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KRISLAI
Atsakomybė be iliuzijų 
Protesto balso reikšmė 
Sunkiai išsprendžiama 

problema
Ir jie jų didvyriai!

A. BIMBA
Nėra jokia paslaptis, kad 

šioje šalyje net ir prezidenti
niuose rinkimuose tedalyvau
ja apie pusė Amerikos pilie
čių. Tai nepateisinamas ne
balsuojančiu apsileidimas ir 
nepaisymas.

To nepaisymo priežastis — 
nusivylimas išrinktaisiais į 
atsakomingasC aukštas vie
tas. Per rinkimus daug jų pri
žada nuversti kalnus, o užė
mę vietas, nė šiaudo nepake
lia dėl liaudies gerovės.

Republikonų ir demokratų 
partijos yra tiktai du ant to 
paties kurpalio pasiūti batai. 
Tai visi žinome. Tačiau pasi
taiko, kad ir jų kandidatų 
sąrašuose kartais būna gerų 
norų nuoširdus kandidatas. 
Pavyzdį turime niujorkietės 
kongresmanės Bella Abzug 
asmenyje. Ji nuoširdžiai 
stengiasi atsiliepti į liaudies 
poreikius.

Kaip ten nebūtų, kaip sa
kyta, rinkimų nepaisymas, 
juose nedalyvavimas yra ne
pateisinamas iš piliečio pusės 
apsileidimas.

Ypač tose valstijose ir vie
tovėse, kur savo kandidatus 
turės Komunistų Partija, ne
dalyvavimas balsavimuose 
yra nusikaltimas darbo liau
dies interesams.

Iš kitos pusės, atliekant 
savo pilietines pareigas ir 
dalyvaujant rinkimuose, ne
reikia turėti iliuzijų, kad, 
pav., pakeitus republikoną 
Fordą demokratu Carteriu, 
išgaruos visos mūsų bėdos. 
Kaip sakyta, tarp jų pagrin
dinio skirtumo nėra, abi šios 
partijos tarnauja tam pačiam 
monopolistiniam kapitalui. 
Tai irgi nėra jokia paslaptis.

J Ir čia prieiname prie reikš
mės balso, paduoto už revo
liucinės partijos kandidatus. 
Dabartinėse sąlygose tai gry
nai protesto balsas prieš ka
pitalistines partijas ir jų poli
tiką. Bet labai svarbus ir 
reikšmingas balsas. Tai kon
kretus, pozityvus parodymas 
piliečio nepasitenkinimo anų 
partijų vadovybe ir politika.

v Tegu tik revoliucinės parti
jos kandidatai šiuose rinki
muose surenka keletą šimtų 
tūkstančių balsų. Bus pri
trenkti ir sukrėsti visi dabar
tiniai viešpačiai. Gerojon pu
sėn pakryps visa politinė pa
dėtis.

Neseniai atlaikė ekonomi
niais. reikalais pasitarimą 
stambiosios kapitalistinės ša
lys. Daug kalbėjo, bet, kaip 
atrodo, nieko svarbaus, le
miančio kovoje su krize, 
su nedarbu, su infliacija neiš
kepė. Pasiliekame skęsti tuo
se pačiuose sunkumuose ir 
varguose.

Šiomis dienomis ekonomi
nėmis problemomis atlaikė 
pasitarimą ir socialistinės.ša
lys. Jų sunkumai visiškai ki
tokio tipo, visiškai skirtingo 
pobūdžio. Jų problema ne 
kaip nugalėti krizę, infliaciją 
ir nedarbą, kurių jos neturi, 
bet kaip pakelti ir patobulinti 
produkciją pramonėje ir že
mės ūkyje. Pasitarime susi
tarta glaudžiau koordinuoti

V. ŽOLOBOVAS 
bortinžinierius

visų ekonomines pastangas.
Bet negalima sakyti, kad ir 

šioje konferencijoje ekonomi
nė problema tapo pilnai ir ant 
visados išspręsta.

Ir vėl visa lietuviška reak
cinė spauda vienu balsu suri
ko: Gelbėkime mūsų ^šau
niuosius tarybinio lėktuvo 
grobikus didvyrius Bražins
kus! Jiems šios šalies vyriau
sybė užtrenkė duris!

Bet tuo pačiu kartu ji svei-' 
kiną Izraelio militarinį žygį, 
kuriame prancūzų lėktuvo 
septyni grobikai buvo pa
skersti. Tai buvęs didvyriš
kas, garbingas, tiesiog legen
dinis žygis.

0, kaip žinia, šitie grobikai 
buvo daug mažiau nusikaltę 
teroristai, negu Bražinskai. 
Jie nebuvo nužudę nė vieno 
keleivio, nė vieno lėktuvo 
įgulos nario. Gi Bražinskai 
savo rankas sutepė jaunos 
lėktuvo stiuverdės krauju, ją 
nušaudami.

Ir šitie ne tik lėktuvo grobi
kai, bet ir šaltakraujai žmog
žudžiai yra reakcinei spaudai 
didvyriai!

Didesnį tos spaudos redak
torių ir leidėjų moralinį išsi
gimimą sunku įsivaizduoti.

Šį sekmadienį Worcestery- 
je ruošiamas spaudos nhudai 
piknikas. Tikimasi gražios 
publikos. Jame ruošiasi daly
vauti ir New Yorko laisviečių 
grupė.

Usteriečiams didelis padė
kos žodis už pasidarbavimą.

Labai sėkmingas 
Tarybinis žygis 
erdvėje '

Socialistinės šalys priėmė
X

bendrą ekonominį,planą
R. Berlynas. — Praeitą 

savaitę Vokiečių Demokrati
nės Respublikos sostinėje 
tris drenas posėdžiavo socia
listinių šalių atstovai. Jie ta
rėsi ekonominio bendradar
biavimo reikalais. Visų daly
vių bendra nuomonė buvo 
ateityje dar tampriau bend
radarbiauti, siekiant bendro 
liaudies būklės pagerinimo 
visose šalyse. Konferencijoje 
dalyvaujančios šalys susitarė 
smarkiai padidinti produkci
ją, ypač plataus vartojimo 
daiktų.

Konferencija nubrėžė eko
nominius tikslus, kurių bus 
visose socialistinėse šalyse 
siekiama per ateinančius nuo 
10 iki 15 metų.

Šią žinią rašant, pasibrėžtų 
tikslų arba planų smulkme
nos dar nepaskelbtos.

Labai įdomu tas, kad kon
ferencijoje buvo atstovauja
ma ne tik Europos socialisti
nės šalys, bet taipgi Vietna-

Maskva*. — Erdvėlaivis 
“Sojuz 21” su dviemis kosmo- 
riautais tapo sėkmingai su
jungtas su pirmiau erdvėn 
iškelta stotimi “Saliut-5”. Žy
gio tikslas — pravesti plačius 
erdvės tyrinėjimus. Spėja
ma, kad kosmonautai erdvėje 
išbus apie 3 mėnesius.

Afrika pasmerkė 
Izraelio agresiją

United Nations. — Visas 
Afrikos 47 tautų blokas griež
tai pasmerkė Izraelio milita
rinį žygį prieš Ugandą. Visos 
šalys vieningai pareikalavo 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos specialaus posėdžio 
šiai agresijai aptarti ir ją 
pasmerkti.

Jungtinių Valstijų ambasa
dorius William Scranton siū
lo, kad Saugumo Taryba ap
svarstytų ne tik Izraelio žygį, 
bet ir lėktuvų grobimo klau
simą abelnai.

Kaip žinia, Jungtinių Valst. 
Prezidentas Fordas tuojau po 
tos Izraelio agresijos prave- 
dimo pasiuntė Izraelio vy
riausybei pasveikinimą.

Smerkia ir reikalauja 
nubausti

United Nations, N. Y. — 
Ugandos prezidentas Idi 
Amin pats dalyvauja Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybos 
posėdyje ir pasakė aštrią 
kalbą prieš Izraelį. Jis pa
smerkė Izraelio militarine,ag- 
resiją prieš jo šalį ir reikalavo 
jį nubausti.

Iš savo pusės, Izraelio at-\ 
stovas Chaim Herzog kaltino 
Aminą koopėravimu su lėktu
vo grobikais. Ugandos prezi
dentas tokį jo kaltinimą 
griežtai paneigė.

mas, Angola, Laos ir Šiaurės 
Korėja. Jų delegacijos pa
reiškė pageidavimą ekonomi
nės pagalbos savo šalims, 
kurios, kaip žinia, skaitomos 
dar tebesivystančiomis šali
mis.

Mirties bausmė 
įvykdyta

Iš Angolos respublikos sos
tinės Luandos pranešama, 
kad mirties bausmė prieš 
keturius samdinius (tris ang
lus ir vieną amerikietį) tapo 
įvykdyta, nuteistieji tapo su
šaudyti. Buvo manyta, kad 
gal prezidentas Agostin Neto 
mirties bausmę pakeis kalėji
mu, bet jis to nepadarė.

Kaip sakyta, vienas iš nu
teistųjų mirti buvo amerikie
tis Daniel Gearhart iš Mary-

Daniel Gearhart
land valstijos. Sunku besu
prasti, kaip šis amerikietis, 
keturių vaikų tėvas, dar jau
nas vyrapiįs, už pinigus parsi
samdė reakcionieriams ir nu
vyko už kelių tūkstančių my
lių dalyvauti civiliniame ka
re .. . /

Ragino visą pasaulį 
kovoti prieš 
terorizmą

United Nations, N. Y. — 
Ryšium su Izraelio agresija 
prieš Afrikos šalį Ugandą, 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim išleido, atsi
šaukimą į visas tautas ir val
stybes. Savo pareiškime pa
saulinės organizacijos vadas 
karštai ragina visus bendro
mis pastangomis kovoti prieš 
beplintantį terorizmą. Izrae
lio agresija vienas iš tokio 
teroro nepateisinamų žygių.

Kurt Waldheim griežčiau
siai pasmerkia lėktuvų grobi
mus ir visus kitus panašius 
teroristinius veiksmus.

Sustreikavo 
4,500 darbininkų

Trenton, N. X — Čionai 
sustreikavo 4,500 Chryslerio 
įmonės darbininkų. Svar
biausias darbininkų nusi
skundimas, tai nepakenčia
mos darbo sąlygos. Korpora
cija geruoju nesutinka jas 
pagerinti.

Streikui vadovauja Jungti
nės Automobilių Darbininkų 
unijos 372-ras lokalas (sky
rius). Streikas prasidėjo labai 
vieningai. Visa įmonė nutilo.

Vėl eina derybos
Geneva. — Liepos 7 d. čia 

vėl įvyko Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos delegacijų posėdis dėl 
apribojimo strateginių gink
lų. Derybos šiuo svarbiu rei
kalu iš lėto eina pirmyn. Visa 
žmonija laukia jų rezultatų.

Mirė žymus poetas 
ir veikėjas

Walter Lowenfels
Tarrytown, N. Y. — Lie

pos 7 dieną čionai mirė pažan- 
gus komunistinių pažiūrų 
poetas Walter Lowenfels. 
Mirė nuo vėžio. Buvo 79‘metų 
amžiaus.

Velionis buvo ne tik poetas, 
bet ir veikėjas. Su jo mirtimi 
Amerikos pažangioji literatū
ra neteko įžymaus kūrėjo ir 
kovotojo už darbo liaudies 
reikalus.

Tik po 50 metų 
susiprato

Šio šimtmečio pradžioje 
vienas ^įžymiausių Amerikos 
darbo liaudies vadų buvo 
Eugene V.’Debs. Net penkis 
kartus jis buvo Socialistų 
Partijos kandidatu į šalies 
prezidentus.

Už priešinimąsi Pirmajam 
pasauliniam karui 1918 me
tais jis buvo nubaustas 10 
kalėjimu ir atėmimu piliety
bės. Trejus metus išsėdėjus 
už grotų, 1921 m. prezidentas 
Warren Hardihg jam dovano
jo kalėjimo bausmę, bet ne
sugrąžino pilietybės.

Išėjęs iš kalėjimo palaužta 
sveikata, Debsas mirė 1926 
metais.

Nuo to laiko prabėgo lygiai’ 
50 metų. Ir tik dabar Jungti-

Eiigene V. Debs \ 
nių Valstijų Senatas atsiminė 
tą drąsų liaudies vadą ir 
vienbalsiai nutarė jam sugrą
žinti pilietybę! Tik dabar tapo 
atitaisyta didelė neteisybė.

Kaip diena aišku, 
kad kainos vėl pakils

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas raportuoja, 
kad visų produktų urminės 
kainos per birželio mėnesį vėl 
pakilo .4 procento. Tas reiš- 
kia', kad ant visko kainos vėl 
pakils ir vartotojams. Ir taip 
kainų kilimui galo nesimato.

Dar vis gumos darbininkų 
streikui galo nesimato

II

II

Septynių dešimtų tūkstan
čių keturių didžiųjų gumos 
pramonės korporacijų darbi
ninkų streikas jau įžengė 
13-ąją savaitę ir jam dar vis 
galo nesimato. Dargi streikas 
išsiplėtė į kitų trijų kompani
jų fabrikus. Ir jų 6,000 darbi
ninkų sustreikavo.

Federalinio Darbo sekreto
riaus Mr. W. J. Usery tarpi
ninkavimas nedavė jokių re
zultatų. Pačios derybos tarp

PASTABA
Šiuo laiku Demokratų partija New Yorke laiko savo 

nominacinį suvažiavimą. Šį “Laisvės” numerį ruošiant 
spaudai, kandidatai į prezidentus ir viceprezidentus dar 
nebuvo nominuoti. Bet buvęs Georgia valstijos gubernato
rius Jimmy Carter turi su savimi didelę delegatų daugumą 
ir jo nominavimas į prezidentus yra užtikrintas.

Lietuvių tauta heteko žymaus
rašytojo—veikėjo

Antanas Jonynas

Vilnius. — Liepos 5 d. 
staiga mirė Lietuvos TSR 
nusipelnęs kultūros veikėjas, 
TSKP narys nuo 1955 metų, 
rašytojas Antanas Jonynas.

A. Jonynas gimė 1923 m. 
gruodžio 14 d. Alytuje, darbi
ninkų šeimoje. Dar ankstyvo
je jaunystėje neteko regėji
mo. Išvadavus Tarybų Lietu
vą iš hitlerinės okupacijos, A. 
Jonynas iš karto įsijungė į 
atgimstančios respublikos vi
suomeninį gyvenimą ir litera
tūrą. «

Pirmaisiais pokario metais 
Antanas Jonynas iškilo kaip 
vienas ryškiausių jaunosios 
kartos poetų, užėmusių ko
vingas pilietines pozicijas. 
1949 m. pasirodė jo eilėraščių 
rinkinys “Kovotojų dainos”, 
tapęs svarbiu idėjiniu ginklu 
tuometinei komjaunuolių 
kartai. Didelę reikšmę turėjo 
aistringos A. Jonyno poezijos 
knygos: “Kad klestėtų žemė” 
(1952), “Apmąstymai” (1957), 
“Pasiryžimo metas” (1973), 
“Žmogaus širdis, kareivio 
širdis” (1974) ir kitos. Talen
tingai suskambo satyriniai jo 
kūriniai — “Paskutinė vaka
rienė” (1962), “Šventieji žie
džia puodus” (1965), “Juokin
gos epitafijos” (1975), doku
mentinės apybraižos, gausūs 
literatūros kritikos ir publi
cistikos straipsniai. A. Jony
nas daug nuveikė vaikų lite
ratūroje, dirbo kino drama
turgijoje, vertė į lietuvių kal
bą poezijos, prozos ir drama
turgijos kūrinius.

Iki paskutiniųjų gyvenimo 
dienų A. Jonynas buvo ištiki
mas kovotojas už socializmo 
ir komunizmo idealus, daikė 
literatūrą svarbiu komunisti
nio auklėjimo ginklu.

unijos ir korporacijų yra nu
trukusios.

Sekretorius Usery neslepia 
savo simpatijų gumos kompa
nijoms, kurios skundžiasi, 
kad jos negali patenkinti dar
bininkų reikalavimų. Svar
biausias unijos reikalavimas 
yra algų pakėlimas. Darbi
ninkai skundžiasi, kad jų al
gos yra toli atsilikusios nuo 
pragyvenimo reikmenų kainų 
pakilimo.

Už įžymius nuopelnus A. 
Jonynas buvo apdovanotas 
Lenino ir Darbo Raudonosios 
Vėliavos ordinais, medaliais. 
1974 m. už eilėraščių rinkinį 
“Pasiryžimo metas” jam buvo 
paskirta Lietuvos TSR Res
publikinė premija.

Mirus Antanui Jonyųui, ta
rybinė lietuvių literatūra ne
teko įžymaus savo kūrėjo. 
Mirtis užklupo jį pačiame 
kūrybinių jėgų brandume. 
Antano Jonyno — ryškaus , 
savito talento rašytojo, tau
raus piliečio, konųmisto — 
atminimas visada liks*šviesus 
ir gyvas. “Tiesa”

Dar vienas 
kandidatas

FREDERICK KIRKPATRICK

New Yorkas. — Frederick 
Kirkpatrick yra ir dvasiškis, 
ir dainininkas, ir politinis 
veikėjas. Jis paskelbė savo 
kandidatūrą į Jungtinių Val
stijų prezidentus. Jis atsto
vausiąs Nacionalinei Juodajai 
Asamblėjai.

Jis smerkia abidvi kapita
listines partijas. Pasirinkimą 
tarp šių partijų jis vadina 
pasirinkimu tarp dviejų blo
gybių. Todėl tikro pasirinki
mo nėra.
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Kaip reaguotų mūsų Jungtinės Valstijos?
Daleiskime, kad vieną kurią dieną teroristų grupės 

užgrobtas lėktuvas su daugiau kaip dviem šimtais keleivių, 
kurių dauguma yra Izraelio piliečiai, nusileidžia New Yorko 
Kennedy Aerodrome. Mūsų prezidentas Fordas deda visas 
pastangas tuos keleivius, grobikų laikomus įkaitomis, 
išlaisvinti derybomis, ir jam pusėtinai sekasi, jam jau 

, pavyko daugiau negu pusę išlaisvinti. Taipgi Izraelis 
atsiunčia vieną savo diplomatą neva padėti mūsų preziden
tui deryboms su lėktuvo grobikais. * Bet staiga, mūsų 
prezidento neatsiklausus, vieną naktį du ar trys didžiuliai 
Izraelio lėktuvai, pilni gerai ginkluotų kareivių, nusileidžia 
šalia Kennedy Aerodromo, jį apsupa ir atidaro ugnį. Šis 
izraeliečių žygis “pilniausiai pavyksta”: jie išlaisvina savo 
piliečius ir laimingai sugrįžta į savo sostinę Tel Aviv. Bet 
per tą savo “labai sėkmingą” žygį jie paskerdžia ne tik 
septynis lėktuvo grobikus, bet ir dvidešimt aerodromo 
sargų ir sunkiai sužeidžia apie 30 pašalinių nekaltų 
amerikiečių.

Na, ir toliau daleiskime, kad Prancūzijos prezidentas 
pasiunčia Izraelio vyriausybei karšiausius sveikinimus už 
tokį “puikų” žygį prieš lėktuvo grobikus.

Ką pasakytų, kaip reaguotų mūsų vyriausybė? Ar ji 
neprotestuotų prieš Izraelį ir to jo žygio nevadintų 
nepateisinama, kriminališką agresija prieš mūsų šalį, 
paneigimu ir sulaužymu mūsų šalies suvereniteto? Ar mūsų 
prezidentas ųepasmerktų Prancūzijos prezidento už sveiki^ 
nimą ir užgyrimą Izraelio agresijos? Ar mūsų vyriausybėm 
nereikalautų iš Jungtinių Tautų, kad jos taip pat pasmerktų 

.Izraelį?
Taip, ir labai teisingai, visa tai mūsų vyriausybė 

padarytų, bent turėtų padaryti. 4
Kaip tik taip, ir labai teisingai, elgiasi Ugandos respubli

ka. Ir jos balsas turėtų būti išgirstas.
Kaip tiktai to iš Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 

reikalauja visos 47 Afrikos šalys.
Teroras yra teroras. Valstybės teroras, kokį atliko 

Izraelis, yra dar smerktinesnis ir pavojingesnis už kokių 
nors grupių ar asmenų atliekamą terorą. Jis turi būti lygiai 
smerkiamas. Prieš jį taipgi reikia visiems kovoti.

Ko laukia ir tikisi Jungt. Valstijos?
V t

Nekalbant apie socialistinius kraštus, kurie karštai 
sveikina išsilaisvinusią vietnamiečių tautą, jau kai kurios ir 
kapitalistinės šalys, kaip Anglija, Denmarkas bei Švedija, 
pripažino jaunutę Socialistinę Vietnamo Respubliką. O 
šiomis dienomis jai pripažinimą suteikė net ir Japonija, kuri 
skaitoma, po Jungtinių Valstijų, antrąja svarbiausia kapita
listine šalimi. Tai nustebino daugelį diplomatų, nes tokio 
greito Japonijos ėjimo iš tikrųjų nebuvo tikėtasi.

Bet kaipgi su mūsų Jungtinėmis Valstijomis? Kodėl jos 
nesuteikia Socialistinei Vietnamo Respublikai diplomatinio 
pripažinimo? Nejaugi mūsų valdančioji klasė dar vis netiki 
Respublikos pastovumu? Nejaugi ji dar laukia reakcinių 
jėgų atgijimo ir laimėjimo?

Tiek tą šalį ir tautą Amerika, su savo agresija, yra 
nuskriaudus ir privarginus, tiek jos žmonių kraujo yra 
praliejus, kad, rodos, ji turėjo būti ne tik viena pirmutinių 
didžiųjų šalių Socialistinę Respubliką dipkfrhatiškai pripa
žinti, bet ir ištiesti jaiv ekonominės ir finansinės pagalbos 
ranką, pądėti jai kraštą atstatytiužgydyti ilgarfltečio karo 
žaizdas.’Deja, taip nedaroma.

Manoma, kad Washingtonas su to klausimo sprendimu 
laukia po prezidentinių rinkimų. Užmezgimas ryšių su 
Socialistine Vietnamo Respublika labai nepatiktų reakci
niam elėnjentui. Jos pripažinimas sukeltų aštrias diskusijas. 
O ką jaū bekalbėti, jeigu, daleiskime, prez. Fordas 
prasitartų apie jai ištiesimą kokioje nors formoje pagalbos 
ranką? Jo’oponentas ponas Reagan turėtų naują argumentą 
prieš jį ?; . ’ ’

Įdomų, kad tuo klausimu nėra nė žodžiu prasitaręs ir 
Jimmy Carter;’demokratų kandidatas į prezidentus.

Dar vienas prezidento 
veto prief darbo liaudį

Visojė šios šalies jau pusėtinai ilgoje istorijoje dar nebuvo 
tokio prezidento, kuris būtų per porą savo prezidentavimo 
metų panaudojęs taip plačiai veto (kongreso nutarimų 
atmetimo) galią, kaip dabartinis prezidentas Fordas. Ir 
nereikiainė kalbėti, jog iš virš 50 panaudotų veto, dauguma 
jų buvo nukreipti prieš Amerikos liaudies interesus.

Jo vėliausias veto jau taip aiškiai nepateisinamas, kad 
susilaukė ir komercinio “The N. Y. Times” kritikos. Tai jo 
vetavimas (atmetimas) Kongreso nutarimo skirti keturis 
bilijonus^ dolerių pravedimui viešųjų darbų, kad nors kokį 
šimtą tūkstančių bedarbių aprūpinus darbais. Ypač nepatei
sinamas prezidento pasipriešinimas šiam socialiniai naudin
gam Kongreso nutarimui šiandien, kai pačios vyriausybės 
pripažinimu šioje šalyje nedarbas per birželio mėnesį vėl 
žymiai padidėjo, kai bedarbių skaičius vėl pasiekė 7.5 
procento visų darbo jėgų.

Netenka nė kalbėti, jog šį veto griežčiausiai smerkia ne 
tik koįriunistai ir visi pažangiečiai, bet ir visas organizuotas 
darbininkų judėjimas. ’ .

Sutinkame su “The N. Y. Times” redakcijos raginimu, 
kad Kongresas turėtų pasipriešinti šiam prezidento ėjimui. 
Betgi prezidento veto atmetimui, pagal Konstituciją, reikia 
dviejų trečdalių balsų daugumos. O tai pasiekti šiame 
Kongrese nebus lengva. Su savo demogogiškais argumen
tais, kad tokia suma viešiems darbams padidintų infliaciją, 
dar aukščiau pakeltų kainas, tiktai pakenktų mūsų ekonomi-

LAISVE

Kas ką rašo ir sako
GRIEŽTAI SMERKIA 
IZRAELIO MILITARINĘ 
AGRESIJĄ

Amerikos pažangiečių 
dienraštis “Daily World” (lie
pos 7 d.) savo vedamajame 
“Izraelio terorizmas” griež
čiausiai pasmerkia Izraelio 
militarinį žygį prieš Ugandos 
respubliką.

“Kuo tikriausiai pasipiltų 
didžiausias srautas pasipikti
nimo, jeigu Izraelio kariniai 
lėktuvai būtų užpuolę Jungti
nių Valstijų, arba Prancūzi
jos, arba Anglijos, arba Itali
jos lėktuvų stotį, nepaisant 
jokio pasiteisinimo”, sako 
dienraštis. “Bet kadangi už
puolimas buvo padarytas ant 
juodosios Afrikos respublikos 
Ugandos Entebbe airporto, 
prezidentas Fordas net pa
sveikino šį Izraelio provoka
cinį tarptautinio įstatymo su
laužymą”.

Dar daugiau:
“Izraelio valdančioji klasė 

dargi Ugandą apgavo. Jinai 
pasiuntė į Ugandą pulkininką 
Baruch Bar-Lev neva dery
boms su lėktuvo grobikais dėl 
taikaus ir saugaus likusių 
įkaitų — 150 įkaitų jau buvo 
paleista, o bepaliko tiktai 92 
ir lėktuvo įgula-išlaisvinimo. 
Bet tcii buvo apgavystė, tai 
buvo tiktai nuo svieto akių 
paslėpimui slapto ruošimosi 
užpuolimui ant airporto ir 
jėga pagrobimui įkaitų . . .”

Ar tai reiškia, kad “Daily 
World” gina arba teisiną lėk
tuvo grobikus? Nieko pana
šaus! Dienraštis sako:

“Lėktuvo grobikams nėra 
ir negali būti jokio pasiteisi
nimo. Lėktuvų grobimą yra 
pasmerkęs visas pasaulis. 
Palestinos Išlaisvinimo Orga
nizacija irgi lėktuvo grobikus 
pasmerkė.

Bet taip pat nėra jokio 
pateisinimo ir valstybės tero
rizmui, kurį atliko Izraelio 
valdančioji klasė. Toks sam
protavimas, kuris pagimdė šį 
terorizmą, taip pat, davė Iz
raelio karus prieš jo kaimy
nus ir jo represijas prieš 
palestiniečius arabus...

Vietoje vykdyti Jungtinių 
Tautų rezoliuciją ir sugrąžin
ti arabams jų per agresiją 
okupuotas žemes, Izraelis iš
naudoja ir represuoja ara
bus . . .”

IR JIS PATENKINTAS 
KONFERENCIJOS 
REZULTATAIS

Per labai daug metų Jugo
slavijos komunistai, vado
vaujami J. Broz Tito, buvo 
atsiskyrę nuo Europos kitų 
šalių komunistų. Bet prieš 
kelias dienas R. Berlyne įvy
kusioje Europos Komunistų 
Partijų konferencijoje daly
vavo ir pats Tito. Įdomu, 
kokius įspūdžius jis parsive- V • ■ ze.

Tai sužinome iš “Eltos” 
pranešimo iš Belgrado. Jame 
sakoma: »

“Europos komunistų ir dar
bininkų partijų konferencija 
— svarbus įvykis. Joje buvo 
apsvarstyti labai aktualūs ko
vos už taiką, saugumą, bend
radarbiavimą ir socialinę pa
žangą mūsų žemyne klausi
mai, pareiškė JKS pirminin
kas, JSFR prezidentas J. 
Broz Tito, grįžęs iš Berlyno į 
Belgradą.

Konferencija, pabrėžė jis, 
patvirtino, kad komunistų ir 
darbininkų partijos pasiren
gusios kartu su plačiosiomis 
Europos visuomenės ir politi
nėmis jėgomis dėti naujas 
pastangas, siekiant greičiau 

įgyvendinti tai, dėl ko buvo 
susitarta Helsinkyje praėju
siais metais.

Svarbiausia šios konferen
cijos ypatybė buvo atviras ir 
nuoširdus keitimasis nuomo
nėmis, gerbiant įvairias ko
munistų partijų pozicijas ir jų 
interesus.

Mes patenkinti konferenci
jos rezultatais, pasakė J. 
Broz Tito. Ji vėl paskatino 
plėsti komunistų bei darbi
ninkų partijų ir visų pažan
giųjų jėgų bendradarbiavimą 
kovoje už demokratiją ir so
cializmą, už taikos ir saugu
mo stiprinimą, už lygiateisiš- 
ko bendradarbiavimo plėtimą 
Europoje”.

“VADAVIMO” RAKETUI 
NEBESISEKA IR 
ARGENTINOJE

Savo vedamajame “Išlindo 
yla iš maišo” “Argentinos 
Lietuvių Balso” redakciją ra
šo: p

“Pavyzdžiui, kad ir Chica- 
gos Naujienuose, iš kovo 19 
dienos, iš Argentinos rašan
tis Juozas Šiušis ilgame 
straipsnyje plačiai aprašo 
Buenos Aires įvykusius Va
sario 16 minėjimus: Organi
zuota “ALOS Tarybos”, jis 
“išgražina” būtais ir nebūtais 
dalykais, kad sudaryti įspūdį, 
kad parengimas būyo nepa
prasto pasisekimo parengi
mas, kaip tuo tarpu ten buvo 
labiausiai, tiek programos 
skurdumu, tiek publikos 
skaitlingumu, nenusisekęs 
bet kada rengtas ALOS Ta
rybos parengimas. Tai gerai 
visi žino ir to niekas neužgin
čys. Tokios, korespondencijos 
skaitančiam sukelia juo
ką . . .”

NAUJOJI LDS VALDYBA
Vėliausiame “Tiesos” nu

meryje paduodamas naujai 
išrinkto Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo centro valdy
bos. Atrodo, kad rinkimus 
vėl laimėjo senieji centro na
riai. Naujosios valdybos są
statas:

Prezidentas: Servit Gugas
Vice prezidentas: Helen 

Jeskevičiūtė (Esker)
Antras vice prezidentas: 

Elizabeth Galore
Sekretorė: Anne Yakstis
Iždininkė: Amelia Yuskovic 
Daktaras Kvotėjas: Dr. 

Peter Gustaitis, Jr.
Iždo Globėjai: Ruth Bell, 

William Malin ir Jurgis Sta- 
siukaitis.

Netenka abejoti, kad busi
masis LDS 22-asis seimas, 
kuris įvyks New Yorke rug- 
piūčio 13-14 dienomis, visus 
rinkimuose laimėjusius na
rius patvirtins. .

Reikia džiaugtis, kad LDS 
turi rūpestingą ir veiklią val
dybą. Ypatingai jo preziden
tas Servit Gugas pasižymi 
savo veiklumu ir rūpestingu
mu. 
I

VĖL PUOLAMA 
“BRITANNICA”

Pasauliniai garsios “Ency- 
clopaediarBritannica” leidėjai 
ir gauna pylos už “simpatiza- 
vimą” socialistiniams kraš
tams. Brooklyno klerikalų 
“Darbininkas” pateikia nuo
monę Bostono universiteto 
viceprezidento Samuel Mc
Cracken, išdėstytą “Com
mentary” žurnale. “Darbinin
kas” sako:

“Pereidamas į didžiosios 
enciklopedijos (tylacropaedia) 
vertinimą, McCracken kon
statuoja, kad joj'išspausdinta 
daug gerų straipsnių, parašy-

kai, turi nemažai pasekėjų ir Kongrese. Aišku, kad už 
prezidentą stos beveik visi Kongreso nariai republikonai. Jo 
politikai, kaip žinia, taip pat pritaria reakcinio nusistatymo 
demokratai. Sudaryti daugumą yra vienas dalykas, bet 
gauti du trečdalius balsų prieš prezidentą — jau visiškai 
kita istorija.

Reikia tikėtis, kad mūsų darbo unijos pasiskubins raginti 
kongresmanus balsuoti prieš prezidento Fordo šį veto, ir 
kad pavyks sudaryti dviejų trečdalių daugumą. 

tų ir patikrintų atitinkamų 
mokslo šakų specialistų. Ta
čiau žymiausias šios dalies 
trūkumas, moksliniuose 
sluoksniuose pradedamas lai
kyti didesnės reikšmės skan
dalu, esąs jos politinis ten
dencingumas, net atviras ša
liškumas. Tai aiškiausiai ma- 
tyti, kai palygini straipsnius 
apie New Yorką ir Maskvą. 
Aprašant New Yorką kaip 
miestą, pergyvenantį krizę, 
kur, svarbiausia, siaučia nu
sikaltimai ir narkotikų preky
ba, apleisti gyvenami namai, 
skaitytojui duodamas apgul
tos ir pasirengusios pasiduoti 
tvirtovės vaizdas. Tuo tarpu 
Maskva pavaizduota kaip 
miestas esąs ne tik kitame 
kontinente, bet ir visai iš 
kito pasaulio, kur viskas gra
žu ir pavyzdinga . . .

Ta pati kelioninių brošiūrų 
dvasia, anot McCracken, at
sispindi ir visuose straips
niuose ‘ apie Rytų Europos 
kraštus, nes jie taip pat para
šyti valdžios pareigūnų. Fak
tiškai sovietinių respublikų 
aprašymus Britannica gavusi 
per oficialią Sovietų spaudos 
agentūrą Novosti”.
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IŠ LAIŠKŲ

Laikas Amerikos organizuotiems darbininkams sutraukyti 
kapitalistinių partijų ant jo kojų uždėtus retežius ir pradėti 
politiniai veikti nepriklausomai.

BAUDŽIA SAVO 
OPONENTUS

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” (liepos 1 d.) praneša:

Birželio 24, 76, kariška Ar
gentinos valdžia paskelbė 
nuosprendį, pagal kurį 30 
svarbių peronizmo vadų ir 
buvusių aukštų valdžios pa
reigūnų bei peronizmo vadų, 
kaip tai: Hector Campora, 
Isabel Martinez de Peron, 
Raūl Lastiri ir dar 30 kitų 
nubausti sunkiomis bausmė
mis.

Visi buvusieji aukšti valdi
ninkai, ministrai ir partijos 
vadai, bei svarbiausių, sindi
katų vadai pasmerkti nustoji- 
mu^politinių teisių, turtų nu
savinimu, o buvęs ekonomi
jos ministras Gelbard net pi
lietybės atėmimu, kadangi jų 
valdymo laikui trejų metų 
bėgyje, padaryti dideli val
stybės lėšų išeikvojimai.”

IR SMETONININKAI 
“VALOSI”

Leidinyje “Akiračiai“ 
(1976. Gegužė) skaitome:

“Mus pasiekė žinios, kad 
Dirvoje vėl įvyko “valymas” 
— vėl krito kai kurių bendra
darbių galvos . . .

Iš tikrųjų, kai kiti laikraš
čiai vertina savo talkininkus 
ir ieško gerų bendradarbių, 
Dirva yra tur būt vienintelis 
išeivijos laikraštis, kuris jau 
ne pirmą kartą išvaiko savo 
geriausius bendradarbius: 
vienus dėl nukrypimo nuo li
nijos, kitus dėl įsivaizduoja
mo per mažo patriotiškumo, 
“vagysčių” ar panašių liguis
tas leidėjų nuotaikas rodan
čių priežasčių.”

PRANAS RAŠČIUS

Grįžimas
Išeiname nepalydėti, 
nelaukiami sugrįžtame, 
pusiaukelėj išmetę 
jaunystę, 
meilę,

Ir blaškomės lyg luotuose 
žvejai nakty bežadėj. . . 
Daugiau keliuos vingiuotuose 
praradę, 
nei atradę.

ir gailimės, 
kad buvo eita, 
kur vedė smalsios akys, 
jog daug ko 
per lengvai ir greitai 
kadaise atsisakėme.

Vėl uostom gimtą jauržemį 
ir artimųjų gedim. ..
Ir kaltinam save, 
ir graužiame 
kaip trandys sausą medį.

Vėl kylam iš griuvėsių 
sukaupę visą galią, 
tačiau namų atvėsusių 
sušildyt nebegalime.

DRG. ANTANUI BIMBAI 
Sveikas gyvas!

. . . Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas dabar kaip 
tik renka medžiagą apie Joną 
Šimkų. Prisiųstieji laiškai 
bus reikalingi, kaip medžiaga 
jo raštams, monografijai apie 
jį. Turime J. Šimkaus laiškų, 
rašytų Antanui Petrikai, Jo
nui Kaškaičiui. Kai medžiaga 
archyve sutvarkoma, reikia
mus raštus nesunku rasti.

Parengėme Partijos istori
jos instituto darbo planą 
1976-1980 metams.

Norime dar šį penkmetį 
išleisti V. Lenino Pilno raštų 
rinkinio 23 tomus, o dar 7 
tomus parengti spaudai lietu
vių kalbai. Iš viso per 10 metų 
rengiamės išleisti visus 55 jo 
raštų tomus.

Dabar “Komunisto” žurnale 
skelbiame “Lietuvos Komu
nistų partijos istorijos apy
braižos” 2 tomo maketą. Jau 
turime parengtą tekstą už 
1920-1934 metus, kuris bus 
baigtas paskelbti žurnalo 
rugpiūčio mėnesio numeryje. 
Tikimės, kad apie 1978 metus 
parengsime ir pačią knygą, 
kurioje bus aprašyta partijos 
veikla 1920-1940 metais. 
Rengiamas taip pat apybrai
žos 3 tomas (1940-1958 m.) 
Tai daug pastangų reikalau
jantis darbas.

Tarybų Lietuvos žurnalis
tai pasiryžę 1977 metais iš
leisti rinkinį, skirtą “Tiesos” 
60-mečiui.

Rengiame dokumentų rin
kinius: “Vilniaus krašto dar
bo žmonių revoliucinė kova 
(1920-1940)”, “Lietuvos dar
bo žmonių kova prieš vokiš
kuosius fašistinius grobikus 
(1941-1945)” ir “Lietuvos val
stiečių ūkių kolektyvizacija”. 
Šie svarbūs leidiniai bus gera 
medžiaga lietuvių tautos isto
rijai nušviesti. Dokumentų 
rinkiniai rengiami kolektyvi
nėmis kelių mokslinių įstaigų 
bendradarbių jėgomis;

Naujame penkmetyje turi
me pabaigti Vinco Kapsuko 
raštų publikaciją. Išleidome 
11 tomų. Liko išleisti paskuti
nis 12 tomas.

Pradėjome sudaryti Anta
no Sniečkaus raštų ir kalbų 
teminius rinkinius. Renkame 
atsiminimus apie jį. Jeigu 
pajėgtumėte prisiminimais 
pasidalyti —- prisiųskite. Bū
sime dėkingi.

Išleidome statistinių duo
menų rinkinį “Lietuvos Ko
munistų partija skaičiais 
(1918-1975)”. Rengiame pa
našų statistinių duomenų rin
kinį “Lietuvos komjaunimas 
skaičiais (1919-1975)”.

Rašoma keletas monografi
nio pobūdžio darbų, kurių 
tikimės sulaukti penkmečio 
eigoje.

Pabaltijo respublikų ir 
Maskvos istorikai praeitame 
penkmetyje parengė mono
grafiją “1940 metų socialisti
nės revoliucijos Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Tarybų 
valdžios atkūrimas”. Ji dabar 
Maskvos leidykloje “Nauka” 
redaguojama. Matyt, ši kny
ga rusų kalba pasirodys 1977 
metais.

Artimiausiais metais pasi
rodys ir daugiau knygų: J. 
Arvasevičiaus monografija 
“Karolis Požėla”, Juozo Grei- / 
fenbergerio, Mykolo Junčo- 
Kučinsko raštai. Turime užsi
brėžę uždavinį parengti raštų 
ir atsiminimų rinkinius apie 
Igną Gašką, Juozą Vitą ir 
kitus revoliucinio ir partiza
ninio judėjimo žymesnius vei
kėjus.

Kaip matote, darbų planuo
jame daug. Kad tik sveikatos 
ir jėgų užtektų visiems tiems 
darbams atlikti.

Gegužės mėnesį Vilniuje 
lankėsi detroitietės Stefanija 
Masytė ir jos mamytė Teofi
lė. Malonu buvo pabendrauti. 
Jos atvežė keletą šimtų lietu
viškų knygų, kurios papildys 
Lietuvos bibliotekų fondus.

Su geriausiais linkėjimais.
R. Šarmaitis

Puslaidininl 
puslaidinink 
technikos nn 
V. Lyndo t 
pagal naują

Po 21 metų!

Albert Einstein
Įžymusis fizikas Albert 

Einstein mirė 1955 metais, 
bet tiktai dabar kalbama apie 
išleidimą jo mokslinių raštų. 
Juos surinkti ir suredaguoti 
apsiėmė Bostono universiteto 
fizikos profesorius John J. 
Stachel. Tai didelis ir mokslo 
pažangai labai reikalingas už
mojis. Jį finansuos Nacionali
nė Mokslo Fundacija.

Einšteino raštų susidarysią 
nuo 15 iki 20 tomų.

Damascus. — Arabų Lygos 
komisija, kuri buvo sudaryta 
išdirbimui plano dėl paliaubų 
Lebone, siūlo visų Lygos ša
lių užsienio reikalų minis
trams susirinkti aptarimui 
padėties toje nelaimingoje 
šalyje.
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Puslaidininkių prietaisų gamybos ceche [iš kairės į dešinę] 
puslaidininkių sektoriaus grupės vadovas Z. Aukštuolis, 
technikos mokslų kandidatas S. Gečiauskas ir technologas 
V. Lyndo tikrina prietaisų kontaktų padengimo metalais 
pagal naują technologiją rezultatus. A. Palionio nuotr.

Elektra Lietuvos kaimui 
ir žemės ūkiui

Žurnale “Mokslas ir techni
ka” (1976.6) technikos moks
lų kandidatai Juozas Baublys 
ir Vladas Gaušys pateikia 
labai įdomų straipsnį “Elek
tra žemės ūkyje”. Straipspid 
įžangoje sakoma: /

“Elektrifikuoti žemės4 ūkį 
respublikoje praktiškai pra
dėta 1954 metais. Po ketve- 
rių metų elektros energija 
naudojo <28 procentai visų 
ūkių. Tačiau tik 44 procentai 
jų buvo prijungti prie ener
getinės sistemos. Likusieji 
ūkiai energiją gamindavosi 
savo dizelinėse stotyse ar 
hidroelektrinėse, tačiau ji 
brangiai atsieidavo dėl dide
lių šių elektrinių eksploataci
jos išlaidų. Ir žemės ūkis 
buvo elektrifikuojamas lėtai. 
Tik pradėjus veikti Kauno 
hidroelektrinei, o kiek vėliau 
ir Lietuvos VRE, susidarė 
sąlygos pereiti prie centrali
zuoto elektros energijos tie
kimo žemės ūkiui. Nuo tada 
(1958-1960 m.) respublikos 
žemės ūkio elektrifikacija 
įgauna naują kryptį — nebe
statoma ūkiuose neekonomiš
kų elektrinių, o pradedamos 
tiesti aukštos įtampos linijos 
pagal vieningą valstybinį pla
ną, centralizuotų kapitalinių 
įdėjimų sąskaita.

Tuomet respublikoje ir bu
vo įkurta stambi elektrog 
tinklų statybos montavimo 
organizacija — Energetikos 
statybos trestas. Ėmė veikti 
gelžbetoninių atramų ir elek
tros konstrukcijų gamykla. 
(Gelžbetoninės atramos elek
tros linijoms šalyje pirmiau
sia ir pradėtos taikyti mūsų 
respublikoje). Paspartėjo 
elektrifikacijos tempai — per 
metus nutiesiama po 5-7 
tūkst. km elektros oro linijų. 
Ir 1964 metų pabaigoje jau 
visi respublikos ūkiai buvo 
prijungti prie energetinės si
stemos elektros tinklų, nors 
neelektrifikuotų vienkiemių 
dar ir dabar pasitaiko. Kaime 
per pastaruosius 17 metų 
nutiesta apie 10 tūkst. kilo
metrų oro linijų (1955 m. 
tokių linijų tebuvo 2 tūkst. 
kilometrų). Atitinkamai didė
jo ir elektros energijos parei
kalavimas: dabar jos mūsų 
žemdirbiai sunaudoja apie 20 
procentų (1965 m. — 12%). 
Ateityje kaimas elektros su
naudos dar daugiau.

Straipsnyje, tarp kitko, pa

brėžiama:
“Ateityje elektros energi

ja bus plačiai naudojama ir 
šiltnamių dirvoms termiškai 
dezinfektuoti. Dirvos sluoks
nis, esantis tarp elektrodų, 
įšildomas elektros srove.* 
Skirtingai nuo kitų dezinfe
kavimo būdų, šiuo atveju 
mikroorganizmus ir kenkėjus 
tuo pačiu metu veikia ir šilu
ma, ir elektros srovė.

Labai apsimoka žemės ūky- 
kyje panaudoti elektros ener
giją grūdų bei techninių kul
tūrų pirminiam apdorojimui 
— džiovinimui su elektros 
kaloriferiais. Netolimoje atei
tyje darbo operacijas grūdų 
sandėliuose numatoma visiš
kai automatizuoti. Bus auto
matizuojamos ir sausų bei 
sultingų pašarų džiovinimo ir 
paruošimo srovinės linijos.

Pastaruoju laiku daug pa
daryta, tiriant grūdų apdirbi
mą impulsinėmis kibirkštinė- 
mis iškrovomis. Grūdus pa
deda rūšiuoti ir elektromag
netinis laukas, vis plačiau 
įdiegiami ir vibracijos, elekt- 
rohidraulikos metodai. . .”

CHAIM HERZOG

United Nations, N. Y. — 
Izraelio atstovas Jungtinėse 
Tautose Chaim Herzogteisi- 
na ir gina savo šalies mifltari- 
nį teroristinį žygį į Ugandos 
Respubliką, nors tas pareika
lavo) daugiau kaip 30 gyvy
bių/ Jis sako, kad tai yra 
vienintelis efektingas veiks
mas prieš lėktuvų grobimus 
ir kitokias teroro formas.

LAISVĖ

SPECIALIAI “LAISVEI”

Iš labai įdomaus tarybinių 
rašytojų suvažiavimo

Draugai laisviečiai!
Pradėjau rašyti šį laišką 

Maskvoje. Atvykau čion, su
manęs pabuvoti didžiajame 
Tarybinių rašytojų sąjungos 
VI suvažiavime. Pagalvojau, 
kad mano amžiuje ne taip jau 
įvirtai galiu tikėtis sulauk
siąs kito suvažiavimo, kurs 
įvyks gal vėl už penkerių 
metų. Atvykau suvažiavimo 
išvakarėse, o jis prasidėjo 
birželio 21 d.

Suvažiavimo salė man tdip 
pažįstama — Didžiuosiuose 
Kremliaus rūmuose. Joje 
vyksta TSRS Aukščiausio
sios Tarybos abiejų rūmų 
bendrieji posėdžiai, tad pra
dedant 1940 metais, kada 
Lietuva buvo priimta į Tary
bų Sąjungos respublikų šei
mą, per 34 metus nemažai 
laiko čia teko praleisti. Šį 
kartą čionai susirinko di- 
džiausis tarybinių rašytojų 
šeimos parlamentas. Suva
žiavime turėjo būti 567, bet 
atvyko 542 delegatai, išrinkti 
respublikinių rašytojų orga
nizacijų suvažiavimuose. Jie 
atstovavo 7,942 rašytojų or
ganizacijos nariams. Kiekvie
nas rašytojas yra ne tik savo 
respublikinės, bet visasąjun
ginės organizacijos na’rys. 
Pagal amžių delegatai dau
giausia pagyvenę — jaunes
nių už 40 metų tebuvo 37, nuo 
41 ligi 50 metų — 149 delega
tai, o kiti vyresni, jų tarpe 51 
delegatas,peržengęs 70 metų.

Įdomu pabūti šioje rašytojų 
mašėje, kurioje, be oficialių 
delegatų,dar buvo daug sve
čių, jų tarpe nemažai iš užsie
nio — Europos, Azijos, Afri
kos ir Amerikos šalių. Apie 
tarybinės literatūros atstovų 
daugnacionalinį sąstatą liudi
ja tai, kad delegatų tarpe 
buvo 48 tautų nariai. Tarybų 
Lietuvos rašytojų delegatų 
>buvo 12 ir dar 6 svečiai.

Suvažiavimo prezidiumas
Kadangi TSRS Rašytojų 

sąjungos pirmininkas K. Fe
dinas dėl ligos negalėjo daly
vauti, suvažiavimą atidarė 
vienas seniausių rašytojų 
poetas N. Tichonovas, kurį 
pažįstu dar nuo 1937 metų, 
kada jis buvo atvykęs į Lietu
vą. Tarp išrinktų į prezidiu
mą du lietuviai — mūsų są
jungos pirmininkas A. Mal
donis ir E. Mieželaitis, į 
sekretariatą — J. Avyžius, į 
mandatų komisiją — J. Mar
cinkevičius.

Apie dvi valandas truko 
ataskaitinis pranešimas, kurį 
padarė sąjungos I sekreto
rius G. Markovas, plačiai ap
žvelgęs svarbiausius reiški
nius tarybinių tautų literatū
roje, kuri per penkerius me
tus / praturtėjo dideliu skai
čiumi aukštos kokybės kūri
nių įvairiuose žanruose. Iš 
lietuvių rašytojų kūrinių są
junginio masto pripažinimo 
susilaukė J. Avyžiaus, E. 
Mieželaičio, Justino Marcin
kevičiaus įžymūs kūriniai, 
kuriuos pažymėjo pranešė
jas.

Atkirtis mūsų priešams
Nesiimsiu atpasakoti pla

čiau tą pranešimą, bet paci
tuosiu tą dalį, kurioje G. 
Markovas duoda atkirtį už
sienyje nerimstantiems anti- 
tarybininkams:

Užsienio antitarybininkai ir 
jų tarpe niekingi pavieniai 
pabėgėliai be paliovos įnirtin
gai šmeižia tarybinius rašyto
jus ir mūsų kūrybinę sąjun
gą. Tūkstančius kartų skel
bę, kad rašytojų sąjunga sui
rusi, o socialistinio realizmo 
literatūra likviduota, jie 
mėgsta pasipuikauti savo 
skaitytojų ir klausytojų aki
vaizdoje skambiais žodeliais 
apie spaudos ir sąžinės “lais
vę“, apie talento “nepriklau
somybę” buržuazinėje visuo

menėje. Visa tai paleidžia į 
apyvartą, būtinai siekiant ap
juodinti Tarybų šalį. Bet tai 
tušti žodžiai, plepalai, kaip 
sako mūsų žmonės. Tik mūsų 
šalyje, socialistinėse šalyse 
spaudos ir talento laisvės 
sąvoka grindžiama ne taria
mu, o tikru pamatu, tvirtu 
materialiniu pagrindu, tikru 
visuomenės suinteresuotu
mu, jos parama.

Antitarybininkai ir antiko-? 
munistai niūriai ir įkyriai 
murma, gąsdindami užsienio 
gyventojus, sudarydami ne
pasitikėjimo ir įtarumo at
mosferą: “Tarybiniai rašyto
jai buvo ir liks komisarų 
valdžioje. Komisarai už juos 
daro viską — ir knygas 
spūusdina, ir žurnalus lei
džia, ir netgi romanus rašo”. 
Ką gi paguoskime ponus, pa
sakykime jiems teisybę: iš 
tikrųjų Rašytojų sąjungoje 
daug komisarų. Jų aštuoni 
tūkstančiai! Mes, visi tarybi
niai rašytojai, savo įsitikini
mais, savo dvasia, savo gyve
nimo būdu esame nenumaldo
mi raudonieji komisarai, ku
riems nėra pasaulyje nieko 
brangesnio už Leninė- tiesą, 
didįjį mūsų didvyriškosios 
liaudies ir brangiosios komu
nistų partijos reikalą”.

Plačiausios diskusijos
S į kartą suvažiavime nauja 

buvo tai, kad, be bendrųjų 
posėdžių, platus literatūros 
klausimų aptarimas vyko de
šimtyje komisijų, kuriose pa
sisakė apie 190 rašytojų. Čia 
vyko nuodugnus pasikalbėji
mas, kūrybiniai ginčai. Ple
nume kalbėjo visų respublikų 
bei sričių atstovai. Tarybų 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
pirmininkasjA. Maldonis sa
vo pasisakyme apžvelgė mū
sų respublikos pasiekimus li
teratūros srityje.

Rašytojų suvažiavimas tę
sėsi penkias dienas ir baigėsi 
naujos valdybos bei jos sek- 
retariato išrinkimu. Sąjun
gos valdybon ir sekretariatan 
įeina visų respublikų, taigi ir 
Lietuvos atstovai. Pirminin
ku vėl išrinktas K. Fedinas, o 
I sekretorių — G. Markovas.

Įdomu buvo ne tik pabūti 
suvažiavimo posėdžiuose, bet 
ir jo kuluaruose pabendrauti 
su daugeliu pažįstamų rašy
tojų, tiek iš artimosios Latvi
jos, tiek iš tolimųjų Gruzijos, 
Azerbaidžano, Moldavijos, 
Ukrainos, Turkmėnijos ir ki
tų respublikų. Deja, daugelio 
iš senųjų pažįstamų nebėra 
gyvųjų tarpe. Kai gerbėme 
atsistojimu mirusius tarp, 
dviejų suvažiavimų, ypač 
jautriai prisiminiau apie taip 
pažįstamus — S. Borodiną, 
M. Isakovskį, M. Lynkovą, 
B. Kerbabajevą, S. Mukano- 
vą, A. Kornečiuką, S. Smiro- 
vą, J. Sudrabkalną, A. Tvar- 
doškį, A. Gricių, A. Venclovą 
ir kitus, kurie paliko mus.

Tačiau atėjo nauja pamai
na, išaugo naujos talentingos 
jėgos. Džiugu, kad ir lietuvių 
literatūroje visa eilė tų, kurie 
prieš 20-30 pietų buvo dar 
nežinomi arba vos tik išėję į 
literatūros dirvą, dabar jau 
išaugo į pirmutinius ir vado
vaujančius, į respublikinių ir 
sąjunginių premijų laurea
tus. Taip ir turi būti, toks jau 
gyvenimo įstatymas.

Būkit sveiki, mieli draugai. 
Siunčiu labas dienas iš Vil
niaus, kur baigiu šį laišką.

Justas Paleckis 
Maskva-Vilnius, 
1976.VI.23-27.

A

Maskva. — Gautas nuo 
tarybinių kosmonautų prane
šimas, kad jie stotyje “Salint 
5” jaučiasi labai gerai ir sėk
mingai atlieka mokslinius ty
rinėjimus.

J. Avyžiaus romano ekranizacija

Lietuvos kino studija pradėjo ekranizuoti rašytojo J. 
Avyžiaus romaną “Sodybų tuštėjimo metas“, už kurį jam 
suteikta 1976 metų Lenino premija. Dviejų serijų kino 
epopėja bus užbaigta šių metų pabaigoje.

J. Avyžiaus romanas — Lietuvos kaimo panorama 
rūsčiais hitlerinės okupacijos metais, pasakojimas apie 
dvasinius lietuvių valstiečių klystkelius, apie jų kovą už 
laimingą ateitį. Jame paliestos problemos ir konfliktai, 
susiję su globaliniais XX amžiaus sukrėtimais, su dvasine 
kova, moraliniais ir psichologiniais daugelio tautų žmonių 
išmėginimais.

Kino juostoje filmuojasi lietuvių ir sąjunginiam žiūrovui 
gerai pažįstami aktoriai: R. Adomaitis, J. Budraitis, A. 
Šurna, R. Arbačiauskaitė, estų aktorė E. Kul.

Nuotraukoje: kadras iš filmo. Marius Nemunis (aktorius 
A. Šurna) ir Akvilė — (aktorė E. Kul.). T.

T. Žebrausko nuotrauka

“Mažoji Anglija” — Lietuvoje
— Nieko nesuprasi, ką tie 

žmonės kalba, — prisimenu, 
kažin kurią vasarą garsiai 
samprotavo dvi senutės ro- 
kiškietės, stebėdamos links
mą sąulėje įdegusių nepažįs
tamųjų būrelį. Tas abejones 
išsklaidė vienos senutės anū
kėlis, paaiškinęs, kad dėdės 
ir tetos kalbasi angliškai.

Kitą vasarą tie “žemaičiai“, 
be'rods, vėl rinkosi prie kaž
kurio Aukštaitijos ežero. Da
bar jau kelinti metai iš eilės 
liepos mėnesį juos sutiksite 
Baltijos pakrantėje. Tai įvai
riausių profesijų žmonės — 
pradedant darbininku ir bai
giant mokslų daktaru, jau 
daug metų iš eilės susiren
kantys į vasaros poilsio sto
vyklas pagilinti savo anglų 
kalbos žinias.

Plečiasi žmonių poreikiai, 
jų interesų ratas, plečiasi 
bendravimas su kitomis šali
mis, vis daugiau kasmet iš
vykstama į platųjį pasaulį — 
dalintis darbo patyrimu, to
bulintis, mokytis, kitus mo
kyti . . . Tas visapusiškas 
noras bei poreikis bendraut 
diktuoja poreikį tobulinti, šli
fuoti ir savo partnerių kalbą. 
(Prisimenate, kaip amerikie
čių kosmonautai mokėsi rusų, 
o rusai-anglų kalbų?)

O kur geriau pagausinsi 
savo teorinį žinių bagažą, jei 
ne kasdieniškuose prakti
niuose pokalbiuose?

Mūsų žmonės pakankamai 
išprusę, daug keliavę ir ma
tę, kad galėtų susikurt nori
mos kalbos “mikropasaulį” ir 
pas save namuose. Reikia tik 
entuziazmo. Tokiais pagrin
dais ir atsirado jau mūsų 
minėta mažoji Anglija — pra
džioje netoli Lazdijų — prie 
žaviųjų Metelio ir Dusios eže
rų, paskui — Rokiškio apylin
kėse ir pagaliau prie Baltijos. 
Šios iniciatyvos ėmėsi peda
gogų šeima — Respublikos 
nusipelniusi mokytoja Stasė 
Samaliavičienė ir jos vyras 
— žinomas istorikas, meno
tyrininkas, be to, puikus už
sienio kalbų žinovas. Jų ini
ciatyvą parėmė Vilniaus 
miesto liaudies švietimė sky
rius. Taip ir susikūrė užsienio 
kalbų kursai, kurių direktorė 
ir yra Stasė Samaliavičienė.

. . . Vilniaus Salomėjos Nė
ries vidurinė mokykla . . . 
Čia nuo pat pirmųjų klasių 
vaikai mokomi anglų kalbos, 
o pamokoms pasibaigus — tai 
jau užsienio kalbų kursų val
dos. Į mokyklinius suolus 
sėda vyresnieji, — kaip sakė
me, — nuo darbininko iki 
profesoriaus. Atsižvelgiant į 
jų žinias, jiems irgi sudarytos 
grupės, kuriose jįe kartoja ir 
toliau mokosi teorinius daly

kus, ruošia namų užduotis. 
Atėjus vasarai, jų laukia ma
lonus poilsis prie jūros, pačių 
sugalvotos ir iš anksto dėsty
tojų suplanuotos pramogos, 
diskusijos, vakarai. Viskas, 
žinoma, tik anglųvkalba.

Neveltui yra sakoma, kad 
kalbą išmokti — tai tik pusė 
darbo. Norint jos neužmiršti, 
reikia ne mažiau dirbti, kaip 
ir mokantis. O tos sąlygos 
dirbti net ilsintis tiek kursuo
se, tiek stovykloje labai išra
dingai sudaromos. Tai vienu 
balsu tvirtina kursų lankyto
jai — filologijos m. kandida
tas žinomas kalbininkas K. 
Ulvydas, medicinos mokslų 
kandidatas H. Stukonis, nu
sipelniusi artistė G. Jakavi- 
čiūtė, dailininkė I. Trečiokai- 
tė-Žebenkienė, med. m. dak
taras K. Ambrozaitis . . .

Dėstyti į kursus kviečiami 
universiteto anglų kalbos 
specialistai, o šalia jų į stovy
klą dar važiuoja vadovauti 
praktiniams pokalbiams 
Amerikoj ar Anglijoj ilgiau 
gyvenę žmonės.

. . . Kurortiniame Klaipė
dos priemiestyje Melnragėje 
visi jau įprato prie keistokos 
mėlynamargės vėliavos, ku
rią stovyklautojai iškelia virš 
vienos pavėsinės. Lygiai de
šimtą kopose pasigirsta mo
kyklinis skambutis ir maži 
būreliai — ne daugiau 10-ties 
žmonįų kiekviena’me. Sutu
pia smėlyje kas su skėčiais, 
kas su skrybėlėmis, kas prisi
dengęs galvas laikraščiais. 
Jie traukia knygas iš pliaži- 
nių krepšelių, ir vadovaujant 
dėstytojui, skaito, pasakoja, 
kalba tai po vieną, tai visi 
garsiai taria kokį sunkesnį 
žodį ar sakinį. Vėl skambutis. 
Knygos — į krepšius, moki
niai — į jūrą galvas atvėsinti! 
Pietūs — Melnragės vasaros 
paviljone, kurį stovyklautojai 
pakrikštijo “Bristoliu”. . .

L. Radaitė

Jose Lopez Portillo
Mexico City. — Meksikos 

prezidentu išrinktas advoka
tas Jose Lopez Portillo. Jo 
šešių metų tarnyba prasidės 
tiktai su gruodžio 1 d. Jis 56 
metų amžiaus.

3-ias puslapis

VACYS REIMER IS

Mine
Širdis prapuolus 
dienų atoluos... 
Saukia ją, šaukia 
mėlynos tolumos.

Mėlynos, ramios, 
veriančiai biangios — 
virš lopšio žemes, 
virš los padangės, 

kuri atvėrė 
svaigumą aukščio, 
kuri parodė 
skridimą paukščio, 

kuri įskėlė 
saulę gintare, 
ir tapo sielai 
tokia vienintelė.

Ir upes sietuvą, 
ir miško traką, ■ 
alyvą lietą 
ir dūmą prakuro, 

ruginės ašakas 
ir slenksčio akmenį, 
dainas ir pasakos — 
tu viską atmeni,

kiekvieną virpesį 
tos žemės saugai, • 
su ja kaip skirpstas 
šaknim suaugai.

Tolumos brangios 
gerai, kad šaukiat! 
Kilos padangės 
nepranašaukit!

Glėbin šią klonių, 
kraujin šią vyšnią 
aš po kelionią — 
visam sugrįšiu.

Ak tu, gimtine, 
meile begale! 
Žvaigždė rytinė. 
Žvaigždė vakarė.

*

Tu per imk mano nerimą, 
užliek ugnim širdies, 
kaip ryto saulė perima 
ūkus nykios, nakties, — 

ištirpdo, —
Ir bijotis 

ją nebeteks, manding. 
Tu mano abejones 
šešėlį paskandink, 

jausmą gelmėj prigirdyk, 
palaidok praeity, 
kad neitą man per širdį 
jo ašmenys juodi.

O kad tarp laiko proskynų 
nestigtą man tavęs, — 
kas perims mano troškulį 
ir šaltiniu pavers?

Į vairumai
° Tosijas Simidzu, jaunas 

japonas, surado originalų bū
dą praturtėti. Jis. pradėjo 
lankytis vestuvėse. Prisista
tęs kaip jaunojo giminaitis, 
sukčius, nutaikęs momentą, 
išeidavo iš vestuvių, pasigro
bęs pinigines dovanas jauna
vedžiams. Per pusmetį “gimi
naitis“ dalyvavo aštuoneriose 
vestuvėse ir pasiėmė 14,000 
dolerių. Tokijo, policijai ilgai 
nepavyko aptikti apsišaukė
lio pėdsakų. Padėjo, atsitikti
numas — sukčius buvo nusi
fotografavęs vienose vestu
vėse.
° Londone įsikūrė Tarptau

tinė monarchistų lyga. ‘’Susi
doroti su Vakarų- pasaulio 
negandomis tegali karūnuoti 
valstybių vadovai”., •— taip 
skelbia monarchistai; Šiuo 
metu pasaulyje beliko 19 ka
ralių ir imperatorių. Dalis jų 
netgi nebegali įvažiuoti į savo 
šalis. Monarchistų “kancle
ris“ pareiškė, kad lyga numa
to sukurti samdomąją armiją, 
kuri padėsianti kai kuriems 
monarchams susigrąžinti sos
tus.

Hanoi. — Vietnamo parla
mentas išrinko komisiją pa
gaminimui Socialistinei Viet
namo Respublikai konstituci
jos.



4-ta s puslapis LAISVĖ Penktadienis, Liepos [July] 16,1976

Kodėl ir kaip priei 200 metų 
gimė Jungtinės Valstijos?

*

TOMAS PAINE
1737—1809

DR. A. PETRIKĄ

(Tęsinys iš praeito numerio)

REVOLIUCIJOS VERPETUOSE.

Tuo metu T. Paine gyveno Paryžiuje ir darbavosi Stei
giamajame Seime. 1793 m. Seimas išleido įstatymą prieš 
svetimžemius ir visus nepiliečius, kurie tik buvo tuomet 
Francūzijoj,—areštavo. Robespjero įsakymu, areštavo ir 
Tomą Paine, kaip anglą, nors jisai ir buvo Seimo nariu, 
žinoma, čia paveikė Amerikos pasiuntinio Francūzijai 
Gouverneaur Morriso intrygos: jis, kaip Anglijos “torių” 
draugas, neapkentė- demokrato T. Paine ir tik jieškojo 
progos juo nusikratyti. Teigiama, kad Morrisas stačiai 
prašė Robespjerą padaryti šią niekšystę! Ryšium su tuo 
Morrisas tvirtino, kad T. Paine nėra Amerikos pilietis ir 
kad Amerika “to skandalisto” neužtars. Dėl to Robes
pjero dienyne, 1793 m. gruod. 28 d., randame pažymėta: 
“Reikalauju, kad būtų išduota kaltinimo aktas prieš Tomą 
Paine—dėl gero Amerikos, lygiai kaip ir dėl Prancūzijųs.”

T. Paine kalėjime išbuvo 11 mėnesių, kol naujai pa
skirtas Amerikos ambasadorius James Monroe (vėliau ta
pęs J. A. V. Prezidentu) atvyko Paryžiun (1794 m.). Su
žinojęs apie T. Paine įkalinimą, J. Monroe tuoj jį išlais
vino ir nedviprasmiškai pareiškė, kad T. Paine yra Ame
rikos pilietis.* Savo laiške pačiam Tomui Paine jisai rašė:

“Tomo Paine likimui amerikiečiai nėra ir negali 
būti abejingi. Kovodamas kartu su mumis revoliuci
nio^ karo metu, Tamsta tapai tokiu jau amerikonu, 
kaip kad būtum ten gimęs. Tamsta “priklausai” An
glijai ne daugiau, kaip bet kuris Amerikoj gimęs 
pilietis?’
T. Paine ne tik atgavo laisvę, bet buvo grąžintas į Sei

mą, kuris net pensiją jam siūlė; jisai grįžo dirbti į Kon
stitucijos Komisiją.

T. .Paine labai stebėjosi, kodėl jo draugas Jurgis Wash- 
ingtonas, J. A. V. Prezidentas, neužtarė jį nelaimės metu! 
Jis žinojo, kad vienas Washingtono žodis būtų jį iš kalė
jimo išlaisvinęs. Išėjęs iš kalėjimo, tuo reikalu jis rašė 
Washingtonui net kelis laiškus, į kuriuos atsakymo tačiau 
negavo. Išvestas iš kantrybės, jis 1796 m. parašė Wash
ingtonui labai šiurkštų laišką. Kodėl Washingtonas, ne
atsakė į T. Paine laiškus, tiksliai negailima pasakyti./Spė
jama tik, kad (1) .G. Morrisas, kaip J. A. V. atstovas, 
galėjo nepainformuoti Washingtoną apie T. Paine areštą; 
(2) Moriso draugai, kurie tuo metu sėdėjo Amerikos val
džioje, galėjo konfiskuoti T. Paine korespondenciją ir 
Washingtonas galėjo jos negauti; (3) Washingtonas, ku
ris tuo metu buvo pilnoje federalistų* * įtakoje, galėjo net 
tiksliai T. Paine laiškus ignoruoti, kad neerzinus Anglijos, 
su kuria Washingtono pasiuntinys Jonas Jay pasirašė 
prekybos sutartį (1795 m.). Faktais paremti, tačiau, nei 
vienos šitų kontencijų negalima, tai tik prileidimai.

1793 m. T. Paine parašė pirmąją dalį savo veikalo 
“Proto Gadynė” (The Age of Reason). Ji išėjo sekamais 
metais, autoriui jau kalėjime beesant. Antrąją gi dalį 
jis pradėjo rašyti Liuksemburgo kalėjime sėdėdamas, o 
baigė—gyvendamas pas savo draugą James Monroe Pary
žiuje. Ši išėjo iš spaudos 1795 m. spalių mėn.

“Proto Gadynė,” tai buvo paskutinis stambus T. Paine 
veikalas (nors jis rašė nemažai dar ir vėliau). Jame au
torius išdėstė savo pažiūras į tikybą, tikybines dogmas ir 
organizuotą tikybinę hierarchiją. “Tuoj po išėjimo mano 
brošiūros ‘Blaivus Protas’—sako • autorius—aš nujaučiau 
stiprią galimybę, kad revoliuciją valdžios sistemoj—s»ks 
revoliucija tikybos sistemoj.” Reikalą pareikšti savo “cre
do” (tikiu) jis jautęs seniai, tačiau, dėl pačios temos rim
tumo,—palikęs tai senesniam amžiui. Autorius bijojęs, 
“kad bendruose prietaringumo griuvėsiuose, netikros val
džios sistemose ir netikroj teologijoj—mes neprarastume 
dorovės ir žmoniškumo perspektyvos.”

T. Paine nebuvo ateistas; jisai buvo (Leistas, tikįs tik 
vienam dievui, daugiau niekam. Jokių “nekaltų11 prasidė-

♦T. Paine prisiekė J. A. Valstijoms ištikimybę net du kartu: 
1776 m., stodamas savanoriu j revoliucinę armiją, ir 1777 m., už
imdamas Užsienio Reikalų Komisijos sekr. vietą. Kitokių jpilietini- 
mo formalumų tuo metu nebuvo.

♦♦Anglijos šalininkų, franeūzų, revoliucijos ir Amerikos demokra
tijos priešų (reakcininkų).

jimų,” “dievo motinų,” “dievo sūnų” ar egzaltuotų ‘Tre
jybių” jis nepripažino. Jo dievas buvo, tai “morales tei
sybės dievas, o ne dievas misterijos ir nežinės,” tai “pir
minė visa ko priežastis.” Jisai teigė, kad “kiekvienas ku
nigas privalo būti filosofu ... kiekviena bažnyčia—mokslo 
žinyčia.” T. Paine nepripažino Bibliją' esant “Dievo žo
džiu,” jis laikė ją senovės pasakų rinkiniu. Juk nei vienas 
racionalus žmogus—jis sakė—negali tikėti tokiems teigi
mams, kaip kad Jonašių (kartu su luotu) būtų banginis 
prarijęs, Elijas (su pora šyvių ir fajetonu) į dangų nu
važiavęs, įjoto žmona druskos kolona virtusi, etc. Tokioms 
pasakoms galį tikėti tik maži vaikai ir bedančiai seniai! 
Pat pradžioj savo veikalo T. Paine sako:

“Aš netikite religijai, skelbiamai žydą bažnyčios, 
Romos kataliką bažnyčios, graiką bažnyčios,' turky, 
bažnyčios, protestoną bažnyčios ar bile kokios kitos 
bažnyčios. Mano paties protas, tai mano bažnyčia. 
Visos bažnytinės įstaigos, būtą jos žydą, krikščionią 
ar turky, mano manymu, yra niekas daugiau, kaip 
tiktai pačią žmonią padarinys, pastatytas žmonijos 
terorizavimui bei pavergimui ir galios bei pelno mo
nopolizavimui.”

GARSAS APIE KLEBONĄ
BRONIUS JAUNIŠKIS

Jurgis Washingtonas, Ben. Franklinas, Tomas Jeffer- 
sonas, Abraomas Lincolnas ir daugybė kitų šios šalies 
“tėvų”—buvo deistai. Unitarų tikėjimas, turįs didžiausią 
mokytų žmonių proporciją—remtas deizmu. Kiekvienas 
liberališkai demokratiškas žmogus Francūzijoj, Anglijoj ir 
Amerikoj sutiko T. Paine kūrinį su džiaugsmu, kaip nau
jos gadynės evangeliją. Bet už tai ant jo galvos anatemas 
(prakeikimus) siuntė visų tikybų kunigai. Knygos auto
rių jie apšaukė “eretiku,” “blevyzgotdju,” “niekšu” ir tt. 
Tai kas, kad jis tiki Dievui! Dvasininkams naudos nėra iš 
tokio, kuris netiki bažnyčiai. Sudeginti T. Paine ant 
laužo^ kaip kad Joną Hussą,* jie negalėjo. Dėl to sufaną- 
tizu/ti tamsūnai, Anglijoj ir Amerikoj, degino 'jį iškam
šoje (effigy) ! Demokrato Paine (lygiai nekentė abiejų 
šalių aristokratija.

1797 m. Anglijos valdžia nuteisė Proto Gadynės” lei
dėją Tomą Williams, kaip “nemoralybės” platintoją, o 
spaustuvninįką Richardą Carlile 1818 m. nubaudė trejais 
metais kalėjimo ir $7,500 pinigine pabauda už minėto kū
rinio atspausdinimą. Jo spaustuvės įrankius konfiskavo, 
o už nesumokėtą bausmę—pridėjo dar tris metus kalėji
mo. Carlile’o žmoną nubaudė, dvejais metais kalėjimo, 
o spaustuvės darbininkus—nuo 6 mėn. iki 3 metų. Car- 
lile’o seserį, už išleidimą gynėjo kalbos (pasakytos teismo 
metu), nubaudė $2,500, o jį patį (Carlile), išsėdėjusį 6 
metus, nubaudė dar trejais metais už nesumokėjimą baž
nytinių mokesčių! Tačiau tie jo iškalėti devyni metai 
atidarė akis daugeliui sąžiningesnių ir šviesesnių anglų. 
Nuo to laiko ten prasidėjo smarkesnė kova už žodžio bei 
sąžinės laisvę ir persekiojimai už Biblijos kritikavimą pa
lengva liovėsi. Amerikoje irgi išnyko “raganų gaudymo” 
gadynė, pradėjo dvelkti laisvesnis vėjas.

Po Revoliucijos, Francūzijoj įsigalėjo Napoleonas Bona
partas. T. Paine matė, kad Napoleono avantiūristiniai žy
giai veda jį prie karaliaus skeptro. Gi T. Paine buvo mo- 
narchijos mirtinas priešas—jĮ^/prieš. ją visą savo amžių 
kovojo. Politinė reakcija Francūzijoj vis drąsiau kėlė gal
vą. Dėl to ir Tomui Paine teko susimąstyti ateičia. 1801 m. 
kovo 18 d. jisai gavo Amerikos Prezidento T. Jeffersono 
laišką, kviečiantį jį grįžti į vienintelę pasaulio respubliką, 
kuriai pamatus jisai pats padėjo nutiesti. O kad anglai 
jį nesugautų, Am. Prezidentas siūlė net karo laivą jo 
kelionei. Nuo pasiūlyto karo laivo jis atsisakė,* tačiau 
kelionei pasiruošė ir 1802 m. spalių mėn. jis jau buvo 
Baltimorėj.

♦Jonas Hussas bohemų tikybinis reformatorius, apkaltintas 
“erezija” ir 1415 m. liepos 6 d. sudegintas ant laužo.

(Bus daugiau)

Amerikos revoliuciniame kare vartojama patranka, šaltkal
vių pagaminta.

Ir garsusis rasistas sveikina Izraelį
Pranešama, kad ir Pietų 

Afrikos pasauliniai pagarsė
jęs rasistas premjeras B. J. 
Vorster pasiuntė Izraelio val
džiai pasveikinimą už praves
tą agresiją prieš Ugandos 
respubliką. Kaip žinoma,

draugystė tarp Izraelio 
premjero Rabin ir Vorster 
buvo užmegzta praeitą balan
džio mėnesį, kai Vorster lan
kėsi Izraelyje su oficialiu vizi
tu? Jis buvo Izraelio parla
mento garbės svečiu.

(Pabaiga iš praeito num.)
Kai klebonas, susupęs į 

baltą drobulę kieliką, dėjo jį į 
krepšelį, ligonė ėmė graiby
tis už pagalvės. Jos lūpos 
virpėjo iš dar didesnio susi
jaudinimo, negu per išpažin
tį. “Viešpatie, viešpatie”, vis 
kartojo ir niekaip negalėjo 
surasti krepšelio. Staiga už
čiupo įsivėlusį tarp baltinių. 
Ištraukė su sudūlėjusiu raiš
čiu ir pakišo klebonui.

— Už mišeles, kunigėli . . . 
Ir už egzekvijas ... — susi
jaudinusi šnopavo Pajuodie- 
nė. — Bus visiškai rami mano 
širdis.

Klebonas kiek sutriko, dir
stelėjęs į krepšelį. Kėlė ran
ką, norėdamas atstumti jį, 
bet persigalvojęs paėmė. At
rišo, praskėtęs žvilgtelėjo. 
Ūmai nušvito jo veidas.

— Šitiek pinigų! . . Ką tu, 
Pajuodien!. .

• — Aš gi bažnyčiai, — lyg 
pasiteisindama šnopštė ligo
nė.

— Pinigai — sukelia godu
mą, pašalina gailestingumą, 
— pamokė klebonas. — Tur
tas — didžiausias sielos prie
šas. Mes privalome išsiva
duoti iš Mamanos vergijos ir 
širdyje sukurti dievo šventy
klą. Ne. Negaliu priimti. Gal 
artimiesiems reikalinga pa
galba? . t.

— Kur aš dabar juos? . . 
Priimkit. . .

— Ačiū už mielaširdingu- 
mą. Bažnyčia tavęs ir taip 
nepamirš. Sveika būdama 
patarnavai: gėlėmis bažnyčią 
puošei, plovei...

— Pasimelstumėt. . .
— Nesigraudink, kiekvie

ną rytą maldose prisiminsiu.
Ir išėjo.
Iš nustebimo moterų pra

žiotos burnos sustingo, akys 
nęt ant kaktų iššoko. “Kiek
vieną rytą”! Ir nė kapeikėlės 
nepaėmė. Tokio švento kuni
go jos neregėjo. Didis pasi
šventimas tikėjimui.

O vakare iš Troškūnų atūžė 
greitoji ir paėmė Pajuodienę. 
Atvežė į ligoninę, paguldė į 
šviesią palatą. Žiūrėjo, vartė 
ją gydytojai. Švietė rentge
ne. Leido į venas vaistus. 
Šildė lempomis.

Vieną popietę prie jos lovos 
anūkė pasirodė. Nelaukta, 
neprašyta. Būtų žinojusi, bū
tų laukusi. O dabar buvo 
užsnūdusi popiečiui. Net ne
patogu prieš viešnią. Bet 
anūkė — jau mergina. Išau
gusi, išgražėjusi. Fabrike 
dirba, vakare mokosi. Ji ir 
greitąją iškvietė. Toks supra
timas! Apelsinų atvežė. Širdį 
atgaivino. Nežinojo, kaip 
džiaugtis tokios viešnios su
laukusi.

Visai vakare lankytoja iš
vyko atgal į namus.
v Paskui ne kartą ją lankė 
seselė Genefa.

O po Jurgiškio parapiją iš 
lūpų į lūpas sklido nepapras
tas garsas apie nuostabų kle
bono gerumą. Stebėjimuisi 
nebuvo galo. Atsisakė pini
gų! Atsisakė ne šiaip kelių 
rublių, o tūkstančių. Tikras 
pasišventimas neturtui, mei
lė dievui, pavyzdys tikintie
siems.

Kalbos, lyg audros sukeltos 
’didžiulės bangos, dar tebepū
to po kaimus, po kolūkius ir 
miestelius, o Pajuodienė pa
mažu jautėsi vis geriau ir 
geriau. Nuo veido lyg šešėlis 
nuslinko pilkuma, skruostai 
paraudo. Moteriškė pagyvė
jo.

Vieną, dieną palatos gydy
tojas pasiūlė jau vykti į na
mus. Ir ligonė, jau gerokai 
sustiprėjusi, autobusu atva
žiavo atgal į Jurgiškį.

Kiek apsitvarkiusi savo ka
maraitėje, įėjusi į senas ve- 
žes, suskatty Nulapnoti į baž
nyčią, padėkoti dievui už su
grąžintą sveikatą. Bažnyčioje

/ i

nebesiklaupė už pilioriaus ant 
šaltų grindų. Atsisėdo į 
klaupkas prie didžiojo alto
riaus.

Vos tik susikaupė padėkos 
maldai, šalia prisėdo seselė 
Genefa. Nežymiais linktelė
jusi, išsitraukė rožančių, pa
skui vartinėjo maldaknygę. 
Kai Pajuodienė, baigusi mer 
stis, persižegnojo, vienuolė 
pašnibždomis ją užkalbino:

— Tai jau, širdele, pasvei
kai? . . Nepasikvietė vieš
pats!

— Ačiū jam . . .
— Pasigailėjo. Lafeai pasi

gailėjo. Buvai vienai koja po 
žeme. Išmeldėme. Pagyvenk 
dar, suspėsi ir tenai.

— Ačiū, tamstai ir kunigė
liui ačiū. Gyventi dar tikrai 
norisi.

— Ir pagyvensi!. . O kodėl 
nepagyventi. Pensiją (gauni/ 
šitiek pinigų turi. Bet, širde
le, ir bažnyčios nepamiršk. Ir 
kam tuos tūkstančius po kak
lu nešioji. Ar raištis nutruks, 
ar . . . dar kas užpuls. Žinai, 
kokių žmonių dabar yra. Už 
rublį ir tai. . . Dievo nebijo!

— Taigi, taigi, sesele. Ir 
gerai pinigai, ir sunku su jais. 
Daviau kunigėliui, nepriėmė. 
Toks jis šventas žmogus. Sa
ko, turtas dievą iš širdies 
išgina. O aš dievulį taip my
liu, taip myliu.

— Sakau, bažnyčiai. Dvi
gubai už tai gausi. Aš pakal
bėsiu su klebonu. Pakalbėsiu.

— Jeigu tik galėtumėt, se
sele. Aš ir dabar jums atiduo
čiau. Bijau aš net vakare iš 
namų išeiti. Kai tik kas nu
švilps, man ir širdis iškren
ta. Regis, puls. Argi nežino, 
kad nešiojuos.

Galiu paimti. Bet tik 
norėdama tau padėti.

Ir jos, kiek pasimeldusios, 
iššlumšėjo iš bažnyčios. Ka
maraitėje Pajuodienė, prase
gusi suknelės iškarpą, ištrau
kė krepšelį iš po kaklės. Su 
didžiausiu dėkingumu ji įda
vė vienuolei Genefai. Jos kuo 
karščiausiai pasibučiavo, o 
Pajuodienė net apsiverke. 
Dar yra pasaulyje gerų žmo
nių, kurie rūpinasi tavimi nei 
kviesti, nei prašyti. Yra gerų 
žmonių.

O garsas apie klebono do
rybes vis dar tebesklido po 
parapiją. Tikinčiųjų akyse jis 
pasidarė žmogus.

* * *
Praėjo kiek laiko. Pajuo

dienė iš anūkės gavo laišką. 
Ji rašė, kad turinti butą. Yra 
šiltas ir šaltas vanduo. Ir 
dujos yra. Kvietė senelę at
važiuoti su ja gyventi. Mies
te esą kur kas geriau. Grei
čiau ir gydytoją prisikviesti. 
O ir bažnyčia netoliese. Kai- 
mynyštėje yra moterų iš jų 
Starkonių kaimo. Turės su 
kuo ir susieiti. .

Ilgai rankose vartė laišką. 
Galvojo, mąstė. Anūkė ligo
nine pasirūpino. Nepamiršta 
ir toliau. Bet ir čia: nors ir 
svetimos moterys, susigyve
no su jomis. Ir klebonas kaip 
reta. Ir seselė vienuolė: tokia 
jau rūpestinga. Tačiau Pajuo* 
dienei pabodo žiemą šaltį kęs
ti: krosnis neapšildo kaip rei
kiant. Vanduo kieme. Ir dujų 
nėra. Ir davatkos tokios irz
lios, piktos kartais pasidaro, 
nė kur nuo jų dingti. Susivi
liojo kvietimu ir ėmė ruoštis 
pas anūkę.

Prisiminė pinigus.
Nužingsniavo pas kelboną 

jų atsiimti. Dvasios tėvą rado 
kieme prie “Žigulio” betriū
siantį. Neperseniai nusipir
ko, susipažinti panoro. Pama
tęs Pajuodienę, metė visus 
darbus, įsivedė į kambarį, už 
stalo pasodino, šaltmėtinės 
arbatos, kad širdį sustiprin
tų, atnešė. Klausinėjo apie 
sveikatą, patarinėjo, kaip 
tvarkytis, kad liga nepasikar
totų. Kai Pajuodienė užsimi

nė ko atėjusi, klebonas nuste
bo: ,

— Mano brangute, — tarė 
jis geraširdiškai. — Prisime
ni, pinigų aš iš tavęs neė
miau, o tik pasakiau, kad 
turtas neleidžia širdyje dievo 
šventyklą sukurti. Ir iš tiesų: 
Jėzus Kristus savo eucharis
tiniu gyvenimu duoda netur
to, medžiaginių gėrybių pa
niekinimo pavyzdį. Jeigu ap
mąstysime eucharistijos pa
slaptį, tai pamatysime, kad ji 
yra^ neturto parodymas ir 
godumo panieka. Šventieji 
nieko neturėjo, o tu gauni 
pensiją. Dorai pasielgei pini
gus bažnyčiai paaukodama. 
Tai ko iš manęs dar norėjai? 
• • •

Pajuodienė pasijuto nu
skriausta. Su sesele Genefa, 
rodos, nekalbėjo apie paau
kojimą, o tik apie padėjimą. 
Dalelę kokią, žinoma, skirtų. 
Bet visus > . .

— Norėjau su savimi turė
ti. Pinigas, supraskit . . . — 
ji* nebaigė sakyti, susigėdo, 
kad pinigas visiems gyviems 
žmonėms reikalingas.

Klebonas ūmai pakėlė bal
są:
l — Kai per dievo malonę 
pasveikai, tai, užuot akis kė
lusi į dangų, pradėjai laimės 
ieškoti žemėje. Pamiršai, kad 
viskas, kas žemiška — turtai 
ir malonumai — mūsų dvasi
nei sielai yra dulkės ir pur
vas. Visi pasaulio turtai ir 
malonumai negali žmogaus 
sielos patenkinti. Kristus yra 
pasakęs: “Nekraukite sau lo
bių žemėje, kur kandys ir 
rūdys ėda, kur vagys įsilau
žia ir vagia. Verčiau kraukite 
sau lobį danguje” (Mt 6?19- 
20). Pajuodien, savo sielos, 
sutvertos dangui, neatiduok 
pragarui. Tavo auka bažny
čiai yra dvasinis maistas, ge
riausias vitaminas sielai išga
nyti. Kai tu sirgai, už tave 
meldėsi visa bažnyčia. Ir mel
sis toliau, melsis ne tik čia, 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje, 
ir Azijoje, melsis ne tik krikš
čioniški, bet ir stabmeldiški 
kraštai, kur tik yra misijos 
... O kokia laimė tave lydi! 
Melsies prie vyskupo alto
riaus. Kasdien matysi apaš
talų įpėdinį, kuris šventosios 
dvasios yra paskirtas sielų 
ganytoju, kad pašventintų 
žmones tiesai.

Tau reikia dėkoti viešpa
čiui, kad jis auką maloningai 
priėmė.

Pajuodienė susigraudino. 
Pakėlė į kleboną ašarotas 
akis ir tarė:

— Kunigėli, jūs toks ge
ras. Taip išmintingai kvaišą 
moterį pamokėte. Kam man 
tie pinigai. . .

— Tepadeda tau dievas, — 
linktelėjo klebonas. — Nepa
miršk mūsų mažoje parapijė
lėje likusių. Nors per šventą 
Mykolą atvažiuok. Būsi lau
kiama viešnia.

Pajuodienė atsikėlė nuo 
stalo ir kupina gerumo išėjo 
iš klebono.

' I UPenktadienis, IJep<r I

Radviliškio rajono 
respublikos poetai. 1’. 
repetuoja instrument1,1

A. Palionio (EI. i 'A n 
koncerto metu.

TARPTAUTINĖM!* 1 ‘

Nepadėj0 
doleriai,

Jis darbuojasi
Kalifornijoje

Henry Winston
Lo$ Angeles. — Į Kalifor

niją iš New Yorko yra atvy
kęs Komunistų Partijos pir
mininkas Henry Winston pa
dėt rinkimui parašų už komu
nistų prezidentinius kandida
tus. Reikia surinkti visą 
100,000! Tai milžiniškos pa
stangos. Visi pažangiečiai 
kviečiami talkon.

Visame pasaulyje gjx 
mentuojami pirmalaik i b 11 
jos parlamento rinkimu 
zultatai. Jie neginčijau13’ 
do naują žymų rinkėju ”, 
taikų pakairėjimą. Už *1,111 
Komunistų partijos kaiidK 
tus balsavo 12 milijonu 
tūkstančių žmonių, arba d< 
giau kaip trečdalis visų r;)1” 
jų. Išrinkta 116 senatorėj 
227 deputatai komoms1. 
Komunistų partija depu1*1 
rūmuose gavo 48 naujas v 
tas, o senate — 22,

Italijos komunistų per g; 
ypač įspūdinga, prisimin 
sunkias sąlygas, kurion 
jiems teko dalyvauti rin. 
muose. Maža to, kad jie. ka 
ir bet kurios kapitalistin 
valstybės pažangus veikėj; 
neturėjo savo rankose tok 
galingo propagandinio apai 
to, kaip buržuazija. Dabar 
niuose rinkimuose prieš ltd 
jos komunistus, kaip nieką 
susitelkė visos vidaus ir t an 
tautinės reakcijos jėgos.

Užsienio kišimasis j lialij 
vidaus reikalus įgavo nesi 
neregėtą mastą. Dar nebul 
paskelbta neeilinių parlamd 
to rinkimų data, o .Jungtini 
Amerikos Valstijų a m basai 
Romoje, “New York Time 
pripažinimu, dažnai karto] 
JAV valstybės sekretoriai 
H. Kissingerio perspėji m d 
kad, komunistams vienoki 
ar kitokia forma ėmus dali 
vauti valstybės valdyme, bi 
“peržiūrėti” Vašingtono s ai 
tykiai su Italija. Net ruko I 
perspėjimą viešai pakart ot iI 
JAV prezidentas Fordas |

Po daugelio melų, tikriau 
šiai, taps žinoma, kiek dok 
rių šiems rinkimams išleid 
Amerikos kompanijos, (a 
ankstesnių rinkimų melu n 
kartą “sušelpusios" Italija 
valdančiąją krikščionių dd 
mokratų partiją. Ne an k j 
čiau, suprantama, paaiškės 
JAV Centrinės žvalgybų 
valdybos “žygiai", kuri rink 
mų išvakarėse Italijoje bud 
išvysčiusi labai akt v v lą v eiM 
lą.

“Gelbėti demokratijos sd 
jo ir agresyvioji Siaurės Al 
lanto sąjunga. Likus daugi.J 
kaip mėnesiui iki rinkimų lt J 
lijoje, Belgijos sostinėje BrjJ 
selyje posėdžiavęs šios sąjm] 
gos Politinis komitetas tryl| 
ka balsų prieš vieną priem| 
rezoliuciją, kurioje Limo s.| 
koma, kad “atsižvelgiant I 
būgštavimus, ar gales tun J 
cionuoti NATO, jeigu kai kt| 
rios šalys — Atlanto sąjuil 
gos dalyvės taps aukomil 
vidinės ardomosios veiklol



Penktadienis, Liepos Į July ] 16, 1976

Radviliškio rajono Baisogalos kultūros namai garsėja savo veikla. Čia dažnai svečiuojasi 
respublikos poetai, prozaikai, mokslininkai, aktoriai. Vakarais kultūros namuose 
repetuoja instrumentinis — vokalinis, vyrų bei moterų ansambliai.

A. Palionio [ELTA] nuotraukoje: Baisogalos kulturosiiamų liaudies šokių ansamblis 
koncerto metu. /

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Nepadėjo nei dievas, nei 
doleriai, nei grasinimai

Mano pirmieji 
Įspūdžiai is 
Tarybų Lietuvos

Visame pasaulyje gyvai ko
mentuojami pirmalaikių Itali
jos parlamento rinkimų re
zultatai. Jie neginčijamai ro
do naują žymų rinkėjų nuo
taikų pakairėjimą. Už Italijos 
Komunistų partijos kandida
tus balsavo 12 milijonų 620 
tūkstančių žmonių, arba dau
giau kaip trečdalis visų rinkė
jų. Išrinkta 116 senatorių ir 
227 deputatai komunistai. 
Komunistų partija deputatų 
rūmuose gavo 48 naujas vie
tas, o senate — 22.

Italijos komunistų pergalė 
ypač įspūdinga, prisiminus 
sunkias sąlygas, kuriomis 
jiems teko dalyvauti rinki
muose. Maža to, kad jie, kaip 
ir bet kurios kapitalistinės 
valstybės pažangūs veikėjai, 
neturėjo savo rankose tokio 
galingo propagandinio apara
to, kaip buržuazija. Dabarti
niuose rinkimuose prieš Itali
jos komunistus, kaip niekad, 
susitelkė visos vidaus ir tarp
tautinės reakcijos jėgos.

Užsienio kišimasis į Italijos 
vidaus reikalus įgavo tiesiog 
neregėtą mastą. Dar nebuvo 
paskelbta neeilinių parlamen
to rinkimų data, o Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasada 
Romoje, “New York Times” 
pripažinimu, dažnai kartojo 
JAV valstybės sekretoriaus 
H. Kissingerio perspėjimus, 
kad, komunistams vienokia 
ar kitokia forma ėmus daly
vauti valstybės valdyme, bus 
“peržiūrėti” Vašingtono san
tykiai su Italija. Netruko šį 
perspėjimą viešai pakartoti ir 
JAV prezidentas Fordas.

Po daugelio metų’, tikriau
siai, taps žinoma, kiek dole
rių šiems rinkimams išleido 
Amerikos kompanijos, jau 
ankstesnių rinkimų metu ne 
kartą “sušelpusios” Italijos 
valdančiąją krikščionių de
mokratų partiją. Ne anks
čiau, suprantama, paaiškės ir 
JAV Centrinės žvalgybos 
valdybos “žygiai”, kuri rinki
mų išvakarėse Italijoje buvo 
išvysčiusi labai aktyvią veik
lą.

“Gelbėti, demokratijos” sto
jo ir agresyvioji Šiaurės At
lanto sąjunga. Likus daugiau 
kaip mėnesiui iki rinkimų Ita
lijoje, Belgijos sostinėje Briu
selyje posėdžiavęs šios sąjun
gos Politinis komitetas tryli
ka balsų prieš vieną priėmė 
rezoliuciją, kurioje buvo sa
koma, kad “atsižvelgiant į 
būgštavimus, ar galės funk
cionuoti NATO, jeigu kai ku
rios šalys — Atlanto sąjun
gos dalyvės taps aukomis 
vidinės ardomosios veiklos

. . . rekomenduojama išplėsti , 
šios galimybės atveju įsipa- Į 
reigojimą dėl automatiško 
paramos suteikimo, kurį nu
mato Vakarų Europos sąjun
gos. sutartis . . .” Paprasčiau 

įtariant, Politinis komitetas 
juridiškai sankcionavo galimą” 

'NATO karinę intervenciją 
į Italijoje. Iš kitos pusės, Vą
škarų Europos “Bendrosios 
i rinkos” šalys paskubėjo šį 
pavasarį suteikti Italijos vy
riausybei dar vieną milijardą 
dolerių kreditų, nors šios ša
lies valstybinė skola jau virši
ja 15 milijardų dolerių. -

Krikščionių demokratų
pralaimėjimo akivaizdoje
juos nutarė aktyviai paremti 
Vatikanas. Apskritai švento
jo sosto kišimasis į Italijos 
valstybinius reikalus ne nau
jiena. Bažnytininkų sukurti 

! “Piliečių komitetai” atvedė 
11948 metais Italijos krikščio- 
! nis demokratus prie valdžios. 
! 1958 ir 1968 metais “Katalikų 
veikimo” organizacijoms pa
dedant išrinkti žmonės suda
rė apie pusę šios partijos 
atstovų deputatų rūmuose ir 
senate. Krikščionims demo
kratams galutinai susikom
promitavus, pastaraisiais 
matais šventasis sostas mėgi
no dėtis nebesikišąs į politi
ką. Tačiau, kai žinomi italų 
inteligentai katalikai sutiko 
balotiruotis pagal komunistų 
sąrašus, Povilas VI nebeiš
kentė. Keturias diertas tru
kusią Italijos vyskupų konfe
renciją, kuri turėjo svarstyti 
pasiruošimą rudens pasitari
mui “Evangelizacija ir žmoni
jos pažanga”, dievo vietinin
kas pavertė pasaulietiško 
parlamento rinkimų asamblė
ja. Prieita iki atvirų grasini
mų atskirti nuo bažnyčios 
katalikus, kurie rems komu
nistus. Tokių dalykų nebuvo 
girdėti nuo Pijaus XII laikų, 
kai Vatikanas, kiek beišgalė
damas, globojo Musolinio 
juodmarškini Js, laimino žmo
gėdrą Hitlerį/

Nors ir labai galingos jėgos 
stojo ginti Italijos krikščionių 
demokratų, birželio 20 d. įvy
kusiuose parlamento rinki
muose jiems vos-ne-vos pa
vyko išlaikyti ankstesnį man
datų skaičių (263) deputatų 
rūmuose, o senate jie prara
do tris vietas^lSS vietoj 138). 
Po rinkimų ir nesimpatizuo
jantys komunistams žmonės 
pripažįsta, kad teisi Italijos 
Komunistų partija, savo pa
reiškime pažymėjusi, jog da
bar nebeįmanoma valdyti Ita
lijos be komunistų, o juo 
labiau prieš komunistus.

A. Petkus

PRANAS ŠACIKAUSKAS
NAUJA AMERIKA

Jau 53 metai kaip buvau 
išvykęs iš savo Tėvynės. Va
žinėjau per daugelį šalių ir 
pamačiau gero ir blogo.

Gyvenau Argentinoje, Bo
livijoje, Peruose ir Urugvaju
je. Stebėjau, iš arti, žmonių 
gyvenimą, jų kovas už geres
nę ateitį. Visą laiką, nors ir 
toli nuo Tėvynės begyvenda
mas, palaikiau glaudžius ry
šius ir kur tik galėjau, pasi
taikius progai, skelbiau žo
džiu ir raštu mūsų tautie
čiams ir svetimtaučiams apie 
Tarybų Lietuvą, jos buvusius 
vargus, atgimimą ir busimąją 
šviesią ateitį.

Dabartės parvykęs Tarybų 
Lietuvoje pamačiau, savo 
akimis, kaip mūsų kraštas 
stato naują gyvenimą. Tokf, 
apie kurį rašiau ir skelbiau 
bebūdamas užsienyje.

Neišpasakytai džiaugiuosi, 
kad neapsivyliau, nes šian
dieninė Tarybų Lietuva su 
kiekviena diena žengia pir
myn į gyvenimo gerovę. Ra
miai galiu pasakyti, kad čia 
visiems gyventojams yra Už
tikrinta ateitis šviesi ir lai
minga. Pamačiau gyvenimą. 
Visi labai gražiai apsirėdę ir 
pragyvena su visais žmogui 
reikalingąis patogumais ir 
paslaugomis. Čia geriau gy
vena visi, negu Amerikoje. 
Dažnai prisimenu pasakoji
mus mūsų Urugvajaus lietu
vių delegacijos, kurie 1956 
metais, pirmu kartu apsilan
kė Tarybų Lietuvoje ir jiems 
drg. Justas Paleckis pasakė: 
“Jūs, greitoje ateityje, pama
tysite, kad mūsų Tarybų Lie
tuva, ir visa Tarybų Sąjunga, 
bus Amerika!” '

Aš dabartės galiu pasakyti, 
kad jau yra ir greitoje ateity
je bus dar geriau, nes čionais 
visas gyvenimas eina pir
myn, o kapitalistinėje tvar
koje viskas eina atgal.

Pranas Šacikauskas

Houston. — Valdžia paieš
ko astronautų ruošiamam į 
erdvę žygiui, kuris numato
mas 1977 metų birželio mėne
sį. Moterys irgi kviečiamos 
atsiliepti.

LAISVĖ

TARYBŲ LIETUVOS
NAUJIENOS ĮVAIRIOS ŽINIOS

UŽ TVIRTĄ TAIKĄ
Lietuvoje, kaip ir visoje 

Tarybų Sąjungoje, platų už
mojį įgavo kampanija už gin
klavimosi varžybų nutrauki
mą ir nusiginklavimą. Jos 
metu darbininkai, kolūkie
čiai, inteligentijos atstovai, 
besimokantis jaunimas pla
čiai pritaria pernai Pasauli
nės taikos tarybos priim
tiems dokumentams, vienin
gai pasirašo naująjį Stockhol- 
mo’atsišaukimą.

Sudarytas respublikinis 
komitetas šiam sąjūdžiui 
remti.

Gamyklose, mokslo įstaigo
se, kituose kolektyvuose 
vyksta gausūs taikos mitin
gai.

RESPUBLIKOS 
MOTERŲ ŽODIS

Vienos pirmųjų Stockhol- 
mo atsišaukimą pasirašė res
publikinio moterų aktyvo da
lyvės. Birželio 16 d. jos buvo 
susirinkusios Vilniuje aptarti 
pernai vykusių Tarptautinių 
moters metų renginių, numa
nyti ateities veiklos gairių. 
Savo pranešime Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
pavaduotoja L. Diržinskaitė 
ir kitos kalbėtojos pažymėjo, 
kad praėjusiais metais išties 
nemaža padaryta, gerinant 
moterų darbo ir buities sąly
gas.

PASIENIEČIAMS, 
KRITUSIEMS , 
DIDVYRIŲ MIRTIMI

Nemaža Tarybų Lietuvos 
pietiniuose rajonuose vietų, 
kur prieš trisdešimt penke
rius metus, pirmąją Didžiojo 
Tėvynės karo dieną, tarybi
niai kariai pasieniečiai stojo į 
žūtbūtines grumtynes su be
siveržiančiu priešu, didvyrių 
mirtimi krito nelygioje kovo
je. Jų atminimą šventai sau
go Tauragės, Jurbarko, Kap
suko, Lazdijų, kitų rajonų 
pasienio vietovių gyventojai.

Lazdijiečiai šiemet įrengė 
memorialą karių didvyrių at
minimui.

Birželio 18 dieną įvyko iš
kilmingas naujojo memorialo 
atidarymas. f

GINTARINIAME 
PAJŪRYJE

Kurortinis sezonas prasidė
jo didžiausiame Lietuvos pa
jūrio kurorte — Palangoje. 
Kaip ir kasmet, miestas vasa
rotojus pasitiko naujais poil
sio namais, valgyklomis, poil
sio kampeliais.

Jei praėjusį penkmetį ku
rorto tvarkymui ir puošimui 
išleista daugiau kaip 20 mili- 
nų rublių, tai šį penkmetį šios 
išlaidos bus žymiai didesnės.

SAN FRANCISCO, CAL.

Mirus

Agatha Norkus
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnui Art ir marčiai 

Marcei-Donna, giminėms, draugams ir pažįstamiems.
Ilsėkis ramiai Cypress Lawn kapinėse.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 153 KP.
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 58 KP.

Valdybos ir nariai

GULFPORT, FLA.

Mirus

Charles Yusius
Reiškiame gilią užuojautą giminėms, artimiesiems 

bei draugams.

L.L.D. 45 KP. VALDYBA ir NARIAI
St. Petersburg, Fla.

TSRS VALSTYBINEI 
PREMIJAI

Tarp kandidatų, pristatytų 
šių metų TSRS Valstybinei 
premijai mokslo ir technikos 
srityje gauti, yra ir grupė 
Tarybų Lietuvos žemės ūkio 
mokslininkų, daugiausia Lie
tuvos Žemdirbystės moksli
nio tyrimo instituto bendra
darbių, mokslinio darbo “Že
mių sukultūrinimo ir jų inte- 
tensy vaus naudojimo kultūri
nėms pievoms'ir ganykloms 
pažangios technologijos su
kūrimas ir įdiegimas” auto
rių.

Žinomas chirurgas profeso
rius Algimantas Marcinkevi
čius kartu su įžymiais šalies 
medikais N. Amosovu ir B. 
Koroliovu pristatyti premijai 
už įgytų širdies ydų chirurgi
nio gydymo problemų nagri
nėjimą. |

Kandidatų literatūros, me
no ir architektūros premi
joms gauti tarpe — nusipel
nęs meno kolektyvas, dviejų 
tarptautinių konkursų lau
reatas — Lietuvos styginis 
kvartetas. Tokiam apdovano
jimui taip pat pristatytas žL 
nomas grafikas Stasys Kra
sauskas (už graviūrų ciklą 
“Amžinai gyvi”) bei naujųjų 
Operos ir baleto teatro rūmų 
projekto autorė architektė 
Nijolė Bučiūtė drauge su ke
letu šios statybos vadovų.

Paruošė T. Gečienė

Komunistas 
svarbiame poste

Pietro Ingrao
Roma. — Italijos parla

mento Atstovų Rūmų pirmi
ninku išrinktas žymus komu
nistų Partijos veikėjas Pietro 
Ingrao. Už jį balsavo ir krikš
čionys demokratai.

Roma. — Italijos kabinetas 
rezignavo. Prezidentas Leo
ne paskirs Krikščionių Demo
kratų Partijos vadą sudaryti 
naują kabinetą. Bus stengia
masi į koaliciją vėl įtraukti 
Socialistų Partiją.

Cairo. — Egipto vyriausy- j 
bės žmonės griežčiausiai pa
smerkė Izraelio militarįnį žy
gį kaipo agresiją prieš Ugan- j 
dą.

Beirut. — Palestinos Išlais- j 
vinimo Organizacija pasmer- Į 
kė prancūzų lėktuvo grobikus 
ir Izraelio žygį. Jie sako, kad 
abudu šitie veiksmai neturi; 
jokio pateisinimo.

Manila, Filipinai. — Per 
Amerikos čia atliekamas mili- 
tarines praktikas iš lėktuvo) 
nukrito bomba ir užmušė 41 
žmones. Kam tokie militari 
niai manevrai reikalingi ir) 
kam Filipinuose, už tūkstan
čių mylių nuo Amerikos?

Seoul. — Pietų Korėjos' 
fašistinė valdžia paleido iš į 
kalėjimo 18 kunigų. Jie buvo! 
įkalinti “už simpatizavimą ko-' 
munistams”. Liaudies protes- į 
tai privertė juos paleisti.

Pekinas. — Ir Kinijos spau-I 
da pasmerkė Izraelio agresiją 
prieš Ugandą. Jos militarinį j 
žygį išlaisvinimui įkaitų laiko j 
nepateisinamu.

Pekinas. Po penkiolikos 
metų pertraukos pagaliau ta 
po atnaujinti diplomatiniai 
ryšiai tarp Kinijos ir Indijos. 
Čia jau atvyko ir pradėjo 
savo pareigas eiti Indijos am 
basadorius.

Barcelona. — Čia streiku© 
ja Motor Ibrica traktorių 
įmonės darbininkai. Jie lie
pos 6 dieną buvo surengė 
demonstraciją. Policija ją su
triuškino pagalba dujinių 
bombų ir kulkų.•

Vakarinis Berlynas. — Čia 
keturios moterys sėkmingai 
pabėgo iš kalėjimo. Jos buvo 
įkalintos už teroristinius 
veiksmus.

East Orange, N. J. — 
Liepos 6 d. naktį čia į Mark ir 
Jacqueline Arnoldų namus 
įsiveržė dvi ginkluotos plėši
kės ir pareikalavo pinigų. Kai 
Mark pasakė, kad jis tuo 
tarpu pinigų neturi, viena 
plėšikė paleido šūvį ir ant 
vietos jį nudėjo. Taip policijai 

/pasakoja Jacqueline.

N. JERSEY ŽMONĖMS 
NAUJAS APSUNKINIMAS

Trenton, N. J. — Valstijos 
seimelis nubalsavo įvestŲval- 
stijos valdžiai mokėjimą mo
kesčių (taksų) nuo pajamų. 
Seimelio nutarimą guberna
torius Byrne užgyrė.. Taksai 
bus nuo 2 iki 2.5 procento. 
Tai gana aukšti mokesčiai ir 
didelis žmonėms apsunkini
mas.

Ikišiol tokių mokesčių New- 
Jersey valstijoje nebuvo.

ŽUVŲ 9,000 ŽMONIŲ!
Jakarta. — Indonezijos 

valdžia raportuoja, .kad įvy
kusiame žemės drebėjime žu
vo apie 9,000 žmonių.

JAU SUDARYTAS 
ISPANIJOS KABINETAS

Madridas. — Karalius Car
los pagaliau jau turi sudaręs 
naują Ispanijai kabinetą. Vi
sas kabinetas susideda išimti
nai iš buvusio diktatoriaus 
Franco šalininkų. Premjeru 
paskirtas Adolfo Suarez Gon
zales.

Karalius norėjęs ką nors 
įtraukti j kabinetą iš opozici
jos, bet nesurado veikėjo, 
kuris sutiktų būti frankistų 
įrankiu bei pastumdėliu.

5 tas puslapis

Jacksonville, Fla. — Šio 
miesto majoras Hans Tanzler 
neseniai tapo išrinktas Nacio- 
nalės Miestų Lygos pirminin
ku. Dabar jį teismas apkalti
no papildyme po priesaika 
melagystės ir korupcijoje. 
Nieko sau pirmininkas!

Detroit, Mich. — General 
Motors atšaukė U* parduo
tus naujus automobilius. Jie 
defektingi ir t> “i būti tuoj 
pataisyti. 

t f*

Baltimore MA — Miesto 
taryba priėmė . ezoliuciją, 
kurioje raginama sumažinti 
militarines išlaidas, kad būtų 
galima įvykdyk socialiniai 
naudingus p/-y - i s. Cįa tai
kos šalininką pasidar
buota.

San Francisco. - - Paskelbi
mas bausmės lw.es Patricia 
Hearst vėl at įdėt iki spalio 
mėnesio. Jos proto padėtis 
dabar tiria.. ■■ iigor"ėję. .Ją 
teismas pripažino n .ta daly 
vavime banko apip-ėšimp.

©
Chicago, III. — Su 1 iepos 16 

dieną turi būti oaigtas rinki- 
mąs parašų už komunistų 
prezidentinius kandidatus 
Gus Hali ir Jrrvis Tyner; 
Reikia valstijos sekretoriui 
priduoti 35,000 oarašų. Ener- 
ginsa* vedamas parašų rinki
mas.

New Yfwkas. — A įerikos 
Žydų Kongresas pasmerkė 

un in 1 Tautų sekretorių 
Waldheim, kam jL pasakė, 
kįid Izraelio žygis yra sulau
žymas Ugandos tautinio su
vereniteto.

New Yorkas. — Liepos 9 d. 
du kriminalistai Manhattano 
Central Parke pagrobė mote
riškę, ją išprievartavo ir at
vežę į Brooklyn© Central Par
ką paleido.

Albany, N. Y. — New 
Yorko Valstijos Aukščiausia
sis Teismas atėmė buvusiam 
prezidentui Richard Nixonui 
teisę šioje valstijoje prakti
kuoti advokato profesiją. Šio 
teismo žygio priežastis: Nixo- 
no susitepimas su Watergate 

) skandalu. Skaudus jam mo
ralinis « m ūgis.

REAG N - FORDO 
PARTNERIS?

Prez’^ 'ntas viešai pareiš
kė, ka Ą oponentas Ronald 
Reagan būtų jam priimtinas 
viceprezidentiniu kandidatu, 
jeigu republikonų konvencija 
jį nominuotų. Daug kas ma
no, kad taip ir bus padaryta.

| Tokia kombinacija, girdi, su
vienytų Republikonų partiją 
ir labai padidinLs’ progą repu- , 
blikonams ląįmėt' rinkimus.

LABAI SVEIKAS 
REIKALAVIMAS

Washingtonas. — Kong- 
resmanas Ronald Dellums, 
demokratas iš Kalifornijos, 
pateikė Kongresui rezoliuci
ją, kurioje reikalaujama 
Puerto Ricai suteikti nepri
klausomybę. Tai pirmas toks ■ 
pasiūlymas Kongresui. Rei
kia linkėti Dellumso pastan
goms pilno pasisekimo. Visa 
Amerikos pažangioji visuo
menė jį karštai sveikina.

MIRĖ BUVUS 
PREZIDENTAS

Iš Vokietijos pranešama, 
kad lie os 7 dieną mirė buvęs 
Vakar Vokietijos prezideny 
tas Gt tav Heinemann. Buvo 
76 meių amžiaus ir preziden
tavo tarp 1969 ir 1974 metų. 
Jis bi v o socialdemokratas. 
Prezidento.postą jis perėmė 
1969 mę/ais. Iš profesijos 
buvo advokatas.
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KANADOS ŽINIOS
• • v • • fMirė V. Žilinskas Montreal, Ont.

Toronto. — Birželio 5 dieną 
palaidojom seną torontietį 
Vincą Žilinską. Jis mirė,eida
mas 83 metus: Buvo kilęs iš 
Lietuvos. Kanadon atvyko 
1926 metais. Lietuvoje paliko 
sesuo Antanina, o Rocheste- 
ryje sesers duktė Lilija Se
rvians (būvi d Barauskaitė), 
Toronte kitos sesers duktė 
Elvira Davide ic. Taipgi gi
minaičiai Bruno Brooks ir 
Ruth Gold.

Visi dalyve Irodotuvėse. 
I kapus palyd o 10 mašinų. 
Šermeninėj, prieš išlydint, J. 
Morkūnas trurr ?a«, bet labai 
vaizdžiai, a o H’dino V. Ži
linsko chare .1 " jo nueitą
kelią. Taip 1 etoai gražią 
eulogiją par eserėčia Li
lia Semans.

SUSIRGO
P. Kisielienė kuris laikas 

negaluoja su gerkle, ‘ lanko 
ligonines. Taip pat susirgo J. 
Vilkelis, N. Mikulienė ir M. 
Tautkuvienė. Linkiu visiems 
greit pasveikti.
IŠSIKĖLĖ

Buvę ilgamečiai montrea- 
liečiai A. K. Keršiai išsikėlė 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
Vai David, Que. Keršiai yra 
ilgamečiai Sūnų ir Dukterų 
Draugijos nariai. K. Keršie
nė per ilgus metus šeiminin
kavo draugijų parengimuose.

Gaila, kad jų netekome 
Montreale, bet linkime gra
žiai įsikurti naujoje vietoje ir 
ilgo sveiko gyvenimo. J-na

Moterų klubo narėms -
Niujorko Lietuvių Moterų Klubo vasarinis susirinkimas 

su vaišėmis įvyks sekmadienį, liepos 25 d., 1 vai., pas narę 
Onutę Babarskienę, 86-23 — 105th Street, Richmond Hill, 
New York.

Prašome visas nares tą dieną užfiksuoti savo mintyse, kad 
niekur kitur neapsiimtūmet dalyvauti. Valdyba

WORCESTER, MASS.

PIKNIKAS, PIETŪS ir KONCERTAS

Spaudos naudai

MIAMI, FLORIDA

Laidotuvi 'įMyviai buvo 
pavaišinti L^ ...avi ; salėj, 160 
Claremont t

Vincui teko u.,- fauti pir
mame kr Rui . caro ar- j 
mijoje, u oūti irontuose. j 
Taipgi jis pergyveno revoliu
cijas.

Kanadoje jis priklausė prie 
lietuvių pažangių organizaci
jų, aktyviai veikė jose. Buvo 
didelis mėgėjas muzikos, mo
kėjo groti armonika, skam-; 
binti pianu. Daug metų buvo 
“Liaudies Balso” vajininkas. 
Tik per pastaruosius 10 metų 
jis niekur nebedalyvavo, nes 
jąm buvo labai sunku vaikš-: 
čioti. Mirė senelių namuose.

Lai būna jam lengva Kana
dos žemelė, o likusiems gimi
nėms — gilfužuojauta.

Reporteris

Montrealio lietuvių koloni
ja yra graži ir garsi. Daugelis 
jos jaunuolių lanko aukštą
sias mokyklas.

Man į širdį įkrito mielųjų 
Marytės ir Kasparo Šimkų 
šdpna. Jie abudu yra darbo 
žmonės. Jų vyriausias sūnus 
jau diplomuotas daktaras. 
Antrasis sūnus už poros metų 
bus daktaras. 19-metė dukre
lė susižiedavusi su inžinieriu
mi. Jauniausia dukrytė nepa
prastų gabumų muzikoje.

Abudu tėvai dalyvauja mū
sų sueigose.

Linkiu sėkmės jūsų šeimai.
P. B. Grandma

Nuo Redakcijos: Jūsų 
straipsniu apie draugijos pik
niką negalėsime pasinaudoti. 
Atleiskite. Prašome rašyti 
trumpiau ir aiškiau.

MONTREAL, CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juūzas Vekteris
mirė 1971 m. liepos 14 d.

Jau penkeri metai kai mirė mano brangus ir mylimas 
vyras ir vaikų tėvas Juozas.
' Liūdime Tav^s, brangusis, su skausmu ir ilgesiu f 
širdyse. Ilsėkis ramiai. Tavo kapą aplankome dažnai 
ir papuošiame gėlėmis. Liūdinti—

Žmona - VALERIJA VEKTERIENĖ 
Duktė - DANUTĖ
Sūnus - JUOZAS SU ŠEIMA

Lietuvių Socialio Klubo pa
talpose puikiai paminėta 
J. A. V. nepriklausomybės 
dviejų šimtų metų sukaktis.

Liepos 4 d. surengta sueiga 
su pietumis ir koncertu buvo 
labai sėkminga. Susilaukė 
gausaus dalyvių antplūdžio. 
Estradą puošė šiam istori
niam momentui pritaikyti už
rašai ir puikios rožės.

Ypatingai gražiai praėjo il
ga bei įvairi programa. Mary 
Koch, pasveikinus svečius 
dalyvius, perstatė Aido choro 
pirmininkę M. Navickienę, 
kuri pravedė meninę progra
mą.

Choras atidarė programą 
su Amerikos himnu, Birutei 
Ramuškaitei akomponuojant. 
Dainavo ir visa publika. Po to 
Aido choras gražiai sudaina
vo dvi liaudies dainas “Suli
ko” ir “Čia mano tėvynė”. 
Marytė Nevins solo, prita
riant moterų chorui , sudaina
vo “Lauksiu tavęs ateinant” 
ir moterų choras — “Sesutėle, 
ar žinai?” Toliau sekė muzi
kas Nakrošius, sudainuoda
mas dvi liaudies dainas solo, 
akomponuodamas sau pianu 
ir su publika — “Kai aš turė
jau kaime mergelę”.

I
Po to sekė Marytė Nevins, 

pritardama sau su akordeo
nu, gražiai padainavo dvi dai
nas ir dar pagrojo polką.

Antrą dalį pradėjo Ukrai
niečių choras. Jie dainavo 
labai harmoningai keturias 
liaudies dainas. Toliau sekė 
solo. Augustinas Iešmantą 
padainavo dvi dainas — 
“Augau aš pas tėvelį” ir 
“Saldus alus”, ir trijo — 
Marytė Nevins, Natalija leš- 
mantienė ir Aųgustįnas Ieš
mantą — padainavo “Tėvynė

Lietuva”. Pianu akomponavo 
Birutė Ramuškaitė ir taip 
pat padėjo dainuoti.

Aido choras programą už
baigė,sudainuodamas “Ke
liaujame su daiha” ir “This 
Land Is Your Land”.

Svečiai labai šiltai sutiko ir 
energiškai plojo visiems pro
gramos pildytojams. Beje, 
buvęs Aido choro mokytojas 
Julius Krasnickas dabar atos
togauja Lietuvoje, tai šis ne
lengvas darbas teko atlikti 
Marytei Nevins. Ji sumokino 
visą chorą ir moterų grupę. 
Visiemst pianu akomponavo 
Birutė Ramuškaitė?

c .Kaip ar visuomet, virtuvėje 
dirbo Marytė ir Juozas Ne
vins. Jiems talkininkavo: M. 
Navickienė, N. lešmantienė, 
Blanch Navikis ir eilė kitų. 
Gėles atnešė E. Aimantienė. 
Estradą papuošė J. Nevins, 
A. Iešmantą ir A. Nevins.-

Po programos ir vaišių sve
čiai ilgai šnekučiavosi, pasi
dalino parengimo įspūdžiais, 
pasidžiaugė gražiai praėjusiu 
koncertu. Skirtantis į namus, 
linkėjome vieni kitiems lai
mingų atostogų ir iki pasima
tymo.

Šia proga primename, kad 
klubas nebus uždarytas, bet 
tik nebus gaminami pietūs, o 
rugsėjo 5 d. bus klubo atida
rymas su pietumis. Klubo 
valdybos vardu dėkoju vi
siems, kurie kuo nors prisi’dė- 
jot ir pasidarbavot.

N. lešmantienė

parengimai: L. L. t). 75 
kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadieniais — liepos 25 d. 
ir rugpiūčio 22 d. Pradžia 12 
vai.' su pietumis.

L.L.D. 75 kuopos Valdyba
________________________________

10 metų Floridoje

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Vincui Žilinskui
įteiškiame gilią užuojautą jo sesutei Antaninai 

(Lietuvoje), sesers dukrai Lilijai Semans ir jos šeimai 
(Rochesteryje), sesers dukrai Elvirai Davidovič ir jos 
šeimai (Toronte) ir kitiems giminėms.

J. Valaitis

<J. J. Šinkūnai P. 0. Pajuodžiai
L Rukienė A. M. Berškiai
J. Rožukai P. Mockaitis
J. R. Kuktarai P. Bepirštis
J. Galskienė A. Jurgutaitis
J. A. Žuliai J. Kulokai
S. A. Poškai J. Morkūnai
M. A. Guobai J. Moskeliai
0. Vilkęlienė M. P. Šimkai
,S. J. Kuisiai A. Karosas
J. Leskevičius M,. Masiokai
V. Rimdeika, J. Rudzevičius
A. Leimonai P. Kunchus
J. Narush Ch. Morkūnas
P. Karpus J. A. Ylai
J. Mileriai Ch. A. Narusevičiai

Sakoma, kad saulėtoje Flo
ridoje žmogaus gyvenimas 
pailgėja. O kas gi nenori 
gyventi ilgiau? Tokia jau bio
loginė žmogaus prigimtis. 
Taip ir mes, gyvenome, dir
bome sau ir pažangiose orga
nizacijose, ypač vadinamoje 
“šaltoje” Mass, valstijoje. 
Bet metai bėgo ir mūsų plau
kai žilėjo. Metų našta darėsi 
sunkesnė — reikėjo ieškoti 
šilumos ir naujų draugų. Flo
ridoje pažinojome gerus 
draugus M. ir J. Kochius. Jų 
kvietimu 1965 metais atvyko
me pasidairyti, susipažinti su 
Florida. Tai čia ir buvo galas 
kelio.

Su draugų Kochių patari
mu ir širdingu talkavimu pra
dėjome gyvenimą Floridoje, 
jos "saulėtame klimate. Čia, 
North Miami Beach rajone, 
tapome draugų Kochių kai
mynai, įsigijome nųpsavą pa
stogę. Žinoma, tai ėmė laiko, 
darbo ir rūpesčių. Prie to, 
Floridoje, kaip ir visoje šalies 
sistemoje, pakankamai yra 
dolerinių medžiotojų, kurie 
bando pasinaudoti iš nauja

kurių. Turėjome tokių bėdų 
ir mes, bet su draugų Kochių 
geru talkavimu-tai visa jau 
praeitis. Taip ir tos šaltos, 
snieguotos žiemos jau lieka 
tik atmintyje.

Esame patenkinti naujame 
gyvenime, nes čia taip pat 
radome savus draugus ir or
ganizacijas. Jau įžengus į 9-tą 
dešimtį metų savo gyvenimo, 
bet dar sykui su kaimynais, 
J. ir M. Kochiais, priklauso
me LLD ir LSK organizacijo
se, dalyvaujame jų sueigose 
ir veikloje. Skaitome pažan
giąją spaudą ir , pagal savo 
išgalę, teikiame jai paramą. 
Vadinasi, saulėta Florida ne- 
suvylė mus.

Minėdami savo gyvenimo 
dešimtmetį Floridoje, reiš
kiame širdingą padėkos žodį 
MarieJ&John Kochiams, ku
rie buvo ir dabar yra artimi 
mūs bičiuliai ir geri talkinin
kai Floridoje. Linkime ge
riausios sėkmės mūsų organi
zacijoms, kurios kovoja už 
visos . žmonijos pažangą ir 
taiką pasaulyje. .į

F; ir M. Kvietkai

V. A. CLEAN UP SERVICE Parduodamas Namas

New and used furniture — A 
bric-a-brac

Bought and sold 
Call after 5 P. M. - 843-3823

Vinnie — Ann

Hempstead, b. 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)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
10^-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

J. Sabaliauskas • I. Januiienė
" Liet. Literatūros Draugijos 7-ta Apskritis ir 11 Kuopa 

rengia
Sekmadienį, liepos 18 d., 12 vai.

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

vai. Dainų programa bus labai įvairi. Bus dainininkų 
grupė iš New Yorko Aido Choro; taipgi dalyvaus 
vietiniai solistai 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••••••••••••••••••••••••••••e •••••• •••••••••»•

t

Kadangi šis straipsnis praeitame numeryje išėjo su labai 
daug klaidų, tai čia jį perspausdiname ištisai.

Artėjant LDS 22-jam seimui

Rugpiūčio 13 ir 14 dienomis 
New Yorke, įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 22- 
asis seimas. Prabėgo 26 
metai 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 patį fraternalių or
ganizacijų, arba, kaip seryau 
buvo vadinamos, pašalpinių 
draugijų?kūrimąsi. Veikiau
sia tokios pilnos medžiagos 
jau nebebus galima surasti ir 
surinkti. Bent man tenka tik 
spėlioti apie tuos laikus.

Žinome, kad bebuvo kolo
nijos, kur buvo lietuvių, kad 
negyvuotų kokia nors pašal- 
pinė 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.

4

S u laiku ši veikla plėtėsi, ir 
fraternalės organizacijos pra- k 
įėjo kurtis nacionaline papė
de. Taip gimė katalikų SLR- 
KA, tautininkų SLA ir pa
žangiečių LDS.

Mano pažintis su fratęrna- 
lizmu prįajsidėjo 1924 m., kuo
met įstojau į SLA. Teko 
darbuptis 83 kuopoje ir 5-oje 
apskrityje. Visa eilė pažangių 
lietuvių dirbo ir ugdė šį Susi
vienijimą. Jame buvo visokių 
pažiūrų narių. Deja, centro 
vyriausybė nenorėjo skaity
tis su tokiais bariais. Ji buvo 
reakcionieriškų’pažiūrų ir pa
siryžus vesti visą organizaci
ją tuo keliu. Tas turėjo pri
vesti prie neišvengiamo skili
mo,

Taip ir įvyko 1930 metais. 
Tų metų seime pažangiečiai 
jautėsi turį daugumą teisėtai 
išrinktų seimo delegatų, nors 
centro valdyba bandė tai už
ginčyti. Buvo pareikalauta

E. N. JESKEVIČIŪTĖ
J 

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, išrinktP*seime dalyvau
ji.

Bet centro valdyba su Ge
gužiu priešakyje griežtai at
sisekė pažangietį isileisti į 
mandatų komisiją ir privedė 
prie to, kad Su policijos pa-' 
galba išmetė iš seimo visus 
tokios atstovybės reikalaut 
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 atskiros jaunimo kuopos, 
kurios, salia rūpinimosi ap- 
drauda ir pašalpa, steigė 
sporto ir kultūros grupes. 
Ypatingai sporto srityje buvo 
daug veikiama. Turėjome bo- 
lingd, golfė, krepšinio, beiz- 
bolės ir t. p. turnyrus.

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, fyet turė
tų jų daugiaū priklausyti. 
Man norisi šį reikalą pabrėž
ti: reikia traukti į LDS ne tik 
anūkus, bet ir proanūkius. 
Jie gali šioje organizacijoje 
rasti savo veiklai derlingą 
dirvą ir susipažinti su savo 
protėvių šalimi ir kultūra — 
sužinoti apie savas šaknis.

Siame seime tikimės sueiti 
daugelį buvusių veiklių ame
rikiečių. Ypač poseiminiame 
bankete bus daug atvykusių 
iš daugelio kolonijų buvusių 
ir esamų čia 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.

Buvo grūmojanti 
teroru, sako 
kapitonai

New Yorkas. — Dviejų 
burinių laivų “Towarišč” ir 
“Kruženštern? kurie dalyva
vo laivų parade, kapitonai 
skundžiasi, kad jiems buvo 
grūmojama teroru^ jeigu jie 
leis turistams įeiti į laivus. 
Todėl laivai buvo uždaryti ir 
niekas svetimas į juos neįlei
džiamas.

Kapitonai taip pat sako, 
kad New Yorko policija ne
parūpino laivams ir jų įgu
loms reikalingos apsaugos.

BRIEFS

Walter and Brone Kershulis 
at his Birthday party last 
year.

Good old summer time! 
People get to go outdoors 
more and that’s good for 

: their health. Our Brone and 
Walter Kershulis are very 
lucky to have a beautiful 
garden. They practically live 
there during the summer 

i months. No wonder they are 
so good and active regardless 
their high age.

They are not selfish peo
ple. They share their home 
and garden with other peo
ple. So many get-to-gethers, 
picnics and dinners have 
been there. They like compa
ny, and Walter and Brone 
make wonderful host and 
hostess. N. Y. Aido chorus 
members were invited over 
and spent a few hours in their 
gardan after rehearsal Satur
day, July 11. There was a 
beautiful table with food and 
drinks and good time was had 
by all. We are happy that 
Brone is back in the chorus.* '■ * *

May Stevens Baranik
July 4th weekend was a 

high point of celebrations and 
demonstrations. There were 
more than 30,000 people who 
marched in Philadelphia Sa
turday July 3rd called by the 
July 4th Coalition. The first 
contingent inthe parade was 
Native American Indian. 
There were also contingents 
of Africans, Palestinians, Ira
nians, and groups from many 
oppressed Latin American 
countries. About 95 percent 
of the demonstration was 
young. The marchers chant
ed, in English and Spanish, 
“The People United Will Ne
ver Be Defeated”.

I talked to Rudolf Baranik 
the night before he and his 
wife May left for demonstra
tion the following morning in 
a group by the bus. They 
sounded very enthusiastic.
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