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KRISLAI
Turėtą būti priešingai 
Tik per kovą ir kraują 
Kai melai ir šmeižtai bejėgiai 
0 vis tiek neatsako 
Karalius Maskvoje!

A. BIMBA
Pirmą kartą šios šalies isto

rijoje politinių partijų rinki
mines kampanijai finansuoja 
federalinis iždas, bet ne visų 
partijų. Tiktai didžiųjų kapi
talistinių partijų!, Kas turi, 
tam ir duoda. Keista, ar ne?

0 turėtų būti kaip tiktai 
priešingai. Pav., Komunistų 
Partija ir Socialistų Partija 
negauna nei sudilusio nikelio. 
O komunistai ir socialistai bei 
jų šalininkai piliečiai lygiai 
moka valdžiai mokesčius.

Tokia sistema baisiai netei
singa.

Bet, žinoma, kapitalistinių 
partijų rankose ir valdžia, ir 
Kongresas, o jos visad rūpi
nasi tiktai savo interesais.

Pietų Afrikoje vėliausi įvy
kiai dar kartą akivaizdžiau
siai parodo, kad anglų kolo
nistų jungo nusikratyti tega
lima tiktai per kovą. Tai 
pasaulis matė ir įsitikino jau 
prieš du šimtus metų, kai 
Amerikos kolonijos tiktai per 
kovą ir kraują laimėjo nepri
klausomybę.

Pavergėjai nebesiskaito su 
sveiku protu. Diktatorius 
Vorster pareiškė, kad saujelė 
baltųjų panaudos visas prie
mones, nors tam reikėtų ir 
upelius kraujo pralieti, nu
malšinti juodųjų žmonių suki
limą ir atsteigti “tvarką”. O 
jų tvarka, tai saujelės kolo
nistų tvarka neleisti milijo
nams vietos gyventojų pa
tiems tvarkytis ir spręsti sa
vo ateitį. ’

Argi Mr. Vorster nemato, 
kad visa Afrika, visos 46 
šalys prieš jį? Dabar ir Jung
tinių Tautų Saugumo Taryba 
jį vienbalsiai pasmerkė. Jis 
pučia prieš audrą . . .

Mums įdomu ir džiugu, kad 
šiemet tiek daug Amerikos 
visų kartų lietuvių yra pasi
ruošę aplankyti Tarybų Lie
tuvą. Džiugu, kad reakcinės 
spaudos melai, šmeižtai ir 
gąsdinimai pasirodė bejėgiais 
prieš lietuvių meilę savo arba 
savo tėvų gimtajam kraštui. 
Nori jį pamatyti ir su jo 
gyvenimu susipažinti ir tie, 
kurie jame nėra buvę, jo nėra 
matę, o tik apie jį girdėję nuo 
savo tėvelių. Kaip tik prieš 
tokių lietuvių lankymąsi 
Lietuvoje seniai įtūžusią ko
vą veda reakcinė spauda ir 
visokie “veiksnių” komitetai.

Pastebėjau, kad Bostono 
menševikų laikraštis labai su
pyko ant mūsų, kam mes jį 
pasmerkėme už teisinimą 
ČIA (Central Intelligence 
Agency) kriminališku darbų 
namie ir užsienyje. Kaip ži
nia, aną dieną “Keleivis” pra
keikė Amerikos Komunistų 
Partijos generalinį sekreto
rių ir prezidentinį kandidatą 
Gus Hali už siūlymą ČIA ir 
FBI (Federal Bureau of In
vestigation) likviduoti—už
daryti, nes jų veikla nesude
rinama su Amerikos žmonių 
demokratinėmis teisėmis ir 
civilinėmis laisvėmis,

“Keleivio” redaktorius ba- 
žjasi, kad už tas jo laikraščio 
paslaugąs jis nesąs gavęs iš 
ČIA nė vieno dolerio. Bet jis 
nė žodžiu nepasiaiškina, ko-

Vokietijos socialdemokratai 
jau pasiruošę rinkimams

Italijos didžiųjų partijų vadai Didelė dauguma amerikiečių 
nenori išvažiuoti iš Libano

Dortmund. — Praeitą sa
vaitgalį čionai įvyko Vakarų 
Vokietijos Socialdemokratų 
Partijos, kuri šiandien tą 
šalį valdo, konvencija, skirta 
pasiruošimui būsimiems par
lamento rinkimams, kurie, 
kaip žinia, įvyks šių metų 
spalio mėnesį. Sakoma, kad 
tai buvo sėkmingiausias ir 
entuziastiškiausias šios par
tijos suvažiavimams. Jam va
dovavo dabartinis V. Vokieti
jos premjeras Schmidt ir bu-

$

Unijos biurokratas

Frank Fitzsimmons
Už praėjusioje Sunkveži

mio Vairuotojų Unijos kon
vencijoje pasireiškusį didelį 
unijos vadovybe nepasitenki
ną unijos prezidentas Frank 
Fitzsimmons kaltina “raudo
nuosius”. Ypatingai jis pyks
ta ant tų delegatų, kurie 
priešinosi pakėlimui viršinin
kams algų. Paties Fitzsim- 
monso dabartinė metinė alga 
$165,000 į metus.

Santiago. — Amerikos 
Valstybių Organizacija priė
mė raginimą fašistinei val
džiai, kad ji atsteigtų Čilėje 
demokratines laisves. 23 ša
lys balsavo už rezoliuciją, o 
Brazilija ir Čilė susilaikė nuo 
balsavimo.

kiais kitais sumetimais jis 
gina ir teisina ČIA veiklą, 
kurią jau viešai yra pasmerkę 
ir senatims komitetas, ku
riam vadovauja senatorius 
Church.

Ne tik komunistai, bet visi 
geros valios amerikiečiai ta 
veikla piktinasi ir ją smerkia, 
o “Keleivis” už ją galvą gul
do.

Jordano karalius Hussein 
neseniai su oficialiu vizitu 
lankėsi Jungtinėse Valstijose 
ir tarėsi su mūsų vyriausybe. 
Bet, matyt, jis nori gerų 
santykių ir socialistiniai-s 
kraštais. Šiomis dienomis su 
oficialiu vizitu jis taip pat 
lankėsi ir Tarybų Sąjungoje 
ir tarėsi su tarybine vyriau
sybe. <

Komunistai tariasi su kara
liumi, su monarchu!

Kodėl ne? Valdžios forma 
ar turinys yra Jordano žmo
nių reikalas. Jeigu jie tole
ruoja karalių ir leidžia jam jų 
vardu kalbėti, jų šaliai atsto
vauti, jų reikalas.

Taip pat Anglija toleruoja 
karalienę ir monarchiją. So
cialistinės šalys taip pat ir su 
Anglija siekia ir nori kuo 
plačiausių ir geriausių santy
kių. Tai yra detentės, taikaus 
tautų ir valstybių sugyveni
mo politika, kuria praktikoje 
vykdo Tarybų Sąjunga. 

vęs premjeras Willy Brandt. 
Abudu kalbėjo apie didelius 
socialdemokratams valdant 
šalies laimėjimus. Schmidt 
gyrėsi, kad V. Vokietijai la
bai sekasi ekonominę krizę 
nugalėti. Girdi, mums pavy
ko bedarbių armiją sumažinti 
net 400,000 ir dabar bedar
biai besudaro 4.3 proc. visų 
darbo jėgų.

Vakarų Vokietija, socialde
mokratams valdant, daug ge
ro padarius ir tarptautiniuose 
reikaluose. Ji žymiai prisidė
jus prie sumažinimo į tampos 
tarp Rytų ir Vakarų, tai yra 
tarp socialistinio ir kapitalis
tinio pasaulių.

Kaip su ateitimi? Kaip su 
būsimais rinkimais? Žinoma, 
socialdemokratai tikisi vėl 
laimėti ir Vakarų Vokietijai 
vadovauti.

Schmidt ir Brandt labai 
aštriai kritikavo krikščionis 
demokratus, kurie būsi
miems rinkimams iškėlė šūkį 
— “socializmas ar laisvė”. 
Vadinasi, jeigu socialdemo
kratai laimės, “turėsime so
cializmą, bet nebeturėsime 
laisvės”. Jų kandidatas į bu
simuosius premjerus, jeigu 
jie laimėtų rinkimus, yra Hel
mut Kohl.

Tokia kryptis gali 
būti labai pavojinga

Washingtonas. —- Sakoma, 
kad Jungtinių Valstijų vy
riausybė yra pasimojusi žy
miai pakeisti savo politiką 
Afrikoje. Iš vienos pusės, 
labai gerai, kad jinai daugiau 
dėmesio kreipsianti į pastan
gas pasiekti pietinėje Ameri
koje juodųjų žmonių daugu
mos valdymą. Bet, iš kitos 
pusės, ji daugiau įsitrauk
sianti į palaikymą militarinių 
jėgų balanso centrinėje Afri
koje. Praktikoje tas reikštų 
Amerikos ginklų ir ginkluotų 
jėgų į sivėlimą į Afrikos kon
tinentą.

Ką toks militarinis žygis 
atneštų ne tik Amerikai, bet 
ir pasauliui, jau turėjome 
pavyzdį su Indokinija. Tai 
pavojus, nuo kurio Amerikos 
žmonės turėtų savo vyriausy
bę sudrausti.

Corning, N. Y. — Stam
bioji Corning Glass Works 
kompanija atšaukia net 
360,000 stiklinių (“percola
tors”), nes jie visi yra defek- 
tingi. Kurie jie yra juos nusi
pirkę, gali sugrąžinti į krau
tuvę, kurioje pirko, ir gaus 
arba pinigus, arba naują vir- 
duliuką.

Nepaprasta 
talka Bostone

Bostonas. — Čionai yra 
suvažiavę jauni pažangūs 
veikėjai iš Rhode Island. Cle
veland© ir Washington© pa
dėti komunistams rinkti pilie
čių parašus už Komunistų 
Partijos prezidentinius kan
didatus Gus Hali ir Jarvis 
Tyner. Mat, reikia surinkti 
net 37,000 parašų, norint, 
kad jie Massachusetts valsti
joje bųtų legališkai pripažinti 
kandidatais. Tai milžiniškas 
darbas. Bet su tokia nepa
prasta talka tikimasi tikslą 
pilnai pasiekti ir laiku valsti
jos valdžiai įteikti reikalingą 
parašų skaičių.

Enrico Berlinguer 
komunistų vadas

Aldo Moro 
krikščionių vadas

Italijos rinkimai politinės 
krizės nepašalino, nors

komunistų laimėjimai žymusII

Roma. — Praeitą savaitga
lį (birželio 20-21 dd.) įvykę 
Italijos parlamento rinkimai, 
kuriais labai domėjosi visas 
pasaulis, paliko politinę si
tuaciją beveik tokią pat, ko
kia buvo prieš rinkimus. 
Krikščionių Demokratų Par
tija pasilieka didžiausia parti
ja. Senate ji turės 39 procen
tus atstovų, o Komunistų 
Partija 34.1 proc. Atstovų 
Rūmuose krikščionys kontro
liuos 38.7 proc., o komunistai 
— 34.8 proc.

Šiuose rinkimuose, palygi
nus su 1972 metais parlamen
to rinkimais, krikščionys de
mokratai pakėlė savo balsus 
tik labai mažai — nuo 38.8 
proc. iki 39 proc. Tuo tarpu 
komunistai laimėjo gana ge
rai, būtent — nuo 27.2 proc. 
paaugo iki 34.1 proc.

Dabar Italijos parlamento

Vaizdas Pietų
Afrikoj®

Pietų Afrikos studentai neša 
nužudyto studento lavoną.

United Nations, N. Y. 
Praeitą savaitę Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba pa
smerkė Pietų Afrikoje baltų
jų teroristų vedamą terorą 
prieš juoduosius gyventojus. 
Policija puola ir be jokio pasi
gailėjimo šaudo demonstruo
jančius studentus.

Labai nepaprasta, kad pa
smerkimas priimtas vienbal
siai. Visi Tarybos nariai, ku
rių yra 15, balsavo už. Balsa
vo ir Anglijos atstovas, nors, 
kaip žinoma, kolonistai yra 
atėjūnai iš Anglijos. Per labai 
daug metų Pietų Afrika buvo 
Anglijos kolonija. Dar tik 
neseniai pasiskelbė nepri-, 
klausoma respublika.

Atstovų rūmuose iš 630 narių 
263 bus krikščionys demokra
tai, o 228 komunistai; Senate 
iš 315 narių — 125 krikščio
nys, o 116 komunistų.

Italijos Socialistų Partija 
prakišo labai daug ir esanti 
rinkimais giliausiai nusivylu
si. Naujajame parlamente ji 
tekontroliuos apie 10 procen
tų balsų! Įdomu tas, kad 
socialistai tik todėl išėjo iš 
krikščionių demokratų suda
rytos koalicijos ir privertė 
paskelbti naujus rinkimus, 
kad tikėjosi juose daug laimė
ti, o išėjo priešingai. Iš nusi
vylimo rinkimų rezultais So
cialistų Partijos žymus veikė
jas, partijos sekretoriaus pa
vaduotojas Giovanni Mosca 
rezignavo ir reikalauja, kad 
partijos vadovybė būtų per
leista per aštrios kritikos še- 
rengą.

Vadinasi, Italijoje politinė 
krizė su rinkimais nepasibai- 
gė. Priešingai: dargi gerokai 
paaštrėjo.

Ko dabar tikimasi ir laukia
ma?

Tikimasi, kad ir vėl krikš
čionys demokratai mosis su
daryti koaliciją su socialistais 
ir sudaryti vyriausybę. Kaip 
tik to, girdi, trokšta Italijos 
buržuazija ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų vyriausybė. 
Priklausys nuo socialistų, ką 
jie užgiedos . . .

Beje, Italijos sostinėje Ro
moje komunistai šiuose bal
savimuose jau pralenkė 
krikščionis demokratus. Už 
jų kandidatus čia paduotą 2.4 
proc. daugiau balsų negu už 
krikščionių!

Washingtonas. — Demo
kratų partijos taisyklių komi
tetas atmetė moterų reikala
vimą lygybės būsimose jos 
konvencijose. Manoma, kad 
šiuo vadų nusistatymu mote
rys labai pasipiktins.

50,000 darbininkų 
paskelbė streikų

Bostonas. — Su šios savai
tės pradžia sustreikavo 
50,000 Massachusetts val
džios tarnautojų-darbininkų. 
Jie reikalauja naujo kontrak
to, kuris dvejų metų bėgiu jų 
metinę vidutinę algą pakeltų 
$3,600. Valdžia pasiūlė pakel
ti tik $2.175. Darbininkai jos 
pasiūlymą atmetė ir stojo į 
kovą už savo reikalavimus.

Beirut, Libanas. — Birže
lio 20 dieną čia įplaukė di
džiulis Amerikos karinis lai
vas tikslu evakuoti (išvežti) 
amerikiečius ir kitus svetim
taučius. Bet jis surado tiktai 
263 norinčius palikti Libaną, 
nepaisant ten siautėjančių 
kruvinų kovų tarp krikščio
nių ir musulmonų. To, matyt, 
buvo nesitikėta. Buvo įsi
vaizduota, kad akyvaizdoje 
esančio pavojaus, visi sve
timšaliai yra ištroškę kuo 
greičiausiai apleisti šią aš
triausių kovų audros apimtą 
kraštą.

Apskaitoma, kad šiandien 
Libane yra apie 1,800 Ameri
kos piliečių. Tik vienas jų 
dešimtadalis skubinosi išva
žiuoti. Dauguma, matomai, 
tiki, kad audros praeis, kad į 
Libaną neužilgo sugrį š ra
mybė ir jie galės ten dar 
pagyventi taip, kaip gyveno 
iki šiandien.

Paryžius. — Š ios savaitės 
pradžioje čia atvyko Jungti
nių Valstijų valstybės sekre
torius Henry Kissinger daly
vauti Europos Bendradarbia
vimo ir Vystymosi Organiza
cijos susirinkime. Ga jis taip
gi susitiks su Prancūzijos 
prezidentu d‘Estaingu.

Anglijos darbo 
unijos užgyrė 
valdžios reikalavimų

Londonas. — Darbiečių 
valdžia patvarkė, kad Angli
jos organizuoti darbininkai 
savo reikalavimus algų pakė
limo apribotų 4.5 procento. 
Buvo manyta, kad tokiam ap
ribojimui darbo unijos pasi
priešins, nes reikmenų kai
nos yra daug aukščiau paki
lusios. Bet jos valdžios reika
lavimą užgyrė. Tas laikoma 
dideliu valdžios laimėjimu.

Nebesusitiks su 
užsieniečiais

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublikos komunistų 
vadas Mao Tse-tung nebesu
tiksiąs su vizitoriais iš užsie
nio. Taip paskelbė valdžia. 
Matyt, Mao sveikata yra taip 
pašlijus, kad jo veiklą tenka 
labai apriboti.

Libane nužudyti Amerikos diplomatai

Francis F. Meloy
Jungt. Valstijų ambasadorius

Birželio 16 dieną važiuo
jančius automobiliu Libano 
sostinėje Beirute nežinomi 
piktadariai nušovė. Taipgi 
žuvo ir automobilio vairuoto-

J

Talcott W. Seelyje

Naujasis Amerikos 
ambasadorius

Washingtonas. — Vietoje 
Libane nužudyti JAV amba
sadoriaus Meloy, prezidentas 
Fordas paskyrė Talcott W. 
Seelyje, iki šiol mažai girdėtą 
diplomatą.

Fordui betrūksta 
85 delegatų

Pranešama, kad preziden
tas Fordas jau turi užtikrintų 
1,045 delegatų. Jam betrūks
ta 85 delegatų nominacijoms 
laimėti. Beveik užtikrinta, 
kad jis nominacijas laimės. 
Reagan gerokai atsilikęs.

Tuo tarpu demokratas 
Jimmy Carter jau turi 1,556 
delegatus, 51 daugiau negu 
reikia nominacijas laimėti.

Reikalavimas
Washingtonas. — Milita- 

rizmo priešai įteikė prezi
dentui Fordui su 21,000 para
šų reikalavimą, kad būtų atsi
sakyta pasimojimo statyti 
viršgarsinį bomberį “B-I”. 
Jo pastatymas kainuos kelis 
bilijonus dolerių. Jie reika
lauja tuos pinigus skirti Ame
rikos liaudžiai naudingiems 
reikalams.

Tel Aviv. — Pranešama, 
kad Izraelio archeologai iz
raeliečių okupuotame arba 
Sinajuje atkasė £800 metų 
senumo tvirtovę. Moksliniu 
požiūriu atradimas yra labai 
svarbus.

Robert O. Waring
Ambasadoriaus ekonominis 

patarėjas
jas. Žudytojų motyvai tebėra 
neišaiškinti. Ambasadorius 
Meloy tik prieš mėnesį buvo 
pasiųstus eiti pareigas.
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Tuo klausimu negali būti dviejų nuomonių
Libano sostinėje Beirute birželio 16 dieną nužudymas 

Amerikos diplomatų ambasadoriaus Francis E. Meloy ir jo 
ekonominio patarėjo Robert G. Waring negali būti pateisi
namas jokiais sumetimais, jokiais išrokavimais, jokiais 
išsisukinėjimais. Nepaisant kas per vieni tie žudikai būtų, 
palestiniečiai ar libaniečiai, tai žmogžudžių darbas, tai 
darbas šaltakraujų kriminalistų.

Toks teroras prieš jokios valstybės pasiuntinius neiš
sprendžia jokios problemos. Jis tiktai gadina santykius tarp 
valstybių ir žmonių, teršia atmosferą, gimdo kerštą, veda 
prie naujų ekcesų bei kraštutinybių.

Tokiam terorui turėtų būti paskelbta ir pradėta griežčiau
sia, aštriausia be jokio pasigailėjimo kova ne tik vienoje 
kurioje šalyje arba valstybėje, bet visame pasaulyje. Tegu 
nuo dabar galvojantieji apie tokius teroristinius žygius žino, 
kad jie niekur, jokiame pasaulio kampe nesuras ir negaus 
nei pritarimo, nei užtarimo, nei užuojautos nei prieglaudos.

Gaila, kad mūsų Amerikoje iki šiol tokio griežto nusistaty
mo prieš tokį terorą nebuvo.Pav., tomis pačiomis dienomis 
New Yorke teroristai prie Jugoslavijos delegacijos Jungti
nėse Tautose buveinės išsprogdino bombą. Laimė, kad dėl 
to niekas nenukentėjo. 0 juk galėjo žūti ne vienas arba du 
Jugoslavijos atstovai, bet tuzinas ar daugiau visiškai 
nekaltų žmonių-Jugoslavijos valdžia griežtai užprotestavo 
prieš tokią kriminalystę, bet nesimato ir nesigirdi, kad 
mūsų federalinė vyriausybė, arba New Yorko miesto 
valdžia būtų dėlei to giliausiai susirūpinusios. Tai argi nėra 
padrąsinimas kitiems teroristams nesibijoti tokių žygių 
prieš kitos kurios šalies diplomatus?

0 gal gi šių dviejų Amerikos diplomatų nužudymas padės 
atidaryti akis visoms vyriausybėms, visiems diplomatams, 
visiems autoritetams be jokios išimties visuose pasaulio 
kraštuos ir kampuose ir paskatins stoti į vieningą ir 
negailestingą kovą prieš terorą ir teroristus. Tokiam 
vieningam žygiui, mums atrodo, laikas jau labai pribrendęs.

Ar kaltininkai bus iškelti ir nubausti?
Kalbame apie neseniai Idaho valstijoje Teton užtvankos 

sugriuvimą, kuris pridarė visos apylinkės žmonėms baisiau
sių nuostolių. Vien tik turto sunaikinta už daugiau kaip 
bilijoną dolerių. Apie 50 žmonių žuvo. 0 kiek vargo ir 
sielvarto tenka pergyventi tūkstančiams žmonių, neteku
siems pastogės! Sunku ir beįsivaizduoti.

0 paaiški, kad dėka kyšių ir korpucijos, užtvanka buvo 
pastatyta su dideliais trūkumais. Jau 1972 metais karo 
inžinierių buvę atkreiptas valdžios dėmesys į kaip tik tokį 
pavojų. Bet, matyt, valdžia ir jos visokie inspektoriai į tai 
nekreipė jokio dėmesio. Ir štai baisioji nelaimė . . .

Ir kas blogiausia, tai kad iki šiol nesigirdi, kad kaltininkai, 
užtvankos konstruktoriai, būtų suimti ir pašaukti atsako
mybėn. Juk negali Idaho valstijos bei federalinė valdžia 
teisintis, jog kaltininkai yra nežinomi. Ir čia, matyt, 
korupcija iškalbesnė ir galingesnė, už keleto desėtkų 
žmonių gyvybes ir tūkstančių gyvųjų ašaras . . .

Ir nesustos kraujas lietis, 
kol ten viešpataus neteisybė

Pietinė Afrika yra juodųjų žmonių šalis. Iš apie 8 milijonų 
gyventojų tik apie 300 tūkstančių yra baltųjų kolonistų iš 
Anglijos. Bet šitos baltųjų saujelės rankose visa valdžia, 
visa armija, visa pozicija. Ir jie tą kraštą valdo geležine 
ranka.

0, kaip žinia, visoje Afrikoje jau seniai eina didelis 
juodųjų žmonių atbudimas. Kai kur jie jau yra laimėję teisę 
patys save valdyti. Todėl nereikia stebėtis, kad Pietinės 
Afrikos gyventojai pradėjo nepasitenkinti saujelės atėjūnų 
viešpatavimu. Jie irgi ryžtasi kovai už pilną išsilaisvinimą.

Štai kaip reikia suprasti ir įvertinti šiomis dienomis iš tos 
šalies ateinančias audringas žinias. Pirmosiose juodųjų 
žmonių kovos gretose matome studendiją ir jaunimą 
abelnai. Jų demonstracijas be pasigailėjimo gerai ginkluota 
policija triuškina. Jau virš šimto juodųjų žmonių krito. 
Žinoma, keletas ir baltųjų policininkų paguldė savo galvas.

Ir nesimato, kad vyriausybė nusileistų ir pripažintų 
žmonėms teisę demokratiškai save valdyti. Bet taip pat 
visiems turėtų būti aišku, kad toje nelaimingoje šalyje 
nesiliaus kova ir kraujo liejimas, kol aštuoni milijonai 
žmonių neatims iš saujelės kolonistų rankų valdžią. Ta diena 
ankščiau ir vėliau turės ateiti.

ĮVAIRUMAI
• Prancūzijoje dabar yra 

apie pusantro milijono bedar
bių, 16 milijonų gyvena bu
tuose be patogumų, 26 milijo
nai — pusė gyventojų — 
praleidžia atostogas namie, 
vienas milijonas neraštingų.
• Anglijos karinės išlaidos 

1976 - 1977 finansiniais me
tais padidės palyginti su 
praėjusiais metais vienu mili
jardu svarų sterlingų.
• Per pastaruosius penke

rius metus Tarybų Sąjungos 
ir Švedijos prekių apyvarta 
padidėjo beveik tris kartus 
palyginti su ankstyvesnių

penkmečiu. Pasirašytas nau
jas ilgalaikis susitarimas dėl 
prekybos 1977 -1981 metais.
• Praėjusiais metais Italijo

je gamyba sumažėjo 9.5 pro
cento, o gyvenimas pabrango 
16,6 procento. Mokėjimų ba
lansas 1975 m. turėjo 1,129.4 
milijardo Italijos lirų deficitą.

• Kaip praneša Vatikanas, 
per septynerius metus 14,000 
dvasininkų paliko bažnyčią, o 
per pastaruosius vienerius 
metus vien iš Italijos vienuo
lynų pabėgo 7 tūkstančiai 
vienuolių.

SUTANUOTO 
REAKCININKO PIKTI 
SEILEJIMAI

Ghicagos kunigų “Drauge” 
(birž. 11 d.) savo ilgame ve
damajame “Nauja grėsmė — 
bombos ir pagrobimai” kuni
gas J. Pr. kalba apie šiandien 
lėktuvų bei žmonių pagrobi
mus ir bombų sproginimus 
prie įstaigų ir įstaigose. Ge
rai, žinoma, kad jis sakosi 
tokiam terorui nepritariąs. 
Bet jis čia taško nepadeda. 
Jis šaukia:

“Tuos baisuosius metodus 
dabar yra pasišavinę komu
nistai. Nuolat ir nuolat laik
raščiai skelbia apie žmonių 
pagrobimus, milijoninių su
mų reikalavimus, atliekamus 
teroristinių grupių, kurios 
nevengia ir pasisakyti, kad 
yra komunistai. Pagrobia de
šimtimis ar net daugiau žmo
nių lėktuvuose, terorizuoda
mi juos išsprogdinti, reika
lauja vaduotpinigių, nepaisy
dami, kiek tie žmonės turi 
pergyventi, kiek žmonės bus 
nuskriausti, įnešdami savo 
šeimos ar suskolintus pini
gus, ar kiek visuomenės bus 
nuskriausta, įnešant tas su
mas iš finansinių ir kitokių 
junginių.

Šitaip begėdiškai meluoti ir 
gali tiktai sutanuotas atbula- 
kalniečius — sutvėrimas, at
sisveikinęs su sąžine ir žmo
niškumų. Juk jisai žino, kad 
komunistai kuo aštriausiai 
pasmerkia tokį terorą. Nie
kada in niekur jie nėra tokio 
teroro praktikavę arba teisi
nę bei gynę tokius teroristus. 
Bet to negalima pasakyti apie 
patį kunigą J. Pr. ir jo bičiu
lius. Pav., kas bombas padė
dinę ja ir sprogdina New Ypr- 
ke prie tarybinių įstaigų ir 
Amerikos Komunistų Parti
jos raštinės? Kodėl tų tero
ristų nėra nė žodžiu pasmer
kęs J. Pr.?

Arba, paimkime, kas Tary
bų Lietuvoje pagrobė lėktuvą 
ir nužudė jauną tarnautoją? 
Kas Bražinskų gynimui ir 
šelpimui renka aukas? Komu
nistai? Ne! Kaip tik mūsų 
lietuviškieji kunigėliai yra iš
lieję didelius kibirus gailių 
ašarėlių dėl šių žmogžudžių 
likimo. . .

Ir akivaizdoje šių faktų pri
mesti pažangiesiems žmo
nėms (komunistams) užsiėmi
mą tokiuo teroru gali tiktai 
visiškai nužmogėjęs sutvėri
mas iš kunigų organo pasto
gės.

TARYBŲ LIETUVA 
AKTYVIŠKOJE KOVOJE 
UŽ NUSIGINKLAVIMĄ

Lietuvos žinių agentūros 
“ELTa” birželio 12 dieną pra
nešime skaitome:

“Sudarytas respublikinis 
komitetas kampanijai už gin
klavimosi varžybų nutrauki
mą, už nusiginklavimą remti. 
Į jį įeina žinomi respublikos 
visuomenės veikėjai, kultū
ros, mokslo, švietimo dar
buotojai, kūrybinių organiza
cijų atstovai. Komiteto pir
mininku išrinktas Lietuvos 
Respublikinės profsąjungų 
tarybos pirmininkas K. Mac
kevičius, pavaduotojais — 
partijos Vilniaus miesto ko
miteto antroji sekretorė V. 
Klikūnienė ir Lietuvos KP 
CK užsienio ryšių skyriaus, 
vedėjo pavaduotojas A. Sin
kevičius.

Birželio 10 d. įvyko pirma
sis šio komiteto posėdis. Po
sėdyje pabrėžta, kad šalyje 
bei respublikoje prasidėjusi 
kampanija už ginklavimosi 
varžybų nutraukimą bei nusi
ginklavimą tęsis visus šiuos 
metus. Jos tikslas — plačiai 
ir masiškai remti Pasaulinės 
Taikos tarybos atsišaukimą, 
kuris buvo priimtas pernai 
šios tarybos prezidiumo sesi
joje Stokholme ir kurio devi
zas — sustabdyti ginklavimo
si varžybas, padaryti tarp

tautinio įtempimo mažinimą 
negrįžtamą.”

Šiuo laiku Lietuvoje eina 
rinkimas piliečių parašų po 
atsišaukimu. “ELTos” prane
šime pabrėžiama, kad “pasi
rašyti po atsišaukimu yra 
laisvanoriškas kiekvieno pi
liečio, sulaukusio 16 metų, 
reikalas”.

Nesigirdi, kad mūsų Jung
tinėse Valstijose kas nors 
panašaus būtų daroma. Juk 
ir čia milijonai amerikiečių su 
džiaugsmu tokį atsišaukimą 
pasirašytų.

IR KANADOJE
NESURADO ROJAUS

Kaip žinoma, Amerikos mi 
litarinėms jėgoms pralaimė
jus Vietname ir iš jo besi- 
kraustant, tūkstančiai viet
namiečių bėgo į užsienius. 
Vieni buvo paveikti piktos 
propagandos, kad kai komu
nistai paims šalies vairą į 
savo rankas, jie suruoš 
“kraujo pirtį” ir žmones masi
niai žudys, kitiems buvo įkal
bama, kad jie bus nuvežti į 
Ameriką ir ten rojiškai gy
vens.

Pasirodo, kad keletas tūks
tančių tokių bėglių pateko ir į 
Kanadą. Apie jų likimą kana- 
diškis lietuviškų “dipukų” sa
vaitraštis “N. L.” rašo:

“Prieš 18 mėnesių atvyko iš 
Vietnamo ir į Montrealį pabė
gėliai. Dauguma jų iš 4,500 
gyvena susikimšę mažuose 
butuose, dirbdami mažai ap
mokamus darbus. Šį pavasarį 
jie pradėjo gauti iš Imigraci
jos ir Darbo Ministerijos laiš
kus, primenančius, kad atėjo 
laikas pradėti mokėti už ke
lionę. Daugelis jų skundžiasi, 
kad apie tokius mokėjimus jie 
nebuvo painformuoti, o tik 
apklausinėti kokios specialy
bės ir t. t. Pastoriui ambasa
doje buvo įteiktas raštas pa
sirašyti, ką jiš ir padarė, 
nesuprasdamas nei angliškai, 
nei prancūziškai. Situacija 
buvo desperatiška.

Siūlyta naujai įsikūrusiem 
rašyti į Ottawą, prašyti iš
dėstyti kelionės mokėjimus 
dalimis. Tačiau, procentai 
bus priskaitomi. Dauguma 
vietnamiečių turi skaitlingas 
šeimas. Profesionalai-teisi- 
ninkai ir pan. — savo profesi
joje čia verstis nėra atatinka
mai pasiruošę ir turi dirbti 
paprastą indų plovėjo dar
bą”.
LABAI DIDELIS IR 
GARBINGAS KULTŪROS 
DARBAS

Su dideliu susidomėjimu 
skaitome žurnale “Kultūros 
Barai” (1976. 4) Stasio Pin- 
kaus* straipsnį “Kultūros pa
minklų apskaitą baigus”. Jis, 
tarp kitko, rašo:

“Lietuvoje išliko nemaža 
istorijos ir kultūros pamink
lų, atspindinčių lietuvių liau
dies kūrybą, buitį, istoriją, 
revoliucines tradicijas. Pas
taraisiais metais baigtas di
džiulis, ilgus metus daugelio 
žmonių su didžiausiu atsidėji
mu dirbtas darbas — pamin
klai išaiškinti, atrinkti, atski
ru leidiniu paskelbtas jų sąra
šas.

Norint išsaugoti vertina 
giausią Lietuvos kultūrinį pa
likimą ir panaudoti jį mokslo, 
kultūriniams, komunistinio 
darbo žmonių auklėjimo po
reikiams, ir reikėjo pradėti 
nuo šių turtų inventorizaci
jos. Visi nejudomi, taip pat į 
muziejų fondus patekę judo- 
mi kultūros paminklai buvo 
sugrupuoti į keturias rūšis: 
istorijos, archeologijos, ar
chitektūros dailės”.

Iš straipsnio autoriaus suži
nome, kad šiandien Lietuvoje 
yra globojama 10,220 objektų 
(paminklų).

“Nors, pabrėžia Stasys 
Pinkus, “archeologijos pa
minklus buvo pradėta tirti 
dar prieš Pirmąjį pasaulinį: 
kai kurių kitų rūšių pamink

lus — tarpkario laikotarpiu, 
tačiau palankios sąlygos pla- 
ningesniam ir išsamesniam jų 
tyrimui susidarė tik tarybi
niais metais, atstačius ir iš
plėtus liaudies ūkį, pramonę, 
suklestėjus mokslui. Lietu
vos Aukščiausiai Tarybai 
1967 m. balandžio 15 d. priė
mus Kultūros paminklų ap
saugos įstatymą, iškilo pir
maeilis tų paminklų apsaugos 
uždavinys — baigti ir įteisinti 
paminklų sąrašus. Šis darbas 
buvo pavestas 1967 metais 
įsteigtai TSR Kultūros minis
terijos Mokslinei metodinei 
kultūros apsaugos tarybai. 
Pirmasis svarbus to darbo 
etapas — paminklų įteisini
mas — buvo baigtas 1972 
metais rugsėjo 19 d.”

TURI KUO DŽIAUGTIS
Chicagos menševikų laik

raštis džiaugiasi: “Komunis
tai už įstatymų ribų”. Girdi, 
Ispanijos parlamentas įteisi
no daugiau kaip tuziną Ispa
nijos “centro ir kairiųjų (?!) 
partijų”, tik “grynai komu
nistinės partijos bei grupuo
tės pasilieka ir toliau už įsta
tymo ribų”. Martynas Gude
lis turėtų pasiųsti Ispanijos 
reakcininkams pasveikinimą.

Arba paimkime menševikų 
laikraštį Angolą klausimu. 
Ten, kaip žinia, yra teisiama 
trylika laike civilinio karo iš 
užsienio pribuvisių parsida
vėlių lieti angaliečių kraują. 
“Naujienos” šaukia: “Raudo
nųjų pelių farsas Angoloje 
jau prasidėjęs. Jame teisiami 
13 į komunistų nelaisvę pa
kliuvusių savanorių kareivių, 
kurių tarpe yra ir trys Ame
rikos piliečiai”.

Net Amerikos buržuazinė 
spauda nedrįsta teisiamuo
sius vadinti kareiviais. Ji 
juos vadina “mercenaries”, 
tai yra, tarnaujančiais tiktai 
už algą, tiktai už finansinį 
atlyginimą, tiktai dėl pasipel
nymo.

Gal jie ir “N.” redaktoriui 
ir atrodo didyyriais ir drau
gais, bet ne tiems, kuriuos jie 
buvo atvykę už gerą atlygini
mą žudyti.

Už plėtimų 
draugystės su 
tolima šalimi

Neseniai Tarybų Sąjungos 
delegacija lankėsi Nepale su 
oficialiu vizitu. Įdomu, kad 
jai vadovavo Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas Antanas Bar
kauskas.

Vizito metu Tarybų Sąjun
gos delegacijos vadovą priė
mė Nepalo karalius Birendra 
Bir Bikramas šachas Deva, 
kuris padėkojo už draugišką 
pagalbą ir pareiškė esąs už 
tai, kad toliau būtų stiprina
mi abiejų šalių draugystės ir 
bendradarbiavimo santykiai.

Priėmime, kuris buvo su
rengtas TSRS Aukščiausio
sios Tarybos delegacijos gar
bei, svečius sveikino einąs 
Nepalo nacionalinio pančaja- 
to (parlamento) pirmininko 
pareigas Lokendra Bahadu- 
ras Gandas, pareiškęs įsitiki
nimą, kad šis vizitas dar 
labiau sustiprins Nepalo ir 
Tarybų Sąjungos ryšius. Ta
rybų Sąjungos delegacijos 
vadovas savo kalboje pažy
mėjo, jog Nepalo ir TSRS 
pozicijos dėl pagrindinių 
tarptautinių problemų yra 
artimos arba sutampa, o tai 
teikia tvirtą pagrindą sėk
mingam bendradarbiavimui.

Delegacijos narius taip pat 
priėmė Nepalo ministras pir
mininkas Tulsis Giris, jie bu
vo susitikę ir kalbėjosi su 
užsienio reikalų ministru 
Krišna Radžų Ar jalu. z

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Wayne L. Hays 
pasitraukė iš Atstovų Buto 
abiejų svarbių komitetų — 
Administracijos ir Užsienio 
reikalais — pirmininkystės.

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS
Penktadienis, Birželio S------ ’II
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Poezijos pavasario keliais

Prie poeto Balio Sruogos kapo Vilniuje., Rasų kapinėse. Iš 
kairės: D. Urba, Antanas Uiškinis, Justas Paleckis, Juozas 
Baltušis, Algirdas Pocius, Julius Butėnas.

Mielas drauge Antanai 
ir visi laisviečiai!

Su paskutinėmis pavasario 
dienomis gamtoje ir kalendo
riuje sutapo tradicinės “Poe
zijos pavasario” dienos. Jos 
prasidėjo Vilniaus Meno rū
mų baltojoje salėje, kur įvy
ko lietuvių ir latvių poezijos 
vakaras. Svečiais į mūsų Poe
zijos pavasarį šį kartą atvyko 
artimiausių kaimynų — Lat
vijos — poetai Arija Elksne, 
Monta Kroma, Daina Avoti- 
nia, Janis Peters, Knuts Sku- 
jenieks, L. Briedis, J. Sirm- 
bardis ir kt.

Pirmiausiai su jais susipa
žinome Rašytojų sąjungoje, 
kur buvo apžvelti ir panagri
nėti abiejų tautų poezijos 
laimėjimai per paskutinį de
šimtmetį. O poezijos vakare 
broliai latviai ir eilė mūsiškių 
poetų skaitė savo eilėraščius 
arba vertimus iš kaimynų 
poezijos. Produktingiausias 
latvių poezijos vertėjas K. 
Korsakas paskaitė savo pir
mąjį vertimą iš J. Rainio, 
padarytą prieš 45 metus, o aš 
paskaičiau J. Rainio eilėraštį 
“Broliams lietuviams, verstą 
prieš 54 metus — 1922 me
tais, kada Latvijos Nacionali
nis teatras pastate G. Žem
kalnio veikalą “Blinda”. Iš 
latvių poetų gerai lietuvių 
kalbą moka ir daug išvertę 
yra D. Avotinia ir K. Skuje- 
nieks.

Kitą dieną, gegužės 28, 
dalis poetų nuvyko į Kauną, o 
kita dalis į Šiaulius ir Klaipė
dą. Kauno grupe, kurioje 
buvau ir aš apsilankėme Ra
šytojų s-gos Kauno skyriuje, 
kurio rezidencija yra buvu
siuose popiežiaus nuncijas rū
muose. Iš čia nuėjome prie 
Salomėjos Nėries kapo Istori
jos muziejaus sodelyje, padė
jome gėlių, artistas A. Rose- 
nas skaitė poetės eileraštį 
“Lauk manęs”, o bokšto var
pai skarhbino muziko Kupre
vičiaus aranžuotas melodijas. 
Paskui kelios poetų grupės 
aplankė Kauno gamyklas.

Man teko būti staklių ga
mykloje, kurios gaminiai eks
portuojami į 40 užsienio šalių.

Apžiūrėjome gamybos porce- 
są toje gamykloje, iškilusioje 
vietoje menkos remonto dirb
tuvės. Dabar joje apie 2,000 
darbininkų ir tarnautojų.

Direktorius — Kęstutis 
Dzidokikas, partinio komite
te to sekretorius P. Židonis, 
profsąjunginio komiteto pir
mininkas J. Raišys papasako
jo apie gamyklos darbą, kurs 
aukštai įvertintas gamyklos 
apdovanojimu Garbės ženklo 
ordinu. Gamyklos klube skai
tėme eilėraščius.

Vakare susirinkome į Lakš
tingalų slėnį Palemone, kur 
stovi Salomėjos Nėries name
lis—muziejus. Čia kasmet 
įvyksta centrinės Poezijos 
pavasario iškilmės. Jas atida
rė Justinas Marcinkevičius, o 
Kauno miesto Vykdomojo 
Komiteto pirmininko pava- 
tuotojas J. Jaruševičius pa
skelbė komisijos sprendimą 
apie Pavasario poezijos šven
tės laureato vardo ir premi
jos suteikimą poetui V. Rudo
kui, taip pat pasveikino sve
čius iš Latvijos. Po to sekė 
tikras poetų paradas, nes 
savo eilėraščius skaitė dauge
lis poetų. Gavęs žodį, aš 
paskelbiau, kad šventėje da
lyvauja ir svečių iš Ameri
kos, jų tarpe aktyvaus JAV 
lietuvių veikėjo Miko Masio 
našlė Teofilė ir duktė, įžymi 
veikėja Stefanija. Dalyviai, 
kurių buvo keliolika tūkstan
čių, karštai pasveikino vieš
nias iš anapus Atlanto. Tad ir 
savo eilėraštį paskaičiau emi
grantine tema.

Pernakvoję “Baltijos” vieš
butyje, iš ryto pasiskirstėme 
— viena grupė pasiliko Kau
ne, o aš su kita grupe išvykau 
į Vilkaviškį. Važiavome per 
Kauno Hidroelektrinės už
tvankos pylimą į Garliavą 
link Kapsuko, pasukom į Pil- 
viškį, kur su duona ir druska 
mus sutiko Vilkaviškio rajono 
valdžios atstovai, vietos mo
kyklos mokytojai ir mokiniai 
su orkestru. Toliau kelias 
atvedė mus į Kiršų kaimą, į 
sodybą, kurioje gimė Salomė
ja Nėris. Čia ir jos vardo

[Pabaiga 4 pusi.]

Justas Paleckis prie poeto Juozo Tysliavos Rasų kapinėse.

Viešnagės Lietuvoje I 
Karosas [dešinėje] su 1 
Baltušiu. /I

Prieš keletą metų i 
kyje vyko Pasaulinis i 
kongresas, kuriame | 
nės delegacijos sudėty 1 
dalyvauti ir man. Pri.41 
vieną vakarą, nors big 
vėlu, mes, grįžusios 
džių, neskubėjome eita 
bučio kambarius. Po 1 
darbo dienos (aš tj| 
pirmą kartą tokiame B 
skaičiau pranešimą afl 
sų moterų gyvenimą 1 
lą) gaivinomės vakari 
grožėjomės baltąja 
Besidalijant dienosS 
džiais, staiga išgirdą.® 
moteriškas balsas ištlg 
no pavardę. Nespėjai® 
rai įsižiūrėti, kas maijl 
ko, kai atsidūriau K S 
Karosienės glėbyje. | 
do, kad ir ji, Amerikc i 
rų atstovė, dalyvauji 
reso darbe. “Kaip t« 
jus? — buvo pirmoj 
klausimas. — NoriiĮ 
žiuoti iš čia į tėvišli 
traukia . . .” Ir tik® 
kongreso su bičiule ■ 
jau susitikom Lietuvon

“Karosienė dalyvaiH 
moterų kovos už taik a 
me. Kaip Amerikos H 
lygos delegatė 1962 rfl 
rą dalyvavo kovos pnl 
minį ir branduolinį H 
VIII pasaulinėje koi« 
joje Tokijyje, paskui® 
taikos šalininkų konfe® 
je Kalkutoje ...”

Tokios kuklios eilugj 
žojoje lietuviškojoje H 
nėję enciklopedijoje JI 
reikėtų dar papildyta 
va, Helsinkiu, BerlyĮĮ 
skambėjo K. KarosieS 
testo prieš karą bagi 
pradėjo kovotojos i|g 
kelią 1932 m., kai, fl 
darbininkų susivĮg 
siųsta, išvyko j AmsS 
vykusį tarptautinį kffl
ir ten pasakė aistrina 
nimo kalbą prieš fašizgį 
tada ji tapo Pasaulinėj 
komiteto nare, o vi 
metais aktyviai da 
Tarptautinės demo 
moterų federacijos ' 
K. Karosienė kovoji 
amerikietiškojo impel 
agresiją Vietname, ji 
šizmą ir rasizmą. Ka į 
ginti amerikiečių ko| 
Andželą Devis, Ksa’į

O’

votarp tų, kurie vien® 
jų tarė protesto žodį® 
K. Karosienės sept® 
šimtmetį, Antanas B|| 
šė: “Ksavera Karosu® 
vienintelė Amerikos Į 
veikėja, tiek daug dl 
tokiu svariu indėliu pi 
si prie Amerikos da| 
bendrosios kovos už ji 
pagerinimą". O argi 
būti kitaip! Juk jinai! 
15 metų įsijungė į I 
darbininkų judėjimą.I 
versitetai buvo pažai 
tuvių darbininkų laii 
darbininkų streikai, ll 
demonstracijos, mitu! 
riuos ne sykį lydėjo I 
lazdos ir susidorojiil 
ji, jaunutė motina, u? 
vimą darbininkų kov|
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K. KAROSIENEI - 75-ERI

MŪSŲ KSAVERĄ

i kapinėse. Iš 
leckis, Juozas

Viešnagės Lietuvoje metu Ksavera Karosienė ir Juozas 
Karosas [dešinėje] su Lietuvos TSR liaudies rašytoju Juozu 
Baltušiu. V. Kapočiaus nuotr.

eliais Kur suteka pieno upės . . .

m y bos porce- 
•je, iškilusioje 
remonto dirb- 
>je apie 2,000 
r n au tojų.
— Kęstutis 

•tinio komite- 
5 P. Židonis, 
komiteto pir
tys papasako- 
s darbą, kurs 
as gamyklos 
barbės ženklo 
)s klube skai-

ikome į Lakš- 
demone, kur 
Nėries name- 
Cia kasmet 
lės Poezijos 
ės. Jas atida- 
rinkevičius, o 
Vykdomojo 
ninko pava- 
iševičius pa- 
s sprendimą 
oezijos šven- 
do ir premi- 
?tui V. Rudo 
sveikino sve-

Po to sekė 
aradas, nes 
skaitė dauge- 
ęs žodį, aš 
šventėje da- 
ų iš Ameri- 
tyvaus JAV 
Miko Masio 
duktė, įžymi 
a. Dalyviai, 
lika tūkstan- 
^eikino vieš- 
lanto. Tad ir 
skaičiau emi- 

altijos” vieš- 
asiskirstėme 
•asiliko Kau- 
upe išvykau 
uavome per 
ktrinės už- 

į Garliavą 
sukom į Pil
na ir druska 
aiškio rajono 
, vietos mo- 

ir riiokiniai 
>liau kelias 
•šų kaimą, į 
imė Salomė- 
■ jos vardo 
alga4 pusi.]

Prieš keletą metų Helsin
kyje vyko Pasaulinis moterų 
kongresas, kuriame tarybi
nės delegacijos sudėtyje teko 
dalyvauti ir man. Prisimenu, 
vieną vakarą, nors buvo jau 
vėlu, mes, grįžusios iš posė
džių, neskubėjome eiti į vieš
bučio kambarius. Po karštos 
darbo dienos (aš tą dieną 
pirmą kartą tokiame forume 
skaičiau pranešimą apie mū
sų moterų gyvenimą ir veik
lą) gaivinomės vakaro vėsa, 
grožėjomės baltąja naktimi. 
Besidalijant dienos įspū
džiais, staiga išgirdau, kaip 
moteriškas balsas ištarė ma
no pavardę. Nespėjau nė ge
rai įsižiūrėti, kas manęs ieš
ko, kai atsidūriau Ksaveros 
Karosienės glėbyje. Pasiro
do, kad ir ji, Amerikos mote
rų atstovė, dalyvauja kong
reso darbe. “Kaip ten, pas 
jus? — buvo pirmasis jos 
klausimas. — Noriu užva
žiuoti iš čia į tėviškę, taip 
traukia . . Ir tikrai, po 
kongreso su bičiule Ksavera 
jau susitikom Lietuvoje.

“Karosienė dalyvauja JAV 
moterų kovos už taiką judėji
me. Kaip Amerikos moterų 
lygos delegatė 1962 m. vasa
rą dalyvavo kovos prieš ato- 

. minį ir branduolinį ginklą 
VIII pasaulinėje konferenci
joje Tokijyje, paskui Indijos 
taikos šalininkų konferencijo
je Kalkutoje . .

Tokios kuklios eilutės Ma
žojoje lietuviškojoje tarybi
nėje enciklopedijoje, ir jas 
reikėtų dar papildyti Mask
va, Helsinkiu, Berlynu, kur 
skambėjo K. Karosienės pro
testo prieš karą balsas. Ji 
pradėjo kovotojos už taiką 
kelią 1932 m., kai, Lietuvių 
darbininkų susivienijimo 
siųsta, išvyko į Amsterdame 
vykusį tarptautinį kongresą 
ir ten pasakė aistringą kalti
nimo kalbą prieš fašizmą. Jau 
tada ji tapo Pasaulinio taikos 
komiteto nare, o vėlesniais 
metais aktyviai dalyvauja 
Tarptautinės demokratinės 
moterų federacijos veikloje. 
K. Karosienė kovojo prieš 
amerikietiškojo imperializmo 
agresiją Vietname, prieš fa
šizmą ir rasizmą. Kai reikėjo 
ginti amerikiečių komunistę 
Andželą Devis, Ksavera bu
vo tarp tų, kurie vieni pirmų
jų tarė protesto žodį. Minint 
K. Karosienės septyniasde
šimtmetį, Antanas Bimba ra
šė: “Ksavera Karosienė bene 
vienintelė Amerikos lietuvių 
veikėja, tiek daug dirbusi ir 
tokiu svariu indėliu prisidėju
si prie Amerikos darbininkų 
bendrosios kovos už jų būklės 
pagerinimą”. O argi galėjo 
būti kitaip! Juk jinai jau nuo 
15 metų įsijungė į pažangų 
darbininkų judėjimą. Jos uni
versitetai buvo pažangūs lie
tuvių darbininkų laikraščiai, 
darbininkų streikai, bedarbių 
demonstracijos, mitingai, ku
riuos ne sykį lydėjo policijos 
lazdos ir susidorojimai. Kai 
ji, jaunutė motina, už dalyva
vimą darbininkų kovoje atsi

dūrė kalėjime, nepalūžo. Išė
jusi iš jo, vėl organizavo 
darbininkus į kovą už geresnį 
gyvenimą. Vėl kalėjimas . . . 
Vienos darbininkų demons
tracijos metu buvo žiauriai 
sumušta, net sužalota . . . 
Tačiau jos energija ir entu
ziazmas neišsenka, nes, pa
čios Ksaveros žodžiais, “žmo
gus neturi išnaudoti žmo
gaus”.

Ji visad prisimena pirmuo
sius mokytojus — savo tėvą, 
aktyvų revoliucionierių Ra
polą Baltrūną, jo nuoširdų 
draugą Vincą Mickevičių- 
Kapsuką bei kitus žymius 
revoliucinio judėjimo daly
vius, atvedusius ją, jauną 
merginą, į darbininkų kovos 
gretas. Kai 1932 m. ji iš 
Amsterdamo atvyko į TSRS 
dalyvauti MOPRo kongrese 
Maskvoje, kurį laiką gyveno 
pas V. Kapsuką, kuris ją 
skatino rašyti, mokė dirbti 
revoliucinį darbą. Grįžusi' į 
Ameriką, ji važinėjo po šalį, 
pasakojo darbininkams apie 
Tarybų Sąjungą, apie pirmo
sios pasaulyje socializmo val
stybės žmonių gyvenimą.

K. Karosienė visada ilgėjo
si savo gimtojo krašto, kurį 
vėl pamatė tik 1960 m. 
( 1906 m. ji išvyko su mama 
iš Lietuvos į JAV pas tėvą, 
kuris turėjo palikti gimtinę 
dėl carizmo persekiojimų). 
Gyvendama toli nuo Lietu
vos, iš tėvų pasakojimų gerai 
žinojo gimtąsias vietas, tarsi 
vakar jas būtų palikusi. Ir 
nors už tai, kad, sugrįžusi į 
Ameriką, pasakojo teisybę 
apie Tarybų Lietuvą, neteko 
nuolatinio darbo, Ksavera vėl 
ir vėl atvažiuoja aplankyti 
tėviškės. Ji visad ateina ir į 
“Tarybinės moters” žurnalo 
redakciją, apsilanko moterų 
susitikimuose. Bendravimas 
su ja, šia nepaprastai kuklia, 
didelės kultūros moterimi 
praturtina mus kiekvieną.

Ne viename didesniame 
mūsų respublikos moterų 
renginyje yra dalyvavusi ir 
ji, Ksavera Karosienė. Ji 
džiausiasi, kad kiekvieną kar
tą, atvykusi į Lietuvą, mato 
ją dar labiau pagražėjusią. O 
parvažiavusi į Ameriką, sku
ba rašyti: “Taip mažai buvo
me kartu. Kiek daug dar 
norėjau pasišnekėti, pamaty
ti. Neatsidžiaugiau savo tė
viške”.

Tokia mūsų Ksavera.
Te visi metai praeina pro 

šalį, o jūs išlikite visad tokia 
Stiprios sveikatos ir ilgų gy
venimo metų, ištvermės ir 
didelės sėkmės visuose Jūsų 
darbuose linkime! Norėtume 

"Jums išsakyti visus tuos ge
rus žodžius, kuriais labai tur
tinga lietuvių kalba, norėtu
me Jums padovanoti visas 
laukų ir darželių gėles, kurias 
mes mylime ir kuriomis puo
šiame savo kraštą. Tad viską 
ir sudedame į tuos kuklius, 
bet iš pačios širdies tariamus 
žodžius, brangioji mūsų Ksa
vera!

Birutė Borei&ienė

Prieš kelioliką metų Kaune 
buvo įsteigtas sąjunginio 
Sviesto ir sūrių pramonės 
mokslinio tyrimo instituto 
Lietuvos filialas. Jo laborato
rijose brandinami įdomūs su
manymai, kurie padeda spe
cialistams gaminti skanius ir 
sveikus produktus.

Sviesto skonis
. . . Instituto filialo direk

torius Vytis Vaitkus atidaro 
šaldytuvą ir ištraukia du vie
nodus sviesto gabalėlius. 
Abu jie išlaikyti po kelis 
mėnesius. Bet vienas aroma
tingas, tarsi ką tik iš muštu
vo iškoptas, o kitas — su 
nemaloniu prieskoniu.

— Įprastiniu, visame pa
saulyje naudojamu būdu su
muštame svieste yra daug 
vandens lašelių, kuriuose per 
ilgesnį laiką atsiranda sendi
nančių bakterijų, — sako 
Vaitkus. — Mes sukūrėme 
įrenginius, kurie vandens la
šelius taip susmulkina, kad 
bakterijos neišvengiamai žū
va. Bet sviestui kenkia ir 
šviesa, oras. Todėl jį vynioja- 
me į naują medžiagą — foliją 
su pergamento “pamušalu”. 
Ji visiškai apsaugo produktą 
nuo žalingo išorės poveikio. 
Taip paruoštą ir įpakuotą 
sviestą laikant šaldytuve, jis 
ir metų senumo toks pat 
skanus ir sveikas, kaip ką tik 
sumuštas. Vežkis nors į Mė
nulį — nieko jam neatsitiks.

Kauniečių mokslininkų dar
bais susidomėjo JAV, Kana
dos, Australijos ir kitų šalių 
mokslininkai.

Žodis apie sūrį,
Nuo senų laikų lietuvės 

moterys mokėjo skanius sū
rius slėgti. Ir dabar namuose 
lentynos sūriais sūreliais 
kraute nukrautos. Saldūs, iš 
grietinėlės su kiaušiniais — 
prie medaus, kvapūs, džio
vinti, su kmynais —- prie 
alaus . . .

Instituto lentynos dar tur
tingesnės. Čia sukaupta visos 
Lietuvos šeimininkių patir
tis. Mokslininkai kartu su 
medikais senuosius liaudies 
receptus pritaikė pramoninei 
gamybai, suteikė lietuviš
kiems sūriams naujų savy
bių.

Rimas Ramanauskas, sūri- 
ninkystės skyriaus vedėjas, 
perpiauna didelį geltoną, ko
kį penketą kilogramų sve
riantį sūrį. Kabinete maloniai 
pakvimpa.

— Labai tinka prie kavos, 
o ypač — prie alaus, — sako 
mokslininkas, kviesdamas 
pasivaišinti. — Tai “Šilutė” 
— garsiojo “Rokforo” konku
rentė.

“Šilutė” pagaminta prancū
zų sūrių pavyzdžiu. Ten labai 
mėgstamas “Rokforas”, daro
mas iš avių pieno ir specialių 
pelėsių. Anokia čia bėda, kad 
lietuviai avių nemelžia! Mok
slininkai ir iš karvių pieno 
sukūrė sūrį, kuris nė kiek 
nenusileidžia garsiajam “sū
rių karaliui”.

Gobšūnai
Milijonais auksas guli 
Saugiai sužertas skiepuos. 
O širdyj godumas degąs, 
Turčius kankins ir kamuos.
Daugiau aukso, daugiau aukso, 
Jų visų kartoja lūpos.
Jei mažiau tiktai jo gauna, 
Darosi jiem blogas ūpas.
Milijonais prisikrovę 
Kraunasi daugiau, daugiau. 
Vogti, skriausti nesidrovi, 
Linksma daros — jiems smagiau.
Jų paguoda ir gerovė 
Vogtas turtas iš žmonių.
Juos ramins ir lydės visuomet 
Iki pačių kapinių.
Pasibaigs jų džiaugsmo dienos, 
Karsto lenta kai prispaus.
Gobšias jų visų blakstienas
Žemė motina užgriaus. Palanta

LAISVĖ

Dabar Lietuvoje daroma 
dvidešimties pavadinimų sū
riai. Keletas jų labai patiko ir 
kitų respublikų gyventojams, 
todėl pradėti gaminti ir ten. 
Štai “Lietuvišką sūrį’’ su 
kmynais pagal instituto, re
ceptus daro Rusijos Federa
cijoje, Ukrainoje, Baltarusi
joje, Estijoje. Negėda svečią 
pavaišinti “Pajūriu” ar “Šė
ta”, “Nemunu” ar “Ramby- 
nu” — visi jie turi aukščiau
sią įvertinimą — kokybės 
ženklą.

Nė vienas sūris nepradeda
mas gaminti tol, kol jo 
kruopščiausiai nepatikrina 
TSRS Sveikatos apsaugos 
ministerija.

Yra ir specialių dietinių 
sūrių. Vieni jų praturtinami 
daug vitaminų turinčiomis 
morkų sultimis, kiti — pieno 
cukrumi — laktoze. O dietinį 
sūrį, daromą iš lieso pieno ir 
augalinių riebalų, medikai re
komenduoja sergantiems 
kraujagyslių ligomis ir ap
skritai pagyvenusiems žmo
nėms.

Skonio mikroorganizmai
. . . Kiekvieną dieną iš vir

tuvės į laboratoriją atneča 
kvapnų garuojantį sultinį. 
Bet vaišina juo ne žmones, o 
. . . bakterijas.

Specialistai kruopščiai at
renka tas, kurios gerina pro
duktų skonį, aromatą ir iš jų 
sudaro raugus. Be jų nei 
geros varškės, nei sūrio, nei 
kitų produktų nepadarysi.

Sukurti gerus raugus ne
lengva. Tarsi darbščios bite
lės “skonio mikroorganizmų” 
laboratorijos darbuotojos 
renka nuo medžių, augalų 
žiedų gerąsias bakterijas, jas 
daugina. Štai kodėl laborato
rijoje net gilią žiemą gali 
susitikti su vasara. Ant sie
nos žaliąjį raštją audžia vijok
liai, lentynėlėse žydi tūkstan
čiai gėlių, o kolbutėse su 
pienu pamerkti žiedai.

— Mūsų raugai siunčiami 
ne tik į Lietuvos, bet ir 
daugiau kaip į 500 kitų respu
blikų pieninių, — sako labo
ratorijos vadovė L. Talačkie- 
nė. — “Skonio mikroorganiz
mai” padeda pagaminti ska
nius, sveikus, aukštos koky
bės produktus.

Bakterijų “plantacijos” 
naudojamos ir gydymo tiks
lams. Su mikroorganizmų pa
galba pradėtos gaminti dieti
nės pasukos, gerinančios 
virškinamojo trakto veiklą, 
naudingos sergantiems krau
jagyslių susirgimams.

☆ ☆ ☆
Kauniečių mokslininkų vei

kla plačiai žinoma ne tik 
Tarybų šalyje, bet ir užsieny
je. Jų mokslo darbai išspaus
dinti Kopenhagoje, Miunche
ne, Varšuvoje, Sidnėjuje, 
Vašingtone vykusių pieninin
kystės « ir maisto produktų 
technologijos kongresų leidi
niuose. Instituto direktorius 
V. Vaitkus yra TSRS Nacio
nalinio pienininkystės komi
teto sviesto komisijos pirmi
ninkas. R. Cėsna

3-ias puslapis

’ PRADĖJO VEIKTU KAUNO TERMOFIKACINĖS ELEKTRINĖS PIRMASIS AGREGATAS 
Šio objekto statyba numatyta TSKP XXIV suvažiavimo direktyvose.
M. OGAJAUS (ELTA) nuotraukoje: Kauno termofikacinėje elektrinėje.

IŠ KELIONĖS ĮSPŪDŽIŲ AMERIKOJE
Kaip keisčiausias anachro

nizmas įstrigo į atmintį vie
noje katalikų bažnyčioje ste
bėtos pamaldos. Solidūs, 
orūs rimti žmonės, suklupę 
ant kelių, vapena maldas kru
tančiomis lūpomis, ir čia pat 
jiems į panosę kaišiojamas 
ant ilgos lazdos pritaisytas 
aukų maišas, į kurį gana 
nenoromis kemšami doleriai: 
kaimynas pamatys, kad pra
leidai aukų maišą, apsimetęs, 
jog buvai susikaupęs maldai, 
ir apšauks šykštuoliu arba, 
dar blogiau, abejingu patrio
tizmui. Kunigas prie alto
riaus gieda nesuprantamus 
lotyniškus maldų tekstus.

— Kas verčia šiuos kultū
ringus civilizuotus amerikie
čius kartoti nesuprantamas 
maldų formules? Nejaugi jie 
tiki magiška tų formulių ga
lia? — paklausiau savo paly
dovą, jauną inžinierių.

— Viską daro įprotis, — 
ėmė jis man aiškinti, kai mes 
grįžome į namus po pamaldų. 
— Žmonės ilgus amžius visa
me pasaulyje kartoja pana
šias formules. Išmokęs kalbė
ti, žmogus pajuto nuostabią 
žodžio galią. Žodis juk gali 
nuliūdinti ir prajuokinti, už
gauti ir paguosti. Jis gali 
tapti akmeniu arba malonia 
gėle. Žodis padeda įtikinti, 
paveikti arba net sutramdyti 
priešą. Žodžiais išreikštas 
karštas motinos prašymas 
paveikia neklaužadą sūnų. 
Magai, žyniai, šamanai ir 
šventikai sugalvojo tekstus, 
kurie neva turį galios paveik
ti stabus. Jei žodžiai paveikia 
gyvus žmones, tai jie turi 
palenkti ir drakoniškus die
vus.

Aš įdėmiai klausiausi jo 
pasakojimo, o jis aiškino tuos 
anachronizmus.

— Štai ir mūsų dienomis 
užperkamos mišios už miru
siųjų vėles, tikint, kad kuni
go kartojamos magiškos for
mulės padės jų artimųjų sie
loms aname pasaulyje. Jei 
jiems išsipildė kokia nors 
malda, paremta karštu jų 
troškimu, tai jie mano, kad 
galima panašiai išmelsti ir 
akcijų kurso pakilimą. Pana
šiai juk kai kur mėginama 
išmelsti lietų arba, skęstant 
laivui, jūros bangų nurimi- 
mą.Kad nereikėtų vargintis, 
sugalvojami mechaniški ro
žančiai arba savotiški maldų 
malūnėliai.

— Žinoma, religijų refor
matoriai visais laikais stengė
si reikalauti, kad maldą tikin
tieji sietų su vidiniu pergyve
nimu. Jie teigė, kad žodis tik 
tada esti veiksmingas, kai jį 
lydi karštąjį tariančiojo emo
cija. Šis mechaniškos maldos 
sumišimas su mąstymo pro
cesu ir yra vienintelis paaiš
kinimas, kodėl tokie praktiš
ki biznieriai klūpo rankas su
dėję ir meldžiasi.

— Bet jų niekas neverčia 
veidmainiauti? — nesutikau 
aš. — Vidurmažių laikai se
niai pasibaigė. Juk tas kry
žius visai nesiderina su hedo
nistiniais malonumais, ku
riuos išduoda pasitenkinę ir 
sotūs jų veidai?

Mano palydovas, apsišvie
tęs inžinierius, maloniai man 
išdėstė savo pažiūras į mano 
klausimą.

— Tą psichikos poreikį, 
kuris primityvius žmones 
vertė melstis, šiandien pa
tenkina mokslas ir kultūra. 
Gydytojai atskleidė hipnozės 
ir autohipnozės reikšmę. No
rintysis mesti rūkyti, pavyz
džiui, mechanišku žodžių kar
tojimu galįs paveikti savo 
pasąmonę, kad lengviau įs
tengtų atsikratyti tuo įpro
čiu. O aš manau, kad sąmo
ningai tariami žodžiai gali 
būti daug labiau įtaigūs. Ka
da ant laisvosios valios svar
styklių dedami ir žemieji, ir 
aukštieji argumentai, autosu
gestijos žodžiai gali turėti 
lemiamą persvarą. Autosu
gestija gali padėti, kada nori
ma sau įdiegti kokį kilnų 
troškimą.

— Bet juk autohipnozė nė
ra rimtas mokslas, — nesuti
kau aš su savo palydovu.

— Daugelis rimtų moksli
ninkų pripažįsta jos reikšnię, 
— tarė jis. — Autosugestiją 
reikia suprasti plačiau. Tikra 
autosugestija turi būti susiju
si su mąstymo procesu. Kaip 
jokia įmonė negali egzistuoti 
be balanso suvedimo, taip ir 
žmogus turi suvesti, dieninį 
savo balansą ir iš jo padaryti 
išvadas ir jas pavesti vykdyti 
autosugestijai, kad jos taptų 
veiksmingomis. Čia reikia 
prisiminti, kad susimąstymas 
paprastai esti susijęs su įsi
klausymu į sąžinės balsą, ku
ris sunkiai girdimas triukš
me, bruzdesyje, amžinai sku
bant. Susikaupimas prieš 
autohipnozės arba autosuges
tijos seansą garantuoja jos 
veiksmingumą.

Prisipažinsiu, man gana 
keistai nuskambėjo šis auto
hipnozės aiškinimas, jos sieji
mas su biznierišku įmonės 
balansu.

Tačiau įdomu buvo pasi
klausyti, kai mano palydovas 
toliau:

— Ar atkreipėte dėmesį į 
kolektyvų giedojimą bažny
čioje? Visais laikais buvo 
praktikuojamas kolektyvus 
meldimasis, kuris sujungia 
besimeldžiančiuosius. Šian
dien panašų jausmą pergyve
na ultrapatriotai, giedodami 
valstybinį himną. Bendra dai
na arba giesmė padeda pajus
ti kolektyvo galią. Kolektyvi 
autosugestija daug įtaigesnė 
už pavienę.

Toliau mano pašnekovas 
susiėjo hipnozės reikšmę su 
meno poveikiu.

— Poetinė arba įvaizdžiais 
perpinta autosugestijos kalba 
daug veiksmingesnė už šaltus 
išprotautus proziškus teks
tus. Vykusieji poetų tekstai 
daug labiau padeda autosu
gestijai, negu bet kaip su
regzti žodžiai.

Baigiantis mūsų pašneke
siui, išgirdau iš jo tokius 
samprovimus:

— H i p n ozė, be a be j o, 
paaiškintina telepatinėmis 
bangomis, kurias spinduliuo
ja hipnotizuotojas savo me
diumui. Čia abiejų asmenų 

smegenys veikia kaip tų ban
gų siųstuvas ir imtuvas. To
dėl visiškai suprantamas vie
nų artimai susijusių asmenų 
poveikis kitiems, kuris seno
vėje buvo laikomas “maldos 
išklausymu” ir kuris labai 
klaidino besimeldžiančiuo
sius. Iš to jie darė išvadą, kad 
galima iš dievų išmelsti lietų, 
sustabdyti žemės drebėjimą 
ir visa kita. Žudikas panašiai 
meldė, kad dievas jam padė
tų atkeršyti už tariamą 
skriaudą.

Nors mano pašnekovo žo
džiuose buvo dalis logikos, 
bet aš negalėjau atsikratyti 
to vaizdo, kurį teko matyti 
bažnyčioje. Mane ligi šian
dien tebelydi tas koktus ana
chronizmo jausmas, stebint 
tuos mūsų civilizuoto amžiaus 
stabmeldžius, lyg nūn tebe
būtų senieji antikos laikai, 
kai žmonės garbino Jupiterį, 
jo žmoną Junoną ir daugybę 
kitų dievų. Šiandien tie biz
nieriai panašiai meldėsi die
vui tėvui, dievui motinai ir 
dievui sūnui, ,kąrtu su visa 
plejada šventųjų.

Ne veltui ant metalinio do
lerio yra iškaltas posakis: “In 
God we trust” — “Mes pasiti
kime dievu”. Kaip tik todėl, 
tur būt, oriai besimeldžian
tiems biznieriams įkyriai kai
šiojamas ant ilgos lazdos 
aukų maišelis. Prityrę magai 
moka išnaudoti silpnąsias 
žmogaus psichikos puses — 
nesąmoningą norą kalbėtis 
vienumoje su savo sąžine. 
Deja, tas pokalbis neįvyksta. 
Vieton jo vapančios maldą 
lūpos galvoja apie kuo įman
tresnius būdus išnaudoti 
lengvatikiams.

Iš vienos pusės — koktus 
anachronizmas, o iš kitos — 
pseudomoksliškas noras ieš
koti išeities iŠ aklavietės vi
sokiose autohipnozėse auto
sugestijose.

Iš N. Noviko knygos 
“Dolerio šalyje”

Lietuvos kaimo 
kapelų konkursas

Naujosios Akmenės cemen- 
tininkų kultūros rūmuose 
įvyko šeštas tradicinis kaimo 
kapelų konkursas “Žemaitiš
kas smuikelis”. Dėl nugalėto
jų vardų varžėsi Kelmės, Tel
šių, Panevėžio, Klaipėdos, 
Raseinių ir Akmenės rajonų 
meniniai kolektyvai.

Kaimo meno saviveiklos 
kolektyvų grupėje nugalėjo 
Kelmės rajono Gordų kultū
ros namų kaimo kapela. Ant
ri liko Telšių rajono Anulėnų 
paukštininkystės tarybinio 
ūkio, treti — Panevėžio rajo
no Ramygalos kultūros namų 
saviveiklininkai.

Rajonų centrų meninių ko
lektyvų grupėje nugalėjo 
konkurso šeimininkai — 
TSRS 50-mečio Akmenės ce
mento ir šiferio kombinato 
kaimo kapela. Antrą vietą 
užėmė Klaipėdos rajono tarp- 
kolūkines statybos organiza
cijos, trečią — Raseinių rajo
ninių kultūcosmamų atstovai.

L. Rozga
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Kodėl ir kaip prieš 200 metų 
gimė Jungtinės Valstijos?

TOMAS PAINE
1737—1809

DR. A. PETRIKĄ

“Pasaulis—mano tėvynė,
Daryti gera—mano religija.“

—T. Paine.
Lietingą 1774 m. spalių men. dieną iš Londono išplaukė 

37 metų* vyras, o lapkričio 30 d. jisai išlipo Philadelphi- 
jos uoste, šiaurės Amerikoje. Tai buvo suvargęs nenuora
ma, agitatorius ir kovotojas prieš Britanijos absoliutizmą 
—Tomas Paine. Jį “atrado” ir jo gabumus bei energiją 
pastebėjo ne kas kitas, kaip Amerikos Kolonijų įgaliotinis 
Didžiajai Britanijai—Bęnjaminas Franklinas. Jo kviečia
mas, T. Paine, kaip ir šimtai kitų jo bendraminčių-kve- 
kerių,—-išsiruošė į “naująjį pasaulį” laimės jieškoti.

Tačiau ir čia jisai rado tas pačias bėdas, kurias paliko 
savo senojoj tėvynėj. Tik šioj šaly, šiame naujame konti
nente, buvo daugiau vietos, daugiau progų; buvo galima, 
tariant,—plačiau rankas išskėsti, laisviau pasijudinti. Be 
to, Tomui Paine-kovotojui—iškilo nauji horizontai: nauja, 
aštresnė kova prieš Anglijos politinę bei ekonominę prie
spaudą, kova už Amerikos Kolonijų laisvę. Darbas Tomui 
Paine buvo tas pats, pasikeitė tik darbo laukas. Jisai juk 
buvo kovotojas, ne ištižęs flegmatikas. “Kur nėra laisvės, 
ten mano tėvynė,“ sakydavo jis. Kova už laisvę, buvo jo 
gyvenimo siekinys.

Nesuspėjęs deramai nei apsidairyti, T. Paine stojo į 
darbą, pasidarė aktingu šios šalies vienetu. Jis pradėjo 
redaguoti (redagavo per pusantrų metų) Philadelphijoj 
išeinantį “Pennsylvania Magazine” žurnalą, kuriame jis 
reikalavo vergijos panaikinimo, materims politinių teisių 
sulyginimo, seneliams pensijų, muitinių rinkliavų panai
kinimo, mokesčių sumažinimo, valdininkų sauvalės susiau
rinimo, daugiau politinės laisvės, etc. Jo žurnalas buvo to 
meto liberališkai demokratinės minties reiškėju ir vadu. 
Apie jį būrėsi visi pažangesnieji Kolonijų aktivistai.

Be to, Tomas Paine savo redaguojamam žurnale (90 
metų anksčiau, nei Abraomas Lincolnas)—iškėlė vergijos 
panaikinimo šūkį! Nors ir anksčiau jau buvo pasirodę 
raštų apie vergiją (rašė dr. Ben Rush ir kiti), tačiau jie 
nebuvo kreipiami prieš vergiją, kaip tokią, ar agituoją 
už vergijos panaikinimą. Tų raštų autoriai-sentimentalis- 
tai vien tik dejavo dėl neapsakomai žiaurių metodų, ku
riais buvo gaudomi Afrikos juodaodžiai žmonės, ir ne
žmoniškos transportacijos, dėl kurios apie trečdalis ne
laimingųjų mirdavo. Buvo reikalauta palankesnių vergams 
gyvenimo sąlygų ir žmoniškesnės su jais elgsenos. Vergi
ja tuo metu buvo visose Am. Kolonijose. Pačioje Pennsyl- 
vanijoje buvo suvirs 6,000 vergų. 1

Tomas Paine “Penn. Magazine” žurnale 1775 m. kovo 
8 d. išspausdino savo straipsnį “African Slavery in Ame
rica,” kuriame nagrinėjo vergą išliuosavimo reikalą. Jis 
ten sakė, kad ne tiek tenka stebėtis išsigimėliais pelna- 
grobiais, kurie gaudo Afrikoje nelaimingus juodaodžius, 
kiek “krikščioniškai civilizuotais” amerikonais, kurie tuos 
vergus iš jų perka ir iš jų darbo sau turtus krauja. Jis 
piktinasi visa vergijos sistema, kurios agentai išplėšia iš 
namų ramius gyventojus ir parduoda juos visam amžiui. 
Vergų pirkėjus jis vadina vagių gauja, kuri dalinasi vog
tais daiktais. Kas blogiausia, jis sako, tai kad dievobai
mingi amerikonai tą savo barbarišką žygį teisina Biblijos 
tezėmis. Jis klausia juos, kokią moralę teisę jie (ameriko
nai) turi šiauštis prieš britus, norinčius juos pavergti, 
kada jie patys šimtus tūkstančių žmonių laiko pavergę ir 
kas metai naujus tūkstančius jų vergią? Jis ragina ameriko
nus kuogreičiausiai nusikratyti ta negarbinga institucija!.

Vergų savininkams T. Paine siūlo tokią išliuosavimo 
programą: senus ir ligonius privalo išlaikyti jų savinin
kai, kurie jų darbu naudojosi; kitiems gi duoti žemės, ar 
išrenduoti jos už prieinamą kainą; įtraukti negrus į ša
lies pramonę, prekybą, etc. Jis ten sako, kad valstybė ir 
visuomenė turi padėti tiems nuskriaustiems žmonėms nau
jose sąlygose įsikurti.

Tai buvo toli siekianti ir daug žadanti programa, su
kėlusi nemaža komentarų bei kontraversijos vergiją tole- 
ruojančioj visuomenėj. Už penkių savaičių po šio straips
nio pasirodymo, Philadelphijoj įsikūrė pirmoji kovai prieš 
vergiją Draugija (The First Antislavery Society in Ame
rica), vėliau suvaidinusi tokį svarbų vaidmenį vergų iš
liuosavimo dirvoje! Tomo Paine pasidarbavimu, 1780 m.

kovo 1 d. Pennsylvanijoj buvo panaikinta vergija. Massa
chusetts ir kitos valstijos pasekė šią pirmąją.

Visi daviniai rodo, kad Tomas Paine buvo pirmas šio 
krašto abolicijonistas (vergijos panaikinimo šalininkas).

“BLAIVUS PROTAS”
Tais neramiais laikais T. Paine pirmas surado tikrąjį 

kelią. Jis savo redaguojamam žurnale 1775 m. spalių 
mėn. 18 d. rašė, kad su Anglijos karaliaus valdžia nebus 
galima geruoju susitarti, kad ta valdžia neverta pasitikė
jimo, kad tik nugalėjus ją ir išsikovojus pilną nepriklau
somybę—šita šalis įsigys laisvę! 1776 m. sausio mėn. pra
džioj T. Paine išleido savo paskilbusią brošiūrą “Blaivus 
Protas“ (Common Sense), kurioje jisai išdėstė reikalą 
kovos už nepriklausomybę. “Blaivus Protas,” neabejoti
nai, buvo Amerikos revoliucijos manifestas ir programa. 
Suvirš 100,000 egz. laida šalyje pasklido, kaip žaibas. Ji 
uždegė revoliucijos liepsna kolonistų galvas ir širdis. Ji 
nedviprasmiškai skelbė, kad šitas kraštas neturi vadintis 
Anglijos kolonija, bet Jungtinės Amerikos Valstijos! To
dėl tik Tomas Paine, o ne kas kitas, yra vertas vadinti 
Amerikos nepriklausomybės tėvu!

T. Paine savo “Blaiviam Prote” aiškiai įrodė tūlų ko
lonistų nenuosakumą ir nelogingumą: iš vienos pusės at
vira kova prieš Anglijos valdžią—sukilimas, o iš antros— 
lojalumo deklaracijų siuntinėjimas! Jisai ragino mesti ša
lin nereikalingą sentimentalumą ir suprasti, jog kolonistai 
yra naujos šalies, naujos tautos branduolys, kuriam teks 
būti taikos ir laisvės pavyzdžiu išgverusiam ir tradicijų 
pavergtam senajam pasauliui! Šios brošiūros “sveika lo
gika ir nesumušami argumentai,” anot Jurgio Washing
ton©, paveikė kolonistus taip stipriai, kad po šešių mėne
sių, 1776 m. liepos 4 d., jų atstovai Kongrese paskelbė 
Nepriklausomybės Deklaraciją, kurią, spėjama, parašė T. 
Jeffersonas. Nežiūrint, betgi, kieno ranka kalbamoji De
klaracija rašyta—joje vyrauja Tomo Paine mintis ir 
dvasia! Visai teisingai Edmundas Randolph, pirmasai 
J. A. V. prokuroras (Attorney General), pasakė, kad 
“Nepriklausomybės Deklaracija, tai išdavas karaliaus 
Jurgio III-jo arogantiškumo ir Tomo Paine sveikos logi
kos bei drąsos.” T. Paine “Blaiviam Prote” sakė:

“Viskas, kas tik yra protinga ir teisinga—veda 
prie atsiskyrimo, žuvusiųjų kraujas ir verkiantis 
gamtos balsas šaukia: laikas atsiskirti... Jūs, kurie 
mums pasakojat apie vienybę ir susitaikymą, ar gali
te mums grąžinti praeitį? Ar jūs galite duoti prosti
tutei jos buvusią nekaltybę? Ne! Taigi jūs negalite 
sutaikyti nei Britanijos su Amerika. Paskutinis siū
las jau nutraukta... O, jūs, kurie mylite žmones! 
Jūs, kurie drįstate priešintis ne tik priespaudai, bet 
ir prispaudėjui,—ženkite pirmyn! Kiekviena senojo 
pasaulio vieta prislėgta. Laisvė vejama nuo žemės 
paviršiaus. Azija ir Afrika seniai ją išvijo. Europai 
ji svetima, o Anglija jai įsakė išsinešdinti. O, priim
kite tremtinę ir renkite prieglaudą žmonijai.”
Tokie tai šūkiai paruošė Amerikos žmones kovai už 

nepriklausomybę! Amerikos istorikas W. R. Woodwardas' 
savo knygoje “A New American History” apie Tomo 
Paine “Blaivų Protą” sako:

“Nedaugelis karštų sukilėlių moka savo raštais įti
kinti skaitytoją. Jie yra nešami jų pačių emocinės 
audros ir jų denunciacijas mes girdime tiktai, kaip 
vėjo nešamų jūros paukščių klyksmą. Bet Paine mo
kėjo rašyti. Jisai turėjo literatūrinę pusiausvyrą ir 
jo sakiniai skamba tonu varpo, kai dega miestas. Jo 
knyga Amerikos Revoliucijai reiškė tiek jau, kiek 
p nios Stowe ‘Dėdės Tomo Trobelė’ Civiliniam Karui.

Amerikonai, jisai rašė, yra užaugę vaikai; jie nori 
turėti savo tautą. Ta mintis glūdėjo visų Amerikos 
radikalų galvose; ji buvo apačioj viso revoliucinio 
judėjimo. Paine ją įdėjo į knygą. Savo knygon jis 
įrašė paprastus žodžius, kurie žygiuoja jos lakštuose, 
lyg išsirikiavę vienmarškiniai raumeningi vyrai lau
kuose.

‘Blaivus Protas’ susilaukė iki tol nežinomo tiražo. 
Ją skaitė visi, kas tiktai skaityti mokėjo, o neraštin
giems ją skaitė kiti. Karininkai skaitė ją savo dali
niams . ..

Paine’o knygos vertė Revoliucijai buvo neįkainuo
jama. Ji savyje kristalizavo viską, kas tiktai tuo me
tu plaukiojo ore, be reikiamo gravitacijos centro. 
‘Blaivus Protas’ surišo visas esamas revoliucines idė
jas į sklandžią formą. .. Jisai (Tomas Paine) buvo 
doktrinierius, kietas ir logiškas, kaip Leninas.”

Amerikos kolonijų sumanūs ir išradinga amatninkai pastatė 
labai tvirtus laivus, kurie užpildėjo Anglijos laivus ir prida
rė jiems labai daug žalos. Jie buvo kur kas mažesni už Angli
jos, bet savo greitumu ir pajėgumu manevruoti toli pralen
kė anuos, ir daug prisidėjo prie Amerikos revoliucijos laimė
jimo.
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Commonwealth Of
Massachusetts On Trial

By RICHARD T. LABRECQUE 
Patriot Ledger Staff Writer

Anthony W. Bimba, the Mew 
York editor who was the central 
figure of a landmark case involv
ing freedom of speech and re
ligion in Brockton 50 years ago, 
has been the subject of several 
books and magazine articles over 
the years.

One book written in 1973 by a 
former Brockton priest, the Rev. 
Wilhelm Wolkovich, is entitled 
“The Bay State ‘Blue’ Laws and 
Bimba” is considered one of the 
most comprehensive studies of 
the Bimba trial and Mr. Bimba’s 
life.

Another book “Inquiring 
Minds”, by Zechariah Chafee, de
votes one chapter to Mr. Bimba. 
Prof. Chafee, the late Harvard law 
professor, authority on civil liber
ties and author of books on free
dom of speech, notes in his book:

“Even though he was acquitted 
in the Brockton District Court on 
the blasphemy charge and was 
eventually released from the 
charge of anarchy, the significant 
fact still remains that the prose
cution was brought.

“Religious disputes seemed the 
actuating motive of the case, 
which apparently arose out of a 
factional fight between the 
clerical and anti-clerical groups 
among the Lithuanians....

“Bimba was charged with com
mitting anarchy by saying in 
Lithuanian: “Here we are or
ganizing Lithuanians among 
Lithuanians, the Poles among the 
Polish and the Jews among the 
Jews and so forth, to overthrow 
the American capitalistic gov
ernment by revolution in the 
same way that they did in Russia, 
and to establish the same kind of 
government that they now have in 
Russia:.:.The red flag shall fly on 
the capitol at Washington, and 
there will also be one on the 
Lithuania hall in Brockton.”

(The translations are taken 
from the bill of particulars of the 
prosecution as printed in the Bos
ton Herald, Feb. 19, 1926. The 
testimony at the trial was conflict
ing as to how far Bimba used the 
language charged.)....

“The ‘force and violence’ re-

quired by the statue were not 
contained in any glowing exhorta
tions to bombs and bayonets, but 
had to be inferred by cold logic 
from the word ‘revolution’ and the 
reference to Russia,” Chafee con
tinued.

Chafee also pointed out that the 
most important aspect of this trial 
lay in its revelation of the attitude 
of the community toward open 
discussion. Bimba’s supporters 
were denied any effective op
portunity to raise funds for his 
defense.

“Hall after hall in Boston and 
Worcester was denied to them by 
either the owners, or, if they were 
willing, by the municipal author
ities: The Mayor of Boston public
ly commended his subordinates 
for forbidding Scott Nearing to 
speak on Behalf of Bimba in a hall 
dedicated to the memory of 
Thomas Paine, of all persons...

“Outdoor meetings for Bimba 
on Boston Common were similar
ly forbidden, so that ‘any man
ifestation of lawlessness’ as the 
Mayor put it, were thoroughly 
checked. In short Bimba’s guilt 
was assumed in advance of his 
conviction, and any attempt to 
secure his cause an adequate 
presentation, in or out of court, 
was regarded as an attack on our 
institutions.

“In the light of these facts, what 
happened to Bimba is of little 
importance. It was not he who 
was on trial, but the Common
wealth of Massachusetts:”

The latest book on the case, 
“Bay State Blue Laws and Bim
ba,” is termed a comprehensive 
study of the entire Bimba matter. 
It was written by a Catholic priest, 
the Rev. William Walkovich, au
thor of numerous articles on a 
variety of topics:

The introduction to this book 
published in 1973 points out that 
“the third decade of the twentieth 
century in the United States 
spawned several legal alter
cations which provoked national 
and even international attention: 
Tv'o such episodes were: the so- 
called ‘monkey trial ‘ of John 
Thomas Scopes in the court of 
Dayton, Tenn., and the Sacco- 
Vanzetti trial in Dedham. Mass..:

Poezijos pavasario keliais
[Pabaiga iš 2 pusi.] 

kolūkio centras netoliese. 
Mus pasveikino šio kolūkio 
pirmininkas Adomas Griška 
bei mokyklos mokytojai ir 
mokiniai. Poeto gimtasis na
mas visiškai sudegęs karo 
metu, jo likę tik pamatai, 
apaugę žole. Išlikę mūriniai 
ūkiniai pastatai. Kieme stovi 
akmeninis monumentas su 
užrašu, skelbiančiu, kad čia 
Liaudies poetės Salomėjos 
Nėries gimtinė.

Prisiminiau šias vietas iš 
1941 metų, kada vyko rinki
mai į TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą, o aš buvau kandida
tu nuo Kapsuko (tuometinės 
Marijampolės) ir Vilkaviškio 
apskričių. Tada teko aplan
kyti su prakalbomis ir mitin
gais visus valsčių centrus ir 
kai kuriuos miestelius bei 
kaimus. Esu buvęs čia ir 
pokario metais, teko matyti 
daug griuvėsių ir nuniokoji
mų, nes šiomis vietomis tie
sėsi fronto linija ir vyko 
aršios kautynės. Hitlerinin
kai atkakliai gynė prieigas 
prie tuometinės Vokietijos 
sienos.

Tad po smagių pietų S. 
Nėries vardo kolūkyje įdomu 
buvo nuvykti į Virbalį, kur 
yra Juliaus Janonio vardo 
kolūkio centras. Šio kolūkio 
pirmininkas J. Parfėnas pa
pasakojo apie gražius laimėji
mus, aukštus derlius, gausią 
mėsos ir pieno gamybą, ge
rus kolūkiečių uždarbius. Dar 
nuvažiavome į Šeimenos ko
lūkį, pagarsėjusį savo puikia 
gyvenviete. Tai buvo pirmas 
kolūkis, kurio visi nariai per
sikėle iš viensėdžių į trijų 
gyvenviečių mūrinius namus 
su visais patogumais. Centri
nė gyvenviete ypač gražiai 
suplanuota. Ją labai puošia

stilingi, gražūs ir erdvūs Kul
tūros rūmai su 300 vietų sale, 
patogia scena. Kolūkio pirmi
ninkas R. Žemaitaitis pažy
mėjo, kad kolūkis pernai tu
rėjo pustrečio milijono rublio 
pajamų. Ypač džiugu buvo 
matyti prie gražių kolūkiečių 
namų dailiai sutvarkytus gė
lynus, kuriais šeimininkės 
stengiasi viena kitą pralenk
ti.

Pavakarėje grįžome į Vil
kaviškį, kurs po karo buvo 
beveik visiškai sugriautas, 
nes gyvenamojo ploto buvo 
likę tik 8 procentai. Dabar 
miestas atstatytas, tik vieto
je visiškai sugriautos kated
ros dabar aikštė, o katalikų 
bažnyčia įsikūrusi buvusios 
liuteronų bažnyčios patalpo
se. Buvusios seminarijos rū
mai buvo išdegę, bet liko 
sienos. Dabar tie rūmai at
statyti ir įkurtas siuvimo fab
rikas. Gyventojų Vilkavišky 
dabar apie 10,000, taigi, be
veik tiek, kiek buvo prieš 
karą. Tačiau ir miestas ir 
gyventojai dabar daug geriau 
atrodo.

Poezijos vakaras įvyko Vil
kaviškio Kultūros namų salė
je. Be poetų ir kitų svečių 
dalyvavo LKP Rajono komi
teto sekretoriai S. A. Baku
tis, V. Sudeikis, A. Grybaus
kas, Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoja J. 
Urbonas. Poetų brigadai va
dovavo E. Sekelionis. Pir
miausiai S. Nėries vardo ko_- 
lukio pirmininkas A. Griška 
paskelbė, kad to kolūkio tra
dicinė premija už geriausią 
poezijos rinkinį suteikta poe
tui Eugenijui Matuzevičiui. 
Paskui mūsų poetai, o taip 
pat latvė Arija Elksne skaitė 
savo eilėraščius. Užbaigoje 
sekė saviveiklos programa — I

“Hitherto unreported in any 
major study is a companion trial 
of the same era. National notorie
ty, too, surrounded the prose
cution of Anthony Bimba in Plym
outh County District Court of 
Brockton, Mass...

“The case became a crucible 
for the issues of free speech, liber
ty of assembly, the Socialist-Com
munist fracture at the national 
and local level and a furious dis
pute of two boisterous ethnic fac
tions in the New England in
dustrial city. Even a touch of 
European politics was injected 
into the litigation, namely the 
contemporary power struggle 
abroad in Lithuania, Bimba’s 
native land.

Commenting on the volume by 
Father Wolkovich, who served as 
a parish priest at St. Casimer’s in 
Brockton 1955-1957, the Rev. Wil
liam J. Kenealy, S. J., professor 
and dean emeritus of Boston Col
lege Law School, wrote in the 
foreword: “Father Wolkovich has 
written a book of extraordinary 
interest:..It is a pleasure to rec
ommend this , especially to any
one who wishes to refresh himself 
on the principles of free speech 
and free assembly as they were 
curiously tested and interpreted a 
half century ago in the district 
court of Brockton, Mass.”

Although disagreeing with 
some of Father Walkovich’s inter
pretations of the Brockton case 
and of his own lifetime actions, 
Mr. Bimba in a recent telephone 
interview, recommended the 
book as a source of material on 
both the case and himself.

The book is available at the 
Brockton Public Library.

FOR CLARIFICATION
In his article in last week’s 

“Laisvė” Mr. Richard T. La 
Brecque dates Bimba’s “His
tory of the American Work
ing Class” 1968 and the “Mol
ly MacGuires” 1970. He must 
have read the latest editions. 
The first edition of the “His
tory” appeared in 1927 and 
“The McGuires” in 1932.

— Editor

solistų ir choro dainos, tautiš
ki ir pramoginiai šokiai.

Pernakvoję “Širvintos” 
viešbutyje, grįžome į Vilnių, 
kur gegužės 30 d. vakare 
įvyko Pavasario poezijos 
šventės užbaigiamasis kon
certas, kurį atidarė E. Matu- 
zevičius. Kaip ir Kaune, tarp 
eilėraščių skaitymo skambėjo 
choro dainos ir kanklių muzi
ka. Vakare dar susitikome 
Rašytojų sąjungoje, kur po 
malonaus pobūvio atsisveiki
nome su latvių poetais, išvy
kusiais į Rygą.

Poetų grupė, važiavusi į 
Šiaulius, aplankė kelias te
nykštes gamyklas, o taip pat 
Radviliškį, Pašušvio ir keletą 
kitų kolūkių. Visur mūsų poe
zijos skelbėjai buvo sutinka
mi pilnomis salėmis ir dideliu 
dėmesiu. Jau dvylika kartų 
pasikartojo toji graži ir kilni 
“Poezijos pavasario” tradici
ne šventė.

Justas Paleckis
Kaunas-Vilkaviškis-Vilnius

1976: V. 28-30

Piliečiu parašai 
įteikti

Tucson, Arizona. — Arizo
na valstijos Komunistų Parti
jos distrikto organizatorius 
Lorenzo Torres įteikė valsti
jos sekretoriui 5,877 piliečių 
parašų uždėti į balotus kan
didatų Gus Hali ir Jarvis 
Tyner. Valstijos į statymai 
reikalauja 11,045 parašų. De
damos pastangos kvotą išpil
dyti liepos 9 dieną.

Philadelphia, Pa. — Prasi
dėjo rinkimai piliečių parašų 
už Komunistų Partijos prezi
dentinius kandidatus ir už 
kandidatą į Senatą. Iki liepos 
10 dienos reikės surinkti net 
30,000 parašų!
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Robertas ir R 

i ai u si laukė r 
nario sveiko 
sūnelio, o grand 
žienė — anūkėlio 

♦ ♦♦
S. Sasnauskas 

raciją. Operacij; 
minga ir ligonis s

E. Simkunienė 
savaičių ligonini 
baigia sveikti.

J. Gorman tu 
priepuolj. Gydosi

R. Palai!ienė i 
Hamiltono, kad 
jos mama.

Linkiu ligoni; 
pilnai sus veikti.

♦ ♦♦
Prieš kelias ( 

senas torontietis 
pastaruoju laikot 
nęs prie Simcoe 
draugiškas, mėgę 
žangią spaudą. B 
Dukterų Draug 
Paliko nuliūdime 
lė, sūnus, duktė u

Gili užuojauta š 
♦♦♦

Draugė Valeri 
šiomis dienomi; 
trečią sūnų. Drai 
80 metų, bet ger 
sūnūs mirė dar vi

Giliausia užuoja 
Masienei.

♦ ♦♦
M . Berškienė g; 

mą iš Tarybų Lii 
ten mirė jos sesut 
sevičienė.

Gili draugei užu 
♦ ♦ ♦

F. A. Gaižau; 
svečių iš New 
Onutę Palitovą ir 
su vyru. Onutė ; 
žausko sesutės du

Toronte Jankės 
čiai P. S. Pajuo 
Sepšiai. Aplankė 
pažįstamus.

Taipgi Toronte a 
Dorinai iš Kalifor: 
nai yra buvę toron

Aplankė visą 
draugų ir pažįstai 
buvo dar kartą s 
jais.

S. Kuisis buvo 
savo senosios gimt 
vos. Šiomis dieno 
Lietuvon pasisvi 
Guoba. Sūnų ir 
Draugijos Toronte 
nansų sekretorius 
S. E. Paberaliai.

Tur būt ir daug 
bet neteko sužinot

Gal nedaug y: 
kurios yra pergyv 
kį širdies skausm; 
tu s trejus metus, 
dieną mirė Vikto: 
sulaukęs 64 metų, 
dinčius žmoną, 
seseris ir motiną £ 
motina praeitą ru 
dojo už Viktorą ja 
nų, o prieš trejų; 
daugiau mirė jos 
sūnus.

Masienė nuo j; 
ėjo su pažanga — 
progresyviškoms 
joms, rėmė jas f 
negailėdama doler 
parengimų, kuriui 
Masienė nedalyvai 
neštų kokios nori 
Jinai atlankė Tary 
net per tris syki 
buvo nuvykusi su 
riausia dukra. Jin; 
nuo savo sūnų i 
dovanėles, siuntė 
pagelbėti nuo kare 
jusiems. Darė visi 
Lietuva greičiau 
karo griuvėsių.

Jums, Valerija, 
šiai tokį didelį širc 
mą, mūsų giliausia

♦ ♦♦♦
Pas savo gimine

interest:..It


o 25, 1976

ial
(1 m any 
anion trial 
ial notone- 
the prose- 
>a m Plym-

Court of

a crucible 
?ech, hber- 
ialist-Com- 
e national 
urious dis- 
ethnic fac- 
igland in- 
i touch of 
s injected 
amely the 

struggle 
Bimba’s

volume by 
iserved as 
isimer’s in 
• Rev. Wil- 
, professor 
Boston Col- 
ote in the 
Lkovich has 
raordinary 
are to rec- 
illy to any- 
?sh himself 
ree speech 
they were 

terp re ted a 
he district 
ss.” 
eing with 
ich’s inter- 
ckton case 
ne actions, 
t telephone 
ended the 
n ate ria l on 
iself.
ble at the 
iry.

ION
1st week’s 
ird T. La 
ba’s “His- 
:an Work- 
the “Mol-

i. He must 
t editions.
the “His- 
1927 and 

1932.
— Editor

♦ •»

Penktadienis, Birželio 25,1976

KANADOS ŽINIOS

LAISVĖ 5-tas puslapis

ids, tautiš- 
■k iai. 
iirvintos” 
e į Vilnių,
d. vakare 

poezijos
įasis kon- 
i E. Matu- 
aune, tarp
> skambėjo 
įklių muzi- 
susitikome
e, kur po 
atsisveiki
ntais, išvy-

ažiavusi į 
kelias te- 
o taip pat 

io ir keletą 
mūsų poe- 

to sutinka- 
s ir dideliu 
dika kartų 
aži ir kilni 

i o” tradici

as Paleckis 
s-Vilnius 
L30

Torontiečių kronika
Robertas ir Rožytė Šymo

liai ;usilaukė naujo šeimos 
nario — sveiko ir gražaus 
sūnelio, o grandma M. Pau- 
žienė — anūkėlio.

*♦*

S. Sasnauskas turėjo ope
racijų. Operacija buvo sėk
minga ir ligonis sveiksta.

E. Šimkūnienė buvo keletą 
savaičių ligoninėj, bet jau 
baigia sveikti.

J. Gorman turėjo širdies 
priepuolį. Gydosi namie.

R. Palaitienė gavo žinią iš 
Hamiltono, kad tenai serga 
jos mamą.

Linkiu ligoniams greitai 
pilnai susveikti.

♦ **

Prieš kelias dienas mirė 
senas torontietis F. Vinskus, 
pastaruoju laikotarpiu gyve
nęs prie Simcoe ežero. Buvo 
draugiškas, mėgo skaityti pa
žangią spaudą. Buvo Sūnų ir 
Dukterų Draugijos narys. 
Paliko nubudime žmona Ane
lė, sūnus, duktė ir 6 anūkai.

Gili užuojauta šeimai.
*♦*

Draugė Valerija Masienė 
šiomis dienomis palaidojo 
trečią sūnų. Draugė jau virš 
80 metų, bet gerai laikosi, o 
sūnūs mirė dar visai neseni.

Giliausia užuojauta draugei 
Masienei.

M. Berškienė gavo praneši
mą iš Tarybų Lietuvos, kad 
ten mirė jos sesutė Ona Vala- 
sevičienė.

Gili draugei užuojauta.
♦♦♦

F. A. Gaižauskai turėjo 
svečių iš New Yorko. Tai 
Onutę Palitovą ir jos dukrelę 
su vyru. Onutė yra F. Gai
žausko sesutės dukrelė.

Toronte lankėsi londonie- 
čiai P. S. Pajuodžiai ir S. 
Sepšiai. Aplankė draugus ir 
pažįstamus.

Taipgi Toronte viešėjo V. J. 
Dorinai iš Kalifornijos. Dori
nai yra buvę torontiečiai.

Aplankė visą eilę senų 
draugų ir pažįstamų. Malonu 
buvo dar kartą susitikti su 
jais.

S. Kuisis buvo aplankyti 
savo senosios gimtinės Lietu
vos. Šiomis dienomis išvyko 
Lietuvon pasisvečiuoti M. 
Guoba. Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Toronto kuopos fi
nansų sekretorius. Taipgi ir 
S. E. Paberaliai.

Tur būt ir daugiau išvyko, 
bet neteko sužinoti. A. YUenė

gus čia svečiavosi iš Los 
Angeles Vladas ir Josie Dori
nai. Buvo sustoję ir pas šių 
eilučių rašėją porai valandų. 
Išvažiavo link Hamiltono. 
Gal jų ir nepagavo ledų kru
ša, kuri čia apdengė žemę 
didesniais negu kiaušiniai le
dais. Mano gyvenime neteko 
matyti tokio vaizdo. Tūkstan
čius langų išdaužė. Pridarė 
didžiausių nuostolių Toronto 
apylinkės gyventojams.

♦♦♦

Savo gimtinės šalies daug 
kas išsiilgsta. Į Lietuvą iš
važiavo Stasys Kuisys. Vyks 
Maikis Guoba. Laimingos ke
lionės ir laimingai sugrį žti į 
Toronto.

John Morkis išvyko į 
Europą trims savaitėms.

Justas Glesys vyks į Ispa
niją, graikiją, gal ir į Italiją, 
vėliau į Angliją ir namo.

A. Morkis

Birželio 4 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Pranas 
Vinckus, 75 m., per ilgą laiką 
gyvenęs Toronte. Paskutiniu 
laiku gyveno Keswick, Ont. 
Paliko žmoną, dukrą, Stellą, 
sūnų Bruce ir 5 anūkus. Į 
Kanada atvyko 1927 m.

Buvo kilęs iš Budų kaimo, 
Stakliškių Vaičiaus, Prėnų ra
jono.

Buvo laisvu pažiūrų, ir per 
ilgus metus priklausė 
S. D. P. D. 1 kuopai, ir 
visuomet, sulyg išgalės pa
remdavo pažangią spaudą, ir 
šiaip Darbininkų reikalus.

Buvo sukremotas birželio 7 
d. J. Morkus

iai

i. — Arizo- 
nistų Parti- 
anizatorius 
eikė valsti- 
B77 piliečių 
a lotu s kan-

ir Jarvis 
į statymai 

>arašų. De- 
kvotą išpil-

i. — Praši
nėjų parašų 
•tijos praži
ltus ir už 
į. Iki liepos 
surinkti net

Gal nedaug yra motinų, 
kurios yra pergyvenusios to
kį širdies skausmą per praei
tus trejus metus. Birželio 11 
dieną mirė Viktoras Masys, 
sulaukęs 64 metų. Paliko liū
dinčius žmoną, brolį, dvi 
seseris ir motiną 90 metų. Ta 
motina praeitą rudenį palai
dojo už Viktorą jaunesnį sū
nų, o prieš trejus metus ar 
daugiau mirė jos jauniausias 
sūnus.

Masienė nuo jaunų dienų 
ėjo su pažanga — priklausė 
progresyviškoms draugi
joms, rėmė jas finansiškai, 
negailėdama dolerių, nebuvo 
parengimų, kuriuos Valerija 
Masienė nedalyvautų ir neat
neštų kokios nors dovanos. 
Jinai atlankė Tarybų Lietuvą 
net per tris sykius. Kartą 
buvo nuvykusi su savo vy
riausia dukra. Jinai surinkus 
nuo savo sūnų ir dukterų 
dovanėles, siuntė Lietuvon 
pagelbėti nuo karo nukentė- 
jusiems. Darė viską, kad tik 
Lietuva greičiau pakiltų iš 
karo griuvėsių.

Jums, Valerija, apturėju
siai tokį didelį širdies skaus
mą, mūsų giliausia užuojauta.

Pas savo gimines ir drau

“Habitat”
Vancouver. — Šiame va

karinės Kanados mieste į vy
ko didžiausia ir viena svar
biausių Jungtinių Tautų kon
ferencijų pasitarimui išspręs
ti į vairių žmonijos gyvenimo 
problemų, pavadinta “Habi
tat”.

Konferencija tęsėsi nuo ge
gužės 31-os ligi birželio 11-os 
d. Kanados vyriausybė pa
skyrė 14 milijonų dolerių, gi 
iš Jungtinių Tautų biudžeto 
buvo paskirti dar du milijonai 
ir 770 tūkstančių dolerių kon
ferencijai pravesti. Dėl dele
gatų, stebėtojų ir korespon
dentų buvo užsakyti šeši tūk
stančiai kambarių geriausiuo
se viešbučiuose. Del įvairių 
priežasčių ne visi delegatai ir 
svečiai atvyko, visgi dalyva
vo delegatų iš 114 šalių ir 
atsivežė 220 filmų.

Iš Baltarusijos, Ukrainos ir 
Tarybų Sąjungos dalyvavo S 
vyrai, didžiumoje: Architek
tai, miestų planuotojai, staty
bų ministerial. Iš Tarybų Lie
tuvos buvo Gediminas Va- 
liuškis, Vilniaus vyriausias 
architektas. Tai jo vadovau
jama architektų grupė buvo 
apdovanoti aukščiausia Tary
bų Sąjungos “Lenino” premi
ja, už suplanavimą naujo di
džiulio priemiesčio “Lazdy
nai” Vilniuje. S į priemiestį 
jau savo akimis matė tūk
stančiu turistų iš Amerikos, 
Kanados ir kitų šalių. Dabar 
gi filmas apie mąsinę statybą 
Vilniuje buvo rodomas ir vi
sam pasauliui iš šios “Habi
tat” — konferencijos.

Kanados-Tarybų Sąjungos 
draugystės organizacija (ku
rios eilėse yra ir lietuvių) 
pakvietė tarybinius delega
tus į Rusų svetainę, tai buvo 
proga daugeliui pasikalbėti 
su Gediminu Valiuškiu ir su 
kitais Tarybiniais delegatais. 
Tarybinės delegacijos vado
vas G. N. Fomin supažindino 
pilnutėlę svetainę su visais 
delegatais ir paaiškino konfe
rencijos svarbą: “Kad reikia 
visoms tautoms susitarti su- 
|mažinti ginklavimosi išlai-*

das, tai bus už ką ir namų 
pristatyti, ir vandeniui apva
lyti”. Jis priminė, kad Tary
bų Sąjungos delegacijos rezo
liucija, pasiūlyta ir priimta 
Jungtinių Tautų posėdyje 
1973 m. gruodžio 7 d., kad 
“Visos šalys sumažintų gin
klavimosi išlaidas dešimts 
procentų”, dar nesulaukė tei
giamų atsiliepimų iš kitų di
džiųjų šalių.

Po trumpos G. Fomin kal
bos buvo rodomi filmai iš 
įvairių Tarybinių Respubli
kų, o po to dar atskiras filmas 
vien tik apie statybas Vilniu
je: “Lazdynai”, “Žirmūnai”, 
Operos namai, Sporto rūmai 
ir daug kitų vietų. Tai jau 
daugeliui žiūrovų matytos 
vietos. Stebiu prie ilgo stalo 
susėdusius tautiečius, senus 
ir pokarinius emigrantus, ir 
sakau žmonai: Dabar jau gin
čai apie Tarybinę santvarką 
ir ten daromą pažangą mažė-. 
ja, nes vien prie šio stalo 
sėdinčiųjų tarpe, jau didžiu
ma lankėsi Tarybų Lietuvoje 
(keli jau po du ar tris kartus) 
ir matė, kaip smarkiai mūsų 
Tėvynė žengia pirmyn. Štai, 
žiūrėk, Petras Radvila, su
grįžo iš Tėvynės tik šian
dien.

Nugirdęs mūsų pokalbį ki
tas, gimtinės gynėjas (poka-‘ 
rinis emigrantas) Liudas Bil- 
skis sako: “Grinkau, jeigu ne 
pagalba iš kitų Tarybinių 
Respublikų ir dar prie seno
sios santvarkos, tai Lietuva 
nebūtų pasistačius nei “Laz
dynų”, nei “Žirmūnų”, per 
tūkstantį metų”. Su jo nuo
mone sutikau.

Tiems, kurie sekėme Habi
tat konferencijos eigą, buvo 
aišku,, kaip naudinga yra to
kios konferencijos, kur į vai
rūs specialistai iš visos plane
tos kalba ir filmais parodo 
žmonijos problemas bei duo
da pasiūlymus, kaip tas pro
blemas išrišti.

Be oficialių delegatų, buvo 
daug ir kitų specialistų, kurie 
pasakojo apie: Atominę ener
giją, apie Saulės energiją, 
apie vandens gavimą ir už
teršimų problemas. Ameri
kietis Richard Buckminster 
Fuller (tai moderniškas Ar
chimedas), architektas, filo
sofas, išradėjes, ragino gal
voti apie planetos problemų 
išrišimą, ne tik apie savo 
kaimo ar miesto ar šalies 
reikalus. Anglijos ekonomis
tė Barbara Ward Lady Jack- 
son priminė delegatams apie 
Tarybų Sąjungos pasiūlymą 
sumažinti ginklavimosi išlai
das dešimts procentų. Š i 
tituluota leidė sakė, kad da
bar kasmet išmetama trys 
šimtai bilijonų dolerių ginkla
vimuisi, kad jeigu tą sumą 
sumažintume tik vienu pro
centu, tai trys bilijonai dole
rių paliktų, suteikti švarų 
vandenį visiems planetos gy
ventojams, o su tuomi pasto
tume kelią ligoms, kurios 
kankina milijonus kūdikių 
daugelyje šalių.

Jį davė vieną po kito pa
vyzdžius, kur eikvojama 
energija: “Ar jūs žinote”, 
klausė ji, “kad tik vienas 
amerikonų bombanešis BĮ 
suvartoja į metus tiek benzi
no, kiek visi autobusai Jung
tinėse Valstijose!

Habitat konferencijos pa
baigoje priimtos rezoliucijos 
parodo, kad Jungtinės Tau
tos daug nuveiks visų žmonių 
gerovei.

Aštuoniasdešimts devy
niais balsais prieš 15 (dešimts 
nebalsavo) nutarta::

“Kad žemė priklausytų vi
suomenei. w

Kad kiekviena šalis mažin
tų ginklavimosi išlaidas, o 
tuos pinigus skirtų, žmonių 
būviui pagerinti.

Kad konferencija pasmer
kia kiršintojus.

, Kad “Zionizmas” yra savo
tiška rasių neapykanta”.

Malonu buvo stebėti televi
zoriuje, kaip didžiuma Afri
kos ir Azijos ir Pietų Ameri
kos šalių balsuoja, kaip ir

socialistinių šalių delegatai, 
net ir Vatikano atstovas bal
savo už rezoliuciją. Ne tik 
Vatikano atstovas balsavo, 
bet ir čia pat pareiškė, kad 
duoda penkiasdešimts tūks
tančių, rezoliucijos nutari
mams vykdyti.

Gėda ir nemalonu buvo 
girdėti, kuomet Kanados ir 
J. A. V. delegatai balsavo 
kartu su Glės generolų atsto
vais, Izraeliu ir kitais reakci
onieriais prieš žmonijos rei
kalus, prieš progresą.

J. A. V. atstovas dar net 
pareiškė, kad jis yra priešin
gas dvylikai rezoliucijos 
straipsnių. Kaip ir grąsinda- 
mas didžiumai, dar pareiškė, 
kad jeigu konferencijos nuta
rimai būtų kitoki, tai J. A. V. 
suteiktų daugiau finansinės 
paramos.

Ga tai ir kyla svarbus 
klausimas: Kodėl Jungtinių 
Tautų organizacija leidžia 
amerikonams dominuoti šios 
pasaulines organizacijos fi
nansinius reikalus? Taip va
dinamas “Pasaulinis Bankas” 
(World Bank), kurio prezi
dentu yra Robert McNamara 
(prisimenaųi jį iš Vietnamo 
karo), daro ką jie nori. Taip 
vadinamas Tarptautinis Pini
gų Fondas (International 
Money Fund) sudarytas iš 
dešimties kapitalistinių val
stybių, irgi J. A. V. kontro
liuojamas. Tai ši dešimtinė 
nustato aukso kainą, nors nei 
viena jų nėra svarbi aukso 
kasime. Tai ši dešimtinė lei
džia savotiškus pinigus 
S. D. R. (Special Drawing 
Rights), kurie yra naudojami 
amerikonų ir jų sąjungininkų 
reikalams.

Argi ne laikas, kad Jungti
nių Tautų organizacija, ku
rios autoritetas yra remia
mas virš šimto valstybių, 
leistų tikrus tarptautinius pi
nigus, kurių pagalba galėtų 
supirkti visų šalių produktų 
perviršį ir parduoti ar dova
noti ten, kur tie produktai 
yra reikalingi. Rezoliucijos 
nebūtų vien tik agitacijos 
į rankiai. Algirdas Grinkus

•
Vancouverije gegužės 24 d. 

mirė Vladas Diršliokas (Mon- 
trealiečio Urbanavičiaus kai
mynas).

Tarybų Lietuvoje mirė 
staiga (eidamas 47-tus metus) 
Petro Radvilos brolis. Radvi
la sakė, kad gavo Tarybų 
Sąjungos vizą į aštuoniąs 
valandas ir dalyvavo brolio 
laidotuvėse.

Petrui ir artimiesiems reiš
kiu užuojautą. A. G.

Salisbury. — Rodezijos fa
šistinės valdžios kareiviai 
suėmė ir užmušė 8 sukilėlius. 
Visi jie yra juodieji vietos 
gyventojai.

Maskva. — Tarybų Sąjun
goje į erdvę paleista nauja 
erdvinė stotis, iš kurios bus 
atliekami moksliniai tyrinėji
mai.

Kapsuko vaikų dailės 
mokyklos ataskaitinė paroda

Kapsuko r. Švietimo skyriaus vedėjas K. Urba perkerpa 
juostelę, tuo atidarydamas vaikų dailės parodą. Greta — 
mokyklos direktorius J. Tumas.

Iš Kapsuko vaikų dailės mokyklos parodos atidarymo. Iš 
kairės dail. V. Norkus, mokyklos dir. J. Tumas ir dail. L. 
Barauskienė.

Kol mintys neišgaravo, no
riu su mielais laikraščio skai
tytojais pasidalinti gerais įs
pūdžiais ir papasakoti apie 
pačią mokyklą, nes panašaus 
žanro mokymo įstaigų Jung
tinėse Valstijose turbūt netu
rit.

Pirmiausia apie pačią mo
kyklą.

Kapsuko Vaikų dailės mo
kykla yra dar palyginti, nese
na, jai eina tik treti metukai. 
Vadinasi, jau išėjo iš kūdi
kystės amžiaus ir tvirtai sto
vi ant abiejų kojų, mėginda
ma ir toliau drąsiai žingsniuo
ti, kuo mes galėjome įsitikinti 
ir šioje ataskaitinėje parodo
je. Tai pirma šios rūšies mo
kymo įstaiga respublikoje. 
Kadangi vaikų muzikos mo
kyklų tinklas jau yra gana 
platus, todėl atėjo eilė ir dai
lei. Malonu, kad kapsukiečiai 
ir čia pasirodė pionieriais.

Pagrindinis mokyklos už
davinys yra suteikti gabiems 
dailei vaikams tvirtus teori
nius ir praktinius pagrindus, 
kad jie būtų kultūringi paro
dų lankytojai, suprastų pa
čius tapybos, skulptūros kū
rinius, mokėtų pakomentuo
ti. Žodžiu, kad nebūtų “ab- 
liais”, kaip pas mus yra sako
ma.

Kapsuko vaikų dailės mo
kykloje šiuo metu mokosi 
virš šimto vaikų. Pradžią da
vė mok. Morkūno piešimo 
klasės penktoje vidurinėje 
mokykloje. Vėliau buvo ras

tos patalpos, tiesa, mažokos, 
ir, dabartiniam direktoriui J. 
Tumui ėmus vadovauti, ši 
nauja mokymo įstaiga ėmė 
sparčiai augti.

Labai įdomu stebėti, kaip 
vaikai dirba prie molbertų, 
lieja akvarelę, užsiima skulp
tūra, drožimu ir t. t. Jie taip 
įsigilina į darbą, kad net 
pamiršta pertraukas? Mano 
nuomone, mokyklos vadovy
bė teisinga daro atsisakyda
ma tradicinių pertraukų, leis
dama mokiniams savo inicia
tyva pasilsėti, atsipūsti dar
želyje prie pastato.

Mokyklos viduje jauku, 
daug moksleivių darbų, puo
šiančių visus kampelius, žydi 
gėlės.

Mokykla turi pasistačiusi ir 
kitą tikslą — suburti visus, 
mėgstančius dailę. O tokių 
atsiranda nemažai, nes apie 
mokyklą jau kalba ir kiti 
rajonai, kurie norėtų savo 
vaikus čia atsiųsti pasimokyti 
piešimo. Tai jau geras ženk
las. Kadangi mokykla yra 
perspektyvi, jau numatytos 
ir kitos, didesnės patalpos.

Ir taip, apžiūrėję pačią mo
kyklą, pasikalbėję su entu
ziastiškai nusiteikusiais dės
tytojais, keliaujame į “Perga
lės” kino teatrą, kur netru
kus turi būti atidaryta ata
skaitinė moksleivių paroda. 
Visur tyla, rimtis, salėje pui
kuojasi paveikslai, skulptū
ros. Kalba atstovai iš Vil-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
IR RELIGINIAI VADAI 
KOVOJE UŽ TAIKĄ

Maskva. — Čia įvyko įvai
rių religijų vadų pasitarimas. 
Jame- dalyvavo 116 dvasinin
kų net iš 29 šalių. Pasitari
mas nutarė 1977 metais su
šaukti pasaulinį religijų vadų 
kongresą kovai už pasaulinę 
taiką ir detentę. Pasitarimą 
sušaukė rusų ortodoksų baž
nyčios vadai.

New Yorkas. — Miesto 
valdžia žada sugrąžinti į dar
bą 223 atleistų gaisragesių 
Taip praneša komisijonierius 
John O’Hagan.

New Yorko priemiestyje 
Middle Village piktadariai la
bai sužalojo liuteronų kapi
nes. Nugriauta daugiau 150 
paminklų. Padaryta už 
$20,000 nuostolių.

DVI FARMŲ 
DARBININKŲ UNIJOS 
SUSIVIENIJO

San Francisco, Cal. — 
Jungtinė Farmų Darbininkų 
Unija su 20,000 narių prane
šė, kad ji susivienijo su Agri
kultūros Darbininkų Susivie
nijimu, kuris turi 6,000 narių. 
Suvienytomis jėgomis žemės 
ūkio darbininkai galės sėk
mingiau kovoti už savo būk
lės pagerinimą.

Minneapolis, Minn. — 
Miesto Taryba priėmė rezo
liuciją, kurioje reikalaujama, 
kad Kongresas atmestų re
presinį bilių “S-I”. Jis prie
šingas Konstitucijai ir ge
riausioms Amerikos žmonių 
interesams.

NEW JERSEY VALSTIJA 
PIRMUTINĖ

Gus Hali

Bostonas. — Čia parodomas vienas Mass, valstijos 
valdininkas, streikuojančių valdžios darbininkų ujamas prie 
valdžios būstinės. Matyt, žmogus nusiminęs ir susigėdi
nęs.. .

niaus, Kauno, liaudies meni
ninkai. Po to Kapsuko rajono 
švietimo skyriaus vedėjas K. 
Urba perkerpa juostelę, 
kviesdamas visus eiti į vidų, 
susipažinti su darbais.

Žiūri paveikslus ir matai, 
kiek nuoširdaus darbo, fanta
zijos čia įdėta. Tikrai gerą 
įspūdį palieka P. Bočio akva
relė “Miške” (dėst. J. Tumo 
klasė), J. Naujalytės “Pilė
nai” (aliejus, dėst. Morkūno 
V. klasė) ir t. t. Daug ir 
gražaus darbo įdėjo dėst. 
Narušio J. ir Vancevičiaus H. 
vadovaujami jaunieji mokyk
los skulptoriai.

Kapsuko vaikų dailės mo
kykla yra labai svarbi esteti
nio lavinimo įstaiga, skiepi
janti vaikams tikro grožio 
pajutimą. Linkėtina, kad ji, 
pasisėmusi jėgų iš klasikos, 
duotų dar puikesnių ir bran
desnių kūrinių.

Daug sėkmės. V. Gulmanas

Jarvis Tyner
Newark, N. J. — Valstijos 

sekretorius J. Edward Cra- 
biel pranešė, kad gautas ir 
užgirtas reikalingas piliečių 
parašų skaičius už Komunis
tų Partijos prezidentinius 
kandidatus Gus Hali ir Jarvis 
Tyner. Tuo būdu New Jersey 
valstijoje jie bus oficialiame 
kandidatų sąraše ir šios val
stijos , piliečiai galės už juos 
balsuoti.

Tai laikoma nepaprastai di
deliu pažangaus judėjimo lai
mėjimu. New Jersey valstija 
pirmutinė Komunistų Parti
jos kandidatus pripažinti. Vi
soje eilėje kitų valstijų taip 
pat į teikti reikalingi piliečių 
parašų skaičiai, bet jose 
reakciniai elementai visomis 
pastangomis siekia neleisti 
komunistų kandidatus uždėti 
ant baloto.
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Neprisijungusių 
šalių konferencija

Iš atokiausių pasaulio vietų 
gaunami pranešimai apie 
ruošimąsi eilinei, penktajai 
neprisijungusių šalių valsty
bių ir vyriausybių vadovų 
konferencijai. Pirmoji tokia 
konferencija į vyko 1961 me
tais Belgrade, paskutinė, ke
tvirtoji — 1973 metais Alžy
re. Neprisijungusiųjų šalių 
vadovai vėl susitiks Kolom
be, Š ri Lankos respublikos 
sostinėje rugpiūčio mėnesį.

Neprisijungimo sąjūdis kilo 
antiimperialistiniu pagrindu. 
Jis suvienijo ’ pirmiausia 
jaunas valstybes, kurios po 
antrojo pasaulinio karo išsi
vadavo iš kolonijinės prie
spaudos. Tarybinės liaudies 
pergalė kare prieš vokiečių 
fašizmą ir japonų militariz- 
mą, socialistinės sandraugos 
atsiradimas pasaulinėje are
noje, kolonializmo žlugimas 
padėjo tvirtus pamatus šios 
naujos šalių grupės laisvei ir 
nepriklausomybei. Daugelis 
jų pasirinko nekapitalistinį 
raidos kelią.

Pats “neprisijungimo” ter
minas reiškia atsisakymą da
lyvauti karinėse politinėse 
sąjungose, paklusti ankstes
niems kolonijų šeimininkams
— imperialistams. Kartu ne
prisijungusios šalys anaiptol 
nepriešpastato savęs savo bi
čiulėms ir natūralioms sąjun
gininkėms socialistinėms val
stybėms, kurios, savo ruož
tu, teikia daug reikšmės ne
prisijungimo sąjūdžiui, jau 
tapusiam svarbiu tarptauti
nių santykių veiksniu.

Pagrindiniai gyvybiniai ne
prisijungusių šalių ir socialis
tinės sandraugos valstybių 
interesai sutampa: tai ryškiai 
pasireiškė neseniai Nairoby
je (Kenija) pasibaigusioje 
eilinėje SNO prekybos ir vys- 
tymo konferencijos 
(JUNKTAD) sesijoje. Nors 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
delegacijos priešinasi, ten 
pavyko suderinti visą eilę 
dokumentų, apsaugančių pa- 
grį st as besivystančių šalių 
teises ir interesus. Jų tarpe
— pasaulinių žaliavos ir že
mės ūkio prekių rinkų per
tvarkymo programą, pasiūly
mus apriboti tarptautinių mo
nopolijų veiklą ir kita.

JUNKTAD sesija dar kar
tą pademonstravo gėdingą 
Pekino vaidmenį. Pekinas, 
pretenduodamas į ypatingą, 
vadovaujantį vaidmenį “tre
čiajame pasaulyje”, tuo pat 
metu pagrindiniais klausi
mais sutaria su imperializmu. 
Maoistai betarpiškai bei per 
savo agentūrą neprisijungi
mo sąjūdyje mėgina pasiekti, 
kad jis tarnautų savanaudiš
kiems jų interesams, stengia
si ardyti santykius tarp besi
vystančių šalių ir Tarybų Są
jungos.
Tačiau ruošimasis susitiki

mui Kolombe rodo, kad mėgi
nimai nukreipti sąjūdį nuo jo 
magistralinio kurso neduoda 
rezultatų. Kaip pabrėžė, kal
bėdamas TSKP XXV suva
žiavime, S ri Lankos Komu
nistų partijos Centro Komite
to generalinis sekretorius, 
šios šalies vyriausybės narys 
P. Keinemanas, forumas Ko
lombe gali suvaidinti svarbų 
pozityvų vaidmenį kovoje už 
imperialistinių sąmokslų su
žlugdymą, rimtai padėti 
tarptautinio į tempimo maži
nimo procesui, plėsti tiek 
bendradarbiavimą tarp ne
prisijungusių valstybių, tiek 
jų ir socialistinių šalių bei visų 
pažangiųjų pasaulio jėgų ben
dradarbiavimą. A. Krasėnas

Parduodamas namas
Woodhaven [North], N. Y. 

Kaina $35,500. — Vienos šei
mos, šešių kambarių, moder
niškas namas; dvi vonios, 
trys miegamieji kambariai, 
galima valgyt virtuvėje, 220 
elektros voltų. Telefonas: 
441,7113.

Palanga dar vis 
auga ir turtėja

— Palangoje sezono metu 
kasdien gyvena apie 80 tūks
tančių svečių, — pasakojo 
Palangos miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotojas V. Kaklys. — Sa
vaitgaliais šis skaičius gero
kai padidėja. Vien nuosavų 
automobilių atvyksta apie 
trylika tūkstančių.

Praėjusio penkmečio me
tais kapitalinei statybai ir 
miesto tvarkymo darbams iš
leista apie 20 milijonų rublių. 
Išaugo nauji “Gintaro” poilsio 
namų korpusai, išsiplėtė “Ne
ringos” poilsio namai. Pailgė
jo vandentiekio bei kanaliza
cijos tinklų linijos.

Pagausėjus autoturistų 
srautui, prireikė įrengti erd- 
vesnias apmokamas mašinų 
stovėjimo aikšteles. Šį sezo
ną savo automobilius čia sau-

Waterbury, Conn.
Birželio 8 dieną Waterburio 

ligoninėje mirė Anna (Opai- 
tis) Jasulevičienė, sulaukus 
85 metų. Gyveno Lakeside 
Boulevard West.

Liūdesyje liko du sūnus 
Joseph Jasulevič, Waterbu
ry, ir John Jasulevič, Nauga
tuck, Conn.; Penki anūkai ir 
trys proanūkiai ir keli brolio 
ir sesers vaikai.

Laidotuvių direktorius bu
vo John W. Stokes iš Stokes 
Funeral Home, 134 Highland 
Ave. Laidotuvės buvo pri- 
vatiškos. Velitinė palaidota 
birželio 10 dieną Waterburio 
Lietuvių kapinėse — ten, kur 
jos vyras John Jasulevičius 
buvo palaidotas 1956 metais.

Anna Jasulevičienė buvo 
gimusi Lietuvoje 1891 m. 
gegužės 27 d. Kupiškyje. Į

Laidotuvių direktorius bu- 
iš Aibini Funeral Home, 116 
šiame mieste. Jasulevičiai 
kada buvo gyvi ir jauni, 
skaitė “Laisvę” ir priklausė 
prie mūsų draugijų ir lanky
davo visus mūsų parengimus 
su savo sūnais. Nebuvo tokio 
parengimo, kad jie neatsilan
kytų. Nors vyras ir buvo 
miręs Anna vistiek atsilanky
davo į mūsų parengimus su

WATERBURY, CONN.

Mirus
L. L. D. 28 KP. NAREI

Anna Jasulevičienei
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnums Joe ir John 

Jasulevič, marčioms, anūkams ir kitiems artimiems 
giminėms jų liūdnoje valandoje.

L. L. D. 28 KP. VALDYBA ir NARIAI

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Bernotą

mirė 1975 m. birželio 23 d.
Jau praėjo vieneri metai be mūsų taip mylimo ir 

brangaus vyro, tėvo ir tėvuko. Prisimename jį 
kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Jo malonus 
būdas, jo meilė šeimai pasiliko mūsų mintyse ant 
visados.

Žmona - URŠULĖ BERNOTIENĖ 
Dukra ir žentas — ALDANA ir JONAS KATINIS 
Anūkai - CYNTHIA ir JOHN

ir jų šeimos

goti galės patikėti 3000 maši
nų savininkų. Beje, miesto 
vykdomojo komiteto sprendi
mu uždraustas automobilių 
eismas nuo Vytauto gatvės 
iki jūros.

Paplūdimiuose sustiprintos 
ir aprūpintos radijo ryšių 
gelbėjimo tarnybos, pajūryje 
įrengta daugiau persirengi
mo kabinų.

Daug darbų palangiškių 
statybininkų laukia ir šiame 
penkmetyje. Didžiausios sta
tybos — Vanagupėje. Čia 
iškilo Respublikinio žemės 
ūkio darbuotojų poilsio įstai
gų susivienijimo šeimyninių 
poilsio namų “Linas” pirma
sis dvylikaaukštis korpusas. 
Čia išaugs ir Lietuvos jūrų 
laivininkystės, Respublikinės 
profsąjungų kurortų valdymo 
tarybos ir kitų organizacijų 
poilsio namai. Šioje zonoje 
bus dvi valgyklos, du basei
nai, klubas, sporto aikštynas.

savo sūnum Joe ir marčia. 
Buvo laisva ir pavyzdinga 
šeima.

Reiškiu gilią užuojautą jos 
sūnams ir marčioms, anū
kams ir kitiem jos artimiem 
giminėm jų liūdnoje valando
je. O jūs, Onute, ilsėkis ra
miai Lietuvių kapinėsę.***

Gegužės 13 dieną mirė 
John Zutkus savo namuose. 
Buvo 62 metų. Gyveno 305 
Walnut St., Waterbury.

John Zutkus' buvo gimęs 
Lietuvoje 1914 m. gegužės 10 
d. Į šią šalį į Waterbury 
atvyko 1942 m. Dirbo Chase 
Brass & Copper Co. iki dirb
tuvę prieš uždarė kelis mėne
sius.

Buvo narys Waterburio 
Lietuvių Klubo.

Liūdesyje liko jo žmona 
Alice (Killher) Zutkus, brolis 
Felix Zutkus, kuris gyvena 
New Yorke. Du broliai ir 
sesuo Lietuvoje.

Laidotuvių direktorius bu- 
voiš Aibini Funeral Home. 116 
East Farm St. Jonas buvo 
palaidotas gegužės 15 dieną 
Lietuvių kapinėsę.

John Zutkus buvo “dipu
kas”, bet buvo sukalbamas

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

WORCESTER, MASS.

PIKNIKAS, PIETŪS ir KONCERTAS

Spaudos naudai

J. Sabaliauskas L Janulienė
Liet. Literatūros Draugijos 7-ta Apskritis ir 11 Kuopa 

rengia
Sekmadienį, liepos 18 d., 12 vai. 

OLYMPIA PARK
68 So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.
Parkas bus atdaras 12 vai., pietūs bus duodami 1 

vai. Dainų programa bus labai įvairi. Bus dainininkų 
grupė iš New Yorko Aido Choro; taipgi dalyvaus 
vietiniai solistai Ireha Janulienė ir Jonas Sabaliaus
kas. Tikimės dar ir daugiau dainininkų solistų iš New 
Yorko, o gal ir iš Hartfordo. Programą pradėsime 
anksti, tuojau po pietų.

Kviečiame visus lietuvius iš arti ir toli.
RENGIMO KOMITETAS

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

koncerto žvaigždė. Ji atva
žiavo iš Floridos pas savo 
sužiedotinį John Gresh į 
Bridgeport, Conn. Sakė: Pa
skaičiau jūsų mažą skelbimą 
apie koncertą, patelefonavau 
Mildai ir pasiėmus gaidas, 
atvažiavau pas jus.

Ačiū Onutei už dalyvavimą 
mūsų koncerte.

***
Birželio 13 dieną Laisvės 

Choras buvo pakviestas į 
Torrington, Conn., dalyvauti 
“Ethnic Day”. Oras buvo ge
ras, susirinko daug žmonių. 
Parkas didelis, ir į vairios 
tautos turėjo savo balaganus, 
lietuvių skyrius buvo turtin
gas gintarais ir medžių figū
romis bei bronziniais istori
niais dirbiniais. Laisvės Cho
ras pasirodė gražiai. Tai su
pratome iš gausių aplodis
mentų jam.

Po programos nuvažiavo
me į Lietuvių Klubą. Ten 
mus labai gražiai pavaišino.

Laisvės Choras nuoširdžiai 
dėkoja pirmininkams ir ge
roms šeimininkėms už pie
tus, ir tiems, kurie mus pa
kvietė dalyvauti “Ethnic” 
šventėje.

Karuskas (? —red.) iš Tor- 
ringtono pasakojo: Mūsų ma
žai yra, senieji lietuviai išmi
rė, bet yra jaunų grupė, kuri 
tą viską sutvarkė. Jie toliau 
tęs tėvų darbą, bandys išlai-

žmogus ir atsilankydavo į 
mūsų parengimus su savo 
žmona, kurį yra svetimtautė. 
Prenumeruodavo “Laisvę” į 
Lietuvą del savo brolio. Buvo 
draugiškas žmogus.

Gili užuojauta jo žmonai 
Alice broliams ir seserei, o 
jums, Jonai, lai būna ramybė 
lietuvių kapinėse.***

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 27 
dieną 2 vai. dieną pas J. ir K. 
Vaitonius po medžiu, 25 Roo
sevelt Dr.

Visi kuopos nariai kviečia
mi atsilankyti ir aptarti kuo
pas reikalus. Kurie dar neuž
simokėjote duoklių už šiuos 
metus, tai ateikite ir užsimo
kėkite. Taipgi atsiveskite 
naujų narių.

Gal būt ir Almanachą neu
žilgo gausime.

M. Svinkūnienė

Cleveland, Ohio
LDS 55 kp. susirinkimas 

į vyks liepos 1 dieną ICA 
svetainėje, 15901 St. Clair 
Ave. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Nariai prašomi dalyvauti. Po 
susirinkimo vaišės.

Mūsų kuopos pirmininkas 
W. Karson sirginėja — nesi
jaučia gerai. Linkime jam 
greit pasveikti.***

Lietuvių Moterų Klubas at
laikė savo susirinkimą ir da
lyvius pavaišino Tėvų Dienos 
proga. Pagerbtas Joe Žemai
tis, kaipo seniausias atsilan
kiusių tarpe tėvas.

Taipgi buvo pagerbta A. 
Mack su jos gimtadieniu. 
Draugė Mack taria ačiū Klu
bo pirmininkei A. Palton, 
Kubo valdybai ir narėms už 
gerus linkėjimus, bukietą gė
lių iš Žemaičių darželio, dova
nėles ir draugams S. V. Kuz
mickams už “Happy Birth
day” sudainavimą su pridėč- 
ku “Kur tas šaltinėlis”. Drau
gė Mack paaukojo “Vilniai” 
$10.

Susirinkime pirm. Palton 
pranešė, kad Mirusių Atmini
mo Dienos proga buvo pa
rinkta aukų ir pasiųsta mūsų 
laikraščiams.

Liepos 8 d. susirinkime 
moterys pagerbs Onas. Visos 
Onos atsilankykite. Susirin
kimas į vyks toje pačioje vie
toje, pradžia 12d. dienos.

Pirm. Palton taipgi paste
bėjo, kad mūsų Moterų Klubo 
nare M. Lubek ieško vietos 
prisiglausti prie šeimos arba 
kitos draugės (aišku, ji apmo
kės), nes vienišai gyventi 
nemalonu ... J. Petrus

Johnson City, N. Y.
Teko aplankyti Juozą Ki- 

reilį, kuris sunkiai serga ir 
randasi ligoninėje. Jam buvo 
padaryta širdies operacija — 
į dėtas “pacemaker”. Atrodo, 
kad Juozas operaciją pergy
veno sėkmingai ir mano neu
žilgo būti namie.

Juozas Kireila yra Adelės 
Lupševičienės dėdė, jos ma
mytės Bronės Ostapuk bro
lis.

Mes linkime jam kuogrei- 
čiausiai susveikti.

Sesuo — Bronė Ostapuk 
Adelė ir Felix Lupševičiai 

Tessie Stočkus

Short Hills, N. J.

ATŽYMĖJOME DRAUGŲ 
KAROSŲ ANŪKŲ 
VESTUVES

Kadangi abu anūkai Ron- 
ney ir Gordon susivedė praei
tą žiemą skirtingose valstijo
se ir Juozas su Ksavera Ka
rosai negalėjo vestuvėse da
lyvauti, tai jų duktė ir žentas 
Staneliai (Stanley) pereitą 
šeštadienį surengė puikų 
banketą jaunavedžius supa
žindinti su giminėmis ir arti
maisiais draugais.

Draugai Karosai labai pasi
tenkinę savo anūkais, kurie 
yra baigę aukštą mokslą.

Banketas į vyko Hi Hat 
užeigoje, Bayonne, N. J., kur 
kada pirmiau Juozas ir Ona 
Staneliai buvo tos vietos sa
vininkai.

Adele ir Felix Lupševičiai 
ir aš esame labai dėkingi, kad 
jaunieji Staneliai nepamiršo 
pakviesti savo tėvų draugų.

Tessie Stočkus

Hartford, Conn.
Laisvės Choro pavasarinis 

koncertas įvyko gegužės 23 
dieną su puikia programa ir 
pietumis. Apie tai buvo rašy
ta anksčiau. Atsiprašau, kad 
nepaminėjau pačios gražiau
sios dainininkės Onos Stel- 
mokaitės. Tai buvo mūsų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Pramogų kalendorius

LIEPOS 18 D.
LLI) 7-ta apskritis rengia 

spaudos pikniką Olympia 
Park, 68 So. Quinsigamond 
Avenue, Shrewsbury, Mass, 
(prie Worcesterio). Pradžia 
12 valanda dieną. Pikniko 
reikalais rūpinasi LLI) 11 kp. 
Worcester, Mass. Bus ir me
ninė programa.

LAISVĖS DIREKTORIAMS
Pirmadienį, birželio 28 d., 

įvyks mūsų posėdis, 2 vai. po 
pietų. Visi dalyvaukime.

Sekretorė A. R.

POEMS WANTED
The New York Society of 
Poets is compiling a book of 
poems. If you have written a 
poem and would like our 
selection committee to consi
der it for publication, send 
your poem and a self-ad
dressed stamped envelope 

to:
New York Society of Poets

P. 0. Box 727, Radio Station 
New York, N. Y. 10019

Women in the News

“The women’s movement 
should work more at a grass
roots level.”

kyti savo koloniją ir gražų 
klubą.

Rudenyje jie ruoš pietus su 
programa ir pakvietė Hart
fordo chorą ją išpildyti, ten 
esančius lietuvius pasilinks
minti. Laisvės Choras apsii
ma važiuoti į artimus mies
tus dainuoti už labai mažą 
atlyginimą. Prašome rašyti:

Wilma Hollis
103 Hunger St.
Hartford, Conn. 06106

Iki pasimatymo. E. B.

Tarp lietuvių
Juozas ir Ksavera Karosai 

viešėjo pas dukrą ir žentą 
Stanley New Jersey valstijo
je praėjusią savaitę, kur į vy
ko vestuvinis pokylis abiejų 
Stanley sūnų pagerbimui.

Ta proga Ksavera aplankė 
Walterį ir Bronę Keršulius. 
Malonu buvo susitikti darbš- 
čiąją Ksaverą ir pasikalbėti. 
Gaila, kad nežinojome iš 
anksto apie jų atvykimo datą, 
būtume galėję suruošti pla
tesnį pasikalbėjimą.***

Birželio 13 d. Hot Spring, 
Ark., mirė Monika Verbienė, 
motina kinematografo Rober
to Verbos, kuris prieš mėne
sį-kitą buvo atvykęs iš Vil
niaus aplankyti savo mamy
tę.

Visų laisviečių vardu reiš
kiu giliausią užuojautą jos 
sūnui Robertui ir kitiems ar
timiesiems. *♦*

Birželio 19 d. Stony Brook, 
L. L, mirė ilgametis “Lais
vės” skaitytojas Andrius La
pė. Antradienį jo lavonas 
buvo išvežtas į krematoriu
mą ir sudegintas.

Liko liūdesyje dukra Nelė. 
Mūsų užuojautą jai ir visiem 
kitiems giminėms bei drau
gams. *♦*

Trečiadienį gavome svei
kinimą iš Vilniaus nuo Onos 
Jozėnienės ir Salomėjos Nar- 
keliūnaitės. Atrodo, kad joms 
atostogos gerai sekasi. Lau
kiame jų sugrįžtant. Ieva

In 1952 American play
wright Lillian Hellman was 
called to appear before the 
House Committee on Un- 
American Activities. It was 
not something that she want
ed to do, but she did. She 
tried twice to write about it 
but didn’t like what she 
wrote. Third time she prom
ised to herself that she will 
stick to what she knew, what 
happened to her and many 
others and the result is 
“Scoundrel Time”, a highly 
personal memoir of a time as 
it is remembered by an ex
tremely literate and most 
intelligent woman. 

* * ♦
The question women most 

often ask of Governor Brown 
of California: “Why are you 
still a bachelor?” His answer: 
“Because I consider marriage 
a very serious and perman
ent institution. No one in my 
family has ever been div
orced”. 

* * ♦
As of January, 1976, of the 

top 384 officers in the United 
Nations, only 8 were women. 

* * *
Ann Giordano is a 43-year- 

old Brooklyn, N. Y. woman 
who is married to a transit 
worker. She has worked out
side her home for most of her 
16-year marriage. She be
lieves in individual identity 
and in equal pay and opportu
nities for women.

Mrs. Giordano is fairly typ
ical of the 300 to 400 women 
who proudly label them
selves “working class” and 
are active in the National 
Congress of Neighborhood 

• Women. The Congress, 
which is funded partly by the 
Federal Comprehensive Em
ployment and Training Act, 
is involved in activities, in
cluding college courses, to 
help working women in poor 
neighborhoods. Use




