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KRISLAI
Tikrieji kaltininkai 
Labai laikas
O galima išvengti 
Baisus nesirūpinimas 
Tegu savo akimis pamato 
Kodėl prezidentas tyli?

A. BIMBA
Džiugu ir gerai, kad tragiš

kas incidentas Šiaurinėje Ko
rėjoje su amerikiniu militari- 
niu helikopteriu mūsų vy
riausybės neplečiamas į pa
vojingą ginkluotą konfronta
ciją. Su tikslu ar per klaidą 
helikopteris atsirado ant Š. 
Korėjos. Jo vairuotojas nepa
klausė reikalavimo geruoju 
pasiduoti ir bandė pabėgti. 
Korėjos oro sargyba turėjo 
teisę jį numušti.

Gaila trijų gyvybių. Bet šio 
incidento ir tragiškos nelai
mės kaltininkai yra šios šalies 
pareigūnai, kurie šiuos lakū
nas ir kitus ginkluotus ameri
kiečius anais metais pasiuntė 
į Korėją ir iki šiol juos ten 
tebelaiko. Teisingi tie kon- 
gresmanai ir visi amerikie
čiai, kurie reikalauja, kad 
tuojau, dabar visos Amerikos 
ginkluotos jėgos būtų iš P. 
Korėjos iškraustytos. Kol jos 
ten bus, tokių tragedijų ne
bus galima išvengti.

Pranešama, kad apie atei
nančių metų vidurį įvyks 
neeilinė Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos sesija 
svarstymui nusiginklavimo 
klausimo. Kaip žinoma, jau 
seniai Jungtinės Tautos turi 
Tarybų Sąjungos ir kitų so
cialistinių šalių pasiūlymą pa
saulinei organizacijai akty- 
viškai įsitraukti į kovą prieš 
branduolinio karo pavojų, už 
pilną, visuotiną nusiginklavi
mą, už sukūrimą pasaulio be 
karų.

Visa žmonija su nekantru
mu lauks ir tikėsis tos specia
lios sesijos gerų nutarimų.

Žinoma, daug priklausys 
nuo mūsų vyriausybės, nuo 
prezidento Carterio nusista
tymo.

Tai, kas atsitiko mūsų New 
Yorke, kai per 24 valandas 
buvome palikti be elektros, 
daugeliui niujorkiečių atida
rė akis, kad elektros gamini
mas ir pateikimas nebegali
ma palikti privatiškose Edi
son kompanijos rankose. Jai 
pirmoje vietoje pelnas, o ne 
septynių milijonų gyventojų 
gerovė.

Tiktai vardan pelno nebuvo 
apsirūpinta kaip tik tokiam 
atsitikimui. Sugedo kas nors 
toje gamykloje ir visas did- 
mie^is be elektros!

Garsiai skamba reikalavi
mas! Edisono kompaniją susi- 
visūomeninti, paimti į miesto 
valdžios rankas. Tegu elektra 
būna gaminama ir pateikiama 
ne saujelės plėšikų pasipelny
mui, bet patarnavimui did
miesčio gyventojams!

Neseniai Kentucky valsti
joje federaliniame kalėjime 
kilo gaisras ir žuvo daug 
kalinių. O dabar tokia pat 
nelaimė įvyko Danbury, 
Conn., kalėjime. Čia žuvo 
penki kaliniai, o 80 sužeistų!

Nejaugi nebėra būdų tokių 
tragedijų išvengimui? Yra. 
Tiktai jie nepanaudojami.

Net ir kaliniai juk turi teisę 
į gyvybę.

Kai aš apie šias nelaimes 
pagalvoju, net šalti šiurpuliai 
nueina per mano kūną. Juk

Izraelio premjero misijosII

Jungtinėse Valstijose tikslas
Šiuo tarpu Jungtinėse Val

stijose lankosi Izraelio naujo
sios dešiniųjų jėgų sudarytos 
vyriausybės premjeras Me- 
nahem Begin. Apie jo misiją 
plačiai rašoma spaudoje ir

Menahem Begin, 
Izraelio premjeras

kalbama per radiją ir televizi
ją.

Premjeras Begin veda de
rybas su mūsų vyriausybe ir 
laiko pasitarimus su žydų 
kilmės amerikiečių grupėmis. 
Ypatingai New Yorke jis 
buvo žydų kolonijos šiltai 
sutiktas.

Premjero Begin misijos du 
tikslai: gauti iš Washington© 
vyriausybės jo režimui finan
sinės ir militarinės pagalbos 
ir laimėti šios šalies žydų 
pritarimą ir paramą.

Būdamas opozicijoje, Me
nahem Begin griežtai laikėsi 
nusistatymo, kad Izraelis ne
grąžintų arabams nė vienos 
pėdos užgrobtų jų žemių. Bet 
sakoma, kad dabar, būdamas 
atsakingas už valdžios politi
ką, jis jau savo nusistatymą 
yra šiek tiek “suminkštinęs.” 
Tai greitai paaiškės.

Lietuvos mokslininkų 
žymus atradimas

Vilnius. — TSRS Ministrų 
Tarybos Valstybinis išradimų 
ir atradimų reikalų komitetas 
birželio 2 d. užregistravo 
mokslinį atradimą puslaidi- 
ninkų fizikos srityje. Atradi
mo autoriai—Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Puslaidi
ninkių fizikos instituto bend
radarbiai S. Ašmontas, J. 
Požėla ir K. Repšas.

Elektroninėje technikoje 
vis plačiau naudojami puslai-

galėjo gaisras kilti ir Gary, 
Ind., ir Worcester, Mass., ir 
New Yorko kalėjimuose, ku
rių “duonos” ir man teko 
paragauti. Ir aš galėjau su
pleškėti . . .

Šiuo laiku lietuviškosios 
reakcinės spaudos redakto
riai ir bendradarbiai yra pla
čiausiai atidarę savo burnas 
prieš Tarybų Lietuvą. Joje 
nieko, absoliutiškai nieko ge
ro ir žmoniško nūdieną nesą. 
Visi jos veikėjai, mokslinin
kai, švietėjai, kultūrininkai 
esą atsidavę ir parsidavę 
Maskvai, jos žmonės esą ir 
išalkę, ir beveik pusnuogiai, 
nes parduotuvės visos iki 
vienos esančios tuščios!

Taip pat toje spaudoje vėl 
labai sustiprinta propaganda 
prieš Amerikos lietuvių lan
kymąsi Tarybų Lietuvoje. Ir 
kokių “komplimentų” nesusi
laukia tas vargšas mūsų 
draugas “Tėviškės” draugijos 
prezidiumo pirmininkas Pra
nas Petronis už kvietimą ir 
raginimą lietuvių tautos sū
nus ir dukras išeivijoje atva
žiuoti į Lietuvą ir savo akimis 
pamatyti jos liaudies pasiek
tus didžiulius laimėjimus vi
sose srityse. . .

Prieš keletą dienų jau labai 
išgarsėjusiame Kent, Ohio, 
kur anais metais valstijos 
gvardija užpuolė ramią stu
dentų demonstraciją prieš 
Vietnamo karą ir studentus 
nudėjo, dabar vėl policija 
suareštavo 192 ramius de
monstrantus ir uždarė už 
grotų.

Kur mūsų prezidentas Car- 
teris, kad šitokio paneigimo 
šios šalies žmonių teisių ne
mato ir prieš tai neprotestuo
ja?

dininkiai, dėl to daugelyje 
mokslo įstaigų tyrinėjamos jų 
savybės stipriuose elektri
niuose laukuose. Tarybiniai 
mokslininkai išaiškino anks
čiau nežinotą reiškinį—elek
trovaros jėgos susidarymą 
puslaidininkiuose ir elektros 
laidumo asimetriją.

Remiantis atradimu, gali
ma konstruoti iš principo 
naujus elektroninių prietaisų 
elementus, konkrečiai, labai 
aukšto dažnumo elektromag
netinėms bangoms pakeisti į 
nuolatinę srovę.

Skundžiasi ir 
protestuoja

Jugoslavija ir Tarybų Są
junga įteikė Jungtinių Valsti
jų vyriausybei aštrų protestą 
ir nusiskundimą už jų diplo
matų bei misijų darbuotojų 
New Yorke neaprūpinimą 
reikalinga apsauga. Kaip ži
nia, šių abiejų šalių misijos 
yra dažnai chuliganų užpuldi
nėjamos ir jų darbuotojai 
terorizuojami.

Meksikos valdžia 
pabijojo popiežiaus!

Dickison, Texas. — Jau 
plačiai pagarsėjęs katalikų 
bažnyčios arkivyskupas disi
dentas (“sukilėlis”) Marcei 
Lefebvre bandė nuvažiuoti į 
Meksiką ir ten aptarnauti 
savo pasekėjus. Bet Meksi
kos valdžia jo neįsileido. Ma
tyt, ji nenori užrūstinti Vati
kano galvą popiežių Paulių 
VI, kuris arkivyskupui Le
febvre yra uždraudęs atliki
nėti religines pareigas. O juk 
valdžia neturėtų kištis į gry
nai religinių sektų vidinius 
reikalus.

Ir bažnytiniai 
reikalauja juos 
paliuosuoti

Washingtonas. — Čia įvy
kęs Jungtinės Kristaus Baž
nyčios atstovų susirinkimas 
pareikalavo, kad valdžia tuo
jau ištrauktų kaltinimus ir 
paleistų iš kalėjimo visus 
“Wilmington 10.” Ši religinė 
sekta turi 1,800,000 narių. 
Susirinkimas kalbėjo jų visų 
vardu.

Suareštavo 192 ramiai 
demonstruojančius studentus

Kent, Ohio. — Liepos 12 dieną Kent Valstybinio 
Universiteto studentai suruošė protesto demonstraciją 
prieš pasimojimą pastatyti pastatą toje vietoje, kur prieš 7 
metus nacionalė gvardija užpuolė studentų demonstraciją 
prieš Vietnamo karą ir 4 studentus nušovė. Studentai 
reikalauja tbje vietoje pastatyti nužudytų studentų prisimi
nimui paminklą.

Dabar demonstraciją užpuolė ginkluota policija ir jėga 
suareštavo net 192 studentus.

Didelė garbė ir aukštas pripažinimas 
Tarybų Lietuvos mokslininkams

Vilnius. — Auditorijas nau
juosiuose Vilniaus Universi
teto rūmuose Studentų mies
telyje buvo užpildę . . . pro
fesoriai, mokslų daktarai. Čia 
įvykusioje antrojoje Vilniaus 
tarptautinėje konferencijoje 
tikimybių teorijos ir matema
tinės statistikos klausimais 
dalyvavo mokslininkai iš 22 
pasaulio šalių.

Per savaitę šiame moksli
ninkų susitikime, pasibaigu
siame liepos 3 d., perskaity
ta 350 pranešimų.

Eltos korespondentas pa
prašė keletą konferencijos 
dalyvių pareikšti nuomonę 
apie šį forumą.

Akademikas A. Kolmogo
rovas (Maskva), šiuolaikinės 
tikimybių teorijos pagrindė
jas: Abi Vilniaus konferenci
jos—šios mokslo šakos pul
sas. Jos kas kartą svaresnės, 
jose atidengiama daug naujo. 
Įspūdingai pasireiškė visa 
eilė tarybinių matematikos 
mokyklų, tame tarpe ir Lie
tuvos, įnešusios didelį indėlį į 
mokslo lobyną.

K. Krikebergas, Paryžiaus 
Rone Dekarto universiteto 
profesorius, neseniai išrink
tas Tarptautinės tikimybių 
teorijos asociacijos preziden
tu: Lietuvoje aš—trečią kar
tą, dalyvavau abiejose tarp
tautinėse konferencijose. 
Tiek savo dalyvių sudėtimi, 
tiek sprendžiamų problemų 
platumu bei gilumu Vilniaus 
forumai dabar—svarbiausi 
pasaulyje tikimybininkų susi
tikimai. Jie pranoksta ir tuos 
simpoziumus, kuriuos ligi šiol 
rengė Berklio universitetas 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose.

G. Kalianpuras, profeso
rius, Indijos Statistikos insti-1

tuto direktorius: Esu sužavė
tas šios konferencijos solidu
mu, moksliniu lygiu, pavyz
dinga organizacija.

R. Dadlis, Masačiuseto 
Technologijos instituto profe
sorius: Jungtinėse Valstijose 
gerai žinomos Maskvos, Kije
vo, Vilniaus matematikos 
mokyklos, čia dubliuojamas į 
anglų kalbą ir “Lietuvos ma
tematikos rinkinys.” Bet tai, 
ką išvydau Vilniuje, pranoko 
visus lūkesčius. Priedo, kon
ferencijai vykusiai parinkta 
vieta—puikus aukštųjų mo
kyklų Studentų miestelis, 
išaugęs gamtos prieglobsty
je.

M. Nagasava, Tokijo Tech
nologijos instituto profeso
rius, vienas iš TSRS—Japo
nijos matematikų simpoziu
mų organizatorių: Vilniaus 
konferencija teikia plačias 
galimybes moksliniams kon
taktams plėsti. Čia susitikau 
ir su gerais pažįstamais—vi
sų trijų tarybinių ir japonų 
matematikų simpoziumų da
lyviais akademiku V. Statule- 
vičium ir Lietuvos Mokslų 
akademijos nariu korespon
dentu B. Grigelioniu.

Akademikas J. Kubilius, 
Vilniaus Universiteto rekto
rius: Džiugina, kad matema
tikų susitikimas visais atžvil
giais pavyko, kad jis taps 
tradiciniu, kas ketveri metais 
vyks Tarybų Lietuvos sosti
nėje. Šalia įžymių šalies so
stinės matematikų—akade
miko A. Kolmogorovo, Są
junginės akademijos nario 
korespondento L. Bolševo, 
garsių užsienio specialistų 
pranešimus skaitė apie 30 
mūsų respublikos atstovų.

S. Vaintraubas
ELTOS koresp.

ŽODIS SKAITYTOJAMS
Praeitą “Laisvės” numerį gavote labai suvėluotai. Bet tai 

buvo ne mūsų kaltė. Dėl įvykusio elektros sistemos 
sutrikimo New Yorke praeitą savaitę, spaustuvė negalėjo 
laikraščio atspausdinti. Jį gavome tiktai vėlai šeštadienį ir 
galėjome išsiuntinėti tiktai šios savaitės pirmadienį.

Auto II obilistai kovos už
35 vai. darbo savaitę

Chicago, Ill. — Naujasis 
Jungtinės Automobilistų 
Unijos prezidentas Douglas 
Fraser pareiškė, kad automo
bilistai pilnai užgiria kon- 
gresmano John Conyers įneš
tą bilių, kad Kongresas užgir- 
tų įvedimą šioje šalyje 35 
valandų darbo savaitės. Fra
ser sako, kad tokį reikalavi
mą statys jo vadovaujama 
unija derybose su samdyto
jais dėl naujos sutarties.

Automobilistų unija turi 
apie 1,400,000 narių. Tai 
stambiausia šalyje darbo uni
ja. Jos pasisakymas už 35 
valandų darbo savaitę yra 
labai reikšmįngas.

Keturių žuvusių 
angliakasių lavonai

St. Charles, Va. — Liepos 
7 d. 1,500 pėdų gilumoje 
anglies kasykloje įvyko eks
plozija ir užmušė 4 angliaka
sius. Sakoma, kad nelaimė 
įvyko dėl kasykloje susirinki
mo daug “methane” dujų. 
Dar neišaiškinta, kodėl ši 
kasykla nebuvo apsaugota 
nuo tokio pavojaus . . .

Nelaimėje žuvo: Bill Per
kins, 31 m.; Harold Johnson, 
33 m.; Harold Wells, 40 
metų, ir Danny Tester, 29 
metų. Visi palyginti dar jauni 
darbininkai.

Jų lavonai iš kasyklos išim
ti ir iškilmingai palaidoti.

Nubaudė už
“įžeidimą” Kristaus!

Londonas. — Čia teismas 
skaudžiai nubaudė poetą De
nis Lemon už eilėraštį, kuria
me Kristus vaizduojamas ho
moseksualu. Nubaustas pu
santrų metų kalėjimu ir pasi- 
mokėti $850. Taipgi nubaus
tas $1,700 leidinys “Gay 
News,” kuris Lemono poemą 
atspausdino.

Vieningai už detentę
Maskva. — Čia neseniai 

lankėsi Švedijos Komunistų 
Partijos delegacija ir tarėsi 
su tarybinės partijos vadovy
be. Paskelbtame bendrame 
komunikate sakoma, kad abi 
partijos vieningai remia de- 
tentės politiką ir pasiryžusios 
kovoti už tarptautinio įtempi
mo mažinimą.

Palestiniečių 
pabėgėlių šelpimas

United Nations, N. Y. — 
Kaip žinia, Jungtinės Tautos 
rūpinasi išvietintais palesti
niečiais arabais. Jų užlaiky
mas ir globojimas reikalauja 
daug lėšų. Šiam reikalui 1977 
metais Jungtinės Valstijos 
skiria $48,700,000.

DIDŽIAUSIA LOTYNŲ 
AMERIKOJE SPAUSTUVE

Havana. — Šiomis dieno
mis pradėjo veikti socialisti
nėje Kuboje nauja spaustu
vė. Ji į metus galės atspaus
dinti 20,000,000 knygų. Jos 
pastatymas ir įrengimas kai
navo $15,000,000.

Tai didžiausia Lotynų 
Amerikoje spaustuvė. Kubie
čiai teisingai ja labai didžiuo
jasi.

A

Douglas A. Fraser

Sudaryta plati 
komisija paruošimui 
Lietuvai naujos 
konstitucijos

Vilnius. — Liepos pradžio
je savo sesijoje Lietuvos TSR 
Aukščiausioji Taryba išrinko 
komisiją paruošimui naujos 
konstitucijos projekto. Tai 
labai didelis ir atsakingas 
darbas.

Komisijos pirmininku iš
rinktas Lietuvos Komunistų 
Partijos sekretorius Petras 
Griškevičius, o komisijos na
riais šie veikėjai:
V. Ališauskas
S. Apanavičius
V. Astrauskas
V. Baltrūnas
A. Barauskas
A. Barkauskas
A. M. Brazauskas
V. Charazovas
A. Cesnavičius
L. Diržinskaitė-Piliušenko
A. Drobnys
A. Ferensas
J. Garbinienė
J. Greičiuvienė
J. Gureckas
Z. Januškevičius
V. Jemeljanovas
A. Kairelis
K. Kairys
D. Karečka
V. A. Kazanavičius
K. Korsakas
H. Kretavičius
J. Kubilius
A. Laurinčiukas
K. Liaudis
A. Likas
Z. Makevič
J. Maniušis
E. Markevičienė
J. Matulis
V. A. Mickevičius
E. Mieželaitis
J. Mikalauskas
V. Mikučiauskas
S. Naujalis
V. Navickas
V. Niunka
J. Petkevičius
V. Purvaneckaitė
J. Razumas
Z. Romanova
J. Rusenka
V. Sakalauskas
A. Smirnovas
R. B. Songaila
R. Šarmaitis-Romaitis
L. Šepetys
P. Šidlauskas
V. Vazalinskas
A. A. Vileikis
V. Vitkovskaja
G. Zimanas
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Draugovininkų judėjimas ir 
veikla Lietuvoje

Birželio 29 d. Vilniuje įvyko antrasis Lietuvos Liaudies 
Draugovių suvažiavimas. Jame dalyvavo visų Lietuvos 
miestų ir rajonų liaudies draugovių atstovai, jų štabų 
viršininkai bei vidaus reikalų organų darbuotojai. Iš šio 
sąskrydžio sužinome, kaip šiandien platus yra liaudies 
draugovių judėjimas, kokia kilni ir svarbi yra draugovinin
kų veikla.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 3393 liaudies draugovės. Tik 
per pastaruosius trejus metus draugovininkų skaičius, 
išsaugo nuo 78 iki 105 tūkstančių. Įkurtos ir sėkmingai 
veikia 748 specializuotos draugovės, jų tarpe: 148—kovai 
su socialistinės nuosavybės grobstymu ir spekuliacija, 
122—kovai su nepilnamečių teisės pažeidimais, 126 
draugovės ir grupės—eismo saugumui užtikrinti, 285 
specializuotos draugovės—profilaktiniam darbui gyvena
mosiose vietose.

Liaudies draugovės yra savanoriškos organizacijos, taip 
pat ir draugovninkų darbas yra visiškai savanoriškas. Jie 
įneša labai, labai svarbų indėlį į kovą su pasitaikančiais 
antivisuomeniniais apsireiškimais, padeda miestų ir kaimų 
gatvėse palaikyti tvarką, apsaugoti socialistinę nuosavybę 
ir 1.1. Nes, kaip sakoma sąskrydžio išleistame atsišaukime:

“Džiaugdamiesi viskuo, kas yra neginčijamai gražu, mes 
kartu negalime nematyti negatyvių atskirų žmonių poelgių, 
kurių pasitaiko dėl auklėjamojo darbo trūkumų šeimoje, 
mokykloje darbo kolektyve, dėl to, kad kai kurie piliečiai 
tinkamai nesupranta savo pareigos visuomenei. Todėl kai 
kurie asmenys pažeidžia darbo drausmę, girtuokliauja, 
chuliganauja, parazitiškai gyvena, daro pragaištingą įtaką 
augančiosios kartos auklėjimui.”

Kaip su šiuo prakilnaus liaudies judėjimo ateitimi? Ką 
parodė antrasis jo sąskrydys? Gal jo vaidmuo jau baigtas? 
Anaiptol! Kreipimasis sako:

“Mes raginame jus, draugai draugovininkai, ir ateityje 
visiškai pasišvęsti tarnavimui Tėvynei, stiprinti jos galią, 
aktyviai kovoti su teisės pažeidėjais, pateisinti garbingą 
savanoriškų liaudies draugovių nario vardą ir didelį 
pasitikėjimą, kurį rodo partinės, profsąjungų, komjaunimo 
organizacijos, darbo kolektyvai.

Mes, antrojo liaudies draugovininkų sąskrydžio dalyviai, 
reiškiame gilų isitikinimą, kad šimtatūkstantinė respublikos 
draugovininku armija ir ateityje negailės jėgų, žinių ir 
energijos istoriniams Komunistų partijos planams įgyven
dinti, dar aktyviau budės tarybinio žmogaus, visos mūsų 
liaudies, socialistinės valstybės interesų sargyboje.”

Kur čia teisybė ir tos 
“žmogaus teisės”? į

Šiandien mūsų Jungtinėse Valstijose turime du šimtus 
tūkstančių milijonierių. Šeimos, kurios. tesudaro vieną 
penktą dalį visų šalies šeimų, 1975 metais pasiėmė net 43.4 
procento visų šalies pajamų, o skurdžių šeimos, kurios taip 
pat sudaro penktadalį visų šalies šeimų, tegavo 4.3 
procento pajamų!

Vėliausi Darbo Departamento ir kitų valdžios organų 
pranešimai parodo, kad šioje šalyje skurdžių armija ne 
mažėja, bet sistematiškai didėja. Ji jau yra pervišijus 25 
milijonus! O skurdžiais pati valdžia skaito tuos, kurie neturi 
pakankamai metinių pajamų dėl žmoniško pragyvenimo.

Tai kur teisybė ir tos “žmogaus teisės,” apie kurias mūsų 
prezidentas taip mėgsta kalbėti? Jeigu žmogus neturi iš ko 
kaip reikia pavalgyti ir apsirengti, tai juk neturi pačios 
svarbiausios žmogaus teisės. O su savo ekonominiais planais 
ir pasiūlymais, kuriuose pirmoje vietoje laikoma ginklavi- 
masis, gaminimu naujų baisių karo pabūklų, kaip kruizinė 
(sparnotoji) raketa ir neutrono bomba, o plačiosios 
liaudiems būtiniausiems poreikiams dar vis mažinamos 
lėšos, prezidentas tą skurdžių armiją dar toliau gausina . . .

200,000 milijonierių ir 25,000,000 skurdžių!

Buenos Aires. — Argenti
nos advokatai, kurie gina 
persekiojamus pažangiuosius 
žmones, skundžiasi, kad jie 
yra reakcininkų terorizuoja
mi. Militarinis režimas jų 
neužtaria.

Golden, Colo. — Čia strei
kuoja John Coors bravaro 
darbininkai. Streikui vado
vauja Bravarų Darbininkų 
Unija. Streikieriai ragina vi
suomenę boikotuoti Coors 
kompanijos gamintą alų.

DIDELIS RŪPINIMASIS 
LIETUVOS JAUNIMU

Lietuvos spaudoje skaito
me “Eltos” pranešimą apie 
neseniai Vilniuje įvykusį Ne
pilnamečių reikalų ir jaunimo 
įdarbinimo komisijos prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos išplėstinį posėdį. Iš pra
nešimo sužinome, kaip šian
dien mūsų gimtajame krašte 
yra rūpinamasi jaunosios 
kartos reikalais. Tarp kitko, 
pranešime pabrėžiama:

“Pranešėjas ir posėdyje 
kalbėjusieji pabrėžė būtinu
mą kuo geriau ir visapusiš
kiau pažinti vaikų gyvenimo 
ir auklėjimo kiekvienoje šei
moje sąlygas, laiku suteikti 
tėvams pedagoginę ir kitokią 
paramą, o prireikus—princi
pingai priminti jų atsakin
giausią pareigą—auklėti vai
kus ir priversti juos tai 
deramai vykdyti. Reikia to
bulinti pedagoginį tėvų švie
timą, geriau jį diferencijuoti. 
Toliau gerinti ir efektyvinti 
paauglių auklėjimo darbą pri
valo mokymo įstaigos, visa
pusiškai tam panaudojant 
mokymo procesą, užklasinę ir 
užmokyklinę veiklą.

Geriau rūpintis nepilname
čių įdarbinimo, jų profesinio 
mokymo tobulinimo, adapta
cijos klausimais, užtikrinti 
besąlygišką darbo įstatymų 
vykdymą turi gamybiniai ko
lektyvai. Reikia dar plačiau 
diegti pažangias jaunosios 
pamainos priėmimo į darbi
ninkus tradicijas, aktyviam 
darbui su paaugliais pasitelk
ti jaunųjų gamybininkų glo
botojus. Šį labai svarbų pa
triotinį sąjūdį būtina dar 
labiau plėsti, gilinti, rūpintis 
jo didesniu efektyvumu. Dar
bo kolektyvai buvo paraginti 
stiprinti ryšius ir bendradar
biavimą su mokymo įstaigo
mis, teikti joms didesnę para
mą, gerinant paauglių poli- 
techninį mokymą, jų darbinį 
auklėjimą, skiepijant gilią pa
garbą darbo žmonėms, norą 
tapti jų verta pamaina.

Daug dėmesio buvo skirta 
paauglių turiningo laisvalai
kio problemoms. Paauglių 
laisvalaikio organizavimo mi
krorajone centru turi tapti 
bendrojo lavinimo mokykla.

Aktyviau spręsti paauglių 
auklėjimo šeimose, mokymo 
įstaigose ir darbo kolekty
vuose klausimus privalo ne
pilnamečių reikalų ir jaunimo 
įdarbinimo komisijos. Joms 
pavesta surengti išplėstinius 
posėdžius nepilnamečių auk
lėjimo tolesnio gerinimo už
daviniams aptarti, paruošti 
perspektyvinius koordinaci
nius šio darbo planus 1978— 
1980 metams.”

VADINA APGAVYSTE
Dienraštis “Daily World” 

(liepos 8 d.) vedamajame 
“Užsieninės politikos apga
vystė” aštriausiai kritikuoja 
šios šalies vadus už gąsdini
mą tarybiniu militariniu pa
vojumi su tikslu didinti apsi
ginklavimą ir tarptautinį 
įtempimą. Neseniai tuo pavo
jumi gąsdindamas Gynybos 
sekretorius Harold Brown 
reikalavo kuo greičiausiai 
pradėti masiniai gaminti 
sparnuotąsias raketas, o šio
mis dienomis senatorius John 
Stennis, reakcijos šulas, pa
reikalavo kuo greičiausiai ga
minti neutroninę bombą.

“Daily World” sako:
“Nuo pat susikūrimo prieš 

60 metų Tarybų Sąjunga 
nėra sudarius jokio pavojaus 
jokiai tautai. Vėliausiu tos 
tiesos įrodymu yra Helsinkio 
sutartys. Tarybų Sąjunga, 
tvirtai palaikoma kitų europi
nių socialistinių šalių, buvo 
vyriausias jų sumanytojas.

Be jos iniciatyvos Helsinkio 
konferencija nebūtų įvykusi. 
Po tam, praeitą rudenį, Tary
bų Sąjunga ir kitos Varšuvos 
Sutarties šalys pasiūlė, kad 

abudu militariniai blokai pa
žadėtų nebūti pirmutiniais 
pradėti vartoti branduolinius 
ginklus. Bet NATO, kuriame 
Jungt. Valstijos yra domi
nuojanti jėga, atsisakė paža
dėti nepradėti branduolinį 
karą. Ir dabar Jungt. Valsti
jos bando Belgrado konferen
ciją, kurios tikslas pratęsti 
Helsinkio detentę, nukreipti į 
antitarybinę žmogaus teisių 
isteriją ir kurstymą.”

“Daily World” mūsų vy
riausybei kaltinimai yra tvir
tai pagrįsti. Juk pats prezi
dentas nuolatos kartoja, kad 
šių naujų baisių karo pabūklų 
ginimas esąs būtinai reikalin
gas “atgrąsinimui tarybinio 
militarinio mums pavojaus.”

JIE APIE SAVE
IR SAVUOSIUS

Bostono menševikų “Kelei
vio” redaktorius savo veda
majame “Laisvės palaimoje” 
(liepos 5 d.) apie save ir 
savuosius sako:

“Apie sąžinės laisvę nė 
nekalbėsime, nes pirma reik
tų patikrinti, ar visi lietuviš
ką sąžinę dar turime . . . mes 
kaip veršiai, išleisti iš tvarto į 
platų pavasario lauką—šoki- 
nėjame, spardomės ir bliau- 
name, o kartais jau net ir 
botago ilgimės...”

Mums atrodo, jog neberei
kia jokio patikrinimo, nes 
visiems seniai aišku, kad 
“Keleivio” ir kitų “vaduoto
jų” laikraščių redaktoriai ir 
leidėjai seniai yra atsisveiki
nę su lietuviška sąžine. Jeigu 
jie jos dar nors truputį 
turėtų, tai šitaip begėdiškai 
Lietuvos taip nešmeižtų ir 
neniekintų, taip nepultų ir 
nebjaurotų Lietuvos veikė
jų, mokslininkų, menininkų, 
švietėjų. Iš tikrųjų, jūs, Son- 
dos, Gudeliai, Kvikliai, 
Prunskiai, bliaunate kaip tie 
neraliuoti veršiai.

JAU IR JIE “DRAUGAI”
Kaip žinoma, iki šiol tiktai 

socialistai ir komunistai vieni 
kitus vadindavo draugais. 
Tik pas juos pavadinimas 
ponu buvo laikoma įžeidimu.

Bet, mūsų didžiausiai nuo
stabai, jau ir mūsų broliai 
klerikalai iš savo gretų paša
lino poną ir įvesdino draugą. 
Štai Brooklyno tėvų pranciš
konų “Darbininke” (liepos 8 
d.) vedamajame “Vasara jau 
čia” skaitome:

“Draugai. Gyvenimas daž
nai verčia skubėti ir skubėti. 
Negali sustoti, pagalvoti. 
Atostogos juk yra tavo. Gali 
pasielgti kaip nori.

Visi mes turim draugų. 
Kartais nėra progos juos 
aplankyti, susitikti. Aplanky
tam draugus, ypač tu >s kurie 
gyvena toliau nuo centrų, 
nuo lietuviškos veiklos. Nu
neštam jiem ne tik pasveiki
nimo žodžius, bet ir naujas 
lietuviškas idėjas, knygas, 
plokšteles. Tik per mūsų visų 
bendrą rūpestį gyvens visa 
tai, kas yra lietuviška.”

Kaip gražu: “Drauge kuni
ge,” “drauge davatka”!

PUIKUS PASKATINIMAS 
RAŠYTOJAMS

Pranešime iš Lietuvos uos
tamiesčio Klaipėdos skaito
me:

“Lietuvos Žuvies pramonės 
gamybinis susivienijimas įs
teigė kasmetinę literatūrinę 
premiją už geriausią lietuvių 
tarybinės prozos, poezijos, 
dramos ir meninės publicisti
kos kūrinį žvejų gyvenimo 
tema. Susivienijimo partinio 
komiteto biuras patvirtino 
šios premijos nuostatus ir jos 
skyrimo komisiją, į kurią 
įeina žvejai, Lietuvos žuvies 
pramonės partinių ir profsą
junginių organizacijų atsto
vai, rašytojai, žurnalistai.

Kasmetinė žvejų premija 
(800 rublių) ir laureato diplo

mas bus įteikiami Žvejo die
nos iškilmėse Klaipėdoje. 
Premija skiriama už roma
nus, apysakas, noveles, apsa
kymus, apybraižas, jų rinki
nius, poezijos knygas, dra
mos kūrinius, kuriuose vaiz
duojamas šiandieninis jūros 
darbininkų gyvenimas, cha
rakterio formavimasis laivy
ne, komunistų vaidmuo, žve
jų kova už TSKP nubrėžtų 
uždavinių įgyvendinimą.

Kūriniai turi būti paskelbti 
respublikinėje periodikoje, 
pastatyti Lietuvos TSR dra
mos ar liaudies teatrų sceno
se arba išleisti atskira knyga. 
Gali būti siūlomi ir kolektyvi
nės kūrybos rinkiniai. Kūri
nius vertinimo komisijai pa- 
teikiŽ Lietuvos TSR Rašyto
jų sąjunga kasmet iki balan- 
c 1 dienos.”

Neabejome, kad Susivieni
jimo sumanymas apsivaini
kuos gražiausiais atsiliepi
mais. Kas liečia lietuvių lite
ratūrą, tai joje dar nėra kiek 
plačiau atsispindėję žvejų gy
venimas ir veikla. Tai įdomi 
tema.

Žemės gyventojų 
gausėjimas

Vos prieš 10 metų demo
grafai pranašavo, jog 2050 
m. Žemės rutulyje gyvens 
trigubai daugiau žmonių. Ta
čiau pastaruoju metu gyven
tojų skaičiaus augimo tempai 
suretėjo, todėl pasikeitė ir 
ateities prognozė.

Nulinis gyventojų prieau
gis jau yra Vakarų Vokietijo
je, Austrijoje, VDR ir Liuk
semburge; netrukus prie šių 
šalių prisidės Anglija ir Bel
gija.

Pranešama, kad gyventojų 
prieaugis Žemėje sumažėjo 
nuo 1,9% 1970 m. iki 1,64% 
1975 m. Pagal vieną progno
zę, 1985 m. jis sumažėsiąs iki 
1% per metus.

Tai reiškia, kad Žemėje 
gyventojų, kurių dabar yra 4 
mlrd., mūsų šimtmečio pa
baigoje bus 5,4 mlrd., o ne 
6,3 mlrd., kaip buvo prana
šaujama 1970 m. Be to, 
žmonių daugėjimo tempai ga
li nebesiekti nė 1%.

Gimimų mažėja dėl to, kad 
vis plačiau vartojamos prie
monės nuo nėštumo, dauge
lyje šalių legalizuoti abortai, 
vykdomos vyrų sterilizacijos 
kampanijos. Štai 1974 m. 
šalyse, kuriose leidžiami 
abortai, gyvena 28% Žemės 
gyventojų, o dabar—64%.

JAV gyventojų daugėjimo 
tempai nuo 1970 m. iki 1975 
m. sulėtojo 33% svarbiausia 
dėl dviejų priežasčių: suma
žėjo sutuoktuvių ir pagausėjo 
dirbančių moterų. Dabar čia 
40,7% visų darbo žmonių 
sudaro moterys.

Kaip išvengti 
krušos!

Prancūzų mokslininkai su
rado naują būdą krušos debe
sims sklaidyti. Specialiai tam 
tikslui sukonstruotame gene
ratoriuje acetileno dujos mai
šomos su deguonimi ir pade
gamos elektra. Sprogimo me
tu susidariusi banga, sklisda- 
ma atmosfera, pasiekia kru
šos debesį. Po kelių sekun
džių vėl sprogdinamos dujos, 
vėl sklinda bangos, kurios 
galiausiai pakeičia krušos de
besies struktūrą: jis virsta 
lietaus debesimi iš vieno to
kio židinio nuo krušos galima 
apsaugoti 50-100 ha plotą.

• Vienas New Yorko laik
raštis išspausdino straipsnį 
su daug žadančia antrašte: 
“Jei jūs vis dar laikote maši
ną mieste, štai keletas patari
mų, kaip apsaugoti ją nuo 
vagių.” Tačiau daugelis skai
tytojų taip ir nesužinojo apsi
saugojimo nuo vagių paslap
čių: sunkvežimis su didele 
laikraščio tiražo dalimi bu
vo.. . pagrobtas.

IŠ LAIŠKŲ

Tokie namai išaugo Kauno Vilijampolės priemiestyje vietoje 
buvusių karo griuvėsių.

Draugai laisviečiai
Šiomis dienomis įvyko Lie

tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos sesija, kurioje ap
svarstyti klausimai, susiję su 
naująja TSRS Konstitucija, o 
taip pat naujos Lietuvos 
TSRS Konstitucijos paruoši
mu. Išsamų pranešimą apie 
TSRS naujosios Konstituci
jos projektą padarė LKP CK 
I sekretorius deputatas P. 
Griškevičius, o antruoju 
klausimu—Aukšč. Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas A. 
Barkauskas. Apie Konstituci
jos projektą kalbėjo 12 depu
tatų, išnagrinėjusių jį įvai
riais atžvilgiais, o kai kurie 
įnešė savo pasiūlymus ir pa
taisas. Teko ir man šį kartą 
kalbėti kaipo taikos judėjimo 
veikėjui. Pažymėjau, kad 
naujoji Konstitucija į konsti
tucinio nuostato lygį iškelia 
lenininę taikos politiką, kurią 
nuosekliai vykdo TS Komu
nistų Partija ir Tarybų Są
jungos vyriausybė.

Neseniai teko susipažinti 
su “Naujienų” eiliniu dergi- 
niu, kuriuo tas neva socialis
tų organas atsiliepia į rašinį 
apie “Tėviškės” draugijos 
prezidiumo posėdį? Ta proga 
naujienininkai stengiasi su
kandžioti ir pajuodinti “Tė
viškės” pirmininką generolą 
P. Petronį. Su tais generolais 
ir karininkais, kurie baigė 
savo karinę karjerą bičiuliau
dami su hitlerininkais, gude- 
liečiai gerai draugauja ir 
bičiuliauja. O generolas Pe
tronis, garbingai visą karo 
laiką kovojęs prieš pikčiau
sius lietuvių tautos priešus 
hitlerininkus, jiems nepatin
ka. Jam prikišama, kad, gir
di, Lietuvos kariuomenėje jis 
“niekada negavo komanduoti 
didesnio Lietuvos kariuome
nės dalinio.”

O kokį didesnį dalinį galėjo 
jis komanduoti būdamas dar 
leitenanto laipsniuose? 1940 
m. jau kapitono laipsny jis 
buvo Liaudies kariuomenės 
štabo rikiuotės viršininkas. 
Karo metu P. Petronis kurį 
laiką buvo 16 Lietuviškosios 
divizijos žvalgybos viršinin
ku, paskui artilerijos pulko 
vadas, o vėliau visos divizijos 
artilerijos vadu, aktyviai da
lyvavo visose divisijos kauty
nėse.

ED. KELMICKAS

Kūrėjas
Virš druskos kalno vakare 
sušvinta vieniša šviesa, 
ir, nutviekstas melsvos spalvos, 
paėmęs kalt? į ?ankas, 
kūrėjas grumiasi papėdėje 
su savo amžina lemtim.
Galingas kūnas virpa,—-rodos, raumenys susprogs,— 
paskendęs prakaito garuos, 
įniršęs rausiasi į kalno širdį, 
kur miega moteris, ji girdi, 
kaip gimsta ta, kuri pakeis ją, 
nes nenutyla kalto dūžiai.
Apraizgo venų imitacijos 
įspėjančiai pakeltą grakščią ranką, 
bet rankos judesys prasmės netenka, 
nes kalto smūgiai krintančia druska 
atstumą didina tarp tos, kuri yra, ir tos, kur gimsta. 
Iš kalno gilumos išsiveržia beviltiškas atodūsis, lyg aimana, 
kai paskutiniam kalto kirčiui pakilusi ranka 
ant pjedestalo užkelia ieškotą kūną.

Po karo, kurį baigė pulki
ninko laipsniu, P. Petronis 
išėjo aukštuosius akademi
nius kursus, o paskui buvo 
artilerijos ir minisvaidžių ka
ro mokyklos viršininkas. Jau 
generolo majoro laipsnyje P. 
Petronis buvo tankų armijos 
vado pavaduotojas, o nuo 
1961 m. Lietuvos TSR kari
nis komisaras. Ištikimas liau
dies sūnus, generolas P. Pet
ronis išėjo garbingą kario 
kelią, o dabar tęsia darbą 
visuomenės srityje.

Šiuo metu į Vilnių tiek 
turistų privažiavę, kad nebe
gali sutalpinti viešbučiuose, 
tenka net atsisakyti nuo nau
jų grupių priėmimo. Teko 
pasimatyti su Amerikos lie
tuvių grupe, kuri dalyvavo 
Moksleivių šventėje, pasikal
bėjau su Sirvitu Gugu ir 
kitais tautiečiais. Susitikau 
su kanadiečiais Antanu ir 
Ema Byrais, kurie pereitą 
mėnesį čia atšventė savo 
auksines vestuves.

Būkite sveiki, linkiu viso 
geriausio.

Justas Paleckis 
Vilnius, 
1977.VH.6.

MILITARINES
SUTARTIES GIMTUVES 
IR LAIDOTUVES

Filipinų sostinėje 1954 me
tais buvo įkurta Pietrytinės 
Azijos Sutarties Organizacija 
(SEATO), o šių metų birželio 
mėnesį Tailando sostinėje bu
vo oficialiai paleista-likviduo- 
tą. Tai buvo mūsų Jungtinių 
Valstijų suplanuota ir įsteig
ta militarinė sąjunga. Per 
visą savo egzistavimą ji buvo 
Amerikos politikai vykdyti 
Azijoje įrankis.

SEATO gimtuves gerai 
prisimena dienraščio “Daily 
World” bendradarbis William 
Pomeroy. Jis tada sėdėjo 
Filipinų kalėjime. Už revoliu
cinę veiklą buvo nuteistas 
sušaudymui, bet vėliau baus
mė buvo pakeista amžinu 
kalėjimu, o už dešimties me
tų buvo ir visiškai paleistas.

Šiandien Pomeroy yra vie
nas žymiausių amerikiečių 
kovotojų už detentę ir taiką 
pasaulyje.
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ČIA MŪSŲ NAMAI
Ukmergės rajono lįkrbo raudonosios vėliavos apdovanoto 

Leonpolio tarybinio ūkio centrinė gyvenvietė Dainava—tik
ras miestas miniatiūroje. Jo kūrėjai, apdovanoti TSRS 
Valstybine premija, numatė kaimo gyventojams visų 
šiuolaikinių patogumų kompleksą.

Čia pastatyti daugiabučiai gyvenamieji namai su visais 
patogumais, 240 vietų aštuonmetė mokykla, vaikų lopšelis- 
darželis, buitinio aptarnavimo paviljonas, prekybos centras, 
kultūros namai su 340 vietų žiūrovų sale, skalbykla, pirtis.

Leonpolio tarybinis ūkis—labai mechanizuotas. Čia pasta
tytas stambus kompleksas veislinei gyvulininkystei vystyti. 
Šiemet stos į rikiuotę visiškai mechanizuotas paukštininkys
tės fabrikas, kuriame bus laikoma daugiau kaip 80 
tūkstančių dedeklių ir kasmet bus surenkama apie 20 
milijonų kiaušinių.

Atviras laiškas H. Že eliui

(Iš kairės į dešinę) agronome gėlininkė O. Astašauskaitė, 
ekonomistė praktikantė G. Rakickaitė ir tarybinio ūkio 
partinės organizacijos sekretorius J. Petniūnas apžiūri 
gėlyną.

Tarybinio ūkio vaikų darželyje. M. Baranausko nuotr.

Tarybinio ūkio bibliotekoje. M. Baranausko nuotr.

Tarybinio ūkio gamybos centras. M. Baranausko nuotr.

Gerb. drg. Redaktoriau!
Nuo “Santaros-Šviesos” or

ganizacijai priklausančio tau
tiečio Henriko Žemelio gavau 
laišką. Jame p. H. Žemelis 
iškelia nemaža minčių, lie
čiančių mūsų lietuviškos išei
vijos kultūrinius ryšius su 
Tarybų Lietuva. Ponas H. 
Žemelis rašo, kad jis yra 
“jaunosios lietuvių išeivių ge
neracijos liberalų organizaci
jos atstovas/’ todėl jo min
tys, matomai, artimos tam 
tikrai lietuviškos išeivijos 
jaunosios kartos daliai. Skai
tau, kad tikslinga mudviejų 
su p. H. Žemeliu epistoliarinį 
pasikalbėjimą paskelbti pla
tesnių išeivijos sluoksnių ži
niai.

Prašau Jus, gerb. redakto
riau, Jūsų “Laisvės” laikraš
tyje paskelbti mano atvirą 
laišką p. H. Žemeliui.

Pr. Petronis 
“Tėviškės” draugijos 
prezidiumo pirmininkas

ooo

1977 m. liepos mėn. 1 d. 
Gerb. p. Žemeli!

Atsakydami man į laišką, 
kuriame aš Jums teigiau, kad 
“Santara-Šviesa” ir pasiskel
bęs save “atviro žodžio mėn
raščiu” laikraštis “Akiračiai” 
aršiai kovoja prieš socializ
mą, komunizmą ir tarybinę 
santvarką, Jūs, be kita ko, 
parašėte: “Čia nėra jokia 
kova, o tik kitas supratimas 
apie socialinius ir politinius 
klausimus . . . Man rodos, 
žmonija ir daro progresą vis 
ieškodama naujų kelių iš
spręsti socialines proble
mas.”

Jūs visiškai teisus, daryda
mas išvadą, kad žmonijos 
progresas priklauso nuo nau
jų kelių ieškojimo, kaip iš
spręsti jos socialines proble
mas. Tačiau Jūs neteisus, 
kad galvojate, jog “nauji 
keliai išspręsti socialines pro
blemas” iš karto visuomenės 
priimami ir su pasitenkinimu 
ir džiaugsmu įgyvendinami. 
Ne! Tuos naujus kelius at
skleidžia naujos, revoliuci
nės, pažangios idėjos, ku
rioms atkakliai priešinasi se
nos, reakcinės idėjos, ginan
čios senos socialinės sistemos 
egzistenciją.

Šiais laikais žmonijos socia
linių problemų sprendimo ke
lius nušviečia K. Markso, F. 
Engelso ir V. Lenino iškeltos 
ir moksliškai pagrįstos idė
jos. Jos galingos savo moks
liškumu ir teoretiškų išbaig
tumu. Jos, kaip žinia, jau 
praėjo 60-ties metų praktiš
ką išbandymą, parodė savo 
gyvenimišką pranašumą 
prieš senąją buržuazinę ideo
logiją, plačiai įsitvirtina pa
saulio žmonių sąmonėje ir 
kasdieninėje praktiškoje mi
lijonų žmonių veikloje. Ta
čiau senos idėjos ir senos 
socialinės sistemos niekada 
nenorėjo, dabar nenori ir 
ateityje nenorės užleisti savo 
pozicijų ir todėl savo atgyve
nusį, suvytusį turinį stengia
si nuslėpti nuo liaudies ma
sių, užmaskuoti jį. Senos 
socialinės sistemos išlaikymu 
ir jos įamžinimu suinteresuo
ti tam tikri visuomenės 
sluoksniai, kuriems rūpi tik 
savi siauri klasiniai ekonomi
niai interesai. Tad argi nuo
stabu, kad jie stengiasi ne
leisti naujoms idėjoms prasi
skverbti į liaudies masių są
monę, tas idėjas visaip juodi
na, “moksliškai nagrinėdami” 
jas iškraipo, stengiasi surasti 
ir įrodyti jų teoriškas ir 
praktiškas neigiamybes, pa
rodyti tariamą jų kenksmin
gumą individui, tautai bei 
žmonijai visumoje ir t. t. 
Naujos idėjos visaip pravar
džiuojamos. Jūs pats jas va
dinate “uniforminėmis.” Ta
čiau ar moksliškas tikslumas 
ir išbaigtumas bei visuotinas 
žmonių pripažinimas—tai 
“uniforma”?

Taigi, p. Žemeli, ar yra 
reikalas dar įrodinėti, kad tai 
nėra paprastas pasikeitimas 
nuomonėmis, o yra senų idė
jų kova su naujomis idėjo
mis?! Kas gali neigti, kad 
tarp dviejų priešingų sociali
nių sistemų—senos kapitalis
tinės ir naujos socialistinės 
nėra kovos? Niekas! Toji 
kova vyko ir vyksta įvairio
mis formomis ir priemonė
mis. Ji buvo įgavusi net 
ginkluotos kovos formą; ag
resyviausias kapitalistinės si
stemos gynėjas—fašizmas 
bandė ginklu sunaikinti pir
mąjį praktišką naujų sociali
nių idėjų įsikūnijimą—pirmą
ją socialistinę valstybę. Da
bar toji kova vyksta ne 
ginkluota, bet “taikia” ideolo
gine forma.

Reikia pasakyti, kad ideo
loginėje kovoje, eilinių kovo
tojų prieš socializmą ir komu
nizmą eilėse, labai ryškiai 
skamba “Santaros-Šviesos” 
ir “Akiračių” karingas balsas. 
Oficialiai pasiskelbę kažkokių 
neutralių pozicijų gynėjais, 
prisidengę “atviro žodžio” 
mylėtojų vardu, “Akiračiai” 
ir “Santara-Šviesa” uoliai pri
taria visiems, kas prieš socia
lizmą ir komunizmą, prieš 
tarybinę santvarką ir, kaip 
pats žinote, dar nėra pratarę 
santvarkos esmę.

Jūs, p. Žemeli, rašote: 
“Mes gyvendami virš 30 me
tų vakaruose ir turėdami 
progos praktiškai ir teoretiš
kai pažinti ir palyginti abi 
sistemas, manau, turime tei
sę reikšti savo nuomonę, 
savo supratimą, lygiai kaip 
tokią teisę neužginčijam 
Jums ir visiems kitiems, 
kurie tiki į komunizmą ...”

Atleiskite man, p. Žemeli, 
bet Jūs ir Jūsų kolegos iš 
“Santaros-Šviesos” bei “Aki
račių” nei praktiškai, nei 
teoretiškai nepažįstate socia
listinės sistemos. Apie ją Jūs 
sprendžiate tik iš tendencin
gų ir subjektyvių socializmo 
ir komunizmo priešų pasako
jimų. Jie Jums, žinoma, pri
pasakojo apie savo skriaudas, 
apie iš jų atimtas Lietuvoje 
klasines privilegijas, nusa
vintus ūkius, nepripažintus 
jų talentus ir kitas “baiseny

Lietuvos
Daug gamtos įžymybių 

puošia ir garsina Aukštadva
rio apylinkes. Nuo didžiosios 
Dzūkų aukštumos—Gedano- 
nių kalno giedrą dieną galima 
akim aprėpti plačias Sūduvos 
lygumas, dantytus Trakų pi
lies kuorus, žalsvas Panerių 
pušynų garbanas. O Kalvių 
miške, šimtamečių medžių 
papėdėje, spindi, tviska upė
takių tvenkiniai. Šaltiniuoto 
Aukštadvario kalno duburyje 
šio amžiaus pradžioje žino
mas Lietuvoje ir užsienyje 
ichtiologas Mykolas Girdvai
nis įrengė tvenkinius, kuriuo
se 1906 metais išaugino porą 
šimtų pūdų vaivorykštinių 
upėtakių. Aukštadvario tau
riosios žuvys specialiose sta
tinėse pasiekdavo Kauno, 
Gardino ir Peterburgo tur
gus.

Vaivorykštės spalvomis žė-
mantas Zubavičius iš Vokės 
atvežė vaivorykštinių upėta-

Kam kokia prie tvenkinio nusišypso laimė . . .
M. Baranausko nuotrauka

bes,” paryškintas “dvasiškų 
tėvelių” pamokslais apie tikė
jimo persekiojimus. Kitaip 
sakant, lyginate dvi sociali
nes sistemas: vieną, kurios 
esmės nepažįstate, baimę ir 
neapykantą kuriai Jums kas 
tai įskiepijo, ir kitą, kurią 
pažįstate, kurioje gyvenate ir 
kurioje esate iškovoję sau 
vietą. Tai ar galite objekty
viai jas palyginti? Kodėl Jūs 
nesirūpinate iš kompetetingų 
šaltinių pažinti socialinę si
stemą, kuriai atstovauja da
bar Tarybų Lietuva? Kodėl 
Jūsų “atviro žodžio mėnraš
tyje” nespausdinami straips
niai, objektyviai nušviečian
tys socialistinę sistemą? Ko
dėl “Akiračiuose” gauna žodį 
tik antikomunistai ir “disi
dentai,” kurie kitko ir negali, 
kaip tik juodinti dabartinę 
Tarybų Sąjungos, vadinasi, 
ir Tarybų Lietuvos socialinę 
sistemą? Žodžiais pripažinda
mi reikalą objektyviai nu
šviesti vieną ir kitą socialines 
sistemas, praktiškai to neda
rote. Kodėl?

Duokit žodį lietuvių tautos 
jaunosios kartos atstovams, 
gyvenantiems ir kuriantiems 
naują gyvenimą Tarybų Lie
tuvoje. Jie Jums objektyviai 
papasakos apie tą socialinę 
santvarką, kuri lietuvių tau
tai atskleidė kelią į ekonomi
nį, kultūrinį, politinį ir tauti
nį suklestėjimą. Tą vispusiš
ką Lietuvos suklestėjimą ma
to kiekvienas tautietis, atvy
kęs į tėvų žemę. Kodėl “Aki
račiai” pasiduoda tiems, ku
rie dėl praeities neapkenčia 
dabarties ir jaunajai išeivių 
generacijai nenori jos paro
dyti? Kodėl visaip pritemdo 
Tarybų Lietuvos žmonių da
bartinį gyvenimo būdą ir jo 
turinį? Nejaugi iki “atviro ir 
laisvo žodžio” riterių iš “San
taros-Šviesos” ir “Akiračių” 
neateina tautiečių, aplankiu
sių Tarybų Lietuvą, pasakoji
mai apie matytą tėvų žemės 
vispusišką pažangą? Nejaugi 
jiems nekyla noras pažinti, 
ar bent nors kiek sužinoti 
apie tėviškės pažangos šaknis 
ir atvirai apie jas pasvarsty
ti?

Jeigu į tuos klausimus man 
atsakysite, būsiu labai dėkin
gas.

Su pagarba—
Pr. Petronis

skaidriųjų šaltinių lobiai
rintys upėtakiai traukdavo 
profesorių Tadą Ivanauską, 
jis dažnai tiesiog iš Gudų 
girios ar iš Obelynės atskubė
davo į Aukštadvarį. Jį labai 
domino tvenkininės žuvinin
kystės perspektyvos, šalta- 
vandenių žuvų auginimas.

Karo metais upėtakius gra
natomis išdaužė, šakėmis iš
badė fašistų kareiviai. Liko 
telkšoti vien dumblinos duo
bės, pro sugriautus pylimus 
šaltinių vanduo be naudos 
tekėjo į Verkmę.

Dabar Aukštadvario tven
kiniai gyvena antrąją jaunys
tę. Žemės ūkio technikumo 
moksleiviai sutaisė pylimus, 
lieptus, vėl į tvenkinius pa
sruvo gėli ir vėsus šaltinių 
vandenys. Ichtiologas Algi-

"LAISVEI" 1S KAPSUKO

IŠ MŪSŲ PADANGES

LTSR liaudies rašytojas J. Baltušis dalino autografus 
laimingai “apsidruskinusioms” kapsukietėms.

Kapsuke labai populiarūs 
yra susitikimai su rašytojais, 
mokslininkais, meno atsto
vais. Tiesa, kompozitorius 
prisiprašyti yra kiek sunkiau, 
jie visad užsiėmę, tai rašo 
naują kūrinį, tai neturi įkvė
pimo ir t. t. Nors šiaip 
koncertais kapsukiečiai nusi
skųsti negali. Jų būna tikrai 
gerų ir įdomių. Tai filharmo
nijai reikėtų kaip nors kitaip 
organizuoti darbą, kad kon
certinio sezono pradžia ir 
pabaiga būtų iškilmingesnės, 
ne valdiškos.

Neperseniausiai pas mus 
viešėjo poetas J. Marcinkevi
čius su akt. L. Noreika. 
Reikalinga stebėtis jų ištver
me. Per vieną dieną jie 
pravedė net keturis susitiki
mus, jų tarpe ir su profesinės 
techninės mokyklos mokslei
viais. Atlikėjų garbei reika
linga pasakyti, kad jie su šiuo 
tikrai sunkiu uždaviniu susi
dorojo labai gerai. Ypač dide
lį įspūdį paliko L. Noreikos 
perskaitytas J. Marcinkevi
čiaus “Donelaitis.” Sykį pa
klausius šio mūsų talentingo 
aktoriaus skaitymo, atrodo, 
kad šie visi dalykai yra 
parašyti kaip tik jam. Įsijau
timas, balso intonacija, rankų

• Neseniai žurnalas “Privat 
eis” kronikos skiltyse iš
spausdino tokį pranešimą: 
“Helsinkyje policija areštavo 
neregį, kad jis girtas vairavo 
automobilį.” 

kių ir upokšnių šalvių jaunik
lių. Šiandien čia tyvuliuoja 21 
tvenkinys, iš kurių jau keleri 
metai traukiamos gausios 
upėtakių valkšnos. Apie 5 
tonas šių gardžių žuvų kas
met patiekiama respublikos 
gyventojams ir svečiams.

Nuo seno žinoma, kad upė
takiai—šaltų ir gėlų vandenų 
žuvys. Tačiau Lietuvos ich
tiologai jau antri metai atlie
ka sėkmingą eksperimentą— 
žiemos mėnesiais specialiose 
varžose Elektrėnų elektrinės 
pašildytuose vandenyse augi
na upėtakių jauniklius. LTSR 
Mokslų akademijos Zoologi
jos ir parazitologijos instituto 
bei Žuvininkystės valdybos 
specialistai paruošė specialų 
koncentruotą maistą šioms 
žuvims. Nors ir neįprastos 
sąlygos, tačiau įnoringoms 
naujakurėms jos patiko. Šal
taisiais žiemos mėnesiais, kai 
kitos žuvys miega, upėtakiai 
šituose vandenyse sparčiai 
auga ir pavasariop siekia 
150-200 gramų! Pirmosios 
pramoninės valkšnos, tiesa, 
dar negausios, tačiau po kele- 
rių metų tokiu būdu tikimasi 
išauginti ir parduoti iki 100 
tonų karališkosios žuvies. 
Rūpestingo šeimininkavimo 
dėka upėtakininkystė Lietu
voje plečia savo valdas. Spe
cialistai teigia, kad netolimo
je ateityje kiekviename tven
kinio hektare galima bus 
išauginti iki 400-500 centne
rių upėtakių.

Dainius Ručinskas 

gestai, viskas savo vietoje, 
nei pridėsi, nei atimsi.

Kalbėjo ir pats autorius J. 
Marcinkevičius, kurį, kaž ko
dėl kitokį įsivaizdavau, bent 
iš pasakojimų, nes poetas 
man atrodė turįs būti pana
šus į L. Noreiką. J. Marcin
kevičius turi pasirinkęs dė
kingą Lietuvos temą, kurią 
rutuliuoja įvairiais aspektais. 
Priklausomai nuo auditorijos 
poetas skaitė ir atatinkamus 
eilėraščius, tiek senesnius, 
tiek dar neskelbtus. Bendrai, 
paskaičius poeto eilėraščius, 
jo trilogiją “Katedrą,” “Min
daugą,” “Mažvydą” ir kitus, 
susidaro toks įspūdis, kad J. 
Marcinkevičius yra mūsų 
opo—Maironis.

Visi susitikimai praėjo pil
nose salėse.

Mūsų populiarusis rašyto
jas J. Baltušis yra taip pat 
dažnas kapsukiečių svečias. 
Šių metų gegužės 24 dieną 
Kapsuko knygyne (dir. K. 
Paltanavičienė) įvyko susiti
kimas su J. Baltušiu. Pra
džioje Vilniaus dramos teatro 
aktorės, kurių pavardžių neį
sidėmėjau, paskaitė keletą 
ištraukų iš rašytojo kūrybos, 
o po to žodis buvo suteiktas 
pačiam tos gražios literatūri
nės popietės “kaltininkui.”

J. Baltušis su įgimtu jam 
jumoru papasakojo apie mū
sų literatūros dabartinius ke
lius, supažindino su visa eile 
naujų autorių, su kurių kūry
ba dar neprisiėjo plačiau 
susipažinti. Bendrai, nuo sa
vęs pridėsiu, kad mūsų rašy
tojų atžalynas taip greitai 
auga, kad praktiškai nespėji 
su jų kūryba nuodugniau 
susipažinti. Ar “Literatūroje 
ir mene,” ar “Nemune,” vis 
naujos pavardės.

Mūsų mielas svečias taip 
pat švelniai pakritikavo kai 
kuriuos jauniklius, kurie, iš
leidę ploną sąsiuvinuką kūry
bos, jau įsivaizduoja dideliais 
rašytojais. Džiugu, kad mūsų 
leidiniai yra leidžiami dide
liais tiražais, kad skaitytojų 
ratas vis didėja, kad kai 
kurių tikrai vertingų leidinių 
neįmanoma gauti, nes jie 
labai greitai išgraibstomi. 
Baigdamas rašytojas pareiš
kė, jog labai norėtų, kad jo 
“komandiruotės” žemėje ter
minas būtų pratęstas dar 
ilgesniam laikui, nes kitaip 
nespės įgyvendinti savo visų 
planų literatūroje. 0 jų daug. 
Paruošta medžiaga trečiam 
pūdui druskos (“Su kuo val
gyta druska” III t.), ruošiama 
medžiaga romanui iš dabarti
nio jaunimo gyvenimo, kur 
nori pakritikuoti kai kuriuos 
negerus papročius ir t. t. 
Žodžiu, planų daug, o “ko
mandiruotės” terminas artė
ja prie pabaigos.

Po pokalbio J. Baltušis 
pasirašinėjo skaitytojų pa
teiktose knygose. Knygynas 
pasirūpino, kad būtų dar 
papildomai gauta “druskos,” 
bet ji tokia populiari, kad 
visiems, jų tarpe ir šių eilučių 
autoriui, neužteko, todėl teko 
tik seilę varvinti, žiūrint į 
laimingai “apsidruskavusius” 
ir ? t su autoriaus autografu.

V. Gulmanas
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SENOJO LIETUVOS 
KAIMO MOKYKLĖLĖ

BRONIUS JAUNIŠKIS
Pilnas prieštaravimų ir gana sudėtingas Broniaus Jauniš- 

kio-pedagogo-literato, Vilniaus Liaudies universiteto ateiz
mo fakulteto dekano—gyvenimas. Mokslo troškimas jį 
atvedė į saleziečių vienuolyną. Tačiau, nors ir dvasiškai 
auklėjamas, mąstantis protas išsiveržė iš religinių dogmų. 
B. Jauniškis susidarė tvirtą materialistinę pasaulėžiūrą ir 
tapo ateistu.

B. Jauniškis parašė atsiminimų knygą “Paskutinė 
išpažintis.” Čia spausdiname ištrauką, kai, persikėlęs iš 
Utenos miesto, B. Jauniškis patenka į kaimo mokyklą.

—“Laisvės” redakcija

B. Jauniškio portretas, dailininkas V. Kuchalskis
Popiečiu pasukome iš plen

to į siaurutį, paskliundromis 
nuvažinėtą keliuką. Netru
kus privažiavome Zarasų 
krašte Baibių kaimą. Pirkios 
papilkėjusių rąstų, mažais 
langeliais, linko po stora snie
go danga. Tvoros skyrė kie
mus. Tarpuvartėse tysojo 
skriauterėtos pusnys. Kur- 
ne-kur susitikdavome rudinė
mis apsivilkusius kaimiečius. 
Pamatę mus, sukdavo iš ke
lio, grimzdavo į sniego sąvar
tas ir ilgai spoksodavo. Be
veik iš kiekvieno kiemo iššok
davo šunys. Kudloti, pikti. 
Lodami ir šokinėdami arkliui 
po kojomis, lydėjo per visą 
kaimą lyg grąsi ruja, ir man, 
sėdinčiam ant šieno vežimo, 
darėsi baugu.

Pasikėlę įkalnėn, privažia
vome gana ilgą gryčią, sto
vinčią ne galu į kelią, kaip 
kitos, o šonu. Apkalta ji 
stačiomis lentomis, su dviem 
kaminais, o stogo galai įžam
biai nukirsti. Langai didoki ir 
atrodė ji už kitas pirkias daug 
iškilmingiau.

Prie šios gryčios mes ir 
sustojome.

Tėvas, prisilaikydamas 
veržėjusios šieną karties, nu
lipo nuo vežimo ir atkėlė 
pinučių vartus. Paėmė širmį 
už apinasrio ir nuvedė prie 
pirkios. Šunų ruja, kiek apti
lusi, pastovyniavo ir išsilaks
tė. 0 mus pasitiko lopytu 
milo švarku ūsotas vyras— 
namo šeimininkas. Atsirado 
ir daugiau valstiečių. Per 
moliu įplūktą priemenę į ka
marą, kur mes turėjome apsi
gyventi, sunešė atvežtus 
daiktus, pakrautus po šienu. 
Atvažiavo kiti talkininkai. 
Netrukus kamara prisipildė 
baldų: sunku buvo pro juos 
praeiti.

Kai vyrai įnešė raštuotą 
skrynią, motina iš jos išėmė 
kryželį. Persižegnojusi pabu
čiavo, davė bučiuoti tėvui, 
man ir talkininkavusiems vy
rams. Paskui kryželį pakabi
no tarp dviejų langų—gar
bingiausioje vietoje. Tėvas 

.atkimšo porą butelių vyno. 
Pripildamas taureles, vaišino 
kaimiečius, o motina visus 
apšlakstė švęstu vandeniu.

Iš kažkur atsirado vaikų. 
Vieni jų apsivilkę drobiniais 
trinyčiais, kiti—sermėgėlėm. 
Avėjo medokus, o vienas 
sukiojosi basas. Blauzdos 
raudonos lyg gandro. Kaip jis 
atskuodė per pusnis, neišma
niau. Motina kiekvienam pa
dalino po ilgą saldainį, ir jie 
buvo patenkinti. Aš jų nė 
nekalbinau. Su aksominiu 
kostiumėliu, baltais marški

nėliais, su hanteliu po kaklu 
atrodžiau už juos daug ge
riau. Didžiavaus aš, ir sten
giaus sukiotis tarp suaugu
sių. Vienas berniukas bakste
lėjo pirštu į mano pusę ir 
tarė:

— Ponaičiukas! . .
Kai ryte motina pažadino 

mane, tėvas jau sėdėjo prie 
siuvamos mašinos. Apie jį 
sukiojosi kartu su mumis iš 
Utenos atvažiavę jo mokiniai- 
gizeliai. Sukalbėjus poterius, 
mudu su motina išėjome į 
kaimo mokyklą. Klampoda
mas per sniegą, vis žvalgiausi 
į gryčių langus, bene pamaty
siu didesnius ir šviesesnius. 
Netrukus pasukome prie na
mo su šešiašiliais stiklais 
languose. Čia ir buvo mokyk
la.

Vaikų pilna priemenė. Me- 
dokais tik kaukši, tik daužosi 
medinėm knygdėtėm. Neiš
pasakytas triukšmas. Kai 
mokiniai pamatė mane su 
motina, iš karto aprimo, tarsi 
apmirė. Pasigirdo varpelis. 
Bet jo garsas neskambėjo, o 
šaižiai trinksėjo. Paskui mus 
į klasę sugurėjo ir mažyliai, ir 
suaugę. Kartu mokėsi keturi 
skyriai. Ankštumas mane du
sino. Žvilgterėjau į lentą. Ji 
apsitrynusi, dėmėta, balkš
vai pilka. Aš pasigedau savo 
pirmosios mokyklos: ji buvo 
šviesi, erdvi ir mokėmės tik 
vienas skyrius. Aš nė pats 
nepajutau, kai iš širdgėlos 
pravirkau.

— Man vyras,—motina pa
glostė mano kuodelį.—Tėtis 
žemę nupirko. Bado nebijo
sim. Ko tu?! Mieste, kaip 
sunkiai vertėmės.

Atėjo mokytojas: jaunas, 
žvalus. Įrašė mane į žurnalą 
ir motina išėjo. Paskirstė 
skyriams užduotis. Su mūsų, 
pirmuoju skyrium, pradėjo 
skaitymą. Panoro susipažin
ti, kaip aš skaitau. Atvertė 
straipsnelį “Sidabro nora
gai.” Aš paėmiau knygą ir 
laukiau kada pritils grifelinės 
lentelės. Negalėjau ištarti žo
džio. Krebždėjimas, traškėji
mas. O mokytojas žiūrėjo į 
mane ir šypsojosi:

— Ar čia dar neskaitėte?— 
paklausė.

— Mes jau baigėm vadovė
lį,—pasigyriau.—Bet tie gri
feliai . . .

— Reikės įprasti,—pasakė 
jis.—Sąsiuvinius tik rašomie
siems gauname.

Įdienojus į mokyklos kiemą 
įsuko važis. Gerai nušertą 
ardeną važnyčiojo skara apsi
supęs Vajesiškio parapijos 
klebonas Antanas Bačkis. 
Mokiniai, apsupę kanaunin

ką, padėjo jam išlipti, kiti 
pririšo arklį. Bačkis pakeitė 
mokytoją. Mūsų skyriui liepė 
piešti kryžių, antrokams ra
šyti dailyraštį “Dievas myli 
vaikus.” Su trečiokais ėmė 
kartoti katekizmą apie pasau
lio sutvėrimą. Kanauninkas 
klausė:

— Kodėl dievą vadiname 
dangaus ir žemės sutvėrėju?

Vienas berniukas nė nepa
kviestas pakilo ir išpyškino:

— Sutvėrėju vadiname dėl 
to, kad dievas sutvėrė pasau
lį.

— Ką reiškia žodis “su
tverti”?—toliau klausė ka
nauninkas.

— Žodis sutverti reiškia ką 
nors padaryti iš nieko,—rėžė 
mokinys, žodis į žodį išmokęs 
iš katekizmo.

— Labai gerai,—pagyrė 
klebonas, ir atsivertęs šven-' 
tąjį raštą, papildė:—“Mel
džiu, sūnau, pažvelk į dangų, 
į žemę ir visa, kas juose yra, 
ir suprask, jog Dievas tai iš 
nieko padarė.” O ką reiškia 
“dangus ir žemė”? . .

— “Dangus ir žemė” reiš
kia pasaulį ir visus tvarinius, 
kurie yra danguje ir žemėje: 
žmonės, angelai, velniai. . .

— Moki, mano sūnau,— 
pagyrė kanauninkas.—Štai 
ką šventasis raštas rašo: 
“Klausk galvijų, jie pamokys 
tave; ir dangaus paukščių, jie 
nurodys tau; pasikalbėk su 
žeme, ji pasakys tau; ir jūros 
žuvys pasakys; kas nežino, 
jog visa tai padarė Viešpaties 
ranka.” Visiems po penketą 
parašysiu. Mokate gerai.

O mano galvoje vis sukosi 
tas “niekas.” Girdėjau, mies- 
čionys sako “Niekingas apga
vikas.” Vadinasi, blogas, nie
kingas. Bet dievas buvo ge
ras. Žmonės vėl savo “Nieko 
neišdegė.” Irgi aišku—nieko 
nepadarei. Gal žodis “niekas” 
reiškia stebuklą?. .

Kai grįžau iš mokyklos 
namo, motinos pasiklausiau:

— Mama, pasakyk, kas 
yra niekas?. .

— Ką tu čia, pablūdai,—iš
plėtė akis lyg svogūnus.— 
Niekas ir yra niekas. Būta čia 
ko klausinėti?

O mokykloje kunigas sakė, 
kad dievas iš nieko pasaulį 
sukūrė. Ir mane, ir tave, ir 
viską viską . . . Gali apie tai 
net paukščiai ir žuvys pasa
kyti. Net žemė sukurta iš 
nieko.

— Kaip ten buvo?—susi
mąstė motina.—Dievas 
skraidė, skraidė . . . Ne, 
neskraidė. Nebuvo kur skrai
dyti. Sėdėjo. Nesvarbu, ką 

Laimingos akimirkos
Šiurpu į žemės gelmę nirti, 
Giliai, giliai, į tamsą niaurią, 
Tarsi į pragarą, į mirtį, 
Į tremtį požeminę, žiaurią, 

Nuo ryto ligi vakaro darbuotis 
Delnais, sunkiais, diržingais, prakaituotais.

Tačiau lemputė tau prie šalmo, 
Kur tik eini, vis žibsi, spinksi, 
Ir plušančiam po gūdžią gelmę 
Nušviečia juodo tako žingsnį,— 

Negęstanti lemputė stebuklinga!
Angliakasio palaima išganinga!

Žinai, kad ten, viršuj, pulsuoja
Didingas miestas aukštais rūmais.
Nakčia jis plieskia, žiburiuoja ...
Dėl pažangos pasaulio grumias 

Veržlių žmonių, neramūs milijonai 
Už tavo iškastą kiekvieną toną.

Per tavo triūsą—kilnų žygį,
Kaip kurmiui landžiojant po urvus, 
Aukštakrosnės metalą lydo, 
Iš pirkių nyksta skurdo purvas, — 

Žmogus kaskart šviesau, tauriau gyvena, 
Sutramdo prietarų pabaisą seną.

Juk be tavęs pulsuoti liautųs 
Gamyklų dundančiųjų miestai, 
Nakčia apniuktų aikščių skliautas, 
Langai dangoraižių nešviestų, — 

Tai tu—spyruoklė pažangos didingos!
Tatai suprast—akimirkos laimingos! '7>-•.į.-.v

J. Subačius

darė. Panoro sukurti pasaulį. 
Ir štai paėmė! Ką jis paė
mė? . .

— Nieką,—įsiterpiau.
— Ką tu čia su tuo nieku! 

Nagi, paėmė . . . Paėmė . . .
— Tai ką gi dievas paė

mė? . .
— Kad tu užduodi tokius 

klausimus! Eik geriau vištas 
palesink!

Taip aš ir neišsiaiškinau, iš 
ko dievas sukūrė pasaulį.

Praėjo kiek laiko. Apsipra
tau kaime. Netgi kuodelį 
nusikirpau ir vaikščiojau pli
ka galva, kaip ir kiti moki
niai. O mokytojas Alfonsas 
Grigėnas mokykloje suorga
nizavo kultūros būrelį. Pra
dėjo skaityti paskaitas. Nors 
žemesnių skyrių mokiniams 
drausdavo lankytis, aš slapta 
atlysdavau. Užsiglaudęs už 
gizelio, klausydavausi.

Mane sudomino prosenelių 
religija.

— Kai kurie istorikai nuro
do, kad senovėje proseneliai 
garbinę stabus,—aiškino Gri
gėnas.—Tai didžiausia klai
da. Senovės lietuviai stabų 
negarbino. Jie šlovino saulę, 
bet ne kaip stabą, o kaip 
gyvybės simbolį. Romuvose 
degė amžinoji ugnis, bet jos 
lietuviai nelaikė dievybe, o 
kaip labai reikalingą žmogaus 
palydovą. Amžinoji ugnis de
gė kiekviename kaime, nes 
įdegti buvo labai sunku, ir ją 
saugojo. Negarbino ir van
dens, o mylėjo, kaip gyvybės 
gėrį. Nestatė šventovių, o 
buvo romuvos—ramybės ir 
poilsio vietos. Tik Europoje 
suklestėjus krikščionybei, iš 
jų paėmė pavyzdį. Pasidarė 
Perkūno, Patrimpo, Pikuolio 
statulos. Bet ir šios statulos, 
kaip bažnyčiose šventųjų ne
buvo stabai, bet simboliai. 
Perkūnas vaizdavo saulės, 
šviesos, gyvybės ir jėgos 
šaltinį. Patrimpas—visko 
pradžią, Pikuolis—pabaigą, 
mirtį. Šitoks tikėjimas tai 
buvo lyg graži poezija, gam
tos įasmeninimas. Mums rei
kia nepamiršti prosenelių ti
kėjimo, grįžti prie senų pa
pročių, Krikščionybė mums 
yra primesta, mūsų tautą 
apkrikštijant ugnimi ir kala
viju.

Slėpdamasis nulindau po 
suolu, tarsi besiklausydamas 
būčiau papildęs šventvagys
tę. O vienas sau galvojau 
kurio teisybė: ar klebono, 
kad dievas Žemę sukūrė iš 
nieko, ar mokytojo, kad saulė 
savo šiluma amžinai egzista
vusioje materijoje pažadino 
gyvybę?

SPALIO REVOLIUCIJOS 60-TĮ PASITINKANT

RYŠKUS PĖDSAKAS
Neseniai svečiavausi pas 

Antaną AlibaviČių—Ukmer
gės rajono “Butkūnų” kolūkio 
pirmininką. Buvome keletą 
metų nesimatę ir kalbų paka
ko. Alibavičius—pajėgaus ir 
Aukštaitijoje gerai žinomo 
ūkio vadovas pastaraisiais 
metais su turistinėmis grupė
mis aplankė daugelį užsienio 
kraštų. Kelionių metu jis 
ypač domėjosi žemės ūkiu ir 
matėsi, kad daugelį matytų 
naujovių pasistengs įdiegti 
paš save.

Po pietų šeimininkas pa
kvietė aplankyti tolimesnę 
brigadą. Nuo plataus asfal
tuoto Ukmergės-Želvos kelio 
siauru keliuku pasukome per 
mišką.

— 0 štai ir Vlado miškas, 
pasakė Alibavičius. Didelia
me plote aukštomis viršūnė
mis siūbavo eglės ir pušys.

— Vlado miškui per trisde
šimt metų. Mūsų apylinkėse 
jis apsodino daugelį smėlynų. 
Bardziliauskas mūsų žemėse 
ir širdyse paliko ryškų pėdsa
ką,—sakė Alibavičius, vai
ruodamas visureigę mašiną. 
Gaila, man neteko jo pažin
ti. . .

Alibavičiaus žodžiai man 
priminė senus laikus. Vladas 
Bardziliauskas buvo mano 
geras pažįstamas. Tai senais 
pokario metais kartu su juo ir 
kitais šešuoliečiais apėjome 
daugelį kaimų ir sodybų, 
aiškindami naujų laikų tiesą. 
Įsiminė vienas Spalio švenčių 
minėjimas. Vėlyvas 1945 
metų ruduo. Šešuolių mokyk
los salėje girininkas Vladas 
Bardziliauskas kalbėjo:

— Spalio revoliucijos ke
lias ir mūsų tautai atvėrė 
šviesaus ir laimingo gyveni
mo tolius. Švies ir mūsų 
apylinkėse elektra, gyvensi
me daug sočiau ir mūsų 
vaikai mokysis universitetuo
se .. .

0 tuo metu apylinkėse 
siautėjo nacionalistinių ban
ditų gaujos ir dažnai vienur ir 
kitur pleškėdavo sodybų 
šiaudiniai stogai. Kiekviena
me žingsnyje matėsi karo ir 
hitlerinės okupacijos atneš
tos žaizdos. 0 girininko žo
džiuose girdėjai tvirtą įsitiki
nimą nauja ateitimi.

Su Vladu Bardziliausku su
sipažinome 1944 m. rudenį. 
Jis buvo vidutinio ūgio, gu
vus ir linksmas Dzūkijos 
kraštų sūnus. Papasakojo, 
kaip gyvenimo keliai atvedė į 
Aukštaitiją. Po gimnazijos 
baigė karo mokyklą. Tačiau 
nepanoro palikti kariuomenė
je. Dar pasimokė ir užsidėjo 
kuklią miškininko aprangą. 
Kai važiavo į Šilutę dirbti, 
kiti jo bendrasuoliai karinė
mis uniformomis puikavosi ir 
sakė:

Et, Vladai, kvailai padarei. 
Karininkija—tautos elitas. 
Kokios ąlgos, pagarba! 0 
dabar teturi atsargos leite
nantą. Metus kitus paskai
čiuosi sausuolius savo miš
kuose ir labai panorėsi būti 
mūsų tarpe . . .

1939 m. pavasarį teko sku
biai krauti lagaminą. Pajūrio 
kraštą užliejo rudasis maras. 
Tuokart Bardziliauskas pa
matė tikruosius hitlerininkų 
kėslus.

Bardziliauską paskyrė Uk
mergės apimties Šešuolių gi
rininku. Tapo mielos šios 
apylinkės, geri, darbštūs 
žmonės. Susipažino su vietos 
mokytoja Aleksandra ir su
kūrė šeimą.

Bardzilauskui vėl teko susi
tikti su hitlerininkais. Oku
pantai ir jų pakalikai žudė 
tarybinius aktyvistus, žydų 
tautybės piliečius, kurie gy
veno Šešuolių, Želvos mieste
liuose. Daugeliui pažįstamų 
žydų girininkas padėjo gerais 
patarimais, maisto produk
tais.

Pirmojo pasaulinio karo 

metais kaizeriniai okupantai 
iš Ukmergės į Jonavą nutiesė 
siaurą geležinkelį. Daug hek
tarų puikaus miško buvo šiuo 
keliu į Vokietiją išvežta. Hit
lerininkai sekė savo pirmtakų 
pėdomis. Geriausi Šešuolių 
girininkijos miškų plotai bu
vo pasmerkti. Juos turėjo 
iškirsti ir į Ukmergę suvežti 
apylinkių valstiečiai. 0 Bar
dzilauskui pavyko didelius 
plotus išgelbėti. Jis pakalbė
jo su savo eiguliais, tie, 
patarė valstiečiams miške 
dirbti atžagariomis ranko
mis. Kelis kartus buvo atva
žiavę vokiečių tikrintojai. 
Pradžioje kalbėjo gana rūs
čiai. Apdovanoti storais laši
niais ir pagirdyti palikdavo 
Šešuolius.

1945 m. ankstyvą pavasarį 
apskrities laikraštyje pasiro
dė nedidelis straipsnis. Še
šuolių girininkai darbams pa
siruošę. Jiems talkininkaus 
mokyklos. Bardzilauskas 
kvietė visus miškininkus į 
talką paskviesti jaunus gam
tos mylėtojus. Daug kas šyp
sojosi: dar vyksta karas, o čia 
mišką prisiminė.

Ukmergės vadovai vertin
gą Šešuolių girininko inicia
tyvą palaikė. Miško sodinimo 
talkoje daug žmonių. Miški
ninkai kartu su moksleiviais, 
kitais talkininkais nemažus 
plotus užsodino. Pirmavo še- 
šuoliečiai. Jie ir pirmą premi
ją gavo.

Hitlerininkai bėgdami Miš- 
niūnų kaimo stogais raudoną 
gaidį paleido. Gaila buvo į 
žmones žiūrėti. Valdžia daug 
statybinės medžiagos pasky
rė, tačiau visiems neužteko. 
Atėjo viena Mišniūnų mote
riškė į girininkiją. Girdi, 
girininke, gelbėk. Žiemą su 
vaikais pravargau kaimyno 
pamiškės pirtelėje. Kad taip 
gavus rąstų, tai gal kaimynai 
padėtų trobą pastatyti. Sun
ku vienai—vyras kariuome
nėje. Sunku buvo ir girinin
kui ką pasakyti. Visi fondai 
viršyti. Ir taip anuo kartu 
revizoriai iš Vilniaus rūsčiai 
barėsi. Bardzilauskai jau se
nokai norėjo miestelyje pa
statyti namą. Gavo sklypą, 
atvežė rąstus. Dabar pasita
rė su žmona ir nustebusiai 
moteriškei pasakė:

— Kviesk talką. Savo rąs
tus atiduosiu, —Iš kariuome
nės grįžęs vyras atstatytame 
kaime rado ir savo gražų 
namą.

Šalia mokyklos stovėjo ne
baigtas namas. 0 miestelyje 
patalpų taip maža. Susirinki
mas—mokykloje, šokių vaka
ras—vėl mokykloje. Susirin
kimas pasiūlė talkos būdu 
namą įrengti ir atidaryti klu
bą. Kartu su mokytoju Vladu 
Žvirbliu, savo senu draugu, 
organizavo talkininkus, parū
pino miško medžiagos.

Po poros mėnesių žiūrovai 
smagiai plojo pažįstamiems 
šokėjams, skaitovams. Vi
siems patiko mokytojos Alek
sandros Bardzilauskienės re

Druskininkų kurorto sandtorijbse kasmet ilsisi ir gydosi 
daugiau kaip 150 tūkstančių žmonių. Kurortas nuolat 
gražėja, gerėja medicininis ir buitinis aptarnavimais. Dabar 
čia pagal architektų Aušros ir Romo Žilinskų unikalų 
projektą statomos didžiausios Europoje 200 vonių vandens 
gydyklos Statinys savo grakščiomis formomis gerai įsikom
ponuoja į pušyno ir Nemuno aplinką. A. Dilio nuotr.

žisuotas veikaliukas. Kultū
ros židinio organizatoriams— 
Bardzilauskui ir Žvirbliui 
skirtą eilėraštį “Du Vladai” 
perskaitė ukmergietis poetas 
Stasys Zajančkauskas.

Šešuoliai ruošėsi pirmiems 
pokario rinkimams į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą. Bar
dzilauskas aktyviai dalyvavo 
aiškinamajame darbe. Tuo
met nuošaliame Kiauklių baž
nytkaimyje susirinkimams 
nebuvo patalpų. Vietoje karo 
pradžioje sudegusios mūrinės 
bažnyčios žmonės pastatė 
medinę. Netoliese buvo apy
linkės vykdomojo komiteto 
pastatas. Salia lauke ir vyk
davo susirinkimai. Apylinkės 
pirmininkas aktyvistus užtik
rindavo, kad sekmadienį po 
pamaldų žmonės ateis į susi
rinkimą. O tik spėdavo baž
nyčios durys atsiverti ir visi 
išsivaikščiodavo.

Kartą pavakaryje girinin
kas užsuko pas Kiauklių kuni
gą Domininką Pieškų. Aukš
taūgis žilstelėjęs šeimininkas 
seną pažįstamą sutiko labai 
maloniai.

Sekmadienį po pamaldų iš 
bažnyčios minia žmonių pasu
ko prie apylinkės vykdomojo. 
Bardzilauskas spėjo pasaky
ti: “kaimynai, noriu su jumis 
pakalbėti,” kai aikštelėje pa
sirodė kunigas Pieškus.

Rinkimų išvakarėse keliuo
se mėtėsi lapeliai. Banditai 
ragino visus slėptis namuose. 
Kas balsuos—tegul pirma 
karstą pasirūpina. Ankstų 
rytą Pieškus atėjo į balsavi
mo apylinkę. Paskui bažny
čioje baigdamas pamokslą, 
visus ragino balsuoti.

Apylinkėje kiaukliečiai bal
savo, o gretimame name 
jaunimas šoko.

Gūdžią 1946 m. gruodžio 
16 d. naktį banditai nužudė 
girininko draugą mokytoją 
Vladą Žvirblį.

Kitais metais dingo Bardzi
lauskas. Spalio 27-osios ryte 
išėjo į darbą ir lyg į vandenį.

Po daugelio metų išaiškėjo 
girininko žuvimo aplinkybės.

Tą atmintiną spalio dieną 
pamiškėje Bardzilauską su
laikė trys banditai. Miško 
tankmėje įkalbinėjo tapti 
agentu. Tuomet bus pamiršti 
visi kaltinimai ir vadovybė 
pasirūpins girininko ateitimi. 
Dovanų ir laipsnių tikrai 
nepagailės.

Vladas griežtai atsisakė. 
Tuomet jį ilgai kankino, o 
paskui gyvą duobėje užkasė. 
Lavoną įkėlė į aukštą seną 
eglę ir tarp tankių šakų 
pririšo.

Mokytoja-pensininkė Alek
sandra Bardzilauskienė gyve
na Ukmergėje. Vlado duktė 
Nijolė, šiandien Balčytienė, 
medicinos institute baigė far
maciją ir dirba Kauno “Sani- 
to” chemijos farmacijos fabri
ke. Ji—TSKP narys, aktyvi 
visuomenininke.

Vladas Bardzilauskas akty
viai skleidė Spalio revoliuci
jos idėjų šviesą ir jo atmini
mas ryškus Ukmergės žemė
je. H. Vencevičius



PENKTADIENIS, LIEPOS [JULY] 22,1977 LAISVĖ 5 TAS PUSLAPIS

MONTREAL, QUE. ST. PETERSBURG, FLA.
SERGA

Ed Vilkis susirgo, lanko 
ligoninę ir gydytojus.

Linkiu greit pasveikti.
IŠVYKO —ATVYKO

L. Urbonavičiūtė išvyko į 
Paryžių, Prancūziją, mokslo 
reikalais—“Studijuoti pran
cūzų kalbą.

M. Matusevičienė, F. Jot- 
kus, V. Vaitiekūnienė išvyko 
i Windsorą ir Detroitą aplan
kyti gimines ir pažįstamus.

Ed, Matulevičius atvyko iš 
N. Y. aplankyti savo mamytę 
Andrijauskienę, ir tuo pačiu 
laiku atliks mokslo reikalus.

Dalia Šumauskaitė, Kau
nietė, iš T. Lietuvos atvyko 
aplankyti savo močiutę, ir 
tęsia mokslą Montreal Uni
versitete.

Linkiu visiems gero pasise
kimo.

MIRĖ
Juozas Šiukšdinas, 86 m. 

Kadangi šeima likusi T. Lie
tuvoje, tai laidotuvėmis rūpi
nosi K. Gudžiūnas, atvykęs į 
Kanada po Antrojo Karo.

Birželio 24 d. mirė Ona 
Mačerniūtė-Cialkienė, 53 
metų. Paliko nuliūdime vyrą 
Joną, pusbrolį Leoną su šei
ma. Į Kanadą buvo atvykusi 
1929 metais iš Salantų vals
čiaus.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velionims tebūna lengva 
Kanados žemelė. J-na

PADĖKA
Jau man lankantis T. Lie

tuvoje ketvirtą sykį, norė
čiau visiems širdingai padė
koti, giminėm ir pažįsta

MIAMI, FLA.

Mirus

Blanche Novick 
[Novickienė]

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai bei 
visiems jos artimiesiems ir draugams.

A. Švėgžda
V. A. Nevins
A. Bečienė
P. Urbon
J. M. Paukštaičiai
J. Smalenskas
J. Zutra
F. H. Mankauskai

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Paulinai Jasilionienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos sesutei Helen 

Žukienei, visiems giminėms ir artimiesiems.

WALTER ir KLIOFASA KELLEY
JULIJA ANDRULIENĖ

St. Petersburg, Fla.

MIAMI, FLA.

Jonas Koch
mirė liepos 2 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Marytei 
ir visai giminei Amerikoje ir Lietuvoje; taipgi 
visiems artimiesiems ir draugams.
V. Bovinas
J. Krasnickas
J. Andrius
J. Smalenskas
F. Kalenchiuk
H. Hemen
P. Nebin
J. Macino
V. Urbon
R. Talende
F. H. Mankauskai
N. Hadmin
A. Dimitri
A. Kazimko
J. Zutra
P. Gudelis
R. M. Chuladai 

O. Šimkus
P. Aislikas 
Aleksandra 
J. M. Kirsel 
P. Pocius 
C. A. Beker 
J. Nevins 
A. Oclayky 
M. Cvirka
A. Birštonienė 
Elz. Stankienė 
R. Šukaičiai 
F. M. Boycek 
R. Storyk 
A. K. Sirota 
A. Nevins

miems kurie mane, taip gra
žiai priėmėt, mano širdis 
visuomet su Jumis. Jei svei
kata dar leis, tikiuosi vėl 
aplankyti.

Taip pat noriu padėkoti J. 
Petrauskui ir K. Juškai, ku
rie patarnavote mašinomis, ir 
visiems, kurie išleidot ir suti
kote sugrįžtant.

Ačiū visiems.
Juozas Stukas

Miami, Fla.
Antanas Gabrėnas jau ilgo

kai nesveikuoja. Buvo sugrį
žęs namo, bet .dabar ir vėl 
pasidavė į Veteranų Ligoni
nę.

Linkime mūsų draugui 
greitai ir pelnai susveikti.

* * *
Liepos 3 dieną po neilgos 

ligos Miamio Ligoninėje mirė 
Blanche Novick-Navickienė. 
Jos amžiaus ir iš kur buvo 
kilus Lietuvoje neteko suži
noti.

Ilgesnį laiką velionė gyve
no Brooklyn, N. Y. Bet 
sulaukus pensijos amžiaus, 
persikėle gyventi į Floridą ir 
apsigyveno Miami Beach.

Velionė čia gyvendama ak- 
tyviškai dalyvavo pažangie
čių kultūrinėje veikloje. Buvo 
narė Miamio Aido Choro ir 
stengėsi, kad choras būtų 
stipresnis ir ilgai gyvuotų. 
Priklausė prie Lietuvių So- 
cialio Klubo ir buvo ilgametė 
“Laisvės” skaitytoja.

Liūdesyje liko duktė ir 
daugiau artimųjų bei draugų.

Lai būna jai lengva šios 
šalies žemelė.

V. lešmantienė

R. M. Chuladai 
A. N. Iešmantai 
M. Navitskas 
J. Nevins 
E. Alexander 
E. Stankus 
V. Bovinas 
C. Jurpšaitis

P. Gudelis

J. Z. Tamsonai
A. Švėgžda
A. N. Iešmantai
J. Pigrid
S. Kanapė
P. Denetrius
A. Bečienė
M. Kvietkas
S. Danis
K. M. Tamašiunai
E. Krastienė
R. Slozis
Z. Krywarek
A. Kocin
R. Pielay
M. Bružienė

J. U. Daugirdai M. Navickienė
E. Milerienė

Liepos 2 Lietuvių Piliečių 
salėje įvyko LLD 45 kp. 
susirinkimas, kurį pravedė 
kuopos pirmininkas Jonas 
Mileris.

Valdyba pateikė raportus. 
J. Mileris priminė, kad Tėvų 
Dienos renginys buvo sėk
mingas, programa buvo graži 
ir publikos turėjome nema
žai. Vasaros metu daug iš
vyksta atostogų, mūsų pobū
viai sumažės, ir apie dvi 
savaites turėsime pertrauką.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 
stovį. Iždininkas P. Alekna 
su sąskaita sutiko. Baro ir 
renginių komisijos raportą 
pateikė P. Mockapetris ir P. 
Alekna. Visi raportai priimti.

Susirinkimą pabaigus, šei
mininkės dalyvius pavaišino 
skaniais pietumis.

Po pietų J. Mileris prane
šė, kad šiandien mes turime 
nepaprastų svečių, tai mūsų 
šeimininkų Andriaus ir Moni
kos sūnus Leonas ir marti 
Gertruda iš Waterbury, 
Conn. Gertruda mūsų publi
kai žinoma kaip talentinga 
solistė. Ji pažadėjo mums 
padainuoti keletą dainų, o 
sekantį šeštadienį duos pilną 
koncertą. Prašom visus įsidė- 
mėt ir šios profesionalės dai
nininkės koncerte dalyvauti. 
Koncertas įvyks šioje salėje.

Toliau sekė dainos. Gertru
da padainavo keletą dainelių, 
taipgi Dainos Mylėtojų cho
ras. Vadovavo Adelė Pakal
niškienė, pijaninu akompona- 
vo Helena Janulytė.

Toliau sekė šokiai ir pokal
biai su svečiais iki vėlumos.

KLUBO VEIKLA
Liepos 9 savo salėje klu- 

biečiai turėjo mėnesinį susi
rinkimą. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus. Klubo val
dyba pateikė raportus. V. 
Bunkus pranešė, kad birželio 
mėnesį klubo renginiai pavy
ko gerai. Kaip vasaros metu, 
tai galima sakyti, kad turė
jom gražios publikos. Dar 
priminė, kad prie namo vi
suomet atsiranda visokių pa
tvarkymų. Šį kartą daug 
darbu prisidėjo Juozas Do
brow. Jam ačiū.

Viceprezidentas W. Du- 
bendris ir direktoriai V. Bun- 
kaus raportą užgyrė.

Finansų sekr. Adelė Pakal
niškienė pateikė birželio mė
nesio finansų stovį. Iždinin

LAWRENCE, MASS.

Mirus

Patini Galiniui
Reiškiame gilią užuojautą 

buvo “Laisvės” ir “Vilnies” 
rėmėjas.

Stephen Shlakis 
Blanche Shlakis 
C. Morkūnas 
L. Kasilevičius
A. Navickas
B. Petruškevišienė

Haverhill, Mass.

jo artimiesiems. Petras 
ilgametis skaitytojas ir

M. Sametis 
John Kodis 
Efemia Kodis 
M. P. Yocunskai 
R. Charniauskienė 
A. W. Račkauskai

OREGON CITY, OREGON

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

mano mylimo vyro

Antano Schultz-Šato
mirė

1969 m. lapkričio 22 d.
Kiekvieną dieną prisimenu mano mylimą vyrą ir 

jo nueitą teisingą kelią.
Ilsėkis ramiai, mylimas Antanai, aš Tavęs niekad 

neužmiršiu.
Prisiminimui jo, skiriu jo mylimam laikraščiui 

“Laisvei” $100.

DOROTHY SCHULTZ-ŠATAS-žmona

kas Juozas Dobrow su jos 
raportu sutiko. Iš renginių ir 
baro pranešimą pateikė P. 
Alekna ir P. Mockapetris. 
Visi raportai buvo priimti.

Pabaigus susirinkimą, tu
rėjom pietus. Po pietų V. 
Bunkus pranešė, kad šian
dien turėsime koncertą, kurį 
išpildys mums jau girdėta 
profsijonalė dainininkė iš 
Waterbury, Conn. Gertruda 
Raškauskienė. Po to V. Bun
kus pristatė Adelę Pakalniš
kienę programai- vesti.

Pirmiausia buvo pristaty
tas vietinis solistas Stasys 
Kuzmickas. Jis padainavo 
šias dainas: “Kalvis”—M. Pe
trausko, “Kas ant žirgelio” ir 
“Pamylėjau vakar’’ — Šim
kaus. S. Kuzmickas stipriu 
baritono balsu žavėjo koncer
to dalyvius. Toliau buvo pri
statyta solistė Gertruda Raš
kauskienė.

Ji su pirmu išstojimu dai
navo dainas: “Mano rožė,”— 
komp. Kačanausko, “Prirodi- 
jo man bernelį”—Petrausko, 
“Kur bakūžė”—S. Šimkaus, 
“Stasys”—Vanagaičio, “My 
Hero”—0. Strausso.

Po trumpos pertraukos dai
nininkė vėl pasirodė su šio
mis dainomis.

“Over The Rainbow”—Ar
len, “Laughing Song”—J. 
Strauss, “My Favorite 
Things”—R. Rodgers, “Non 
Ti Scondas Di Mi”—E. De 
Curtis. Pabaigai Dainos My
lėtojų choras, vadovybėje 
Adelės Pakalniškienės, pa
dainavo keletą dainelių ir 
koncertą užbaigė kartu su 
soliste Gertruda padainuoda
mi angliškai ir lietuviškai 
“Somewhere My Love.”

Visiems programos pildy- 
tojams pijaninu akompanavo 
Helena Janulytė. Publika už 
gražią programą gražiai, šir
dingai plojo. Ypatingai daug 
aplodismentų skyrė gerbia
mai dainininkei Gertrūdai. 
Apie solistę G. Raškauskienę 
bus plačiau parašyta kitame 
“Laisvės” numeryje.

V. Bunkienė

Binghamton, N. Y.
PRANEŠIMAS

Šiuomi norime pranešti, 
kad garsinamas piknikas, ku
ris turėjo įvykti liepos 31 d., 
dabar atšaukiamas.

Gaila, bet kitaip neišeina.
Bingham tonietė

Kelios žinutės iš 
Bostono ir apylinkės

Birželio 24 d. mirė Eva 
Likienė, sulaukus arti 90 
metų. Ji buvo progresyvė, 
skaitė “Laisvę” jr dalyvauda
vo mūsų parengimuose.

Liepos 2 d. su S. Stoniu 
aplankėme S. Rainardą. 
Prieš dvi dienas jis buvo 
operuotas, atrodė, kad su- 
sveiks.

8 liepos per telefoną kalbė
jaus su O. Zarubiene. Ji sakė, 
kad jis jau jaučiasi geriau.

ŠUO TIK NESUDRASKĖ
7 M. BERNIUKĄ

New Bedrode du vyrai 
manė, kad berniukas tik žai
džia su Bernard šuniu, bet 
kai arčiau privažiavo, pama
tė, kad šuo kramto jo galvu
tę, o jis spiegia, kiek tik galį. 
Jie iššoko iš automobilio ir 
akmenimis nuvijo šunį. Ber
niukas, Patrick M. Sullivan, 
buvo nuveštas į ligoninę ir 
chirurgas 3 gilias skyles gal
voje užsiuvo. Už dviejų dienų 
buvo pranešta, kad berniu
kas išgis.

SOUTH BOSTON, MASS.
South Bostono L. Street 

maudynės neturėjo šilto van
dens ir šilumos nuo pereito 
antradienio, mat, dujų kom
panija uždare dujas, todėl, 
kad $31,900 bila nebuvo 
užmokėta nuo 1976 m. rug- 
piūčio mėnesio. Dabar ieško 
kaltininko. Čia ir lietuvių 
daug eina maudytis ir valgyti 
pietus bei į visokius parengi- 
mėlius.

3 MILIJONAI NEGERŲ 
DOLERIŲ KONFISKUOTA

Federaliniai agentai ir vie
tiniai policmonai penktadie
nio naktį įsiveržė į Dedham 
stubą, kurioje rado tris mili
jonus netesingų dolerių. Ne
buvo mažesnių kaip $100. 
Suareštavo James B. Shapi
ro, nes jis toje stuboje, 20 
Wills Str., Dedham, Mass., 
gyveno. Jis yra padėtas po

CLEVELAND,OHIO
Moterų Klubo posėdis su 

pietum įvyko liepos 14 d., 
ICA svet., 15901 St. Clair 
Ave.

A. Paltan, kaip ir papras
tai, vedė susirinkimo reika
lus. Susirinkime dalyvavo vi
dutiniškas skaičius narių, 
atėjusių pagerbti mūsų Onas 
ir visas Onas visur.

Raportai pateikti ir priimti.
Skaitytas laiškas nuo Anna 

Salin, kuri nusiskundžia blo
ga sveikata, ir esanti išsiilgus 
savo draugių klubiečių ir 
pažįstamų. Prisiuntė duokles 
su pridėčku klubietiems pasi
vaišinti. Klubietės reiškia di
delį ačiū Onutei ir linki jai 
geros sveikatos bei kloties. 
Klubietės turi jos adresą ir 
žadėjo jai parašyti apie vietos 
įvykius.

Susirinkime pranešta, kad 
susižeidė ranką Mrs. Mi
tchell. Draugė Chepla sveiks
ta namie ir žada greitu daly
vauti veikloje.

Pagerbtos atsilankiusios 
Onos: Žemaitis, Gurklis, 
Stankus, Mack, ir prie gru
pės priglausta Mrs. Paltan. 
Kadangi buvo Eitučio gimta- 
dieniomėnuo, tai ir jom buvo 
prisegtas korsažas. Visi pa
gerbtieji buvo labai patenkin
ti, o Eitutis paragino, kad 
klubietės bei draugai daugiau 
prisidėtų su parama mūsų

MIAMI, FLA.

Blanche Novick
mirė liepos 3 d.

Reiškiame gilią užuojautą jos dviem dukrom ir 
visiems artimiesiems.

MIAMIECIAI

$100,000 užstatu.
Kur tie pinigai buvo pada

ryti, dar nežino, bet mano, 
kad ir daugiau jo bendradar
bių suras.

Pinigai buvo sudėti į 
$75,000 bundelius. Istorija 
neparodo, kad, bent kada 
nors Naujoje Anglijoje būtų 
buvęs toks atsitikimas.

ŽMOGŽUDĖ PADĖTA PO 
$50,000 KAUCIJOS

Liepos 9 d., šeštadienio 
rytą rado Timothy Young, 27 
m., gulinį lovoje ir peilio 
kotas matėsi jo krūtinėje. O 
Georgianna Simmons, 39 m., 
sėdėjo virtuvėje kai policija 
atėjo. Jai nežinant kaimynai 
pašaukė policiją, kai jie už
girdo nepaprastą triukšmą.

Jie abudu gyveno tam pa
čiam apartmente 120 Strat
ton St., Dorchester, Mass. 
Jos byla tęsis iki liepos 22 d.

Tą naktį jie smarkiai susi
barė. Jis jai ranką perpiovė. 
Tai ji nubėgus į virtuvę 
pasigriebė didelį peilį ir į- 
bėgus į kambarį smeigė tris 
sykius jam į krūtinę.

MOTERIS IŠGELBĖJO 
VYRĄ NUO PRIGĖRIMO

21 m. vyriukas iš West 
Roxburio, Hopkins State 
Park, įpuolė į gilų prūdą. 
Negalėdamas išplaukti, pra
dėjo skęsti. Iš kur tai atbėgo 
Carol Clark, 22 m., iš South- 
boro, šoko į prūdą ir pasinė
rus greit surado jį jau ant 
dugno. Bet pajėgė išvilkti ant 
krašo ir suteikė pirmąją pa
galbą, nes ji buvo baigusi 
Wesleyan University, kaipo 
“lifeguard” ir jai pasisekė 
Paul Duffy—jo vardas—at
gaivinti.

Kaip jį nuvežė į Carney 
ligoninę, į Dorchester, Dr. 
Ronald labai pagyrė, kad ji 
taip gabiai išgelbėjo jo gyvas
tį. Jis sake: “Kitaip, jis būtų 
miręs.”

Elizabeth Repshis

laikraščiams jų palaikymui, 
taipgi, kad visuomenė žinotų, 
jog Clevelandas dar gyvuoja.

Pietaujant Mrs. Mack pri
davė gražų kaklaraištį su 
medaliu pirmininkei Palton, 
kuri visiems paačiavo už atsi
lankymą ir dovanėles. Pa- 
žmonys buvo labai geras. 
Bet, rodos, galėjo būti dau
giau dalyvių.

Sekantis susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 11 d. toje 
pačioje vietoje. Kaip ir pa
prastai, bus ir pietūs, kuriuos, 
paruoš draugė Bacon ir jos 
sesutė Gurklis. Didelis ačiū 
šioms draugėms už pasidar
bavimą ir aukas Klubo labui.

Mokyklų integracija eina 
pilnu tempu. Nors mokiniai šį 
rudenį dar nebus važinėjami, 
bet virš 1,000 mokytojų bus 
perkeliami iš vienos miesto 
dalies mokyklų į kitos dalies 
mokyklas. Gal žiemą ir stu
dentai bus vežiojami. . .

J. Petraus

Indusai protestuoja
New Delhi. — Indijos par

lamente kilo daug protesto 
balsų prieš Jungtinių Valstijų 
rengimą Deigo Garcija saloje 
didžiulės militarinės bazės. 
Jie tokią bazę laiko Indijos 
saugumui pavojumi ir reika
lauja, kad darbas tuoj būtų 
nutrauktas.

Grand Rapids, Mich.
Matilda, Kamašauskas sun

kiai susižeidė krisdama. Ji 
susilaužė šlaunies kaulą. Ma
tildai teko ilgai pagulėti ligo
ninėje. Jos namų adresas: 
2042 Garden, N. W., Grand 
Rapids, Mich. 49504.

Matilda ilgametė “Laisvės” 
skaitytoja ir LLD 66 kuopos 
narė.

Mane kankina artritas, o, 
prie to, veikia ir metai—jau 
tuoj sueis 85 m. amžiaus. 
Sunku paeiti.. P. V. Gasper

Kodėl plinta vėžys?
Naujos mokslo šakos—geo- 

kancerologijos specialistai, 
tiriantys vėžinių ligų geogra
fiją, teigia, jog šia liga neser
ga tik chuncių tautelė, gyve
nanti Šiaurės Himalajuose. 
Belgijos mokslininkai, tyrinė
ję šią tautelę, tvirtina, kad 
tie žmonės yra ypač tvirtos 
sveikatos, o jų gyvenimas 
aukšto sanitarinio-higieninio 
lygio. Jie nepatiria stresų, 
maitinasi paprastu maistu, 
kuriame daug vitaminų, be
veik negeria alkoholinių gėri
mų, kvėpuoja švariu oru.

Visuose kituose Žemės ra
jonuose susirgimų vėžiu per 
pastaruosius dešimtmečius 
padaugėjo. Štai kaip išaugo 
mirtingumas nuo vėžio laiko
tarpiu nuo 1900 iki 1960 m. 
100,000 gyventojų: Portuga
lijoje—383,8 proc., JAV— 
136,8 proc., Japonijoje —
126.3 proc., Anglijoje —
160.4 proc., VFR—160,1 
proc., Prancūzijoje—86,5 
proc., Šveicarijoje —52,8 
proc., Susirgimų vėžiu ypač 
padaugėjo industriniuose ra
jonuose.

Mokslininkai tyrinėja su
sirgimų vėžiu priklausomybę 
nuo tokių veiksnių, kaip kli
matas, dirvos sudėtis, oro ir 
vandens užteršimas, pragy
venimo lygis, sanitariniai-hi- 
gieniniai įpročiai. Nustatyta, 
kad susirgimai vėžiu priklau
so nuo to, kiek dirvoje yra 
vario, cinko, švino, magnio, 
taip pat ir nuo įpročio vartoti 
labai karštą maistą ir gėri
mus.

Vėžio priežastimi taip pat 
gali būti rūkymas, atmosfe
ros užterštumas, kai kurių 
cheminių elementų vartoji
mas maistui, ilgalaikis saulės 
poveikis.

Autopilotas 
automobiliams

Kol tas šis prietaisas dar 
tik bandomas, tačiau, be 
abejo, jis perspektyvus. 
Automobilininkas, vykdamas 
į tolimą kelionę, drauge su 
varikliu įjungia ir autopilotą, 
kuriame užprogramuota visa 
kelionė. Vairuotojui neberei
kės sekti kelio ženklų, stab
dyti prieš sankryžas—visa 
tai padarys autopilotas. Prie
taisas patars, kada padidinti 
greitį ir pan. Vairuotojui teks 
darbuotis tik nenumatytomis 
situacijomis, kurios gali iškil
ti kelionėje.

Vilčių teikiantis 
eksperimentas

Japonas inžinierius Takesis 
Sugimotas nuvažiavo 700 km 
automobiliu, kurio variklį 
maitino naujos rūšies ku
ras—oro, vandens ir benzino 
mišinys. Vanduo mažomis 
porcijomis įkaitinamas iki 
1000°C, jo garai sumaišomi 
su benzino garais ir oru. 
Tokio mišinio reikia perpus 
mažiau, negu benzino įprasti
niams varikliams, mažiau iš
metama ir nuodingų dujų. Be 
to, mašinos dalys ne taip 
greitai susidėvi.

Chicago, Ill. — Illinojaus 
valstijos teismas uždraudė 
priemiesčio Skokie naciams 
savo demonstracijose nešti 
svastikas. Šis priemiestis 
tirštai apgyventas žydų kil
mės gyventojais. Prieš juos 
naciai ir siautėja.
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PHILADELPHIA, PA.
DAUG ĮDOMYBIŲ

Atšilus vasaros orui, mies
to centre, prie Dailės Muzie
jaus beveik kasdien vyksta 
kokie nors įdomūs parengi
mai ir kitkas . . . Birželio 
pabaigoje Petro ir Pauliaus 
katedros Kardinolas J. Krol 
suruošė tokį kermošių, kokio 
philadelphiečiai niekados ne
matė. Kardinolas K. susi- 
kvietė virš porą šimtų kuni
gų, vyskupų ir kardinolų, 
tikslu dar kartą pašventinti 
velionį vyskupą J. Neumann, 
ir padaryti jį šventesnių už 
visus kitus šventuosius. Re
miantis komercinės spaudos 
komentarais, ne vienas šven
tasis Romos katalikų istorijo
je nebuvo taip ilgai ir kilmin-

Miami, Fla.
ANTANAS BOBELIS

Antanas Bobelis, sulaukęs, 
garbingo amžiaus, 92-erių 
metų, mirė savo namuose, 
netoli nuo Lietuvių Socialio 
Klubo, šiaurvakarinėje Mia
mi dalyje. Mirė pradžioje šių 
metų. Nežinau, ar buvo spau
doje apie to įdomaus žmogaus 
mirtį, ar ne. Tuo laiku daug 
mūsų senesnės kartos žmonių 
buvo ligoninėse, tai gal nie
kas apie jį ir neparašė. Bet 
geriau vėliau—negu niekad.

Iš kur velionis buvo kilęs 
Lietuvoje, neteko sužinoti. 
Tačiau jis, kaip ir daug mūsų, 
atvyko į Ameriką dar prieš 
Pirmąjį Pasaulinį Karą. Kaip 
ir mes visi, Bobelis irgi 
krimto prakaitu, kartais net 
ir ašaromis, suvilgytą duonos 
plutą. Bet, būdamas sugabus 
jaunuolis, jis išmoko dailidės 
amato (Cabinet Maker) Wis
consin© valstijoje. Jis mylėjo 
lietuvišką dainą ir įvertino 
muziką. Wisconsino valstijo
je jis net ir savo orkestrą 
buvo sukūręs. Jis turbūt 
griežė klernatą ar kitą kokį 
styginį instrumentą. Bet dar
be neteko vienos rankos kele
to pirštų ir tuomi jo muzikinė 
karjera baigėsi. Bet jo aistra 
lietuviškai dainai ir menui 
neužgeso.

Bobelis išgyveno Miamėje 
virš 20 metų. Jo ir sūnus čia 
gyvena. Tėvas Bobelis pri
klausė prie LLD, prie Aido 
Choro ir Miami Lietuvių So
cialio Klubo. Darbo žmogaus 
gyvenimo sąlygų našta Bobe
lį, kaip ir mus visus, slėgė 
visu savo svoriu.

Jis gausiai aukodavo pa
žangiečių judėjimui —ypač 
chorui. Jis savo palikimo 
testamente buvo paskyręs 
chorui šimtinę ir klubui tūks
tantinę, kad Klubo nariai 
nemokamai gautų pietus ir 
dainininkai jo atminčiai pa
dainuotų. Todėl, Tėvų Die
nos paminėjimui ir yra šie 
pietūs ir koncertas rengiami, 
pagerbti mūsų brangų tautie
tį.

Tebūna lengva jam šios 
šalies žemelė, ir tegu Flori
dos šnaranšios palmės jam 
amžinai dainuoja lietuvišką 
dainą!

Korespondentas

Washingtonas. — Liepos 
11 d. prie Baltųjų Rūmų 
įvyko kovinga iraniečių stu
dentų demonstracija. Jie pro
testavo prieš mūsų “pirmo
sios leidės”—Rosalyn Carter 
vaišinimą Irano karalienės 
Farah. Jie laikė iškėlę plaka
tą su Šukiu: “Šalin karalius!”

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Les Aspin, demo
kratas iš Wisconsino, smer 
kia militaristus, kurie tyčia 
pučia burbulą apie tarybinio 
laivyno grėsmę Amerikos lai
vynui.. Militaristų Ūksiąs gąs
dinimu laimėti daugiau pini
gų ginklavimosi reikalams.

gai šventinamas kaip J. Neu- 
manas.

Ketvirtą vai. po pietų ištisa 
armija dvasininkų, davatkų, 
ir keletas šventųjų vardais 
draugijų iš Katedros atžygia
vo penkis skverus prie Dailės 
Muziejaus. Ten jau anksčiau 
buvo pastatytas puošnus al
torius, prie kurio atlaikė 
mišias ir daug kitokių maldų. 
Po pamaldų visi vėl grįžo į 
Katedrą, iškėlė rankose ke
turių pėdų degančias žvakes 
visu keliu meldėsi lotyniškai, 
dažnai minėdami J. Neuma- 
ną. Lauke prie Katedros 
penkių šimtų mišrus choras 
puikiai giedojo. Eisenoje įvai- 
riaus rango dvasininkų ap
ranga buvo labai spalvinga. 
Kai kurių apranga buvo labai 
panaši į Cirko Klaunų.

O jau smalsuolių stebėtojų, 
buvo užsikimšę visi šaligat
viai.

* * *
Liepos pradžioj ivyko balio

nų lenktynės. Nuo Dailės 
Muziejaus aikštės viens pas
kui kitą, pakilo į orą net 
vienuolika didelių balionų. Į 
balionus susėdo po du-tris 
drąsuolius, tarpe kurių buvo 
ir jaunų moterų ir vaikų.

Jie visi nuskrido į New 
Jersey valstiją, arba ten, kur 
vėjas juos pūtė. Nes baliono 
tik aukštį galima kontroliuo
ti, o pirmyn skridimą vėjas 
kontroliuoja, o jeigu nėra 
vėjo, skristi nebegalima.

Liepos antrą dieną po vaka- 
ry, publiką linksmino 22, 
stygų benai. Kiekviena grupė 
buvo pasirėdžiusį skirtingais 
dailiais kostiumais, kurie kai
nuoja nuo dviejų iki trijų 
tūkstančių dol. Be to, duoda
mos įžymių muzikų, daininin
kų programos, kad publikai 
nebelieka laiko nė pailsė
ti.. .

* * *
Banditai labai įsidrąsino. 

Dešimtą vai. ryto Market St. 
subvėje, jaunas, šešiolikme
tis banditas, iš užpakalio 
nustūmė nuo platformos 61 
metų amž. vyrą ant bėgių ir 
pats nušokęs pasiėmė iš su
žeistojo kišenės 18 dol. ir 
pabėgo. Šešiolika žmonių sto
vėjo ir laukė traukinio, bet nė 
vienas medriso bandito už
pultąjį vyrą gelbėti. Atvyku
si policija nelaimingąjį paėmė 
ir nusiuntė į ligoninę nulaužta 
koja. “L.” Reporteris

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kp. susirinkimas 
įvyks liepos 24 d. 2 vai. 
Vaitonių rezidencijoje, 25 
Roosevelt Dr.

Visi kuopos nariai yra kvie
čiami atsilankyti į susirinki
mą. Taipgi pakalbinkite savo 
draugus ir pažįstamus, atsi
veskite ir įrašykite į draugi
ją.

Tie nariai, kurie dar neuž
simokėjote už šiuos metus 
duoklių į draugiją, ateikite ir 
užsimokėkite.

Šiame susirinkime bus kal
bama apie parengimą spau
dos naudai šią vasarą. Taipgi 
mes turėsime išsirinkti naują 
užrašų sekretorių, nes drau
gas Dūda, kuris dabar yra 
sekretorium, išvažiuoja į Flo
ridą apsigyventi ant visados.

Dūdai tik dabar sugrįžo iš 
Lietuvos su pirma ekskursija 
ir šiame susirinkime papasa
kos mums, ką jie matė ir 
girdėjo Lietuvoje.

♦ ♦ ♦

Liepos 3 d. po ilgos ligos 
Whitewood Convalescent 
Home mirė Nellie Galgota 
(Skystimas), 82 metų. Gyve
no 33 Congress Ave. Buvc 
palaidota liepos 6 d. į Calva
ry Cemetery.

Buvo gimusi 1895 m. rugs. 
6 d. Scranton, Pa., duktė 
Matthew ir Anna Skystimas. 
Per daug metų gyveno šiame

Antroji LDS Ekskursijos 
grupė išvyko Lietuvon

Pramogų kalendorius

Liepos 13 d., 8 vai. vakare 
Finnair orlaiviu iš New Yor- 
ko išskrido Lietuvon antroji 
LDS ekskursijų grupė, susi
dedanti iš 35 asmenų.

Vykstantieji su šia grupe 
turės progą pasisvečiuoti 10 
dienų Lietuvoje. Vieną dieną 
apsilankys Leningrade, dvi 
dienas Maskvoje ir dvi dienas

Juk tai gražiausia 
proga

Per visą vasarą New Yorko 
miesto parkuose sekmadienių 
popietėmis duodami muziki
niai koncertai. Reikia jais 
visiems pasinaudoti.

Koncertai prasideda 3 vai. 
ir tęsiasi pusantros valandos. 
Įėjimas nemokamas. Ir auto
mobiliams pasistatyti taip 
pat vieta nemokama—bent 
tame parke, kuriame man 
laikas nuo laiko tenka daly
vauti.

Ridgewoodo, East New 
Yorko, Woodhaveno, Rich
mond Hill, Ozone Parko ir 
Jamaica lietuviams arčiau
sias ir lengviausiai pasiekia-

GEORGE F. SEUFFERT, 
Conductor

mas yra garsusis Forest 
Park.

Šiame parke koncertus 
profesionališkai, meistriškai 
atlieka George F. Seuffert, 
mero Beame muzikiniais rei
kalais patarėjo, vadovauja
mas didžiulis orkestras arba 
benas. Ypatingai įspūdingas 
buvo praeito sekmadienio, 
liepos 17 d. koncertas.

Koncertas Forest Parke 
įvyks ir šį sekmadienį, liepos 
24 d.,—žinoma, jeigu oras 
bus tinkamas, jeigu nelis.

mieste ir per paskutinius 15 
metų dirbo Chase Brass and 
Copper Co. Buvo išėjusi į 
pensiją 1958 metais.

Liūdesyje paliko sūnus Xa
vier, gyvena Fairfield, ir 
duktė Mrs. Dolores Stankus, 
gyvena Middlebury; taipgi 
pusbrolis William Skystimas, 
gyvena Waterbury; 6 anūkai 
ir keli brolvaikiai ir sesers 
dukterys.

Nellie Galgota, iki ji galėjo, 
atsilankydavo į mūsų paren
gimus.

Gili užuojauta jos dukterei, 
sūnui, žentui, anūkams ir 
kitiems jos artimiems gimi
nėms jų liūdnoje valandoje, o 
jums, Nellie, amžina ramybė.

M. Svinkūnienė

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kostancija Karpavičienė
MIRĖ

1974 m. liepos 26 d.
Jau treji metai kai iš mūsų tarpo atsiskyrė ji. Mes 

jos labai pasiilgome ir niekados nepamiršime.

JONAS —vyras
OLGA — duktė, ir jos vyras
ED W ARD — sūnus 
RONALD —anūkas

Helsinki (Finlandijoje).
Su šia grupe išvyko LDS 

iždininkė Amelia Yuskovic iš 
Stamford, Conn., buvęs LDS 
vice prezidentas Clemens 
Strauss su žmona iš Bridge
port, Conn., LDS 7 kuopos 
finansų sekretorė Aldona 
Grigaitis su vyru William iš 
Wilkes-Barre, Pa. ir jų anūkė 
Lynn Van Dusen ir jos vyras 
Dennis; Chicagos veikėjai: 
Bea ir Frank Salem; Estelle 
ir Alphonse Malesh; Frank ir 
Jessie Vesely ir jų duktė 
Denise, ir J. Janonis iš 
Detroit, Mich.

LDS centro sekretorė 
Anne Yakstis ir nemaža gru
pė vietinių veikėjų buvo nu
vykę į aerodromą palinkėti 
ekskursantams geriausios 
kelionės.

Apie už valandos laiko po 
to, kai orlaivis išskrido, New 
Yorke ir jo apylinkėje užgeso 
visos šviesos, įvyko “black
out.”

Iešmantai išvyko
į Lietuvą

Praėjusį sekmadienį Nata
lija ir Augustas Iešmantai 
išvyko į Lietuvą, kur mano 
paviešėti apie pusantro mė
nesio.

Iešmantai atskrido iš Flori
dos į New Yorką kaip tik tuo 
laiku, kai pas mus buvo 
elektra sugedusi (black-out). 
Jie negalėjo nusileisti Kenne
dy aeroporte, buvo nevežti į 
Bostoną, iš ten į Newarko 
aeroportą, o paskiau busu 
atgabenti į Kennedy. Vietoje 
pribūti New Yorke trečiadie
nio vakare, jie atvyko ketvir
tadienio rytą.

Augustas sustojo “Laisvė
je” ir paliko mums vaisių 
(mangoes) iš jų daržo. Jie 
taipgi atvežė iš Miami Anta
no Bobelio $100 palikimą.

Buvo labai malonu pasikal
bėti su Augustu, kurio gana 
seniai nebuvome matę.

Dėkojame Iešmantams už 
vaisius ir linkime jiems sma
giai praleisti laiką jų gimtinė
je. Ieva Mizarienė

Apie jį knyga
Senieji niujorkiečiai puikiai 

prisimename Peter Cacchio- 
ne, tą anais laikais viena 
žymiausių šios šalies kovoto
jų už darbo liaudies reikalus. 
Jis buvo pirmas komunistas, 
1941 metais išrinktas į New 
Yorko Miesto tarybą. Dabar 
apie jį iš spaudos išėjo knyga 
“Pete.” Ją paraše Simon W. 
Gerson, o išleido Internatio-, 
nal Publishers. Knygos kaina 
$3.50.

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

“LAISVES” BENDROVĖS DIREKTORIAI 

rengia

PIKNIKĄ PO STOGU 
-SU PIETUMIS

Sekmadienį, liepos 31 d., 1 vai.

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

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.

Ir išgąsdino, ir žalos
neapsako ai daug pridarė

Praeitas ketvirtadienis, lie
pos 14 d., niujorkiečiams 
buvo labai tragiška, niekados 
nepamirštama diena. Kai 
staiga užgeso šviesos, nusto
jo veikę šaldytuvai ir gatvės 
aptamsėjo, visi didmiesčio 
gyventojai tapome pritrenk
ti. Staiga nutilo radijas ir 
televizija, telefonas irgi lio
vėsi tarnavęs, niekaip iš nie
kur nebegalima sužinoti, 
kaip, kur ir kokia nelaimė 
įvyko, kaip ilgai teks be 
elektros apsieiti. . .

Kaip žinoma, mūsų miesto 
gatvės ypač naktimis jau ir 

“LAISVĖS” REIKALAI
Aukomis gavome nuo birželio 18 d. iki liepos 18 d.: 
Juozas Zayan (Zajankauskas) palikimas Brooklyn,

N. Y., per A. Bimbą.....................................$784.80
Antano Bobelio palikimas, per A. Iešmantą, Ft.

Lauderdale, Fla............................................... 100.00
Helen ir Irving Pine—Walter ir Mylda Žukas, proga

jų mamytės Helen Žukienės, Binghamton,
N. Y., 90 metų gimtadienio sukakties........... 90.00

Antanas Žolynas, Binghamton, N. Y., prisiminimui
mirusios draugės Paulinos Jasilionienės........50.00

Andrius ir Monika Raškauskai, Seminole, Fla., per
Helen Feiferienę............................................... 30.00

J. Karpavičius, Brooklyn, New York, prisiminimui
mirusios žmonos Kostancijos...........................25.00

A. Poškienė, Toronto, Ont., Canada, per A. Ylienę. . .20.00 
Anna Samhlėnienė, Fitchburg,Mass., per S.Rainardą 10.00 
Eva Tamulienė, Fitchburg, Mass., per S. Rainardą .. 10.00 
M. Kapkevičius, Binghamton, N. Y., per J. Vaice

kauską ................................................................. 10.00
Kaziūnė Čeikauskienė, Staten Island, N. Y., per N.

Ventienę............................................................. 10.00
Andrew Stenes, Bronx, N. Y..........................................10.00
Juozas Žiūra, Hot Springs, Ark...................................... 10.00
J. Guzevičienė, per J. Vilkelienę, Laval, Quebec,

Canada................................................................10.00
Domicėlė Veličkienė, Albertson, N.Y........................... 10.00
Anna Dočkus, Baltimore, Md......................................... 10.00
J. Astrauskas, Dęlhi, Ont., Canada ..............................10.00
Mary Stolpin, Flint, Mich................................................ 10.00
William Kulik, Tillson, N.Y..............................................6.00
J. Vaicekauskas, Binghamton, N. Y................ ..............5.0Ū
W. A. Yudikaičiai, Binghamton, N. Y., per I. Miza-

rienę .....................................................................5.00
E. Gailiūnas, Brooklyn, N. Y. .. ....................................... 5.00
F. Ulinskas, Detroit, Mich................................................ 5.00
J. Balaišis, Montreal, Canada, per J. Vilkelienę............ 5.00
Jonas Sutkus, Stoughton, Mass....................................... 5.00
J. Kazlauskas, Philadelphia, Pa.......................................5.00
Antanas Borden, Kenosha, Wis., prisiminimui

žmonos Mary, kuri mirė prieš 12 metų........... .5.00
L. Skripka, Montreal, Canada, per P. Kisielienę........4.00
V. Rudin, La Salle, Que., Canada.................................. 3.00
Mae Zasinas, Northridge, Cal., per A. Bernat. ...... 2.00 
Otto Gaučys, Toronto, Canada, per J. Ylą..................... 2.00
C. Markūnas, Methuen, Mass., per A. Kodienę........... 2.00
M. Tamkevičienė, Montreal, Canada, per P. Kisie

lienę, (Tamkevičienė taipgi atnaujino 2
pren. į Lietuvą) ....................................................2.00

P. Kuliackas, Gardner, Mass............................................ 1.00
Mary Siracki, Lowell, Mass.............................................. 1.00

* * *
Širdingai dėkojame. ADMINISTRACIJA

šiaip nebesaugios, o dabar, 
kai jos tamsios, žmonės bijo 
ir koją iš savo namų iškelti. 
Na, ir pradėjo siautėti plėši
kai ir chuliganai. Ir žala 
pasibaisėtina. Daug nekaltų 
žmonių nukentėjo.

Miesto policija turėjo “gra
žaus” darbo. Per trumpas 24 
valandas suareštavo 3,700 
plėšikų . . .

Niujorkiečiai nelinki pana
šios nelaimės jokio kito mies
to gyventojams! Kaip atrodo, 
jie rūpinsis, kad ir jiems 
nieko panašaus neabeatsitik- 
tų . . .

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.”

Serga
Teko kalbėti telefonu su 

Sylvia Bukas, kuri pranešė, 
kad jos mamytė Juzė Pužaus- 
kienė, Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo narė, randasi 
North Shore University ligo
ninėje, Manhasset, L. L, nuo 
liepos 5 d. Tai jau antru 
kartu šiais metais draugei 
Pužauskienei tenka gydytis 
ligoninėje. Linkime jai greit 
sustiprėti. Ieva

United Nations, N. Y. — 
Jūrų vandenų naudojimui pa
ruošti taisykles konferencija 
išsiskirstė be jokių rezultatų. 
Sekama tam pačiam tikslui 
pasaulinės organizacijos su
šaukta konferencija įvyks 
1978 m. kovo mėnesį Žene
voje.

Amazing people —John 
and Ona Keraminas. You 
can write a book about their 
home, about the original and 
artistic work they have done 
there. Their “Gintaras Mu
seum” deserves special com
ment and a stature in front 
of the house made by John. 
It is really a masterpiece. 
You have to see it to believe 
it.

Ona Keraminas said that 
their home is or will be a 
“Lithuanian House” where 
you can come, admire the 
Lithuanian things and take 
Lithuanian books to read.

Keep up the good work, 
John and Ona!

♦ ♦ ♦

Hello Aidas! Enjoying 
yourself summer vacation? I 
hope so! Summer goes so 
fast that before you know it, 
the Fall will be here, and the 
leaves will be falling, and 
the cold winds blowing.

Bet šiandien gera, gera 
mums kartu!” Right? Let us 
enjoy the summer, take care 
of our health and gather 
energy for an active winter 
season. And also in our 
contacts with other people 
during our vacation let us 
try to get new members for 
the chorus.

See you after Labor Day, 
if not before!

* * ♦

VAN CLIBURN

During a special ceremo
ny in Musical Instruments 
Hall at the Smithsonian In
stitution in Washington re
cently Van Cliburn played 
the piano used by Ignace 
Paderewski on his 1892 
American concert tour. The 
Polish pianist played 75 con
certs on the piano, which 
accompanied him cross coun
try by rail, and after the 
tour he autographed it and it 
was put aside by Steinway & 
Sons as a showpiece. The 
Steinway family* presented 
the piano to the Smithsonian 
at the above mentioned 
ceremony. Use
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