūkis se
ka posūkį, vos užkopus į 
kalnelį, vėl pakalnė. Moksliš
kais terminais kalbant, šiuo
se vietose maži ir horizonta
lių, ir vertikalių kreivių spin
duliai.

Akiai tokia kelionė graži. 
Bet kai asfaltas siauras, dide
lio greičio neišvystysi. 
Vargsta motoras, o tai ir iki 
nelaimės netoli. Ir čia gerokai 
paplatės kelio danga, šiek 
tiek turės atsitraukti gojeliai.

O kaip su vietiniais keliais?
Mes čia daugiau kalbėjome 

apie svarbesnes eismo magis
trales. Nelieka nuošalyje ir 
vietinės reikšmės keliai. Su
sisiekimas tarp rajonų centrų 
ir jų ryšiai su stambesniais 
miestais taip pat pagerės. 
Ilgai šioje srityje buvo atsi
liekama. Rajoniniai ir žinybi
niai keliai praeityje nesusi
laukė reikiamo dėmesio. 
Daugelis jų gaus tvirtesnes 
dangas, po rekonstrukcijos 
bus pervesti į I ir II katego
rijų autokelius Žemesnių ka
tegorijų autokelių tinklą keli
ninkai, padedant vietos ūki
nėms organizacijoms ir įmo
nėms, sumažins iki minimu
mo.

Praktiškai beveik nebeliks 
pavasarį ir rudenį klampių, 
žiemą užpustomų, o vasarą 
dulkančių vieškelių. Tai labai 
aktualu žemės ličiui. Čia me
tai iš metų didėja krovinių 
pervežimas, o kaimo keliais 
pilniausi sunkvežimiai važi
nėja kaip tik pavasarį ir 
rudenį, kai keliai blogiausi. 
Nukenčia mašinos, toliau ga
dinami keliai, nors ir taip jų 
keliamoji galia nedidelė.

Iš kur lėšos ir kitką
Keliu gerinimui be biudže

to asignavimų kooperuoja
mos lėšos. Šiam tikslui val
stybė kaskart skiria vis di
desnes sumas. Neužilgo dar
bų apimtis padidės trigubai ir 
beveik sieks 200 milijonų 
rublių per metus. Respubli
kos Automobilių transporto 
ir plentų ministerijos gamy
biniai kolektyvai toliau kau
pia jėgas. Plečiami asfalto ir

LAISVE

Nuotaikingomis iškilmėmis Palangoje atidarytas kurortinis 
sezonas. Pirmuosius vasaros koncertus ta proga surengė 
Valstybinis “Lietuvos” ansamblis, “Trimito” orkestras, 
kamerinės ir estradinės muzikos kolektyvai. Šeštadienio 
vakare pajūriu patraukė linksma karnavalo eisena.

Nuotraukoje: pajūrio legendų herojai Jūratė ir Kastytis 
kviečia poilsiautojus karnavalam. . . V. Kapočiaus nuotr.

Tarybų Lietuvos turistinės organizacijos šiemet kruopščiai 
pasiruošė turistiniam sezonui. Turistų paslaugoms veikia 
devyni kelionių bei ekskursijų biurai, penkios bazės, 45 
klubai. Sporto draugijose ir organizacijose yra apie 2000 
turizmo sekcijų.

Nuotraukoje: Ignalinos rajono Palūšės turistinėje bazėje.
A. PALIONIO nuotrauka

asfaltbetonio gamyklų pajė
gumai, apsirūpinama galinga 
technika. Kelininkams į pa
galbą ateina Vilniaus inžinie
rinio statybos instituto, kitų 
mokslinių organizacijų dar
buotojai.

. . . Tąsyk kelionė iš Biržų 
į Vilnių, nuo kurios pradėjo
me pasakojimą, truko ketu
rias su puse valandos. Rekon
stravus kelią, atskirus jo ruo
žus naujai nutiesus, iš tolokai 
Lietuvos šiaurėje esančio 
miesto iki sostinės nevažiuo
sime ir keturių valandų.

• NEPERMAITINKIME 
VAIKŲ

TSRS Medicinos mokslų akade
mijos XXXV sesijoje Mitybos in
stituto direktorius A. Pokrovskis 
pažymėjo, kad kai kuriose šalies 
respublikose gausėja nutukusių 
žmonių. Miestų gyventojų tarpe 
šitokių jau 20—30 u/o. Priežas
tis— persivalgymas, pernelyg ka
loringas maistas. Mokslininkai 
nustatė, kad riebalinių medžiagų 
apykaitos sutrikimus ypač skatina 
persivalgymas pirmaisiais gyve
nimo mėnesiais ir metais. Jau 
tada susiformuoja polinkis tukti. 
Todėl, akad. A. Pokrovskio nuo
mone, reikėtų laužyti tradiciją 
žavėtis putliais vaikais ir neper
maitinti vaikų nuo pat k' dikys- 
tės.

MALŪNSPARNIO IR ORO 
BALIONO HIBRIDAS

Paskui dirižablį iš užmar
šties grįžo ir pirmasis skrai
domasis aparatas oro balio
nas. JAV inžinieriai pasiūlė 
pritaikyti jam propelerį, pa
našų į malūnsparnio. Hibri
das paveldėjo iš savo tolimojo 
pirmtako apie 60 m skers
mens pūslę o iš malūnsparnio 
— keturias po 42 m ilgio 
propelerio mentes. Ant men
čių galų bus įtaisyti reaktyvi
niai varikliai, kurie suteiks 
balionui sukamąjį judesį - 8,6 
apsisukimus per min. ir tuo 
pačiu apie 60 proc. keliamo
sios galios. Likusią keliamąją 
galią teiks helis, kuriuo pri
pildomas balionas. Skraido
mojo aparato įgula bus kabi
noje, pritvirtintoje po balio
nu, bet nesisukančioje drau
ge su juo.

Toks hibridinis skraidoma
sis aparatas skiriamas staty
bininkams. Jis galės skrai
dinti elektros perdavimo lini
jų atramas, tiltų sekcijas, 
surenkamųjų namų blokus iki 
90 t svorio. Kreiserinis apa
rato greitis - 75 km/h.

Bandymai patvirtino hibri
dinio skraidomojo aparato
naudingumą.

IZRAELIS NENORI 
ATIDUOTI PLOTŲ

Jeruzalė. - Izraelio valdžios 
partija Mapai (Darbo partija) 
siūlo, kad Izraelis atiduotų 
Egiptui didžiausią dalį Sino- 
jaus pusiasalio, bet kad pasi
laikytų Golono kalnyną, Ga
zos sritį ir Jordano krantą. 
Siūloma, kad Izraelis Jorda
nijai grąžintų vakarinį pa
kraštį, tai yra, Samarijos ir 
Judėjos sritis, bet, kad Izrae
lio kariuomenė liktų prie da
bartinės demarkacijos linijos, 
Jordano upės.

Priimdama tokius siūly
mus, Darbo partija, sakoma, 
siekia išbandyti, kaip atsi
lieps arabiškieji kraštai. Ka
dangi siūlymus daro partijos 
komitetas, o ne valdžia, tie 
siūlymai "ne oficiališki”. Iš 
kitos pusės, kadangi tai val
džioje esanti partija, juos 
reikia suprasti kaip bent pu- 
siau-oficiališkus.

Jordanija dar neatsiliepė, 
bet Sirija pakartotinai sakė, 
kad ji reikalauja viso Golono 
kalnyno sugrąžinimo. Egip
tas irgi reikalauja visų sugrą
žinimo teritorijų.

Dar kartą apie 
sapnus ir prietarus

I). MIKUTYTĖ
Perskaičius prof. J. Petrai

čio straipsnį 1975 m. vasario 
14 d. numeryje kilo mintis jo 
paliestą temą pakomentuoti 
ir kiek plačiau pažiūrėti į 
sapnus ir su jais susijusius 
prietarus.

Prof. Petraičio straipsnyje, 
kalbant apie sapnus, nurodo
ma, kad reiškinių ir sapnų 
analogijos (panašumo) pa
grindu ir tikėjimu į antgamti
nį pasaulį atsiranda ir tikėji
mas sapnais. Profesorius nu
rodo ir to prietaringo tikėji
mo pasekmes. Tačiau apsiri
boti vien tuo aiškinant tikėji
mą sapnais negalima. Šiuolai
kinis medicinos ir psichologi
jos mokslas nustatė, kad sap
nai susiję su fiziologiniais ir 
psichiniais procesais žmogaus 
smegenyse. Pav., ligos pra
džia, dar nepastebima dieną, 
jau pasireiškia kaip tam tik
ras dirgiklis smegenyse ir 
gali iššaukti atitinkamus sap
nus.

Psichoneurologai nurodo, 
kad košmariškus, siaubingus 
sapnus žmogus sapnuoja ta
da, kada smegenys kenčia 
deguonies badą. Jeigu kam
barys mažas ir blogai vėdina
mas, jeigu jame miega daug 
žmonių, arba jeigu aplinkos 
oras užterštas anglies dvide
giniu, automašinų išmetamo
mis dujomis, arba jei miega
ma užsiklojus galvą žmogui 
dažniausiai sapnuojasi sun
kūs, blogi sapnai.

Be to, sapnai priklauso ir 
nuo žmogaus smegenų savy
bės atspindėti, kaupti ir per
grupuoti iš aplinkos gaunamą 
informaciją. Žmogaus psichi
ka susideda iš sąmonės ir 
pasąmonės. Pasąmonėje, tar
si, užrašomi, atžymimi visi 
žmogaus matyti, girdėti ar 
kitaip jį veikią reiškiniai, įvy
kiai. Sąmonė, gi, perdirba tik 
dalį tos informacijos, kuri 
kaupiasi pasąmonėje. Ši są
monės veikla yra susijusi su 
praktiniais žmogaus porei
kiais, su jo interesais. Žmo
gui miegant dalis informaci
jos, esančios pasąmonėje per
sigrupuoja, dalis jos pereina į 
sąmonės sritį. Kadangi miego 
metu ši informacija sąmonin
gai, logiškai netvarkoma, 
gaunasi pačios keisčiausios 
jos kombinacijos, kartais juo
kingos, kartais košmariškos.

Kadangi žmogus gyvena 
tam tikroje aplinkoje, kuri 
jam sukelia vienokius ar kito
kius rūpesčius, nuo kurių jis 
ir naktį negali atsipalaiduoti, 
tai sapnai dažnai su tais kas
dieniniais rūpesčiais persipi
na. Iš Jo nereikėtų daryti 
išvados, kad žmonės, gyveną

“Nemuno” sanatorija Druskininkuose - didžiausia Pabalti
jyje. V. Gulevičiaus nuotrauka
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patalpose su kondicionuotu 
oru, neturį rūpesčių, niekada 
nesapnuoja slogių sapnų. To
kie žmonės, norėdami prasi
blaškyti, patys ieško siaubin
gų filmų, skaito knygas apie 
gangsterius, žurnalus, per
pildytus smurto aktais. Reiš
kia, jie taip pat gauna infor
maciją, kuri dirgina jų vaiz
duotę, žaloja psichiką. Tokiu 
būdu, sapnų turinys ir tikėji
mas sapnais yra ir socialiai 
(visuomeniškai) sąlygotas - 
tai yra, priklauso nuo tam 
tikro visuomenės gyvenimo 
būdo.

Jeigu, esant tokioms sąly
goms, dar kas nors papasako
ja apie vienokią ar kitokią 
sapnų reikšmę ir žmogus tai 
prisimena, tai retkarčiais ir 
sapnai, tarsi, nesąmoningai 
paties žmogaus sukonstruo
jami. Tokie sapnai, jeigu 
žmogus jais tiki, ištiesų, iš
muša iš vėžių, verčia jį ieško
ti to sapno išsipildymo ten, 
kur jo negali būti. Dėl to 
žmogus kartais darosi irzlus, 
priekabus, išsiblaškęs, dar
bas jam nesiseka, o iš to ir 
nelaimės ir nemalonumai. 
Jeigu, sakysime, moteris, su
sapnavusi žuvis arba kiauši
nius, patikės, kad tai reiškia 
apkalbas, tai ryte ji perkra- 
tys atmintyje kaimynes ar 
pažįstamas, kurios galėtų ją 
apkalbėti. Negana to, ji dar 
pasiklaus kitų ar kas jos dėl 
ko nors neapkalbėjo, pati tuo 
duodama pagrindą įtarumui 
ir apkalboms. 0 kai ką nors, 
šitaip ieškodama “sužvejos”, 
tai ir skaitys, kad jos sapnai 
išsipildė.

Iš to matome, kad sapnai 
turi ryšį su tikrove, bet ne ta 
prasme kaip mano daugelis. 
Jie nėra įvykių pranašai, o 
atvirkščiai - jie yra tik anks
čiau patirtų ir neįsisąmonintų 
įspūdžių netvarkingos kombi
nacijos.

Jeigu žmogus užsiima kū
rybingu darbu, tai ir tie 
pasąmonės ir sąmonės proce
sai, vykstą žmogui užmin
gant arba pabundant padeda 
jam rasti norimo uždavinio 
sprendimą. O jeigu žmogaus 
"kūryba” tik ir susideda iš 
sapnų aiškinimo, tai jis palai
ko ir skleidžia prietarus, ga
dina nervus ir gyvenimą sau 
ir kitiems. O juk žmogus gali 
išmokti teisingai susivokti sa
vo psichikoje ir gyvenime, 
tada jis bus pajėgus visus 
reiškinius paaiškinti ne kaip 
antgamtinių jėgų nulemtus, o 
kaip tam tikrų žemiškų sąlyž 
gų ir žmogaus veiklos atspin
džio rezultatus.
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MIAMI, FLA.

Aido Choras
rengia

Pietus ir koncertą
1975 m. liepos 4 d.

LSK svetainėj, 2610 N. W. 119th St.

Jau žieminiai svečiai-turistai išvažinėjo ir Klubo 
gaspadinė žada imti poilsio porai mėnesių, bet mūsų 
vietiniai draugai floridiečiai nori sueiti ir praleisti 
linksmai laiką. O kaip geriau praleisti tą laisvą laiką, 
jei ne su menine programa?

Kaip visada, pietūs bus apie 12:30 vai., o po pietų 
koncertas, kuris, tikiu, bus linksmas ir įvairus.

Tad draugai floridiečiai kviečiame visus dalyvauti. O 
choriečiai nepamirškite pamokų penktadieniais, 12 
vai. dieną. Kviečiame visus, kurie nori dainuoti, 
ateikite į pamokas.

M. N.

Miami, Fla.
Birželio 15 dieną bendromis 

jėgomis Lietuvių Socialiame 
Klube buvo surengtas šaunus 
koncertas. LLD kp. Klubas ir 
Aido Choras rengė bendrai. 
Nors kadangi dabar jau ne 
sezono laikas, tai paprastai 
mažai publikos sekmadieniais 
susirenka pietums, tačiau mi
nėtą sekmadienį publikos bu
vo beveik sausakimša svetai
nė. Net nežiūrint to, kad šis 
parengimas buvo labai mažai 
garsintas. Kodėl? Ogi todėl, 
kad publika pajuto ką tai 
tokio nepaprasto, būtent, 
kad turėsime svečių iš New 
Yorko. Mat, čia atvyko atos
togoms žymieji menininkai 
Mildred Stensler ir Viktoras 
Bekeris.

Koncerto programa buvo 
aukšto meninio lygio ir gausi 
dideliais talentais. Aš čia tik 
trumpai suminėsiu progra
mos eigą.

Aido Choras atidarė pro
gramą su trejetu dainelių. 
Kitą programos dalį išpildė 
solistai, duetai, trio ir quinte- 
tas. Viktoras tiesiog drama
tiškai sužavėjo publiką daino
mis net dviem atvejais. Mae 
Gabrėnienė taipgi labai gra
žiai sudainavo porą dainelių. 
Publika nenorėjo jų nuo es
trados paleisti. Gabrėnienė ir 
Bekeris labai jautriai sudai
navo duetą “Sweetheart”. 
Marytė Nevins, bruklinietė, 
sau pritardama akordeonu, 
puikiai sudainavo gražią dai
nelę. Toliau sekė trio - Mae 
Gabrėnienė, Marytė Nevins 
ir Natalija lešmantienė. Vi
sos buvusios bruklinietės. 
Dainavo Walterio Žuko kom
poziciją “Ant visados”. Po to 
dainavo quintetas - Mae, Ma
rytė, Natalija, Viktoras ir 
Augustinas Iešmantas, kuris 
po sunkios operacijos dar 
nesijaučia gerai ir nenorėjo 
dainuoti solo. Jie taip melo
dingai sudainavo “Tėvynė, 
Lietuva", “Kur pirmoji meilė 
ir daina” ir “Užaugau pas 
tėvelį”, kad nuo publikos ap
lodismentų net svetainės sie
nos drebėjo. Paskutinis pui
kiai dainavo solistas Krasnic- 
kas.

Mildred Stensler visiems 
akompanavo pianinu ir diri
gavo visą programą. Mildred 
yra pasišventusi ir uoliausia 
veikėja meno srityje. Ačiū 
jai! A. P. Gabrėnas

Canton, Mass.
Ilgametė progresyviame 

veikime darbuotoja Karolina 
Barčienė nutarė iš Dėdės Ša
mo Šalies išvykti ir apsigy
venti Lietuvoje. Ji dėjo daug 
pastangų kovodama už laisvą 
Lietuvą, be ponų ir išnaudo
ju ir, kadangi dabar Lietuva 
tapo tokia kokios ji troško, 
tai ji nusitarė ten gyventi.

Karolina išvyksta liepos 16 
d. Jos sesers duktė Anna 
Janus surengė tetai išleistu
ves savo namuose, sukvies- 
dama daug Barčienės gimi- 

• nių, draugių ir draugų, kurie 
i palinkėjo Karolinai ilgiausių 
į'.metų ir laimingai pasiekti 
’Lietuvą.

Anna Janus tetos pagerbi
mui aukoja $10 “Laisvei” pa
laikyti. S. Rainard

Cleveland, Ohio 
GRAŽIAI PAGERBTI 
TĖVAI

Cleveland© Lietuvių Mote
rų Klubas posėdžiavo birželio 
12 dieną ICA salėje, esančioj 
15901 St. Claire Ave. Posėdį 
atidarė pirmininkė A. Paltan. 
Pateikti raportai priimti. Pa
gerbtos buvusios klubo na
rės, kurios mus paliko ant 
visados - M. Arnazius ir Dora 
Krep.

Užbaigus klubo reikalus, 
pirmininkė perstatė dalyvau
jančius tėvus - J. Petraus, 
Joną Eitutį, Aleką Janulį, 
Walter Karsoną ir Benny 
Dariną, klubietės juos papuo
šė gėlių korsažais. Tai buvo 
veiksnys, kuris sužavėjo tė
vus, nes jie to visai nesitikė
jo. Ir mes, tėvai, iš gilumos 
širdies tariame ačiū.

Pietūs, paruošti Mss Beke- 
nis ir Gurklis, buvo skanūs. 
Visi dalyviai buvo patenkinti.

Anna Mack, klubo valdy
bos narė, buvo pagerbta jos 
gimtadienio proga su gėlių 
bukietu ir dovanomis. Žemai
čiai atnešė glėbį gėlių, kurio-' 
mis buvo papuošti visi stalai. 
Didelis ačiū draugams Žemai
čiams.

Posėdyje buvo pranešta, 
kad klubo narės parinko aukų 
ir praeito posėdžio pelną pa
skyrė spaudai, taipgi aplankė 
mirusių narių kapus, papuoš- 
damos juos gėlėmis.

Liepos mėnesio susirinki
me bus pagerbtos Onos ir 
narės, kurios yra tą mėnesį 
gimusios. Susirinkimas įvyks 
liepos 10 d., 1 vai. popiet.

Binghamton, N.Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko birželio 2 Sokol salėje. 
Menkas buvo susirinkimas, 
tedalyvavo vos tik 5 nariai. 
Negalėjo dalyvauti nei kuo
pos iždininkė J. Brown. Bet 
kiti valdybos nariai dalyvavo.

Kuopos pirmininkė A. Mal- 
daikienė atidarė susirinkimą, 
apgailestaudama, kad mažai 
narių atsilankė, nors oras 
buvo palankus žmonėms išei
ti iš namų ir dalyvauti savo 
gražios kuopos susirinkime.

Perskaitytas praeito susi
rinkimo protokolas ir finansi
nė atskaita. Priimti kaip skai
tyta.

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pranešė, kad ji turi iš 
LDS Centro gauta čekį pašai-, 
pai Onai Wellus sumoje 
$61.10 už 144 sirgimo dienas. 
Ir čekį įteikė jai šiame susi
rinkime. Ir kad šiuo tarpu 
pašalpai užsiregistravusių 
narių nėra.

Buvo manyta liepos mėnesį 
susirinkimo nelaikyti, bet nu
sitarėme laikyti su vilčia, kad 
gal daugiau narių susirinks. 
Bet po kelių dienų sekretorė 
Mary Lynn telefonu pranešė, 
kad susirinkimas neįvyks. Ji 
taip pat pranešė kuopos pir
mininkei A. Maldaikienei ir 
iždininkei J. Brown. Mat, ji 
tuo laiku turi svarbius reika
lus atlikti ir nebus namie. Tai 
susirinkimas ir neįvyks.

Sekantis LDS 6 kuopos su
sirinkimas įvyks liepos 7 d. 
Sokol salėje, 226 Clinton St. 
Pradžia 7 valandų vakare. 
Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Ban
dykime ir naujų narių atsi
vesti.

Ona Wellus, kuopos sekr. 
Redakcijos pastaba: Mums 
neaišku. Sakote, kad liepos 
mėnesį susirinkimo neįvyks, 
o garsinate, kad įvyks liepos 
7 dieną,

Tarp Lietuvių
Antradienį grįžo į namus 

(Vilnių) profesorius dak
taras Vytautas Statulevičius. 
Jis JAV išbuvo^apie 10 dienų. 
Jam teko skaityti mokslinę 
paskaitą Wright State uni
versitete, Dayton, Ohio, Sta
tistinės Analizes IV tarptau
tiniame simpoziume, kur jis 
praleido visą savaitę. Grįžda
mas į namus sustojo ir Phila- 
delphijoj, kviečiamas univer
siteto.

Kaip tik prof. Statulevičiui 
teko vykti į Kennedy aerouo
stą tuo laiku, kai nukrito 
Eastern Airlines didžiulis 
lėktuvas, iš New Orleaną už
mušdamas 109 žmones, dau
giausia juo skridusiu turistų 
iš Norvegijos, grįžtančių na
mo.

* * *
“Vilnies” redaktorius S. J. 

Jokubka penktadienių vakare 
išvyksta į Sao Paulo, Brazi
liją, aplankyti sunktai ser
gančią mamytę. Jis ’’mano 
grįžti į Chicago savo parei
goms už dviejų savaičių.

* * *
Mūsų visų mylima draugė 

Elena Siaurienė šį savaitgalį 
išsikrausto iš New Yorko ir 
išvyksta nuolatiniai apsigy
venti Floridoje.

Atėjus į “Laisvės” adminis
traciją praėjusį antradienį at
sisveikinti, ji paliko “Lais
vės” fondui $75 ir Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubui $25.

* ♦ ♦
Antradienio rytą Walteris 

Keršulis savo namuose sun
kiai susižeidė - paslydo lip
damas laipteliais į kiemą. 
Aišku, Walteris buvo susi
jaudinęs dėl jo artimo draugo 
Jurgio Bernoto nelaimės.

Ieva Mizarienė

Vasariniai koncertai miesto parkuose

Gera mada per vasarą vakarais miesto parkuose duoti 
koncertus, kur žmonės gali pasiklausyti muzikos be dainų 
nemokamai. Čia parodomas garsaus Goldman Beno duoda
mas koncertas Damrosch parke, Lincolno center, Manhatta- 
ne.

Lietuviai raginami šia gražia proga pasinaudoti. Sužinoki-
te kuriame parke prie jūsų arčiausiai koncertai įvyksta ir 
nepatingėkite pasiklausyti.

MANO BRANGIOS MOTINOS

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mirė

1920 m. birželio 25 d.
Kam užmerkei mielas akis,
Kam taip kietai užmigai.
Kas pasaulyje dabar dedasi
Tu negirdi, nematai.

JONAS VAICEKAUSKAS, sūnus
Binghamton, N. Y.

LDS 55 kuopos posėdis 
įvyks liepos 3 d., 1 vai. popiet 
toje pačioje vietoje ir bus su 
vaišėmis. Valdyba prašo na
rius atsilankyti ir dalyvauti

• KIEK SUVALGOME?
Įdomią statistiką paskelbė 

VFR mokslininkai. Jie ap
skaičiavo, kad europietis per 
savo gyvenimą vidutiniškai 
suvalgo 45 t įvairių maisto 
produktų.

Koks Europos gyventojo 
racionas? Per 70 gyvenimo 
metų žmogus išgeria daugiau 
kaip 10,000 pieno, suvalgo 
4600 kg daržovių ir 7150 kg 
bulvių, 21,000 kiaušinių, 2640 
kg cukraus, beveik 5000 
sviesto pakelių, 4420 kg duo
nos. Sunkiau pasirodo ap
skaičiuoti, kiek vidutiniškai 
europietis suvalgo mėsos ir 
žuvies: įvairiose šalyse labai 
skirtingas šių produktų su
vartojimas.

RYŠIAMS SU KITAIS 
PASAULIAIS

Puertorike pastatytas vie
nas didžiausių pasaulyje ra
dioteleskopas. Be tradicinių 
tyrimų, šiuo radioteleskopu 
manoma ieškoti signalų iš 
kitų pasaulių ir siųsti Žemės 
signalus tolimų pasaulių pro
tingoms būtybėms.

Jau surengta pirmoji trans
liacija į kitus pasaulius. Ji 
truko tris minutes. Šifruotais 
signalais į visatą buvo per
duotos kai kurios žinios apie 
žmoniją. Tik po 24 tūkst. 
metų šie signalai pasieks ad
resatą - žvaigždžių grupę 
Paukščių Tako pakraštyje. 
Mokslininkai mano, kad tame 
visatos rajone yra planetų su 
išsivysčiusiomis civilizacijo
mis. Gaila tik, kad žinios apie 
žmoniją mūsų spėjamus kai
mynus pasieks gerokai sen
stelėjusios.

HINGHAM, MASS.

Mirus

Helen Tamašauskienei
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo sūnui Jonui, 

jos anūkams, giminėms ir visiems draugams.

TEKLĖ ir PAUL NUKAS
No. Andover, Mass.

HAVERHILL, MASS.

Mirus

Jonui Petruškevičiui- 
Petrus

Mes, jo artimi draugai ir draugės, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą jo žmonai Petronei, jo sūnums 
Joseph ir Robert Petrus, dukrai Elenai Duvell, 
visiems giminėms ir draugams čia ir Tarybų Lietuvo
je.

Pramogų kalendorius

LIEPOS 20 D.
LLD 7 apskr. minės LLD 

60 m. sukaktį. Bus pietūs ir 
piknikas Olympia Park, 
Shrewsbury, Mass. Pradžia 1 
vai.

Brockton, Mass.
LLD 6 kuopos susirinkimas 

įvyks liepos 6 d., sekmadienį, 
pas C. Ustupą, 27 Cleveland 
Ave., 2 vai. po pietų.

Visi dalyvaukime. S. R.

• ELEKTRINIS
LĖKTUVAS
Neseniai^ Austrijoje išban

dytas elektrinis lėktuvas. Jo 
ilgis 7 m, sparnų plotis 12 m. 
Propelerį suka 12 AJ elektri
nis variklis, gaunantis ener
giją iš nikelio-kadmio akumu
liatorių baterijos. Lėktuvas 
skrido 300 m. aukštyje ir ore

kuopos vadoje. Jums bus 
atlyginta už kelionę.

ŽUDIKŲ MIESTAS
Šiuos žodžius rašant jau 

turime šiemet 154 nužudytus 
žmones. Miesto taryba užgy- 
rė įstatymą šautuvus kontro
liuoti, ypač pigius ir pato
gius. Po to savaitei prabėgus 
policijai įteikti 5 revolveriai. 
Savaitei baigiantis įvyko po
sėdis su kongreso narių komi
sija. Bet dauguma kongreso 
narių visiškai neatsilankė. 
Reiškia, daug kalbama, o ma
žai veikiama šautuvus sukon
troliuoti, o žudynės vyksta. 
Rodos, čia reikia daugiau 
proto, negu kontrolės. Taipgi 
sugauti žudikai teisinasi, kad 
jie nekalti, ir daugelis, turė
dami gerus advokatus, išsisu
ka nuo baimės ir terorą tę
sia. . .

ROLLING STONES 
IŠKILMĖS

Clevelando stadiume lankė
si Rolling Stones muzikos 
ansamblis. Dalyvių buvo 
82,000. Kiekvienas užsimokė
jo po $10 įėjimo. Daugelis 
negalėjo įsikimšti į stadiumą.

Dalyvių buvo atvykę net iš 
Floridos, Texas, New Yorko, 
Illinojaus, etc. Daugelis jų 
nakvojo po atviru dangumi, 
per 2-3 dienas laukdami pro
gos patekti į stadiumą. . .

J.P.l

> •

i Worcesleriečių Piknikas 1: spaudos naudai
rengia

LLD 7-ta Apskritis

SEKMADIENIS, LIEPOS 20D.

OLYMPIA PARKE
68 So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

Pradžia 12 vai. Pietūs bus duodami 1 vai.

Irene Janulis Amelia Young
Meninę programą pildys Amelia Young (Jeskevičiū- 

tė), Irene Janulis, J. Sabaliauskas ir kiti.
Programa su dainomis ir kalbomis prasidės tuojau 

po pietų.
Kviečiame visus iš arti ir toli.

RENGIMO KOMISIJA

A. ir O. Zarubos
J. ir M. Sadauskai
M. Grigūnienė
K. Barčienė
A. Neverauskienė 

Norwood ir Canton, Mass.

A. ir S. Rakučiai
M. Trakimavičienė
Wm. Žilaitis
Agnes Radzevičienė
M. Uždavinis

išsilaikė 15 min.
Deja, akumuliatorių panau

dojimas lėktuvams neturi 
perspektyvų: energijos imlu
mu akumuliatoriai negali 
konkuruoti su benzinu. Svar
biausias skridimo tikslas bu
vo akumuliatorių reklama.

Voice of
"Forgotten Woman”

In New York, 64 years ago, 
the Triangle factory fire, 
worst in United States histo
ry, took the lives of 143 
young women garment work
ers. Rose Schneiderman, or
ganizer and leader of the 
Shirtwaist Workers local of 
the newly formed Internatio
nal Ladies Garment Workers 
Union, was labor’s most 
powerful voice in the mass 
protest that followed.

There are two records re
presenting “Voices of women 
in American history”. Susan 
Kempler and Doreen Rappa- 
port, who compiled and edit
ed the material, say that 
these two Folkways Records 
no. FD 5535 consist of direct 
quotations from writings and 
speeches of 13 women, with 
biographical notes and expla
nations added by the editors.

These women, Kempler 
and Rappaport acknowledge, 
are but “a fraction of the 
many women whose intellect, 
philosophy and work affected 
and contributed to the course 
of American history”, and 
they view the records as 
“only the first step in attemp
ting to give a more accurate 
picture of American history 
by including “Forgotten 
Women”.

BRIEFS
A teacher beaten by a 

pupil in Queens told the 
Senate panel that school viol
ence in New York grows
from the Board of Educa

BROOKLYN, N. Y.

Pranas Bukšnys
Mirė birželio 25,1960

Jau penkiolika metelių kaip nėra brangaus Pranyčio, 
mano vyro, Albertuko tėvelio. Nei nepastebėjome 
kaip prabėgo tiek daug liūdnų metelių. Pranytis ilsisi 
Cypress Hills kapinėse, kur mano ir sūnaus pramintas 
takelis, kur visą amžių mūsų mylimas ilsės. Ta brangi 
žemelė gėlėmis ir liūdnomis ašarėlėmis aplieta.

VERA BUKŠNIENĖ, žmona
ALBERTAS BUKŠNYS, sūnus

tion’s failure to provide for 
disruptive children.

* ♦ *

Gracie Mansion has been 
placed on the National Regis
ter of Historic Places, the. 
Landmarks Preservation 
Commission announced.

♦ ♦ ♦

Forty per cent of the doc
tors who practice in Brooklyn 
no longer live there, and the 
main reasons are the decline 
of public schools and the fear 
of crime, according to a study 
issued at the Downstate Me
dical Center in Brooklyn.

♦ ♦ ♦

Nazi leaders, including the 
“Hangman of Lyons” and the 
builder of the gas chambers 
at Auschwitz, are living well 
and safely in Latin America, 
“unrepentant and undis
turbed,” according to press 
reports received here.

♦ ♦ ♦

The American Civil Liber
ties Union announced that it 
had filed, with the state and 
federal governments, char
ges accusing some of New 
York City’s fanciest restau
rants of illegal refusal to hire 
women as “waiters and bus 
persons.”

Use




