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KRISLAI
“Pamiršome mūsų 

paveldėjimą”
Štai kas būtų galima 
Kodėl prieš nusiginklavimą? 
“Nėra žmonių ir pinigų” 
Bet klaidinga išvada

A. BIMBA
Minint Jungtinių Valstijų 

gimimo 200-sias metines, 
spauda užpildyta įvairiausio
mis nuomonėmis apie tą isto
rinį įvyl$į. Įžymus komerci
nės spaudos kolumnistas 
Norman Cousins ryšium su 
šia sukaktimi klausia: “Ar 
Amerika pamiršo laisvės pa
veldėjimą? Ir atsako: “Taip, 
pamiršo!”

“Tauta,” jis sako, “paminė
jo viską, išskyrus pačią Revo
liuciją. Mūsų mintys buvo 
sukoncentruotos ant labai 
ryškių išdavų, o ne ant prie
žasčių, kurios Revoliuciją pa
gimdė. Beveik atrodo, kad 
jnes redaguojame savo atsi
minimus, išbraukdami iš jų 
tas vietas, kurios nebetinka 
mūsų temperamentui arba 
būdui tautos, pamiršusios sa
vo revoliucinę pradžią”.

Rezultatas toks, sako Nor
man Cousins, kad šiandien 
besivystančios tautos semia 
inspiraciją iš tos Amerikos, 
kokia ji buvo, ne iš tos, kokia 
ji yra šiandien.

□
Jungtinės Valstijos yra pa- 

simojusios pastatyti vienuoli
ka branduolinių submarinų 
(pavandeninių laivų). Jų pa
statymas kainuos bilijoną ir 
septynius šimtus milijonų do
lerių! Už tą sumą būtų galima 
pastatyti du šimtus medici
nos mokyklų ruošimui naujų 
gydytojų, kurių taip šiandien 
trūksta.

Reikalingų mokyklų staty
mui ir operavimui nėra pini
gų, bet neprisotinamam mili- 
tarizmui jų yra.

Socialistinis pasaulis su Ta
rybų Sąjunga priešakyje ir 
vėl visu rimtumu iškėlė šūkį 
už visuotinį nusiginklavimą. 
Tai buvo padaryta per šiomis 
dienomis Rytiniame Berlyne 
įvykusią Europos Komunistų 
Partijų konferenciją.

Bet kapitalistinis pasaulis 
su mūsų Amerika priešakyje 
apie tai nenori nė klausyti. 
NATO valstybių vadai kiek
viename susirinkime ir pasi
tarime kalba apie reikalą dar 
labiau apsiginkluoti. Ameri
ka tiesiog verčia Vakarų 
Europos šalis didinti ir tobu
linti savo apsiginklavimą.

Niekur niekada nė viena 
didžioji kapitalistinė šalis dar 
nėra parėmus nusiginklavimo 
šūkio.

Pastebėjau, kad net Kong
rese pradedama susirūpinti 
šios šalies parkų likimu. At
stovų Rūmų komitetas muša 
trivogą, kad mūsų parkai 
randasi baisiausioje padėty
je.

To baisaus parkų apleidimo 
pavyzdį turime mūsų kaimy
nystėje. Čia turime Forest 
Parką, kuriame praeityje 
dažnai ruošdavome piknikus.

O dabar? Baisu į jį pažiūrė
ti. Beveik visi stalai ir suolai 
sudaužyti. 0 tų šiukšlių, tų 
šiukšlių!'

Minėtas Kongreso komite
tas sako: Nėra pinigų, o be 
pinigų nėra žmonių mūsų 
parkais rūpintis, juos prižiū
rėti ir tvarkyti!
I Nėra pinigų! O vienuolikai 
karinių branduolinių subma-
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Ugandos prezidentas protes
tuoja prieš Izraelio 

militarinį žygį
Liepos 2 dieną naktį keli 

milžiniški Izraelio kariniai 
lėktuvai nuskrido į Afrikos 
respubliką Uganda, už pus
trečio tūkstančio mylių, ir 
iškeldino didelį gerai ginkluo
tą armijos vienetą. Ginkluoti 
izraeliečiai užpuolė Ugandos 
lėktuvų stotį, kurioje buvo 
dešimties arabiį teroristų už
grobtas ir atskraidintas pran
cūzų lėktuvas su šimtu kelei
vių. Šiuo nepaprastu ir gerai 
paruoštu militariniu žygiu iz
raeliečiams pavyko atimti iš 
grobikų keleiviuš, laikomus 
įkaitomis, ir su jais sėkmin
gai sugrįžti į Izraelį.

Toje kruvinoje kovoje izra
eliečiai neteko savo trijų ka
rių, nudėjo septynis teroris
tus ir dvidešimt Ugandos 
karių, kurie buvo pastatyti 
stotį saugoti. Be to, esą daug

Karalienė Elzbieta
Washingtonas. —Šiuo lai

kų Jungtinėse Valstijose lan
kosi Anglijos karaliene Elz
bieta. Ji dalyvavo Jungtinių 
Valstijų gimimo 200-ųjų me
tinių apeigose.

rinų tai vyriausybė turi be
veik du bilijonus dolerių!

Didesnę begėdystę sunku 
įsivaizduoti.

Puerto Rico sostinėje nese
niai susirinko katalikų bažny
čios vyskupai, ir, pasak kuni
gų “Draugo”, “dar kartą pa
brėžė, jog marksizmas ir 
marksizmu besiremiantys po
litiniai sąjūdžiai nesuderina
mi su krikščioniškuoju judėji
mu. Krikščionys turi aiškiai 
pasirinkti tarp Kristaus ir 
Markso; jiems nėra kito ke
lio”.

Vyskupų išvada: Tarp 
marksistų ir krikščionių turi 
eiti nenutraukiamas karas. Iš 
krikščionių pusės negali būti 
jokio nusileidimo marksis
tams, negali būti su jais jokio 
susitarimo, jokios bendros 
veiklos.

Marksistai nesako, kad 
marksizmas ir krikščionybė 
yra vienas ir tas pats. Bet jie 
sako, kad tam tikrais klausi
mais ir reikalais dėl liaudies 
gerovės ne tik galima, bet ir 
būtinai reikia susikalbėti ir 
veikti išvien. Pavyzdžiui, ko
voje prieš karo pavojų, už 
taiką, už nusiginklavimą, ar
ba prieš kainų kilimą, prieš 
infliaciją, būtinai reikia susi-, 
tarti ir išvien veikti.

Ant tokio vyskupų, ir net 
paties popiežiaus įsakymo, 
rodos, vis daugiau ir daugiau 
krikščionių pradeda nusi- 
spiauti. Pranešama, kad Ita
lijos krikščionys jau linksta 
prie kokio nors susitarimo sui 
komunistais. Ir už tai juos 
reikia karštai pasveikinti.

sužeistų žmonių.
Tai bene tik bus pirmas 

toks atsitikimas moderniško
je istorijoje. Izraeliečius už šį 
žygį tuojau karštai pasveiki
no Jungtinių Valstijų prezi
dentas Fordas ir Vakarų Vo
kietijos premjeras socialde
mokratas Schmidtas. Beveik 
visa šios šalies komercinė 
spauda taip pat pilnai ir karš
tai užgiria izraeliečių žygį.

Afrikos kraštai beveik visi 
šį Izraelio žygį vadiųa nepa
teisinama agresija prieš ne
priklausomą šalį, ir griežtai 
smerkia.

Ypatingai smarkiai prieš 
izraeliečius protestuoja 
Ugandos prezidentas Idi 
Amin. Jis jų žygį vadina 
kriminališka prieš jo vado
vaujamą šalį agresija. Jis 
sako, kad jo pastangomis ir 
tarpininkavimu derybose- su 
lėktuvo grobikais buvo gali
ma visas įkaitas išlaisvinti be 
kraujo praliejimo. Juk už
grobtame ir į Ugandą at
skraidintame lėktuve buvo 
daugiau kaip 240 keleivių. 
Derybų keliu jam pavyko 
išlaisvinti apie 140. Izraelie
čių žygis buvęs nepateisina
mas ir nereikalingas.

Ugandos prezidentas Amin 
reikalauja, kad šią izraeliečių 
agresiją tuojau pasmerktų 
Jungtinės Tautos.

Nereikia nė sakyti, kad 
Izraelio vyriausybė negali at- 
sididžiuoti šiuo žygiu ir jo 
pasisekimu . . .

Jungtinių Valstijų 
durys jiems 
uždarytos

Iš Turkijos pranešama, kad 
Jungtinių Valstijų vyriausy
bė atsisakė duoti vizą tarybi
nio lėktuvo grobikams ir 
žmogžudžiams tėvui ir sūnui 
Bražinskams. Šios šalies vy
riausybė priėjo teisingos iš
vados, kad jiems suteikimas 
čia prieglaudos būtų padrą
sinimas ir paskatinimas ki
tiems buvusiems lėktuvų 
grobikams ir jų įgulų žudyto
jams. O tokiais žygiais pikti
nasi ir prieš juos kovoja visas 
civilizuotas pasaulis, visi ge
ros valios ir blaivaus proto 
žmonės.

Šis mūsų vyriausybės nusi
statymas yra didelis smūgįs 
visiems lietuviškiems reakci
ninkams, kurie dėjo visas pa
stangas, net ir stambių lėšų 
nesigailėjo, kad Bražinskai 
atvyktų ir padėtų jiems čio
nai vesti “vadavimo” raketą. 
Nepavyko.

Viena tauta, 
viena valstybė

Hanoi. — Liaudies seimas 
formaliai ir oficialiai liepos 2 
dieną paskelbė Šiaurinę ir 
Pietinę Vietnamo dalis suvie
nytas į vieną Socialistinę 
Vietnamo Respubliką. Due 
Thang vienbalsiai išrinktas 
Respublikos prezidentu. Ha
nojus paskelbtas suvienytos 
Respublikos sostine. Saigo- 
nui sugražintas senasis pava
dinimas Ho Chi Minh.

Po 22 metų pertraukos ir 
kovų vėl viena valstybė.

Buenos Aires. — Policijos 
valgykloje sprogo bomba. 18 
policininkų žuvo.

Demokratų kandidatas

Jimmy Carter

Liepos 12 d. New Yorke prasidės Demokratų Partijos 
konvencija; Ji turės nominuoti kandidatus į prezidentus ir 
viceprezidentus. Nebėra jokios abejonės, kad Jimmy Carter 
bus jų kandidatas į prezidentus. Jis turi balsų daugumą. 
Šiuos žodžius rašant, tik dar neaišku, ką jis pasirinks savo 
partneriu — kandidatu į viceprezidentus. Numatomi yra net 
keli senatoriai — Humphrey, Muskie, McGovern ir kt.

Dar vienas labai svambus
Tarybų Sąjungos pasiūlymas

Tuojau po Antrojo pasauli
nio karo susikūrė, Jungtinių 
Valstijų iniciatyva, militarinė 
kapitalistinių šalių sąjunga 
North Atlantic Treaty Orga
nization (NATO). Kiek vėliąu 
socialistinės šalys sudarė sa
vo militarinę sąjungą War
saw Pact.

Nežiūrint, kokiais sumeti
mais arba reikalais šios dvi 
militarinės sąjungos atsira
do, taikos ir detentės šalinin
kams jau seniai aišku, kad jų 
gyvavimas nepadeda tarp
tautiniams santykiams, tautų 
ir valstybių su įvairiausiomis 
socialinėmis sistemomis tai

kiam sugyvenimui ir bendra
darbiavimui. Jos atgyveno 
savo dienas ir reikšmę.

Ir štai Tarybų Sąjungos 
pasiūlymas, kurį iškėlė Ko
munistų Partijos sekretorius 
Leonidas Brežnevas Europos 
komunistų sąskrydyje Berly
ne. Tarybų Sąjunga siūlo abi 
militarinės sąjungas paleisti, 
likviduoti, uždaryti.

Tai didžiausios istorinės 
reikšmės pasiūlymas. Kaip į 
jį reaguos (atsilieps) Jungti
nės Valstijose ir kitos NATO 
šalys? Kol kas iš jų dar nieko 
nesigirdi.

Europos ko unistų
konferencija buvo

labai sėk
Beveik per porą metų buvo 

rūpestingai ruoštasi prie 
Europos Komunistų Partijų 
sąskrydžio, kuris birželio pa
skutinėmis dienomis įvyko 
Demokratinės Vokiečių Res
publikos sostinėje Rytiniame 
Berlyne. Visi pranešimai kal
ba apie labai didelį konferen
cijos pasisekimą. Jau turime 
ant balto juodu ir josios re
zultatus, paskelbtus formoje 
išleisto plataus komunikato. 
Jo santrauka buvo paskelbta 
“The N. Y. Times” (liepos?!

Konferencijoje dalyvavo 
net 29 Komunistų Partijos iš 
abiejų Europos dalių, tai yra, 
iš socialistinių ir kapitalisti
nių kraštų. Kaip atrodo, tai 
konferencijos vyriausias dė
mesys buvo sukoncentruotas 
į du klausimus. Labai plačiai

II inga
kių įtempimo, visuotinį nusi
ginklavimą. Tarybų Sąjun
gos vado generalinio Komu
nistų Partijos sekretoriaus 
Brežnevo iškeltas pasiūlymas 
paleisti-likviduoti abi milita- 
rines sąjungas — NATO ir 
Varšuvos Pakto buvo visų 
konferencijos dalyvių sutik
tas entuziastiškai ir vienin
gai.

Įdomu, kad konferencijoje 
viešpatavo didžiausia harmo
nija ir nepaprastas vieningu
mas. Niekuo nepagrįstai ko
mercinės spaudos korespon
dentų sapaliojimai apie ko
kius ten “aštrius ideologinius 
konferencijoje susikirtimus.”

Už kovojančius 
gumos darbininkus

Kandidatas Illinois 
ir Iowa valstijose

Chicago, Hl. — Komunistų 
Partijos kandidatas į prezi
dentus Gus Hali čionai kalbės 
liepos 18. Jam ruošiamas di
delis masinis susirinkimas. 
Vieta: Midland Hotel svetai
nėje, pradžia 7:30 vak.

Su prakalbomis jis pasieks 
ir Iowa valstija. Ten Cedar 
Rapids mieste didelis masinis 
susirinkimas įvyks liepos 13 
d.

Tą pačią liepęs 13 d. 10:30 
vai. vak. Gus Hali per televi
ziją (Channel 2) duos interviu 
dienraščio “Quad Cities 
Times” kęrespondentui.

ARNOLD MULES

Gus Hali

Sveikina Pa. 
valstijos įstatymą

Washingtonas. — Jungti
nės Angliakasių Unijos prezi
dentas Arnold Miller labai 
entuziastiškai kalba apie 
Pennsylvania valstijos,seime
lio išleistą įstatymą, pavadin
tą “Emergency Medical 
Technicians Act”. Jame rei
kalaujama, kad prie kiekvie
nos anglies kasyklos būtų 
įsteigtas nepaprastos medici
nes pagalbos punktas.

Kaip žinia, anglies kasyklo
se įvyksta daug sužeidimų, 
kurie reikalauja greitos me
dicines pagalbos. Tokie pa
galbos punktai labai reikalin
gi.

Pennsylvanijos valstybė 
pirmoji tokį patvarkymą iš
leisti.

buvo apdiskutuoti ir aptarti 
santykiai tarp pačių Komu
nistų Partijų. Šiuo svarbiu 
klausimu buvo prieita prie 
bendros nuomonės, kad kiek
viena Komunistų Partija turi 
orientuotis savo specifiško
mis sąlygomis ir pagal jas 
nusitiesti kelią į socializmą. 
Kaip ne visuose kraštuose 
yra vienodos ekonominės, so
cialinės bei istorinės sąlygos, 
taip gali būti ir keliai, pagrįs
ti bendruoju marksizmo-leni
nizmo mokslu, įvairūs. Kiek
viena partija turi pati tai 
nustatyti.

Kitas klausimas, plačiai 
konferencijoje aptartas, tai 
detentės reikalai — kova už 
mažinimą tarptautinių santy-

Nedarbas šalyje 
vėl žymiai padidėjo

Washintonas.—Visos vald-* 
žios paregūnų kalbos apie 
ekonomijos didelį ir smarkų 
atkutimą nesipildo. Dabar 
jau turime Darbo Depar
tamento pranešimą apie dar
bų padėtį birželio mėnesyje. 
Jis parodo, kad nedarbas per 
birželį vėl gerokai padidėjo, 
būtent: nuo 7.3 procento per 
gegužės;,mėnesį, per birželį 
pašoko ■ iki 7.5 proc. visų 
darbo jėgų. 0 buvo laukta ir 
tikėtasi nedarbo sumažėjimo.

Ir liepos mėnuo šiuo svar
biu šalies ekonomikos reikalų 
nežada būti geresnis.

Nedarbo ir ekonomikos rei
kalais diskusijose pastebimas 
nukalti nauji terminai. Jau 
vietoje ekonomikos ‘atkuti
mo’ arba ‘gyvėjimas,’ varto
jami žodžai ‘minkštėjimas’ ir 
‘kietėjimas’. Bet, žinoma, 
terminai padėties nepakeičia.

Manoma, kad vėliausi fak
tai apie nedarbo padidėjimą 
skaudžiai atsilieps į repubili- 
konų rinkiminę kampaniją.

Moters teisė 
j savo kūną

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas patvarkė, 
kad vyras neturi teisės savo 
žmonai diktuoti aborcijos 
klausimu. Jeigu žmona neno
ri kūdikio, jeigu ji nori nu
traukti nėštumą, tai jos rei
kalas ir valia. Vyras negali, 
neturi teisės jai uždrausti 
turėti aborciją.

Washingtonas. — Iškilo 
aikštėn, kad FBI agentai už
siima ne tik šnipinėjimu, bet 
ir plėšikavimais.

Jerry Wurf
Miami, Fla. — Viena iš 

skaitlingiausių Amerikos 
darbo unijų Valstijų, Rajonų 
ir Miestų Amerikinė Federa
cija savo konvencijoje vienin
gai pasisakė už teikimą para
mos jau seniai streikuojan
tiems gumos pramonės darbi
ninkams. Už solidarizavimąsi 
su gumos darbininkais ir tei
kimą jiems paramos labai 
karštai kalbėjo Federacijos 
prezidentas Jerry f Wurf. 
“70,000 gumos darbininkų 
reikalas yra mūsų reikalas,” 
sakė Wurf. “‘Jų laimėjimas 
bus mūsų laimėjimas.”

Konvencijoje buvo 2,000 
delegatų iš 1,500 skyrių (lo
kalų). Konvencija įvyko bir
želio 13-18 dienomis.

Federacijos vadovybė už- 
gyrė Jimmy Carter kandida
tūrą į šalies prezidentus.

Konvencijoje, tarp kitų žy
mių veikėjų, dalyvavo Coret- 
ta Scott King, nužudyto Lu
ther King našlė. Jinai savo 
kalboje smarkiai kritikavo 
vyriausybę už uždarinėjimą 
aukštųjų mokyklų neva tau
pymui lėšų. Ji buvo sutikta ir 
palydėt delegatu atsistojimu.

Core t ta Scott King
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Du nepaprasti sąskrydžiai ir ją prasmė
Birželio 30 dieną New Yorke įvyko spaudos konferencija, 

kurioje kalbėjo Komunistų Partijos kandidatas į preziden
tus Gus Hali dviejų tomis pačiomis dienomis įvykusių 
nepaprastų sąskrydžių klausimu.

“Labai retai pasaulio žmonės turi progą taip dramatiškai 
palyginti dvi konferencijas,“ pis pasakė, “dvi pasaulines 
konferencijas, atstovaujančias dviems visuomenėje klasėms 
— Europos Komunistų Partijų konferenciją Berlyne, 
atstovaujančią darbininkų klasei ir liaudžiai, ir vadovaujan
čių kapitalistinių šalių konferenciją San Juan, Puerto 
Ricoje.

Konferencija Berlyne svarstė taikos, nusiginklavimo ir 
detentės klausimus. Europinių Komunistinių Partijų, iš 
kapitalistinių ir socialistinių šalių, vadai buvo susirūpinę 
liaudies gerovės problemomis. Ši konferencija diskutavo, 
kaip suvienyti anti-imperialistines jėgas ir kaip iš pasaulio 
pašalinti rasizmą.

Kapitalistinių šalių konferencija San Jūan mieste nedisku
tavo taikos, nusiginklavimo ir detentės. Ši konferencija 
tarėsi, kaip liaudies ekonominiams reikalavimams pasiprie
šinti. Ši konferencija diskutavo, kaip labiau patarnauti 
agresijos imperialistinei politikai ir kaip apeiti kovą prieš 
rasizmą.

Palyginimas tikrai dramatiškas. Viena konferencija svars
tė, kaip patenkinti liaudies troškimus; kita — kaip tuos 
troškimus nuslopinti.

Europos Komunistinių Partijų atstovų Berlyno konferen
cija sustiprins pasaulinės taikos ir detentės jėgas. Tai 
smūgis imperializmo ideologijai ir maoizmo skaldančiai 
veiklai. Tai smūgis imperializmo gerai apgalvotam ideologi
niam ofensyvui. z

Berlyno konferencija yra akivaizdus pasaulio žmonėms 
įrodymas, kad nepalaužiami ryšiai, kurie jungia pasaulinį 
komunistinį judėjimą, yra stipresni už esamus skirtumus. 
Tai ryšiai, kurie juos vienija, nacionaliniai ir pasauliniai 
darbininkų klasės reikalai, bendroji žmonijos gerovė, 

Zanti-imperializmas, anti-rasizmas ir pasaulinis revoliucinis 
procesas, kuris neišvengiamai veda linkui socializmo.

Berlyno konferencija sustiprino visus tarptautinio darbi
ninkų judėjimo ryšius. Ji taipgi sustiprino socialistinių 
valstijų bendruomenėje santykius. Visais požiūriais ši 
konferencija yra pozityvus ir sveikintinas vystymasis”.

Mirties bausmė ir "Teisėjų nuožiūra”
Vėliausias Aukščiausiojo Teismo mirties bausmės klausi

mu nutarimas daugelį amerikiečių tiesiog pritrenkė. Šian
dien šioje šalyje mes turime mirtimi pasmerktų 600 žmonių. 
Jų nužudymas buvo atidėtas iki Aukščiausiojo Teismo 
nuosprendžio. Dabar nuosprendį jau turime. Jis tik tiek 
pakeičia iki šiol veikusią sistemą, kad dabar sunkiųjų 
nusikaltėlių teisimas mirtimi ar amžinu kalėjimu pavedamas 
teismų ir teisėjų nuožiūrai.

Pagal šį Aukščiausiojo Teismo nuosprehdį, specialistų 
nuomorje, iš minėtų 600 nusikaltusių neppusė arba apie 300 
turi būti nužudyti. Tai bus nieko sau žmonių skerdynė . . .

O buvo manoma, kad mirties bausmė šioje šalyje bus 
panaikinta ant visados. Šitas teismo nuosprendis-didelis 
smūgis visiems mirties bausmės priešams, kurie yra 
įsitikinę, kad tokia kraštutinė bausmė nesumažina žmogžu
dysčių, kad civilizuotoje visuomenėje jai neturėtų būti 
vietos. Jie sako: Jau baisu, kad atsiranda individualų, kurie 
papildo žmogžudybę, betgi dabar ir pati valstybė atsiduria 
žmogžudžio rolėje!

Beveik pamirštas šūkis
. Reikia pripažinti, kad pastaraisiais keleriais metais net ir 
iš pažangiečių amerikiečių pusės nebuvo populiarinamas 
reikalavimas stambiąsias monopolistines pramones naciona
lizuoti — paimti visuomenės kontrolėn. Stambiosios pramo
nės nacionalizavimas nebuvo užsispyrusiai ir be pertraukos 
siūlomas kaip kelias nugalėjimui ekonominės krizės ir 
panaikinimui monopolijų.

Todėl reikia pasveikinti Jungtinės Plieno Darbininkų 
Unijos 38-to distrikto neseniai įvykusią konferenciją, 
atstovaujančią 80,000 plieno darbininkų, už šios šūkio 
iškėlimą. Konferencija nutarė reikalauti, kad visa šios šalies 
aliejaus (naftos) pramonė būtų sunacionalizuota. Už rezoliu
ciją pasisakė vieningai visi 500 delegatų.

Štai puikus kitoms darbo unijoms pavyzdys. Gaila, kad iki 
šiol šis plieno darbininkų unijos didžiulis distriktas tėra 
vienas visame darbo unijų judėjime vienetas tokį šūkį 
iškelti. Bet, žinoma, reikia tikėtis, kad susipras ir jį priims 
savo suvažiavimuose ir kitos darbininkų unijos. Juo turėtų 
susiinteresuoti visa Amerikos Darbo Federacija su savo 14 
milijonų narių, taip pat ir nepriklausomos didžiosios darbo 
unijos, kaip, pav., Sunkvežimių Vairuotojų Brolija su 2 
milijonais narių.

DEL BAŽNYTINIŲ 
PASTATŲ LIKIMO

Kaip visi kiti senoviški pas
tatai, taip ir bažnytiniai ne 
visi yra istoriniai paminklai. 
Todėl ne visus juos reikia 
taupyti ir saugoti ateities 
kartoms.

Taip labai teisingai į bažny
tinius pastatus žiūrima Tary
bų Lietuvoje. Taip, pasirodo 
bendrai paėmus, yra žiūrima 
ir čia Jungtinėse Valstijose. 
Ne vienas tokių pastatų jau 
yra užleidęs vietą kokiai nors 
reikalingai įstaigai arba pasi
traukęs iš kelio.

Kunigų “Draugas” (birž. 29 
d.), žinoma, norėtų, kad tam 
būtų tuojau padarytas galas. 
Naikinimas bažnytinių pa
statų esanti baisi skriauda et
ninėms šios šalies grupėms. 
“D.” rašo:

“Paul H. Hallett, nuolatinis 
“National Catholic Register” 
savaitraščio bendradarbis, 
konkrečiai kelia naikinamų 
bažnyčių klausimą. Kaip pa
vyzdį jis nurodo Pittsburgho 
bizantiško stiliaus Šv. Boni
faco bažnyčią, kurioje atsi
spindi trečiojo šimtmečio 
graikų stilius. Miestas, norė
damas statyti naują kelią, 
bažnyčią nupirko, o jos aplin
ką paskyrė kitiems tikslams. 
Tuo pačiu metu susidarė ko
mitetas ginti bažnyčią, kaip 
meno ir istorinę vertybę, gin
ti ir aplinką nuo taršos.

Komitetui vadovaująs 
Pittsburgho universiteto pro
fesorius dr. Arkadi Nebolsine 
griežtai pasisako prieš aplin
kos teršimą, prieš istorinės 
vertės kūrinių naikinimą ir 
prieš etninių grupių, šioje 
vietoje susispietusių, naikini
mą. “Sunaikinus bažnyčią, 
sunaikinama etninių grupių 
širdis, nes jie priversti keltis 
kitur ir skirstytis, jie verčia
mi sugriauti* savo kaimynystę 
ir sambūrius”.

Žinoma, tai gryniausia ne
sąmonė, kad dėl bažnyčios 
uždarymo sugrius ir kaimy
nystė, ir sambūriai.

Mes dar kartą pabrėžiame: 
Į senus bažnytinius pastatus 
turi būti žiūrima lygiai taip, 
kaip ir į visus kitus senus 
pastatus. Reikia taupyti ir 
saugoti tik tuos, kurie turi 
tam tikrą paminklinę svarbą 
bei reikšmę.

Vienos didžiausių ir moderniausių Kauno Įmonių — Dirbti
nio pluošto gamyklos triacetato tekstilės cechas.

A. Palionio nuotrauka

IR DŽIAUGIASI IR 
KRITIKUOJA

Vilniaus “Tiesos” (birž. 22 
d.) vedamajame “Pastatų ap
daila turi džiuginti” skaito
me:

“Gražus rūbas džiugina, 
maloniai nuteikia. Butas, ku
riame gyvename, pastatas, 
kuriame dirbame, ilsimės, 
taip pat turi savotišką rūbą 
— tai jo apdaila. Reikia, kad 
šis rūbas būtų geras, gražus. 
“Naujame bute viskas turi 
džiuginti žmogų,” — pabrėž
ta TSKP Centro Komiteto 
ataskaitoje partijos XXV su
važiavimui. Statybininkai 
privalo statyti patvariai, ko
kybiškai, gražiai!

/ Lankydamasis mūsų respu
blikoje, novatorius, brigadi- 
nės rangos metodo pradinin
kas, Socialistinio Darbo Did
vyris Nikolajus Zlobinas pa
buvojo eilėje Vilniaus, Pane
vėžio, Jonavos objektų.

— Štai apdaila! — atkreipė 
jis savo bendradarbio grandi- 
nįnko Vasilijaus Nepijvodos 
dėmesį į Vilniaus civilinės 
metrikacijos rūmų sienas. — 
Tikras etalonas!

Panašiai svečiai įvertino ir 
Tarybų Lietuvos sostinės 
40-osios vidurinės mokyklos. 
Operos ir baleto teatro, dau
gelio kitų pastatų ir gyvena
mųjų namų apdailą.

Gyventojai dėkingi staty
bininkams už gerai ir gražiai 
įrengtus butus Klaipėdos, 
Šiaulių, kai kuriuose naujuo
se Vilniaus ir Kauno mikrora
jonuose. Tačiau dar nemaža

LAISVE

nusiskundimų dėl naujų pa
statų vidaus ir išorės apdailos 
kokybės...

Deja, šis laiškas ne vienin
telis. Kai kurie naujakuriai 
skundžiasi, kad pro sienas 
skverbiasi drėgmė, netvar
kingai sudėtos grindys, nely
gi sienų apdaila ir pan. Kažin 
ar statybininkai, montuojan
tys pirmuosius gyvenamuo
sius namus atominės elektri
nės statytojams, pasakys 
ačiū Kauno namų statybos 
kombinato kolektyvui už ne
kokybiškas plokštes, kurių 
apdailai reikia labai daug pa
pildomo triūso.

Neseniai įvykusiame Lietu
vos KP Centro Komiteto ple
nume buvo nurodyta, kad 
būtina ryžtingiau kovoti už 
aukštą statybos ir montavi
mo, ypač apdailos darbų ko
kybę”.

Reikia tiktai karštai palin
kėti, kad šis didžiojo dienraš
čio šūkis “Pastatų apdaila 
turi džiuginti” susilauktų rei
kalingo dėmesio visoje Lietu-' 
voje.
NEAPYKANTA TIKTAI 
BLOGIO ŠALTINIS

“Long Island Press” kolum- 
nistas Bob Greene po antraš
te “Neapkentėjai yra ligonys, 
nesusidėkite su jais” rašo 
apie rasinę situaciją Chicagos 
didmiestyje. Rasiniai santy
kiai esą labai įtempti, labai 
blogi. Tarp abiejų rasių — 
baltųjų ir juodųjų — esama 
tiesiog nepagydomų vieni ki
tų neapkentė jų. Jie vieni kitų 
nelaiką žmonėmis, esą gk-. 
tavi vieni kitus pasiųsti ten, 
iš kur niekas nebesugrįžta

Tokius neapkentėjus arba 
rasistus Bob Greene vadina 
ligonimis, ir pataria su jais 
nesusidėti. Jis sako:

“Ne visi baltieji yra vieno
di. Ne visi juodieji yra vieno
di. Mieste su milijonais gy
ventojų neapkentėjai ir žudi
kai sudaro tik mažytę mažu
mą. Beveik kiekvienas balta
sis jais piktinasi. Kiekvienas 
juodasis jais piktinasi.

Neapkentėjai gali laimėti 
tiktai tuomet, jeigu mes leisi
me jiems mus įtikinti, kad 
mes turime stoti į jų liguistą 
karą vieni priešu kitus. Bal
tieji neapkentėjai ir juodieji 
neapkentėjai nenori daugiau 
nieko, kaip tik kad mes visi, 
kurie nesame neapykantos 
suėsti, pradėtume vienas kito 
taip bijoti, jog pradėtume 
manyti, kad pasaulis taip pat 
yra pasidalijęs į dvi įtūžusias 
rasines stovyklas”.

Gaila, kad šiuo rasiniu 
klausimu Chicaga nėra išim
tis. Rasinių santykių įtempi
mas jaučiamas visuose did
miesčiuose. Rasinė neapy
kanta yra didelio blogio šalti
nis. Ji niekam nepadeda. Ji 
kenksminga visiems.

LITERATŪROS 
DRAUGIJOS NARIAMS 
PASISKAITYTI

Nors truputį pavėluotai, 
bet jau pasirodė Lietuvių 
Literatūros Draugijos žurna
lo “Šviesa” šių metų 2-ras 
numeris. Jame nariai ras visą 
eilę įdomių ir svarbių straips
nių pasiskaityti. Ras net du 
straipsnius apie pačią LLD. 
Alfredo Kazlausko straipsnis 
“LLD—-drauge su progresu” 
ir Broniaus Raguočio “Vienu 
kitu LLD istorijos klausimu” 
verti visų narių dėmesio.

Kiti straipsniai: A. Gučiū- 
niečio — “Poetas — kovoto
jas”, Eugenijaus Matuzevi- 
čiaus — “Jauki širdies šilu
ma”, V. Gulmano — “Iš foto
grafijos vystymosi Sūduvo
je”, Vlado Railos — “Aliaska 
ir jos turtai”, prof. A. Urbo
no “Žmogaus sąmonė”, Vana- 
delino Junevičiaus — “90 
Jurgio Petrausko pavasarių”, 
astronomo Antano Juškos — 
“Saulė, mūsų žemė ir klima
tas’’, Vinco Lauraičio — 

“Ten, kur degė amžinoji ug
nis” ir prof. J. Petraišio — 
“Pietų Rusijos moksleivių 
judėjimas revoliucijos išva
karėse”.

Ir, žinoma, ras keletą gra
žių eilėraščių, kaip tai: Kazio 
Inčiūros — “Šviesioji banga”, 
Algimanto Mikutos — “Su
grįžimai” ir “Miestelis prie 
jūros”, Eduardo Mieželaičio 
— “Tikras gyvenimas”, Mei
lės Kudarauskaitės — “Upių 
žvaigždės”. ; l

Reikia pasidžiaugti, kad šis 
žurnalo numeris ir techniškai 
be priekaištų, ir labai gerame 
popieriuje. Malonu į rankas 
paimti.

LAIKOSI SENOS
KVAILOS TRADICIJOS

Chicagos menševikų “N.” 
gal jau tūkstantinį kartą apsi
džiaugė: “Braška sovietinė 
galybė”.

Daugelis mūsų niekados 
nepamiršime antrojo pasau
linio karo, kurio pradžioje, 
kaip žinia, tas laikraštis gar
siai iš nesuvaldomo džiaugs
mo suriko: “Vokiečių hitleri
nė armija pereis per Tarybų
Sąjungą kaip peilis per svies
tą ir bolševikams bus kaput!”

Taipgi atsimename, kaip, 
hitlerininkams okupavus Lie
tuvą^ tas pats menševikų or
ganas viešai nusidžiaugė: 
“Lietuva išlaisvinta!”

Taigi, šis šūkis “Braška 
sovietinė galybė” nėra vertas 
nei išvalgyto kiaušinio. Tai 
tik tęsimas labai labai senos 
kvailos tradicijos.
DAR VIS APIE TUOS 
ITALIJOS KOMUNISTUS

Italijoje prieš kelias dienas 
įvykę parlamento rinkimai 
buvo atkreipę dėmesį viso 
pasaulio. Ten buvo sugužėję 
korespondentai iš visų pasau
lio kampų stebėti rinkimų 
eigų. Jiems ypač rūpėjo pa
matyti, kaip tie komunistai 
pasirodys rinkimuose. Vienas 
tokių “smalsuolių” buvo žur
nalistas Joseph Kraft. Ir da
bar jis rašo tiesiai iš Romos, 
kurioje, matyt, jis tebesėdi ir 
stebi, kaip dabar po rinkimų 
Italijoje politiniai reikalai su
siklostys.

Kraft pripažįsta, kad Itali
jos Komunistų Partija šiuose 
rinkimuose laimėjo daug. 
Girdi, krikščionys demokra
tai, kurie pasilieka skaitlin
giausia partija, stengiasi su
daryti koalicinę vyriausybę 
vėl su socialistais, kurie, kaip 
žinia, rinkimuose pasirodė 
nekaip. Bet, sako Kraft, so
cialistai reikalauja, kad pir
ma, negu jie sutiks eiti į koa
liciją, būtų prieita prie susi
pratimo su komunistais. Ir, 
kaip atrodo, taip turėsią būti 
padaryta.

Bet ką Reiškia “susiprati
mas” su komunistais? Juk 
kaip tiktai tokio “susiprati
mo” bijojo ir bijo visas kapi
talistinis pasaulis, o ypač bi
jojo ir bijo mūsų Jungtinių 
Valstijų prezidentas ir val
stybės sekretorius.

Iš vienos pusės, Joseph 
Kraft visus tokios baimės 
apimtus ramina, kad Italijos 
komunistai esą jau ne tokie 
baisūs, kaip atrodo, kad jie 
esą daugiau nacionalistai, ne
gu internacionalistai, iš kitos 
pusės — jis pats negalįs 
užtikrinti, kad jie tokiais tik
tai apsimetę per rinkimus, 
kad kokioje nors formoje su 
jais susitarus, jie vėl nepasi- 
rodysią pilna to žodžio pras
me internacionalistais.

Kaip ten bebūtų, sako Jo
seph Kraft, šis laikotarpis 
turėtų būti NATO šalių iš
naudotas peržiūrėjimui jų 
automatiškos neapykantos 
Italijos komunistams . . .

Tel Aviv. — Izraeliečių 
kareiviai užpuolė okupuotoje 
arabų žemėje palestiniečius 
demonstraciją prieš aukštus 
mokesnius. Vienas paliesti- 
nietis užmuštas, d 30 sužeis
ta. Tai buvo vienas iš žiau
riausių užpuolimų.
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Valdiškų liaudies gerovės fondų lėšas sudoroja militarizmas

Tarp įvairių laiškų, gauna
mų iš mūsų gimtojo krašto 
Lietuvos, viename, vėliausia 
gautų, rašoma:

“Tiesa, labai vėlavo pava
saris, o ir dabar dar vis nesu
laukiame tikros vasaros šilu
mos, bet, nežiūrint to, kaime 
reikalai geri. Gražiai atrodo 
žiemkenčiai, organizuotai ir 
laiku pasėjome vasarojų, tad, 
jeigu neužklups kokios nors 
nenumatytos gamtos negan
dos, laukiame gražaus der
liaus. Pradėjome šienapiūtę, 
gaminamė žolės miltus, šie
nainį, ir per mėnesį su tais 
darbais žadam apsisukti. Dėl 
šalto oro pievos ir ganyklos 
šiek tiek menkiau pažėlė, bet 
pašarais, atrodo, turėtume 
apsirūpinti. . .

Neblogi reikalai ir pramo
nėje. Pastaraisiais metais 
ypač daug dėmėsio kreipiame 
lengvajai pramonei, nes nori
me, kad mūsų žmonės dar 
puošniau rengtųsi ir dar ska
niau valgytų. Pramonės įmo
nes toliau tobuliname žmonių 
tarpusavio santykius, kad 
žmogus žmogui būtų bičiulis, 
nepamirštų vienas kito ne tik 
džiaugsme, bet ir bėdoje ar 
nelaimėje.

Prie Visaginos ežero ne 
dienomis, o valandomis auga 
naujas energetikų miestelis, 
kur gyvens atominės elektri
nės darbininkai ir specialis
tai, ir tarnautojai. Dabar tu
rime “rūpestį” — naujam 
miestui reikės pavadinimo. 
Bet, kaip sakoma, kad tokių 
rūpesčių nedaug . . .

Be abejo, girdėjote, jog 
reorganizavome tautiečių ko
mitetą į “Tėviškės” draugiją, 
išsirinkome energingą jos 
pirmininką — Praną Petronį. 
Neabejojame, jog užsienio 
lietuvių ryšiai su Tarybų Lie
tuva dar labiau prasiplės ir 
taps dar tampresniais . . .”

Didžiai gerb. Ignai!
Šiomis dienomis gavau ta

vo laišką ir Čekį 30 dol. 
vertės. Už laišką ir piniginę 
perlaidą tariu brolišką ačiū. 
Mūsų nukritusiais pezais ga
na stambi pinigų krūvelė. 
Beje, šiais metais gegužes 14 
dieną sukanka 15 metų nuo 
pasirodymo pirmojo “Vagos” 
numerio, taip kad pabaigoje 
gegužės klube — jeigu leis 
sąlygos — ruošiamas tam at
žymėti pobūvis. Prašome ne
pamiršti pasveikinti. Taipgi 
rašau laišką Feiferienei, gal 
ir ji atsilieps kaip nors.

Kovo 15 dieną teko proga 
sutikti tarybiniame laive 
“Kislovodsky” tremtinius, 
\Urugvajuje gyvenusius lietu
vius: Joną Stanulį su šeima ir 
\Ioną Subačių, vykstančius 
Tėvynės link. Su visais, iš
skiriant Stanulį, kuris nega-
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Nauji gamybi 
šiltnamių komb 
hektarų. Tai did

Per penkis ? 
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IŠ LAIŠKŲ
lėjo išlipti iš laivo, teko pasi
vaišinti mano namuose. Ry
tojaus dieną ruošėme klube 
padaryti išleistuves, tačiau 
dėl nenormalios šalyje padė
ties visi negalėjo išlipti iš 
laivo. Nežiūrint to, mes juos 
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aprūpinom reikalingiausiais 
dalykais.

Staiga apsiniaukė mūsų ša
lyje padangė, politinių parti
jų veikla uždaryta, apie rinki
mus nei neprisimenama. Jei
gu pas jus prekių kainos ' 
pakilo 4 kartus dvejų metų ' 
bėgyje, tai pas mus virš 300 
kartų. Mėsos kg-20,000 pezų, ' 
viena vidutinio dydžio bulvė - 
900 pezų, drabužių bei avaly
nės kaina geriau neminėti. 
Laikraštinio popierio praei- 
tais metais už 100 rėmų su- , 
mokėjau vieną milijoną ir 
pusę, šiais metais tokio pat , 
popierio už 17 rėmų sumokė
jau net šešis milijonus pezų! 
Tik įsivaizduoki, ant kiek • 
kartų metų bėgyje viskas pa
kilo. Dolerio kaina buvo pašo- ’ 
kus iki 35,000 pezų paskuti- ; 
niuoju laiku nukrito ant 25 , 
tūkstančių. Mūsų spaudos 
materialinė padėtis nepavy
dėtina — gana sunki, tačiau ‘ 
žmonių simpatijos, pritarimo 
ir jų paramos dėka iki šiol 
išsilaikome ir stengsimės iš 
paskutiniųjų jėgų “V.” išlai
kyti, jeigu tik neatsiras kitų 
kliūčių.

Su draugiškais linkėjimais,
Tadas

Bronius Jaunišf 
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Pranas Paščius

SESELIAI

Saulėtą dieną, 
dieną vėjuotą 
medis ir paukštis 
meta šešėlį. 
Supasi medis — , 
supas šešėlis, 
pralekia paukštis — 
šešėlis taip pat.

Saulėtą dieną, 
saulėtom gatvėm 
bastosi liūdnas 
žmogus kaip naktis. 
Tartum bičiulis 
ar palydovas 
seka šešėlis 
žmogaus pėdomis.

Sėda krūtinėn 
liūdesio drumzlės, 
apmaudas širdį 
užplūsta staiga, 
kai į šešėlį 
saulėtą dieną 
būna be galo 
žmogus panašus.

Tiktai šešėlių 
niekad neturi 
upės, šaltiniai 
ir ežerąi. 
Gal jųskaidrumo, 
gal jų tyrumo 
vengia ir bijo 
šešėliai juodi?..

Netikėtai Pajų 
lė į patalą. V iš 
Dar rytmečio av 
neįveikus, blėsčiį 
tuvėliu, iš kierrjj 
malkų plytai p<| 
čiobrelių arbatl 
kvapas širdį kutg 
protekine atkutr]| 
tuvę. Apsipirko, g 
ko reikėjo kelioig 
Parboginusi nam | 
bužius. Tai ir treji 
pirkios, čia į pirk 
koks drebulys sr 
ną visą laika. C 
betraukdama svi 
nį iš šulinio, Paji 
besi už krūtinės, 
dens sklidiną ki 
bet nepajėgė. P 
ras rentiniu nub|| 
čiojantį dugną.

Prie namų ji i 
pasijuto. Paširdž] 
lyg peiliais ėmė j 
ko oro. Dusino, hį 
graibstė krūtinęi 
skausmą norėdaij

Parsigavusi į g® 
į lovą. Atgulė ir U 
pajuto: kažin ar l

Jėgos vis silp 
rankos. Mušė pn 
pašildytu vande 
mas. Lūpos sul 
burna.

Staiga išgąsti 
lys susimetė širdU 
mirs, tai kas suki 
Jonas, jos vyras 
jiems namams kį 
damas paliko. 
senąją pirkią, kl|B 
mažai jau sumoH 

?ka tūkstančių sulm
Viešpatie, ku J 

Dalį šermeninM 
vėms, kitus — || 
ir Jonui ant 11 
pastatys, tvorĮįB 
suoliukus įrenglB 
... Ji pamiršB 
skiriami tie, kuB 
posi grabalioti B 
krūtinę. Kur tasĮB 
čias kapšelis? J:B 
pitalas susloksnij

Žemai, po kr J 
Čiuopė kažką kid 
šelfs. Bet kodėl 
nuslydo? Patraull



, 1976 Penktadienis, Liepos [July] 9,1976 LAISVĖ 3-ias puslapis

didžiausias Šiltnamis visoje Lietuvoje

Dvylikos hektarų stogas 
virš daržovių

Nauji gamybiniai pajėgumai stojo, rikiuotėn Vilniaus 
šiltnamių kombinete. Dabar šiltnamių plotas siekia 12 
hektarų. Tai didžiausias šiltnamių ūkis respublikoje.

Per penkis šių\metų mėnesius Vilniaus daržininkai 
pardavė sostinės ir aplinkinių rajonų gyventojams daržovių 
už 2,5 milijono rublių — tiek, kiek per visus paskutiniuosius 
devintojo penkmečio metus.

mas TAIP ŠILTNAMIS ATRODO IŠ LAUKO
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GARSAS APIE KLEBONĄ
BRONIUS JAUNIŠKIS

Bronius Jauniškis yra išlei
dęs šešias ateistine tematika 
knygas. Šiuo metu “Minties” 

■ leidykla ruošia išleisti naują 
ribkinį “Mažoji paslaptis’’. 
Pateikiame “Laisvės” skaity
tojams tikrą istoriją iš pasku
tinio rinkinio.

“Laisvės” redakcija
Dvasininkija dėvi neturto 
apsiaustą, kuriuo pridengia 
mokėjimo praturtėti ir 
užsitikrinti visokiausius 
malonumus paslaptį.

K. F. Volnejus
Netikėtai Pajuodienė atgu

lė į patalą. Visai netikėtai! 
Dar rytmečio aušrai nakties 
neįveikus, blėsčiodama žibin
tuvėliu, iš kiemo parsinešė 
malkų plytai pakurti. Virė 
čiobrelių arbatą. Malonus 

’kvapas širdį kuteno. Paskui 
protekine atkutrino į parduo
tuvę. Apsipirko, apsirūpino, 
ko reikėjo kelioms dienoms. 
Parboginusi namo, plovė dra
bužius. Tai ir trepinėjo čia iš 
pirkios, čia į pirkią. Bet kaž
koks drebulys smelkėsi į kū
ną visą laiką. O pavakariu, 
betraukdama svirtimi vande
nį iš šulinio, Pajuodienė grie
bėsi už krūtinės. Bandė van
dens sklidiną kibirą iškelti, 
bet nepajėgė. Paleido. Kibi
ras rentiniu nubildėjo į blyk
čiojantį dugną.

Prie namų ji dar blogiau 
pasijuto. Paširdžius ir nugarą 
lyg peiliais ėmė raižyti. Trū
ko oro. Dusino. Moteriškė vis 
graibstė krūtinę, lyg užgulusį 
skausmą norėdama išplėšti.

Parsigavusi į gryčią, atgulė 
į lovą. Atgulė ir giliai širdyje 
pajuto: kažin ar bepasikels.

Jėgos vis silpnėjo. Brinko 
rankos. Mušė prakaitas, tarsi 
pašildytu vandeniu aplieda
mas. Lūpos sukepo, džiūvo 
burna.

Staiga išgąstingas tvilku- 
lys susimetė širdyje. Jeigu ji 
mirs, tai kas su pinigais? . . 
Jonas, jos vyras, taupęs nau
jiems namams kolūkyje, mir
damas paliko. Melioracija už 
senąją pirkią, klėtį, sodą ne
mažai jau sumokėjo. Kelioli
ka tūkstančių susikaupė.
. Viešpatie, kur gi juos? . . 
Dalį šermenims, laidotu
vėms, kitus — anūkėlei. Jai 
ir Jonui ant kapų kryžių 
pastatys, tvorele aptvers, 
suoliukus įrengs. Kas liks 
... Ji pamiršo, kam bus 
skiriami tie, kurie liks. Ciu- 
posi grabalioti apie kaklą, 
krūtinę. Kur tas odinis plokš
čias kapšelis? Jame visas ka
pitalas susloksniuotas!

Žemai, po krūtimis, ji už
čiuopė kažką kietą.' Tai krep
šelis. Bet kodėl jis taip toli 
nuslydo? Patraukė. Niekas jo

nelaikė. Raištis, kuriuo buvo 
pririšusi, sudūlėjęs. Pasiver
tė Pajuodienė ir tūkstančius 
pakišo po pagalve.

Dabar ją naujas apmaudas 
užgulė. Pats pikčiausias. Kas 
pakurstė ją vakar bažnyčioje 
už pilioriaus užsiglausti. Mel
dėsi tyloje paskendusi. Mel
dėsi, kaip ir kiekvieną vaka
rą. Ir net neišgirdo, net nepa
stebėjo, kai zakrastijonas, 
tas kevėša, ant išorinių durų 
metalines štangas uždėjo. O 
durys ąžuolinės, storos — nė 
nebandyk jų pajudinti. Šauk
ti nepanoro. Tokia begalinė 
ramybė, tokia tyla, susikau
pimas. Ir šventieji, stovį ant 
altorių, ir angelai, pakibę 
virš ambonos, regis, saugo, 
kad kas tylos nesudrumstų. 
Dievo namai! Šventa vieta! 
Nedera garsiai kalbėti.

Apėjo aukštokai pakeltus, 
vitražais išpuoštus langus, 
paeiliui paklibino zakristiją, 
prieangį. Praradusi viltį išei
ti, sugrįžo į seną vietą ir vėl 
atsiklaupė ant šaltų grindų. 
Ir vėl meldėsi. Bet kokia ten 
malda buvo. Neįprastu laiku, 
vienai.

Ją ėmė įtarumas ir baimė. 
Barbendama poterius, lyg 
apdujusi žvilgčiojo į šalis. 
Baugiau nužvelgė po viško- 
mis juoduojantį katafaką. 
Kažkas ten sucypė ir lyg 
nutapeno. Šmėkla kokia? 
Šventoje/vietoje? Gal . . . 
žiurkė? Virš vargonų vėl kaž
kas sušlamėjo, sušiureno. 
Ūžavo, ūkavo tarp kolonų, 
šepšeno apvaliose nišose. Gąl 
dvasios kokios? Viešpatie! O 
gal ... o gal.. . šikšnospar
niai? Negali būti! Bažnyčios 
vidus neperseniai išdažytas. 
Spalvoti trikampiai, kvadra
tai tarp savęs žaidžia.

Vaiduokliai ją gąsdina. Ir 
baimė ir drebulys krėtė. Ir nė 
kam pasisakyti, nė pasiguos
ti. Pasijuoks tik iš jos. Kai 
dabar pas ją užėjo moterys, ji 
paprašė:

— Brangutės, kunigėlį 
man. Visai jau sukrypau.

O moterys tik nusijuokė:
— Tavęs, Pajuodien, su 

basliu dar nenųtrenksi.
Ir nekvietė kunigo. Ar čia 

retai sena keverza sunega
luoja. Iš ryto kaip ropė, o 
pavakariui strėnas bičių pikiu 
trina. Ir Pajuodienė, kai apsi
gyveno čia, Jurgikyje, bend
roje pirkioje, ne kartą vaitojo 
pataluos. Ir nei kunigo, nei 
gydytojo niekas nekvietė — 
pasveiko, nespėsi su ja. Rei
kia čia ir dabar? Ateis laikas 
— matysis.

Bet Pajuodienė įsisirgo. 
Akys pasidarė kažkokios pa- 
balškusios, kitos, nieko ne
matančios, veidas papilkėjo.

Kai ligonę aplankė seselė Ge- 
nefa, ji nedelsdama paklausė:

— Ar grabnyčią turit? 
Švęsto vandens yra?

Dabar moterys nejuokais 
susirūpino. Vienos, iš savo 
skrynių ištraukusios, nešė 
žvakes, kitos — degtukus,- 
ąsotėli su švęstu vandeniu. • 
Dar kitos nubėgo į bažnyčią 
ir pakvietė iš ten betriūsian
čias apie altorius ar zakristi
joje. Prigurnėjo visas būrys.

— Pasiruošk iš viso gyve
nimo išpažinčiai, — pasakė į 
ausį Pajūodienei seselė Gene- 
fa. — Prisimink, kokias di
džiąsias nuodėmes papildei. 
Greitai ateis kunigėlis. Su
teiks paskutinius sakramen
tus.

— Veidas lyg priežda, — 
tarp savęs kuždėjosi mote
rys. — Jau dabar Pajuodienė 
nebeatlaikys. Mirs. Gaila 
žiūrėti. ,

— Tai, tai, tai, gaila mote
riškės.

— O kur savo tūkstančius 
padės, — kažkuri susirūpino.
— Šitiek pinigo . . . Gražiau
sią namą pasistatytų.

— Kai man kartą parodė
— akys apraibo, — pritarė 
kita. — Vis po penkis, vis po 
penkis šimtus. Banku nepasi
tikėjo. Ant krūtinės laikė. 
Šventoji dvasia saugojo.

— Ir išsaugojo. Kas prie 
dūšios, tai tavo.

— Bet šitiek tūkstančių, — 
vis aikčiojo pirmoji. — Kur 
juos dabar? . . Va, ir nepajė
gė susidoroti. Teisingai evan
gelijoje pasakyta: ne žemėje 
turtus krauk, nes jie laikini.

— Basiai čia, — nuneigė 
antroji. — Anūkei paliks. 
Kaune dirba.

Kalbos nutrūko, kai tarp
duryje pasirodė klebonas. 
Nesenas dar, juodus plaukus 
sužėręs į viršų. Lenkta, kiek 
vanagiška nosimi. Gyvas ir 
judrus. Pagarbinęs dievą, 
greit nusirengė paltą, paleido 
paraitytą sutaną, užsivilko 
nertinę baltą kamžą. Valan
dėlę pasimeldęs, pridėjo prie; 
Pajuodienės lovos.

Moterys, susimetusios į 
kampą, dievobaimingai nu
taisė veidus ir rūpestingai, 
nepraleisdamos nė vieno ju
desio, sekė kleboną.

— Šventieji sakramentai 
palengvins tavo sielą ir išgy
dys kūną, — tarė kunigas, 
mažumėlę pasilenkęs prie Pa
juodienės, kad ji girdėtų.

— Aš, kunigėli, mirti nebi
jau. Visai nebijau. Niekuo 
sunkiai nenusidėjau. Tik jau 
palaidokit mane su visais var
gonais, degant visiems siety
nams ir žvakėms. Kad ir 
choras pagiedotų.

— Kaip jau pageidausi, 
Pajuodien, kaip pasakysi, 
taip ir padarysime/ Grožybių 
po mirties prisižiūrėsi. Bega
liniai prisižiūrėsi. Dabar atlik 
išpažintį, pasišvęsk viešpa
čiui dievui. Žiūrėk, skaistyk- 

Tosišyenk. Joje amžina tam
sy bė. Tai sakyk kuo viešpa
čiui dievui nusidėjai. . .

Pajuodienė, alkūnėmis at
sirėmusi į patalą, atsisėdo. 
Gailiai atsiduso ir pradėjo. 
Visa kalba sukosi apie bar
nius su Jonu, apie pykčius su 
Praneliu, sūnumi, kai tas per 
jaunas miestietę vedė, o mar
ti ją visai pamiršo. Pasakė ir 
tai, kad, dar gyvendama ko- 
lėkyje, bedieviškų paskaitų 
klausiusi, bet šėtoniškais iš
vedžiojimais nepatikėjusi.

Už ligonės nugaros stovėjo 
seselė Genefa. Ji kai ką pri
mindavo, patardavo. Kai Pa
juodienė, baigusi išpažintį, 
ėmė gailėtis už nuodėmes, 
vienuolė padėjo jau komuniją 
priimti. Paskui pašventinta
me aliejuje pamirkiusi vatos 
gabalėlį, padavė kunigui. 
Tas, kalbėdamas maldas, pa
tepė ligonės akis, ausis, nosį 
ir kitas kūno vietas. Besi
šnibždančiom moteriškėm 
liepė pasimelsti už sergančią
ją.

Ligonė buvo paruošta po
mirtinei kelionei.

(Pabaiga sekan. num.)

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS

Iš labai įdomios kelionės
Rašau šį laišką pakeliui į 

Tryškius, Telšių rajone. Va
žiuoju atlikti ataskaitą savo 
rinkėjams, kaip oteputatas į 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
J’arybą. Nors tiesesnis kelias 
būtų per Ukmergę, Panevė
žį, Šiaulius, bet ten vietomis 
remontuojamas plentas, tad 
sudėtingesnis važiavimas. 
Todėl važiuojame per Kauną 
senuoju Žemaičių plentu, 
kurs irgi pertvarkomas į pla
tų greitkelį.,

Dabar pravažiavome Kryž- 
kalnį, kur ant kalvos stovi 
bronzinė moters statula su 
ąžuolo šakomis rankose, sim
bolizuojanti Lietuvą, dėkingą 
Tarybinei Armijai, išvadavu
siai lietuvių tautą iš mirties 
hitlerinėje vergijoje. Toliau 
važiuosime per Laukuvą, kur 
pernai palaidojome mielojo 
žemaičio Leono Joniko palai
kus, o paskui per Varnius į 
Telšius, iš kurių jau netoli 
Tryškiai. Visur lygus, asfal
tuotas plentas, tvarkingas, 
gražiai prižiūrimas. Visur 
džiugina daug naujų mūrinių 
pastatų miestuose, mieste
liuose ir kaimuose.

Kaip tik neseniai įvyko 3-ji 
Aukšč. Tarybos sesija. Joje 
buvo svarstomas klausimas 
“Dęl žemės naudojimo ir ap
saugos gerinimo, vykdant 
TSKP 25-jo suvažiavimo nu
tarimus”, o taip pat priimtas 
respublikinis “Žemės gelmių

kodeksas”. Buvo svarstomas, 
dar vienas reikšmingas klau
simas — pranešimas apie rin
kėjų priesakų, pateiktų per 
A. Tarybos rinkimus, vykdy
mo eigą.

Tuo reikalu pranešimą pa
darė Plano komisijos pirmi
ninkas A, Drobnys. Jis pla-i 
čiai papasakojo apie daugelį 
įvairių rinkėjų priesakų, ku
rių dalis jau įvykdyta, o dalis 
yra vykdymo eigoje.

Jie daugiausia liečia žmo
nėms rūpimus klausimus dėl 
buitinių reikalų, ūkinių ir kul
tūrinių statybų, remontų, ke-, 
lių gerinimo, tiltų, autobusų; 
sustojimų, parduotuvių dar
bo ir panašių reikalų. Priesa
kus vykdant, statoma nema
žai mokyklų bei jų priestatų, 
kultūros namų, atlikta daug 
remontų, pašalinta eilė trū
kumų.

Kol visa tai parašiau maši# 
noje važiuodamas, jau pasie/ 
kerne Varnius ir važiuojame, 
Telšių link vingiuotu ir kal
nuotu plentu, kurs, tur būt, 
pats įvairiausias tuo atžvilgiu 
visoje Žemaitijoje, o gal ir 
visoje Lietuvoje. O štai ir 
Viešvienai su nauja balto mū
ro mokykla, jau nebetoli ir 
mano gimtieji Telšiai, į ku
riuos nuo kalvos atsiveria 
baltamūrė panorama/

Telšiuose užėjai į Partijos 
rajoninį komitetą, įsikūrusį 
naujuose,gražiuose rūmuose.

“Poezijos pavasario” dalyviai prie Salomėjos Nėries pamin
klinio akmens jos gimtajame kieme Kiršų kaime, Vilkaviš
kio rajone. Iš kairės: Salomėjos Nėries kolūkio pirmininkas 
Ad. Griška, rajono komiteto sekretorius A. Grybauskas, 
poetas R. Graibus, raj. kom. sekretorius S. A. Bakutis, V. 
Šulcaitė, J. Paleckis, E. Matuzevičius, latvių poetė Arija 
Elksne, E. Matuzevičienė, P. Palilionis, E. Selelionis, 
Gražina Cieškaitė,? latvių rašytojas Imants Pijols, ?, Vykd. 
komiteto pirmininko pavaduotojas J. Urbonas.

Lietuvos “Poezijos pavasario” dalyviai Vilkaviškyje, prie 
viešbučio “Širvinta”. Iš apačios į viršų: I eilėj — G. 
Matuzevičienė, P. Palilionis, E. Selelionis, II. eilėj —- 
Gražina Cieškaitė, V. Šulcaitė, Latvių rašytojas I. Pijols, R. 
Graibus, Vykd. komiteto pirm, pavad. J. Urbonas, III eilėj 
— latvių poetė Arija Eksne, rajono I sekretorius S. A. 
Bakutis, raj. kom. sekretorius A. Grybauskas, IV eilėje — 
J. Paleckis, E. Matuzevičius, ? , raj. kom. sekretorius V. 
Sudeikis.

Prie Vilkaviškio rajono ribos, Pilviškiuose, “Poezijos pava
sario” dalyvius sutiko su duona-druska ir alučiu. Kairėje J. 
Paleckis, Vilkaviškio rajono komiteto I sekretorius S. A. 
Bakutis, už jo latvių rašytojas I. Pijols, dešinėje — E. 
Matuzevičius, Salomėjos Nėries kolūkio literatūrinės pre
mijos laureatas.

Pasirodo, salėje vyksta pasi-1 
tarimas žemės ūkio klausi
mais, į kurį atvykę rajono ko
lūkių pirmininkai, tarybinių 
ūkių direktoriai bei apylinkių 
pirmininkai. Čia ir visi trys 
partinio rajoninio komiteto 
sekretoriai — Vytautas Ven-' 
galis, Kazys Sketrys ir Vy
tautas Duoba — bei Vykdo-, 
mojo komiteto pirmininkas 
Jonas Rasimavičius. Pasitari
mas ėjo į pabaigą, bet pasiūlė 
ir man pakalbėti aktualiais 
klausimais.

Šiandien ypatinga diena, 
nes visose vidurinėse mokyk
lose vyksta abiturientų išlei
dimo aktai. Kadangi dar tu
rėjau laiko, priėmiau pakvie
timą aplankyti tokį aktą nau
jausioje Penktoje vidurinėje 
mokykloje, kurios direktoriu
mi yra mano pažįstamas K. 
Valančauskas, seniau moky
tojavęs Varniuose. Mokykla 
atidaryta tik prieš dvejus 
metus, o mokinių joje virš 
pusantro tūkstančio. Malonu 
buvo matyti salėje susėdu
sius abiturientus, jau baigu
sius 11 metų mokslą ir moki
nių uniformą pakeitusius išei

giniais drabužiais.
Lyg margas gėlynas atrodė 

merginos, apsirengusios įvai
riaspalvėmis, daugiausia il
gomis sukniomis. Atvyko be
veik visų 117 abiturientų tė
vai bei mokytojai. Šį gražų 
aktą pradėjo direktorius 
trumpa kalba ir pasveikini-i 
mu.

Paskui ir aš sveikinau atei
nančius išgyvenimą jaunuo
lius. Galėjau pasidžiaugti 
gražiais Lietuvos laimėjimais 
švietimo srityje. Vien Telšių 
mieste daugiau kaip 5,000 
mokinių lanko vidurines mo
kyklas, o buržuazijai valdant 
jų buvo tik apie 400. Dabar 
apie tiek išleidžiama per me
tus abiturientų. Viso Telšių ( 
rajone apie 11,000 vidurinių' 
mokyklų mokinių.

Nuvažiavęs į Tryškius, pa
tekau į tokias pat iškilmes 
tenykštėje vidurinėje moky
kloje, kurioje mokosi 640 mo
kinių, o dabar baigė 56 abitu- 
rientai.^ia išleidimo aktą 
pradėjdĮBrektorius P. Urmo
nas, gi aš pasveikinau, ragin
damas būti dorais piliečiais, 
sąmoningais savo šalies šei
mininkais. Prasidėjus diplo
mų įteikimui, turėjau skubėti 
į susirinkimą, įvykusį kultū
ros namų salėje, jau žmonių 
pilnoje.

Išrinkus prezidiumą su pir
mininku tarybinio ūkio direk
torių V. Čepu, nariais rajono 
komiteto sekretorių V. Duo
ba, apylinkės pirmininku 
Raščiausku ir kt., pradėjau 
savo ataskaitinį pranešimą, i

Kalbėjau apie Aukščiausios 
'Tarybos ir jos Prezidiumo 
veiklą, apie priimtus įstaty
mus bei nutarimus, įvykusius 
pasikeitimus. Apžvelgiau pe
reitojo penkmečio laimėjimus i 
ir šio penkmečio planus bei! 
uždavinius.

Paliečiau ir taikos gynimo 
reikalus ryšium su parašų 
rinkimu po antruoju Stock- 
holme priimtu Pasaulinės 
Taikos Tarybos atsišaukimu 
dėl ginklavimosi varžybų nu
traukimo bei nusiginklavimo, 
dėl pasaulinės konferencijos 
saušaukimo nusiginklavimo 
klausimu.

Pernakvojęs Telšių viešbu
tyje, grįžau į Vilnių.

Ta proga siunčiu Jums vi
siems laba dienas ir geriau
sius linkėjimus.

Justas Paleckis
V ilnius-Telšiai-Try škiai 
1976.VI.18-19

• AN1 [BAKTERINI Al 
AUDINIAI
Naujojo Orleano tyrimu 

centre (JAV) kuriama antibak- 
terinių audinių technolbgija. 
Iš tokių audinių bus siuvami 
ligonių baltiniai, personalo 
chalatai, daromi tvarsčiai ir 
kt. Tokie audiniai turi įpras
tines fizines savybes. Moks- 

į lininkai mano, kad iš jų bus 
siuvami ir gatavi drabužiai 
pardavimui. Antibakterinės 
savybės išsilaikys ihgai — 
net iki dešimto skalbimo.

ĮvairumaiII

• 53 metų alkoholikas iš 
New Orleano Alfredas Vaisas
— tikras rekordininkas. Per 
visą savo gyvenimą jis buvo 
820 kartų areštuotas ir 421 
kartą nubaustas “už viešosios 
tvarkos ardymą neblaiviame 
stovyje".
• Naujosios Zelandijos švie

timo ministerija priėmė “isto
rinį” nutarimą: per artimiau
sius penkerius metus palaips
niui panaikinti fizines baus
mes mokyklose ir kitose mo
kymo įstaigose.
• Šveicarijos aukščiausiasis 

teismas sprendžia neįprastą 
problemą: ar teismo nuo
sprendis galioja, jeigu jį prii
mant vienas iš teisėjų . . . 
miegojo. Sjono mieste kalti
namojo gynėjas pastebėjo 
vieną teisėjų snaudžiantį ir 
pareikalavo nuosprendį lai
kyti negaliojančiu, motyvuo
damas, kad ne visi teisėjai 
dalyvavo procese.
• Švedijoje, prasidėjus me

džioklės sezonui, spauda pa
garsino kai kuriuos praėju
siojo medžioklės sezono “re
zultatus”. Nevykėlių medžio
tojų “laimikiai” buvo ... ar
klys, dvi karvės, du automo
biliai. Į vieno gyvenamojo 
namo sieną kliuvo keletas 
medžioklinių kulkų. Pagaliau 
nuo “taiklių snaiperių” nu
kentėjo vieno grybautojo ku
prinė.

• Amerikos teisininkas Al
fredas Davidsonas, vienas iš 
tarptautinės humoro draugi
jos steigėjų, sako: “Juo žmo
gus nelaimingesnis, juo la
biau jis linkęs į humorą”. Ar 
toks pasakymas pagrįstas. 
Paaštrėjus krizei JAV, Japo
nijoje ir Vakarų Europoje, 
šios draugijos narių skaičius 
bemat auga. Beje, už ypatin
gus nuopelnus pirmoji premi
ja įteikta draugijos nariui, 
žinomam feljetonistui Artui 
Buchvaldui. Jis gavo 100000 
centų smulkiomis moneto
mis. Maišas pinigų svėrė apie 
100 kg.
• Vieno Danijos laikraščio 

sporto skiltyse neseniai buvo 
galima perskaityti: “Sportas 
ir menas turi bendro: nors 
menas — joks sportas, užtat
— didelis menas”.

• Neseniai Londone vykusių 
mezgimo varžybų nugalėtoju 
tapo policininkas Qžordžas 
Vestboras. Nors aistra mez
gimui reikalauja ramios ap
linkos, tvarkos sergėtojas 
garsėja ir tuo, kad jam nėra 
pasprukęs nė vienas nusikal
tėlis.

Slaugės — žmogžudės

Leonara M. Perez, [kairėje] 
30 metų, ir Filipina B. Narci
so, 31 metų.

• Detroitas. — Šios dvi 
slaugės, dirbusios Ann Har
bor ligoninėje, suareštuotos 
ir kaltinamos nužudyme net 
keleto ligonių. Jos, žinoma, 
sako esančios nekaltos.

Praeitais metais toje ligo
ninėje staiga pradėjo vienas 
po kito ligonys mirti nuo 
kvėpavimo sutrikimo. Mirė 
ant 20. Pradėta tyrinėti neti
kėtų mirčių priežastis. Suras
ta, kad visi jie mirė nuo 
užnuodytų vaistų įčirškimo į 
jų gyslas. Šios slaugės kalti
namos, kad jos tuos vaistus 
užnuodijo ir įleido į ligonių 
gyslas. /
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Kodėl ir kaip prieš 200 metų 
gimė Jungtinis Valstijos?

TOMAS PAINE
1737—1809

DR. A. PETRIKĄ

(Tęsinys iš praeito numerio)

NAUJAME GYVENIME.
Karo pabaiga užspėjo T. Paine bedirbantį Bordentowne, 

N. J. Jis ten redagavo savo žurnalą “Krizę,” rašė bro
šiūras, rinko medžiagą jo ruošiamai Amerikos revoliucinio 
karo istorijai ir lamdė sau smegenis mechanikos srityje. 
Jis jau buvo užpatentavęs savo išrastą obliuojamąją ma
šiną ir dirbo modelį naujam vienarkiniam tiltui. Kadangi 
už savo raštus T. Paine neėmė jokio honoraro (nors jie 
išėjo šimtais tūkstančių kopijų), tad visai netenka stebė
tis, kad vargas žiūrėjo jam į akis. Savo sutaupąs jisai 
buvo paaukojęs karo tęsimui, o Kongresas ir Pennsylvani- 
jos Seimas už ilgoką tarnybą jam nei algos dar buvo ne
sumokėję. Už kelionę į Francūziją (paskolos jieškoti) val
džia dar buvo nei lėšų jam negrąžinusi. Gi kandidatų į 
valdininkus buvo pakankamai ir be jo. Be to, konserva
tyviam kolonistų vadam jis buvo ir perdaug radikalus.

Jurgis Washingtonas, sužinojęs apie savo kolegos taip 
skurdžią padėtį, padovanojo jam savo atliekamą paltą. 
Be to, pasikvietė jį pas save į Princetoną, N. J., porai 
savaičių paviešėti ir tuomi priminė šalies patriotams jų 
užmirštas pareigas: atsiteisti nepriklausomybės kovų ve
teranui! James Madisonui J. Washingtonas rafe:

“Ar mūsų—Virginijos—Seimas negalėtų kuo nors 
padėti vargšui T. Paine? Ar ‘Common Sense’ darbai 
ir nuopelnai jau ir turi nuplaukti pavandeniui laiko 
upe? Jo raštai tikrai turėjo didžiausios įtakas visuo
menei—argi negalima už juos deramai atsilyginti? 
Jis yra suvargęs, nusivylęs ir reikalingas pašalpos. 
Jis daug, kiek aš suprantu, nenori, tik žmoniško iš
laikymo. Ar jis negalėtų tai gauti?”
Rašė Washingtonas šituo reikalu Patrickui Henry ir 

Kongresui. Susirūpino Tomo Paine padėtim B. Franklinas 
ir T. Jeffersonas. Virginija jam nieko nedavė, gi Penn
sylvania paskyrė $2,500, Kongresas $3,000, o New 
Yorkas dovanojo 277 akrų ūkį (atimtą iš “torių”) prie 
New Ročhelle miestelio (20 mylių nuo New Yorko miesto).

Išrodė, kad T. Paine gyvenimas jau buvo aprūpintas ir 
jis galėjo dabar ramiai sau užsiimti mechanikos proble
momis. Tačiau jo gaivi siela nerimo. Jis būtinai norėjo 
parodyti savo išrasto tilto modelį Paryžiaus Mokslų Aka
demijai ir tuo patim ruožtu—atlankyti savo gimtąjį kraštą, 
Angliją. Ilgai nelaukęs jisai išsiruošė į kelionę. Po 13 
metų, praleistų šioj šaly, jis ryžosi išvažiuoti tik vieniems 
metams, visai nenujausdamas, kad jam teks užtrukti net 
15 metų ir kuone prarasti gyvybę!

1787 m. bal. men. Tomo Paine laivas išplaukė į Fran
cūziją. Ten jis, kaip rašytojas ir kovotojas, jau buvo žino
mas, nes visi svarbesnieji jo raštai buvo išversti į frari- 
cūzų kalbą. Dėl to gana nuoširdžiai jį priėmė visi pažan
gieji to krašto žmonės. Ten kiek paviešėjęs, jisai išplaukė 
į Angliją. Už poros metų kilo Didžioji Francūzų Revo
liucija ir jam teko skubiai grįžti į Paryžių. Sakoma, kad 
Francūzijos Seimo išleista “žmogaus ir Piliečio Teisių De
klaracija,” tai T. Paine rankos darbas! Jam teko matyti 
Bastilijos puolimą ir vėliau—karaliaus nugalabijimą. 
Tai jam Amerikos nepriklausomybės kovų herojus ir Na
cionalinės Gvardijos vadas markizas La Fayette įteikė 
Bastilijos raktą, kurį prašė parvežti Jurgiui Washing- 
tonui, kaip demokratiškiausios Šalies prezidentui. Fran
cūzijos Nacionalinis Seimas T. Paine įpilietino^jr net ketu
ri Departamentai išrinko jį Seimo atstovu. Seimas jį pa
skyrė ir į Konstitucijos Komisiją, kurioj jisai daug dirbo.

“ŽMOGAUS TEISĖS.”
Buvęs liberalus Britanijos Parlamento atstovas Ed

mundas Burke, palaikęs amerikiečių pusę jų kovoj už ne
priklausomybę, staiga virto reakcininku: jam nepatiko 
francūzų revoliucija, ypatingai jos teroristiniai ekscesai. 
Jam pagailo karalienės Antuanetės, kuri savo išdavystė
mis užsitraukė revoliucijonieriupagiežą, ir jis 1790 m. 
parašė knygą, kurioj su dumblais maišė visą francūzų 
revoliuciją. Anglijos karalius ir<‘toriai” (rojalistai) jam 
karštai plojo!

T. Paine ėmėsi plunksnos ginti francūzų revoliucijos 
garbę. Jis 1791 m. parašė repliką “žmogaus Teisės”

(Rights of Man), kurioje išrodinėjo Burke’s vienašališ
kumą, nepamatuotus užsipuolimus ir šmeižimus. Be kita 
ko, jis verkšlenančiam Edm. Burkei dėl karalienės Antua
netės “bėdų” pasakė, kad “jam gaila plunksnų, bet jis už
miršta mirštantį paukštį,” t. y. vargstančią francūzų 
liaudį. Tomo Paine knyga pasiekė iki tol nežinomo ti
ražo: tik vienoj. Anglijoj buvo išparduota 200,000 egz. Ji 
padarė neapsakomai didelio įspūdžio ne tiktai Anglijoj, 
bet taipgi Francūzijoj ir Amerikoj.

“žmogaus Teisės” (pirmoji dalis) buvo lyg ir buržua
ziniai demokratinės revoliucijos pareiškimas. Knygos au
torius pastatė demokratinę respubliką greta monarchiniai- 
feodalinio despotizmo ir parodė skirtumą tarp jų. Angli
jos valdžia siuto iš piktumo ir siekė autoriui keršinti. 
Tačiau T. Paine nenusiminė: sekamais metais jisai parašė 
antrąją “žmogaus Teisių” dalį, lyg kad norėdamas tuo 
dar skaudžiau įgilti karaliams ir jų karališkiems leka- 
jams. Sektinu Europai pavyzdžiu jisai statė Amerikos 
ir Francūzijos revoliucijas. Nė jokia valdžia nėra amžina. 
Atgyventą, pasenusią valdžios formą žmonės gali pakeisti 
modernesne, jų reikalams geriau atsakančia, teigė savo 
veikale T. Paine:

- “tauta visuomet turi esamą ir neprarandamą (inhe
rent indefeasible) teisę panaikinti bile valdžios for
mą, kurią ji randa netinkama, ir įsisteigti tokią, kuri 
atsako jos interesams, tvarkai ir laimei. .. Juo val
džios yra senesnės, tuo mažiau jos atitinka esamą pa
dėtį. Laikas ir padėties bei nuomonių kitimas veikia 
valdžias taip jau lygiai, kaip žmonių papročius ir po
elgius .. . Konstitucija nėra kūrinys Valdžios, bet val
džią įsteigusių žmonių;. valdžia be konstitucijos, tai 
jėga be teisės ... žmogaus teisės, tai visų gentkarčių 
teisės ir jų niekas negali monopolizuoti. Visa, kas tik >• 
yra sektina, bus sekama dėl esminės vertės, o ne iš 
privalumo. Kai žmogus palieka savo ainiams savastį, 
tai tas dar nereiškia, kad ainiai turi ją priimti. Ko
dėl tad mes turėtume elgtis kitaip su konstitucija?.. . \ 
Valdžią turėtų būti leista taisyti taip jau lygiai,' :f 
kaip kad taisoma visa kita,..kas tiktai liečia žmogaus 
gerovę, o ne pavesti ją monopolijai didžiausių kvai
lių ir niekšų. Ar reikia didesnio įrodymo jų nemokė
jimo valdyti, kaip kad apkrovimas gyventojų nepake
liama skolų bei mokesčių našta, slegiančia kiekvieną 
tautą, ir sėjimas pasaulyje nesantaikos?”

Kokia turėtų būti, sulyg T. Paine, tobula valdžia?
“Kai bus galima kuriame pasaulio krašte sakyti: 

mūsų beturčiai yra linksmi, nei tamsumo, nei vargo 
tarpe jų nėra; mūsų kalėjimuose nėra kalinių, nei 
gatvėse elgetų; mūsų seneliai neskursta ir mokesčiai 
žmonių neslegia; racionalus pasaulis yra mano drau
gas, nes aš esu jo laimės draugas—kada ir kur taip 
kalbėti bus galima, tada tasai kraštas galės didžiuotis 
savo konstitucija ir savo valdžia.”
Tokios radikalios nuomonės Anglijos valdžia pakęsti ne

galėjo: ji įsakė viešai sudeginti T. Paine kūrinį, arešta
vo ne tik jo autorių, bet ir knygos pardavėjus bei platin
tojus. T. Paine, išleistas po užstatu, pabėgo į Francūziją, 
o teismas Londone nuteisė jį pakarti už “maištingų” raštų 
skleidimą. Po “teismo,” žinoma, T. Paine grįžti į Angliją 
jau nebegalėjo!

Negalėdami savo pozicijos apginti faktais, Anglijos mo- 
narchistai ėmėsi kito, lengvesnio būdo savo priešui nuga
lėti—šmeižimo! Jie surado tūlą pastumdėlį, kuris už 500 
svarų sterlingų, gautų nuo Lordo Hawksbury,—sutiko 
parašyti Tomo Paine “Biografiją,” pilną insinuacijų, iš- 
mislų ir šlykščiausių melagysčių. Autorium šio “kūrinio” 
pasirašė “Francis Oldys, A. M.” Pasirodė, kad tasai “ame
rikoniškas kunigas” buvo ne kas kitas, kaip žinomas niek
šas G. Chalmers. Jis niekad nebuvo matęs Pennsylvanijos 
Universiteto, kaip kad jis gyrėsi, ir jokio mokslo laipsnio 
ten nebuvo gavęs. Šitą šmeižtą persispausdino ir Ameri
kos “toriai”; jie ta “literatūra” naudojosi T. Paine 
juodinimui. Dabar jau nei vienas sveiko proto žmogus 
tuo šlamštu netiki. (Bus daugiau)

Amerikiečiams prieš du šimtus metų nelengva buvo 
aprūpinti savo armiją uniformomis ir šiltais apklodalais. 
Reikia žinoti, kad rūbų gamyba buvo grynai naminė. Tiktai 
po revoliucijos buvo pradėta vystyti rūbų gaminimo 
pramonę. Čia pavaizduojamas Amerikos karys uniformoje.

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto kvietiniu 
Tarybų Lietuvoje vieši JAV Cincinačio miesto Zadero 
universiteto profesorius dr. Vytautas Bieliauskas.'Jis yra 
žinomas kaip psichologijos specialistas, parašęs nemaža 
darbų bendrosios ir klinikinės psichologijos klausimais.

Vilniuje profesorius susitiko su respublikos psichologais, 
skaitė paskaitas psichologija besidominčiai visuomenei.

L. Vasausko nuotraukoje: Vilniaus universiteto pro
fesorius A. Gučas (kairėje) ir svečias iš JAV V. Bieliaus
kas.

Religijos ir taip 
vadinami “stebuklai”

PROF. A. URBONAS
Visos religijos nuo neatme

namų laikų skelbia, kad die
vas daro stebuklus. Jų ir da
bar “įvyksta” (nors ne tiek 
daug ir ne tokių didelių). 
Tačiau moksliniu požiūriu 
stebuklų nėra buvę iki šiol ir 
neįvyks ateityje, nes, nuose
kliai išnagrinėjus jų esmę, 
paaiškėja, kad tai buvo žmo
nių nesuprasti reiškiniai. 
Kartais tai būna legenda be 
pagrindo ir net apgaulė pava
dinta “stebuklu”.

Savaip gamtos reiškinius 
aiškino bei skleidė legendas 
apie įvykusius stebuklus kul
to tarnai. Mat, jie stengėsi 
“atvesti aveles prie dievo”. 
Žmonės turėjo bijoti visaga
lio, garbinti jį. O kaip kitaip 
pagąsdinsi tamsius žmones, 
jei ne dievo daromais stebuk
lais?

Beveik prieš 4,000 metų 
Tėbuose buvo pastatytos dvi 
milžiniškos akmeninės dievų 
statulos. Žemės drebėjimo 
metu viena jų suskilo, dalis 
nukrito ant žemės. Tada ir 
įvyko “stebuklas”: ši statula 
pradėjo dejuoti. Beveik kiek
vieną rytą, tekant saulei, 
sudejuodavęs sudužęs akme
ninis dievas.

Žinia apie prakalbėjusį ak
menį pasklido daugelyje ša
lių: iš Graikijos, Romos žmo
nės važiavo pasižiūrėti. Tie
sa, kai akmuo sudejuodavęs, 
vieni girdėję žmogaus balsą, 
kiti, blaiviau galvojantys, — 
tik skambtelėjimą ar į jį 
panašų garsą. Sklido įvai
riausi pasakojimai, žyniai 
skelbė neįtikėtinas pranašys
tes ir kaip beįmanydami gąs
dino žmones. Romos impera
torius Septimas Severas įsa
kė suskilusią statulą sure
montuoti. Po to ji nutilo ir 
daugiau nebedejavo.

Dabar “kalbančių” akmenų 
yra labai daug visose pasaulio 
šalyse. Garsas rytais sklinda 
iš jų todėl, kad plyšiuosę 
esantis vanduo sušyla nuo te
kančios saulės spindulių. Ste
buklas, kuris kadaise jaudino 
visą tuometinę kultūringą vi
suomenę, buvo paprastas 
gamtos reiškinys.

Ypač gausu stebuklų krikš
čionių tikėjime. Beveik 2000 
metų jie pilte pylėsi — kaip iš 
gausybės rago. Jie taip pat 
yra įvairios kilmės, pridengti 
didesne ar mažesne apgaule.

Daugelis stebuklų siejami 
su žmogaus sveikata, bet per 
laiką ir jie pakito. Jei anks
čiau buvo gausu pasakojimų 
apie mirusiųjų prisikėlimą, 
tai vėliau apsiribota tuo, kad 
raiši, kurti, akli ir nebyliai 
pasveiko. Pastaruoju metu ir 
šie stebuklai nyksta.

Prancūzijoje yra buvusi 
“stebuklinga vieta”, apie ku
rią jau neberašoma nė vieno
je religinio turinio knygoje ar 
žurnale, jos nemini nė vienas 
kunigas pamokslų metu. Ta

vieta — Kadueno miestelis, 
kuriame per kelis šimtus me
tų “įvyko” tūkstančiai stebu
klų.

1908 metais, kryžiuočiams 
užkaravus Antiochiją, iš Pa
lestinos į Kadueną popiežiaus 
legatas, vyskupas Pieri atve
žė išsiuvinėtą drobulę, kurio
je buvęs suvyniotas nuo kry
žiaus nuimto Kristaus kūnas. 
Nuo tada Kadueno bažnyčio
je prasidėjo stebuklai. Čia 
suvažiuodavo tūkstančiai 
maldininkų, vos tik išvydę 
drobulę, pasveikdavo šimtai 
ligonių, šešiasdešimt prisikė
lė iš numirusiųjų. Šiuos “fak
tus” mini Prancūzijos vienuo? 
liai bernardinai šventosios 
drobulės istorijoje. Keturioli
ka popiežių savo bulėmis pa
tvirtino, kad tai esanti neį
kainojama relikvija, ir pasi
meldus prie jos, suteikiami 
atlaidai.

Devyniolikto amžiaus pra
džioje Prancūzijoje atsirado 
fotografija. Šventoji drobulė 
buvo nufotografuota, ir nuo
traukos pardavinėjamos ti
kintiesiems. Esą, tik pabučia
vę nuotraukoje matomus die
vo motinos ranka išsiuvinė
tus ornamentus, [ligoniai pa- 
sveikstą. Fotografija pateko į 
Paryžiuje esančio Rytų kalbų 
fakulteto mokslininkų ran
kas. Paaiškėjo, kad drobulėje 
išsiuvinėti ne ornamentai, o 
stilizuotos arabų raidės, ku
rios buvo rašomos Mahome
tui sukūrus naują religiją, 
praslinkus daugiau kaip 600 
metų po tariamo Kristaus 
mirties. Įrašas šventojoje 
stebuklingoje drobulėje bylo
jo: “Mahometas — alacho 
pasiuntinys” ir t. t. Stebuklai 
Kaduene staiga dingo. Buvo 
panaikinta ir šventosios dro
bulės garbinimo ceremonija. 
Pagaliau dingo pati drobulė ir 
jos fotografijos.

Devynioliktojo amžiaus vi
duryje Prancūzijoje atsirado 
kita stebuklinga vieta — Lur- 
das. Čia ir dabar pardavinė
jami Bernadetos, kurią 1933 
metais popiežius paskelbė 
šventąja, paveikslėliai. Prie 
jų prisiūti lopinėliai medžia
gos. Esą, tai rūbų, kuriuos 
dėvėjusi Bernadeta, skiaute
lės. Pabučiavusiems medžia
gos lopinėlį popiežius suteikia 
atlaidus, kiti net pasveiksta.

Lurdas —- viena didžiausių 
šiandieninių stebuklų kalvių 
Prancūzijoje. Ir dabar čia 
kiekvienais metais suplaukia 
tūkstančiai ligonių ir tikinčių
jų; Beje, šiuos “stebuklus” ne 
kartą demaskavo pažangūs 
Prancūzijos ir kitų šalių gy
dytojai, rašytojai, korespon
dentai. Kai buvo pasiūlyta 
sudaryti tarptautinę medici
nos komisiją, kurioje daly
vautų ir tarybiniai specialis
tai, tirti Lurde paskelbtus 
stebuklingus “išgijimus”, 
dvasininkai protestavo, bijo

dami pasaulinio, dešimtme
čiais trukusios apgaulės de
maskavimo.

Popiežius Pijus XII 1950 
metų lapkričio 1 dieną pa
skelbė dogmą: visi katalikai 
turi tikėti, kad Marija po 
mirties su kunu buvo paimta į 
dangų. Popiežius manė, kad 
ši jo absurdiška dogma “stip
rina tikinčiųjų dvasią prieš 
plintantį materializmą”. Ją ; 
popiežius gerai apgalvojo ir , 
patvirtino “faktais”. 1949 me
tų gruodžio mėnesį paskelbė, 
kad gruodžio 8 dieną Vatika
no sode matęs saulės vietoje ; 
Mariją. Sugalvota puikiai — 
pats popiežius matė Mariją. • 
Fakto tikrumu niekas negali 
net suabejoti. Taigi, stebuk
lus savo planams įvykdyti 
pasiteikia ne tik paprasti 
dvasininkai, bet ir pačios baž
nyčios viršūnės.

Kardinolai Pijaus XII mirtį 
norėjo pavaizduoti irgi nepa
prasta, net paskelbė, kad jis 
miręs šypsodamasis, regėda
mas dangų ir dievą. Bet 
landūs korespondentai gavo 
ir išspausdino laikraščiuose 
priešmirtines popiežiaus Pi
jaus ‘II fotografijas, kuriose 
jo veidas buvo iškreiptas 
skausmingų grimasų, kaip ir 
kiekvieno sunkiai mirštančio 
žmogaus. Todėl sugalvota pa
saka apie nepaprastą popie
žiaus mirtį tapo Vatikanui 
nemaloniu skandalu.

Nerasi skirtumo tarp Egip
to žynių, katalikų ir pravosla
vų dvasininkų stebuklų (kai 
paveiksle pradeda augti 
šventojo plaukai ar teka aša
ros; tarp Kaduene, Lurde, 
Šiluvoje “įvykusių pasveiki
nimų” bei popiežiaus Pijaus 
XII regėjimų. Skirtingos tik 
vaidybos priemonės, o tikslas 
tas pats — nustebinti tikin
čiuosius, išgąsdinti, kad jie 
pultų ant kelių ir būtų pa
klusnūs.

Deja, dar yra žmonių, ku
rie tiki bažnyčios skelbiamais 
“stebuklais”. Tuo tarpu tik . 
mokslas, žmogaus protas da
ro nuostabius atradimus, tik
rus stebuklus.

Tarybų Lietuvos 
šventė

Liepos 21 d. sukanka 36 
metai, kai Lietuvoje buvo - 
atkurta Tarybų valdžia ir 
paskelbta Lietuvos Tarybų 
Socialistinė Respublika.

Plačiausios darbo žmonių 
demokratijos pagrindais 1940 
m. liepos 14-15 dienomis bu
vo išrinktas Liaudies Seimas, 
kuris liepos 21 d. ir priėmė 
istorinius nutarimus apie Lie
tuvos TSR sukūrimą ir jos 
įstojimą į Tarybų Sąjungą, 
apie visos žemės nacionaliza
vimą ir dvarininkų bei dalies 
buožių žemių nemokamą ati
davimą bežemiams ir maža
žemiams valstiečiams, apie 
stambios kapitalistinės nuo
savybės nacionalizavimą.

Prieš tai, 1940 m. birželio 
15 d., pasinaudodami palan
kiomis revoliucinės situacijos 
sąlygomis, darbo žmonės, va
dovaujami Lietuvos Komu
nistų partijos, nuvertė fašis
tų valdžią. Buvo sudaryta 
Liaudies vyriausybės.

Vykdydama darbo žmonių 
valią, Liaudies vyriausybė le
galizavo Lietuvos Komunistų 
partiją, kitas organizacijas, 
likvidavo buržuazinio režimo . 
sukurtas reakcines organiza
cijas ir įstaigas, demokratiza
cijas ir įstaigas, demokratiza
vo krašto politinį valdymą.

Antrojoje savo sesijoje 
(1940 m. rugpiūčio 24-25 die
nomis) Liaudies Seimas priė
mė LTSR konstituciją, suda
rė Tarybų Lietuvos vyriausy
bės organus.

Liaudies Seimas ir Liaudies 
vyriausybė įvykdė tuos rei
kalavimus, kuriuos Lietuvos 
Komunistų partija kėlė per 
ilgus pogrindinės veiklos me
tus. Tai buvo Lietuvos komu
nistų ir visų darbo žmonių ’ 
pergalė kovoje prieš buržua
ziją. “Laikas ir Įvykiai”

KANAI
Montrealo kronike
LIGONIAI

A. Lapinskas turėjo su 
operaciją Reddy Memori; 
goninėje.

K. Drulienė serga R. 
torijos ligoninėje.

E. Zenienė prieš kiek la 
turėjo akių operaciją R. 
torijos ligoninėje.

Linkiu greit pasveikti.

APSIVEDĖ
O. Strelienė, Moterų K 

kasininkė, apsivedė su 
Veršinsku. Vestuvės N 
pas dukrą Matildą.

Geros laimės.
APLANKĖME

Gegužės 20 d. sugalvoj 
aplankyti senus pažįsta 
A. M. Naginius, kurie g 
na Darion, Que., ir turi 
biznį “Motei”. Radome 
labai nusiminusius, nes 
neseniai neteko vieninį 
dukrelės Reginos. Taip-! 
buvo užpulti piktadarių. I 
Naginienė smarkiai sumd 
Abu skaudžiai nukentėją 
tik sveikata, bet ir pidi. 
Bet jie nepamiršo ir lai! 
čio “Laisvės” — at nauji 
prenumeratas dar su pri 
Ačiū. I

Linkiu šviesesnių dienų
MIRĖ

Birželio 19 d. staiga m n 
Paznokaitė (Zvingelienėl 
m. Paliko nuliūdime se 
Martą ir kitus artimus g 
nes — N. Narusevičienęl 
Kreivienę, M. Brazauski 
kuri buvo atvykusi į laid 
ves iš JAV.

Birželio 23 d. staiga 
J. Merkis, 71 m. Gin 
Kanadoje neturėjo. Visi 
dasi Tarybų Lietuvoje, 
dotuvėmis rūpinosi jo drJ 
Andraitytė.

Artimiesiems gili užud 
ta, o velioniams lai 1 
lengva šalta žemelė.

Toronto, Ont.
PRANEŠIMAS

Taikos Kongreso Tori 
skyriaus tarptautinis pi 
kas rengiamas liepos 11 < 
vai. ryto iki 11 vai. van 
Taikos Kongreso pasta 
remiamos apie 29 tau 
mažumų, kurios žada pi! 
paįvairinti savo tautia 
maisto patiekalais bei i 
darbiais. Taipgi vaikams 
įvairūs žaidimai.

Kai kurios tautinės gr 
surengs menines progra 
Jaunimui vakare bus jJ 
pasišokti prie gražios 
muzikos. Taipgi bus 
kalbėtojų, kurie apibū 
Taikos Kongreso svarbą.

Įžanga: suaugusiems t 
$2, o vaikams nemokama

Transportacijai į pik 
vietą busai .išeis 10:30 
nuo Andora Hotel prie ( 
les Str. E., arti Jong Str J

Vieta, kur piknikas į J 
daugeliui tautiečių yra 
ma. Tai Ukrainiečių Vasd 
Kempė “Palarmo” ant 5 
kelio — 3 mylios į vak| 
nuo Trafalgar Road. K cl 
randasi žiemių pusėje 5 
kelio. Vieta labai graį 
patogi.

Jaunos, darbščios šilto 
G. Sėmėnienė ir A. Janu
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KANADOS ŽINIOJ
Montrealo kronika
LIGONIAI

A. Lapinskas turėjo sunkia 
operacija Reddy Memorial li
goninėje.

K. Drulienė serga R. Vik
torijos ligoninėje.

E. Zenienė prieš kiek laiko 
turėjo akių operacija R. Vik
torijos ligoninėje.

Linkiu greit pasveikti.

APSIVEDĖ
O. Strelienė, Moterų Klubo 

kasininkė, apsivedė su A. 
Veršinsku. Vestuvės įvyko 
pas dukra Matilda.

Geros laimės.
APLANKĖME

Gegužės 20 d. sugalvojome 
aplankyti senus pažįstamus 
A. M. Naginius, kurie gyve
na Darion, Que., ir turi savo 
biznį “Motei”. Radome abu 
labai nusiminusius, nes jie 
neseniai neteko vienintelės 
dukrelės Reginos. Taip pat 
buvo užpulti piktadarių. M. 
Naginienė smarkiai sumušta. 
Abu skaudžiai nukentėjo ne 
tik sveikata, bet ir pinigais. 
Bet jie nepamiršo ir laikraš
čio “Laisvės” — atnaujino 5 
prenumeratas dar su priedu. 
Ačiū.

Linkiu šviesesnių dienų.
MIRĖ

Birželio 19 d. staiga mirė S. 
Paznokaitė (Zvingelienė), 62 
'm. Paliko nuliūdime sesutę 
Martą ir kitus artimus gimi
nes — N. Narusevičienę, A. 
Kreivienę, M. Brazauskienę, 
kuri buvo atvykusi į laidotu
ves iš JAV.

Birželio 23 d. staiga mirė 
J. Merkis, 71 m. Giminių 
Kanadoje neturėjo. Visi ran
dasi Tarybų Lietuvoje. Lai
dotuvėmis rūpinosi jo draugė 
Andraitytė.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velioniams lai būna 
lengva šalta žemelė. J-na

Toronto, Ont.
PRANEŠIMAS

Taikos Kongreso Toronto 
skyriaus tarptautinis pikni
kas rengiamas liepos 11 d., 10 
vai. ryto iki 11 vai. vakaro. 
Taikos Kongreso pastangos 
remiamos apie 29 tautinių 
mažumų, kurios žada pikniką 
paįvairinti savo tautiniais 
maisto patiekalais bei rauk

tu darbiais. Taipgi vaikams bus 
įvairūs žaidimai.

Kai kurios tautinės grupės 
surengs menines programas. 
Jaunimui vakare bus proga 
pasišokti prie gražios Maik 
muzikos. Taipgi bus gerų 
kalbėtojų, kurie apibūdins 
Taikos Kongreso svarbą.

Įžanga: suaugusiems tiktai 
$2, o vaikams nemokamai.

Transportacijai į pikniko 
vietą busai išeis 10:30 ryto 
nuo Andora Hotel prie Char
les Str. E., arti Jong Str.

Vieta, kur piknikas įvyks, 
daugeliui tautiečių yra žino
ma. Tai Ukrainiečių Vasarinė 
Kempė “Palarmo” ant 5 vieš
kelio — 3 mylios į vakarus 
nuo Trafalgar Road. Kempė 
randasi žiemių pusėje 5 vieš
kelio. Vieta labai graži ir 
patogi.

Jaunos, darbščios šiltnamio o darbininkės: G. Petkūnienė, 
G. Sėmėnienė ir A. Janukaitytė.

Tikietus pasistenkite įsigy
ti iš anksto. Juos galima 
gauti pas LLD Toronto kuo
pos valdybą.

Pasistenkite nepraleisti 
progos linksmai pabūti gra
žioje aplinkoje vasaros šven
tadienį. S. K.

Nekrologas
Birželio 17 dieną iš gyvųjų 

tarpo išsiskyrė Grasilija File- 
rienė. Mirė nuo širdies sušlu- 
bavimo, bet ne staiga. Dar 
turėjo pasikankinti keletą 
mėnesių.

Senoji lietuvių karta sulau
kė to amžiaus, kai tarp mūsų 
mirtis yra dažnas svečias . . .

Grasiliją aš pažinau per 
daugelį metų, bet smulkme
nų apie ją nežinau. Pažinojau 
tiktai iš susitikimų susirinki
muose arba parengimuose. 
Būdavo visuomet linksma, 
mylėjo gražiai puoštis. Jinai 
nebuvo užsidariusi, kaip dau
gelis kitų. Mėgdavo žmones. 
Visur ir visuomet dalyvauda
vo. >

Giminėms ir pažįstamiems 
labai sunku tokį momentą 
pergyventi. Rodos, įą tik 
vaikščiojo, kalbėjo, o šian
dien jau nebėra mūsų tarpe 
• • •

Montrealio Lietuvių Mote
rų Klubas reiškiame giliausią 
užuojautą velionės sūnujFir 
podukrai ir jų šeimoms, taip 
pat kitiems visiems giminėms 
šįXme krašte ir Lietuvoje.

Po visų apeigų visi laidotu
vių dalyviai buvo užkviesti 
pietų ir puikiai pavaišinti.

A. Šuplevičienė

Mirė Juozas Katelė
Birželio 22 d. Londone, Vic

toria ligoninėje, mirė Juozas 
Katelė, sakoma, nuo vėžio 
ligos. Juozas buvo 77 m. 
amžiaus. Paliko brolius — 
Vladą su žmona ir dukra 
Toronte, Petrą Kingstone, ir 
du brolius Lietuvoje, — Ra
polą ir Kazimierą. Juozo žino- 
na po ilgos ligos mirė 1972 m.

Laidotuvėmis rūpinosi abu 
kanadiečiai broliai ir Vlado 
žmona. Gražus būrys lietuvių 
palydėjo į šv. Petro kapines 
Londone. Palaidotas šalia 
žmonos kapo.

Juozas Katelė buvo iš ŠK 
monių kaimo. Netoli 50 metų 
kai atvyko į Kanadą. Dirbo 
visokius darbus — iš pradžios 
vargingai, vėliau turėjo kal
vę, o po to turėjo nusipirkęs 
hotelį su alaus gėrimais, ir 
dabar jau apie 14 metų kai 
hotelį pardavė ir gyveno iš 
uždarbio ir kaip pensininkas 
(retired). Nemaža vargo tu
rėjo su ilgai sirgusią žmona, o 
žmonai mirus, žiemomis išva
žiuodavo į Floridą, kur šiltes
nis oras.

Juozas buvo gero būdo 
žmogus, už tat palydėti į 
amžino poilsio vietą susirinko 
nemažas būrys lietuvių.

Po laidotuvių broliai pa
kvietė palydovus pietų į mo
dernišką Londone viešbutį 
Holiday Inn, kur visi skanią! 
pasivaišinom. )

Ilsėkis, Juozai, ramiai nau
jos tėvynės žemelėje. Mes, 
likusieji, ilgai Tave prisimin
sime. J.Broga

LAISVĖ

V. TEREŠ KOVOS PIONIERIŲ STOVYKLOJE BUBIUOSE.

Prasidėjo pionieriška vasara. Uždegti pirmieji stovyklų laužai. Jaunieji stovyklauto
jai dalijasi pirmųjų turistinių žygių, iškylų Įspūdžiais.

Vėliava pakelta ir Šiaulių rajono Bubių pionierių stovykloje. Ant būsimos Šiaulių 
jūros kranto ilsisi 160 “Elnio” susivienijimo “Verpsto” trikotažo fabriko ir odinės 
galanterijos fabrikų darbininkų ir tarnautojų vaikų. Šiemet stovykla jaunuosius savo 
šeimininkus sutiko pagražėjusi, padidėjusi 17 naujų palapinių. Stovyklautojams 
sudaryta įdomi ir turininga programa.

A. Dilio nuotr.

PO ŠALIS PLAČIAUSIAS
Gegužės pabaigoje Vilniuje 

pasibaigė savaitę laiko truku
sios Joensu kultūros dienos. 
Šis miestas, aštuntas pagal 
dydį Suomijoje, yra vienas iš 
penkiasdešimties ežerų kraš
to miestų ir miestelių, susigi
miniavusių su Tarybų Sąjun
gos miestais. Vilniaus ir 
Joensu draugystė tęsiasi se
serį metai. Šį kartą į Tarybų 
Lietuvos sostinę atvyko apie 
penkiasdešimt svečių. Bičiu
liai suomiai surengė Vilniuje 
dvi fotografijos bei vaikų pie
šinių parodas, sostinės kultū
ros namuose ir darbininkų 
klubuose koncertavo jų savi
veiklinis pučiamųjų orkest
ras. Įvyko daug nuoširdžių 
susitikimų su Vilniaus staty
bininkais, kultūros darbuoto
jais, moksleiviais.
Plačiai atidarė kultūriniams 

mainoms duris ,
Tų susitikimų metu dažnai 

skambėjo Helsinkio vardas. 
Suomijos sostinė, praėjusių 
metų vasarą tapusi pasaulio 
taikingųjų jėgų susibūrimo 
vieta, šiandieną yra naujos 
eros Europos ir viso pasaulio 
tautų santykių istorijoje sim
bolis. Susitarimas dėl saugu
mo ir tautų bendradarbiavi
mo, kurį Helsinkyje pasirašė 
33 Europos valstybių, taip 
pat JAV ir Kanados vadovai, 
be kita ko, atvėrė plačios 
galimybes ir kultūriniams ry
šiams tarp šalių bei valsty
bių.

Į tuos kultūrinius mainus 
aktyviai įsijungė ir Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės. Rug
pjūčio mėnesį su atsakomuo
ju vizitu į Joensu išvyksta 
vilniečiai. Ten jie surengs 
Vilniaus kultūros dienas. 
Kiek vėliau, spalio pradžioje, 
didelis Tarybų Lietuvos me
nininkų bei kultūros darbuo
tojų būrys išvyks į Norvegi
ją. Šios šalies sostinėje Osle, 
taip pat daugelyje kitų mies
tų vyks TSRS kultūros die
nos, ir būtent Lietuvos res
publika atstovaus Tarybų ša
liai. Tuo pat metu kita respu
blikos menininkų grupė ke
liaus į Pietų Italiją. Tęn irgi 
numatomi dideli kultūriniai 
renginiai: koncertuos “Lietu
vos” ansamblis, bus sureng
tos tapybos, liaudies meno, 
fotografijos parodos. Paga
liau, metų pabaigoje Tarybų 
Lietuvos menininkai ir kultū
ros darbuotojai lankysis 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Beje, šios viešnagės 
metu numatyta nemažai susi
tikimų su pažangiaisiais lietu
viais.

Platūs mūsų kultūrinio 
bendradarbiavimo ryšiai
Tai tik keli pavyzdžiai, pa

rodantys mūsų beng|nius už

sienyje. Čia nekalbama apie 
respublikos atlikėjų, muziki
nių bei įvairių žanrų meno 
saviveiklos kolektyvų gastro
les užsienyje, — jų, kaip ir 
kasmet, bus daug. Savo ruož
tu, kaip pranešė Kultūros mi
nisterijoje, Tarybų Lietuvoje 
šiemet priimsime daugiau 
kaip 50 tokių pat svečių iš 
užsienio, — tiek pavienių me
nininkų, tiek kolektyvų. ,

Tradiciniais tapo Tarybų 
Lietuvos ryšiai su socialisti
nių šalių miestais bei regio
nais. Erfurtas Vokietijos De
mokratinėje respublikoje, 
Debrecenas ir Bialystokas 
liaudies Vengrijoje ir Lenki
joje mums tapo beveik tokie 
pat žinomi, kaip ir mūsų 
pačių miestai ar miesteliai. O 
štai pastaruoju metu užmegz
ti ir sėkmingai plečiami kul
tūriniai ryšiai su Zalcburgo 
kraštu Austrijoje. Netrukus 
numatoma pradėti tokį bend
radarbiavimą su viena iš 
Prancūzijos provincijų bei 
vienu iš Vokietijos Federaty
vinės respublikos kraštų!

Lietuvos pasiekimus jau 
žino visas pasaulis

Galima drąsiai tvirtinti, 
kad apie Lietuvą, kaip apie 
vieną iš penkiolikos tarybinių 
respublikų, apie jos ekonomi
kos ir kultūros pasiekimus 
žino visas platusis pasaulis. 
Štai vien Lietuvos Draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugija turi 
daugiau kaip 600 adresatų 62 
pasaulio valstybėse. Jų tarpe 
- Nacionaliniai kultūros komi
tetai, kūrybinės sąjungos, 
kultūrinės draugijos, aukšto
sios mokyklos, kultūros švie
timo įstaigos ir 1.1.

Kaip niekada daug darbo 
tūri neseniai įsteigta Užsie
nio turizmo valdyba prie Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos. 
Turistų, išvykstančių į užsie
nio šalis, skaičius auga nere
gėtais iki šiol mastais, nors 
kapitalistinių šalių turizmo 
firmos ryšium su didėjančia 
infliacija smarkiai pakėlė pa
tarnavimų kainas. Pavyz
džiui, vien pernai su turisti

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Augustas Kazlauskas
mirė 1969 m. liepos 16 d.

Mano mylimas ir brangus vyras Augustas atsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo prieš septyneris metus.

Mielas Augustai, prailgo man tie metai be Tavęs. 
Liūdžiu ir skaitau dienas nuo Tavo mirties.

MERĖ KAZLAUSKIENĖS AMETIS

niais kelialapiais užsienyje 
lankėsi apie 13 tūkstančių
Tar. Lietuvos darbo žmonių. 
Jų kelionių maršrutai pasiekė 
tokius tolimus kraštus, kaip 
Australija, Pietryčių Azijos 
šalys, Pietų ir Lotynų Ameri
ka, Centrinė Azija ir t. t. 
Ypač daug keliauja Lietuvos 
žemdirbiai, švietimo ir medi
cinos darbuotojai, mokslinin
kai. Maždaug tiek pat užsie
niečių kasmet priima ir Lie
tuva. '

Helsinkio pasitarimų 
dvasioje

Žinoma, ne Helsinkis davė 
pradžią kultūriniams mai
nams, apie kuriuos čia kalbė
jome. Nemažai jų būta ir 
anksčiau. Tačiau mastai, ko
kiais jie plečiami dabar, pasi
darė įmanomi tiktai po Hel
sinkio pasitarimo, kurio svar
biausia iniciatorė buvo Tary
bų Sąjunga. Ir todėl taip 
prasmingai šiandien skamba 
TSKP CK Generalinio sekre
toriaus draugo L. Brežnevo 
žodžiai, kuriuos jis pasakė 
pernai liepos 31 dieną Helsin
kio “Finliandijos” rūmuose: 
“Mes esame įsitikinę, kad 
sėkmingas to, dėl ko mes čia 
susitarėme, įgyvendinimas 
ne tik palankiai veiks Euro
pos tautų/ gyvenimą, bet ir 
taps svarbiu indėliu, stipri
nant visuotinę taiką”. <

Tarybinė liaudis, jų tarpe 
ir Tarybų Lietuvos 4 darbo 
žmonės, daro viską, kad Hel
sinkio susitarimai taptų visų 
pasaulio tautų gyvenimo įsta
tymu. B. Bučelis

Londonas. — Dėl viešpa
taujančios didelės sausros 
Vakarų Europoje prasidėjo 
naikinimas gyvulių. Pavojus 
yra pritrūkti mėsos.

Washingtonas. — Senato
rius Goldwater užgyrė Ge
rald Fordo kandidatūrą į pre
zidentus. Daug kas manė, 
kad jis rems Reaganą. 

-------------- \
Londonas. — Indijos 

premjerė Indira Gandhi lan
kosi Anglijoje su oficialiu vi
zitu. Apie vizito tikslą nieko 
nerašoma spaudoje.

Didelės naujosios 
vyriausybės 
pareigos

Lisbon. — Busimasis Por
tugalijos premjeras Socialis
tų Partijos vadas Mario Soa
res sako, kad naujosios vy* 
riausybės pareigos bus dide; 
lės ir sunkios. Jai teksią at
statyti valstybės autoritetą, 
laimėti darbininkų pritarimą 
ir atgaivinti susmukusią eko
nomiją.

Dar tebeina įvairių grupių 
vadų pasitarimai dėl sudary
mo naujos Portugalijai vy
riausybės.

Socialistų partijos vadas 
tebesąs priešingas sudary
mui bendrai su komunistais 
kairiųjų šalies jėgų vyriausy
bės.

Tuo tarpu komunistai, ku
rie naujajame parlamente tu
ri 40 atstovų, sako, kad^ie 
nerems socialistų vadovat|ja- 
mos vyriausybės, jeigu su 
jais nebus tariamasi dėl vy
riausybės programos sudary
mo.

Mario Soares

• KOSMINIŲ SPINDULIŲ
MĮSLE

Kosminių spindulių — la- 
'■ bai didelės energijos dale

lių, kurios ,, bombarduoja " 
2emę iš kosminės erdvės — 
kilmės klausimas yra viena 
svarbiausių Nastrof i z i kos 
problemų. JAV Aeronautikos 
ir kosminės erdvės tyrimo 
nacionalinės valdyboj spe
cialistas F. Stekeris, Vemda- 
masis eksperimentiniais^, duo
menimis, gautais dirbtiniame 
Žemės palydove Įtaisytu 
gama spindulių telesko
pu, padarė išvadą, kad esa
ma tam tikro „panašumo" 
tarp galaktinių kosminių 
spindulių pasiskirstymo bei 
supernovų išsidėstymo Galak
tikoje ir kad kosminiai spin
duliai susidaro tose srityse, 

J kuriose susitelkusios super
novos.

Hartfordas. — Connecticut 
valstijos valdžia nutarė žy
miai pakelti, beveik padvigu
binti mokestį ant savo greit
kelių — “Merrit Parkway” ir 
“New England Through- 
way”.

.......V........
SAN FRANCISCO

Mirus

Agotai Norkienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui Arthur, jo 

šeimai, giminėms ir visiems artimiesiems.

JONAS ir MARĖ MAŽUKNAI
Pittsburgh, Pa.

MIAMI, FLORIDA 

TREJŲ METŲ LIŪDNAS PRISIMINIMAS 

Ignas Urbonas 
mirė 1973 m. liepos 16 d.

Jis buvp pažangus gyvenime ir organizacijų veiklo
je. Jis veikė pažangiųjų draugijų valdybose ir komisi
jose. Savo laiku jis rašė į spaudą, ją rėmė ir kovojo už 
žmonijos pažangą.

Didžiai skaudu, netekus veikėjo ir nuoširdaus 
draugo.

APOLONIJA BEŪIENĖ

5-tas puslapis

Jonas Januška

Birželio 27 d. po ilgos ligos 
Vilniuje mirė buvęs pažangus 
Argentinos lietuvių "eikėjas, 
personalinis pensininkas Jo
nas Januška.

1956 m. J. Januška grįžo į 
Tarybų Lietuvą, su dideliu 
entuziazmu įsijungė į jos nau
jąjį gyvenįmą. Dirbo knygų 
prekybos sistemoje. Nežiū
rint senyvo ami.’aus, mokėsi, 
neakivaizd;iuu būdu .baigė 
technikumą. F -9 m. J. Ja
nuška buvo priimtas į TSKP 
narius.

Jonas Januška visada buvo 
labai kuklus ir nuoširdus, 
todėl tiek Argentinoje, tiek ir 
čia, tėvynėje, buvo visų 
draugų labai mėgstamas, 
gerbiamas kaip autoritetin
gas ir šviesaus proto žmogus. 
Gražus ir brangus Jono Ja
nuškos atminimas visada iš
liks visų mūsų, buvusių bend
radarbių, širdyse.

Stasė Kairienė
Pagerbtas ir 
apdovanotas

Sis žymus pažangių pažiū
rų rašytojas himėjo ASCAP- 
Deems Taylor premiją. Tai 
dideUs r’ ‘pažinim *s. Jam 
premija suteikta už jo vėliau
sią knygą “Amei :can Labor 
Songs of the Nineteenth Cen
tury”, kurią išleido Illinojaus 
Universitetas. Autorius yra 
taipgi parašęs keletą knygų 
Amerikos darbininkų judėji
mo temomis.

Philip S. Foner

Ottawa. — Kanados vy
riausybėje vėl paaštrėjo kal
bų klausimu ginčai. Prancū
ziškai kalbančių piliečių ma
žuma reikalauja sau daugiau 
teisių ir privilegijų.



LAISVĖ6-tas puslapis

Iš “Aido” choro ir LDS centro valdybos pažmonio “Laisvės” 
salėje birželio 26 d.

St. Petersburg, Fla.
Birželio 12 d. LSC salėje 

įvyko klubo mėnesinis susi
rinkimas. Jį pravedė prez. V. 
Bunkus. Valdyba pateikė ra
portą iš klubo veiklos. V. 
Bunkus pranešė, kad praeitą 
mėnesį kluBo renginiai buvo 
sėkmingi. Taip pat pranešė, 
kad į klubą įsirašė naujų 
narių — Helen... Feiferienė, 
Alfonsas Pateckas, J. Har- 
matiuk. A. Kairienė įrašė 
savo sūnų ir marčią E. ir A. 
Mouragus, M. ir A. Raškaus
kai įrašė sūnų ir marčią L. ir 
G. Raškauskus. Ačiū vi
siems.

Taip pat V. Bunkus primi
nė, kad žiemos sezonui reiką- 
linga patvarkyti salės vidūs 
ir iš lauko. Visi direktoriai 
.sutiko, kad būtini reikalai 
būtų sutvarkyti.

Susirinkimas nutarė nuo 
klubo pasiųsti paramos/Rau
donajam kryžiui ir Salvation 
Armijai po $15.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė platų finan
sų raportą. Iždininkas Jonas 
Rūbas sutiko su sąskaita.

Iš renginių komisijos pra
nešimą pateikė P. Mockape- 
tris ir P. Alekna. Visi prane
šimai priimti. Janina Gehdrė- 
nienė įamžino į klubą savo 
mirus; vyrą Jurgį Gendrėną.

V. Bunkus klubo vardu dė
kojo Dainos Mylėtojų chorui 
ir Adelei Pakalniškienei už, 
padainavimą klubo pobūviuo
se. Iš klubo iždo paskyrė 
pinigų chorui pasivaišinti.

Jis pranešė, kad klubo po
sėdyje valdyba pasiūlė spalio 
23 dieną atžymėti Amerikos 
200 metų nepriklausomybės 
sukaktį. Priminė, kad mes 
turime du dailininkus — Pra
ną Mockapetrį, kuris papuošė 
mūsų salės sienas savo gra
žiais piešiniais, ir Robertą 
Feiferį. Reikia priminti, kad 
R. Feiferis, dar New Yorke 
gyvendamas, nupiešė ir pri
siuntė mūsų salei įdomų “Pla
katą”, kuriame skamba gra
žūs žodžiai: “Sveiki, sveteliai 
mieli”. Dabar H. ir R. Feife- 
riai yra St. Petersburgo gy
ventojai ir klubo nariai.

Kaip žinia, Amerika šven
čia 200 metų nepriklausomy
bes sukaktį. Ta proga Rober
tas Feiferis nupiešė Bicen
tennial Transparantą (plaka
tą), kuriucr papuošė mūsų 
salę. Gerbiamiems dailinin
kams už jų pasiaukojimą ir 
gražų darbą salėje nuskam
bėjo nuoširdūs padėkos aplo
dismentai.

Pabaigus susirinkimą, šei
mininkės pavaišino pietumis. 
Po pietų buvo šokiai iki vėlu- • 
mos.
KUOPOS VEIKLA

Birželio 19 dieną LLD 45 
kuopa klubo salėje turėjo 
Tėvų pagerbimo pobūvį. Pir
miausia turėjome pietus. Po

pietų buvo atlikta Tėvukams 
skirta programa.

Pirmininkavo Adelė Pakal
niškienė. Adelė kalbėjo ang
liškai. Pasveikino visus tė
vus, linkėjo geros sveikatos, 
ilgiausių metų.

Adelė plačiai pakalbėjo 
apie Tėvų dieną. Baigdama 
kalbą, ji paskaitė eilėraštį, 
skirtą tėvams.

Po to Aldona Aleknienė 
paskaitė A. Venclovos eilė
raštį “Tėviškė”. Buvo prista
tyta Julė Andriulienė, kuri 
pasakė gerą kalbą, pateikė 
žinių apie Tėvų dieną. Be kita 
ko, sakė, kad prezidentas 
Wilsonas 1924 metais birželio \
16 d. pasiūlė Kongresui ofi
cialiai pripažinti Tėvų dieną. 
Ir nuo to laiko Amerikoje 
plačiai minima Tėvų diena.

Pabaigus kalbą, ji pasveiki
no visus tėvus, palinkėjo ge
ros sveikatos ir sėkmės gyve
nime.

Toliau solistas Larry 
Strack padainavo tėvams 
skirtas dainas. Jam pianinu 
akomponavo Helena Januly
tė.

Helena Feiferienė paskaitė 
Antano Venclovos eilėraštį, 
“Tėvui”.

Toliau Dainos Mylėtojų 
Choras, vadovaujant Adelei 
Pakalniškienei, padainavo tė
vukams keletą dainelių. Ade
lė Pakalniškienė dėkojo vi
siems programos atlikėjams 
ir akomponiatoriams Walte- 
riui Žukui ir Helenai Januly
tei.
LIGONIAI

Petrė Šimėnienė, mūsų 
virtuvės darbininkė, dėl ko
jos skaudėjimo buvo išvežta į 
Hubert Rutland ligoninę. Jau 
grįžo į namus ir sveiksta po 
daktaro priežiūra.

Margaret Puišienė jau se
nai nesveikuoja. Buvo ligoni
nėje, dabar randasi namuose 
po daktaro priežiūra.

Linkiu ligonėms greit ir 
pilnai susveikti.

Eva Galvan buvo susižei
dus, bet jau susveiko. Malo
nu buvo matyti ją mūsų po
būvyje.

Dainos Mylėtojų choristės 
Title Lukienės apie 44mėne- 
sius ranka buvo laikoma gip
se dėl kaulo sutrūkimo. Jau 
sugrįžo į chorą. Džiugu maty
ti ją susveikusią.
PRANEŠIMAI *

Liepos 10 dieną klubo susi
rinkimas. Pradžia susirinki
mo 10:30 vai. ryto, pietūs 12 
vai.

Liepos 17j dieną atvyksta 
dainininkai iš Cleveland, 
Ohio. Tai Kuzmicku šeima. 
Jie atliks koncertinę progra
mą.

Įvyks klubo salėje, 314- 
15th Avė. South.

Prašom visus įsitėmyti ir 
dalyvauti. V. Bunkienė

Sustreikavo 40;000 
darbininkų /

Praeitą trečiadienį, liepos 7 
dieną, sustreikavo daugiau 
kaip 40,000 privatiškai ope
ruojamų 34 ligoninių darbi
ninkų. Streikas nepaliečia 
municipalinių ligoninių.

Streikuoja tiktai įvairių fi
zinių darbų darbininkai. 
Streikas nepaliečia nei slau
gių, nei gydytojų.

Darbininkai reikalauja algų 
pakėlimo ir darbo sąlygų pa
gerinimo. Derybos nedavė 
jokių rezultatų.

Ligoninių savininkai sako, 
kad jau ir taip vos beišsiver- 
čia, patenkinimas darbininkų 
reikalavimų privestų prie 
bankroto ir ligoninių uždary
mo.

_ Darbininkai organizuoti ir 
laikosi vieningai. Jiems sim
patizuoja ir kitų užsiėmimų 
darbo unijos.

Moterų klubo 
narėms

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo vasarinis susirinkimas 
su vaišėmis įvyks sekmadie
nį, liepos 25 d., 1 vai., pas 
narę Onutę Babarskienę, 86- 
23—105th Street, Richmond 
Hill, N.Y. ’

Prašome visas nares tą die
ną užfiksuoti savo mintyse, 
kad niekur kitur neapsiimtū- 
met dalyvauti. Valdyba

New' Yorkas. — Miesto ■ 
Tarybos narys Matthew Troy 
prisipažino, kad jis valdžiai 
mokėdamas mokesčius papil
dė suktybę. Atrodo, kad jis 
automatiškai turėtų būti pa
sišalintas iš Tarybos. Bet 
teisės specialistai jį užtikri
na, kad jis pasilieka pilnai 
teisėtu šio miesto koncilma-

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

WORCESTER, MASS.

PIKNIKAS, PIETŪS ir KONCERTAS

Spaudos naudai

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

t 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 Irena 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

Artėjant LDS 22-jam seimui
E. N. JEŠKEVICIUTĖ

Rugpiūčįo 13 ir 14 dienomis 
New Yorke, įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 22- 
asis seimas. Prabėgo 26

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

Joseph Stanley Zebart__
Laisvės skaitytojos Onos 

Jozėnienės krikšto sūnus ma
rinas Joseph Stanley Zebart, 
18 m. amžiaus, birželio 25 d. 
žuvo auto nelaimėje, kai 
automašina, kuria jis su 
draugais važiavo, apsivertė 
netoli Rocky Mountains, N. 
C. Jis iš tarnybos vyko sa
vaitgaliui pas tėvus, Teresę 
ir Juozą Zebartus, kurie gy
vena Syosset, L. I. Paliko 
jaunesnį brolį Edvardą.

. Velionis buvo pašarvotas 
Syosset ir po pamaldų ten, su 
kariškom apeigom palaidotas 
St. Charles kapinėse liepos 2 
d. Velionį palydėjusių tarpe 
buvo daug jo draugų ir pažįs
tamų bei giminių.

New Yorkui paskola 
dar su pagyrimu

Federalinė valdžia sutiko 
New Yorko miestui vėl pas
kolinti $2,300,000,000. Ne tik 
sutiko šią gražią sumą pasko
linti, betgi dar ir pagyrė, kad 
New Yorko miesto viršinin
kai tikrai rūpinasi miestą iš
gelbėti nuo pasiskalbimo su
bankrutavusiu. Federalinio 
iždininko Mr. Simon pagyri
mo žodis tenka ir N. Y. 
valstijos gubernatoriui Mr. 
Carey, kad jis nepamirštąs 
padėti šio didmiesčio majorui 
Mr. Beame taisyti situaciją.

Tuo tarpu N, Y. miestas vis 
giliau ir giliau skęsta į skolas. 
Kalbos apie pasiekimą balan
suoto biudžeto kalbomis ir 
pasilieka.

Inetai nuo LDS įsikūrimo ir 
21 eilinis seimas.

Neišvengiamai mintys 
skrenda į praeitį ir visą fra- 
ternalių organizacijų veiklą 
Amerikos lietuvių visuome
nėje. Būtų labai įdomu skai
tyti apie paiį fraternalių or
ganizacijų, arba, kaip seniau 
buvo vadinamos, pašalpinių 
draugijų, kūrimąsi. Veikiau
sia tokios pilnos medžiagos 
jau nebebus galima surasti ir 
surinkti. Beht man tenka tik 
spėlioti apie tuos laikus.

Žinome, kad nebuvo kolo
nijos, kur buvo lietuvių/ kad 
negyvuotų kokia nors pašai
pūnė draugija. Iš pradžių jos 
vadinosi įvairiais šventųjų 
vardais ir kūrėsi prie lietu
viškų parapijų. Vėliau, išsi
vysčius laisvamanybei, pra
dėta organizuoti laisvas drau
gijas, tai yra atskirai nuo 
parapijų ir be tikybinių reika
lavimų bei priedermių. Visa 
tai nelengvai vyko — būta 
visokių ginčų, kovų ir skir
stymosi.

Pagrindinis šių draugijų 
reikalas buvo finansiškai pa
gelbėti nariui susirgus ir išti
kus mirčiai, apmokėti palai
dojimo išlaidas.

Su laiku Ši veikla plėtėsi ir 
fraternalės organizacijos pra
dėjo kurtis nacionaline papė
de. Taip gimė katalikų SLR- 
KA, tautininkų SLA ir pa
žangiečių LDS.

Daug ir sėkmingai buvo 
veikiama ir politinėje dirvo
je, ypač antifašistinėje vei
kloje gražiai pasižymėjo mū
sų jaunimas.

Šiandien tie buvę jaunuo
liai jau ne tik tėvai.* bet ir 
seneliai. Dalis jų anūkų jau 
priklauso prie LDS, bet turė
tų jų daugiau priklausyti. 
Man norisi šį reikalą pabrėž
ti: reikia traukti į LDS ne tik, 
anūkus, bet ir proanūkius.

Parduodamas Namas
Hempstead, L. I. (Union

dale mokyklos) — 7 kamba
riai (colonial stiliaus), 1 ir 
pusė maudynių, moderni vir
tuvė, medžio (panel) kabine
tas (den), “patio”, tvora ap
supta, garadžius. Kaina 
$35,500. Skambinkite vaka
rais: 515-485-2625. (28-29)

Jie gali šioje organizacijoje 
rasti savo veiklai derlingi 
dirvą ir susipažinti su savo 
protėvių šalimi ir kultūra — 
sužinoti apie savas šaknis.

Šiame seime tikimės sueiti 
daugelį buvusių veiklių ame
rikiečiu. Ypač poseiminiame 
bankete bus daug atvykusių 
iš daugelio kolonijų buvusių 
ir esamų šia gimusių ir augu
sių narių. Tokių pažadų turi
me, ir tik linkėtina, kad jie 
būtų įvykdyti.

Dėkime pastangas visi da
lyvauti seime ir bankete New 
Yorko Statler-Hilton veišbu- 
tyje. Esu tikra, nesigailė
sime.

Mano pažintis su fraterna- 
lizmu prasidėjo 1924 m., kuo
met įstojau į SLA. Teko daug 
darbuotis 83 kuopoje ir 5-oje 
apskrityje. Visa eilė pažangių 
lietuvių dirbo ir ugdė, 
nenorėjo skaitytis su tokiais 
nariais. Ji buvo reakcionie
riškus pažiūrų ir pasiryžus 
vesti visą organizaciją tuo 
keliu. Tas turėjo privesti prie 
neišvengiamo skilimo.

Taip ir įvyko 1930 metais. 
Tų metų seime pažangiečiai 
jautėsi turį daugumą teisėtai 
išrinktų seimo delegatų, nors 
centro valdybą bandė tai už
ginčyti. Buvo pareikalauta 
atstovybės mandatų komisi
joje. Tėmykite: nebuvo rei
kalauta daugumos-tiktai kad 
bent vienas pažangietis būtų 
įleistas. Norėta patikrinti, 
kiek ir kurie delegatai yra 
teisėtai, pagal SLA taisy
kles, išrinkti seime dalyvau
ti.

Bet centro valdyba su Ge
gužiu priešakyje griežtai at
sisakė pažangietį įsileisti į 
mandatų komisiją ir privedė 
prie to, kad su policijos pa
galba išmetė iš seimo visus 
tokios atstovybės reikalau
jančius delegatus.

Aišku, pažangiečiai atlaikė 
savo susirinkimą ir suorga
nizavo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą.

JAUNIMAS IR LDS
Nuo pat įsikūrimo LDS' 

stengėsi į fraternalę veiklą 
įtraukti Amerikoje gimusį 
jaunimą. Buvo organizuoja
mos ątskiros jaunimo kuopos, - 
kurios, salia rūpinimosi ap- 
drauda ir [pašalpa, steigė 
sporto ir kultūros grupes. 
Ypatingai sporto srityje buvo 
daug veikiama. Turėjome bo- 
lingo, golfo, krepšinio, beiz- 
bolės ir t. p. turnyrus.

TARP LIETUVIU
Praėjusią1 savaitę grįžo iš 

atostogų Lietuvoje prie savo 
tarnybos “Moscow News” ko
respondentas žurnalistas Jo
nas Lukoševičius su žmona 
Banga ir sūnum Dariu.

Malonu buvo pasikalbėti su 
Lukoševičiais, ypatingai Da
rius pasakojo, kad sunku bu
vo atpažinti po metų laiko 
savo namų apylinkę —- tiek 
daug naujo pakeitimo staty
boje.

♦ * *
_ Šeštadienį išvydo Povilas 
Binkis šešioms savaitėms į 
Vilniaus Universiteto vasari
nius lituanistikos kursus. Po
vilas pirmą sykį pamatys sa
vo protėvių žemę. Tikiu, kad 
jis mums parašys savo įspū
džius.

♦ * *
Po virš mėnesio atostogų 

pas mamytę Oną Babarskie
nę, Irene Trivers su dukre
lėmis Andrea ir Juliana išvy
ko namo į Kalamazoo, Mich., 
pas laukiantį vyrą Steven.

* * *
Pas mūsų Julią Lazauskie

nę taipgi svečiavosi dukrelė 
Lilija iš Miami, Fla., su šei
ma. Šį sykį trumpai pabuvojo 
Lilija, bet todėl ji mano dar 
aplankyti mamytę prieš pa
baigą vasaros.

♦ * ♦
“Laisvės” direktorių tary

bos sekretorė Adelė Rainienė 
pergyveno skaudžių valandų. 
Neseniai mirė jos brolis kun. 
Juozas Raibužis Chicagoje, o 
dabar gavo žinią iš Lietuvos, 
kad mirė jos sesutė Stasė 
Alimienė.

“Laisvės” personalo vardu 
reiškiu gilią užuojautą drau
gei Adelei.

* * ♦
Mūsų įstaigą aplankė drau

gė Margaret Jakštas, kup 
dabartiniu laiku gyvena Nes
conset, Long Islande. Ji užsi
mokėjo savo ir Onos Zeidat 
prenumeratas ir paliko Niu
jorko Lietuvių Moterų Klu
bui $5 nuo savęs ir $2 nuo 
Onos Zeidat.

Pereitą savaitgalį Povilas 
ir Nelė Ventai aplankė Jakš- 
čius jų namuose. Ventai sako, 
kad Onutė Zeidat nesveikuo
ja, o Margaret Jakštis labai 
pasiilgusi draugų ir draugių 
brooklyniečių.

* * *
Maspethietė Alice Kunevi

čienė sunkiai serga. Ji Mote
rų Klubo ir LLD narė, “Lais
vės” skaitytoja ir rėmėja per 
ilgus metus.

Jau penkiolikta savaitė, 
kaip Alice guli ligoninėje — 
Down State Medical Center, 
Brooklyk, N. Y.

Ieva Mizarienė

V. A. CLEAN UP SERVICE

New and used furniture — 

bric-a-brac
Bought and sold

Call after 5 P. M. — 843-3823

Vinnie — Ann
^—•99—9—999^99^99

Penktadienis, Liepos [July] 9,1976

Pramogų kalendorius

LIEPOS 18 D.
LLD 7-ta apskritis rengia 

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

POEMS WANTED
The New York Society of 
Poets is compiling a book of 
poems. If you have written a 
poem and would like x>ur 
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.O. Box 727, Radio Station
New York, N. Y. 10019

Limelight on the 
Soviet Union *

A delegation of 29 enthusi
astic young people from the 
Soviet Union recently spent 
two weeks in the United 
States, visiting schools, 
farms, factories, hospitals 
and homes of American 
youths in the cities of Wash
ington, Los Angeles, San 
Francisco, and New York. 

♦ - ♦ ♦
Tatyana Kazankina of the 

Soviet Union became the 
first woman to break the 
four-minute barrier for the 
1,500-meter run. She ran the 
metric mile in 3 minutes 56 
seconds in a pre-olympic 
competition.

* ♦ ♦ ♦
The Russian Festival of 

Music and Dance which 
opened its three-week run at 
the Metropolitan Opera 
House Monday, June 28, 
have been an evening of 
delight to everyone who has 
been there. Like one critic 
said: “Russians dance like 
Italians sing.”. It is now 
nearly 40 years since Mr. 
Moiseyev formed his world- 
famous dance ensemble 
which has for so many years 
been a familiar and welcome 
visitor to the United States. 

♦ * ♦
The Bolshoi Theater is ce

lebrating its 200th birthday 
this year. In its 200 „ year 
history , the Bolshoi has been 
transformed from a plaything 
of the nobility into a theater 
of and for the people. A 
leading Bolshoi artist Yelena 
Obratsova, who thrilled U. S. 
audiences when the Bolshoi 
Opera visited the United 
States last year, will appear 
as a guest artist with the 
Metropolitan Opera Compa
ny this coming season. Ilse

A group of dancers at the Metropolitan Opera House ini 
Russian Festival of Music and Danc^ which began a tribute 
to the Bicentennial June 28 and will run through July 17.




