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KRISLAI
Istorinis žmonijos laimėjimas 
Naujasis “išganytojas” 
Noriu pasveikinti 
Mes laimingesni
Ėmė 21 metus

A. BIMBA
Amerikiečių astronautų ir 

tarybinių kosmonautų susiti
kimas aukštai erdvėje - pui
kiai atliktas garbingas žygis. 
Jau nekalbant apie jo didelę 
mokslinę vertę, jo reikšmė 
tarptautiniams santykiams, 
visų geros valios žmonių ko
vai už pasaulinę taiką, už 
tautų ir valstybių taikų sugy
venimą ir bendradarbiavimą 
- tiesiog milžiniška.

Pasirodo, kad Simas, kuris 
dar taip neseniai lietuviškoje 
reakcinėje spaudoje buvo pa
skelbtas mūsų visų išganyto
ju arba išvaduotoju, jau visiš
kai nusidėvėjo. Reikėjo susi
rasti naują. Na, ir mūsų viso 
lietuviško svieto laimei, jo 
jau susilaukėme, jau turime. 
Jo vardas Aleksandras-Alek- 
sandras Solženičinas. Jis ru
sas. Bet nieko tokio. Dabar 
visos mūsų visų vaduotojų 
viltys jame. Arba jis mums 
išvaduos mūsų mieląją Lietu
vą, arba visam mūsų vadavi
mo raketui kaput!

Nesijuokite. Šventa tiesa. 
Iš nebesulaikomo džiaugsmo 
Chicagos marijonų organas 
(16 d.) sušuko: Solženičino 
knygos - tai mūsų “kariniai 
laivai, lėktuvai, tankai, sun
kiosios patrankos, ir divizi
jos. Jos nemažiau puikiai 
sprogdina komunizmą, kaip 
tai darytų karinės divizijos”.

O ką mūsų vargšas Simas 
turi? Nieko. Nei vienos, nei 
mažiausios knygelės, tai yra, 
nei vieno tanko, nei vienos 
sunkiosios patrankos, nei vie
nos net mažiausios armijos 
divizijos. . .

Šalin Simas! Lai gyvuoja 
Aleksandras!

Dar vienas kurjozas su tais 
mūsų “vaduotojais” ir jų 
reakcine spauda. Ėmė jiems 
už liežiuvio ir užkliuvo žymu
sis Tarybų Lietuvos poetas, 
veikėjas ir savaitraščio “Gim
tasis kraštas” redaktorius 
Vacys Reimeris. Kaip žinia, 
poetas lankėsi mūsų Jungti
nėse Valstijose ii sugrįžęs 
parašė knygą “Užanilantės 
laiškai”. Tai viena pačių ge
riausių knygų apie Ameriką 
ir jos lietuvius.

Bet ant jo už ją įdūko toji 
spauda. Jai ne tik knyga 
niekam neverta, bet ir jos 
autorius niekam dėtas.

0 aš gi noriu mieląjį Vacį 
Reimerį nuoširdžiausiai pa
sveikinti už tokį platų, drau
gišką, visapusišką apibūdini
mą mūsų Amerikos lietuvių, 
ypač pažangiųjų lietuvių, gy
venimo ir veiklos. Prašau 
Vacį ilgai nelaukus susirasti 
progą ir vėl mus aplankyti.

* □
O vistiek mes, didžiųjų 

miestų gyventojai daug lai
mingesni už mūsų mažųjų 
miestelių bei kaimų gyvento
jus. Mes daug geriau aprū
pinti gydytojais už juos. Jei
gu jų 2,400 gyventojų turi tik 
vieną “nuskurdusį” gydytoją, 
tai mes 500 gyventojų turime 
vieną ne taip išalkusį gydyto
ją. >

Kaip tą suprasti? Kodėl 
tokia disproporcija?

Dalykas veikiausia bus tas, 
kad gydytojas irgi yra žmo-

Šalies gamyba 
nei pakilo, per 
2-ąjį ketvirtį 
nei sumažėjo 
Washingtonas. - Prekybos 

Departamentas paskelbė op
timistišką pranešimą apie 
šios šalies pramoninę gamybą 
per antrąjį šių metų ketvirtį. 
Jame sakoma, kad, bendrai 
paėmus visą produkciją, jinai 
nei pakilo, nei nupuolė, tai 
yra, buvo tokia, kokią turėjo
me per pirmuosius šių metų 
tris mėnesius.

Tai esąs dar vienas aiškus 
įrodymas, kad recesija pasie
kė dugną, kad nuo dabar 
visai mūsų šalies ekonomijai 
lemta pradėti lipti aukštyn ir 
t. t.

Iš šios išvados skubinamasi 
prie kitos išvados, būtent, 
kad ir nedarbas stabilizavosi, 
kad bedarbių skaičius nebedi- 
dės.

Dabar belieka laukti ir 
praktikoje pamatyti, ar šios 
Prekybos Departamento op
timistiškos pranašystės pasi
tvirtins mūsų praktiškame 
gyvenime. Praeityje panašio
mis pranašystėms tekdavo 
skaudžiai nusivilti.

Tel Aviv. - Izraelio valdžia 
pareiškė, kad jinai nesutinka 
su Egipto reikalavimu ir ne
galvoja išsikraustyti iš Sinai. 
Jinai priešinga bet kokiam 
ten esančios Jungtinių Tautų 
armijos rolės pakeitimui.

Key West, Fla. - Liepos 20 
d. čionai laivas su aventiūris- 
tais, kurie jūros dugne ieško
jo 17-tame šimtmetyje nu
skendusio ispanų laivo su 
dideliu kiekiu aukso, nusken
do. Ir trys norėję praturtėti 
vyrai žuvo. Jie būk buvę 
uštikę laivą su auksu, bet 
nespėjo jį iškelti į viršų.

Washington. - Senatorius 
Edward Kennedy siūlo ir rei
kalauja, kad 1976 metų fede- 
raliniai taksai būtų nukirsti 
46 bilijonais dolerių. Aišku, 
kad prezidentas Fordas tam 
griežtai priešinis, taip pat 
veikiausia ir dauguma repub- 
likonų kongresmanų.

gus. Argi mažmiesčių ir kai
mų gyventojai gali aprūpinti 
žmogų tokiais parankumais, 
tokiomis kultūrinėmis bei 
švietimosi sąlygomis, kokios 
prieinamos didmiesčių gydy
tojams! Jokiu būdu negali. 
Todėl gydytojas tiktai iš bė
dos ieško “prieglaudos” ku
riame nors mažame šios pla
čios šalies užkampyje.

Visur visi spėja, kad Euro
pos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos pasku
tinė sesija Helsinkyje liepos 
30 dieną apsivainikuos geru, 
protingu susitarimu, naudin
gu visam pasaulinės taikos 
reikalui.

O tai pasiekti ėmė daug, 
daug metelių - viso net dvide
šimt vienerius. Lygiai prieš 
21 metus Tarybų Sąjunga 
pasiūlė tokią konferenciją su
šaukti ir tokio susitarimo 

,siekti. Ir per visą laiką tą 
puikią idėją ji be atleidimo ir 
svyravimo, uoliai puoselėjo.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad teisingai, protingai, 
energingai propaguojami po
litikai lemta laimėti.

Draugystės, taikingo sugyvenimo ir Dar viena valdžios krimina 
lystė prieš žmonių teisesbendradarbiavimo idėjos laimėjimas

Šiandien nuoširdžiausi viso pasaulio sveikinimai siunčiami amerikiečiams astronautams 
Stafford, Brand ir Slayton, ir tarybiniams kosmonautams Leonov ir Kubasov. Jie 
sėkmingai atliko istorinę misiją erdvėje. Erdvėlaivių “Apollo” ir “Sojuz” susijungimas ir 
astronautų ir kosmonautų susitikimas ir karšti, draugiški sveikinimaisi yra tautų 
draugystės, taikingo sugyvenimo ir bendradarbiavimo idėjos istorinis laimėjimas. Šį 
pirmą tokį bendrą žygį erdvėje su nuoširdžiu pritarimu sutiko visa žmonija, išskyrus, 
žinoma, saujelę nepataisomų, amžinai užkietėjusių reakcininkų šioje šalyje ir kituose 
kapitalistiniuose kraštuose.
Tarybiniai kosmonautai su 

erdvėlaivių “Sojuz” jau sėk
mingai nusileido praeitą pir
madienį, liepos 21 d., o ame
rikiečiai astronautai su 
“Apollo” dar buvo kelioms 
dienoms pasilikęs erdvėje, 
tęsti mokslinius tyrinėjimus.

Aukščiausiasis teismas-biznio 
interesų šalininkas-gynėjas!
New Yorkas. - Veikiausia 

niekas nesistebėtų, jeigu to
kios išvados būtų priėjęs 
“Daily World”, ar kuris kitas 
pažangus laikraštis? Bet kai 
tokią nuomonę paskelbė fi
nansinio kapitalo organas 
“Wall Street Journal”, tai 
daugelis amerikiečių tikrai 
nusistebėjo.

Sis finansininkų organas, 
pastebėjęs, kad Aukščiausia
sis Teismas žymiai pradėjo 
linkti prie biznio interesų, kai 
1969 m. iš Teismo pasitraukė 
jo liberališkų pažiūrų pirmi
ninkas Warren ir jo vieton 
paskirtas Warren Burger; 
žurnalas sako:

“. . . teismas palengvino 
samdytojams sulaikyti darbi
ninkų streikus. . . šiandien 
darbo unijoms sunkiau laimė
ti samdytojų pripažinimą. . . 
ir lengviau samdytojams ves
ti bylas prieš darbo unijas, 
pasiremiant antitrustiniu įs
tatymu”.

Girdi: “Probizniška teismo 
tendencija pradėjo laipsniš
kai pasirodyti nuo to laiko, 
kai Richard Nixonas pakeitė 
liberališko Warreno teismo 
sąstatą, paskirdamas Mr. 
Burger jo pirmininku ir kitus 
tris konservatyviškus teisė
jus - Harry Blackman, Wil
liam Rehnquist ir Lewis Pow
ell”.

Bet ir jiems planuota nusi
leisti ketvirtadienį, liepos 24 
d. Kai šis “Laisvės” numeris 
pasieks skaitytojus, jau ir jie 
bus laimingai nusileidę.

Šis Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos behdras žy
gis erdvėje, gražiai, sėkmin

Dabartiniame teisme kon
servatoriai sudaro daugumą. 
Jų yra penki. Teismas susi
deda iš devynių narių.

Ottawa. - Kanados valdžia 
ragina Jungtines Tautas ati
dėti sušaukimą tarptautinės 
konferencijos kovai su krimi- 
nalizmu. Yra nutarta tokią 
konferenciją šaukti rugsėjo 
mėnesį. Joje kviečiama daly
vauti ir Palestinos Išsilaisvi
nimo Organizacijos delegaci
ja. Tam griežtai priešingos 
Jungtinės Valstijos. Kanados 
valdžia, matyt, bijo Ameri
kos valdžią užrūstinti.

Trenton, N. J. " Ne tik šis 
miestas, bet ir beveik visa 
New Jersey valstija praeitą 
savaitgalį susilaukė tokių 
vandens užplūdymų, kokių 
nebuvo matyta per paskuti
nius 21 metus. Nuostoliai 
milžiniški.

London. - Iš New Delhi 
pranešama, kad Indijos val
džia įsakė trims anglams ko
respondentams išsikraustyti 
iš Indijos. Jais yra “London 
Times” koresp. Peter Hazel
hurst, “The Daily Telegram” 
- Peter Gill ir “Newsweek” - 
Loren Jenkins. Jie savo ži
niose apie Indiją meluoja. . . 

gai atliktas, buvo pirmutinis. 
Bet reikia tikėtis, kad jis 
nebus ir paskutinis. Jau kal
bama ir rašoma apie planuo
jamas bendras, gal dar dides
nes, misijas netolimoje atei
tyje.

Apgavi ngos 
statistikos

Federalinė Geležinkelių 
Administracija paskelbė 
“linksmą žinią”, kad šiemet 
per balandžio mėnesį geležin
kelių sužeista 584 žmonės, o 
tuo tarpu 1974 metais per tą 
patį mėnesį buvo 820. Bet 
pasirodo, kad šie skaičiai yra 
apgavingi. Pasirodo, kad per
nai buvo įtraukiami į sužeidi
mų skaičių visi tie žmonės, 
kuriems sužeidimas atisėjo 
mažiausia $750, o šiemet tik 
tie, kurie, ryšium su nelaime, 
turėjo $1,750. Tai didelis 
skirtumas.

Washingtonas. - iškelta 
aikštėn, kad Amerikos Gydy
tojų Susivienijimas (“Ameri
can Medical Association”) yra 
įveltas į nešvankų raketą. Jis 
turi ryšius su vaistų gamini
mo kompanijomis ir iš jų 
gauna stambias sumas pini
gų, -kad jisai nesipriešintų tų 
vaistų pardavinėjimui, nors 
jie būtų nenaudingti, dargi 
net ir pavojingi.

Hong Kong. - Čionai lanko
si JAV didžiausio banko 
“America” viceprezidentas 
Louis E. Sauboile. Jis čia 
susitiko ir tarės su Šiaurės 
Vietnamo prekybos atsto
vais. Jie jam davę suprasti, 
kad Š. Vietnamas norėtų su 
Amerika užmegsti prekybi
nius ryšius.

Washington. - Pašto direk
torius Benjamin H. Bailar 
pripažįsta, kad Centrinės 
Žvalgybos Agentūros (ČIA) 
raštinėje rasta laiškų ir atvir
laiškių, kurie buvo prieš tre
jus metus agentūros agentų 
pašte paimti, atidaryti ir per
skaityti. Visi tie laiškai yra iš 
Tarybų Sąjungos. Tai pada
ryta šnipinėjimo sumetimais.

Nesvarbu, kad esą rasti tik 
25 laiškai ir 85 atvirlaiškiai. 
Svarbu pats principas. Svar
bu, kad tas parodo, jog mūsų 
valdžios organai kriminališ- 
kai laužo piliečių pačias šven
čiausias teises. Juk ir Konsti
tucija, ir įstatymai, ir tradici
jos visiems garantuoja susi
rašinėjimo teises. Pilietis, 
kuris kitų piliečių laiškus ati
darinėja, yra laikomas krimi

Vėliausios Žinios
C

Roma. - Praėjusiuose vieti
niuose rinkimuose Krikščio
nių Demokratų Partijos dide
lis pralaimėjimas smarkiai 
supurtė jos narius. Už pralai
mėjimą kaltinama-dešiniųjų 
reakcinė partijos politika. O 
už tai kaltinamas partijos 
lyderis Fanfani. Rezultas: 
Fanfani išmestas iš partijos 
vadovybės. Naujas vadas dar 
nepaskirtas.

Raleigh, N. C. - Per telefo
ną gautas persergėjimas, kad 
bus kėsinamasi teisiamajamą 
Miss Joan Little teisme nužu
dyti. Dabar jinai specialiai 
saugoma. Kaip žinia, jai pri
metamas kalėjimo sargo nu
žudymas. Jinai sako, kad ji 
tik gynėsi, nes jisai kėsino 
ją išprievartauti.

New Yorkas. - Con Edison 
kompanija giriasi, kad per 
pirmuosius šių metų tris mė
nesius jos pelenas buvo pen
kias milijonas dolerių dides
nis negu 1974 metais. Tuo 
tarpu elektros kaina dar vis 
tebekeliama.

Washingtonas. - Mr. Law
rence Houston sako, kad jis 
asmeniškai painformavo tada 
esantį prokurorą Robert 
Kennedy apie CIA ir “Mafi
jos” planavimą nužudyti Ku
bos vadą Fidel Castro. Vadi
nasi, apie tai turėjo žinoti ir 
prezidentas John Kennedy.

Tel Aviv. - Izraelio armija 
vėl įsiveržė į Lebanoną. Bet 
šį kartą skundžiasi, kad žygis 
ne taip jau pilnai pavyko, nes 
jos septyni kareiviai sugrįžo 
smarkiai sužeisti. Nesakoma, 
kiek toji armija nužudė ara
bų.

•
New Delhi. - Indijos parla

mentas balsų dauguma užgy
nė premjerės Indira Gan
dhi įvestą nepaprastą padėtį 
ir įvairius spaudos bei žodžio 
laisvės suvaržymus. Bet deši
niųjų partijų atstovai demon- 
strantyviškai apleido posėdį. 
Tai reiškia, kad jos suvieny
tomis jėgomis priešinsis vy- 
ryiausybės politikai. Gandhi 
sako, kad šitos priemonės 
būtinai reikalingos išgelbėji
mui Indijos demokratijos nuo 
sunaikinimo. Įdomu, kad In
dijos Komunistų Partija bal
savo už vyriausybės vedamą 
politiką.

nalistu. Taip pat įstaigos, 
kurios tuo užsiima, yra sun
kiai baudžiamos.

Bet štai dabar paaiški, kad 
valdžios organai tokiais kri- 
minališkais darbais užsiimi
nėja! Ir tokiais neleistinais 
piliečių pagrindinių teisių 
laužymais užsiima tie val
džios organai, kurių kaip tik 
yra pareiga tas teises saugo
ti, gerbti ir smarkiausiai 
bausti tuos, kurie prieš jas 
išdrįsta pakelti ranką.

Ar reikia stebėtis, kad 
šiandien pas mus kriminaliz- 
mas yra taip suklestėjęs. 
Kaip paprastas pilietis gerbs 
įstatymus, kai jis mato, kad 
tie, kurie išrinkti arba pa
skirti juos gerbti ir ginti, 
kasdien įstatymus trempia 
savo purvinomis kojomis?!

Geležinkeliečių 
streiko išvengta
Washingtonas. - Praneša

ma, kad geležinkelio darbi
ninkų streiko liepos 28 dieną 
nebus. Derybos tarp unijų ir 
geležinkelio kompanijų bai
gėsi susitarimu. Unijų atsto
vybė sako, kad naujas kon
traktas labai geras, ji juo 
pilnai patenkinta. Kompani
jos sutiko darbininkams algas 
pakelti 41 procentu per atei
nančius trejus metus. Tai ir 
laikoma vyriausiu darbininkų 
laimėjimu.

Cairo, Egiptas. - Saudi 
Arabijos karalius pareiškė, 
kad jisai pilnai palaiko Egipto 
prezidento pagrūmojimą 
Jungtinėms Tautoms, kad jų 
taip vadinamai “taikos palai
kymo” armijai nebebus leista 
ilgiau pasilikti Egipto terito
rijoje. Egiptas kaltina, kad ta 
armija turi tiktai vieną misi
ją: Izraeliui pasilaikyti jo už
grobtoje Egipto žemėje, va
dinamoje Sinai.

Mirė 
žymus kovotojas

Abraham Unger
New Yorkas. - Liepos 16 

dieną čionai mirė advokatas 
Abraham Unger. Mirė tesu
laukęs 76 metų. Su jo mirtimi 
Amerikos liaudis neteko žy- 
miaus veikėjo, drąsaus, atsi- 
davusio kovotojo už liaudies 
demokratines teises ir civili
nes laisves.

Velionis buvo Nacionalinės 
Advokatų Gildijos, pažan
gios, liberališkos advokatų 
organizacijos, įsteigėjas. Jis 
dalyvavo, kaip vienas iš gy
nėjų, garsiojoje Scottsboro 
byloje. Jis McCartizmo reak
cijos siautėjimo laikais ener
gingai teismuose gynė perse
kiojamus Komunistų Partijos 
vadus - William Z. Foster, 
Benjamin Davis ir kitus.
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Ką amerikiečiai galvoja apie savo vadus?
1972 metais Cambridge Survey Research ištaiga sugalvo

jo atsiklausti šios šalies žmonių, ką jie galvoja apie savo 
vadus-valdininkus. Jų buvo klausta, ką jie mano apie toki 
pasakymą: “Per pastaruosius keletą metų šios šalies 
lyderiai Amerikos žmonėms nuolat melavot Iš visų užklaus
tų, 38 procentai atsakė, kad jie pilniausiai sutinka su tokiu 
šalies valdininkų apibūdinimu, tai yra, kad jie mums 
sistematiškai melavo, mus sistematiškai apgaudinėjo. Tai 
buvo labai didelis procentas žmonių, taip prastai galvojan
čių apie savo valdininkus.

Bet dar daug, labai daug didesnis procentas jų buvo tokios 
nuomonės per paskutinius dvejus metus. Per 1974 metų 
apklausinėjimą jau net 55 procentai amerikiečių sutiko su 
pareiškimu, kad mūsų šalies lyderiai sistematiškai mums 
melavo. 0 kai šių metų pradžioje buvo tos pačios įstaigos 
atsiklausta, jau net 68 procentai laikė tuos valdininkus 
sistematiškais melagiais.

Netenka abejoti, kad prie tokios prastos, bet labai 
teisingos nuomonės žmonėse sudarymo daug prisidėjo 
Watergate skandalas, ir ryšium su juo iškilusios visokios 
pačių aukščiausių lyderių apgavystės. Įdomu, kad ir naujieji 
lyderiai su prez. Fordu priešakyje žmonėse neturi gero 
vardo. Jie dargi didesnio procento gyventojų laikomi 
melagiais. Dalykas tas, kad nebuvo tokios dienos, kad 
neiškiltų aikštėn koks nors naujas vadų apsimelavimas, 
ypatingai ryšium su karu Indokinijoje. Pats prezidentas per 
akis melavo ir apgaudinėjo žmones apie padėtį Pietų 
Vietname ir Kambodijoje. Taip pat jie susiriesdami meluoja 
apie šalyje padėtį ryšium su infliacija ir ekonomine krize.

Bet Lincolno pasakymas vėl pilniausiai pasitvirtino. Dalį 
žmonių galima apgaudinėti visą laiką, visus žmones galima 
apgaudinėti tik tam tikrą laiką, bet negalima visų žmonių 
apgaudinėti visą laiką. Jiems akys atsidarys, jie liausis melu 
tikėję. Rezultatas: šiandien, kaip matome, 68 procentai 
amerikiečių savo vadus laiko melagiais, nes tie vadai 
daugumoje ir yra tokiais.

Tam smiežtui turėtų būti galas
Šios šalies spaudoje dar ir šiandien laikas nuo laiko 

skaitom prasimanymus apie Kambodijos naująją komunisti
nę vadovybę. Girdi, komunistai, paėmę valdžią į savo 
rankas, prievarta ištuštino visus tos nelaimingos šalies 
miestus. Jų žmonės buvo išvaryti į laukus, į džiungles, kur 
daugybė jų mirė nuo vargo ir bado. Antai, liepos 15 d. “The 
N. Y. Times” atspausdinta kokio ten Henry Kammo 
ilgiausia korespondencija iš Bangkoko, Tailando, kurioje 
riečiamos baisiausios pasakos apie Kambodijos naujųjų 
vadų “įvestą terorą”, “ištuštinimą miestų” ir “milijonų 
žmonių išvarymą į džiungles, kur daugybė jų žuvo” ir t. t. 
Korespondencija prasideda pirmajame puslapyje ir užpildo 
dešimtojo puslapio didžiąją pusę.

Betgi tame pačiame didlapyje liepos 14 d. 25-tame 
puslapyje tilpo William Goodfellow straipsnis. Jame kaip tik 
ir kalbama apie tariamą Kambodijos miestų ištuštinimą. 
Mr. Goodfellow žino ką kalba, nes kaip tik tuo laiku jis 
Kambodijoje gyveno ir darbavosi kaip Tarptautinės Politi
kos Instituto atstovas. Jis iš Kambodijos- išvyko su 
paskutine amerikiečių grupe.

Straipsnio autorius parodo, kad su tais “miestų tuštini- 
mais” buvo kaip tik priešingai. Jis smerkia šios šalies 
spaudą už skelbimą pasakų apie kokius ten “mirties 
maršus”. Iš tikrųjų gi, jis sako, tie maršai iš miestų buvo ne 
į mirtį, bet nuo užtikrintos mirties, nuo bado.

Karo laikais Kambodijos miestai neapsakomai išaugo. 
Pav., sostinė Phnom Penh nuo pusės milijono gyventojų 
pakilo iki pusantro milijono. Sostinėje ir kituose miestuose 
pradėjo siautėti badas. Šimtai tūkstančių gyventojų būtų 
išmirę badu. Tuo tarpu kaimuose truko žmonių, trūko 
žemdirbių. Taigi, jis nurodo, raginimas žmonių vykti į 
kaimus buvo kaip tik išgelbėjimas jų iš mirties! Ir iš tikrųjų, 
daug, daug jų išgelbėta nuo mirties. 0 kas liečia miestus, tai 
jie nėra tušti. Juose žmonių dar pakanka.

Garbė naujajai Kambodijos vadovybei už tokiose sunkiose 
karo sąlygose tokiu rūpinimusi savo žmonių gerove.

Solženicino tirados
Kuomet Aleksandras Solženicinas prieš virš metus paliko 

Tarybų Sąjungą, Vakarų spauda jį vadino “opozicionierium” 
(’’dissenter”). Buvo sakoma, kad jis pagrindiniai stoja už 
socialistinę santvarką, bet jis joje norėtų daugiau demokra
tinės laisvės. Bet štai Solženicinas per ilgą pareiškimų eilę, 
ypatingai per jo viešnagę šioje šalyje, atidengė savo tikrąjį 
nusistatymą.

Kur jis stovi ideologiniai? Pasirodo, kad -
1. Jis su nostalgija žiūri į carizmo laikus, kuomet 

“Rusijoje geresnė viešpatavo santvarka” - jo paties žodžiai.
2. Jis religinis provoslavas ir rusiškas, pan-slaviškas 

šovinistas. Atvirai jis to nesako, bet tarp eilučių galima 
aiškiai suprasti, kad tautų kalėjimas, kuomi buvo caristinė 
imperija, jam mielas dalykas. Apie įvairių Tarybų Sąjungos 
tautų kultūrinę ir kalbinę laisvę jis nieko nesako, - tai ne jo 
interesų “orbitoje”, nors kaip ieškąs visokių priekabų prieš 
Tarybų Sąjungą, jis čia galėtų naudoti tiek ir tiek 
demagogijos.

3. Jis pilnai už kapitalistinę santvarką - ko daugiau, už 
kolonializmą. Jis aiškiai duoda suprasti, kad, pagal jo 
nuomonę, Amerika padarė klaidą baigdama savo kruviną 
intervenciją ‘Indo-Kinijoje. Amerika, sako jis, privalėjo 
tęsti savo kovą “už demokratiją Vietname”. ....

4. Jis prieš tautų ir valstybių sugyvenimą - už šaltojo 
karo tęsimą. Jis, kuris “gyveno slibino skilvyje” - ragino

LIETUVOS ŽURNALISTŲ 
KONKURSE LAIMĖTOJAI

Vilniaus “Tiesoje” (liepos 
11 d.) pranešama:

“Praėjusių metų pabaigoje 
respublikos Žurnalistų sąjun
ga paskelbė konkursą geriau- 
siems rašiniams, skirtiems 
tarybinės liaudies Pergalės 
Didžiajame Tėvynės kare 
30-mečiui. Konkursas vyko 
su šūkiu “Tavo žygdarbis 
nemirtingas, liaudie!”

Šiomis dienomis įvykusia
me Lietuvos Žurnalistų są
jungos sekretoriato posėdyje 
buvo paskelbti nugalėtojai, 
įteiktos premijos ir diplomai

Pirmoji premija buvo įteik
ta R. Borovkovui ir L Kašnic- 
kiui - “Sovetskaja Litva” laik
raščio bendradarbiams, an
trosios - A. Caikovskiui iš 
“Komjaunimo tiesos” ir žur
nalistui A. Urbonui, trečio
sios -‘‘P. Gelbakui iš “Komu
nisto” žurnalo, B. Jagminui iš 
Tauragės rajono laikraščio 
“Leniniečių balsas” bei Lietu
vos radijo ir televizijos žur
nalistams A. Buckui, J. Var- 
vuoliui ir R. Rimgailai.”

JIEMS GI GRŪMOJIMAS 
LABAI PATINKA

Chicagos menševikų laik
raštis (liepos 11 d.) savo ve
damajame “Amerikiečiai gali 
kirsti pirmieji” rašo:'

“JAV krašto apsaugos sek
retoriaus James Schlesinge- 
rio pareiškimas, kad JAV 
gali pirmosios pavartoti ato
minius ginklus, sukėlė visa
me pasaulyje labai plačią 
reakciją. Vieni labai paten
kinti, kad prezidentas Fordas 
ir kabinetas ryžosi taip nu
tarti, ir kad krašto apsaugos 
sekretorius tą pareiškimą iš
pasakojęs laikraštininkams. 
Tuo tarpu kiti labai susirūpi
nę, kad JAV nepradėtų ato
minio karo.”

Kur šiuo svarbiu klausimu 
stovi “Naujienos”?

Kam dar klausti. Jos visa 
siela su tais, kurie “labai 
patenkinti” tuo pagrūmoji
mu. Jų džiaugsmą šiek tiek 
sumažina tiktai jų didysis ir 
vėliausias herojus, tasai ne
permaldaujamas socialistinio 
pasaulio šmeižikas ir su 
šmeižtais prieš Tarybų Są
jungą tapęs multimilijonie
riumi, su savo plepalais. Gir
di:
“Aleksandras Solženicinas, 
patyręs apie krašto apsaugos 
sekretoriaus ir sugrįžusių iš 
Maskvos senatorių pareiški
mus, pasakė, kad atominio 
karo nebus, nes rusams nėra 
jokio reikalo vartoti atomo 
ginklus, kai jie viską gauna 
be atominio karo.”

Šitaip gazdinti menševikų 
laikraščio redaktorius netu
rėtų. Aišku, kad jeigu ru
sams taip sekasi ir be karo, 
tai jie prieš amerikiečius ne- 
sišiaus ir tuo būdu amerikie
čiams nebus progos pir
miems kirsti atominiais gink
lais. Na, o tie, kurie “labai 
patenkinti” Schlessingerio 
pagrūmojimu, visas savo 
reakcines viltis yra sudėję į 
tą supratimą, kad atominis 
karas bus, ir kad amerikie
čiai, pirmieji kirsdami, Tary

bų Sąjungą ir visą socialistinį 
pasaulį nuošluos nuo šios aša
rų pakalnės.

Kaip žinia, ir visi lietuviš
kieji “vaduotojai” ištrošku
siai laukia tos “laimingos” 
dienos. Jie sugrįžtų į nušluo
tą Tarybų Lietuvą ir joje vėl 
viešpatautų, tiktai dabar jau 
“amžinai”. Tik Martynas Gu
delis yra už juos visus atvi
resnis ir nuoširdesnis - jis tą 
savo filosofiją atvirai propa
guoja.
Danijoje susidomėjimas 
Lietuva ir jos

nūdieniu gyvenimu
Savaitraštyje ‘‘Gimtasis 

Kraštas” (liepos 10 d.) Vaclo
vas Sakalauskas straipsnely
je “Svečias iš Danijos” rašo:

“Talentingi ir mažai mums 
žinomi lietuvių tautos meno 
dirbinių meistrai pavergė 
lankytojus savo eksponatų 
liaudiškumu. . . Gintaro pa
puošalai ir medžio skulptūrė
lės, keramikos dirbiniai ir 
audinių raštai - visa tai su
spindo mūsų akyse nuostabiu 
žavumu, leido įžvelgti turtin
gą šios tautos kultūrinį pali
kimą, perduodamą iš kartos į 
kartą.”

Tokį įrašą atsiliepimų kny
goje pernai rudenį paliko ži
nomas Danijos žurnalistas, 
daugelio knygų autorius ir 
vertėjas, stambiausios Ko
penhagos leidyklos redakto
rius Erik Vagn Jensonas, 
apžiūrėjęs Tarybų Lietuvos 
skyrių, veikusį Tarybų Są
jungos prekybos ir pramonės 
parodos metu Kopenhagoje.

Dar 1972 m., lankydamasis

pirmą kartą Tarybų Lietuvo
je, Erik Vagn Jensonas aukš
tai vertino mūsų respublikos 
pasiekimus polario metais 
ekonomikos, mokslo bei kul
tūros srityse, žavėjosi žmo
nių nuoširdumu ir draugišku
mu. Kartu svečias išreiškė 
apgailestavimą, kad jo šalies 
gyventojai labai mažai žino 
apie mūsų krašto, daug kuo 
primenančio Daniją, žmonių 
gyvenimą. Grįžęs į namus, 
Erik Vagn Jensonas parašė 
keletą straipsnių Danijos 
spaudai apie šiandieninę Lie
tuvą.

Ir štai šiomis dienomis Erik 
Vagn Jensonas vėl Lietuvoje. 
Šį kartą jis atvyko “Gylden- 
dal” leidyklos paprašytas 
rinkti medžiagą knygai apie 
Lietuvą. Į klausimą, kas pa
skatino jį rašyti tokią knygą, 
svečias atsakė: besiplečian
tys ekonominiai bei kultūri
niai ryšiai tarp Danijos ir 
Tarybų Lietuvos, be to, no
ras papasakoti objektyvią 
tiesą apie šiandieninę Lietu
vą, noras padėti tiems, kurie 
nori žinoti, kuo šiandien gy
vena lietuvių tauta.

Viešnagės metu Erik Vagn 
Jensonas susipažino su Vil
niaus bei Kauno įžymybėmis, 
lankėsi Elektrėnuose, pabu
vojo Buities muziejuje Rum
šiškėse. Ypač naudingi būsi
mai knygai buvo pokalbiai su 
eiliniais kolūkiečiais, darbi
ninkais, studentija, inteligen
tijos atstovais. Knyga turėtų 
pasirodyti dar šių metų pa- 
paigoje.”

Džiugu, kad Tarybų Lietu
vos vardas populiarėja visa
me pasaulyje. Jos pasiekimai 
moksle ir kultūroje susilaukia 
vis platesnio pripažinimo.

Kiek socialistinių kraštų
Apie prieš dešimtmetį, 

kalbant apie “socialistinį pa
saulį, buvo nesunku žinoti, 
kokios šalys turimos minty: 
Tarybų Sąjunga ir Rytų 
Europos Liaudies demokrati
jos - Lenkija, Čekoslovakija, 
Vengrija, Rumunija, Bulgari
ja, Jugoslavija, Albanija - 
Europoje; Liaudies Kinija, 
Korėja (Šiaurės) ir Vietna
mas (Šiaurės) Azijoje; Kuba 
Amerikoje.

Žinoma, prieš dešimtmetį 
ir skirtumas nebuvo toks jau 
aiškus. Taip vadinamajame 
Trečiajame pasaulyje ir tada 
jau buvo eilė šalių, kurios 
bent dalinai žengė arba bent 
sakė žengiančios link socializ
mo: Gvinėja Afrikoje, Egip
tas ir Sirija arabiškame pa
saulyje, ir kelios kitos.

Dabar pasaulis daug dau
giau komplikuotas. Afrikoje 
Gvinėja jau toli ne toliausiai 
nuėjusi į kairę respubliką. 
Tame kontinente yra bent 
trys naujai išsilaisvinusios 
šalys, kurių vadai save skaito 
ne tik marksistais, bet mark- 
sistais-leninistais: Somalija, 
Tanzanija ir visai neseniai 
išsilaisvinęs Mozambikas, bu
vusi Portugalijos kolonija. 
Etiopijos valdžia irgi sakosi 
esanti socialistinė, jau nekal
bant apie Alžyrą.

Azijoje Pietų Vietnamas, 
Kombodija ir Laosas socialis
tinėje stovykloje. Indija daž
niau save vadina į socializmą

kapitalistinius Vakarus kovoti, kaip Šventasis Jurgis, prieš 
“komunstinį slibiną”. Kovoti kaip? Ogi, visaip - šaltas karas, 
karštas karas (termobranduolinis?) by tik ne tautų sugyve
nimas, by tik ne detentė. . .

Nestebėtina, kad net daug Amerikos liberalų, kurie 
paprastai linkę teigiamai priimti visokius “dissenterius” iš 
socialistinių kraštų, krapšto galvas ir klausia: kaip mes 
galime draugiškai atsinešti į šį mistišką Pan-slavistą, tą 
devynioliktojo šimtmečio reakcininką, tą Vietnamo ir viso 
Trečiojo Pasaulio žmonių laisvės priešą, tą fanatiką?

Nestebėtina, kad net Prezidentas Fordas atsisakė priimti 
jį; nestebėtina, kad daugelis kultūrininkų, kurie iš pradžios 
traktavo Solženiciną kaip “rusų tautos sąžinę”, dabar 
pradeda gailėtis, kad jie taip skubotai jį vertino.

Ko daugiau Solženicinas karštauja, ko daugiau jis tęsia 
savo melodramatiškas tiradas, to daugiau jis save demas
kuoja ir to daugiau net jo rėmėjai pradeda jo gėdytis. Tik 
gaila, labai gaila, kad viešą platformą Amerikoje jam davė 
dešinieji unijų vadovai su Meany priešakyje. Reikia tikėtis, 
kad su laiku Aleksandras Solženicinas ir jiems atidarys akis.

žengančia šalimi, o Lotynų 
Amerikoje Peruvijos režimas 
pradeda vadintis sociališti- 
niu.

O Europoje, kd’iį)' žinia, 
bent šiuos žodžius rašant, 
Portugalija smarkiai ir ryž
tingai pakrypo į socializmą.

Matyti griežtus skirtumus 
dabar ir sunku, ir bergždžia. 
Pav. Somalija, tas trijų mili
jonų gyventojų kraštas Afri
kos šiaurrytiniame kontinen
to rage. Tas nuskuręs kraš
tas, buvusi Italijos kolonija, 
turėjo pusiau-klajoklišką pu- 
siau-feodalinę ekonominę ba
zę su tik pradedančiu vysty
tis kapitalizmu. Jauni nacio
nalistai, kurie dabar ten prie 
valstybėš vairo, yra nusitei
kę marksistiniai-leninistiniai. 
Bet nors jie praveda sociali
nes reformas, skleidžia raš
tingumą, tačiau sakyti, kad 
jie iš tikrųjų steigia ekonomi
nę socialistinę bazę, dar ne
galima. O, tačiau, tas kraštas 
bent moraliniai, turi teisę 
save skaityti socialistinio pa
saulio dalimi, kaip ir Mozam
bikas.

Kiek sunkiau apibūdinti to
kį kraštą kaip Egiptas. Nors 
prie valdžios vairo stovinti 
partija save vadina Egipto 
Socialistine Sąjungą, esmi
niai krašto ekonominė san
tvarka yra kapitalistinė, ir 
gyvenimo lygių skirtumas 
tarp valstiečių-felachų ir 
miesto darbininkų iš vienos 
pusės ir žemvaldžių bei stam
biosios buržazijos - iš kitos, 
yra didžiulis. Panašiai Sirijo
je, Irake, Indijoje, Abisinijo
je.

Faktas, kad kuo arčiau 
einama link laimėjimo pasau
line plotme, tuo labiau socia
listinė pasaulio dalis darosi 
įvairiaspalvė, sudėtinga ir 
skirtinga. Kitaip ir negali 
būti, nes pasaulis visuomet 
liks, kaip tai sako seniai, 
seniai vartojamas lietuviškas 
posakis - margas. R. B.

Luanda. - Angaloje vėl su
byrėjo paliaubos ir už vado
vybę šalyje, tarp įvairių frak
cijų prasidėjo kruvinos ko
vos.

Prieš penkiasdešimt metų

Mokytojas John T. Scopes, jo advokatai: dešinėje Clarence 
Darrow, o kairėje Dudley Malone.

Daugelis mūsų puikiai atsi
mename šioje šalyje 1925 
metais įvykį, kuris plačiai ir 
garsiai nuskambėjo po visą 
pasaulį. Tai buvo taip tada 
vadinamas “beždžionės teis
mas”, (“Monkey Trial”) Ten
nessee valstijos miestelyje 
Dayton. Buvo teisiamas jau
nas mokytojas John T. 
Scopes už dėstymą evoliuci
jos mokslo. Jo vyriausiu kal
tintoju ir skundėju buvo žy
musis demokratų veikėjas ir 
religinis fanatikas William 
Jennings Bryan.

Mat, Tennessee valstijoje 
veikė įstatymas, griežtai 
draudžiantis mokyklose dės
tyti evoliucijos mokslą, tai 
yra, kad žmogus galėjo išsi
vystyti iš žemesnio “sutvėri
mo”. Įstatymas reikalauja, 
kad būtų griežtai laikomasi 
Biblijos ir katalikų bažnyčios 
mokymo, kad kadaise tiek 
žmogus, tiek viskas kita pa
saulyje, net ir pati saulė ir 
visi dangiški kūnai, buvo ko
kio ten visagalinčio dievo su
tveri iš nieko.

Iš tokių pat religinių fana
tikų, kaip Bryan, susidedanti 
džiūrė mokytoją Scopes pri
pažino kaltu. Žmogui grūmo

jo kalėjimas. Gerai, kad jis 
nenusileido fanatikams. Visą 
laiką tvirtai laikėsi savo įsiti
kinimų. Prasidėjo apeliacijos 
į aukštesnius teismus. Moky
toją energingai gynė bene 
tais laikais žymiausi šios ša
lies advokatai Clarence Dar
row, Arthur Garfield Hayes 
ir Dudley Field Melone. 
Aukštesni teismai džiūrės 
nuosprendį panaikino dėl tam 
tikrų “techninių netikslumų”. 
Kvailas įstatymas, darantis 
gėdą ne tik Tennessee valsti
jai, bet ir visai Amerikai, taip 
ir pasiliko nepajudintas.

William Jennings Bryan

ILIUSTRUOTA KULTŪRINĖ INFORMACIJA
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LAIMA R APŠYTĖ
Visą birželio mėnesį Vilniu

je gastroliavo Panevėžio dra
mos teatras. Suvaidintą apie 
40 spektaklių, susilaukta sve
čių - apie 40 tūkstančių 
žiūrovų. Ne viename panevė
žiečių spektaklių buvo atsi
lankę ir šią vasarą gausiai 
respublikos sostinėje viešin
tys pažangieji Amerikos lie
tuviai. Ypač geru žodžiu sve
čiai iš užjūrio minėjo “Devyn- 
bėdžius”.

Kazio Sajos pjesėje “De- 
vynbėdžiai”, kurią režisavo 
Lietuvos TSR liaudies artis
tas Vaclovas Blėdis, - pasako
jama apie tai, kaip turto, 
materialinių vertybių vaiky
masis griauna dvasines ver
tybes, ardo žmogaus asmeny
bę, draugų ir šeimos santy
kius.

“Devynbėdžiai” - tai spek
taklis, kuriame kūrybingai, 
nūdieniškai permąstyta ir 
perteikta etnografinė - folklo
rinė medžiaga, suteikiant jai 
groteskinę dabartinio teatro 
formą. Didžiulį vaidmenį 
spektaklyje vaidina muzika, 
sukurta kompozitoriaus G.

Kuprevičiaus, daug dainų, 
šokių.

Šiame spektaklyje daly
vauja bene visas teatro ko
lektyvas.

Labai gražius liaudies žmo
nių paveikslus spektaklyje 
kuria aktoriai. K. Vitkaus 
Aleliumas - liaudies išminties 
ir grožio simbolis, primenąs 
mūsų knygnešius, užbaigu
sius savo gyvenimą ištremty
je. R. Zdanavičiūtė - Boba 
Vienaakė, visą gyvenimą iš
laikiusi užslėptą meilę Aleliu- 
mui, su džiaugsmu eina su 
juo ištremtin, palengvinti 
kančių. Jauno aktoriaus J. 
Garliausko kuriamas pames
tinukas Skalnas, savo groji
mu ir dainomis pelnęs visų 
meilę. H. Kačinsko piršlys 
Kankalis - neišsenkančio ju
moro, smailialiežuvis senis, 
vis besibaudžiąs ir pats apsi
vesti. Visų čia neišvardinsi - 
kiekvienas jų dvi su puse 
valandos gyvena pilnakraujį 
sceninį gyvenimą, pavergda
mas žiūrovą, palikdamas 
neišdildomus įspūdžius, retą 
estetinį pasigėrėjimą.

Scena, iš Panevėžio dramos teatro spektaklio “Devynbė- 
dii»F. K. Vitkaus nuotrauka
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MEŠKA SU ALUČIO BAČKA

Gražiame Žemaitijos kampelyje - Plateliuose dvi dienas 
vykoXin Žemaičių festivalis.

Į Šventę suvažiavo saviveiklininkai iš visų Žemaitijos 
rajonų. Buvo šokami liaudies šokiai, dainuojamos dainos. 
Daugelis jų - iš respublikinės Dainų šventės repertuaro. 
Buvo čia ir tradicinė “Žemaičių meška su alučio bačka”, ir 
Palangos Juzė, Vingių Jonas, Raseinių Magdė, Telšių 
Pliumpis. . . Pirmą kartą po atviru dangumi surengta 
meninės fotografijos paroda “Žmogus ir žemė”.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

IS TARYBŲ LIETUVOS
STUDENTIJOS GYVENIMO

Vaikystės svajonių balandžiai
Vaikystėje visi mėgome 

svajoti. Atmintin giliai įstri
go vienas epizodas. Kai dar 
buvau maža mokinukė, mes 
dažnai pasidarydavome po
pierinius baltus balandžius ir 
žiemą, kai po atlydžio sniegas 
pasidengdavo stipria pluta, 
bėgdavome į lauką. Paleisda- 
vome balandžius pavėjui, o 
patys lėkdavome paskui. Jei 
kuris įlūždavome, to svajonės 
balandis nuskrisdavo, ir jo 
jau nebebuvo galima pavy
ti. . .

Vaikystės svajonių balan
džiai lengvi, trapūs, slepian
tys savyje didelius ateities 
troškimus. Daugelis juos už
miršome. Tačiau ne visi. Bal
tą svajonės balandį širdyje 
nešiojasi Jūratė, Albinas, Af
roditė, Algis - 22 žmonės iš 
mūsų instituto liaudies teat
ro. Ateina* jie į savo pačių 
rankomis įrengtą miniatiūrinį 
50 vietų teatrą, su nedidele 
scena, ir svajonė tampa tik
rove. Ateina, kad pasijustų 
esą reikalingi žmonėms, iš
moktų nors mažą dalelę savęs 
atiduoti pjesių veikėjams. 
Sunku? Taip. Ypač po 8 va
landų praleistų auditorijose. 
Bet nuovargio nėra, o yra tik 
didelis troškimas - vaidinti.

Sėdi žiūrovas salėje ir mato 
artistą: gražų, patrauklų, su
gebantį įtikinti savo herojaus 
gyvenimiškumu. Jie nežino, 
kad už lengvo, nepriklauso
mo gyvenimo scenoje slepiasi 
reali tikrovė - sunkus ir ilgas 
repeticijų kelias. Štai, kad ir 
“Daltonikai”. Spektaklis gi
liai sujaudina žiūrovą, verčia 
jį galvoti. O kiek valandų 
Raimonda Maksimaitytė, Jū
ratė Taletavičiūtė, Regina 
Mongirdaitė, Albinas Jankus 
sugaišo repeticijose? Jų ne
suskaičiuosi. Jei nori vaidinti 
turi atsisakyti ne vienos lais
valaikio valandėlės.

Naujokui, pirmą kartą atė
jusiam į liaudies teatrą, būna 
nedrąsu ir keista. Tačiau nuo 
veterano padrąsinančio 
žvilgsnio baimė dingsta. Lie
ka noras tapti pilnaverčiu šio 
kolektyvo nariu. O paskui 
prasideda įprastinis gyveni
mas. “Žmogaus kūnas - in
strumentas, ir reikia mokėti 
juo groti” - kalba teatro reži
sierius L. Zelčius. Ir jie mo
kosi. Kad galėtų vaidinti, 
gyventi scenoje.

Žmogus, nevaidinęs sceno
je, niekada nepajus to keisto 
jaudinančio nerimo, kuomet 
lieki vienas prieš klausian
čias žiūrovų akis ir privalai 
joms atsakyti. Albinas sako, 
jog jiems geriausiai vaidinti 
čia, šiame mažajame teatre, 
kur gali betarpiškai bendrau
ti su žiūrovais.

Kolektyvo siela - Raimonda 
Maksimaitytė, Lengvosios 
pramonės fakulteto studentė. 
Raimondai šie metai institute 
— paskutiniai. Diplomą gins 

ir Jūratė Taletavičiūtė, res
publikinio skaitovų konkurso 
laureatė. Praėjusiais metais 
Jūratės sukurtas Jonytės 
vaidmuo spektaklyje “Dalto
nikai” liaudies teatrų apžiū
roje buvo pripažintas vienu 
geriausių.

Liaudies teatro aktoriai ak
tyviai dalyvauja daugelyje 
instituto kultūrinių renginių. 
Jie pravedė studentų tarp
tautinį pramoginių šokių kon
kursą, estradinės dainos kon
kursą “Studentiški balsai - 
75”.

Neseniai teatro kolektyvas 
buvo nuvykęs pas savo kole
gas - Kauno medicinos insti
tuto studentus, kur parodė 
spektaklį “Daltonikai”.

Meilė scenais atvedė į liau
dies teatrą šiuos 22 žmones. 
Kiekvienas jų - savas pasau
lis, bet visus šiuos pasaulius į 
vieną jungia vaikystės svajo
nė - baltas balandis. Studentė

Reakcijos puolama

Gandhi eina į parlamentą
New Delhi. - Visos reakci

nės jėgos apsivienijo puoli
mui Indijos premjerės Indira 
Gandhi. Visur klausiama: Ar 
ji atsilaikys?

Penki gubernatoriai 
griežtai priešingi
Yra sumanymas arba pa

siūlymas nutiesti storą riną ir 
per ją “vežti” anglį iš Penn- 
sylvanijos, Virginijos ir kitų 
valstijų į tas vietas, kur 
anglies nėra. Taip šiandien 
yra daroma su aliejumi. Tai 
kodėl to negalima daryti su 
anglimi? Girdi, toks anglies 
transportavimas atsieitų 
daug pigiau, negu jo vežimas 
geležinkeliais.

Bet šiam sumanymui griež
tai užprotestavo North Dako
ta, South Dakota, Montana, 
Wyoming ir Nebraska guber
natoriai. Jie sako, kad tas 
pareikalautų labai daug van
dens, kurio jų valstijose ir 
taip labai trūksta. Mat, ang
lis turėtų būti vandenyje iš- 
tarpinta ir leidžiama į rinas.

lit lUlftų
Mieli laisviečiai!

Liepos 18 d. su mažais 
reikalais nuvykau pas draugę 
Pauliną Jasilionienę. Vos at
pažinau jos namą, nes iš 
naujo perstatytas. O tų gėlių, 
gėlių, įvairiausių spalvų! Da
bar jų pats žydėjimas, tai jos 
kiekvieną lankytoją sužavi. 
Mieloji Paulina, kad ir silpnos 
sveikatos, bet viską gražiai 
apžiūri.

Po mažo pašnekesio, jinai 
prisiminė savo mylimą vyrą 
poetą Jasilionį, kad liepos 31 
d. sueina lygiai 25 metai, kai 
jis mirė. Šiuo liūdnu prisimi
nimu, Paulina įteikė $10, kad 
pasiųsčiau “Laisvei”. Didelis 
jai ačiū. Jonas Vaicekauskas

Liepos 16,1975 
Gerbiamas Bimba!

Dar vieną kartą (jau šeštą) 
vykstu į Tarybų Lietuvą. 
Atsimenu, kaip prieš 63 me
tus, liepos 11 dieną atsisvei
kinau su namiškiais ir palikau 
savo gimtinę gūštą, Pušinavo 
kaimą Šiaulių apskrityje.

Puikiai atsimenu liepos 16- 
tą. Buvo Škaplierna. Aš ma
žam laivelyje iš Bremeno, 
Vokietijos, plaukiau į Liver
pool, Anglijon. Ten mūs lau
kė didesnis laivas “Laconia”, 
kuris vežė mus į Bostoną.

Man įstrigo į mintį Ška
plierna todėl, kad aš karštai 
meldžiausi, prašydamas die
vo laimingos kelionės. Tam 
mažam laivelyje buvo daug ir 
lietuvių. Pietums matrosas 
atridino pusbačkį silkių, ati
dengė ir pastatė ant laivo 
denio. Jis pamojo ranka ir 
kažin ką svetima kalba suurz
gė. Mes supratome, kad čia 
yra mūsų pietūs. Na, kągi, 
kratėme sūrias silkes. Aš tik 
pusę silkės sučiulpiau. Ji bu
vo man persūri. Mano laimė, 
kad aš turėjau žemuogių kon
servų stiklinę. Per savaitę 
prieš mano išvažiavimą ma
mytė uogavo Dukše (pono 
Karpio miškas) ir konservavo 
uogas.

Po savaitės laukimo Liver- 
poolyje mūsų laivas paliko 
Angliją ir 1912 metų rugsėjo 
12 dieną pasiekė Bostoną. 
Kelionė truko virš 25 dienas. 
O dabar moderniškas plieno 
paukštis per Atlantą perneš 
tiktai į 7 valandas! Skirtumas 
didelis, ar ne?

Tačiau skirtumas tarpe 
Lietuvos, kurią aš tuomet 
palikau ir dabartinės Tarybų 
Lietuvos, kurią rytoj aplan
kysiu, aš manau, bus dar 
didesnis. Pažiūrėsiu, pama
tysiu. . .

Viso labo, Antanai!

Pastaba: Kelionėje į Lietuvą 
floridietis draugas Gabrėnas 
kelioms valandoms buvo užė
jęs pas laiviečius New Yorke 
ir paliko “Laisvei” penkis 
dolerius aukų. Ačiū jam.

Draugai laisviečiai!
Vakar iš Tytuvėnų, kur 

praleidžiau dvi savaites, su
grįžau į Vilnių. Tytuvėnai 
nuo 1641 m. iki tarybinių 
laikų buvo garsūs Bernardi
nų, o vėliau Pranciškonų vie
nuolynu. Dabar garsūs tech
nikumu, mokslo židiniu. Bet 
apie tai pasistengsiu vėliau 
parašyti.

Vilnius jau pasipuošęs dai
nų šventei. Svečiams priimti 
komitetas didelėje bėdoje - 
trūksta viešbučiuose patalpų. 
Vakar sutikau būrį atvykusių 
iš Kanados, bičiulį iš Brazili
jos, o šiandien per pusryčius 
prisistatė viešnia iš Belgijos, 
kuri mane atpažino iš nuo
traukų.

Pastebėjau, kad šiemet ja
vų derlius Lietuvoje geras. 
Vasaros pradžioje buvo šiek 
tiek per sausa, dabar dažnai 
palyja. Sienas nuimtas sėk
mingai. Tuoj prasidės rugių 
kirtimas.

Šiandien vakare atvyks Jo
nas Mažeika iš Chicagos ir

Laiškas iš garsiųjų druskininkų
Didžiai gerbiamas ir 
mielas drauge Jonai!

Širdingiausiai sveikinu Jus 
su tradicine joninių diena, 
linkiu kuogeriausios sveika
tos, sėkmės, žvalios nuotai
kos, ilgų ir laimingų metų.

Mes džiaugiamės, kad Jūs 
pilnas energijos, taip gražiai 
ir sėkmingai dirbate pažan
giosios lietuvių visuomenės 
labui.

Nuoširdžiai linkime Jums 
dar daug metų laimingai 
dirbti pažangiosios žmonijos 
progresui ir taikai. .

Maloniai kviečiame Jus šie
met būtinai aplankyti Lietu
vą, nes 1974 m. nebuvote, o 
per tuos metus įvyko daug 
gražių laimėjimų ir pasikeiti
mų. Būtinai prašome aplan
kyti mus ir Lietuvos ž. ū. 
Akademiją.

Šiltas pavasaris pas mus. 
šiemet prasidėjo žymiai anks
čiau - gegužės pradžioje. La
bai gražiai sužėlė vasarojus ir 
pievos. Negirdėtai anksti 
prasidėjo šienapiūtė - apie 
gegužės vidurį. Visur prišie
naujama labai daug šieno. Jį 
dabar džiovina vintiliatoriais, 
o todėl išdžiūsta labai greitai 
ir gražiai. Iš džiovintas jis 
būna žalias kaip rūtos ir 
kvepia kaip lankoje.

Rugiai ir vasarojus taipgi 
gražiai auga ir žada duoti 
gausų derlių. Š. m. birželio 
15 d. visi Tarybų Lietuvos 
subrendę - pilnamečiai pilie
čiai išrinko geriausius sūnus 
ir dukras į mūsų respublikos 
parlamentą - Ankčiausiąją 
Tarybą.

Aš dabar ilsiuosi ir gydausi 
Druskininkuose “Draugys
tės” sanatorijoje. Visi poil
siautojai, š. m. birželio 15 d. 
ėjome balsuoti į gražius “Pu
šyno” sanatorijos klubo rū
mus.

Atėję balsuoti, rinkėjai ap
žiūrėjo gražias fojė su skulp
tūriniais bei ornamentiniais, 
papuošimais. Greta “Pušyno” 
sanatorijos yra didžiulė, pui
ki septynių aukštų sanatorija 
“Lietuva” su dideliu plauky
mo baseinu ir modernišku 
lengvosios atletikos maniežu.

Toliau sanatorija “Nemu
nas” - didžiausioji kurorte, so 
1070 vietų. Tai didžiausias 
kurorto pastatas - 10 aukštų, 
650 kambarių. Vienuoliktame 
aukšte įrengtas solariumas.

Greta “Nemuno” yra “Bal
tarusijos” sanatorijos (suau
gusių ir vaikų taip pat dau
giaaukščiai rūmai. Čia pat 
šalia “Nemuno” yra “Vil
niaus” sanatorija. Prie pat 
gražaus pušyno yra puiki - 
“Dainavos” sanatorija. Į pie
tus nuo “Draugystės” sanato
rijos, sausame ir gražiame 
pušyne yra puošni vaikų sa
natorija “Saulutė”, kurioje 
gydomi sergantieji reumatu 
ir įvairiais - paralyžiais. Čia ir 
mokosi vaikai, kad neatsilik
tų nuo mokyklos programos. 
Pietų užmiesčio puikiame pu
šyne yra sanatorija “Eglė”, 
kurioje ištisus metus poil
siauja ir gydosi tik mūsų 
respublikos - žemdirbiai.

Druskininkų kurorte yra 
suderinti net trys gydomieji 
veiksniai: balneologinės pro
cedūros, gydymas purvu ir 
klimato terapija.

Mineralinis vanduo gydy
mui čia vartojamas nuo 1861

Šalinaitė-Sukackienė iš New 
Jersey. Daug susitikimų. . . 
Vilnių apleisiu liepos 28 die
ną.

K. Petrikienė 
1975 m. liepos 14 d.

Atsiprašymas
Praeitame “Laisvės” nume

ryje straipsnis “Dviejų šimtų 
metų sukaktis” neturi para
šo. Jis priklauso mūsų ilga
metei veikėjai ir bendradar
bei Helenai Jeskevičiutei. 
atsiprašome autorę už mūsų 
klaidą. Redakcija 

metų. Dabar veikia penki 
šaltiniai šaltinis Nr. 1 (“Gro
žio”) vanduo trykšta iš 325 
metrų gylio. Jis pats sūriau
sias. Vartojamas inhiliaci- 
joms ir odos susirgimui gydy
ti. Gėrimui netinka.

M. Melnikaitės gręžinys. 
Vanduo trykšta iš 300 metrų 
gylio. Jis patenka į gydyklų 
mineralinio vandens - kolek
torių. Gėrimui taip pat ne
naudojamas.

“Spalio” šaltinio vandenyje 
vra 7,2 g., o “Birutės” - 6,9 g. 
druskos, todėl šių šaltinių 
vanduo geriamas. Jis stimu
liuoja bei normalizuoja skran
džio sekreciją ir reguliuoja 
virškinimo aparato veiklą, 
pagerina tulžies - išsiskyrimą 
ir žarnyno peristatiką.

Kitų gręžinių vaduo Drus
kininkuose naudojamas mine
ralinėms vonioms. Svarbiau
sia kurorto gydymo įstaiga 
tai gydyklos. Senajame name 
yra vandenų procedūrų - vo
nių, o naujame purvo sky
rius.

Druskininkuose taikomas 
ištisas gydymo procedūrų 
kompleksas: mineralinis van
duo, purvas, gydomoji fizkul
tūra, klimato - • terapija ir 
specialus kurortinis rėžimas.

Čia veikia garsus kūno kul
tūros gydomasis parkas, ku
riam vadovauja didelis to 
mokslo žinovas ir entuziastas 
profesorius Karolis Dineika.

Visose Druskininkų sanato
rijose per metus ilsisi ir gy
dosi virš šimto tūkstančių 
poilsiautojų bei ligonių.

Tokius didelius sveikatos, 
mokslo ir kultūros laimėji
mus mūsų liaudis atsiekė tik 
socialistinės Tarybinės* san
tvarkos dėka. Mūsų Partija ir 
vyriausybė skiria didžiausią 
rūpestį darbo žmonių kultū
ringam ir sveikam gyvenimui 
bei poilsiui.

Mieli tautiečiai, būdami 
Lietuvoje, būtinai aplankyki
te gražiuosius Druskininkus, 
kur puikiai pailsėsite, susi- 
prėsite ir pamatysite mūsų 
liaudies sveikatos ir poilsio 
didžius laimėjimus.

A. Gučiūnietis 
1975-VI-18, 
Druskininkuose

"Mūsų tėvai buvo 
sąmokslo aukos”
Washington. - Prieš keletą 

dienų Julius ir Ethel Rosen- 
bergų sūnūs Robert ir Mi
chael Meeropols užvedė teis
me bylą prieš valdžią. Jie 
reikalauja, kad visi dokumen
tai, susieti su jų tėvų suareš
tavimu, teismu ir nužudymu 
elektkros kėdėje, būtų viešai 
paskelbti.

Kaip žinia, Rosenbergai 
buvo nužudyti prieš 22 me
tus.

Savo reikalavime visų do
kumentų atidengimo Robert 
ir Michael sako, kad jie yra 
giliausiai įsitikinę, kad jų tė
vai buvo reakcijos sąmokslo 
auka, kad jie jokių atominių 
paslapčių Tarybų Sąjungai ar 
kam kitam neišdavė, nes jų 
neturėjo.

Dar ir šiandien, po 22 me
tų, vyriausybė atsisako ati
dengti tiesą apie Rosenber- 
gus, nes tas parodytų, kad jie 
buvo nekaltai suimti, nuteisti 
ir nužudyti. Tuo yra įsitikinę 
ne tik jų sūnūs, bet ir visa 
Amerikos plačioji pažangioji 
visuomenė. Ji karštai prita
ria Robert ir Michaelui žygiui 
ir padės jiems bylą laimėti.

Sakoma, kad Rosenbergų 
bylos dokumentai sudaro 
48,000 puslapių.

Buenos Aires. - Čia eina 
gandai tarp užsieninių diplo
matų, kad Argentinos prezi
dentės Peronienės politinė 
įtaka jau labai šlubuoja ir kad 
ji bus privesta iš tos aukštos 
vietos rezignuoti. Ir tai galį 
įvykti neužilgo.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Stovyklos štabas su viršininku V. Viliami

Kapsuko Pedagoginėje
Mokykloje

štai jis, išsvajotas ir seniai lauktas diplomas

Iškilmingas aktas.
Birželio mėnesio viduryje

Liepos ketvirtoji-svarbi 
diena Kapsuko pedagoginės 
mokyklos gyvenime. Tą die
ną absolventams įteikiami 
baigimo diplomai, o tuo pačiu 
ir kelialapiai į tolimesnį gyve
nimą. Su šia tikrai įdomia 
mokymo įstaiga ir norėčiau 
supažindinti savo mielus 
skaitytojus.

Kapsuko O. Sukackienės 
pedagoginė mokykla yra vie- 

'na seniausių šio profilio mo
kyklų respublikoje. Ji toliau 
tęsia garbingas buvusios Vei
verių mokytojų seminarijos 
tradicijas ir tuo pačiu kuria 
naujas, tarybines. Praėju
siais metais mokyklai suėjo 
55 metai amžiaus. Žinoma, 
dabartinės mokyklos su seną
ja jokiu būdu negalima lygin
ti. Smarkiai padidėjęs moks- 
Ikeivių skaičius, stipri moky
mo bazė. Jei senaisiais laikais 
seminarija ruošė tik pradinių 
klasių mokytojus, tai tarybi
niais metais buvo įvesta ir 
nauja, ikimokyklinio auklėji
mo specialybė, susilaukusi di
delio populiarumo respubli
koje.

Itin malonu, kad eilė rajo
nų, miestų, net pati sostinė 
Vilnius, prašo vaikų darželių 
auklėtojų, baigusių mūsų mo
kyklą. Toks geras įvertini
mas verčia pasitempti ir dės
tytojus ir moksleivius. Mo
kykloje daug gražių ir įdomių 
tradicijų, siekiama, kad busi
mieji mokytojai ir auklėtojos 
būtų visokeriopai išsilavinę, 
nesitenkintų vien knyginėmis 
žiniomis. Dėstytojai savo 
ruožtu taip pat gilina žinias, 
ieškodami būdų, kaip geriau 
perteikti savo didelę patirtį 
jaunimui.

Kadangi darbas mokykloje 
nėra lengvas, todėl dėstytojų 
tarpe pasidarė labai populiari 
kelių dienų poilsio stovykla 
gamtoje, kur nors prie ežero. 
Pirmoji stovykla įvyko 1968 
metais prie Vištyčio ežero. 
Čia pasistatom palapines, su- 
sikuriam laužą, žarijose ke
pam bulves, verdam žuvienę. 
O dainų, išmonių visokių šio
je tradicinėje stovykloje, 
kartais net už pilvo susiėmęs 
kvatoji. Pavadinimas sugal
votas taip pat šaunus - 
AJDIKSas, tai reiškia, aka
deminio jaunimo darbo ir kū
rybos stovykla. Linksma sto
vykloje, skamba dainos, ša
kiai. Ir tikrai, stovykloje pa- 
sidarom visi lygūs, pamirš
tam titulus, užimamas vietas, 
vadinamės tik vardais ir pan. 
Laikas labai greitai praslen
ka. Vėl susidedam savo daik
tus į “Zosę” (taip vadinam 
savo autobusą) ir atgal į 
Kapsuką.

prasideda valstybiniai egza
minai, o po jų - iškilmingas 
aktas, diplomų įteikimas. 
Kaip paprastai, kalba mokyk
los direktorius, pavaduotojai, 
valst. egzaminų komisijų pir
mininkai, sekretoriai. Visi jie 
džiaugiasi gausiu būriu jaunų 
specialistų, linki sėkmės dar
be. O šiemet mes išleidom 
taip pat nemažai jaunimo, 
287 iš stacionarinio skyriaus 
ir 87-iš nekivaizdinio, iš viso 
374 žmonės, jų tarpe 9 gavo 
raudonus diplomus, kaip bai
gę mokyklą labai gerais pažy
miais ir buvę pavyzdingo el
gesio.

Žiūri į jaunuosius, buvusius 
savo mokinius, dabar jau ko
legas, ir galvoji, kaip greitai 
vistik bėga laikas, pamąstai, 
kas iš jų išeis po keliolikos 
metų ir t. t. Salėje griaudžia 
dūdų orkestras, kuriam va
dovauja mūsų nenuilstamas 
maestro LTSR nūs. mokyto
jas K. Gurevičius, mokslei
viai, gavę diplomus, smalsiai 
žiūri, kas juose parašyta.

Iškilmingoji dalis eina prie 
pabaigos, po to seka links
moji ir tradicinis aušros suti
kimas. Visi susikaupę stebi 
saulės patekėjimą, tartum 
simbolizuojantį kelią į gražią 
ateitį. V. Gulmanas

Washingtonas. - Kongres- 
manas Ottinger, demokratas 
iš New Yorko, gavo iš 88 kitų 
kongresmanų užgyrimą savo 
rezoliucijai, kurioje siūloma 
Jungtinėms Valstijoms pasi
žadėti niekados nebūti pir
mutine šalimi panaudoti 
branduolinius (atominius) 
ginklus. Mat, gynybos sekre
torius Schlesingeris ir valsty
bės sekretorius Kissingeris 
yra pareiškę, kad galį susida
ryti tokios sąlygos, kuriose ši 
šalis griebtųsi branduolinio 
ginklo pirmutinė.



4-tas puslapis 

“Laisvei” iš Šveicarijos

Pas Fridrichą Diurenmatą
Leonas Stepanauskas

Šveicarų rašytojas F. Diurenmatas [F. Durrenmatt] su 
laiško autoriumi L. Stepanausku [kairėje] prie savo namų 
Neochatelyje.

Žymųjį šveicarų rašytoją

Nepamąnykite, kad pamir
šau “Laisvę" šituose nematy
tuose karščiuose, kurie mus 
užpuolė po . . . nematytai 
šaltų ir lietingų dienų.

Taip jau įprasta, kad per 
karščius kino ar televizijos 
ekrane malonu į sniegą pasi
žiūrėti.

Man - 30 laipsnių kaitroje! - 
malonu aprašyti vieną pasku
tinių labai šlapių savaitgalių 
(weekend!), kuris daug įspū
džių suteikė.

Nuotrauka, kurią kartu at- 
siunčiu, kaip tiktai ir paliudi
ja tą susitikimą, kurį ilgai 
minėsiu. . .

Žmogus, su kuriuo nusifo
tografavau jo “darbo namo” 
verandoje, - tai garsusis švei
carų rašytojas Fridrichas 
Diurenmatas (F. Durren
matt).

Kas jis per vienas?
Bet prieš tai keletas paaiš

kinamųjų žodžių. Dabar jau 
beveik ketvirtKŠ'^metų kaip 
darbuojuosi Šveicarijoje, 
Zueriche. Vienas pirmųjų ir 
svarbiausiųjų mano uždavi- 
nių-dalyvavimas visuose vo
kiečių rašytojo Tomo Mano 
(Thomas Mann) 100-tųjų gi
mimo metinių renginiuose, 
interviu su rašytojo našle 
Katia Mann ir pan. Kadangi 
tatai plati tema (ir iš karto 
mane taip “sujaudintų”, kad 
bent 10 puslapių pripyškin- 
čiau), tai, va, sumaniau pir
mąją savo šveicariškąją temą 
apriboti diurenmatišku sa

vaitgaliu.
Tur būt, nereikia priminti, 

kad F. Diurenmatas - tai 
tokių žinomų veikalų kaip 
“Senosios damos vizitas“, 
“Fizikai”, “Meteoras” ir kitų 
autorius. Nėra tokios kultū
ringos šalies, kurios teatrai 
nebūtų statę šio šveicarų lite
ratūros galiūno veikalų. Ir 
Lietuva Diurenmatą pažįsta 
kaip nuluptą. Bet gi apie patį 
Diurenmato asmenį legendos 
pinamos. Jis ir visai nepriei
namas, ir nepaprastai pasipū
tęs. Girdi, net savo raštų 
vertėjų neįsileidžia! Visai ne
seniai mūsų vienas literatas 
tokias eilutes apie F. Diuren
matą sumetė:

“Taigi, surinkus F. Diuren
mato numerį, atsiliepia sek
retorė. . . Paprastai sekreto
rė atsako, kad rašytojas dir
ba arba išvažiavęs, negali 
susitikti netgi vėliau - jo 
“terminų kalendorius” jau su
darytas keliems mėnesiams 
ar vos ne metams į prie
kį. . .”

Galima pasakyti, kad to
kios ir panašios eilutės mane 
dabar ir skatina šiek tiek 
papasakoti apie F. Diuren
matą. Taip sakant, apie šio
kiadieninį Diurenmatą.

Pirmoji mudviejų pažinais
Antrą kartą ilgesniam lai

kui išvykdamas į Šveicariją, 
aišku, labai atsidėjęs ruošiau
si. Vienas lagamiėlis - tikras 
archyuvas. . . Čia buvo ir už

rašų knygelės iš anų tolimų 
1965 metų, kai pirmą kartą 
būvojau Alpių šalyje. Štai 
tuomet asmeniškai ir susipa
žinau su F. Diurenma- 
tu. . . Vieno literato šeimoje 
su skausmu veide prasita
riau, kad Šveicarijoje, žino
ma, labai norėtųsi kur nors 
išvysti tą liaupsinamąjį, o 
daugelio ir keikiamąjį “negai
lestingą visuomenės žaizdų 
kritiką” - F. Diurenmatą. O 
kodėl gi ne? - paklausė tasai 
bičiulis. - Aš, girdi, paskam
binsiu jam. Mes pažįsta
mi. . . Dievažijausi, kad ne
rašysiu jokių straipsnių, ne
prašysiu “interview”. Jam gi 
tatai iki kaulo įsigrįsę. (Va, 
todėl 10 metų nebent prie 
draugų stalo apie tai išsižio
davau). O patsai (pirmasis!) 
susitikimas su “liūtu” Diu- 
renmatu nepaprastai įsiminė.

Susitikimo vieta buvo su
derinta: pačiame Neuchately- 
je, ant ežero kranto, viename 
iš pusiau prancūziškų ir pu
siau vokiškų kantonų, kur ir 
gyvena F. Diurenmatas. 
Mat, ir be to žadėjau tame 
mieste pabūvoti. Užsukau į 
vietos muziejų, pas jo direk
torių profesorių Gabus, žino
mą Saharos tyrinėtoją. . . 
Afrikos iškasenos mane tuo 
metu mažiausiai domino. Ap- 
žiūrinėjom, berods, Vengri
jos viduramžių meno parodą. 
Su profesorium ėjau per sa
les. . .

Ir štai, kaip susitarta, pus
tuščiam muziejuje pamačiau į 
mus artėjantį apskritą žmo
gų. Matytas! Aišku, matytas! 
Iš daugelio nuotraukų laik
raščiuose, žurnaluose, kino 
juostoje. Bet kas jisai - F. 
Diurenmatas - gyvenime štai 
toksai, - niekaip nemaniau. 
Ruda dailininko striukė, ati
tinkamos (lyg ir senokai ly
gintuvą mačiusios) kelnės, 
dulkėti batai. . . O svarbiau
sia - jaunas, linksmas veidas. 
Lyg penkiolikametį išdykusį 
vaikėzą kas nors būt aplipdęs 
žilstančiais plaukais. Aplink, 
ratu, mat, ant galvos viršu
galvio tų plaukų kaip ir ne- 
perdaugiausia. O po šia rim
ta, sidabrine dekoracija (ar 
grimu) - geras, draugiškas, 
pasakyčiau šposautojo vei
das. Pasisveikinam. . . Mane 
permeta akim ir. . . pamirš
ta. Pamatau vieną tų tikrai 
diurenmatišku kontrastų, ku
rių vėliau daug pažinau. Štai 
vaikėzo veidas surimtėjo. Su 
muziejaus direktoriumi apta
ria kažkokios ekspozicijos 
reikalus. Atsiprašau! Matot, 
sau muziejaus tarybos narys. 
Šia proga truputį pasita- 
riam. . .

Netrukus sėdžiu šalia Diu
renmato patogiame, milžiniš
kame automobilyje. Jis prie 
vairo. Aš - gerokai pasimetęs 
— šalia. Važiuojam į kalną, 
jo namų link. Šeimininkas tik 
į kelią žiūri. Tyli. . . Po ga
lais. Prasimušei “iki Diuren
mato”, vadinasi, kalbėk. . . 
Ir mėginu šį tą regsti. Aišku, 
apie knygas, literatūrą.

Pokalbis, vaišinimasis
— Žinote, aš dabar mažai 

skaitau! - išgirstu balsą nuo 
automobilio vairo. Ir dar ne- 
tikėtesnis dalykas: - Aš gyve
nu ne literatūroje. . .

Maždaug šitaip. Pagaliau 
sustojam. Arti vienas kito du 
balti namai, vilų tipo. . . Čia 
gyvenu, o ten - mano “darbo 
namas”! — paaiškina šeimi
ninkas. Lygiai taip, kaip mes 
mirtingieji sakome: va, čia 
mūsų darbo kambarys.

Žmona, vaikai, kažkoks dė
dė į svečius atvykęs. . . Pa
galiau kambary su baltom 
sienom, keliais Diurenmato 
paveikslais (jis tebepiešia! se
na silpnybė, kaip patsai sa
ko). Narve - tikra, gyva 
mėlyna papūga. . . Sėdim 
gražioje kertėje. . . Ką ger
sim? ... Ko nors gaivinan
čio, sulčių! - kalbu. . . Ką? 
Juokaujate. . . Kokį whis
ky?! Toksai silpnas gėrėjas 
kaip aš - pasiduodu. Ir imam 
kalbėti. . . Diurenmatas nori 
daug ką žinoti. Apie mus, 
mūsų gyvenimą. Daug. Jis 
užsikrovė ant nosies juodai 
įrėmintus akinius. Taip, tai 
jau tikras Diurenmatas. Kaip 
iš laikraščių. Silpnybių irgi 
turi, jei tai. . .silpnybės. No
ri smulkiausiai žinoti kaip 
publika sutiko jo vieną ar kitą 
veikalą Berlyne, Vilniuje. . .

Išeinant iš šių namų, atsi
sveikinant jo paprastą, šir
dingą žmoną Lotą, gaunu 
brangią dovaną: pilną Diu
renmato raštų rinkinį. Su 
gražiu įrašu, parašais kiek
vienam tome.

Su šeima atsisveikinau, bet 
vakaras su Diurenmatu ne
buvo užbaigtas. Rašytojas 
nusivežė į savo “knaipę”, pa- 
vakorti. . .(įėjom, keletas 
miestelėnų atsistojo, priėjo ir 
rankas paspaudė; ir pati sve
tainės šeimininkė; Fridrichas 
Diurenmatas - šia savas. . .)

Ėmėm kalbėti apie mano 
literatūrinį interesą Tomo 
Mano biografijai. Ir staiga:

— Žinote, aš ilgai negalė
jau skaityti pagrindinių To
mo Mano veikalų. Ir Brechto, 
beje. . . - sako F. Diurenma
tas. - Skaitau - paima į glėbį 
kaip į reples. Nepaleidžia. 
Negaliu išsivaduoti. . . Per
sekioja!

Ir šis žmogus sakė, kad jis 
“nieko” neskaito?! Jo mastai 
kitokie. Darbo stiprumas, in
tensyvumas. Po galais!. . . 
Kad taip mokėčiau ir galėčiau 
skaityti! . .

Prieš pusiaunaktį nuvežė 
mane į stotį. Padėjo daikte
lius (lagaminą, foto reikmenis 
ir pan.) į vagoną susinešti. 
Lašnojo. . . Kaip ir ryte jis 
buvo be kepurės. Ir be aki-* 
nių. . . Ne “liūtas”, o žmo
gus. . . Ir aš stebėjausi, kaip 
F. Diurenmatas sugeba būti 
toksai paprastas, kad atrodo 
— jau taip ilgai jį pažinojau.

Po ištisų dešimties metų
Po to - per dešimt metų 

neatsakė nė į vieną laiškelį. 
Nė į vieną naujametinį svei
kinimą. Tiesa, jo “pavedimu” 
Arche leidykla atsiųsdavo 
naujų kūrinių korektūros la
pus. Galėjau susipažinti vie
nas pirmųjų.

Kalendorius rodo 1975 me
tų vasaros pradžią. Paskam
binu. . . Gerai! Prašom at
vykti. . . žinoma, į Neucha- 
telį. Ar dar atmenate, kur tai 
yra?!

O lyja, lyja. . . Neuhately- 
je taksi šoferiui pasakau: 
Pertuis-du-Soc gatvė. . . 
Kur? Kur? . . Tokios gatvės 
nežino. Tada tariu vieną žodį: 
Diurenmatas! . . Aa! - mos
teli galva taksistas. Aišku! . .

Diurenmatas šiek tiek nu
vargęs atrodo. Judesiai lėtes
ni. Namuose jis vienas. . . 
Šeima jau išvykus. Jis patsai 
ką tiktai iš Miuncheno. . . 
Ten filmą stato pagal jo apsa
kymą “Budelis ir teisėjas”. 
Nustembu, kad jis taip gerai 
atmena mūsų pasimatymą 
prieš 10 metų! Taip. Man 
rodos, nutuokiu tą jo paslap

LAISVĖ

tingą formulę: jei į jo gyveni
mą kas nors įeina ne iš 
“literatūros” (ar jos “palydo
vų”), o visai paprastai, tai 
yra nuoširdžiai, kasdieniškai, 
— jis pripažįsta, supran
ta. . .

Jo darbo kambarys
Šeimininkas pirmą kartą 

pakviečia užeiti į jo. . .“dar
bo namą”. Ar reikia sakyti, 
kad tatai buvo mano slapta 
svajonė?! Ne, “liūtas” nesiku- 
klina. Jei darbo sąlygas gali
ma padaryti tikrai ištaikingo- 
mis, tai jis jas sau ir susiku
ria. . .“darbo name“ daug 
kambarių su knygų lentyno
mis, stalais. . . Betgi pagrin
dinis darbo kambarys, šiaip 
ar taip, man atima žadą. 
Rašytojas atsisėdo prie savo 
stalo. Mėginu apskaičiuoti, 
kokio ilgumo šis “rašomasis 
stalelis”. Nagi bent 7 ar 8 
metrų. Iš dviejų pusių į jį 
nukreiptos lempos. Diuren
matas kažko ieško. . . Nori 
parodyti. Pažiūriu į šios salės 
pagrindinę kairėje sieną: ant 
jos paveikslas, nutapytas 
ryškiom spalvom - “gelbėji
mo armija” dūduoja, groja, 
gieda. . . Rašytojas atsisto
jo, išėjo iš už savo rašomojo 
stalo. Sėda į patogią tamsios 
odos sofą. Pasineria į ją. Aš 
sėdžiu šalia, beveik pasken
dęs panašiam fotely. Beje, 
telefonu paprašė atnešti ka
vos. . . Netrukus tyliai, be 
žodžių ispanė - namų darbi
ninkė atnešė mums puikią 
kavą.

Lauke lyja. Už plačios stik
lo sienos verandoje bėgioja 

Vilija Šulcaitė

LIETUVA
Rankos, rūgščios nuo duonos raugo.
Ta duonelė auga ir auga.
Kaip kūno oda sava
Tu, Lietuva.

Nužydėjo radastos — senovė.
Kaip balta lelija tu stovi,
Apsipylusi ryto gaiva,
Tu, Lietuva.

Tavimi nugrumėjo pabūklai.
Gyva ir graži per stebuklą.
Sauja žemės ties aukšta kalva
Tu, Lietuva.

Tu, Lietuva, atrasta iš naujo.
Iš arterijų lašas kraujo.
Ir džiaugsme, Ir skausme sava 
Tu, Lietuva.

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

TOKIA YRA MEILĖ
Vakarinio dangaus šviesoje 
koks gražus tavo veidas, gimtinei

Atsiklaupk ir tylėk — tegul 
ši erdvė prisipildo tavęs, 
nes tokia yra meilė. Per širdį 
eina šaukdamas kraujas:
....... gimtine, 

likimų lopšy, tavo tikslo 
ieškojau nerasdamas — 
vieversio lizdas 
arimų platybėse — tu! 
Taip gera žiūrėti 
į žydinčią obelį, 
miegantį vaiką 
ir į tavo akis'ūkanotas. 
Bet ieškau gėlės, 
kuri man primintų tave, 
kurioje visą laiką kvepėtų 
vaikystė ir vakaras — 
šiltas, miegūstas. 
Štai: laimė turėti tave 
visados virš manęs pasilenkusią. 
Iš čia mano žodžiai, 
o, mano žodžiai! kaip tvarsčiai 
prilipę prie tavo žaizdų.

LIUDA PRONCKUTĖ

Rugsėjis
Rugsėjo blėstantis dangus..« 
Gal būt, todėl toksai brangus 
Širdin užklydęs spindulys, 
Lyg vasaros kaitrios ugnis.

Tik vėjas šėlstantis laukuos... 
Tik lapai krenta nuo šakos.. < 
O aš einu. Man taip smagu, 
Kad šitiek lapų — tiek draugų.

Pravertas langas per naktis, 
Aukštai — mėnulio pilnatis.. < 
Pro langą lapai kris ir kris.. < 
Gal būt, atverti man duris, 
Kad lapų krentančių žaisme 
Paskęsčiau vasaros sapne.

du. juodi milžinai šunys (vė
liau pasirodė, kad “milžinai” 
vaikiškai nuolankūs ir drau
giški). Už lietaus sienos, apa
čioj - Neuchatelis, ežeras. . . 
Miesto nematyt. Tik eže
ras. . .

O čia mes ilgas valandas 
kalbam. Vienu sakiniu galiu 
pasakyti: Diurenmatas šį sa
vo gyvenimo periodą (jam 
dabar 54 metai) laiko tokiu, 
kai “viską reikia iš naujo 
pergalvoti”. . . Džiaugiuosi, 
kad jis mielai priima mano 
suvenyrą - Berlyne išleistą J. 
Avyžiaus romaną “Sodybų 
tuštėjimo metas” (vokiečių 
kalba). Sako, būtinai perskai
tys. . . O tuo tarpu praside
da ilgas pašnekesys apie, jo 
nuomone, “gyvybingos” lie
tuvių tautos literatūrą, rašy
tojus, dramaturgiją, galimy
bes išeiti į plačiausias skaity
tojų ir žiūrovų mases. Įdo
mios F. Diurenmato mintys, 
pastabos, pagaliau ir klausi
mai.

Bet mano laiškas vis tiek 
išsiplėtė. Baigiu. Pradžiai 
Šveiceriškų įspūdžių pakaks!
TVARKOMA
V. MICKEVIČIAUS- 
KAPSUKO GIMTINĖ

Draugijos centro tarybos pre
zidiumas paminklų apsaugos 
fondo objektu paskelbė V. Mic
kevičiaus-Kapsuko gimtinę. Yra 
parengtas jos restauravimo ir su
tvarkymo projektas. Jau pradėti 
darbai, kuriuos vykdo Kauno 
restauravimo dirbtuvės.

Šiemet fondo lėšomis vykdo
mos liaudies architektūros tyri
nėjimo ekspedicijos Anykščių ir 
Varėnos rajonuose, Išspausdinti 
du plakatai paminklų apsaugos 
klausimais, ruošiami kiti leidi
niai, metodinė literatūra.

Penktadienis, Liepos (July) 25, 1975

Galvės ežere prie Trakų vyko tradicinė tarptautinė akade
minio irklavimo regata “Gintariniai irklai-75”. Joje dalyvavo 
daugiau kaip 400 irkluotojų iš Lenkijos Liaudies Respubli
kos, Vokietijos Demokratinės Respublikos, taip pat Ukrai
nos, Moldavijos, Latvijos, Lietuvos.

Sėkmingai startavo Tarybų Lietuvos irkluotojos. Nugalė
tojomis tapo Vilniaus “Žalgirio” vienvietės, dvivietės ir 
keturvietės su vairininku, taip pat aštuonvietės valčių 
įgulos. T. Žebrausko nuotrauka

Lietuvos sportininkų sėk

Nuotraukoje: šeštosios TSR tautų spartakiados čempionas 
sunkumų kilnotojas B. Mačernis. A. Palionio nuotrauka

Liepos ir rugpiūčio mėne
siais Lietuva savo namuose 
stebėjo didįjį sportą. Pagal 
šeštosios TSRS tautų sparta
kiados finalinių varžybų pro
gramą į Vilnių suvažiavo sti
priausi TSRS sunkumų kilno
tojai, parašiutizmo meistrai, į 
Kauną - dviratininkai ir 
sklandytojai, t Trakus - po
vandeninio sporto mėgėjai. 
Lietuvos keliais vyko sąjun
ginės automobilių lenktynės.

Tarybų Lietuvoje sparta
kiados žaidynėse, draugėn 
sudėjus, dalyvavo apie pusę 
milijono sporto mėgėjų. Fina
linėse varžybose respublikai 
atstovavo daugiau kaip 600 
aukštos klasės sportininkų.

Pergalė tarybinėse sparta
kiadose plačiai atveria duris į 
pasaulinę sporto areną. Lie
tuvos bėgikas J. Pipynė, pir
moje TSRS tautų spartakia
doje laimėjęs 1500 metus bė
gimą, gavo teisę dalyvauti 
tais pat metais Melburne vy
kusiose Olimpinėse žaidynė
se. Spartakiados čempionė 
ietės metikė B. Kalėdienė 
buvo ir pasaulio rekordinin
kė. Spartakiadose pelnė lau
rus žinomi lietuvių boksinin
kai A. Šocikas, R. Tamulis, 
D. Pozniakas, vėliau ne kartą 
tapę Europos čempionais, da
lyvavę pasaulinio masto var
žybose.

Šiemetinė TSRS tautų 
spartakiada Lietuvos sporti
ninkams buvo labai sėkmin
ga. Jau per pirmąsias 20 
sporto šakų finalines varžy
bas jie pelnė rekordinį skai
čių medalių: 8 aukso, 23 
sidabro ir 4 bronzos.

Pirmiausia nudžiugino ir
kluotojai. Du devyniolikme
čiai vaikinai iš* Kauno - P. 
Grigonis ir A. Rainys 500 m 
distancijoje dviviete kanoja 
pralenkė pasaulio šempionus 
tadžikus brolius Lobanovus. 

ė

Spartakiados šempionais ta
po mūsų vienvietininkai: ka
noja A. Montvydas, akademi
nėse irklavimo varžybose - 
dukart Europos čempionė G. 
Ramoškienė ir V. Butkus.

Savigynos, primenančios 
japonišką dziudo, varžybose 
mūsų imtynininkus sugebėjo 
pralenkti tik dvi komandos: 
Rusijos Federacijos ir Gruzi
jos, kurioje imtynės - nacio
nalinė sporto šaka. Aukso 
medalį pelnė dukart pasaulio 
šempionas C. Jazerskas, si
dabro - A. Songaila, E. Te- 
chovas, A. Žulonas.

Labai įspūdinga šilutiškio 
sunkumų kilnotojo B. Mačer
nio pergalė savo svorio kate
gorijoje Vilniaus Sporto rū
muose. TSRS galiūnai stip
riausi pasaulyje, o mūsų res
publikos kaimo sportininkui 
pavyko laimėti aukso medalį - 
antrą Lietuvos sunkiosios at
letikos istorijoje (1963 m. 
trečiosios TSRS tautų sparta 
takiados čempionu tapo gri- 
giškietis A. Račkauskas).

Tolesniam sporto suklestė
jimui Lietuvoje TSPS tautų 
spartakiada turės įtakos ir 
tuo, kad jai ruošiantis, gero
kai praturtinta respublikos 
sportinė bazė. Naujieji Vil
niaus Sporto rūmai dabar 
tinka tarptautinio masto var
žyboms. Dviračių lenktynių 
trasa šalia Kačerginės - viena 
geriausių Europoje. Puikūs 
irklavimo kompleksai įrengti 
Birštone prie Nemuno ir Tra
kuose prie Galvės ežero. 
Klaipėdoje atidarytas šiuolai
kinis jachtklubas, Šiauliuose 
- lengvosios atletikos manie
žas ir t. t. Trakuose dabar 
veikia olimpinė TSRS irkluo
tojų mokykla, kuriai vado
vauja Romos olimpiados pri
zininkas M. Rudzinskas.

S. Vaitkus
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Portugalijos sostinės Lisbono žmonės remia revoliucinę vyriausybę ir jos politiką. Čia 
parodoma tik viena iš daugelio panašių demonstracijų prieš reakcinių elementų 
kėsinimąsi istorijos ratą pasukti atgal ir sugrąžinti senąją fašistinę diktatūrą. Gaila, kad 
tiems elementams šiomis dienomis stojo talkon ir Portugalijos socialistai bei 
“demokratai”.

SVEČIUOSE PAS LENKIJOS

LIETUVIUS
( Tęsinys iš praeito numerio )

Yra tokios tradicijos
Nežinau, teisinga ar ne 

teigti, kad jeigu gyvas kultū
rinis gyvenimas, tai jis priva
lo turėti ir savas anksčiau ar 
vėliau susiklosčiusias tradici
jas. Aišku tik, kad jeigu 
tokios tradicijos aptinkamos, 
vadinasi, tuo geriau. Geriau 
todėl, kad jos visgi iškalbin
gesnės, yra lyg ir neginčyti
nas įrodymas teigiamos tie
sos.

Liaudies ^Lenkijos lietuvių 
kultūriniame gyvenime tradi
cija, sakyčiau, užima reikia
mą vietą. Maža to, ji turi 
tendenciją, labiau šakojasi. 
Tai pąsekmė gyvesnio kultū
rinio sąjūdžio. Jeigu anksčiau 
lietuviškas leidinys “Aušra” 
išeidavo nereguliariai, tai 
nuo 1973 metų pradžios padė
tis pasikeitė. Jo prenumera
toriai, gavę pirmą anų metų' 
numerį, pirmame puslapyje 
skaitė:

“Brangūs skaitytojai, . . 
skubame su dideliu džiaugs
mu pranešti, kad ligšiolinės 
tavo svajonės tampa tikrove. 
“Aušra” jau eina, kaip nuola
tinis kvartalinis leidinys”.

0 kiek toliau taip:
“Karščiausius padėkos žo

džius siunčiame Lenkijos 
Jungtinės darbininkų parti
jos vaivadijos komiteto pir
majam sekretoriui drg. Zdzi- 
slavui Kurovskiui. Nuolatinio 
lietuviško laikraščio reikalą 
rėmė LJDP Seinų apskrities 
komiteto sekretoriatas ir jo 
pirmasis sekretorius Vitoldas 
Kaziolas. . . Mūsų poreikius 
šioje srityje draugiškai su
prato ir parėmė Balstogės 
Spaudos direktorius drg. 
Stočkovskis”.

Valstybė, nepaisant to, kad 
patiria finansinių nuostolių, 
subsiduoja Lenkijos lietuvių 
“Aušrą”, ir ši, kaip sako, 
plačiau ištiesė sparnus.

Tokia “Aušra“, būdama 
Lietuvių visuomeninės kultū
ros draugijos Centro valdy
bos organu, tarytum sugeria 
viską, kas vyksta Lenkijos 
lietuviškame gyvenime.

Daug vietos skiria ir susi
klosčiusioms ar dar besiklos
tančioms kultūrinio gyveni
mo tradicijoms puoselėti. 
Kiekvieną pavasarį įvyksta 
Draugijos Centro valdybos 
organizuojami lietuvių litera
tūros, istorijos ir geografijos 
konkursai, kuriuose dalyvau
ja lietuviškų mokyklų 5-8 
klasių mokiniai. Apie 40 ge
riausių šių dalykų žinovų ap

rūpinami nemokama 2-3 die
nų kelione po Lenkijos Res
publiką. Kasmet įvyksta lie
tuviškų mokyklų meno kolek
tyvų sąskrydžiai ir, atskirai, 
visų kitų meno kolektyvų 
sąskrydžiai. Į tradicijos vaga 
įplaukė Rasos, o kitaip - 
Joninių šventė, organizuoja
mi lietuviškos dainos ir dai
liojo skaitymo, akordeonistų, 
na, ir kiti konkursai.

Tokią kultūrinio gyvenimo 
tradicijų panoramą gražiai 
papildo daug kitų priemonių, 
kaip lietuvių kultūros dienų 
organizavimas, įvairios di
desnės ar mažesnės parodė
lės, iškilmingi valstybinių 
švenčių paminėjimai ir t. t. 
Pavyzdžiui, šiemet Lenkijos 
lietuviai iškilmingai minėjo 
Lenkijos išvadavimo iš hitle
rinių grobikų trisdešimtmetį; 
minės Tarybų Lietuvos atkū
rimo 35-erių metų sukaktį, 
M. K. Čiurlionio 100 metų 
jubiliejų.

Taigi, kultūrinio gyvenimo 
gražios tradicijos yra, o jų 
klestėjimą skatina liaudies 
Lenkijos valdžios organai. 
Tai ypač svarbu ir miela.

Saviveiklininkai
1972 m. spalio 1 d. Punske 

įvyko iškilmingas Lietuvių 
visuomeninės kultūros drau
gijos Centro valdybos posė
dis, skirtas draugijos 15-kos 
metų sukakčiai pažymėti. 
Kaip garbės svečiai čia daly
vavo Lenkijos Jungtinės dar
bininkų partijos Baltstogės 
atstovai Piotras Dobžinskis ir 
Aleksandras Sierko, Baltsto
gės vaivadijos Liaudies tary
bos sekretorius Henrikas 
Zarzyckis, Seinų Apskrities 
partijos komiteto sekretorius 
Gintautas Marcinkevičius, 
Seinų apskrities Liaudies ta
rybos vidaus reikalų skyriaus 
vedėjas Piotras Namiotko. 
Tokia svečių auditorija, paro
džiusi gerą dėmesį draugijos 
veiklai, savaime liudija, kokį 
nemažą vaidmenį jos veiklai 
skiria Lenkijos Respublikos 
partiniai ir valdžios organai. 
Tuomet kalbėjęs Henrikas 
Zarzyckis, be kita ko, pareiš
kė, kad per 15 veiklos metų 
Draugija surado gan lanksčių 
formų “ugdyti ir platinti lie
tuvių nacionalinę kultūrą, vi
sų pirma plėtojant meno savi
veiklą ir skaitomumą”. Gin
tautas Marcinkevičius, ap
skrities partijos sekretorius, 
irgi pažymėjo: “Juk nepa- 

slaptis, kad lietuvių saviveik
la garsina mūsų apskritį”.

Ar tik ne pirmieji pokario 
metais saviveiklinei veiklai 
sukruto Oškinių kaimo žmo
nės, 1951-ais pateikę publikai 
viešą lietuvišką pasirodymą. 
Oškiniečių pasisekimas skati
no aplinkinių vietovių gyven
tojus neatsilikti. Tai ir buvo 
iniciatyva, parodanti, kad at
sirado reikalas šio darbo ne
palikti savieigai, atsirado rei
kalas turėti organizuojantį, 
koordinuojantį bei teikiantį 
saviveiklininkams paramą 
centrą. Tokią idėją po šešerių 
metų realizavo įsteigti Puns
ke Lietuvių kultūros namai.

Kiek dabar yra Liaudies 
Lenkijos lietuviškose salėse 
saviveiklininkų - nežinau. Še
šių dienų viešnagė plaukė 
greita upe - ne viską, kas jos 
pakrantėse yra, suspėta pa
matyti, tuo labiau įsidėmėti. 
Tačiau dabar, kai tenka išsa
miau pateikti Lenkijos lietu
vių kultūrinio gyvenimo vaiz
dą, nemaža ko pasigendi.

Po ano Draugijos 15-čiui 
skirto iškilmingo jubiliejinio 
posėdžio, greit atvertė savo 
knygą 1973-ji. Ką į jos pusla
pius įrašė saviveiklos kolek
tyvai?

Tais metais dramos veika
lus pastatė Valinčių, Žagariu, 
Pelelių, Šlynakiemio, Prista- 
vonių, Seinų, Burbiškiu, 
Punsko, dramos būreliai. Jų 
repertuare buvo J. Žemaitės 
“Štai tau be vakaruškų”, R. 
Kažkausko “Vaiduokliai vien
kiemyje”, K. Binkio “Atžaly
nas”, V. Mykolaičio-Putino 
“Valdovas”, P. Vaičiūno “Tė
viškės pastogėje” ir kt. Daž
niausiai saviveiklininkai 
neapsiribodavo vienu pasta
tymu, aplankydavo ir kaimy
nus. Kleviškiai ir punskiečiai 
viešėjo Kreivėnuose; burbiš- 
kėnai - Klevuose, Oškiniuose, 
Pristavonyse, pristavoniškiai 
- Radžiūčiuose ir Šlynakie- 
myje. Pirmą kartą potraukį 
sceniniam gyvenimui ryžtin
gai pareiškė “Punios” ansam
blis, koncertavęs Punske, Vi
dugiriuose, Seinuose, Balsto
gėje. Vokalinė ansamblio 
grupė Seinų apskrityje tary
binės dainos konkurse laimė
jo pirmą vietą. Gyvai reiškėsi 
Vraclovo “Vilnelė” - lietuvių 
liaudies dainų ir šokių ansam
blis, Punsko licėjaus savivei
klininkai. Punske, Juozo Vai
nos rūpesčiu, susirinkę sen- 
galvėliai, dainavo savo jau
nystės dainas, porino įdo
miausius dalykus. Jauniau
siam koncerto dalyviui buvo 
65 metai.

Tikriausia, kad toks savi
veiklinio tų metų sceninio

LAISVĖ

gyvenimo vaizdas nepilnas. 
Ką gi? Tokiu atveju jis buvo 
intensyvesnis. Pasakysime, 
kad iš viso Lietuvių visuome
ninės kultūros draugijos rė
muose veikia šešiolika (dides
nių ar mažesnių saviveiklos 
kolektyvų, iš jų 10 - dramos.

Lietuviškos knygos
Kas geriau pažįsta Liau

dies Lenkiją, kas domisi jos 
kultūra, yra girdėję ir apie 
Punsko apylinkių knygnešį 
Povilą Matulaivičių. Jo pasi
šventimą šiam darbui prime
na pastatytas paminklas.

Vargu ar galima būtų piršti 
mintį, kad ir apie labai nedi
delį kultūrinį sąjūdį, jeigu jis 
- be knygų. Tikriausiai, kad 
ne.

Viešnagė, kaip sakoma, vi
suomet greita. Tačiau lietu
viškų knygų matėme pas 
daug ką, - pas ūkininkus, 
mokyklose, aplankę nekurias 
bibliotekas. Bent dalinai po
reikis lietuviškai knygai 
mums buvo žinomas ir anks
čiau, kadangi LVKD Centro 
valdyba palaiko gerus ryšius 
su Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugija, taip pat ir 
su Lietuvos kultūrinių ryšių 
su tautiečiais užsienyje komi
tetu. Tačiau dėl pilnesnio 
vaizdo čia pasinaudosiu ir 
Vandos Starkūnaitės, praėju
siais metais viešėjusios Liau
dies Lenkijoje, “Bibliotekų 
darbe” paskelbta medžiaga.

Mokinius lietuvių mokyklų 
ir tų, kuriose lietuvių kalba 
dėstoma kaip disciplina, ap
tarnauja Punsko vidurinės 
mokyklos biblioteka. Joje yra 
12000 knygų, iš kurių pusė 
lietuviškos. Didžiausią dalį 
sudaro lietuvių grožinė ir 
verstinė literatūra. “1973/74 
mokslo metais, - rašo Y. 
Starkūnaitė, - bibliotekoje 
skaitė 288 pradinukai”. Ir 
kiek toliau: “Per pastaruo
sius mokslo metus 117 viduri
nės mokyklos moksleivių 
paėmė 5250 knygų”.
“Nors mokinių tėvai oficialiai 
nėra bibliotekos skaitytojais, 
tačiau dažnai vaikai, ilgiau, 
užlaikę knygą, paaiškina, kad 
ją skaitė tėvelis ar mąma”.

Seinų krašte veikia penkios 
viešos bibliotekos, kurios turi 
didesnį, negu 7000 knygų 
fondą. Kad knygą priartinus 
prie skaitytojo, bibliotekos 
turi 30 išdavimo punktų. 1973 
m. šių bibliotekų - Punsko, 
Aradnykų, Klevų, Smalėnų, 
Vidugirių - knygų fondas bu
vo kiek mažesnis. “Visų vie
šųjų bibliotekų lietuviškų 
knygų didžiausią fondo dalį - 
4747 vienetų-sudaro grožinė 
literatūra, 1768 - literatūra 
vaikams, o tik likusi dalis - 
426 knygos - lietuvių literatū
ros kritika, visuomeninė-poli- 
tinė, mokslo populiarioji lite
ratūra” (V. Starkūnaitė).

Lietuviškų knygų turi Lie
tuvių visuomeninės kultūros 
draugija, Centro valdyba bei 
Draugijos skyriai Varšuvoje 
ir Vroclave. Tiesa, knygų čia 
ne ypatingai daug.

Kalbant apie knygas ir tei- 
raujantis, kokiomis jų labiau
siai domisi, paprastai atsako, 
kad labiausiai norėtų turėti 
šiuolaikinių autorių naujau
sius kūrinius. “Tenka tik ste
bėtis, dairantis po lietuviškų 
knygynų lentynas pas moky
tojus A. Uzdilą, J. Stoskeliū
ną, J. Vainą ar mokyklos 
bibliotekininkę V. Pajaujie
nę, šimtais skaičiuojančius 
savo lietuvių bibliotekų loby
nus”, - rašo V. Starkūnaitė.

Tokių lobių tikriausiai yra 
ir kitur - ’ tikriausiai, nes 
lietuviškos knygos keliai pas 
Lenkijos lietuvius labai įvai
rūs. O tautiečių, kaip mums 
teigė, Liaudies Lenkijoje gy
vena 10-11 tūkstančių. Kita 
vertus, jau sukako 18 metų, 
kai Punsko vidurinė mokykla 
išleido pirmąją abiturientų 
laidą. Juk netenka abejoti, 
kad jos auklėtiniai yra geri 
lietuviškos knygos bičiuliai.

(Pabaiga sekamam num.)

ANTROJI EŽERŲ JAUNYSTĖ

Senųjų Lietuvos ežerų 
gelbėjimas mokslo pagalba

ROMUALDAS ČESNA

Senieji ežerai, kuriems 
grėsė pavojus išnykti, gy
vens. Antrąją jaunystę jiems 
suteiks Lietuvos meliorato
riai. Kartu su mokslininkais 
jie pradėjo ežerų gelbėjimo 
operaciją.

— Ežerai, kaip ir žmonės: 
gimsta, gyvena, miršta, 
pasakoja didelis šių vandens 
“aruodų” išsaugojimo entu
ziastas, Lietuvos Žemės ūkio 
akademijos docentas, techni
kos mokslų kandidatas Leo
nas Katkevičius. - Toks jau 
nenumaldomas gamtos dės
nis. Ežerai priglaudžia į savo 
glėbį vėjo atnešamas dulkes, 
medžių lapus, vis storesniu 
sluoksniu dugne gula gyvūnų 
ir augmenijos nuosėdos. Ne
pastebimai, iš lėto, slenkant 
amžiams, vis labiau merkiasi 
mėlynos ežerų akys.

Ežerai - mūsų džiaugsmas, 
meilė ir skausmas. Iš 3 tūks
tančių šių Lietuvos žemės 
puošmenų apie tūkstantį - jau 
prie mirties slenksčio.

Mokslininkai ilgai ieškojo 
būdų, kaip juos atgaivinti, 
suteikti pirmykštį grožį ir 
skaistumą. Eksperimentai 
patvirtino nuomonę: ežerams 
reikia “greitosios pagalbos”.

Jau turime pasisekimo 
pavyzdį

Druskininkuose, Drusko- 
nių ežere gaudžia galinga 
žemsiurbė, kuri turi įrodyti 
šio darbo tikslingumą. Centi
metras po centimetro, met
ras po metro skverbiasi čiulp
tuvai gilyn, į ežerų dugną, iš 
kur dumblas ir nuosėdos per
metamos į krantą. Jų našta, 
užgulusį negaluojantį senolį, 
pastebimai mažėja. Jau iš
kasta 50 tūkstančių kubinių 
metru grunto* Jeigu dėtume 
kubą pne L» b o, jis perskros
tų debesis ir pasiektų 50 
kilometrų aukštį. Bet darbų 
dar iki valiai. Nuosėdų 
sluoksnis ežere siekia 14 met
rų.

Išvalius ežerą nuo dumblo 
ir nuosėdų, žodį tars ichtiolo
gai. Jie apgyvendins čia spe
cialias žuvų veisles - “švaros 
sargybinius”. Sparčiai nai- 
kindamos augmeniją, jos sau
gos ežerus nuo naujo užpel- 
kėjimo.

Gamybininkų, įvaldančių 
antrąją - ežerų melioracijos - 
specialybę, žvilgsnis jau 
krypsta į kitus, prie išnykimo 
ribos atsidūrusius vandens 
telkinius. Kaune, ant Van
dens ūkio projektavimo insti
tuto specialistų stalų brandi
nami dar trijų Varėnos rajo
no ežerų ir Rekybos ežero 
prie Šiaulių gelbėjimo pro
jektai. Bet bene greičiausiai 
ims gausti žemsiurbės Kuršių 
marių Kniaupos įlankoje: čia 
gilins užpelkėjusias žuvų 
prieigas.

Ežerų melioracija - milži
niškas, sudėtingas ir labai 
daug lėšų reikalaujantis dar
bas. Bet kokiais pinigais iš
matuosi nepakartojamą tė
viškės grožį, jos ežerų sida
brinį žavesį, kuo pakeisi į 
krantą besiplakančias skaid
rias it krištolas bangeles ir 
jose besimaudančias vandens 
lelijas?

Bene, už gerą ežerai atsily
gins geru. Atsigavę, įgiję 
jėgų, jie geriau maitins pože
minius vandens telkinius, pa
sitarnaus lauku drėkinimui.

Puolimas prieš triukšmą
“Spąstus“ triukšmui pa

spendė Kauno Politechnikos 
instituto mokslininkai. Jie 
sukūrė originalius vibrato
rius, kurie sunaikina savo* ir 
kitų įrengimų skleidžiamus 
virpesius. Naujovė iškart ga
vo kelialapį į tekstilės fabri
kus.

Toks operatyvus naujovės 

panaudojimas - neatsitiktinis 
reiškinys. Triukšmui Lietu
voje paskelbta griežta kova. Į 
ją įsijungė daugelis moksli
ninkų.

— Garsai lydi žmogų visą 
gyvenimą, - sako Lietuvos 
TSR Sveikatos apsaugos mi
nistro pavaduotojas, neseniai 
įsteigtos respublikinės komi
sijos kovai su triukšmu pra
monėje ir buityje pirminin
kas J. Sangaila. - Miško 
gausmas ar jūros bangų mū
ša, lapų šlamesys ar paukščių 
čiulbėjimas - šie pačios gam
tos sukurti garsai ne tik 
nevargins žmogaus, bet vei
kia jį raminančiai. Visai kas 
kita - pramonės, transporto 
keliamas triukšmas. Jis ma
žins žmogaus darbingumą, 
gadina nuotaiką ir sveikatą. 
Todėl specialistai nuolat se
ka, kad triukšmas neviršytų 
leistinų normų.

Nauji išradimai kovai su 
triukšmu

Labai efektyviai “nemato
mąjį priešą” puola Vilniaus 
Termoizoliacijos mokslinio 
tyrimo instituto specialistai. 
Jie sukūrė akustines plokš
tes, kurios sugeria, tarsi sau
sinimo popierius rašalo lašus, 
pusę ir net tris ketvirtadalius 
pramonės įrengimų skleidžia
mų garsų. Mokslininkai pa
siūlė specialius ekranus, ku
rie “gaudo” ir naikina viena 
kryptimi sklindančius virpe
sius. Vamzdynams, kurie 
smarkiai pulsuoja, surastos 
klampios mastikos, slopinan
čios virpesius.

Ko\oli su triukšmu atsiei-
• I

na brangiai, todėl Lietuvos 
mokslinimai ieško priemonių, 
kaip užkirsti kelią jam atsi
rasta Labai tyliai dirba Kau
no F...Dzeržinskio gamykloje 
daromos staklės: variklis su
montuotas ne pačiose staklė
se, o už jų, garso ne- 
praleidžiančiame gaubte. 
Kauno Politechnikos institu
to profesorius K. Ragulskis 
neseniai pademonstravo savo 
kolegų sukonstruotus mecha
nizmus, dirbančius visai be 
garso. Nors vienu metu labo
ratorijoje veikė keli įtaisai, 
aiškiai girdėjosi, kaip zyzia 
pro langelį įskridusi bitė. Visi 
šie mechanizmai dirbo su 
“oro pagalve”. Cechuose su
daryti “akustinį komfortą” 
galima ir pasinaudojus kito 
kauniečio mokslininko, che
mijos mokslų daktaro A. Ma
čiulio išradimais. Jo pasiūlyti 
metodai dešimteriopai prail
gino polimerinių medžiagų 
amžių, todėl iš jų bus galima 
gaminti “netriukšmaujan
čias” mašinas.

Mokslininkams padedant, 
ramiau ir naujuose mikrora
jonuose, kuriuose gyvena po 
25 tūkstančius ir net daugiau 
žmonių. Pramonės mazgai 
nuo jų toli, atskiriami parkais 
ir želdinių juostomis. Tylos 
sargybiniai - medžiai izoliuoja 
nuo gyvenamųjų namų

LAWRENCE-HAVERHILL, MASS.

Mirus

Onnai Veckys
1975 m. liepos 8 dieną, 

reiškiame gilią užuojautą jos mylimai dukrai Olgai ir 
visiems giminėms bei draugams šioje šalyje ir
Lietuvoje:

M. Bulota
P. Bulotienė
Ch. Volungis
B. Volungienė
S. Penkus
J. Kodis
A. Kodienė
W. Račkauskas
A. Račkauskienė

A. Shupetris
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triukšmo šaltinius - parduo
tuves, kino teatrus, “serviso” 
įstaigas, pagrindines magis
trales.

Dabar mokslininkai kartu 
su medicinos darbuotojais 
baigia sudaryti didžiausių 
Lietuvos miestų “triukšmo 
fono“ žemėlapius. Jie padės 
specialioms komisijoms tiks
liau koordinuoti savo veiks
mus prieš ramybės drumstė
jus. “Triukšmo fono” žemėla
piais naudosis ir architektai, 
planuojantys naujųjų kvarta
lų statybą, ir milicijos bei 
autoūkio darbuotojai, kore
guojantys transporto srautus 
gatvėse.

O ji laimėjo

Miss Rose Mary Woods
Tai buvusio prezidento 

Nixono privatiška sekretorė. 
Ji ir dabar tebesėdi Washing
tone, tebeina “tas pačias pa
reigas” ir tebėgauna iš mūsų 
valdžios iždo 36,000 dolerių 
algos per metus. Šių metų 
pabaigoje ji bus ištarnavus 
valdžioje 20 metų, išeis į 
pensiją ir gaus “vos tik” 
27,000 dolerių per metus, kol 
bus gyva. O jinai dar palygin
ti jauna moteriškė ir ruošiasi 
ilgai, ilgai pagyventi. . .

Pasirodo, kad Nixonas, pa
sitraukdamas iš prezidento 
posto, išreikalavo iš Fordo, 
kad jis jo privatišką sekreto
rę Miss Woods laikytų val
džios darbininke ir mokėtų 
jai pilna algą, kol jai bus 
laikas išeiti į pensiją.

Kai kiti jauni žmonės, kurie 
tik sukinėjosi apie Nixoną ir 
jam tarnavo, savo karjeras 
sužlugdė, savo gyvenimus 
sužalojo, Miss Woods išėjo 
didele laimėtoja.

Washington. - Pašto darbi
ninkų unijos ir valdžia susita
rė dėl naujo kontrakto algų ir 
kitais klausimais. Tuo būdu 
šių 600,000 darbininkų strei
ko nebus ir pašto patarnavi
mas nebus sutrukdytas.

United Nations, N. Y. - 
Jungtinės Tautos nutarė ra
ginti Egiptą leisti Jungtinių 
Tautų taikos palaikymo armi
jai ilgiau pasilikti. Jai pasi
traukus, bijoma tarp Egipto 
ir Izraelio naujo ginkluoto

M. Samietis
E. Kralikauskienė
A. Navickas
L. Kaselenčienė
K. Markūnas
Josephine Kaziula
P Petrius
B. Shlakis
J. I Ividas



6-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Liepos (July) 25, 1975

Haverhill, Mass.
Dar viena lietuvaitė išsi

skyrė iš gyvųjų tarpo. Liepos 
10 dieną mirė Anna Stasiutė- 
Večkienė iš 11 Altamont St. 
Mirė Mass. General Hospital, 
Bostone.

Anna buvo ilgametė Law
rence gyventoja ir veikėja. 
Ten gyvendama ji priklausė 
prie darbininkiškų organiza
cijų, dainavo Liaudies Chore, 
daug dirbo Maple Parke, ne
buvo tokio parengimo, kad ji 
ten nesidarbuotų. Priklausė 
prie Lithuanian Women’s Ci
tizens Club. Iš amato buvo 
audėja ir dirbo Lawrence.

Amerikoje velionė išgyve
no 65 metus. Paskutinius de
vynis metus gyveno Haver- 
hillyje. Išaugino ir išmokslino 
mokytojos profesijos dukterį 
Olgą, kuri dabar mokytojauja 
Haverhill High School.

Laidotuvės įvyko liepos 12 
d. Palaidota šalia savo vyro 
Augusto, Linwood Cemete
ry, Haverhill, Mass. Šerme
ninėje patarnavimas buvo ge
ras. Per visą laiką Miss Sta- 
nice V. Vidūnas grojo vargo
nais. John A. Stunza pasakė 
atsisveikinimo kalbą šerme
ninėje ir prie kapo. Kalbėjo ir 
Juzakienė.

Per visą rytą lietus smar
kiai lijo, bet palydovų nesu
laikė. Buvo daug gražių gė
lių. Palydovai nuo kapinių 
buvo pakviesti į restorantą ir 
pavaišinti. Viso buvo 32 žmo
nės.

Olga savo motiną labai gra
žiai pagerbė. Už tai garbė, 
tau Olga.

Mirusiai ramybė, o dukrai 
ir giminėms užuojauta.

KLAIDŲ PATAISYMAS
Liepos 11 dit uos korespon

dencijoje iš Haverhill įvyko 
klaidų. Parašyta Ieva Būga, o 
turėjo būti Ieva Buja; para
šyta Cranforde, o turėjo būti 
Bradforde; parašyta Louise 
Marksvilis, o turėjo būti 
Louise Macksvitis parašyta 
Kale Hospital, o turėjo būti 
Hale Hospital. Darbininkė

Binghamton. N.Y.
Palaidojome draugę pažan- 

gietę Josephine Kasky (Kar- 
čauskienę). Mirė sulaukus 86 
metų amžiaus. Per eilę metų 
velionė priklausė prie LDS 6 
kuopos ir kitų organizacijų. 
Reakcijos laikais buvo perse
kiojama kaip komunistė.

Velionė buvo lenkų tauty
bės kauniškė, bet mylėjo da
lyvauti su lietuviais. Paliko 
liūdinčius dukterį Olgą ir sū
nų Charlie ir keletą anūkų ir 
proanūkių. Palaidota Kalva
rijos kapinėse.

Ilsėkis, miela drauge, atli
kus daug gerų darbų per savo 
gyvenimą.

Jonas Vaicekauskas

Nusižudė ar 
b vo nužudyti

Liepos 17 dieną New Yorke 
po 420 East 72nd Street, 
rasti negyvi dvynukai broliai, 
45 metų amžiaus. Abudu bu
vo nevedę ir gana žymūs, 
populiarūs gydytojai. Tai 
bn ’ Cyr’l ir Stewart Mar- 
cu

Tragedijos priežasties poli
cija dar nėra nustačiusi. 
Apartamente, kuriame abu 
gyveno, rasta viskas sujauk
ta, suversta, bet nieko neiš
nešta. Plėšikai būtų juk ką 
nors pavogę ir išsinešę.

Todėl linkstama prie išva
dos, kad jiedu nusižudė. Bet
gi, iš kitos pusės, tie, kurie 
juos pažinojo, teigia, kad 
abudu buvo normalūs, ra
mūs, darbštūs gydytojai. Tai 
kodėl žudėsi, jeigu žudėsi?

VVashingtonas. - Prieš ke
lias dienas Tarybų Sąjunga 
nupirko 117 milijonų bušelių 
kviečių, o praeitą pirmadienį 
vėl užsisako 177 milijonų bu
šelių kukurūzų ir miežių.

MU'®? Y©M©

Praeitą savaitę iš darbo 
paleisti 1,434 sanitacijos dar
bininkai. Atleisdamas šiuos 
darbininkus, majoras Beame 
pasakė, kad kiti 900 sanitaci
jos darbininkų bus išmesti iš 
darbo pabaigoje šio mėnesio. 
Pranešta, kad šiukšlių ir iš
matų rinkimas bus nukirstas 
per pusę, gal bus atliekamas 
tik kartą per savaitę.

Miesto majoras Beame pla
nuojąs dabartines miesto 
darbininkų algas užšaldyti, o 
visokių pafeigūnų (viršinin
kų) algas nukirsti 10 procen
tų.

Kaip į tai visą pažiūrės 
miesto darbininkų darbo uni
jos? Kokių priemonių jos 
griebsis tiems miesto val
džios planams pasipriešinti?

Dr. Lilly Bruck
Ji yra miesto Konsiumerių 

Biuro direktorė. Ji buvo pa
skirta atleidimui iš darbo. 
Bet ji pasisiūlė dirbti tik už 
vieno dolerio metinę algą ir 
pasiliko savo poste rūpintis 
vartotojų reikalais. Ji pragy
vena iš gydymo profesijos.

Tai naujas gaisragesių unijos 
prezidentas. Unijos nariai 
buvo nusivylę senąja vadovy
be. Vadovybę kaltino, kad ji 
neiškovojo algų pakėlimo ir 
nepasipriešino atleidimui iš 
darbo 900 gaisragesių. Nau
jasis prezidentas ir su juo 
laimėję kiti unijos viršininkai 
žada geriau ir energingiau 
ginti darbininkų reikalus.

Werner H. Kramarsky
Jis yra New Yorko Valsti

jos Žmogaus Teisių Komisio- 
nierius, gyvena New Yorko 
mieste. Tai ikštai vietai jį 
pasirinko ir pasiskyrė gub. 
Carey.

Žmogaus Teisių Komisio- 
nieriaus pareigos yra saugo
ti, kad tos teisės New Yorko 
valstijoje nebūtų paneigia
mos arba siaurinamos. O tai 
svarbu ypač tautinėms bei 
rasinėms mažumoms.

San Francisco, Cal.

SĖKMINGA PRAMOGA
Liepos 13 įvyko puiki pra

moga bei piknikas svetingų 
žmonių Ed. ir Janet Hume 
gražiajame kieme, kurį ge
riau tiktų pavadinti zoologi
jos parku. Šių mielų ir geros 
valios žmonių sodyba pilna 
įdomybių su įvairiais paukš
čiais ir kitais gyvūnais. Be to, 
ši visa aplinka vien sodo 
vaizdas.

Ši pramoga buvo suruošta 
Oaklando LLD kuopos narių. 
Taipgi liepos dienos grožis ir 
puikios vaišės atsilankusius 
svečius puikiai nuteikė. Tarp 
svečių buvo retas svetys - tai 
daktaro Jono Kaškevičiaus 
(kurio gyvųjų tarpe jau nėra) 
sūnus Ivan Kirov-John Kas- 
kevich. Įdomu buvo žodį kitą 
tarti su draugiškos nuotaikos 
artistu. Tarp kit ko Ivanas 
sakė, kad prie progos jam 
labai norėtųsi aplankyti jo 
mielo tėvo labai numylėtą 
gimtinę Lietuvą.

Ši puiki sueiga neapsiėjo be 
gimtadienių jubiliatų, ku
riems buvo palinkėta daug 
gero ir sudainuota dar daug 
gimtadienių. Štai jie: Doro
thy Machulis, Aleksas Taraš- 
ka. Dar buvo ir daugiau 
jubiliantų, kurių - šiuos žo
džius rašydamas neprisime
nu.

Šios dienos vaišes rūpestin
gai gamino ir patarnavo ga
bios šeimininkės Dorothy 
Machulis, Violet Taraškienė, 
Ksvera Karosienė, Ig. Kama
rauskas patarnavo ištrošku- 
siems.

Šios jaukios pramogos ruo
šėjų vardu noriu tarti nuošir
dų padėkos žodį maloniems 
šeimininkams už jų gražiąja 
vietovę.

Beje, šios apylinkės dažno
kose pramogėlėse pasigenda
ma buvusių veiklių Jono ir 
Marytės Ginaičių, tačiau teko 
išgirsti, kad Jono sveikata 
pablogėjo. Labai gaila, ir mes 
visi linkime, kad Jono sveika
ta greit sutvirtėtų ir kad jis 
vėl atsilankytų į draugiškas 
sueigas bei pramogas.

Išvyko I Lietuvą
San Francisco LLD 153 

kuopos veikli narė Valė Sut- 
kienė liepos 16 paliko San 
Francisco ir tos pačios dienos 
vakare iš New Yorko su 
antrąją Literatūros Draugi
jos grupe iškeliavo į Tarybų 
Lietuvą. Geriausi linkėjimai 
Valei kelionėje, puikios vieš
nagės Lietuvoje ir laimingai 
grįžti į namus. L-ma

Brockton, Mass.
Truputis iš spaudos ir LLD 

60 metų gyvavimo sukakties 
atžymėjimui pikniko, kuris 
įvyko liepos 20 d. Worcester, 
Mass.

Labai gaila, kad iš Brockto- 
no mes tik trys tegalėjome 
parengime dalyvauti. Tai bu
vo Ch. Ustupas, Al. Skirmon- 
tas ir aš.

Mūsų LLD 6 kuopos gera 
spaudos rėmėja Aida White 
sako: “Aš negaliu dalyvauti 
piknike, tai aukoju Laisvei 
$10”. Tai graži pradžia. Gal ir 
daugiau rastųsi draugų, ku
rie norėtų prisidėti su auko
mis, nes vasaros metu laik
raščiui parama yra labai rei
kalinga. Kurie norėtumėte 
prisidėti su aukomis, pašau
kite mane - 586-0693. Aš 
mielai patarnausiu.

Ir piknike gavau paramos 
“Laisvei”. Atnaujinau dvi 
prenumeratas. Prenumeratą 
atsinaujino Dawnis Monica, 
iš Brighton, Mass, ir užsimo
kėjo $10, o E. Pilkauskas iš 
Worcesterio už prenumeratą 
pasimokėjo $9 ir pridėjo aukų 
$11 - viso $20. Tuo bū j 
“Laisvei” pasiunčiau $40.

Tikiu, kad apie patį pikniką 
parašys patys worcesterie- 
čiai. S. Rainardas

Išvyko lll-oji LLD
ekskursija į Lietuvą

H. Feiferienė
Šio mėnesio 16 dieną, 8:15 

vai. vakare, į Tarybų Lietuvą 
išskrido H-oji LLD ekskur
santų grupė Finnair lėktuvu 
iš Kennedy aerodromo.

Grupėje matėsi daug pažįs
tamų veidų ir žinomų vardų 
iš Floridos, Connecticut, 
New Jersey, New York, Mi
chigan, Massachussetts, ir 
viena lietuvaitė net iš Hono
lulu - Hawaii. Grupės vadovė 
— LLD Centro sekr. leva 
Mizarienė.

Ekskursantai viešės Tary
bų Lietuvoje 10 dienų. Pir
momis dienomis dalyvaus L. 
T. Respublikos dainų ir šokių

šventėje. Pasiklausys didin
go masinio dainavimo Vingio 
parke, pasigėrės šauniais šo
kėjais Žalgirio stadione. Kad 
tik pasitaikytų palankus 
Oras. Kiek girdėjom, šiemet 
Lietuvoje gana šilta vasara.

Po šventės, kiekvienas eks
kursantas galės aplankyti sa
vo gimtinę, tėviškę ir gimi
nes.

Daugelis turistų, prieš iš- 
vyksiant į Lietuvą, įteikė 
“Laisvei” aukų, kurios bus 
paskelbtos atskirai.

Ši grupė grįš atgal į New 
Yorką Aeroflot lėktuvu lie
pos mėnesio 30 dieną.

Aerodrome išlydint ekskursantus: Helen Feiferienė, Ilzė 
Bimbienė ir Robert Feiferis.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kostancija Karpavičienė
| 1974 m. liepos 26 d.
| išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, palikdama mus visiems
į laikams.

■ Mes pasilikę su liūdesiu,
j Jonas-vyras

Olga - duktė ir jos vyras j 
Edward - sūnus

J Ronald - anūkas

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Jurgiui Bernotui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai - Uršulei, dukrai ir 

žentui Aldona ir John Katinis, anūkams ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

MOTIEJUS KLIMAS 
EMILIJA KRUPSKI [KLIMAITĖ]

Mirus

Jurgiui Bernotui
Pamatęs “Laisvėje”, kad tragiškai mirė mano per daugelį 

metų buvęs asmeniškas, mielas ir teisingas draugas, labai 
susijaudinau. Mane tokia žinia taip sukrėtė, kad per kelias 
dienas negalėjau rašyti.

Širdingiausia užuojauta jo žmonai Uršulei, dukrai Aldonai 
ir jos šeimai ir giminėms.

CH. NEClUNSKAS
Hicksville, N. Y.

Minis

Juozui Juškevičiui
Reiškiu gilią užuojautą jo broliui Walter Yuskovic 

(Juškevičiui), Stamford, Conų., ir visiems velionio artimie- 
siams. ,

J. SIURBA

Jono Gasiūno
mirties metinės

Jonas Gasiūnas
Šio mėnesio 6 dieną sukako 

vieneri metai, kai atsisveiki
nome su buvusiu žurnalistu - 
“Laisvės” redaktorium Jonu 
Gasiūnu.

Tą saulėtą dieną susirinko 
Cypress Hills kapuose jo 
bendražygiai draugai, užklo
jo jo karstą gėlėmis ir su 
didžiuliu skausmu širdyse iš
siskirstė, reikšdami velioniui 
pagarbą už jo pasišventimą 
visuomeniniuose darbuose ir 
žurnalistikoje.

Pažinau arčiau Joną Gašlū
ną, kuomet “Laisvės” redak
torius Antanas Bimba, 1974 
metų birželio mėnesį, viešėjo 
Tarybų Lietuvoje. Tuo metu, 
per 5 savaites, Jonas Gasiū
nas redagavo “Laisvę”, o aš 
pakviesta pagelbėjau jam, 
kur tik jis numatė reikalą ar 
skubumą. Pažinau jį kaip ge
rą, širdingą ir susikalbamą 
draugą.

Negailestinga mirtis iš
traukė iš mūsų tarpo ryžtin
gą, stiprų, ištikimą draugą. 
“Laisvė” neteko talentingo 
žurnalisto ir redaktoriaus. 
Tačiau darbas turi eiti pir
myn. Nors “Laisvė” turi ko
respondentų ir bendradar
bių, bet vistiek tas didelis 
atsakomingas darbas guli 
vien tik ant Antano Bimbos 
pečių.

Su pagarba prisimename 
velionį Joną Gasiūną, o jo 
šviesus atminimas ilgai išliks 
visų pažangiųjų lietuvių šir
dyse. H. Feiferienė

LLD 60TH ANNIVERSARY 
EXCURSION

July 8, 1975

Robert J. Ellyn Travel, Inc.
501 Fifth Ave. - Suite 1605 
New York, N.Y. 10017

Dear Mr. Ellyn:
On behalf of my sister, 

Mrs. Natalie Phillips, and 
myself I wish to thank you 
for including us in travel with 
the above group.

In spite of the hardships of 
jet lag and loss of sleep 
because of the time element, 
we thoroughly enjoyed our 
trip and arrangements made 
by your agency.

Our guide, Roma, was a 
delight and made every ad
venture a simple and pleas
ant one for us. Her knowl
edge of the history of the 
sites we visited and eloquent 
English made it a very tire
less journey. On this trip we 
saw many places and things 
we had missed previously.

The arrangements made 
by thetfolks of LLD to Lith
uania were most appreciated 
by us, for it permitted us to 
see a collective farm, a lum
ber industry, a cotton pro
duction plant, and the splen
did luncheon in Alytus. We 
were greeted by costumed 
young people delightfully in 
several places. We renewed 
our pride in our countrymen, 
who have always been most 
gracious in very adverse 
times.

It was also reassuring to 
see our relatives in much 
better circumstances.

We are most grateful to 
you for making our journey 
so pleasant. Thank you very 
much. Sincerely,

Josephine A. Yodis

Direktorių 
dėmesiui

Laisvės Bendrovės direkto
rių tarybos susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 5 dieną, 2 
vai. po pietų, “Laisvės” salė
je. Visi nariai dalyvaukite.

Administratorė E. Mizarie
nė jau bus jau sugrįžusi iš 
Lietuvos ir dalyvaus susirin
kime. Valdyba

She shot her
own son

I was reading in the news
paper that Mrs. Mary P. 
Lombardi, who lives in Ohio, 
was very upset because her 
18-year-old son used drugs. 
Mrs. Lombardi, 47, is a 
school teacher, her son was 
an unemployed high school 
dropout.

“I knew she was having 
trouble with her son, but she 
was always a very composed 
person,” said one of the 
neighbors.

Her son Joseph was rushed 
from his home in an ambu
lance to the emergency roofn 
at night for treatment of a 
drug overdose. His parents 
went with him. He was yel
ling obscenities and they had 
to strap him down to quiet 
him.

Mrs. Lombardi asked the 
nurse to leave her and her 
son alone for a minute so she 
could talk to him. What she 
did was - shot him.

“She’s a very fine teacher 
and very well thought of,” 
said the principal of the 
school where Mrs. Lombardi 
teaches.

Another young life was lost 
and unlimited agony caused 
because of the narcotics epi
demic in the United States. 
Nothing much has been done 
to control the drug traffic 
which is the responsibility of 
our government. Rze

BRIEFS
The popular Jefferson 

Bookstore on Union Square 
in Manhattan (100 East 16th 
Str., New York City) in it’s 
list of the recommended 
books to read we find as the 
first one “Laisve’s” editor’s 
Anthony Bimba’s The Molly 
Maguires. The amazing thing 
about it is that the first 
edition of Bimba’s book ap
peared way back in 1932, 
forty-three years ago, and 
still is widely sold and read. 
The book is about the labor 
movement in the United 
States - about the militant 
struggles of the coal miners o 
Pennsylvania in the second 
part of the 19th century, 
among whom the Irish immi
grants played the leading 
role. It must still have a very 
significant historical value.

♦ ♦ ♦
A series of postage stamps 

have been issued in the 
U S S R to mark the joint 
Soviet-American test flight 
of Soyuz and Apollo space
crafts. The stamps show por
traits of the members of the 
first crews of the Soyuz and 
Apollo.

* ♦ *
Angry teachers are meet

ing in Conventions in Los 
Angeles and Hawaii. Federal 
policies have embittered 
them, and they feel betrayed 
by the failure of state legisla
tures to sustain educational 
standards.

* * ♦
Some 10,000 Soviet jazz 

fans gave an ecstatic wel
come in Moscow to a group of 
American musicians recent
ly. An evening was devoted 
to Louis Armstrong.

* * *
Public protests in Canada 

have won a deportation order 
against South Vietnamese 
Lieut. General Dang Van 
Quang. Ilse




