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KRISLAI
Paremkime laikraštį 

vasaros metu.
Spalio revoliucijos

60-mečio minėjimas 
“Siunčiu naujus adresus” 
LTSR Moterų 
revoliucionierių prisiminimai

IEVA MIZARIENĖ
Širdingai prašome visų 

“Laisvės” skaitytojų ir rėmė
jų nepamiršti finansiniai pa
dėti išlaikyti laikraštį. Atro
do, kad šiais metais, daugiau 
nei kada nors pirmiau, per
daug aprimo visos kolonijos. 
Būdavo keliolikoje kolonijų 
vasaros metu rengiami pikni
kai paremti spaudą. Šiais 
metais veik nieko nesigirdi.

Kur dingo mūsų worceste- 
riečiai, brocktoniečiai, phila- 
delphiečiai, hartfordiečiai, 
waterburiečiai ir daugelis ki
tų kolonijų?

Visi žinome, kad laikraštis 
negali išsilaikyti be aukų.

□
Šį rudenį kiekvienoje kolo

nijoje, kur tik randasi pažan
giųjų lietuvių, reikėtų su
ruošti Spalio revoliucijos še
šiasdešimtmečio paminėjimą. 
Juk mūsų visas pažangus 
judėjimas prašvito, pagyvėjo 
įsikūrus pirmai socialistinei 
šaliai. Kiekvieno darbo žmo
gaus buitis, nepaisant kur jis 
begyventų, pasidarė švieses
nė.

Mūsų tarpe yra dar nema
žai žmonių, kurie prisimena 
tą taip svarbų įvykį ir galėtų 
papasakoti savo įspūdžius su- 
.sirinkusiems į paminėjimą.

“Siunčiu naujus adresus”— 
tokiu pavadinimu išėjusi Ele
nos Pušinienės 406 puslapių 
knyga, išleista “Vagos” leidy
klos, Vilniuje. Draugė Puši- 
nienė, žmona Broniaus Leo- 
no-Pušino, kuris buvo Lietu
vos Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto įgaliotinis dirbti 
Vokietijoje nuo 1927 iki 1931 
metų. Kiek knygoje prisimi
nimų, kiek papasakojimų 
apie tų laikų sunkią padėtį 
draugų, kurie vedė kovą 
prieš neteisybę, prieš bur
žuaziją!

Apie Lietuvos moteris, ku
rioms teko pergyventi kalėji
mus ir visokius žiaurumus 
buržuazinėje Lietuvoje, daug 
galima pasakyti. Džiugu, kad 
dabar jos netyli, prisimena 
tuos laikus ir dalinasi su 
skaitytojais.

Štai Vilniaus “Komunisto” 
šeštame šių metų numeryje, 
skaitome Antaninos Beitna- 
rienės prisiminimus “Komu
nistės širdimi.”

Ne kartą skaitėme, taipgi 
“Komuniste,” Miros Bordo- 
naitės prisiminimus apie visų 
mylimą ir nepamirštamą 
LKP CK Pirmąjį Sekretorių 
Antaną Sniečkų. Rašydama 
apie savo gyvenimo draugą, 
draugė Bordonaitė rašo isto
riją Lietuvos Komunistų Par
tijos veiklos tais baisiais lai
kais. Laukiame ir tikimės, 
kad su laiku bus išleista 
atsiminimų knyga Miros Bor- 
donaitės.

Mikalinos Meškauskienės 
pirmąją prisiminimų knygą 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos nariai prieš kelis metus 
gavo ir skaitė su didžiausiu 
įdomumu. Draugė Meškaus
kienė dabartiniu laiku rašo 
antrą knygą, tęsdama savo 
prisiminimus. Bravo!

Milijonai gali be laiko mirti 
nuo okupacinių ligų

Washingtonas. — Birželio 
28 dieną Senato komitetui 
liudijo Amerikos Darbo Fe
deracijos Industrinio depar
tamento sekretorius-iždinin- 
kas Jacob Clay man apie dar
bininkų sveikatai pavojų da
bartinėje pramonėje. Šian
dieninėje gamyboje yra nau
dojama daug įvairių chemika
lų bei dujų, nuo kurių darbi

Atnaujinta moksli
nio bendradarbia
vimo sutartis

Washingtonas. — Liepos 8 
dieną čia tapo atnaujinta 
mokslinio bendradarbiavimo 
sutartis tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos. 
1972 metais pasirašyta su
tartis išsibaigė. Visi sutinka, 
kad ji labai naudinga abiems 
pusėms. Per jos penkerių 
metų egzistavimą net 300 
abiejų šalių mokslininkų da
lyvavo įvairiuose simpoziu
muose. Tikimasi dar geresnių 
rezultatų per ateinančius 
penkerius metus.

Bus tiriamas 
jo protas

Luis Robinson
New Yorkas. — Neseniai 

Luis Robinson užgrobė pilną 
keleivių busą ir du keleivius 
nušovė. Dabar jis teismo 
patvarkymu padėtas į Kings 
County ligoninę jo protui 
ištirti. Iš tikrųjų, kas nors 
yra blogo su jo protu.

Cairo. — Buvęs Egipto 
religinių reikalų ministras 
Al-Zababi rastas nužudytas. 
Spėjama, kad tai mu’zulmonų 
fanatikų auka. Taipgi čia 
prieš kelias dienos gatvėje 
sprogo bomba ir sužeidė kele
tą žmonių.

Londone susikirti
mas tarp darbininkų 
ir policijos

Londonas. — Praeitą pir
madienį, liepos 11 d., prie 
foto nuotraukų apdirbimo 
įmonės, kurios darbininkai 
streikuoja, buvo darbo unijų 
suruošta didelė darbininkų 
solidarumo demonstraciją. 
Joje dalyvavo apie 11,000 
žmonių. Bet demonstraciją 
užpuolė 4,000 policininkų. 40 
demonstrantų ir 18 policinin
kų sužeisti ir pasiųsti į ligoni
nę. O 70 demonstrantų suim
ti ir pasodinti už grotų.

Belgrade. — Jugoslavijos 
valdžia deportavo 4 prancū
zus, kurie buvo atvykę 
triukšmauti prieš Tarybų Są
jungos delegaciją 35 valsty
bių konferencijoje.

ninkas gauna vėžį arba kitą 
kokią ligą. Jis sako, kad 
nesuskaitomi milijonai Ame
rikos darbininkų be laiko 
miršta nuo okupacinių ligų.

O senatorius Harrison Wil
liams pastebėjo, kad šiandien 
yra net 21,000 nuodingų 
chemikalų, ir nužiūrima, kad 
2,000 jų gali būti vėžio ligos 
priežastimi.

Darbo unijų spaudimu ir 
reikalavimu 1970 metais ta
po įkurta federalinė Okupaci
nio Saugumo ir Sveikatos 
Administracija. Ji ir turėjo 
kaip tik darbininkų saugumu 
ir sveikatos apsauga rūpintis, 
surasti pavojus ir juos paša
linti iš darbaviečių. Deja, 
kaip atrodo, per septynerius 
savo egzistencijos metus ta 
Administracija nieko svar
baus nenuveikė.

Popiežius prašo pa
galbos mokykloms

Vatikanas. — Popiežius 
Paulius VI išleido atsišauki
mą į pasaulio valdžias, kad 
jos finansiškai šelptų parapi
jines mokyklas. Jos tikinčių
jų aukomis nebegali išsivers
ti. Atsišaukimas ypač taiko
mas Jungtinėms Valstijoms. 
Čia bažnytinių mokyklų tink
las labai didelis. Jos gyvena 
finansinę krizę.

Būtų labai neteisinga, jeigu 
iš visų piliečių surinktais 
mokesčiais valdžia pradėtų 
finansuoti ir privatiškas reli
gines mokyklas.

Socialistinė
Kuba pirmauja

Havana. — Smarkiai auga 
Kubos prekybinis laivynas. 
Ji jau turi ir operuoja dide
lius 59 prekybinius laivus. 
Kadangi Kuba yra sala, pla
čiųjų vandenų apsupta, pre
kybinis laivynas yra būtinai 
reikalingas šalies ekonomikai 
vystyti ir plėsti.

Prieš 1958 metų revoliuci
ją Kuba teturėjo 14 prekybi
nių laivų. O šiandien jos 
prekybinis laivynas augimu 
yra pralenkęs visas kitas 
Lotynų Amerikos šalis.

Reikalauja pilno 
pasitraukimo

Pekinas. — Kinijos valdžia 
sako, kad Jungtinės Valstijos 
turi iš Taiwano (Formozos) 
ištraukti visas savo militari- 
nes jėgas pirma, negu ji 
tarsis dėl sumezgimo pilnų 
diplomatinių ryšių. Kinija 
Taiwaną laiko Kinijos dalimi, 
ir anksčiau ar vėliau jis bus 
prie jos sugrąžintas. Tuo 
tarpu Jungtinės Valstijos yra 
pripažinusios Taiwaną kaip 
atskirą valstybę ir vadina jį 
Tautine Kinija. Tik Amerikos 
ginklais dabartinis Taiwano 
režimas ir pasilaiko.

Sieks geresnių 
santykių

Singapore. — Pietrytinės 
Azijos Tautų Susivienijimo 
užsienio reikalų ministrai nu
tarė pradėti bendradarbiauti 
su Indokinijos šalimis—Viet
namu, Kambodija ir Laosu, 
komunistų vadovaujamomis. 
Tai didelis žingsnys link pa
dėjimo tvirtų pamatų šiame 
pasaulio kampe pastoviai tai
kai.

Jungtinių Valstijų ambasadoriaus Malcolm Toon [kairėje] 
pirmas susitikimas su Tarybų Sąjungos prezidentu Leonidu 
Brežnevu Maskvoje. Jų tarpe—tarybinis diplomatas Dimit
ri S. Nikoforov.

Carteris nuramino izraeliečius
Washingtonas. — Liepos 6 

d. Amerikos žydų organizaci
jų atstovai turėjo pasitarimą 
su prezidentu Carteriu. Jie 
labai patenkinti. Prezidentas 
juos užtikrino, kad jis Vidu
rio Rytuose siekia tokios

Nedarbas vėl 
žymiai padidėjo

Washingtonas. — Valdžia 
pranešė, kad nedarbo lygis 
per birželio mėnesį pašoko 
nuo 6,9 procento iki 7.1 
proc. Kaltina moteris ir jau
nuolius. Birželio mėnesį ne
paprastai daug, net 483,000 
jų pradėję ieškoti darbo. 
Žinoma, kad jie “kalti,” nes 
jie irgi nori ir pavalgyti, ir 
apsirengti, lygiai taip, kaip 
tie, kurie sėdi valdžioje.

Bet Darbo Departamentas 
praneša, kad urminės kainos 
per praeitą mėnesį .6 procen
to nupuolusios. Ypač maistas 
atpigęs. Bet vartotojai nejau
čia jokio atpigimo, kai nueina 
į krautuvę maisto nusipirkti.

Lėktuvo grobikai 
pasidavė

Praeitą sekmadienį du gin
kluoti piktadariai Maskvos 
aerodrome užgrobė didžiulį 
tarybinį keleivinį lėktuvą su 
78 keleiviais ir 7 tarnauto
jais ir privertė nusileisti 
Suomijoje. Bet ten po kelių 
valandų derybų pasidavė. 
Niekas iš keleivių ir įgulos 
fiziniai nenukentėjo.

Tarybų Sąjunga ir Suomija 
turi padariusios sutartį, pa
gal kurią lėktuvų grobikai 
turi būti deportuojami. Todėl 
ir šie grobikai būtų buvę 
automatiškai grąžinti į Tary
bų Sąjungą nubaudimui, jei
gu geruoju nebūtų pasidavę.

NE PIRMYN, BET ATGAL!
Plieno pramonė yra viena 

iš tų, kuriose darbo sąlygos 
labai pavojingos jų darbinin
kų sveikatai. Bet vietoje tą 
sąlygas gerinti, plieno kom
panijos planuoja dar pablo
ginti, sumažant darbininkų 
apsaugos reikalams lėšas. 
Pranešama, kad jos 1977 
metais tiems reikalams išleis 
6 procentais arba 2 milijo
nais dolerių mažiau, negu 
buvo išleista 1976 metais.

Pasirodo, jog plieno pramo
nės savininkai nėra išimtis. 
Geležinkelių kompanijos pla
nuoja sveikatos apsaugos rei
kalams lėšas sumažinti net 19 
procentų.

taikos, kuri būtų paremta tuo 
supratimu, jog arabiški raš
tai suteiks Izraeliui pilną 
pripažinimą ir su juo sumegs 
normalius diplomatinius ry
šius.

Taip pat prezidentas Carte
ris pataisęs savo nuomonę ir 
apie palestiniečius. Jis dabar 
jau nekalba apie jų teisę į 
savo nepriklausomą valsty
bę, bet kad jie būtų dalimi 
Jordanijos. O pirmiau buvo 
susidaręs įspūdis, kad mūsų 
prezidentas nori Vidurio Ry
tuose taikos beveik bet kokia 
kaina ir kad palestiniečiai 
turi turėti savo valstybę. 
Dabar jis sutinka su Izraelio 
nusistatymu, kad palestinie
čiai turi priklausyti Jordani
jai. Jų nepriklausoma valsty
bė tarp Izraelio ir Jordanijos, 
girdi, būtų pavojinga Izraelio 
saugumui.

Linksmos metinės
Hanoi. — Liepos 2-3 d. 

savaitgalyje vietnamiečiai 
minėjo pirmas tautos susivie
nijimo metines. Visuose 
miestuose įvyko linksmos, 
entuziastiškos demonstraci
jos. Ypatingai sostinėje Ha
nojuje vargiai buvo toks gy
ventojas, kuris būtų nedaly
vavęs eisenoje.
Atsišaukimas 
į pasaulį

Iš Londono praneša, kad 
ten gautas Sudano Komunis
tų Partijos kreipimasis į pa
saulį pagalbos prieš fašistinių 
militaristų siautėjimą. Atsi
šaukimą paskelbė Anglijos 
Komunistų Partijos organas 
“Morning Star.” Sudano ka
lėjimai užkimšti politiniais 
kaliniais. Pati Komunistų 
Partija veikia pogrindyje.

Pelnagrobių apetitai nepri
sotinami. Ir nesigirdi, kad 
valdžia skubintųsi darbinin
kus užtarti ir uždrausti jų 
samdytojams savo įmonėse 
bloginti darbo sąlygas ir sta
tyti į pavojų darbininkų svei
katą, ar net ir pačių gyvybę.

Washingtonas. — F. B. I. 
praneša, kad jis liovėsi ieško
jęs prieš dvejus metus dingu
sio Sunkvežimių Vairuotojų 
Unijos buvusio pirmininko 
James R. Hoffo. Nors Biuras 
jo ieškojimui išleidęs visą 
milijoną dolerių, bet pastan
gos veltui.

Darbininkai mobilizuojasi 
pataisymui jų reikalus 

liečiančio įstatymo
Washingtonas. — Liepos 6 

dieną įvyko organizuotų dar
bininkų atstovybės labai 
svarbi konferenciją. Ją su
šaukė Amerikos Darbo Fede- 
racijos-Industrinių Organiza
cijų Kongreso (AFL-CIO) Pil
domoji Taryba. Joje buvo 
atstovaujamos beveik visos 
mūsų darbo unijos. Dalyvavo 
125 atstovai.

Konferencijos tikslas: pa
ruošti Kongresui bilių, kuris 
pašalintų iš veikiančio Natio
nal Labor Relations Act anti- 
darbininkiškus punktus. 
Pav., įmonės darbininkai 
pradeda organizuotis į darbo 
uniją ir reikalauja, kad įmo
nės savininkai jų uniją pripa
žintų. Šis įstatymas patvar
ko, kad valdžios priežiūroje 
pirma turi būti leista darbi
ninkams nusibalsuoti, ar jie 
nori ar nenori, kad unija 
jiems atstovautų derybose su 
samdytojais dėl algų ir darbo 
sąlygų. Bet valdžia neverčia-

Ji esanti nekalta

Suzy Park Thomson
Washingtonas. — Per pen

kerius metus ji buvo sekreto
rė demokrato Atstovų Rūmų 
pirmininko Carl Alberto raš
tinėje. Ji kaltinama, kad ji 
buvo papirkta ir darbavosi 
Pietų Korėjos fašistinio reži
mo naudai.

Bet Suzy Park Thomson jai 
daromus kaltinimus užginči
ja. Ji esanti nekalta, ji tiktai 
šiaip sau draugavus su Pietų 
Korėjos valdžios atstovais 
Washingtone. Pati Thomson 
yra korėjietė ateivė, čia įsipi- 
lietinus. Jos metinė alga bu- 
vo$15,000!

Praleimėjo ir 
laimėjo. . .

Tokyo. — Per paskutinius 
22 metus Japoniją valdo 
dešiniųjų jėgų koalicinė Libe- 
ralinė-Demokratinė Partija. 
Liepos 10 d. parlamento 
rinkimuose jau nebelaimėjo 
daugumos vietų. Bet partijos 
vadui premjerui Takeo Fuku
da pavyko tris “nepriklauso
mus konservatyvus” savo 
partijos pusėn. Dabar nauja
jame parlamente jis turi 127 
vietas (viso yra 252 vietos) 
ir vėl galės Japoniją valdyti.

Sulaikė du 
tarybinius laivus

Pranešama, kad Švedijos 
valdžia sulaikė du tarybinius 
žvejybinius laivus Baltijos 
jūroje. Jie būk žvejoję tik už 
8 mylių nuo Švedijos kranto. 
Švedija yra patvarkius, kad 
užsieniečiai neturi teisės žve
joti per 12 mylių. 

ma, kad toks nusibalsavimas 
būtų greitu laiku pravestas. 
Kadangi paprastai valdžios 
žmonės simpatizuoja ne dar
bininkams, bet savininkams, 
tai balsavimo pravedima ati
dėlioja su tikslu duoti progą 
samdytojams darbininkus su- 
demoralizuoti ir sukurstyti 
prieš uniją. Konferencija nu
tarė reikalauti, kad įstaty
mas būtų pakeistas taip, jog 
turi būti leista darbininkams 
nusibalsuoti, kai tik samdyto
jai atsisako uniją pripažinti ir 
su ja derėtis dėl algų ir darbo 
sąlygų.

National Labor Relations 
Act įstatyme yra ir daugiau 
darbininkų atžvilgiu trūku
mų, paneigiančių darbininkų 
interesus, trukdančius darbi
ninkams susiorganizuoti, ku
rie turėtų būti pašalinti. Kon
ferencija nutarė tuoj susi
siekti su darbininkams prie
lankiais kongresmenais ir 
gauti jų pritarimą tokiam 
biliui. Taip pat būsią stengia
masi laimėti ir prezidento 
Carterio pritarimą.

Reikia tikėtis, kad darbi
ninkų pastangos nebus vel
tui. Ypač paskutiniuose rinki
muose daug kongresmanų ir 
tapo išrinkti darbo unijų pa
galba. Nėra jokia paslaptis, 
kad ir pats prezidentas var
giai būtų laimėjęs, jeigu di
džiosios darbo unijos nebūtų 
jo kandidatūrą parėmusios.

New Yorkas. — New York- 
New Jersey Port Authority 
nutarė prailginti nutarimą 
anglų-prancūzų lėktuvui 
“Concorde” neleisti naudotis 
Kennedy aerodromu. Fede
ralinė valdžia daro spaudimą, 
kad uždraudimas būtų panai
kintas.

D. Banionis—kandi
datas valstybinei 
premijai gauti

Vilnius. — Lenino ir TSRS 
Valstybinių literatūros, meno 
ir architektūros premijų ko
mitetas paskelbė sąrašą kan
didatūrų, kurioms leista da
lyvauti konkurse 1977 metų 
valstybinėms premijoms gau
ti.

Sąraše—Panevėžio Dra
mos teatro aktorius, TSRS 
liaudies artistas Donatas Ba
nionis. Drauge su grupe 
autorių ir atlikėjų jis prista
tytas premijai už meninės 
kino juostos “Misterio Mak 
Kinlio pabėgimas” sukūrimą 
“Mosfilmo” kino studijoje.

ELTA 
Kalėjimo gaisre 
5 kaliniai žuvo

Danbury, Conn. — Čia 
liepos 6 dieną Federaliniame 
kalėjime kilo gaisras, kuria
me penki kaliniai žuvo, o 71 
tapo sužeistas. Kai kurie jų 
tapo invalidais visą gyveni
mą .. .

Valdžia mano, kad vienas iš 
kalinių kalėjimą padegė. Bet 
kodėl tiek daug kalinių nu
kentėjo? Kodėl gaisrinės du
rys neveikė, kai kalėjimo 
sargai bandė jas atidaryti? 
Argi galima tikėti sargų pa
sakai, kad viduje kaliniai taip 
buvo prisigrūdę prie durų, 
jog jie nebepajėgę durų ati
daryti?
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Kas per vienos tos 
kruizinės raketos?

Kaip žinoma, vietoje bomberio B-l, mūsų vyriausybė 
nutarė pradėti masiniai gaminti taip vadinamas kruizines 
arba sparnuotąsias raketas.

Todėl svarbu mums visiems su jomis plačiau susipažinti. 
Apie jas žurnale “Laikas ir Įvykiai” (77.12) rašoma:

“Sparnuotosios raketos—nauja strateginio ginklo rūšis, 
gaminama JAV. Tai nedideli nepilotuojami lėktuvai, 
turintys reaktyvinius variklius. Šiuo metu JAV bando 
dviejų jų variantų pavyzdžius.—“Tomahauką” (pagal kari
nių jūrų pajėgų užsakymą) ir ALSM (pagal karinių oro 
pajėgų užsakymą).

Raketa “Tomahaukas” dydžiu neviršija paprastos jūrų 
torpedos. Jos diametras—0,53 metro. Ilgis—nuo 3,5 iki 6,4 
metro. Raketa turi turbo ventiliatorinį variklį, jos skridimo 
greitis iki 900 kilometrų per valandą. “Tomahaukas” gali 
nuskristi iki 3 tūkstančių kilometrų.

Raketa gali gabenti branduolinį užtaisą, lygų 200 
tūkstančių tonų trinitrotoluolo, tai 10 kartų daugiau, negu 
Amerikos atominės bombos, numestos 1945 m. į Hirosimą, 
galingumas.

“Tomahaukas” gali būti paleidžiamas iš povandeninių arba 
paprastų laivų, taip pat iš antžeminių stacionarinių arba 
judančių paleidimo įrenginių bei iš lėktuvų.

Raketa ALSM daug kuo panaši į “Tomahauką.” Jos ilgis 
4,2 metro, diametras—0,6 metro. Sparno ilgis iki 2 metrų. 
Svoris—800 kilogramų. Variklis, taikymo sistema ir 
kovinis užtaisas tokie pat, kaip raketoje “Tomahaukas.” 
Pagrindinis raketos ALSM variantas, paleidžiamas iš 
bombonešio B52, gali nuskristi iki 1800 kilometrų.”

Atidaromos durys naujoms 
ginklavimosi lenktynėms

Tik dabar iškilo aikštėn, kad neseniai šios šalies 
vakaruose tapo slaptai išbandyta niutrinė bomba. Ji 
sprogdama paleidžianti tam tikrą radiaciją, kuri per pusę 
mylios aplink sunaikinanti visokią gyvybę, bet nepaliečianti 
medžiaginių gėrybių. Tai esąs labai parankus naujas karo 
įrankis. Dabar laukiama prezidento > Carterio įsakymo 
pradėti šią bombą masiniai gaminti.

Bet gaminimas šios naujos bombos ir sparnuotosios 
raketos plačiausiai atidaro duris į naujas ginklavimosi 
lenktynes ir padidina pasaulinei taikai grėsmę. Ar 
Amerikos žmonės tylės ir leis vyriausybei tuo pavojingu 
keliu eiti?

Pažangieji amerikiečiai garsiai sako: Ne, taip neturi būti! 
Tas kelias turi būti užkirstas protestais prieš šių pabūklų 
gaminimą!

Ir tai galima padaryti. Juk protestais ir reikalavimais 
buvo priverstas prezidentas Carteris atsisakyti gaminimo 
bomberio B-l. Tuo pačiu galingu, masiniu spaudimu galima 
jį priversti atsisakyti ir naujųjų ginklų gaminimo.

Mūsų vyriausybės darbai neatitinka jos žodžius. Žodžiais 
ji už del entę, už taiką, už strateginių ginklų apribojimą, už 
įtempi] io mažinimą, o darbais—už dešimčia bilijonų dolerių 
padidinimą lėšų ginklavimuisi, už plėtimą ginklavimosi 
lenktynių, gaminant sparnuotąsias raketas, už didinimą 
įtempimo, puolant socialistinius kraštus neva žmogaus 
teisių vardan ir 1.1.

JONAS MAČIUKEVIČIUS

. . Juk galėjau dar gyventi 
šio pasaulio pamiškiuos 
tarp pykstu kų ir gigantų...

galėjau dar ieškot 
eavo medžio, savo kelmo, 
savo laimės didelės,

savo dievo, savo velnio...
. . .Ir galėjau dar mylėt 
skaisčią žvaigždę, ryškią gėlę,

gražią moterį, kuri 
šypsenėlę nuodėmėlę 
man augino patvory. . .

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

.. .Dar galėjau padaryti 
stalą., kėdę, vartelius. . .
. . .Dar galėjau keltis rytą

ir keliauti, kur paklius, 
per tą žemę, dainą traukti, 
dainą, mylimą visų. . .

. . .Dar galėjau guosti draugą 
vien tik tuo, kad aš esu. ..
.. Juk galėjau dar gyventi. . .

.. Juk galėjau dar... Beje, 
aš ir gyvenu dar šiandien 
savyje — ne tavyje.

Kas ką rašo ir sako
NORI, KAD AMERIKA 
TAPTŲ PASAULINIU 
ŽANDARU

Brooklyno tėvų pranciško
nų “Darbininkas” (liepos 1 d.) 
vedamajame gieda:

“Amerikos didybė nepatin- 
ko jos priešams. Kai Amerika 
stipri ir galinga, tada visam 
pasauliui saugu ir gera. O kai 
priešai nualina Ameriką, ta
da visame pasaulyje darosi 
nesaugu ir net baugu. Tad 
priešai ir stengiasi Ameriką 
žlugdyti, klupdyti, kad tuo 
pačiu galėtų įveikti ir kitus, 
Amerikos draugus.” Girdi: 
“visi gerbia šį kraštą ir jam 
linki klestėti ir augti, siekti 
didvybės ir vadovauti pasau
liui.”

Vadinasi, “Darbininko” re
daktoriai nori, kad Jungtinės 
Valstijos taptų pasauliniu 
žandaru ir diktatoriumi. Kaip 
tiktai to ir siekė Hitleris dėl 
Vokietijos. Na, ir žinome, 
kuo toji jo “didybė” pasibai
gė.

Joks protingas žmogus ne
nori ir nelinki, kad viena 
kuri šalis vadovautų arba 
diktuotų visam pasauliui. 
Protingas žmogus šiandien 
gina ir puoselėja įdėją, kad 
pasaulis nusiginkluotų, kad 
tautos ir valstybės gyventų 
taikoje, kad pasaulis valdytu
si demokratiškai, lygiateisiš- 
kai.

Juk ta idėja, tuo supratimu 
bei principu yra pagrįstos 
Jungtinės Tautos. “Darbinin
ko” pavojingai galvojančių 
redaktorių supratimu, ši pa
saulinė organizacija turėtų 
būti tuoj paleista ir viso 
pasaulio reikalai pavesti mū
sų prezidentui Carteriui . . . 
Tik mes labai abejojame, ar 
pats prezidentas tokį bepro
tišką žygį užgirtų.
SMETONININKO LIŪDNŲ 
APDŪMOJIMŲ
ŽIUPSNELIS

Clevelando “Dirvoje” (birž. 
30 d.) žymusis smetonininkas 
Vytautas Meškauskas rašo:

“Sekančių metų kovo mėn. 
Prancūzijoje įvyks parlamen
to rinkimai, kuriuos, dabar 
atrodo, turėtų laimėti socia- 
listų-komunistų koalicija. 
Nors iki to dar beveik 10 
mėnesių ir dabartinio prezi
dento kadencija dar tęsiasi 
iki 1981 metų. Prancūzijoje 
jau prasidėjusi priešrinkimi
nė karštligė.

Kairiųjų laimėjimo laukia
ma dėl jų gero pasirodymo 
savivaldybių, rinkimuose, kur 
jie surinko 53 ar 54% visų 
balsų, ir dėl krašto blogos 
ūkinės būklės. Šiuo metu ten 
esama per milijoną bedarbių 
—daugiau negu kada nors po 
II pasaulinio karo. Sulėtėjusį 
ūkinį gyvenimą vis atkakliai 
lydi infliacija, su kuria kovo
dama vyriausybė stengiasi 
apriboti valstybės išlaidas. 
Būkštavimą Europos ateitimi 
dar padidina kaimyninės Ita
lijos komunistų prie valdžios 
slenksčio stovėjimas. Ką tik 
pasibaigęs Brežnevo vizitas 
Prancūzijoje ir daugumos ka
rinių ekspertų įsitikinimas, 
kad jei sovietai pasijudintų į 
priekį, niekas jų nesulaikytų 
iki Atlanto...”

Vytautas pabrėžia, kad ne 
tik jis tokia “pavojinga” si
tuacija esąs giliausiai susirū
pinęs, bet ir buvęs valstybės 
sekretorius Henry Kissinge- 
ris nebegalįs net naktimis 
užmigti. . .
JAU SMERKIA IR 
DVASININKUS

Kaip žinoma, birželio pa
baigoje Maskvoje įvyko tarp
tautinė tarpreliginė konfe
rencija. Kunigų “Draugas” 
(birž. 28 d.) rašo:

“Pirmą kartą po revoliuci
jos rusų ortodoksų Bažnyčia 
surengė tarptautinę konfe
renciją Maskvoje. Konferen
cijos tikslas buvo politinis ir 
propagandinis. Buvo suvažia

LAISVE

vę apie 600 atstovų iš 107 
kraštų. Mažiausiai atstovų 
buvo iš Vakarų, daugiausia iš 
Trečiojo pasaulio. Dalyvavo 
visokių krikščioniškųjų Baž
nyčių atstovų, buvo ir žydų, 
musulmonų, hindų.”

Vadinasi, konferencija bu
vo tikrai tarptautinė ir tarp
religinė. Gal “Draugas” ją 
šiltai sveikina? Nebus tų 
stebuklų! Kunigų organas ją 
kritikuoja ir smerkia, nes jos 
“svarbiausiu tikslu buvo tai
ka, nusiginklavimas, atomi
nių ginklų panaikinimas, tau
tų brolystė pagal sovietinį 
supratimą irt. t.”

Susirinkę dvasininkai kalba 
apie taiką, atominių ginklų 
panaikinimą ir tautų brolys
te. Kunigų organo suprati
mu, tai baisiausias nusidėji
mas, tai sovietinės propagan
dos puoselėjimas! Ot, jeigu 
jie būtų taręsi apie dar 
didesnį apsiginklavimą, jeigu 
jie būtų pasmerkę detentę ir 
taikų tautų bei valstybių su 
skirtingomis socialinėmis 
santvarkomis sugyvenimą, 
tai jie būtų nuo kunigų 
“Draugo” aplaiką nuošir
džiausi sveikinimą!
SU NEPAPRASTU 
PASISEKIMU

Visi iš Lietuvos pranešimai 
kalba apie labai didelį Respu
blikinės moksleivių dainų 
šventės, įvykusios Vilniuje 
birželio 25-26 dienomis, pa
sisekimą. Džiugu, kad joje 
turėjo garbę ir progą svečiais 
dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo su
ruošta skaitlinga turistinė 
grupė, vadovaujama Susivie
nijimo pirm. Servito Gugo, ir 
Kanados lietuvių jaunimo tu
ristinė grupė, vadovaujama 
Liudo Stankevičiaus.

Mus tik pasiekusiame 
“Gimtajame krašte” už birže
lio 30 d. Nijolė Logminienė 
savo trumpas pastabas apie 
dainų šventės programos 
eigą baigia:

“Šventė pasibaigė. Tačiau 
ilgai netyla jos aidas. Šventės 
vaizdus, gerą jos nuotaiką 
televizija, grįžtančiųjų savi
veiklininkų autobusai išnešio
jo po visą Lietuvą. Savo 
širdyse išsivežė ją ir mūsų 
svečiai.

Kad daina lydėtų žmogų

IŠ LAIŠKŲ
Apie nūdienius įvykius mū

sų gimtajame krašte Tarybų 
Lietuvoje vienas veikėjas ra
šo:

Jums, gerbiami laisviečiai, 
irgi žinoma, kas ir kaip 
mūsuose daroma. Yra darbų, 
be kurių kaip be duonos, 
žmogus neapsieina, ir jie iš 
tikrųjų susieti su duonos 
auginimu. Šie metai kol kas 
irgi kaprizingi, tačiau prie to 
jau esame įpratę ir ne itin 
stebimės. Gal todėl, kad sku
biems ir kruopštiems laukų 
darbams atlikti, turime stip
rią, gerai organizuotą, ir, 
pasakysiu, aukštos kvalifika
cijos bazę.

Šiemetinė pavasario sėja 
atlikta gerai, organizuotai. 
Tai dar viena reikšminga 
paraiška, kad aukšti respub
likos žemdirbių įsipareigoji
mai būtų įvykdyti. Kaip 
mums talkininkaus gamta— 
pamatysime, tačiau yra malo
nu pasakyti, kad respublikos 
žemdirbiai darė, daro ir pa
darys viską, kad jųjų darbas 
derliui nebūtų kaltė.

Šie metai gerokai išsiskiria 
iš eilinių rikiuotės, ir tai 
todėl, kad jais pažymimas 
Didžiojo Spalio socialistinės 
revoliucijos šešiasdešimtme
čio jubiliejus. Suprantama, 
kaip labai mums rūpi įvykdy
ti visus, kaip niekuomet 
anksčiau didelius, savo šie
metinius įsipareigojiftius. 
Faktiškai jie visi prisiimti 

visą gyvenimą, būtina su ja 
susitikti dar pačioje vaikystė
je. “Uždainuos mokykla, už
dainuos respublika, visa ša
lis,”—kalbėjo, rengiantis 
šventei, Lietuvos TSR nusi
pelnęs meno veikėjas L. Aba
rius, norėdamas nusakyti 
šios šventės svarbą.

Nuskambėjo moksleivių 
daina. Plačiai, galingai, už
krečiančiai.”

O iš Servit Gugo pastabos 
reikia suprasti, kad jis ir šios 
moksleivių dainų šventės įs
pūdžius yra sudėjęs į filmą 
bei skaidres ir sugrįžęs juos 
pateiks Amerikos lietuvių 
plačiajai visuomenei. Gugas 
“G. k.” koresp. pasakęs:

“Moksleivių Dainų ir šokių 
šventė—man jau ne naujie
na. 1975 m. mačiau Respub
likinę dainų ir šokių šventę. 
Tuomet pirmą kartą iš Ame
rikos atvykau į Tarybų Lietu
vą ir jautriai patyriau, koks 
gražus ir turtingas lietuvių 
tautos dvasinis gyvenimas. 
Vėliau išvažinėjau visą lietu
višką Ameriką ir visur—di
desnėse ar mažesnėse sueigo
se—rodžiau filmus ir skaid
res, padarytas anos šventės 
metu. Tai, matyt, ir nusako, 
kokį nepaprastai gerą įspūdį 
ji man padarė. Dabar gi, 
sakau: mano įspūdžiai vėl 
panašūs. Todėl pasielgsiu 
taip pat. Manau, kad tik 
konkrečiais spalvų vaizdais 
tegalima kitiems tiksliau pa
rodyti ir papasakoti, kaip 
tokie renginiai atrodo tikro
vėje. Esu įsitikinęs, kad tai 
ne vieną Amerikoje gyvenan
tį lietuvį ragina labiau prisi
glausti prie dvasinio tautos 
pasaulio.”

Pavasaris 
kaime
Išsiskleidė žibutės, 
Pakvipo jazminai, 
Sode lakštutė suokia, 
Kai švinta rytmečiai.

Pragydo vėversėlis 
Plasnodamas aukštai; 
Artoją jis prikėlė— 
Tears jis skubinai. . .

Lai bers į žemę grūdą, 
Lai gražūs augs javai! . . 
Taika visur tebūna, 
Visur tebus džiaugsmai!

Kęstutis Balčiūnas

būtent šios neeilinės visaliau
dinės šventės garbei.

Šiuo metu pas mus labai 
aktyviai vyksta naujojo 
TSRS Konstitucijos projekto 
svarstymas. Man teko garbė 
ir laimė dirbti šio projekto 
parengimo komisijoje, vado
vaujamoje mūsų partijos ge
neralinio sekretoriaus draugo 
Leonido Brežnevo. Mūsų 
naujoji Konstitucija dar la
biau išplės darbo žmonių 
teises, kuo pilniau užtikrins 
jų galimybes dalyvauti val
stybės valdyme. Ar gali būti 
brangesnė teisė—už teisę į 
taiką, į savo gyvybės saugu
mą, į užtikrintą darbą, svei
katos apsaugą, butą.

Žinoma, kas be ko, o be 
rūpesčių neapseisi: jų yra ir 
pakankamai daug, tačiau tas 
faktas, kad kasmet pasiekia
mi nauji, vis reikšmingesni 
laimėjimai, kad visuomet yra1 
reikiama bazė tolesniam kles
tėjimui, mumyse kelia nuola
tinį optimizmą. Neabejoju, 
kad savo labai gerą poveikį 
padarys ir TSRS Konstituci
jos, šio pagrindinio valstybės 
Įstatymo projekto visaliaudi
nis svarstymas. Matyt, Jus 
jau pasiekė žinia, kad Konsti
tucinė komisija iš esmės pri
tarė TSRS Konstitucijos pro
jektui ir pasiūlė TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mui paskelbti šį projektą 
visaliaudiniam svarstymui. 
Žodžiu, gyvenimas užpildy
tas lig kraštų.
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Kovokime prieš kainų, nuomų, mokesčių, maisto kainų 
kėlimą, mažinimą lėšų sveikatos apsaugai, apSvietai, 
vargdienių šelpimui.

Kas tai yra humanizmasII II

Šiuolaikinėje dviejų sociali
nių sistemų ideologinėje ko
voje dažnai liečiama huma
nizmo problema. Tur būt, 
mažai terasime Vakaruose 
buržuazinių filosofinių siste
mų, kurios nesireklamuotų 
kaip humanistinės. Humaniz
mo idėjomis uoliai dangstosi 
klerikaliniai ideologai. Huma
nizmo klausimai užima didelę 
vietą dešiniųjų ir kairiųjų 
revizionistų teorinėje veiklo
je. Todėl svarbu išsiaiškinti 
humanizmo sąvokos turinį, 
panagrinėti, ką nauja į šią 
visuomeninę mintį įnešė 
marksizmas.

Humanistinių idėjų atsira
dimas yra glaudžiai susijęs su 
darbo žmonių kova prieš 
išnaudotojus, su karštu socia
linio teisingumo troškimu. 
Kovodami prieš socialinį en
gimą, jie iškėlė laisvės, lygy
bės, brolybės, žmogiškosios 
vertės idėjas. Šie liaudies 
lūkesčiai atsispindėjo ir bur
žuaziniame humanizme—ga
lingame visuomeninės min
ties judėjime, atsiradusiame 
XIV a. ir suklestėjusiame 
XV-XVI a. Humanizmas pa
sireiškė įvairiose dvasinio gy
venimo srityse —mene, 
moksle, socialinėse politinėse 
utopijose. Tai Rafaelis ir 
Mikelandželas, Servantesas 
ir Šekspyras, Kopernikas ir 
Galilėjus, Džordanas Bruno 
ir Erazmas Roterdamietis, 
Moras ir Kampanela.

Vienas iš pagrindinių ky
lančio buržuazinio humaniz
mo bruožų buvo jo antikleri- 
kalinis pobūdis. Tai “pamirš
ta” dabartiniai klerikaliniai 
autoriai, mėginantys sutapa
tinti religiją ir humanizmą, 
pavaizduoti bažnyčią kaip pa
grindinę žmogiškųjų verty
bių saugotoją. Pirmieji hu
manistai siekė tuometinį reli
ginį švietimą pakeisti pasau
lietiniu švietimu, kad jo dė
mesys būtų nukreiptas ne į 
religinių dogmų aiškinimą, 
bet teiktų žmonėms žinių, 
atskleistų ankstesnių kartų 
sukurtas vertybes, supažin
dintų su antikiniu palikimu.

Buržuaziniai humanistai 
kritikavo daugelį bažnyčios 
veiklos pusių—jos siekimą 
politiškai valdyti, žiaurius 
viešpatavimo būdus, turtų 
vaikymąsi, prabangą, palaidą 
dvasininkų gyvenimą, vie
nuolių institutą, prietaringu
mą. Pažangūs mąstytojai pa
smerkė religinį dogmatizmą, 
aklą autoritetų garbinimą. 
Humanistai derino pagarbą 
autoritetams su kūrybiniu, 
kritiniu mąstymu, kovojo už 
minties laisvę, savarankiškus 
proto sprendimus, nebijojo 
pasisakyti prieš visuotinai 
paplitusias ir bažnyčios įtei

sintas pažiūras.
Vienas esmingiausių naujo

sios dvasinės srovės bruožų 
buvo žmogaus vertės iškėli
mas. Jeigu viduramžių pa
saulėžiūros ir kultūros ašis 
buvo dievas, tai humanistai į 
pirmąją vietą iškėlė žmogų. 
Jie teigė, jog žmogus yra 
didžiausia pasaulio vertybė, 
garbino jo proto galią ir kūno 
grožį.

Humanistai pasisakė prieš 
religinį asketizmą, niekinusį 
žmogaus kūną. Naujos dvasi
nės minties šūkiu tapo: “Aš 
žmogus ir nieko žmogiško 
man nėra svetima.” Huma
nistai nesitenkino, apskritai 
iškeldami žmogaus vertę. Jie 
teigė rasių lygiavertiškumą, 
smerkė tautų pavergimą, ko
lonializmą, gynė visų tautų 
lygybę, stengėsi pagrįsti mo
ters lygiavertiškumą ir tei
ses. Viena iš humanistų sva
jonių buvo amžina taika, 
pasaulio išvadavimas nuo ka
ro baisybių.

Didžiausias buržuazinio hu
manizmo trūkumas yra jo 
deklaratyvumas, abstraktu
mas. Svarbiausias bet kokio 
humanistinio mokymo patik
rinimas yra ne patys šūkiai, 
nors ir puikiai skambantys, 
bet jų praktinis įgyvendini
mas. Kaip parodė tolesnė 
visuomenės raida, buržuazi
nio humanizmo idėjos negali 
būti įgyvendintos kapitalisti
nėje visuomenėje. Per visą 
savo egzistavimo laiką ši 
atgyvenanti santvarka aki
vaizdžiai parodė savo antihu
manišką prigimtį.

Kūrybiškai perėmę pažan
gias buržuazinio humanizmo 
idėjas, Marksas ir Engelsas 
praturtino jas, sukūrė moks
lą apie komunizmą—visuo
meninę santvarką, kurioje 
atsiveria realios sąlygos įgy
vendinti humanizmo idealus, 
išugdyti vertą pagarbos visa
pusiškai išvystytą asmenybę. 
Didžiausias socialistinio hu
manizmo pranašumas prieš 
abstraktųjį, deklaratyvinį 
buržuazinį humanizmą yra jo 
praktinis, realus pobūdis. 
Marksizmas papildė abstrak
čias ankstesnio humanizmo 
deklaracijas praktinėmis 
nuorodomis, kaip darbo žmo
nėms išsivaduoti iŠ klasinio 
engimo, kaip sukurti tokius 
gamybinius ir visuomeninius 
santykius, kurie laiduotų vis 
geresnį žmonių materialinių 
ir dvasinių poreikių tenkini
mą, užtikrintų visapusišką 
asmenybės išsivystymą, įga
linant kiekvieną praktiškai 
pasinaudoti teise šviestis, 
perimti visas dvasines kultū
ros vertybes, dalyvauti vi
suomenės reikalų tvarkyme.

Prof. L Zaksas
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Ties vokiečių baltistų
ze: ėlapiu”

LEONAS STEPANAUSKAS

Nuotrauka iš VDR baltistų archyvo:
Profesorius V. Falkenhanas 1976 metų vasarą Vilniuje 

Įteikia rašytojui Justui Paleckiui [dešinėje] vokiečių baltistų 
“Gintaro Garbės ženklą.” Viduryje su gėlėmis—medicinos 
mokslų daktarė Marlena Stepanauskienė.

Šį kartą vokiečių baltistų 
konferencija Berlyno Hum
boltų universitete Unter den 
Linden gatvėje (37-toji iš 
eilės) šitaip prasidėjo: pirmi
ninkas profesorius V. Falken
hanas (Falkenhahn), pasvei
kinęs dalyvius iš įvairių uni
versitetų, akademijų, knygų 
leidyklų, šiaip besidominčius 
Pabaltijo tautų kultūra, at
skleidė Laisvės numeri, ne
perseniausiai per vandenyną 
mus pasiekusį.

— Laikraštį Laisvė mes 
laikome savo bičiuliu ir talki
ninku. Štai koksai išsamus

Mažiulį, H. Zabulį ... Ir taip 
užmegsta mokslinė draugys
tės visam gyvenimui.

Per pertrauką profesorius 
R. Ekertas man pasakoja: 
dabar Leipcigo universitete 
turim 5 studentus, kurie 
studijuoja lietuvių kalbą. 
(Nuo seno Berlyno universi
tete lietuvių ir latvių kalbas 
dėsto profesorius V. Falken
hanas. Po šiuo stogu kažkada 
lietuvių kalbos mokė rašyto
jas Vydūnas, mūsų bičiulio V. 
Falkenhano mokytojas).

Didžiojo Spalio metinių 
ženkle taip pat ir pranešimas

TARYBŲ LIETUVOS MAISTO PRAMONĖ
FAKTAI IR SKAIČIAI, PERSKAIČIUS VALSTYBINĖS PLANO KOMISUOS 

MAISTO PRAMONĖS SKYRIAUS VIRŠININKO P. ŪDROS STRAIPSNĮ 
"MAISTO PRAMONĖ DEŠIMTAJAME PENKMETYJE".

Tarybų Lietuvoje šiuomet 
vienas gyventojas per metus 
vidutiniškai suvartoja apie 37 
kg. cukraus. 

• • •
1980 m. Tarybų Lietuvos 

laukuose išauginti runkeliai 
bus perdirbti per 120 dienų, 
tai yra 20-čia parų greičiau, 
negu 1975 m. Tai sumažins 
sandėliavimo nuostolius ir 
santykinai daugiau duos cuk
raus.

• • •
1980-tais (paskutiniais de

šimtojo penkmečio metais) 
Lietuvoje visų cukraus fabri
kų gamybiniai pajėgumai pa
didės 500 tonų. Tuomet per 
parą fabrikai bus pajėgūs 
perdirbti 8130 t. runkelių. 
1980 m. numatoma respubli
koje pagaminti 206 tūkst. to
nų cukraus. Tai daugiau, ne
gu reikia gyventojų ir pramo
nės reikmėms.

• • •
Penkmečio metais vykdo

mas Lietuvos cukraus fabri
kų techninis perginklavimas. 
Didžiausi rekonstravimo dar
bai bus atlikti Pevenčių cuk
raus fabrike.

• • •
Jau keletas metų, kai duo

nos bei pyrago gaminių su
vartojimas Lietuvoje yra sta- 
biliavęsis. Per parą vienas 
gyventojas vidutiniškai su-

pastatytas duonos fabrikas 
Kaune.

• • •
Respublikos konservų pra

monė per penkmetį gamybą 
padidins 17 proc. 1980 m. 
numatoma pagaminti 145.5 
mil. sutartinių indelių kon
servų.

• • •
Numatyta konservų fabri

ką statyti Panevėžyje. Jis 
per metus gamins 40 mil. 
sutartinių dėžučių konservų. 
Tačiau—-ir tai labai reikšmin
ga!—iš jų 25 mil. indelių su
darys konservos vaikams, 
kadangi Kauno konservų fa
briko produkcija vaikams ne
patenkina paklausos. 1976 m. 
čia pagaminta 2.4 mil. sutar
tinių indelių.

• • •
Respublikoje 1980 m. bus 

pagaminta 61 tūkst. tonų 
konditerijos gaminių. Tai 5 
tūkst. tonų daugiau, negu 
1975 metais. Per metus vie
nam gyventojui bus pagamin
ta 18 kg. įvairiausių skanu
mynų.

• • •
Šiemet bus pilnai pastatyta 

alaus darykla Utenoje. Per 
metus ji pagamins 7,2 milio- 
nus dekalitrų alaus. Gi 1980 
m. respublikoje bus pagamin
ta apie 19 mil. dekalitrų 
alaus. Tai reiškia, kad tuo-

išpilstymo cecho rekonstruk
cijos šio vandens bus pateikta 
32 mil. butelių.

• • •
1980 m. respublika paga

mins 4,5 mil. dekalitrų vaisių 
ir uogų, 3,3 mil. dekalitrų 
vynuogių vyno.

• • •
Šiuomet tiriama ar yra ga

limybės Alytaus Vyno gamy
kloje atidaryti šampano ce
chą. Pradžioje jis turėtų per 
metus pagaminti 3 mil. bute
lių šampano, o vėliau—dar 
tiek vadinasi, 6 mil. butelių.

• • •
1980 m. respublikoje mėsos 

gamyba, palyginus su 1975 
m., turėtų padidėti 19,6 proc. 
Pusfabrikačių bus pagaminta 
37 tūkst. tonų. Tai sudaro 
daugiau nei trečdalį 1975 m. 
pusfabrikačių gamybos. Per
pus padidės fasuotos mėsos 
gamyba.

• • •
Planuojama nenugriebto 

pieno produkcijos (pienas, 
kefyras, grietinė, varškė) 
1980 m. pateikti 623 tūkst. 
tonų. Tai 22.6 proc. daugiau, 
negu 1975 metais.

• • •
1980 m. Tarybų Lietuva 

pagamins 18,5 tūkst. tonų 
sūrių. Tai 27.6 proc. daugiau 
negu jų pagaminta 1975 m.

Štai kaip Lietuvoje globoja
seneliai ir invalidai

II

Antavilių senelių ir invalidų namai.
Už kelių kilometrų nuo Vilniaus, pušyno pakraštyje 

baltuoja dviaukščiai korpusai, apsupti didelio sodo. Čia 
įsikūrę Antavilių invalidų ir senelių namai. Juose gyvena 
žmonės, kurie dėl įvairių priežasčių liko be giminių ir 
artimųjų. 330 jų gyventojų apgaubti šiluma ir rūpesčiu. 
Jaukūs gyvenamieji kambariai vienam arba dviems žmo
nėms, skoningai apipavidalinta valgykla, poilsio ir aktų salė, 
erdvūs koridoriai. Sienas puošia dekoratyviniai kilimai, 
dirbiniai iš medžio, odos, gintaro. Bibliotekoje—šimtai tomų 
įvairios literatūros.

laiškas paskelbtas apie mū
siškę kovo (36-tąją) konfe
renciją. Ją parašė rašytojas 
Justas Paleckis, VDR garbės 
baltistas, jau keletą kartų į 
mūsų konferencijas iš Vil
niaus atvykęs. Šį kartą įžy
mus visuomenės veikėjas ir 
literatas J. Paleckis atsto
vaujamas savąja knyga 
“Dvejuose pasauliuose” (In 
zwei Welten), kurią išleido 
Berlyno leidykla Verlag der 
Nation. Vertingas prisimini
mų pluoštas, padedantis su
prasti įvykių raidą Lietuvoje 
pirmoje šio amžiaus pusė
je. . .

Kaip rodė spausdinta kon
ferencijos programa, šitas 
baltistų susitikimas Berlyne 
pašvęstas Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 60- 
mečiui. Vieną iš pagrindinių 
pranešimų padarė Leipcigo 
universiteto profesorius R. 
Ekertas (Eckert), peržvelgęs 
baltistikos tradicijas bei vys
tymosi kelią pačioje Tarybų 
Sąjungoje (neskaitant Lietu
vos ir Latvijos, kurios “teisė
tai laikomos pagrindiniais 
šių dienų baltistikos mokslo 
centrais”). Pranešėjas pažy
mėjo, kad Maskvos, Kijevo, 
Minsko mokslo įstaigose lie
tuvių bei latvių kalbų bei jų 
ryšių su sląyų kalbom tyrinė
jimui skiriama daug vietos. 
Plačiau informuojama apie 
baltistikos tradicijas Ukrai
noje (praeitoje konferencijoje 
panašiai peržvelgta darbai 
Baltarusijoje). Minimi tokie 
ukrainiečių kalbininkų var
dai: A. A. Potebnė, L. A. 
Bulachovskis, A. A. Melniču- 
kas, labai našiai šiuo metu 
dirbantis ir į “lietuvių kalbą 
įsimylėjęs” A. P. Nepokup- 
nis . . .

Apie pastarąjį kalbininką 
vokiečių mokslininkas sako: 
“Susitikę mes pasikalbam lie
tuviškai.” Geru pavyzdžiu, 
kokius impulsus baltistikai 
tyrinėti užsienio mokslininkai 
gauna iš pačios Tarybų Są
jungos, yra ir paties pranešė
jo profesoriaus R. Ekerto 
gyvenimas. Jis pokario me
tais nuvažiavo į Maskvą stu
dijuoti rusų kalbos ir literatū
ros. Šalia pagrindinės specia
lybės mokytojai universitete 
(paminėtinas profesorius S. 
Bernšteinas) sudomino jau
nuolį baltų kalbomis. R. 
Ekertas nuvyko į Vilnių. Su 
dėkingumu prisimena savo 
lietuvių kalbos mokytojus V.

apie Knygos bičiulių draugiją 
Lietuvoje, kurį padarė Vo
kiečių valstybinės bibliotekos 
generalinė direktorė daktarė 
F. Krauzė. Argi neįdomu 
išgirsti, kad ši moteris, VDR 
centrinės mokslinės bibliote
kos vadovė—aktyvi baltiste; 
netgi labai svarbias pareigas 
eina: F. Krauzė—VDR (de
mokratinės Vokietijos) M. K. 
Čiurlionio komisijos pirmi
ninkė.

Petraukų metu išgirsti 
žmogus gyvų detalių, kurios 
tikrai sujaudina. Štai genera
linės direktorės žodžiai: “Ži
note, Lietuva man tokia sava 
tapo. Visų pirma per Donelai
tį, Čiurlionį. Dabar taip daug 
draugų ten turiu ... Su vyru 
(žymus VDR mokslininkas,— 
mano pastaba) šią vasarą 
švenčiam sidabrinį jungtuvių 
jubiliejų. Nutarėm atosto
gauti Lietuvoje, švęsti drau
gų tarpe, . . ” Taip kalba ši 
įžymi visuomenės veikėja, 
turinti daug pareigų. Prieš 
dvi savaites dalyvavusi atsa
kingoje konferencijoje Mask
voje! Prieš porą dienų Jugo
slavijos sostinėje Belgrade 
atidariusi parodą apie vokie
čių rašytojų brolių Grimų 
gyvenimą ir kūrybą.

Latvistika taipgi atsispin
dėjo 37-tos konferencijos 
darbe. Leipcigo Karlo Mark
so universiteto ir Klaros 
Zetkin aukštosios pedagogi-

valgo 260-270 gramų duonos.
• • •

Šįmet Klaipėdoje bus pa
statytas duonos fabrikas, ku
ris per parą pagamins 72 t. 
įvairių duonos gaminių. Pro
jektuojama ir šiame penkme
tyje (lig 1981 m.) turi būti

nės mokyklos profesorius F. 
Redlichas skaitė paskaitą: 
“Ryga latvių liaudies daino
se.” Įsivaizduokite, kaip šitas 
latvių liaudies dainų tyrinėto
jas savo paskaitą pailiustra
vo .. . gyva daina. Nuosavu 
balsu!

J ei dabar demokratinėje 
Vokietijoje ištariamas Lietu
vos vardas, tai būtinai prisi
menamas rašytojo Johaneso 
Bobrovskio, romano “Lietu
viški fartepijonai” autoriaus 
vardas.

Leidyklos Verlag der 
Union vyriausias redaktorius 
Gerhardas Rostinas padarė 
pranešimą apie tai, kaip buvo 
leidžiamos anksti mirusio (48 
metų) rašytojo knygos. Iš 
pradžių poetui labai sunku 
buvo “pramušti ledus” leidy
klose. Taip naujoviškai jisai 
skambėjo! Tiktai 1961 me
tais įvyko “lūžis,” kai . . . 
buvo apsižiūrėta, jog šalia— 
vokiečių literatūros ąžuolas! 
Imta knygos leisti dideliais 
tiražais. Patsai J. Bobrovskis 
turėjo toliau (dėl uždarbio) 
tęsti lektoriaus darba leidyk-

met vienam respublikos gy
ventojui bus pateikiama 56 
litrai alaus. 1975 metais jo 
buvo pateikta 41 litras.• • •

Vis daugiau pagaminama 
bealkoholinių gėrimų. Po 
Birštono mineralinio vandens

loję. Per vienas atostogas, tai 
yra paskutinę gyvenimo va
sarą, (1965 ift.) parašyti 
“Lietuviški fartepijonai,” ku
rie išversti į dešimtis pasau
lio kalbų. Į lenkų kalbą, 
pavyzdžiui, išverstas “visas 
Bobrovskis.” I lietuvių kalbą 
išversti keli romanai, šiek 
tiek eilių. Net japonų kalba 
Bobrovskį (apie Donelaitį!) 
skaito . . . Per konferencijos 
dalyvių rankas keliavo J. 
Bobrovskio rankraščių faksi
milės, knygos ir—labai įdo
mus žemėlapis.

Ant jo vokiečių poetas, 
gimęs Tilžėje (dabar Soviets- 
kas) apibrėžė savo “kūrybos 
teritoriją.” Į ją įeina rusų 
žemės prie Ilmenio ežero, kur 
jaunas poetas buvo nusiųstas 
okupanto uniformoje karo 
metais. Ten viskas “prasidė
jo.” Jam kilo mintis,—ir aiš
kus suvokimas!—kad reikia 
literatūriniu ginklu • pradėti 
karą prieš karą. Atsiteisti 
prieš įvairių amžių kryžeivių 
nuskriaustas rytų tautas. 
Lietuva visa įėjo į tą poeto 
žemėlapį. . .

Klausučių Mičiurino sodininkystės ūkio gyvenvietė—respublikinio aplinkos tvarkymo 
konkurso laureatė.

Didžiulio sodo, užimančio daugiau kaip pusę tūkstančio hektarų, pakraštyje įsikūrusi 
Jurbarko rajono Mičiurino sodininkystės ūkio Klausučių gyvenvietė. Čia pastatyti 
namai niekuo neprastesni už miesto baltmūrius. Veikia mokykla ir vaikų darželis 
buitinio aptarnavimo kombinatas ir kultūros namai, poliklinika ir parduotuvės.

Tarybiniame ūkyje—milijonieriuje gerbiami veteranai, vertinamas jaunimas. Dauge
lis sportinių sekcijų ir meno saviveiklos būrelių, dažnos ekskursijos į muziejus ir teatrus, 
įdomūs susitikimai praturtina jaunimo laisvalaikį. ! V. Gulevičiaus nuotr.

Kapsuke baigiama statyti 
stambi pieno konservų ga
mykla, kuri perdirbs apie 80 
tūkst. tonų pieno per metus. 
Todėl sumažės sviesto gamy
ba. 1980 m. planuojama jo 
pagaminti 48 tūkst. tonų. Su
pirktas pienas paskirstomas 
taip: sviesto gamybai—58 
proc., sūrio—7 proc., nenu
griebto pieno produkcijai— 
30 proc., ledams—1 procen
tas. • • •

Mėsos ir pieno pramonei 
vystyti iki 1981 metų numa
tyta pastatyti du paukščių 
perdirbimo cechus, mėsos 
konservų cechą, mėsos pusfa
brikačių cechą, bus užbaigta 
Utenoje sauso pieno įmonė, 
Pasvalio sūrinė. Numatyta 
pastatyti pieninę Alytuje, iš
plėsti Vilniaus miesto pieni
nę.

Dar bus pradėta statyti sū
rinę, kuri per parą gamins 5 
tonas kultūrinio sūrio, 100 
tonų pieno perdirbs į nenu
griebto pieno produkciją, ir, 
be to, gamins 6 tonas pieno 
pakaitalo. • • •

Vienas Tarybų Lietuvos 
gyventojas 1975 metais su
vartojo apie 16 kg. žuvies. 
'Tai gerokai mažiau negu kai
myninėse respublikose—Lat
vijoje, Estijoje, Baltarusijo
je. Todėl Vilniuje numatyta 
pastatyti Žuvies perdirbimo 
įmonę, kuri per parą gamins 
20 tonų produkcijos. Įmonę 
žaliava aprūpins įrengtas 5 
tūkst. tonų talpos šaldytu
vas. • • •

Numatyta išplėsti respubli
koje TSRS Žuvies ūkio mi
nisterijos žuvies parduotuvių 
tinklą, atidarant 7 firminės 
žuvies parduotuves “Okea
nas” ir 6 viešojo maitinimo 
specializuotas žuvies patieka
lų įmones. 

• • •
1980 m. respublikos vidaus 

vandenyse numatoma sužve
joti 7,300 tonų žuvies. Gi 
tvenkininės žuvies—3500 to
nų, kadangi per penkmetį 
tvenkinių plotai padidės 2580 
hektarų. (Per praėjusį, tai 
yra 170-1975 metų penkmetį 
buvo įrengta 1530 ha tvenki
nių). • • •

Dešimtojo penkmečio me
tais vidaus vandenų žuvinin
kystei vystyti numatyta skir
ta 15 mil. rublių.

Antavilių gyventojus globoja, jų sveikata rūpinasi 
kvalifikuoti medikai, kurių žinioje—puikiai įrengti kabine
tai, procedūrinės.

Čia kiekvienas turi mėgiamą užsiėmimą. V. Grigaliūnienė 
[kairėje] ir E. Randarvičiūtė mėgsta auginti gėles.

M. Baranausko nuotraukos

VYTAUTAS MACIUIKA
Kryžkelė
Bėga dienos, gyvenimas mainos.
Vaikštau vienus, tylus, neramus.
Pasiklydo giriose dainos, 
Neberanda kelių j namus.

Gal išeisiu, sakau, paieškoti?
Ryto saulė pasveikins mane.
Šlama kryžkelė/ medžiai šakoti.
Gieda dainos šaltinio dugne.
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Lietuvoje respublikinė
LIETUVIŠKOSIOS EMIGRACIJOS VAIZDAI

EKSPRESU Į VILĄ BELĄ
II oksleivių dainų šventė

“Žalgirio” stadiono žaliojoje vejoje smagiai sukasi 
šokėjai—vyresniųjų klasių moksleiviai ir spaliukai.

Jaunosios kanklininkės Vingio parko estradoje.

Vingio parko estradoje—jaunieji ir mažieji dainininkai.
M. Baranausko nuotr

Žiupsnelis Įspūdžių iš moksleivių šventės
Nors labai trumpai noriu pasidalinti įspūdžiais apie 

nuostabią ir didingą Moksleivių dainų ir šokių bei muzikos 
šventę, kurios ženkle gyveno Vilnius birželio pabaigos 
dienomis. Galit įsivaizduoti koks tai buvo sujudimas, koks 
margumas ir gražumas mūsų sostinės gatvėse, aikštėse, 
estradose, salėse, kur telkėsi tomis dienomis ir maži 
vaikučiai ir jau subrendę paskutiniųjų vidurinių mokyklų 
klasių auklėtiniai. Iš visos Lietuvos jų suvažiavo apie 20 
tūkstančių. Koks tai įspūdingas vaizdas buvo,kai jų keliolika 
tūkstančių susirinko didžiojoje Dainų šventės estradoje, 
gražiai ir įvairiai pasipuošusių, įvairiaspalvėmis kepuraitė
mis. O juk tai tik dalis atrinktųjų iš 50 tūkstančių 
moksleivių saviveiklos dalyvių pateko į šią šventę. Kaip 
darniai ir smagiai skambėjo jų dainos, atliktos įvairiuose 
kolektyvuose—mažųjų spaliukų, pionierių, jaunuolių, mer
ginų chorų, o taip pat jungtinio choro. Ir tai buvo ne šiaip 
kokios paprastos dainelės, bet kompozicijos, net gana 
sudėtingos. Protarpiuose savo programą atliko muzikantai 
—apie 120 kanklininkų, 150 akordeonistų, apie 300 
smuikininkų ir violončelistų bei šimtai skudutininkų. 
Užbaigoje jungtinis choras sudainavo didingąją B. Dvariono 
dainą “Ant Nemuno kranto” ir taikos himną “Te visad 
šviečia saulė.” O žiūrovų buvo pilna didžioji Vingio parko 
aikštė ne tik suoluose, bet minių minios stovėjo aplinkui.

Kitą dieną “Žalgirio” stadione savo meną masiniai 
demonstravo įvairūs šokių kolektyvai—nuo pačių mažiausių 
iki vyriausiųjų mokinių. Be liaudies šokių jaunimas gražiai 
atliko pramoginius ir klasikinius šokius iš J. Pakalnio baleto 
“Sužadėtinė” ir Čaikovskio “Miegančioji gražuolė.” 
Įspūdingai keletą kompozicijų atliko apie 500 dūdų orkestro 
muzikantų, o užbaigoje jaunoji įvairiaspalvė kelių tūkstan
čių šokėjų masė užplūdo visą didžiulę aikštę lyriškam 
Mokykliniame valse. Malonu buvo stebėti kaip smagiai 
dainuoja ir džiaugiasi mūsų ateities atstovai.

Justas Paleckis

Vienas paskui kitą du kūnai 
atsiplėšė nuo zvimbiančio 
kaip strėlė ekspreso ir tarsi 
pelų maišai nusirito ilgo pero
no grindiniu. Traukinys, 
spiegdamas nubildėjo, nu
pleškėjo įkandin sukeldamas 
viesulišką skersvėjį, it pūke
lius nusinešdamas popierių 
skiautes, parudavusių lapų 
šūsnis, aštriabriaunius akme
nėlius.

Akimirka kita, ir liovėsi 
tratėję bėgiai, dulsvame toly
je išnyko paskutinio trauki
nio vagonas, į horizontalią 
padėtį grįžo semaforų žali ir 
raudoni sparnai.

Iškritę kūnai nekrutėdami 
tįsojo ant asfaltu lieto grindi
nio palei tamsiai žalia spalva 
dažytą skardinę tvorą. Iš 
stoties dailiai raudonų plytų 
pastato link iškritųsiųjų da
bar bėgo būrelis tarnautojų. 
Jų priešakyje stoties virši
ninkas—vidutinio ūgio, kres
nas, rūstaus braziliško indė
no spalvos veido vyriškis, ant 
gausių juodų plaukų kūpėto 
užsmaukęs skaisčiai raudoną 
autoritetingą kepurę, kurios 
snapelis dengė jo skvarbias, 
primerktas akis. Buvo popie
tė.

Pirmiausia jis pagalvojo: 
“Tai savižudžiai. Kad juos 
kur velniai sumaltų! Negalėjo 
jie savo galui kitos vietos 
pasirinkti! Biaurybės! Terlio- 
kis dabar su jais!” Bet arčiau 
pribėgęs viršininkas apglu- 
mo, klausiamai susižvelgė su 
kitais stoties darbuotojais, 
nes pamatė, ko nesitikėjo. 
Pirmasis iššokėlis gulėjo 
aukštielnikas, žiauriai pra
muštais keliais ir alkūnėmis, 
iš kurių veržėsi kraujas ant 
saulės įkaitinto žvilgančio as
falto, veidas taipogi buvo 
apdraskytas, pamėlęs, krum
pliai nubrozdinti. Sunkiai jo" 
krūtinė gaudė orą. Ir kas 
keisčiausiai: savižudys savo 
letenų storais, lyg plieniniais 
virbais, sugniaužęs laikė vie
ną medinį lagaminėlį ir pri
krauto pakulinio maišo sąvar
žą. Kitas žmogaus kūnas, 
geriau tariant, į kamuolį su
riestas žmogaus pavidalas, 
kėpsojo, kniūbsčias už kokių 
dvidešimt metrų nuo savo 
draugo; jis taip pat įsikibęs 
laikė murziną maišelį, kiek 
toliau nuo jo gulėjo suskaldy
tas, nuvožtas lagaminėlis, iš 
kurio ant grindinio buvo iš
kritę smulkūs daiktai—pus
kepalis baltos duonos, rank
šluostėlis, kojinė, skustuvas, 
“Armuro” konservų pradary
ta dėžutė ... Jis nerodė 
gyvybės ženklo. Tarnautojai 
šoko ir jį patogiau patiesė ant 
nugaros. Dabar saulė nu
tvieskė baisų žmogaus veidą. 
Jo spalva priminė kraujo 
prisiputusiąerkę, jis tarytum 
bematant ims ir sprogs nuo 
tiekos į galvą suplukusio 
kraujo. Ir ne tik veidas, bet ir 
visas kaklas, sprandas, ausys 
—buvo nelyginant pajuodu
sio kraujo iškreiptos formos 
pūslė. Šio žmogaus kūno 
keliose vietose oda irgi buvo 
nuplėšta ir gausiai kraujavo.

Štoties viršininkas paliepęs 
skubiai iškviesti policiją, ėmė 
garsiai samprotauti:

— Prisiekiu dangumi, kad 
šiedu krikščionys ne savižu
džiai. Pirma, man dar neteko 
matyti, kad, norėdamas žu
dytis žmogus šoktų iš ekspre
so. Atvirkščiai, nusižudėliai 
visad nuo perono puola po 
greitojo ratais. Tokių scenų 
per mano ištarnautą laiką 
mačiau tiek ir tiek. Antra, 
savižudžiai niekad prie savęs 
nieko neturi. 0 šiedu, žiūrė
kit, iššoko su bagažu. Ne, 
jokiu būdu šitie nesižudė 
. . .—nutęsė jis ir susimąstęs 
pakrapštė sau pakaušį.

— Tai kas jie? Kodėl jie 
šoko?—susirūpinęs domėjosi 
telegrafistas.

LAISVĖ

ANTANAS VAIVUTSKAS
Užuot atsakęs viršininkas 

mostais parodė sužeistuosius 
nunešti į bagažįnę ir parūpin
ti medicininę pagalbą.

Pirmasis ėmė raivytis tas, 
kuris buvo į kamuolį suries
tas, sugniuždytas; tas, kurį iš 
veido nebeatpažintum ar jis 
negras, ar mulatas, ar kaž
koks dar nežinomos rasės 
atstovas! Greičiau jis mėlyno- 
dis. Sukrutėjo jo lūpos, kažką 
suveleno.

'Bagažinėje atsirado ir For- 
sa Publikos kapralas, senas 
San Kajetono gyventojų pa
žįstamas seu Euzebijas su 
mulatu eiliniu. Kapitalas ne
delsdamas ėmė kvosti:

— Sakyk, ungareize, koks 
velnias tave iššokdino iš trau
kinio?

Mėlynodis iššvokštė kažko
kius nežmogiškus žodžius.

— Ar jūs esat girti ar 
išprotėję?—kibo policinin
kas.

Nelaimingasis papurtė gal
vą.

— Dėl ko šokot ir apteršėt 
peroną? Atsakyk, ungareize!

“Ungareizas” parodė norįs 
gerti. Jam buvo paduota 
vandens stiklinė. Pamažėl at
kuto ir antrasis, jis žvalgėsi 
neapsakomai paklaikusiu 
žvilgsniu, nenutuokė kur 
esąs, kas dedasi aplink.

Vargais negalais kapralui 
seu Euzebijui ir raudonkepu- 
riui stoties viršininkui pavy
ko iškvosti tuodu “ungarei- 
zus.” Išaiškėjo, kad jie ne 
“ungareizai,” o lituanos, at
seit lietuviai. (Nors kapralui 
jiedu ir toliau liko ungareiz!]

Mėlyrodis turėjo Žioze 
(Juozas) vardą, o antrasis 
vadinosi Žiuan (Jonas).

Žioze ir Žiuanas ką tik buvo 
atbėgę iš tolimos fazendos 
esančios gilioj .šeivoj ten prie 
Mato Groso estado. Jie turė
jo vieną vienintelį Juozo Bal
tušio Vila Beloje adresą. Kaip 
ir bet kurio kito didesnio 
miesto, San Paulo jie nepaži
nojo. Centrinėje Luso gele
žinkelio stotyje jie priėjo prie 
bilietų kasos ir paprašė:

— Du bilietus į San Kaje- 
taną.

— Dabar išvyksta ekspre

ROBERTAS KETURAKIS

v r tau ji ženklai
Jau stalo nebėra, kurio medienoje 
Užčiuopdavau įdubimus
Nuo tėvo plaštakų;
Nėra palangių, ant kurių
Rymodavo jo tylinti, ilga kaip sergančiojo 

nemiga diena; 
Nėra langų, kurių stikluos
Aš vis dar pamatydavau jo žvilgsnių 

skaidulas.
Jau kitos sienos, lubos, grindys. ., 
Kažkas be atvangos
Ir atkakliai suaižo paskutinį ženklą, 
Priminusį, kad buvo su mumis
Jo geras, didelis, nepajaustas pasaulis.

Sesuo prie gonkų pasodino apynį. 
Jo gležnas stiebas verpiasi aukštyn, 
Laikydamasis nudrengtų lentų šiurkštumo. 
Matau, kaip žiūri jis pro langą, 

palinguodamas
Išminčiaus galvą. Apyny jaukus, 
Neįžiūrėsi tu manęs ir praradimų..♦

Darže aguonos karūnuojąs. Vasara. 
Lietaus nebus. Dangus išsiuvinėtas 

kregždžių.
Aš kirvį išmuša iš skylančios kaladės 
Ir malkinėj įsitaisau.
Nudžiūvusiais stiebais krebždena 

pasienius avietės
Tu pameni šiltų aviečių kupiną puodyne, 
Iš šulinio šaltos tamsos ištrauktą pieną 
Ir duonos kriaukšlę, pažymėtą ajero 

kvapu?
Ką prisiminčiau — viskas su tavim.
Aš jau išmokau neliūdėti
Ir atvirom akim žiūrėt į sprangią dieną.
Tačiau lig šiol dar neįspėjau,
Kas jis — be atvangos
Ir atkakliai suaižantis senuosius ženklus, 
Kad būtų vietos — įrašyt naujus?

sas, kuris San Kajetane nesu
stoja,—paaiškino biletinin- 
kas.

Bet mūsų keleiviai nesusi
gaudė, jie dar menkai mokėjo 
portugališkai. Iš kur jie galė
jo tada žinoti, kad traukinys 
iš San Paulo į uostamiestį 
Santosą vadinamas ekspresu 
ir kad jis priemiesčio stotyse 
nestabteli. Jie taip pat neži
nojo, kad, norint patekti į 
Vilą Belą, reikia važiuoti 
priemiestiniu traukiniu iki 
San Kajetono, o iš ten pės
čiom nukakti pas Baltušį. 
Juozas ir Jonas prie kasos 
kažkaip dar nugirdo, kad 
traukinys pravažiuoja pro 
San Kajetoną. Tad nusipirko 
du bilietus, nusileido laiptais 
į peroną ir sėdo po minutės 
išleinačiam traukinin.

Netikėtai eksprese mūsų 
tautiečiai išgirdo ir suprato 
klaikią žinią: traukinys ne
stos San Kajetone!

O štai ir San Kajetonas! 
Ekspresas lekia tarsi giltinės 
vejamas. Ką daryti? Žiozė ir 
Žiuanas per akimirką nu
sprendė: šokti! Jei neiššoksi, 
ką gali žinoti, kur tave nuveš 
patrakėlis šis traukinys. Iš
šokdami jie nepaleido savo 
lagaminėlių. Jei tikėti rau- 
donkepurio viršininko ir Ga- 
pralo Euzebijo teigimais, tai 
šie lagaminėliai ir pakulinis 
maišas išgelbėjo mūsų tautie
čius nuo užtikrintos pražū
ties.

Kai Žioze daugiau gestais 
negu žodžiais baigė šį pasako
jimą, stoties viršininkas pu
siau šypsodamas, pusiau už
jausdamas pasakė:

— Na, tiktai lituaniai ši
taip ir galėjo pasielgti! — Ir 
prie ausų prisidėjo į viršų 
ištiestas plaštakas, tuo lyg 
norėdamas parodyti asilo 
ausis . .

O kapralas Euzebijas visai 
nejuokais riktelėjo:

— Tučtuojau nešdinkintės, 
ungarizai, kitaip dar gausit į 
kuprą ir pasėdėsit daboklėje!

Vienas kitą prilaikydami 
Žioze ir Žiuanas vargais ne
galais paliko San Kajetono 
geležineklio stotį ir kone 
ropote nuropojo pas Baltušį 
Vila Beloje.

PENKTADIENIS, LIEPOS [JULY] 15,1977

Specialiai įrengtame kabinete kultūros mokyklos mokslei- 
-viai klausosi naujausių muzikos įrašų.

Per nepilnus tris savo gyvavimo dešimtmečius Vilniaus 
kultūros mokykla paruošė daugiau kaip 300 bibliotekinin
kų, saviveiklinių dramos ir choro kolektyvų vadovų, choreo
grafų.

Šioje specialioje vidurinėje mokykloje dirba daug aukštos 
kvalifikacijos pedagogų, kuriems metodinę ir praktinę 
pagalbą teikia respublikos sostinės kultūros veikėjai, Val
stybinės konservatorijos, kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai.

M. Baranausko nuotr.

APIE “THE JUNGLE”
Kai 1906 m. atskira knyga 

išėjo A. Sinklerio (Sinclair) 
romanas “The Jungle,” Ame
rikos lietuvių spauda greitai 
reagavo į šį kūrinį. Jau 1906 
m. vidury (birželio-liepos 
mėn.) pasirodė pirmieji lietu
vių laikraščių atsiliepimai 
apie “The Jungle” ir taip pat 
kitos žinios.

“Vienybė Lietuvninkų’’ 
(1906, Nr. 21), pranešdama 
apie A. Sinklerio kūrinį, nu
rodė jo lietuvišką tematiką 
bei socialinį pobūdį. “Tos 
apysakos didvyris—rašė laik
raštis,—yra lietuvis . . . Lie
tuvių gyvenimas parodytas 
apysakoje labai skurdus.” 
Greta to pabrėžiamas romano 
dokumentiškumas (“vardai 
tikri ir faktai teisingi”). Laik
raštis rekomendavo šį kūrinį 
“perskaityt kiekvienam lietu
viui, mokančiam angliškai.”

“Vienybė Lietuvninkų” ne
trukus vėl grįžo prie A. 
Sinklerio romano. Laikraštis 
(1906, Nr. 24) aiškino, ką 
lietuviškai reikštų “The Jun
gle.” Pagal jį tas žodis reiš
kiąs “brūzgus, brūzgyną,” o 
pagal A. Lalio žodyną, tai 
—“tankumynas, tankynė, 
tankus krūmynas.” Beje, čia 
pateikti to žodžio vertiniai 
nebuvo pritaikyti: 1908 m. 
lietuviškai (Brooklyne) išėjęs 
šis romanas pavadintas 
“Raistu,” o Lietuvoje—“Pel
kėmis.”

Sekančiame to laikraščio 
numeryje (1906, Nr. 25) 
pateikiama žinia apie suma
nymą A. Sinklerio romaną 
inscenizuoti—“perdirbti į 
dramą ir pastatyti Chicago- 
je.” “Vienybėje Lietuvninkų” 
(1906, Nr. 32) pasirodė ir 
pranešimas apie ketinimą 
versti A. Sinklerio romaną į 
lietuvių kalbą.

Tuo pat laiku (1906 m. 
birželio mėn.) apie A. Sinkle
rio kūrinį rašė ir katalikų 
laikraštis “Žvaigždė.” 
Straipsnių ciklo “Patrimpo 
laiškai” 25-asis laiškas (1906, 
Nr. 22) pavadintas “Apysa
ka apie lietuvius.” Tai—pir
moji recenzija apie minimą 
A. Sinklerio romaną. Jos 
autorius—katalikų publicis
tas ir sociologas A. Kaupas— 
plačiai atpasakojo kūrinio tu
rinį, palietė kitus jo dalykus. 
Recenzijoje apibūdintas šio 
romano atsiradimas. Dvejus 
metus, nurodoma čia,—“Up
ton Sinclair (...) jaunas ir 
gabus socialistų raštininkas” 
tyrinėjo “darbininkų gyveni
mą Chicagos gyvulių plovyk
lose.” A. Sinkleris dalyvavęs 
ir vienose lietuvių vestuvėse, 
ten išbuvęs jau “po gaidžių” 
ir, pagal recenzijos autorių, 
išėjęs “laukan su parengtu 
planu naujos, baisios, širdį 
spaudžiančios apysakos.”

Recenzijoje, remiantis pa
ties rašytojo žodžiais, pabrė
žiamas “The Jungle” doku
mentiškumas. Kūrinys esan
tis “ne tiek apysaka, kiek 
sociologišku tardymu.” Jis 

paremtas “ant tyros teisybės 
net mažiausiose smulkmeno
se, išskyrus, žinoma, tą, kas 
priklauso vaidentuvei.” 
Autorius apibūdino A. Sin
klerio kūrinio reikšmę ir 
svarbą. “Apysaka tuo svar
bi—rašoma recenzijoje,— 
kad ji yra garsiu, stipriu ir 
drąsiu apkaltinimu Amerikos 
sutvarkymo už nesuskaito
mas neteisybes . . . Upton 
Sinclair vaidina savo knygoje 
rolę viešo prokuroro, metan
čio be baimės prikišimus 
valdžiai, politiškosioms parti
joms, “trustams” ir kt.”

A. Kaupas, kaip katalikų 
sociologas ir jų pozicijų reiš
kėjas, nesutiko su A. Sinkle
rio romano socialine krypti
mi. “The Jungle”—nurodė 
jis,—veste veda prie socializ
mo.” Todėl katalikų-klerikalų 
sluoksniams, esą, reikią pa
rodyti, kad jų požiūris į 
visuomenės klausimus iš es
mės skiriasi nuo socialistų, 
taigi, ir nuo A. Sinklerio. Si 
“Žvaigždės” laikraščio ir A. 
Kaupo pozicija susilaukė kri
tikos iš “Vienybės Lietuvnin
kų” (1906, Nr. 24) pusės.

Katalikiškiems — klerikali
niams Amerikos lietuvių 
sluoksniams svetimos ir prie
šingos buvo A. Sinklerio 
romane skelbtos socialistinės 
idėjos, apskritai kapitalisti
nės santvarkos kritika. Jie 
stengėsi sumenkinti šio kūri
nio revoliucinį patosą ir dva
sią.

Neatsitiktina, kad “Žvaigž
dės“ laikraštis ne kartą 
(1906, Nr. Nr. 23, 24) rašė 
apie tuolaikinio JAV prezi
dento T. Roosevelto nurody
mus dėl kai kurių pertvarky
mų Chicagos ir kitose gyvulių 
skerdyklose. Amerikos val
džia, kapitalistai mėgino vie- 
na-kita reforma “apsiginti” 
nuo A. Sinklerio kritikos, 
kuri taikė į kapitalizmo pa
grindus.

Klerikaliniai, iš dalies libe
raliniai Amerikos lietuvių 
sluoksniai, kaip rodo ir 
“Žvaigždės” laikraštis, prita
rė tiems valdžios ir buržuazi
jos mėginimams A. Sinklerio 
romane išreikštas socialinio 
visuomenės pertvarkymo 
idėjas “suvesti” į atskirų 
reformų reikalavimą. Tai ga
na atvirai buvo išdėstyta kiek 
vėlesniuose (1907 m. pra
džios) to paties A. Kaupo 
atsiliepimuose apie A. Sin
klerio “The Jungle.”

Pirmuosiuose atsiliepimuo
se apie “The Jungle” keltos 
mintys, spręstos problemos, 
pasireiškę skirtumai toliau 
ryškėjo ir stiprėjo. A. Sinkle
rio romano “Raistas” klausi
mas ilgai nepranyko iš Ame
rikos lietuvių spaudos dėme
sio ir akiračio.

A. Aukštaitis

Washingtonas. — Prezi
dento Carterio patarėjai jam 
pataria Baltųjų Rūmų štabą 
sumažinti 30 procentais.
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KANADOS ŽINIOS

Netekom mielo draugo

TRUMPAI APIE VISKĄ

Torontietė drg. A. Ylienė, 
pranešė, kad mirė geras mū
sų draugas Stasys Poškus. 
Turėjau progą ir aš Stasį 
arčiau pažinti, ir net kartu su 
juom dirbti. Tai buvo 1939 
metais, netoli Delhy mieste
lio, Ontarijos provincijoje.

Stasys buvo ypatingas 
žmogus. Gražiai išaugęs, 
aukšto ūgio, tykus, visuomet 
ramus. Visuomet su švelnia 
šypsena lūpose. Su kiekvienu 
jis mokėjo gražiai sugyventi 
—tikras lietuvio tipas.

Stasys buvo pažangus, 
skaitė “Liaudies Balsą.” Jo 
minčių buvo nenuobodu klau-

Montreal, Que.
LIGONIAI

A. Paragienė jau kuris 
laikas turi koją sulaužytą. 
Dabar vėl staigiai susirgo ir 
išvežta į St. Gabrini ligoninę.

A. Morkevičius turėjo ope
raciją R. Viktorijos ligoninė
je.

J. Vilkelis, Sūnų ir Dukte
rų draugijos pirmininkas, 
staigiai susirgo, išvežtas į 
Jean-Talon ligoninę.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti.
IŠVYKO-ATVYKO

B. M. Šalčiūnai išvyko į 
Detroitą aplankyti savo arti
mų giminių, žada sustoti ir 
Toronte.

M. Brazauskienė atvyko iš 
Detroito aplankyti J. N. Na
ruševičius ir kitus pažįsta
mus.

S. Vekterienė išvyko su 
drauge į J. A. V. praleisti 
atostogas.

A. Šiuplevičienė išvyko į 
Philadelphiją aplankyti sesu
tę ir kitus gimines.

Visiems gero vėjo.
IŠLEIDOME

Per 5 mėnesius pas mus 
darbavosi iš T. Lietuvos dr. 
A. Dumčius. Kadangi buvo 
malonus ir draugiškas tautie
tis, tai susitiko su daug 
montrealiečių ir susidarė 
daug artimų draugų. Birželio 
12 d. pas mūsų mielus J. S. 
Čičinskus susirinkome gražus 
būrys atsisveikinti ir palinkė
ti toliau tęsti tokį kilnų 
darbą. Šeimininkės labai ska
niai visus pavaišino, o Ari
mantui įteikėm kuklią dova
nėlę nuo visų dalyvių. Dakta
ras visiems nuoširdžiai padė
kojo ir pasižadėjo mūsų nepa
miršti.

Grįžo į gimtinę birželio 16 
d. mes jo pasigendame, o 
šeima ir tėvynė džiaugiasi 
sulaukusi puikų daktarą ir 
tautietį.

Linkiu daug laimės ir gero 
pasisekimo. J-na

Širdinga padėka
Negailestinga mirtis neti

kėtai ištraukė iš mūsų gyve
nimo vienintelį sūnų, vyrą ir 
vaikų tėvą, kuris galėjo dar 
daug nuveikti.

Su skaudančia širdimi nori
me padėkoti visiems už lan
kymąsi šermenyse, už gėles, 
už užuojautos žodžius, už 
palydėjimą į amžino poilsio 
vietą. Dėkoju Kazimiero 
draugams už pasakytas atsi
sveikinimo kalbas, šeiminiu - 
kiems už suruošimą pusryčių.

Be Jūsų būtų buvę labai 
sunku tą didelį skausmą per
nešti.

Dar kartą ačiū visiems, 
mes Jūsų nepamiršime. O tu, 
brangus sūneli, vyre ir tėve
li, ilsėkis ramiai. Tave visuo
met prisiminsime su skau
dančia širdimi.

Motina Julė
Žmona Genovaitė

Sūnūs—Gordin, Mark, 
Braeyn Guzevičiai 

sytis, • ir juo galima buvo 
visuomet pasitikėti.

Velionis buvo gabus “pra
našas.” Ligi šių dienų mano 
atmintyje pasiliko viena jo 
pranašystė apie antrąją didįjį 
karą, kurį jis labai teisingai- 
vykusiai pavaizdavo.

Kaip aukščiau minėjau, tai 
buvo 1939 metai, kada Hitle
ris su savo gaujomis ir “blic- 
krigais” pradėjo siautėti. Per 
dienas visi tik apie tai ir 
kalbėjo. Ypatingai vienas pa
gyvenęs Kanadietis labai ne
rimavo dėl Londono likimo. 
Turbūt norėdamas miglas iš- 
sklaidyti-padaryti. Kaip “fiu
reris,” tarsi ožys, veltui spar
dosi, kaip ir visuomet Stasys 
ramiai pradėjo. Nesirūpinkit, 
vyrai, Hitleris čia neateis, jo 
pertrumpas kl. . . . 0 jei jis 
ant tiek išprotės ir užkabys 
savo rytinį kaimyną, tai jo 
dienelės jau bus suskaitytos.

Na, ką gi, čia komentarų 
jau nereikia . . .

Taigi, Stasys ne tik gabias 
rankas, bet ir šviesų protą 
turėjo.

Stasio žmoną, jo artimuo
sius, torontiečius, drauges ir 
draugus, nuoširdžiai atjau
čiu. Buvęs Toront ietis

Jonas Mikaila

Toronto, Ont.
a

MOTERŲ KLUBO 
PIKNIKAS

Toronto Lietuvių Moterų 
Klubas rengia antrą pikniką. 
Jis bus liepos (July) 31, 
sekmadienį, pas draugus Ci- 
birkus, kur buvo ir pirmasis.

Toronto ir apylinkės lietu
viai kviečiami atsilankyti.

Kelrodis: Važiuojant iš To
ronto—važiuoti 11-ta haivė. 
Pravažiavus Churchill, va
žiuoti iki 6-tos koncesijos ir 
sukti į dešinę. Pravažiavus 
miškelį Cibirkų gyvenvietė 
matyti dešinėj, ant kalniuko.

Rengėjos

Pirmas piknikas
Toronto Lietuvių Sūnų ir 

Dukterų Klubo Ine. direkto
rių taryba, kurios susirinki
me dalyvavo ir Sūnų ir 
Dukterų Draugijos pirmos 
kuopos ir Moterų Klubo at
stovai, nutarė surengti išvy
ką (pikniką). Ji bus šeštadie
nį, rugpiūčio 27, draugų J. B. 
Morkūnų vasarvietėj. Drau
gai Morkūnai duoda vietą 
veltui.

Kelrodis: Važiuoti iki Kes
wick miestelio. Iš Keswick 
važiuoti Metro Rd. iki Oms- 
tead Rd. Pasiekus Omstead, 
sukti į kairę ir važiuoti iki 
1-st Avė. Sukti į dešinę. 
Trumpą galiuką pavažiavus 
sukti dešinėn. Jų vasarvietę 
visai netoli nuo 1-st. Avė.

Susirinkime buvo svarsty
ta, kaip padėti pasiekti pikni
ką tiems, kurie neturi savo 
mašinų arba negali vairuoti. 
Buvo siūlyta įvairūs būdai, 
bet buvo sustota prie papras
čiausio. Tai yra, kad tautie
čiai, turintieji mašinas, sutik
tų nuvežti tuos, kurie neturi 
mašinų, o tie, kurie neturi, 
kad iš kalno pasistengtų susi
rasti draugus, galinčius 
paimti.

Galima nuvažiuoti ir auto
busais. Iš Toronto važiuojan
tieji autobusai sustoja ant 
Metro ir Omsteda kampo, iš 
kur jau lengvai galima nueiti 
pas Morkūnus. Rodos auto
busai eina ton pusėn kelis 
sykius į dieną. Reikia tiktai 
paskambinti į stotį ant Bay ir 
Dundas ir sužinoti laiką.

Dalyvauki! visi, kuriems 
tik sveikata leidžia. Padary
kim šį pikniką tikrai sėkmin
gu. Rengėjai

1934 metais Kvibeko 
prancūzai priėmė “Švento 
Jono Dieną,” birželio 24-tą, 
kaipo tautos šventę Rymo 
katalikų dvasiškių vadovybė
je. Laike apvaikščiojimo ant 
sunkvežimio buvo vežamas 
Šv. Jonas, ant rankų laikan
tis baltą avelę kaipo simbolį 
nusižeminimo ir paklusnumo 
valdančiajai klasei. 1960 me
tais Kvibeko inteligentija 
paskelbė, kad toks simbolis 
įžeidžia prancūzų tautą, ir 
demonstracijoje Joną ir jo 
rankose laukomą avelės sta
tulą sudaužė, šaukdami: 
“Kvibeko žmonės ne avelės, 
ir nenori, ir nesitiki pagalbos 
iš religinių statulų.” Į vadovų 
stebėjimo galeriją pasipylė 
akmenų ir plytų mėtymas, 
premjeras Trudeau vos išsi
suko neužgautas. Nuo 1960 
metų vadovybę paėmę sepa
ratistai ir 11 pėdų aukščio 
muskulingo vyro statulą, 
vaizduojančią Kvibeką, su 
obalsiu, kad tautos stiprybė 
yra raumenyse ir prote, o ne 
baltos avelės vilnose, kaipo 
simbolį.

“Montreal Star” komenta
torius H. Gendron sako, kad 
Kvibeko prancūzai turi dau
giau senso, negu kanadiečiai. 
Girdi, Kvibekas jau turi savo 
tautos dieną per paskutinius 
143 metus, o kanadiečiai dar 
ir šiandien švenčia liepos 1 
dieną kaipo “Dominion Day,” 
kas reiškia, kad Kanada dar 
ir šiandien tebėra Britanijos 
kolonija.

* * *
Su 1960 metais R. Leves

que pradėjo Kvibeko žmo
nėms siūlyti socializmą ir jo 
partija įgavo tautoje pasiti
kėjimą. Bet nuo to laiko iš 
Kvibeko pabėgo pusė milijo
no daugumoje vidurinės kla
sės žmonių, išsigandę socia
listinės santvarkos. Jų tarpe 
randasi ir mūsų lietuvių tau
tiečių.

* * *
Kvibeko Darbo Federacija 

prašė federalinės valdžios, 
kad ji sulaikytų importavimą 
Kanadon baldų. Jeigu impor
tavimas nebus sulaikytas, tai 
Kvibeko provincijoje turės 
būti paleista iš darbo 20,000 
baldų pramonės darbininkų.

* * *
Surinktos statistikos paro

do, kad Kvibeko provincijoje 
1961 metais buvo prancūzų 
tautybės 4,369,689 žmonės, 
o 1971 m. 4,867,250, prieau
glis—497,561. Anglų tauty
bės 1961 m. buvo 697,402 

JUSTAS PALECKIS

Manieji Telšiai
Kaip man apie Telšius rašyti 
Ir balsą pakelti užkimusį? 
Kur tie, kas pažino mažytį, 
Vos tik į pasaulį užgimusį? 
Toks pat tyvuliuodavo Mastis, 
Besnaudžiąs, ramus kaip ligšiolei, 
Kai lemta man buvo čia rastis, 
Pavelde jus lopšį iš brolio. 
Kas gatvę Vagarną bežino, 
Nūn Džiugo vardu pavadintą? 
Seniai jau tie žmonės pražilo, 
Kurie tuos laikus beatmintų. 
Tik auga klevai tie vešlieji, 
Svyravę už pirmo man lango, 
Tie patys lingavo juos vėjai, 
Man gulint ant motinos rankų. 
Tačiau ta lūšna tebestovi, 
Senasis kur kalvis gyveno: 
Lūšnelė ta mano gimtoji, 
Nors ji—kaip ir aš—jau paseno. 
Nustebęs dabar pamačiau ją— 
Puošni lyg jaunoji atrodo, 
Sau rūbą įgijusi naują, 
Senasis kada nusibodo.
Ir šauniai pats miestas jaunėja, 
Džiugakalniais kyla jo rūmai— 
Kitokie Telšiai nūn manieji, 
Didėja kasmet jų orumas. 
Palaimintas būk, mano mieste, 
Gyvenimą baigdams, linkėti 
Tau noriu: kelius laimėn tiesti 
Ir džiaugsmui žemaičių klestėti.

(Iš “Poezijos pavasario 77”)

žmonės, o 1971 m. 789,185, 
prieauglis—91,783. Ateivių 
bei kitų tautybių prieauglis 
buvo 92,000.

Komentatorių apskaičiavi
mu, kad jeigu padėtis nepasi
keis, tai už 50 metų Kvibekas 
bus taip angliškas, kaip Onta
riją ir Vakarų Kanada. Tos 
sritys 18-jame šimtmetyje 
irgi buvo prancūziškos, kaip 
Kvibekas.

* * *
Bell Canada Co. griežtai 

nusistačiusi prieš valdžios 
bandymą kontroliuoti jos mo
nopolines teises, gautas iš 
Federalinės valdžios.

* * *
Kvibeko provincijoje įve

dus loteriją, praeitais metais 
valstybė iš jos gavo 
$173,000,000 pelno. Bet lo
terija uždavė skaudų smūgį 
religinėms organizacijoms, 
kurios ligi šiol darydavo tokį 
pat biznį iš “bingo” bažnyti
nėse svetainėse. . .

* * *
Lachine Canal buvo įreng

tas 1821 metais. Tais laikais 
kanalas buvo mokslo ir tech
nikos pažiba iki 1951 m. 
Atidarius St. Laverens Sea
way, Lachine Canal liko 
nebenaudojamas ir nuodi
jantis miesto pakraštį 8 my
lių ilgio plote. Dabar nusitarė 
provincijos ir federalinė val
džios padaryti kanalą gra
žiausia vieta piknikavimui, 
maudynėms ir įvairiems 
sporto žaidimams. Būsianti 
gražiausia vieta ne tik Mon- 
trealyje, bet visoje Kanado
je.

* * *
Montrealo generalinė ligo

ninė uždarė vieną paviljoną 
su 100 lovų. Priežastis—pini
gų stoka!

♦ * *
C. N. R. iš darbo paleido 

Montrealyje 2,000, Winnipe- 
ge 1,950, ir Monetone 950 
darbininkų. Demokratų par
tija parlamente reikalauja, 
kad valdžia ištirtų ir sustab
dytų kompanijų nepateisina
mus darbininkų mėtymus iš 
darbo, kuomet kompanijų 
pelnai kasmet vis didesni.

B. Kvietinskas

Atsiprašome
Birželio24 d. laidoje, užuo

jautoje dėlei Stasio Poškaus 
mirties buvo praleistos dvi 
pavardės. Atsiprašau. Sąra
še turėjo būti A. Požerienė ir 
M. Buzūnienė.

M. Paužienė

RELIGIJA ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE

Tikinčiųjų ir netikinčiųjų dialogo problema
Pasikeitus jėgų santykiui 

pasaulyje ir gilėjant religijos 
krizei, katalikų bažnyčia pa
staruoju dešimtmečiu vis 
dažniau kalba apie tikinčiųjų 
dialogą su netikinčiaisiais. 
Šis reiškinys neapsiriboja 
bažnyčios gynėjų susitiki
mais bei diskusijomis su neti
kinčiųjų atstovais, jie liečia 
žymiai platesnę tikinčiųjų ir 
netikinčiųjų, įskaitant ir 
marksistus, bendradarbiavi
mo problemą.

Šis klausimas marksistams 
nėra naujas. Netikinčių ir 
tikinčių bendradarbiavimo 
idėją jie iškėlė daug anksčiau 
už bažnyčią. Tai išplaukia iš 
marksistinės-lenininės pažiū
ros į religiją. Skirtingai nuo 
buržuazinio ateizmo, mark- 
sistinis-lenininis ateizmas ko
vos prieš religiją klausimą 
kelia ne abstrakčiai, šio klau
simo nesuabsoliutina, o jį 
pajungia kovai dėl išnaudoto
jiškos santvarkos nuvertimo, 
dėl socializmo ir komunizmo 
sukūrimo. K. Marksas pabrė
žė, kad “dangaus kritiką” 
reikia paversti “žemės kriti
ka,” tai yra pagrindinį dėme
sį skirti ne religinių vaizdi
nių, to iškreipto fantastiško 
tikrovės atspindžio, narplioji
mui, o kovai prieš atspindžio 
realų pagrindą—prieš išnau
dojimą, priespaudą, skurdą.

Netikinčių ir tikinčių darbo 
žmonių bendradarbiavimo 
galimybė išplaukia iš jų pa
grindinių interesų bendrumo. 
Kapitalizmo sąlygomis tiek 
netikintieji, tiek tikintieji 
darbo žmonės neša ant savo 
pečių išnaudojimo jungą bei 
imperializmo agresyvios už
sienio politikos padarinius. 
Klasių kovoje bręsta tikinčių
jų darbo žmonių sąmoningu
mas, išryškėja visų dirban
čiųjų vienybės svarba. Socia
lizmo sąlygomis visą darbo 
žmonių, tiek tikinčiųjų, tiek 
netikinčiųjų, gerovė priklau
so nuo materialinių bei dvasi
nių vertybių gausinimo, dar
bo našumo didinimo. Visi dori 
darbo žmonės, nežiūrint jų 
pasaulėžiūrinių įsitikinimų 
skirtumų, suinteresuoti ko
voti prieš dorovines ydas 
(nors jie ne visuomet vieno-

Šilutėje—viename gražiausių 
Lietuvos miestų

Bekraštės pievos, ūksmingi 
parkai, statūs Šyšos krantai 
supa Šilutę, vieną gražiausių 
Tarybų Lietuvos miestų. Ši
lutė, kurią kadaise žmonės su 
panieka vadino šilo karčiama, 
šiandien puikuojasi plačiomis 
gatvėmis, skverais, vejomis, 
gėlynais, na, ir svarbiausia— 
statybomis.

Kai prisimeni pokario metų 
miestą, kurį iš esmės sudarė 
centrinė Partizanų gatvė ir 
keletas nedidelių įmonėlių bei 
dirbtuvių, neįtikėtinai didžiu
lės atrodo permainos, įvyku
sios paskutiniuoju metu. 
Miestas kone trečdaliu išplė
tė savo valdas. Didžiulė uni
versalinė ir modernios spe
cializuotos parduotuvės, erd
vus buities kombinatas, šešių 
šimtų vietų kinoteatras, svei
katos kompleksas, išaugęs 
prie senosios ligoninės, nauja 
vaistinė keiste pakeitė Šilu
tės architektūrinį veidą.

Šilutė—jaunystės miestas. 
Beveik pusė jos gyventojų 
jaunoji karta, kuriai sudary
tos puikiausios sąlygos augti 
ir tobulėti. Vidurinių mokyk
lų buvo dvi, o dabar—ketu
rios. Veikia žemės ūkio tech
nikumas, profesinė technikos 
mokykla. Visi ikimokyklinio 
amžiaus mažyliai lanko sep
tynis lopšelius-darželius.

Kultūros šviesa—vienas di
džiausių šilutiškių turtų. Re
konstruotoje bibliotekoje 
dažnai rengiami susitikimai 
su įžymiaisiais respublikos 
žmonėmis. Knygas pamary 

dai supranta gėrį ir blogį). 
Viso pasaulio darbo žmonėms 
gyvybinis klausimas yra tai
kos išsaugojimas ir jos stipri
nimas.

Komunistų ir darbininkų 
partijos, atsižvelgdamos į 
konkrečias istorines aplinky
bes ir atskirų šalių specifines 
sąlygas, nuosekliai skatina 
tikinčiųjų ir netikinčiųjų ben
dradarbiavimą. Pavyzdžiui, 
1935 m. VII Kominterno 
kongresas iškėlė uždavinį, 
kovojant prieš fašizmo grės
mę, sudaryti plačius liaudies 
frontus, į kuriuos be revoliu
cinių darbininkų partijų įt
raukti įvairias masines, tarp 
jų religines, organizacijas.

Komunistų . skelbiamai ti
kinčiųjų ir netikinčiųjų bend
radarbiavimo idėjai kliudė (o 
neretai ir dabar dar kliudo) 
reakcingoji dvasininkija, 
remdamasi įvairių religijų 
skleidžiama neapykanta neti
kintiesiems bei “kitati
kiams.” Pavyzdžiui, Vatika
nas ne kartą skelbė prakeiki
mus ne tiktai komunistams, 
bet ir tikintiesiems katali
kams, kurie ryžosi bendra
darbiauti su komunistais.

Didelę žalą netikinčiųjų ir 
tikinčiųjų bendradarbiavimui 
Lietuvoje padarė reakcingų
jų dvasininkijos sluoksnių da
lyvavimas fašistų bei buržua
zinių nacionalistų piktadary
bėse Antrojo pasaulinio karo 
metais ir pokario klasių ko
vos laikotarpiu. Nuoširdžiam 
tikinčiųjų ir netikinčiųjų dia
logui kenkia ir dabar pasi
reiškiantys užsienio klerikali
nių grupuočių bei atskirų 
ekstremistiškai nusiteikusių 
respublikos dvasininkų mėgi
nimai piktnaudžiauti religi
niais tikinčiųjų jausmais, pa
naudoti juos antikomunisti
nėms ideologinėms diversi
joms.

Tačiau nežiūrint reakcinin
kų daromų kliūčių, tikinčiųjų 
ir netikinčiųjų, tarp jų ir 
marksistų, bendradarbiavi
mo idėja skynė ir skina sau 
kelią į gyvenimą. Ji ypač 
įrodė savo gyvybingumą sun
kiais kovos prieš fašizmą 
metais. Bendradarbiavimo 
idėja stiprėja kovos už taiką, 

žmonės skaito godžiai. Be
veik kas antras rajono gyven
tojas—bibliotekos ir jos 46 
filialų skaitytojas. Miesto bi
blioteka suruošė tokius didelį 
pasisekimą turėjusius rengi
nius, kaip paroda “Ievai Si
monaitytei—80,” TSRS Val
stybinės premijos laureato 
dailininko Stasio Krasausko 
grafikos darbų ciklo “Amži
nai gyvi” paroda ir kt.

Respublikoje garsėja Šilu
tės liaudies dramos teatras, 
turintis moksleivių studiją, 
pavyzdinis šokių ir dainų 
ansamblis “Rezginėlė,” estra
dinis kolektyvas.

Šeimininko žvilgsniu ap
žvelgdamas pamario kultūri
nį gyvenimą, partijos rajono 
komiteto pirmasis sekreto
rius Julius Ulba pastebėjo, 
kad kultūriniam darbui sten
giamasi suteikti kuo didesnį 
masiškumą ir įtraukti į jį kuo 
daugiau žmonių. Rajone ne 
tik pasirodo profesionalūs ko
lektyvai, bet ir ruošiami ma
siniai renginiai. Smagi daina 
ir trankus šokis lydėjo Klai
pėdos miesto kultūros dienas 
Šilutės rajone ir Šilutės rajo
no—Klaipėdoje. Pamary 
koncertavo Valstybinės kon
servatorijos Klaipėdos fakul
tetų meno pajėgos. Įspūdin
gos būna rajono dainų šven
tės, masinės jaunimo šventės 
Rambyno kalne, kur greta 
rajono saviveiklininkų kon
certuoja visoje Lietuvoje 
garsūs kolektyvai.

K. Liandzbergas 

demokratiją ir socialinę pa
žangą sąjūdžiuose. Pagaliau 
ir katalikų bažnyčios vadovy
bė, įsitikinusi konservaty
vaus, “kietakaktiško” antiko
munizmo politikos krize, pe
rėjo prie “dialogo” taktikos. 
Šiems klausimams gvildenti 
Vatikanas 1965 m. įsteigė 
“Sekretoriatą netikinčiųjų 
reikalams.”

Nereikia pamiršti to, kad 
klerikaliniai sluoksniai dialo
gą supranta kaip kovos prieš 
marksizmą bei ateizmą subti
lesnę formą. Jie stengiasi šį 
dialogą vesti taip, kad jis 
skaldytų tarptautinio komu
nistinio judėjimo gretas, kad 
marksistai atsisakytų savo 
principinių pasaulėžiūrinių 
bei ideologinių pozicijų. Šiuo 
požiūriu klerikalams į talką 
ateina revizionistai. Tuo tar
pu nuoseklių marksistų-leni- 
niečių nuomone, komunistai 
gali ir turi vesti dialogą su 
tikinčiaisiais, tvirtai laikyda
miesi mokslinės materialisti
nės pasaulėžiūros. Kaip tiktai 
marksizmo-leninizmo teorija 
padeda atskleisti tas realias 
gyvenimo keliamas proble
mas, kurios svarbios ir ateis
tams, ir tikintiesiems, nuro
do mokslinius šių problemų 
sprendimo kelius.

Doc. A. Gaidys 
Filosofijos kandidatas

Jonas
Ragauskas

Rugpjūčio 23-ąją sukanka 
70 metų, kai gimė (1907 m.) 
Jonas Ragauskas, Lietuvos 
TSR nusipelnęs kultūros vei
kėjas, publicistas, ateizmo 
propaguotojas.

1926-1931 metais J. Ra
gauskas studijavo Kauno 

s

universiteto teologijos filo
sofijos fakultete, 1935 m. 
baigė Kauno kunigų semina
riją. Nuo 1935 m. kunigavo, 
vėliau dėstė Kauno kunigų 
seminarijoje.

1948 m. metęs kunigystę, 
J. Ragauskas gausiomis pa
skaitomis, straipsniais pradė
jo skleisti ateistines ir anti- 
klerikalines pažiūras. 1959- 
1967 m. jis dirbo “Žinijos” 
draugijos valdybos lektoriu
mi referentu.

1967 m. J. Ragauskas 
įstojo į TSKP. Autobiografi
nė jo knyga “Ite, missa ėst!” 
išversta į daugelį kalbų. Už ją 
autoriui buvo paskirta Res
publikinė premija. Plačiai pa
garsėjo ir kitos jo knygos 
“Nenoriu dangaus,” “Anuo 
metu,” “Moteris ir religija,” 
“Kuo tikite?”

J. Ragausko antireliginės 
knygos pagrįstos katalikų 
bažnyčios ideologinių pažiūrų 
bei praktinės veiklos faktų, 
religinės literatūros geru pa
žinimu, įtaigia logine argu
mentacija.

Mirė Jonas Ragauskas 
1967 metais Vilniuje.

i

ABANO TERME, Italija. - 
Liepos 7 d. čia tapo nušautas 
žurnalistas Antonio Garzot- 
to. Piktadarys nežinomas. 
Tai jau ketvirtas žurnalistas 
kulkos auka paskutiniais 
dviem mėnesiais.

Taipei, Taiwan. — Kinijos 
lakūnas čia nusileido ir prašo 
Taiwano valdžios politinės 
prieglaudos.
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PRIPAŽINIMAS NORS IR 
LABAIVĖLAI

Iš Washington© praneša
ma, kad prezidentas Carteris 
nutarė apdovanoti buvusi žy
mųjį juodųjų žmonių vadą ir 
kovotoją už žmogaus teises 
Dr. Luther King Prezidenti
niu Laisvės Medaliu. Nors ir 
labai vėlai (jau daug metų 
Dr. King nebėra gyvųjų tar
pe—jis buvo nužudytas) atė
jęs pripažinimas jo nuopelnų, 
bet vis tiek prezidentą reikia 
pasveikinti.

NUŽUDYTA

Bonnip Jean Garland

Niujorkiečio advokato Gar- 
lando 20 metų duktė Yale 
universiteto studentė Bonnie 
Jean liepos 7 d. rasta jos 
miegamajame kambaryje nu
žudyta. Kaltinamas jos vaiki
nas Richard James Herrin.

ĮSPĖJA KINIJĄ
Albaniją smarkiai kritikuo

ja dabartinę Kinijos politiką. 
Jos siekimas bendro fronto 
su Jungtinėmis Valstijomis 
esąs labai pavojingas.

Išnuomojamas 
kambarys

Fornišuotas kambarys — 
dvi lovos ir virtuvės privile
gijos. Dviem ypatom $85, 
vienam $70 į mėnesį. Arti 
buso.

Kaziūnė Pakšys
2150—23rd Avė. No.
St. Petersburg, Fla. 337L.

GRAND F kPIDS, MICH.

ILGIAUSIŲ METŲ

Mūsų mylimiausiai mamytei

P. V. Gasperienei
Liepos 16 d. mūsų mamytė sulauks 85 metų 

gimtadienio sukaktuves. Mes, jos dukros ir dukrų 
šeimos, linkime jai sveikatos ir sulaukti dar daug, 
daug laimingų metų.

RUTH BELL ir šeima
VOLGA MORREN ir šeima

LAWRENCE, MASS.

Mirus

I ’etrui Galiniui
Reiškiu gilią užuojautą jo artimiesiems ir jo 

draugams.
WALTER TRAKIMAS

MIAMI, FLA.

Blanche [Turauskas] 
Novick

mirė 
1977 m. liepos 3 d.

Mūsų brangioji mamytė ir močiutė mirė liepos 3 
d. Jos palaikai buvo sukremuoti liepos 6 d.

Liko didžiausiame liūdesyje dvi dukros Aldana ir 
Elena, keturi anūkai, broliai ir seserys Vilniuje ir 
daug artimųjų.

Mes liūdime mamytės ir niekaip negalime 
nusiraminti. Ji buvo taip maloni, taip brangi mums.

Dukros: ALDANA ir ELENA

MOKSLININKŲ BENDRA 
NUOMONĖ

Neseniai Leningrade buvo 
susirinkę Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos moksli- 
ninkai-klimatalogai. Jie priė
jo bendros nuomonės, kad 
mūsų planetoje klimatas šil
tėja.

Tarp Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos 1972 metais buvo 
padaryta sutartis dėl bend
radarbiavimo studijavimui 
klimato ir oro. Tuo ir rūpinasi 
abiejų šalių klimatalogai. Lai
kas nuo laiko jie susirenka 
pasikeitimui nuomonėmis bei 
atradimais.

PLIENO DARBININKAI 
NUTARĖ STREIKUOTI

Su rugpiūčio 1 diena gali 
prasidėti gana platus plieno 
darbininkų streikas. Tai bū
tų pirmas be unijos vadovy
bės užgyrimo streikas plieno 
pramonėje nuo 1959 metų.

Net 33 trys dideli Jungti
nėse Plieno Darbininkų Uni
jos lokalai šiomis dienomis 
nutarė streikuoti už pagerini
mą darbo sąlygų. Darbinin
kai sako, kad kai kuriose 
plieno įmonėse darbo sąlygos 
yra nebepakenčiamos.

NORI NORMALIŲ 
SANTYKIŲ

Bonn. — Vakarų Vokietijos 
premjeras Helmut Schmidt 
pasiuntęs laišką Rytų Vokie
tijos vadui Erich Honecker, 
kuriame jis pataria atnaujinti 
derybas dėl normalizavimo 
santykių tarpe abiejų Vokie
tijų.

Jau 1973 metais abidvi 
Vokietijos pripažino viena 
kitą ir sumezgė formalius 
ryšius, bet jie nėra pilnai 
normalūs, nes tarpe Vokieti
jų nėra platesnio bendradar
biavimo.

Seoul. — Pietų Korėjos 
seimas nutarė raginti dikta
torių prezidentą Park paleisti 
iš ‘ kalėjimo politinius kali
nius.

Tel Aviv. — Čia liepos 6 d. 
turguje sprogo bomba. Vie
nas žmogus žuvo, o apie 20 
sužeistų. Izraeliečiai kaltina 
arabus už bombos padėjimą.

PHILADELPHIA, PA.
MAŽOJI GIMNASTIKOS 
OLIMPIADA

Birželio 17-18 dienomis į 
Philadelphia buvo suvykę iš 
visų 50 valstijų gimnastikos, 
ir aukštyn šokėjų sportinin
kai, jaunuoliai mūsų tautos 
gėlės! Taip pasakė progra
mos vedėjas. Dar keliom 
dienom prieš sportininkų at
vykimą dailydės su pagalba 
statybos inžinierių, ant Park
way prie Dailės Muziejaus 
didžiųjų laiptų pastatė milži

Brockton, Mass.
Lietuvių Tautiško Namo 

Draugijos paskutinis rapor
tas su $1,000 buvo palikta 
advokatui Stone. Jis mirė, o 
jo moteris mus patraukė 
teisman, buk ji susižeidusi. 
Mes paėmėm advokatą J. 
Elias ir jam sumokėjome 
$175. Byla tęsėsi per dvejus 
metus. Kai byla pasibaigė, 
advokatas pareikalavo $550. 
Išmokėjome. Tada jis klausė, 
ką darysime su likusiais pini
gais. Mes sutikome paaukoti 
Red Cross, “Laisvei” ir “Vil
niai” po $131.

Draugijos pirmininkas mi
rė, o užrašų sekretorius S. 
Rainard randasi ligoninėje. 
Finansų raštininku yra Al. 
Potsus, iždininku Charles Us- 
tupas. Tai ir viskas.

Charles Ustupas
STASYS RAINARDAS 
LIGONINĖJE

Prieš porą savaičių su puse 
Stasys pasijautė blogai: šaltis 
pradėjo krėsti ir skausmai 
viduriuose pasireiškė. Nieko 
nelaukdamas pats savo auto- 
mobilium nuvažiavo ligoni
nėn. Daktarai ištyrė, nuėmė 
paveikslus, surado kur tai 
viduriuose akmenį (ne inks
tuose, ne tulžyje). Birželio 24 
d. padarė operaciją. Per 
savaitę laiko pašalinių lanky
tojų neleido. Jo sūnus juomi 
rūpinasi.

Liepos 8 d. su K. Ustupu ir 
Mrs. White Stasį aplankėme. 
Radome gerokai pagerėjusį ir 
geroje nuotaikoje. Pats atsi
sėdo, apie pusvalandį pasi
kalbėjome. Viską kuogeriau- 
siai prisimena. Atsisveikino 
mus su šypsą ant veido.

Mes visi jo draugai ir 
pažįstami linkime kuo grei
čiausiai mūsų maloniam drau
gui susveikti.

Draugas S. Rainardas pa
žangiečiams ne tik malonus 
draugas, o ir labai naudingas: 
Jis praveda “Laisves” ir “Vil
nies” vajus. Jis mūsų LLD 6 
kuopos organizatorius.

Stasys, visoje Mass, valsti
joje yra gerai žinomas kaipo 
veiklus pažangietis.

Dabar jis randasi: 
Goddard Hospital, Room 211 
Sumner Street
Stoughton, Massachusetts

Jo rezidencija:
S. Rainard
14 A Kennedy Drive 
Brockton, Mass. 02402

A. Skirmantas

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos piknikas 

įvyks liepos 31 d. Kviečiame 
visus narius ir ne narius 
dalyvauti. Prašytume tų, ku
rie turite automobilius, pa
kalbinkite vežti su savim 
tuos, kurie neturi mašinų.

Vieta: Jono Kulbio—va
žiuoti Conklin Ave. iki River 
Blvd, galo ir pasisukti į kairę 
iki pabaigos kelio, tuomet vėl 
į kairę iki Kulbio vietos.

Bingham tonietė

Lexington, Mass.
Birželio 24 d. mirė ilgame

tė “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja Eva (Zaldokas) Lekie
nė.

Liko nuliūdime trys dukros 
—Adela Pinkui, Palmira Sea- 
berg ir Mathilda Apsit; taipgi 
9 anūkai ir 17 pro-anūkų.

Reiškiame gilią užuojautą 
artimiesiems. M-nė.

nišką platformą, su storais 
minkštais uždangalais.

Penktadienio vakare oras 
puikus, šiltas, 7 vai. žmonės 
dideliais pulkais buriasi ir 
susėda ant Muziejaus laiptų. 
7:30 vai., prasideda progra
ma.

Programos vedėjas skaito 
visų atvykusių sportininkų 
vardus-pavardes, ir priduria, 
kad “tokių sporto veiksmų— 
Philadelphijoje niekados ne
buvo.” Staiga skersai aikštę 
vorele, atžygiuoja sutartinai 
apie pusantro šimto jaunų 
merginų, apsivilkusių raudo
nais sporto kostiumais, ir 
visos laiptais užkopia ant 
didžiosios platformos. Už mi
nutės, iš kito šono, atžygiavo 
būrys jaunų vyrų, apsirengu
sių baltais kostiumais, ir visi 
užkopia ant platformės ir 
meniškai sugula, sugula ir 
merginos. Jie visi dar gulėda
mi parodė savo mankštos 
miklumo meną. Pagaliau visi 
atsistoja. Vaikinai ir mergi
nos aukštyn iškėlę suneria 
pirštus, išreikšdami draugiš
kumą, solidariumą. Po tam 
ant platformės abidvi lytys 
parodė savo mankštos meną. 
Jie tokie miklūs, tartum būtų 
iš gurno sulipdyti. Jie žavėjo 
ir stebino publiką.

Šalia platformos kitokie 
sporto veiksmai , jie visi 
įdomūs, žiūrovai susimąstę 
nebežino, į kuriuos savo akių 
žvilgsnius nukreipti.

Prieš pabaigą pranešėjas 
pristato šešis, atsižymėju
sius, aukštyn šokimo čempio
nus. Kiekvienas iš jų ant 
platformės įsibėgėjęs pašoks- 
ta aukštyn apie du metrus ar 
aukščiau, persiverčia ore po
ra kartų ar daugiau, ir gražiai 
ant grindų atsistoja. Publika 
sustabdžiusi kvapą stebi ir 
pagerbia griausmingų delnų 
plojimu.

Šešios vietinės aštuonme
tės, dešimtmetės mergaitės 
gražiai pasirodė, vaikščioda- 
mos ant siauros lentos, ir 
pora kartų persiversdamos 
ant lentos atsistoja, o jų 
motinos, netoli stovėdamos, 
iš džiaugsmo delnais ploja.

Nepamirštamas vakaras.
“L.” Reporteris

NEW JERSEY NAUJIENOS
Mūsų gubernatorius Byrne 

jau pradėjo.kampaniją, kad 
būtų išrinktas antrai tarny
bai. Tam jis pasirinko Ocean 
County College, Toms River, 
kur buvo susirinkę apie 100 
senų nesveikuojančių žmo
nių. Kadangi kalbamoji vieta 
yra netoli nuo Atlantic City, 
tai jis pasakojo, ką gero duos 
steigiamas gemblinimo Casi
no. Jis susirinkusių paklausė, 
ką jie darys su tais pinigais,

Chicago, Ill.
LANKĖSI
ROMAS ŠARMAITIS

Šiomis dienomis Čikagoje 
lankėsi jaunas Tarybų Lietu
vos mokslininkas Romas Šar
maitis, chemijos mokslų dak
taras, Lietuvos Mokslų aka
demijos chemijos ir chemijos 
technologijos instituto vado
vas. Į Ameriką jo profesijos 
įstaigų yra iškviestas ilges
niam laikui. Pirm atvykimo į 
Čikagą jau buvo Bostone, 
Niujorke, Klevelande, De
troite. Iš Čikagos šeštadienį 
išvyko į Los Angeles, iš ten 
pasieks net Honolulu. Grįžda
mas staptels dar visoj eilėj 
vietų.

Čikagoje atliekamu laiku 
svečias susipažino su lietuviš
ka Čikaga, su įžymesnėmis 
miesto vietomis, muziejais. 
Svečiui daug padėjo savo 
automašinomis J. Pateckas, 
Pr. Vitkus ir kiti.

Čikagoje Romas Šarmaitis 
išbuvo savaitę laiko. Ir kiek 
teko patirti, išsivežė gražius 
įspūdžius. X.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIAI

rengia

PIKNIKĄ PO STOGU 
—SU PIETUMIS

Sekmadienį, liepos 31 d., 1 vai.

Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N \.

Auka $5

Užtikriname, kad praleisite laiką kuopuikiausiai. 
Pietūs bus ypatingai skanūs.

Nedaug turime progų sueiti su pažįstamais ir 
draugais vasaros laiku—tad kaip tik bus proga 
susitikti šiame piknike.

Tikimės turėti svečių iš Lietuvos ir ekskursantų 
grįžusių iš šių metų kelionės į Lietuvą.

Ona ir Jonas Keraminai prie savo namo.

Iš nepaprastos popietės

Praeitą sekmadienį mūsų 
grupelė labai gražiai pralei
dome popietę už penketo 
desėtkų mylių nuo New Yor- 
ko labai gražioje Long Islan
de apylinkėje pas Oną ir Joną 
Keraminus. Ypatingai buvo 
džiugu matyti mūsų mieląją 
Oną jau taip puikiai susveiku- 
sią po neseniai pergyventų 
dviejų gana sudėtingų opera
cijų. Ji vėl pilna energijos ir 
džiaugsmo gražiai sukurtu 

kurių jie gaus iš Casino 
pajamų apie 8 procentus. O 
sveikiems seniems žmonėms 
būsią numušti mokesčiai ant 
nuosavybių, nupiginta elekt
rą ir kiti municipaliniai patar
navimai.

Gubernatorius įsakė Com
munity Affairs Departamen
tui sušaukti kitus penkis 
tokius susirinkimus ir infor
muoti susirinkusius, kiek bus 
nuo gemblinimo įplaukų ir 
kaip jos bus paskirstytos. 
Tuo tarpu pats gubernatorius 
baigdamas pranešimą pasa
kė, kad dar nėra žinios, kiek 
tų įplaukų bus. Girdi, mano
ma, kad bus nuo 5 iki 50 
milijonų dolerių į metus.

Gub. Byrne sakė, kad jam 
važinėjant po valstiją ir kal
bantis su žmonėmis, jam 
buvo pastatyta daug įvairių 
klausimų. Į juos visus atsaky
ti jam esą neįmanoma, tai jis 
patarė kreiptis į tas institu
cijas, kurios tais klausimais 
rūpinasi.

Dar apie gemblinimo Casi
no Atlantic City. Pranešama, 
kad jau yra įsteigtos dvi 
mokyklos paruošimui Casino 
tarnautojų. Viena mokykla 
yra Elizabeth, o kita—Pomp- 
ton Lakes. Mokyklos duos 
tarp 6 ir 8 savaičių kursus. 
Kursas lėšuos $315.

* * *
New Jersey valstijos sei-

mėlis (legislatūra) nutarė, 
kad būtų viešai skelbiama 
vardai ir pavardės krimina- 
liškai prasižengusių jaunuolių 
nuo 14 metų, vietoje nuo 18 
metų, kaip dabar yra daro
ma. Ignas 

gyvenimu. Dar vis abudu 
Keraminai nepavargsta pasa
koję apie savo apsilankymo 
gimtajame krašte Lietuvoje 
nepaprastai gražius įspū
džius. Svajoja ir vėl kada 
nors ten aplankyti savuosius, 
paliktus Antrojo pasaulinio 
karo audrų metais.

Bet ne apie tai norėjau 
pasidalyti su laisviečiais įspū
džiais iš šios viešnagės pas 
Oną ir Joną. Manyje tikrai 
nepamirštamą įspūdį padarė 
jų sodyba. Nežinau, ar kur 
nors tarp Amerikos lietuvių 
randasi kita tokia taip meniš
kai įrengta gyvenvietė. Bent 
jau aš tokios nebuvau matęs. 
Ir lauke, ir viduje, kur tiktai 
akį užmesi, visur tave žavi 
menas—ir ne bet koks, bet 
grynai lietuviškas menas. 
Kiek daug jo sukuopta, taip 
gražiai ir rūpestingai viskas 
sutvarkyta! Kiek pastangų, 
rūpesčio, sumanumo bei dar
bo jų dviejų čia įdėta! Mažai 
ko bereikia, kad jų ši reziden
cija nusipelnytų lietuviško 
meno muziejaus pavadini
mą.. .

Jau tik privažiavus prie jų 
namo tave pasitinka nepa
prastas meno reginys. Štai 
stogastulpis. Ar matėte kur 
nors visoje Amerikoje prie 
lietuviško namo panašų meno 
kūrinį? Aš nesu matęs. Jis 
visas iš medžio. Ir kas, 
žinoma, svarbiausia ir įdo
miausia, tai kad jis visas yra 
mūsų paties Jono Keramino 
išminties ir rankų darbo vai
sius. Sakoma, kad visi kaimy
nai stebisi šiuo meno kūriniu.

Šlovė mūsų tautiečiui!
Rep.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 25 D. *
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas rengia filmų rodymo 
popietę. Stefanija Masytė iš 
Detroito rodys jos susuktus 
filmus jai viešint Lietuvoje. 
Pelnas skiriamas “Laisvei.” 

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Pirmadienį, liepos 18 d., 
įvyks “Laisvės” Bendrovės 
direktorių posėdis, 2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje.

A. R. Sekr.

If you missed the High
lights of the Russian Dance 
Festival on TV Thursday 
night, July 7th then you 
missed something really 
worth seeing. They say that 
NBC‘s Russian showcase 
may have some connection 
with the fact that the net
work won the highly compe
titive bidding to carry the 
1980 Summer Olympics from 
Moscow.

Highlights of the Russian 
Dance Festival were simply 
wonderful—a full hour of 
delight! Especially interest
ing were the shawl dance; 
and a boy, a girl and a 
balloon dance.

The host, Orson Welles 
declared: “The friendship 
and good will between our 
two nations made all this 
possible.”

♦ ♦ ♦

Mildred Stensler, our 
“Good will ambassador” has 
been going around. The last 
three week ends have oeen 
very busy for her and Vic
tor. Two weeks ago they 
were in Stamford visiting 
the Yuskovic’s and not only 
for fun but also for some 
organizational matters. The 
past week end they spent a 
day with the Keraminas in 
Long Island and this week 
end I understand they will 
be in Canada with the An
dersons. Good going and 
keep smiling.

♦ ♦ ♦

A bronzed body makes a 
person look wholesome and 
healthy. But how does one 
achieve a beautiful tan with
out a bad burn, wrinkles or 
skin cancer? The advice 
most skin doctors give is 
this: If you feel and look 
better in tan, then get it 
slowly and sensibly.

* ♦ ♦

Vladimir Yashchenko
Vladimir Ilyich Yashchen

ko, an 18-year-old Ukrai
nian, broke the world high 
jump record July 3 compet
ing in the annual junior dual 
meet against the United 
States in Richmond. ūse




