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A. BIMBA
Šiuo tarpu viso pasaulio 

dėmesys yra nukrypęs į pa
dėtį ir įvykius daugumoje 
spalvotais žmonėmis apgy
ventame Afrikos kontinente, 
kuris dar nelabai seniai bu
vo europiečių imperialistų 
pavergtas ir paverstas savo 
kolonijomis. Nusikračiusios 
tą kolonijalį jungą, dabar tos 
tautos ir šalys renkasi sau 
kelią į ateitį. Tai sunkus ir 
audringas procesas, nes bu
vusios europinės jų “globoto
jos” dar vis nenori leisti joms 
tą pasirinkimą laisvai atlikti. 
Tai parodo Prancūzijos ir 
Belgijos ginkluotų jėgų pa
siuntimas į Zairę sutriuškinti 
sukilimą prieš reakcinį reži
mą.

Afrikiečiams yra du keliai 
—socialistinis ir kapitalisti
nis. Kaip atrodo, tai Angola 
ir Etiopija yra pasirinkusios 
socialistinį kelią. Tai baisiai 
nepatinka buvusiems jų pa
vergėjams ir mūsų valdo
vams, nes angoliečių ir etio- 
pijiečių pavyzdį gali pasekti 
ir kitos buvusios kolonijos. 
Kaip atrodo, tai iš Vakarų 
pusės nebus drovimasi grieb
tis jokių, kad ir pačių žiau
riausių ir kruviniausių prie
monių prie to nedaleisti.

□
Gegužės 27-29 dienomis 

Bostone įvyko Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos tryliktasis suva
žiavimas. Iš suvažiavimo ap
rašymo Clevelando smeto- 
ninkų “Dirvoje” (birž. 8 d.) 
sužinome, kad suvažiavimas 
buvo pradėtas su kunigo Bal- 
trušiūno palaiminimu ir mal
da, kad suvažiavimo “garbės 
prezidiumas” buvo sudarytas 
iš VLIKo, ALTo bei LB at
stovų ir 1.1. Tas reiškia, kad 
Sąjungos vadovybė yra kie
tose “vaduotojų” rankose.

Kaip ten bebūtų, aprašy
me nė žodžiu neprisimenama 
apie Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos kokius nors ryšius bei 
santykius su Lietuvos inži
nieriais ir architektais. Ne
jaugi ši Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų grupė 
jokių susisiekimų ir ryšių ne
turi su savo kolegomis Lietu
voje? Nejaugi jų arba jų tėvų 
gimtajam kraštui ir jo liau
džiai meilė jau yra visiškai iš 
jų išgaravus?

Man gi atrodo, kad Ameri
kos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų bendradarbiavimas 
su Lietuvos inžinieriais ir ar
chitektais būtų labai garbin
gas, patriotiškas ir visiems 
vaisingas užsiėmimas.

Kalifornijos piliečių net 64 
procentų daugumos nutari
mas sumažinti mokesčius už 
nuosavybes 57 procentais 
garsiai nuskambėjo po visą 
plačiąją šalį. Valdininkai bi
jo, kad ši “liga” gali pavirsti 
epidemija, paplisti po visą 
šalį ir tapti pavyzdžiu kitų 
valstijų piliečiams.

Kalba eina apie smulkiųjų 
nuosavybių savininkus, apie 
savininkus vienai šeimių arba 
mažašeimių namų, mažų že
mės plotų, daržų ir tam pa
našiai. Tai jie, matyt, Cali- 
fornijoje ir sukilo prieš aukš-
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Tai dalelė vaizdo, ką įsiveržę izraelitai padarė su Libano kaimu Aaqblyje.

Tarybų Sąjungos pasiūlymas 
dėl sumažinimo karinių jėgų
Iš Washington© praneša

ma, kad šiomis dienomis mū
sų vyriausybė gavo naujus 
Tarybų Sąjungos pasiūlymus 
dėl sumažinimo ir sulyginimo 
Vakarų ir Rytų (NATO ir 
Varšuvos Sutarties Sąjun
gos) karinių jėgų Centrinėje 
Europoje.

Sumažinimas paliestų že
mės ir oro militarines jėgas. 
Kalbama apie palikimą viso 
700,000 žemės jėgų arba apie 
900,000 žemės ir oro jėgų 
kartu. Taip pat esą siūloma 
sumažinti ir branduolinių 
bombų kiekį.

Kaip ten bebūtų, sakoma, 
kad mūsų vyriausybės žmo

Žymusis boksininkas
Tarybų Sąjungoje

Ali Sheremedyevo
aerodrome Maskvoje

Maskva. — Birželio 12 die
ną čia į viešnagę atvyko bu
vęs pasaulinis bokso čempio
nas, garsusis Muhammad 
Ali. Žada pabūti dvylika die
nų, o gal ir ilgiau. Tikisi susi
tikti ir su Tarybų Sąjungos 
prezidentu Leonidu .Brežne
vu.

tus mokesčius. O kad tie mo
kesčiai daugelyje vietų yra 
beveik nebepakeliami ir dar 
vis keliami, tai faktas.

Viskas rodo, kad šią vasa
rą nepaprastai daug Jung
tinių Valstijų ir Kanados lie
tuvių lankysis Tarybų Lietu
voje. Vieni vyks su ekskursi
jomis, o kiti savo artimųjų 
kviečiami. Visiems ir visoms 
linkime laimingos kelionės ir 
sėkmingos, linksmos viešna
gės savo arba tėvų gimtinė
je!

nės į šiuos tarybinius pasiū
lymus žiūri gana prielankiai. 
Jie sako, kad šie pasiūlymai 
sudaro rimtą pagrindą dery
boms ir susitarimui.

Californijos valdžia 
finansinėje krizėje

Los Angeles, Cal. — Cali
fornijos piliečiai birželio 6 
dieną 64 procentų balsų dau
guma užgyrė taip vadinamą 
“Proposition 13,”, kas reiš
kia, kad mokesčiai valstijos 
valdžiai už nuosavybes su 
liepos 1 diena turi būti suma
žinti 57 procentais. O tas val
džios metines pajamas suma
žins net 7 bilijonais dolerių.

Labai susirūpinęs guberna
torius Brown. Jis buvo su
manymui mokesčius suma
žinti labai priešingais. Suma
nymo užgynimas reiškia ir jo 
politiniam prestižui didelį 
smūgį.

Valdžia ruošiasi sumažinti 
įvairius patarnavimus, kurie 
jau ir taip nebuvo vieni iš ge
riausių. Sakoma, kad dau
giausia nukentės mokyklos ir 
ligoninės.

SUĖMĖ TERORISTUS
Maskva. — Valdžia sako 

suareštavus asmenis, kurie 
1977 metai padėjo požemi
niame traukinyje (“subway”; 
bombą, kuri sprogdama už
mušė 4 žmones. Suimtieji 
bus teisiami, ir jeigu teismas 
pripažins kaltais, bus skau
džiai nubausti.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos z

EKSKURSIJOS Į 
TARYBŲ LIETUVĄ

Pirmoji grupė išvyks iš New Yorko liepos 12 d. ir 
grįš liepos 28 d.

Antroji grupė išvyks iš New Yorko rugpjūčio 16 
d. ir grįš rugsėjo 1 d.

Kaina: $1,270.
Šios ekskursijos ruošiamos vien tik “Laisvės” bei 

“Vilnies” skaitytojams.
Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 

vietą, prisiunčiant $100 užstato.
Sustojimai bus Helsinkyje, Leningrade ir Mask

voje. Lietuvoje išbus 10 dienų.

Visais reikalais kreipkitės į: 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Afrikiečių vadas
kritikuoja Carterį

Tanzanijos prezidentas Ju
lius Nyerere yra laikomas 
nūdienėje Afrikoje vienu iš 
žymiausių diplomatų ir vadų. 
Jis labai aštriai kritikuoja 
mūsų prezidento Carterio 
antitarybinę politiką. Prez. 
Nyerere pilnai pateisina Ta
rybų Sąjungos veiklą ir vaid
menį Afrikoje.

Julius Nyerere savo pa
reiškimą išdalijo užsienio di
plomatams Tanzanijoje.

United Nations, N. Y. - 
Kambodijos atstovąs kaltina 
Vietnamą už parubežinius 
ginčus ir ginkluotus konflik
tus.

Lietuva ruošiasi šiemet dar geriau 
priimti užsienio turistus

Vilnius. — Įvyko Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos užsienio reikalų komisi
jos posėdis. Jį vedė užsienio 
reikalų komisijos pirminin
kas, Lietuvos KP Centro Ko
miteto užsienio ryšių sky
riaus vedėjas, deputatas F. 
Strumilas. Buvo apsvarsty
tas “Inturisto” visasąjungi
nės akcinės bendrovės Vil
niaus skyriaus darbas prii
mant užsienio turistus, juos 
įkurdinant ir aptarnaujant 
Vilniaus mieste. Pranešimą 
padarė šio skyriaus valdyto
jas P. Likša.

Deputatai ir posėdžio daly
viai pažymėjo, kad nuolat 
auga užsieniečių, aplankiusių 
Vilnių ir jo apylinkes, skai
čius. 1977 metais “Inturis- 
tas” priėmė 32 tūkstančius

OZONE PARK, N. Y. 11417

Kaltininkai žinomi, 
bet ar bus nubausti?

Washingtonas. — Darbo 
Saugumo ir Sveikatos depar
tamento viršininkai sako, 
kad jie gerai ištyrė ir surado 
tikruosius kaltininkus už 
West Virginijoje pernai ba
landžio 27 d. viename staty
bos projekte įvykusią nelai
mę, kurioje net 51 darbinin
kas buvo užmuštas. Kalti tri
jų statybos kompanijų virši
ninkai. Įveltos šios kompani
jos: Research Cottrel Ine., 
Pittsburgh Testing Labora
tory ir United Engineers and 
Contractors Co. Jos sulaužė 
saugumo taisykles.

Bet kaip dabar su tų krimi
nalistų nubaudimu? Departa
mento viršininkai sako, kad 
jie reikalauja, kad minėtos 
kompanijos už nesilaikymą 
saugumo taisyklių užsimokė
tų $108,300 bausmės.

Tiems viršininkams tiktai 
tiek tėra verta 51 darbininko 
gyvybė! Kaip su kompanijų 
viršininkų nubaudimu ilgų 
metų kalėjimu? Darbo Sau
gumo ir Sveikatas departa
mentas neturįs teisės juos 
traukti atsakomybėn. Čia 
esąs Justicijos departamento 
reikalas.

KURIE GYDYTOJAI 
DARYS ABORCIJAS, 
BUS PRAKEIKTI

Vatikanas. — Popiežius 
Paulius VI pareiškė, kad tie 
gydytojai, kurie naudosis 
naujuoju įstatymu ir atliks 
aborcijas, bus prakeikti ir 
ekskomunikuoti iš katalikų 
bažnyčios.

turistų iš 39 šalių. Jiems ruo
šiamos turiningos progra
mos. Geriau pasiruošę užsie
niečių priėmimui Vilniaus 
miesto įmonės, gamyklos, 
mokslo bei kultūros įstaigos, 
viešbučiai, restoranai, trans
porto organizacijos. “Inturis
to” Vilniaus skyriaus gidai 
vertėjai supažindina užsie
niečius su respublikos pra
monės, žemės ūkio, mokslo 
ir kultūros laimėjimais.

Nuolat augantis užsienio 
turizmas iškelia respublikos 
prekybos, transporto, komu
nalinio ūkio, aptarnavimo 
sferos darbuotojams, kultū
ros ir kitoms įstaigoms nau
jus uždavinius ir naujas dar
bo su užsienio turistais for
mas. Posėdžio metu buvo pa
sikeista nuomonėmis, kaip 
gerinti šį darbą, stiprinti už
sienio turizmo bazę, plačiau 
propaguoti respublikos eko
nomikos, mokslo ir kultūros 
laimėjimus.

Posėdyje kalbėjo deputatai 
A. Laurinčiukas, P. Mickū- 
nas, P. Petronis, G. Vidic- 
kienė, A. Vileikis, Lietuvos 
TSR užsienio reikalų minist
ras V. Zenkevičius, Užsienio 
turizmo valdybos prie Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
viršininkas A. Petraitis, Lie
tuvos draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis 
draugijos pirmininkas R. Pe
trauskas ir kiti.

Buvo taip pat apsvarstytas 
visasąjunginės autorinių tei
sių agentūros Lietuvos sky
riaus darbas propaguojant 
respublikos kultūros, meno 
ir mokslo laimėjimus užsie
nio šalyse. ELTA

* * * *

Prez. Carter kalba—smūgis 
santykiams tarp Jungt.

Valstijų ir Tar. Sąjungos
Prezidento Carterio kalba, I 

kurią jis pasakė Laivyno | 
Akademijos studentams An
napolis, Md., birželio 7 d., 
pagrindiniai buvo pašvęstas 

kritikavimui ir smerkimui 
Tarybų Sąjungos. Ją su di
deliu pasitenkinimu sveikina 
net tik šios šalies, bet viso 
pasaulio reakcinės jėgos. Tai 
labai skaudus, didelis smūgis 
santykiams tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos, 
nuo kurių tiek daug priklau
so visa tarptautinė padėtis.

Savo kalboje prezidentas 
kaltino Tarybų Sąjungą, kad 
jai detentė reiškianti agresy- 
višką kovą pasiekimui laimė
jimo ir pakėlimui savo pres
tižo, ir kad pasiekti tai ge
riausia militarines jėgos pa
galba, kad jos toks apsigink
lavimas esąs per didelis, kad 
ji militariniams reikalams iš
leidžianti net 15 procentų sa
vo biudžeto, ir t. t., kad ji 
pravedus agresiją Korėjoje, 
Angoloje bei Etiopijoje. Po 
tam jis perėjo į Tarybų Są
jungos socialinę santvarką ir 
ją pasmerkė. Ji negalinti pa
kęsti laisvo idėjų pasireiški
mo, kad jinai bandanti savo 
santvarką eksportuoti į kitas 
šalis ir t. t., kad jos žmonių 
gyvenimo lygis esąs žemas ir 
pramoninis augimas labai lė
tas ir tam panašiai. Nei in
dustriniu produktyviškumu, 
nei darbo našumu, Tarybų 
Sąjunga negalinti susilyginti 
su mūsų Amerika. Tuo klau
simu su mumis negalinčios 
susilyginti netgi visos devy
nios Vakarų Europos šalys, 
jas visas sudėjus į krūvą.

Tą patį, girdi, galima pasa
kyti ir apie mūsų militarinį 
pajėgumą. Tačiau, lyg ir ap
sigalvojęs, prezidentas sako: 
“Mes žinome, kad nei Jungti
nės Valstijos, nei Tarybų Są
junga negali pradėti bran
duolinį viena ant kitos už
puolimą, jog nebūtų ir pati

Kairiosios partijos smerkia 
Prancūzijos įsivėlimą Afrikoje

Paryžius.—Prancūzijos Komunistų Partija ir Socialistų 
Partija pasmerkė valdžią už pasiuntimą legionierių Afri- 
kon į Zairę malšinti sukilimą.

Komunistų Partija Paryžiuje ir kituose miestuose suren
gė dideles protesto demonstracijas.

Prancūzijos komunistų demonstracija 
prieš pasiuntimą armijos į Zairę

METAI 67-IEJI

Prez. Jimmy Carter
sunaikinta.”

Savo kalboje prezidentas 
primetė Tarybų Sąjungai ir 
Kubai kišimąsi į Afrikos ša
lių reikalus. Jis įspėjančiai 
pareiškė: “Tarybų Sąjunga 
gali pasirinkti vieną iš dvie
jų: konfrontaciją arba koope
raciją. Jungtinės Valstijos 
pilnai pasiruošiusios abiems 
atsitikimams. Mums geriau 
patiktų kooperacija per de- 
tentę . . .”

Betgi nerodo jo kalba kad 
ji labai pakenks tarp šių 
dviejų didžiųjų šalių santy
kiams, o kai tarp šalių santy
kiai įtempti, nuoširdi ir vai
singa tarpe jų kooperacija 
beveik neįmanoma. Nejaugi 
prezidentas apie tai nepagal
vojo, kai formulavo šią kalbą 
Laivyno Akademijos studen
tams!?

I
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Melaginga, provokatoriška 
propaganda

Šiais laikais kalbant apie labai įtemptus ir pavojingus 
santykius Azijos ir Afrikos kontinentuose, labai dažnai 
skamba socialistinės Kubos vardas. Tai ji buvusi pasiuntusi 
gerai ginkluotą armiją revoliucijoms pravesti Angoloje ir 
Etiopijoje, tai ji su savo specialistais Angoloje paruošusi ir 
tarybiniais ginklais apginklavusi sukilėlius ir pasiuntus į 
Zairę kovoti prieš Vakarams simpatingą Mobuto vadovau
jamą režimą. Nieko nereiškia šios piktos propagandos puo
selėtojams Kubos vyriausybės pakartotini pareiškimai, kad 
tai yra melas, prasimanymas, šmeižtas, kad to Kuba nėra 
darius ir nedaro.

Bet štai birželio 10 dieną skaitome iš Washingtono prane
šimą su antrašte: “Carterio kaltinimas Kubai neįrodytas, 
sako Užsieninių santykių pirmininkas.” Pasirodo, kad Se
nato užsieninių santykių komitetąs šį primetimą arba kalti
nimą Kubai plačiai ištyrė ir nerado įrodymų. Taip pat šiuo 
kaltinimo Kubai teisingumu labai abejoja senatoriai George 
McGovern iš South Dakota, Dick Clar iš Iowa ir Frank 
Church iš Idaho—visi trys demokratai!

Bet ir neturėdamas įrodymų mūsų prezidentas kartoja 
tuos sunkius kaltinimus prieš kaimynišką šalį! Tai kaip 
liaudis gali prezidentu pasitikėti ir kitais klausimais?

Sunaikinti ir uždrausti 
visokius chemiškus ginklus!

Kaip žinoma, jau Pirmajame pasauliniame kare buvo var
tojamas baisus, masinio naikinimo chemikas ginklas formo
je nuodingų dujų. Nuo to laiko tas pabūklas dar tapo labai 
patobulintas ir pabaisintas. Dabar einant įtemptoms gink
lavimosi varžyboms, vėl pradėta kalbėti apie tą ginklą. Mū
sų vyriausybė esanti pasimojus daugiau dėmesio kreipti į 
jo vystymą ir tobulinimą. Tą patį turės daryti ir Tarybų 
Sąjunga, jeigu jos pasiūlymas susitarimu griežtai uždrausti 
bet kurių chemiškų ginklų karo atsitikime vartojimą, nebus 
priimtas.

Vadinasi, prieš žmoniją stovi pavojus ne tik branduolinio, 
bet ir chemikalinio karo pavojus. Šiandien žmogaus protas 
negali nė įsivaizduoti, ką reikštų toks karas. Todėl turėtų 
būti kuo greičiausia susitarta chemiškų ginklų vartojimą 
uždrausti. Dar daugiau: turėtų pat susitarta tuoj sunaikinti 
visus dabar turimus chemiškus ginklus. O kad jų didžiosios 
šalys turi, tai netenka abejoti.

Einančiose kaip vadinamose “SALT” derybose pasiekti 
susitarimą neleidžiąs inspektavimo klausimas. Nei viena 
pusė nesanti linkus leisti po jos chemikalines įmones sveti
mos šalies inspektoriams “šniukštinėti.”

Tai kaip tą klausimą išspręsti?
Gana protingai ir praktiškai skamba sumanymas pir

miausia sunaikinti visus turimus šios rūšies ginklus. Jie 
guli sandėliuose. Viena, jų sunaikinimas padidins pasitikė
jimą tarpe šalių. Kita, pradėjimas naujus chemiškus gink
lus gaminti ir jų gerą kiekį pasigaminti, sakoma, ims nema
žai laiko, tuo būdu dabartinėmis mokslinėmis priemonėmis 
ir be “landžiojimo” po fabrikus bus nesunku sutarties lau
žymą pastebėti ir laužytoją suvaldyti.

Kaip ten bebūtų, šūkis “Sunaikinti ir uždrausti visokius 
chemiškus ginklus!” yra labai aktualus. Jis turėtų garsiau
siai nuskambėti po visus pasaulio kampus.

Taikai pavojingas reiškinys
Gal šiandien visame pasaulyje nėra tokio rimtai galvojan

čio vado arba diplomato, kuris nežinotų, jog nuo santykių 
tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos pagrindiniai 
priklauso naujo pasaulinio karo ir pasaulinės taikos klausi
mai. Tačiau kaip gaila, kad tie santykiai šiuo laiku yra labai 
pablogėję, ir nesimato, kad greitoje ateityje jie pasitaisy
tų. Tai liudija viceprezidento Mondale pasakyta kalba aną 
dieną Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos nepaprasto
je nusiginklavimo reikalais sesijoje ir birželio 7 dieną paties 
prezidento Carterio pasakyta labai agresinga antitarybinė 
kalba Annapolyje Laivyno Akademijoje. Ypatingai neigia
mai į santykius atsilieps prezidento kalba. Jau net ir ko
mercinė spauda pranešimuose apie prezidento kalbą sako, 
kad tai yra iki šiol aštriausias prezidento Carterio antitary
binis pasisakymas.

Taip pat pas prezidentą įvykusio NATO valstybių vadų 
susirinkimo nutarimas plėsti ir stiprinti Vakarų Europos 
karinį pajėgumą yra išimtinai nukreiptas prieš Tarybų Są
jungą ir kitas socialistines šalis.

Tai pačiai antitarybinei prezidento kampanijai priklauso 
ir jo pasiuntimas jo pagarsėjusio reakcinio patarėjo Zbig
niew Brzezinskio į Kiniją ją įtraukti į antitarybinį bloką bei 
žadėjimas jai parduoti militarinę technologiją, kas reiškia 
padėjimą jai apsiginkluoti.

Visi šie mūsų vyriausybės vėliausi ėjimai yra neginčija
mai didelis detentės priešų, šaltojo karo, tarptautiniuose 
santykiuose didinimo įtempimo šalininkų laimėjimas.

Bangkok. — Tailande vys
tosi platus žmonių sukilimas 
prieš reakcini režimą. Jam 
vadovaują komunistais

Roma. — Italijos valdžia 
sako, kad jinai suareštavo 
dar 8 teroristus, kurie daly
vavo Aldo Moro nužudyme.

JAM PRISIMENA 
HITLERINIAI LAIKAI 
BERLYNE

Šiomis dienomis Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas išnešė demokratinėms 
teisėms labai pavojingą nuo
sprendį. Jis patvarkė, kad 
policija turi teisę užpulti lai
kraščio raštinę ir užgrobti vi
sus jai “nužiūrimus” doku
mentus bei nespausdintus 
konfidencialius reporterių 
užrašus. Labai teisingai šį 
teismo sprendimą smerkia 
“Daily World,” Jį smerkia ir 
komercinės spaudos žurnalis- 
tai-redaktoriai, reporteriai 
bei korespondentai.

Teismo nutarimą aštriai 
kritikavo ir senas televizijos 
žinių komentatorius Howard 
K. Smith. Jis sako, kad jam 
dar labai gerai prisimena se
ni hitleriniai laikai Berlyne, 
kai jis buvo “United Press” 
žinių agentūros reporteriu ir 
dirbdavo naktimis. Jis sako:

“Vieną ankstyvų rytą ka
žin kas subeldė į duris. Aš 
jas atidariau. Į raštinę. įsi
veržė 15 gestapininkų ir pra
dėjo atidarinėti kiekvieną 
deską ir studijuoti kiekvieną 
popierio gabalą, kokį tiktai 
rado. Jų viršininkas man sa
kė, kad vienas iš mūsų štabo 
žmonių neteisingai raportavo 
apie bombos padarytą žalą 
mieste ir jie nori surasti, kas 
jis per vienas.

Po šešių valandų jie išėjo, 
su savimi išsinešdami visus 
konfidencinius informacijos 
šaltinius. Po to per keletą 
dienų buvome taip sudemo- 
ralizuoti, jog negalėjome at
likti savo pareigų, kaip re
porteriai. Aš gerai prisime
nu, kaip aš dėkojau dievui, 
kad tokių dalykų negali būti 
mūsų Amerikoje,”

Bet, sako Smitfh, pasirodo, 
jog tas bus galima ir čia.

IŠKILMINGAI PAŽYMĖS 
ŽYMIOJO RAŠYTOJO 
GIMIMO SUKAKTĮ

“Eltos” pranešime iš Lietu
vos skaitome:

“1979 metų kovo 12 dieną 
sukanka 70 metų, kai gimė 
vienas lietuvių tarybinės li
teratūros pradininkų, pirma
sis Lietuvos TSR rašytojų 
sąjungos valdybos pirminin
kas Petras Cvirka. Šiai su
kakčiai pažymėti sudaryta 
respublikinė organizacinė ko
misija, kuriai vadovauja Lie
tuvos KP Centro Komiteto 
sekretorius L. Šepetys.

Prieš keletą dienį įvykusia
me komisijos posėdyje pa
ruoštas ir aptartas renginių 
planas Petro Cvirkos gimimo 
70-osioms metinėms pažymė
ti. Jubiliejiniai vakarai bus 
surengti Vilniuje, Kaune, 
Jurbarke. Iškilmingas jubi
liejinis vakaras-koncertas 
numatomas Maskvoje.

Minėjimai taip pat vyks 
aukštosiose, specialiosiose 
vidurinėse, bendrojo lavini
mo ir profesinėse technikos 
mokyklose. Literatūriniai 
vakarai, pokalbiai, susitiki
mai su Petro Cvirkos amži
ninkais, rašytojais, literatū
ros kritikais, pedagogais, vi
suomenės veikėjais planuoja
mi gamybiniuose • kolekty
vuose, kolūkiuose, tarybi
niuose ūkiuose, bibliotekose, 
kultūros namuose, klubuose, 
lektoriumuose. Tradicinis 
novelės vakaras įvyks rašy
tojo gimtinėje—Klangiuose. 
Numatoma suorganizuoti 
respublikinę mokslinę konfe
renciją “Petras Cvirka ir 
šiuolaikinė lietuvių literatū
ra.” Vilniuje, Dailės parodų 
rūmuose bus atidaryta jubi
liejinė paroda “Petras Cvirka 
dailėje, literatūroje, teatre, 
kultūriniame bei visuomeni
niame gyvenime.” LTSR li
teratūros muziejuje, viešo
siose ir mokyklų bibliotekose 
bus ruošiamos rašytojo kūri
nių ir leidinių apie jį paro

dos, bibliografinės apžval
gos. Jubiliejinių renginių 
plane—respublikiniai Petro 
Cvirkos novelės meninio 
skaitymo konkursai, rašytojo 
kūrinių inscenizacijos, doku
mentiniai ir meniniai kino fil
mai. Dailininkai ir liaudies 
meistrai numato sukurti nau
jų kūrinių rašytojo gyvenimo 
ir kūrybos temomis.

Iškilmių dienomis pasiro
dys atminimo medalis, leidy
klos išleis įvairius leidinius, 
skirtus jubiliejinei sukakčiai. 
Petro Cvirkos gimimo 70-ą- 
sias metines plačiai pažymės 
radijas, televizija, respubli
kos laikraščiai ir žurnalai, li
teratūrinė spauda.”

SVEIKINA KIEKVIENĄ 
PAVOJINGOS 
NEAPYKANTOS 
KURSTYTOJĄ

Chicagos kunigų “Drauge” 
(birželio 3 d.) pirmajame pu
slapyje didelėmis raidėmis 
antraštė: “Atsisakyti Helsin
kio akto,”—o toliau dar ir 
paantraštė—“Maskva gavo 
ko norėjo, o mes—nieko.” 
Tai beveik žodis žodin per
spausdinta iš “The N. Y. 
Times” pagarsėjusio reakci
ninko, pikčiausio Amerikos 
vyriausybės ir žmonių kur
stytojo prieš Tarybų Sąjun
gą kolumnisto William Safire 
kolumna. Kunigų organo re
daktoriai jo sapaliojimais yra 
tiesiog susižavėję. Mr. Safire 
gi gieda:

“Ir ką mes gavome už nuo
laidas, ko taip labai norėjo 
sovietai? Nieko. Tik arklišką 
Maskvos pasijuokimą. O ką 
darome dabar, kuo sovie
tams atsilyginame už tą pa
juoką? Nieko daugiau, kaip 
tik toliau pripažindami sovie
tų norus, sutikdami su jų sie
nų neliečiamumu.

Helsinkis nėra sutartis, to
dėl ką vienu plunksnos 
brūkštelėjimu padarė For
das, kitu brūkštelėjimu gali 
atšaukti Carteris. Ar tai bū
tų bloga? Ne, priešingai, tai 
būtų parodymas pasauliui, 
kaip mes branginame, ką 
esame iškilmingai pažadėję 
branginti, ir būtų pabrėžta, 
kad to sovietai nebrangina. 
Jie sulaužė savo žodį, o 
Amerika turi parodyti, kad 
anas parašas nieko nereiškia.

Kai tokiu reikalu Kongre
sas pradėtų svarstyti rezo
liuciją—rekomendaciją prezi
dentui, Kremliuje būtų sumi
šimas, o kai kurie mūsų są
jungininkai nustotų mums 
priekaištavę, kad mums 
trūksta iniciatyvos ir vado
vavimo. Vėliau mumis pa
sektų ir kiti. Kremliui būtų 
signalas baigti su dviveidiš
kumu, o baigiamasis aktas 
nėra joks aktas.”

Mūsų klerikalams labai ar
ti ' prie širdies kiekvienas 
reakcinis sutvėrimas, kuris 
agituoja už bloginimą santy
kių tarp mūsų Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos, už 
sugrąžinimą šaltojo karo lai
kų, už didinimą naujo karo 
pavojaus. Safire yra vienas 
iš tokių sutvėrimų.

PATYS ESATE KALTI, 
TODĖL NESISKŲSKITE 
SAVO LIKIMU

Kardelinių kanadiečių laik
raštyje “N. L.” (geg. 17 d.) 
J. Valiūnas barasi su S. Šet- 
kum. Jis bažijasi, kad jis nie
kados savo raštuose nepro
pagavęs tokios filosofijos, 
jog Tarybą Sąjunga esanti 
nenugalima, arba, kad komu
nizmas užkariausiąs visą pa
saulį. Šetkus gi, prisiputęs 
Štromos filosofijos apie Ta
rybų Sąjungos ir viso socia
listinio pasaulio jau gana 
greitą subyrėjimą, matyt, 
savo kolegai primetė tikėji
mą į kapitalistinio pasaulio 
bejėgiškumą su komunizmu 
susidoroti. Iš savo pusės J. 
Valiūnas kaltina Šetkų ir 
Štromą apgaudinėjimu ir

LIKO
ARTIMAS 
LIETUVAI

Kaip seniausiais amžiais, taip Ir kosmoso 
amžiuje: mirties veiksmai tiesiog nesupran
tami žmogaus protui. Ji visada daugiausia 
siaučia tarp kūrybingų žmonių. Ir pasiima 
tokius, kurie, mūsų protu, nors būdami se
ni, bet galėtų dar dirbti, nešti planetos 
Žmonėms gėrį ir grožį.

Štai nesukalbamoji mirtis 1978 m. gegu
žės 12 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
Santa Monikos miestelyje, pagrobė Iš mūsų 
tarpo septyniasdešimt penktus metus ei
nantį dailininką Joną Rimšą. O jis dar tu
rėjo gyventi, buvo kūrybinių jėgų žydėji
me. Nors sunkiai sirgo, kurdamas pamirš
davo savo skausmas. Svajojo grįžti Į Lietu
vą ir jai atvežti visą savo kūrybą. Apie tai 
rMė ir man, negalvodamas, kad rašo pas- 
kutlnįkart.

Ką jis sukūrė, būdamas toli nuo Lietu
vos, ką nuoširdžiai padovanojo savo tau
tiečiams Tarybų Lietuvoje, — didelės reikš
mės žygis, ypač turint omenyje ne tik jo 
senatvę ir ligas, bet ir kai kurių ten gyve
nančių „vaduotojų" nuotaikas. Mes bran
diname didelę J. Rimšos meilę savo tautai, 
Jo nesusvetimėjimą jos atžvilgiu, domėjimą- 
ll Lietuvos dabartimi, jos žmonių darbais, 
gyvenimu. Tai tuo gražiau, nes jis 1922 m., 
kai pabėgo nuo tėvo, kuris nenorėjo leisti 
jė mokytis dailės, tai Lietuvos taip ir ne
matė. Užtat matė ją savo kūryboje, matė 
ją Tarybų Lietuvos kultūroje, dailėje.

Tapęs dailininku (dailės mokėsi Charko
ve, vėliau Vienoje, Buenos Airių dailės 
akademijoje), jis įvairiais keliais palaikė 
ryšius su Lietuvos dailės gyvenimu.

Dar 1938 m. J. Rimša atsiuntė keturis $a- 
yo darbus į tuomet Kaune organizuotą IV 
rudens parodą. Pasibaigus Antrajam pasau
liniam karui, jis vienas pirmųjų lietuvių 
emigrantų užmezgė ryšius su Tarybų Lie
tuvos kultūros ir meno darbuotojais. Kaip 
minėjau, svajojo grįžti į Lietuvą, suruošti 
Čia savo darbų parodą. Ligos stabdė sva
jones. Bet J. Rimša nenusiminė. Jis siuntė į 
tėviškę savo darbus, dovanojo juos muzie
jams, susirašinėjo su dailininkais, kitais kul
tūros darbuotojais, mielai priiminėjo iš 
tarybų Lietuvos atvykstančius įvairių pro
fesijų tautiečius, kuo atidžiausiai klausyda
mosi jų pasakojimų.

Kai 1970 m. aplankiau J. Rimšą jo dirbtu
vėje Santa Monikoje, didžiausia mūsų pa- 
Inekeslo dalis buvo jo parodos Lietuvoje

organizavimo klausimai. Rodydamas man 
savo darbus, jis vis klausė, ar tikrai tokią 
parodą galėtų suruošti — lyg dar kartą 
norėdamas pasidžiaugti teigiamu atsakymu.

Bet viską griovė nelemta liga. Užtat, ka
da 1977 m. iš darbų, kuriuos jis dovanojo 
Lietuvos TSR dailės muziejui, savo drau
gams Lietuvoje, buvo suruošta paroda, 
kaip jis džiaugėsi jai Gaila, dėl Ilgos į pa
rodos atidarymą negalėjo atvykti. 1977 m. 
spalio 27 d. laiške jis rašė: „.. .dėkoju 
Jums už mano darbų parodos organizavi
mą, kuri, be abejo, Jums suteikė daug rū
pesčių". O iš tikro ją organizuoti buvo vie
nas malonumas. Toliau laiško žodžiai: „Aš 
truputį rūpinausi dėl parodos pasisekimo, 
juk ji iš antros pusės Žemės rutulio. Bet, 
kaip matyt, ji patiko tėvynainiams. Kata
logas taip pat labai gerai Išleistas ir čia 
visiems patiko. Bolivijoje šia mano paroda 
taip pat visi susidomėjo". Parodą Vilniuje 
aplankė per 30 tūkstančių žmonių. O kad 
ja susidomėta Bolivijoje, — nieko nuosta
baus. Juk J. Rimša — Bolivijos garbės pi
lietis. Sį vardą jis gavo už didelius nuo
pelnus Bolivijai. Jis ten suorganizavo Dailės 
akademiją, pats dėstė joje, ruošė Bolivijai 
dailininkus.

Jonas Rimša į Tarybų Lietuvą nesuspėjo 
atvažiuoti. Užtat jis Į ją grįžo savo dar
bais, savo dėmesiu ir meile jai, kuriančiai 
naują gyvenimą, ugdančiai naują kultūrą, 
dailę. Jo atminimas — ne vien paveikslai, 
kabantys muziejuje.

PRANAS GUDYNAS

mulkinimu savo nelaimingų 
pasekėjų su skiepijimu jiems 
tos “subyrėjimo” doktrinos.

Kaip ten bebūtų, dabar po
nas Valiūnas, giliai atsidu
sęs, beyeik per ašaras sako:

“Nesileisdamas į smulkų S. 
Šetkaus argumentų nagrinė
jimą, galiu tik tiek pasakyti: 
duok Dieve, kad komuniz
mas greičiau žlugtų, bet, de
ja, tuom tarpu nėra jokių 
ženklų, apie ką savo straips
niuose esu pakartotinai mi
nėjęs. Nėra jau tokia silpna 
Sov. Sąjunga ir nėra sovietai 
technologiškai atsilikę “per 
šimtą metų” nuo Vakarų 
Europos ar Amerikos. Tik 
deja, pat galingasis kraštas, 
JAV, visą laiką pataikauja 
komunistams. Pav., net pas
kutiniame prezidento Carte
rio atsilankyme Afrikos Ni
gerijoje. Jis tarėsi su Sovie
tų remiamo Rodezijos “pat
riotinio fronto” vadais, norė
damas, kad tie komunistai 
įeitų į naujos Rodezijos vy
riausybės sąstatą. Visai ne
seniai prez. Carter ir sulaikė 
neutrono bombos gamybą, o 
neperseniai taipgi sulaikė ir 
moderniško bombonešio B. 
gamybą. Ar tai nėra pataika
vimas Sovietams?

Tokie faktai neteikia jokių 
šviesesnių perspektyvų 
mums, kurie beviltiškai lau
kiame Sov. Sąjungos žlugi- 
gimo.

Vargas man, berneliui, nes 
anot dainiaus Baranausko žo
džių: “Gal nebegrįšiu, gal ten 
supūsiu svetimoj . . . pusėj.” 
Kad ir draugingai priėmė 
mus Amerika, bet būtų šim
tą kartų meiliau paguldyti 
savo senus kaulus protėvių 
žemėje, kad vėlė galėtų am
žinai siūbuoti šventų ąžuolų 
viršūnėse.”

Žodis visiems tokiems Va
liūnams: Jeigu tikrai norėtu
mėte dar gyvi būdami savo 
“senus kaulus parvežti į pro
tėvių žemę,” galėtumėte tą 
padaryti. Tėvynė priimtų ir 
priglaustų. Bet jums tai pa
daryti neleidžia jūsų užsinuo- 
dijimas neapykanta naujajai 
socialistinei santvarkai Lie
tuvoje.

Naujos knygos
IŠLEIDO “VAGA”

Justinas Marcinkevičius. 
MINDAUGAS. KATEDRA. 
MAŽVYDAS (360 psl.). Ket
virtoji rašytojo kūrinių seri
jos knyga. Joje spausdina
mos trys poetinės dramos, 
sukurtos remiantis autentiš
ka istorine medžiaga. Tos 
dramos sudaro vientisą dra
minę trilogiją, kurios atski
ras dalis sieja bendra proble
matika.

Birutė Masionienė. LE
VAS TOLSTOJUS IR LIE
TUVA (288 psl.). Tai mono
grafija apie rusų literatūros 
klasiko L. Tolstojaus kūry
bos recepciją Lietuvoje. Taip 
pat joje daug vietos skiriama 
L. Tolstojaus kūrybos leidi
mui Tarybų Lietuvoje.

POEZIJOS PAVASARIS 
(256 psl.). Tradicinis kasme
tinis respublikos poetų leidi
nys, kuriame naujuosius sa
vo eilėraščius spausdina įvai
raus braižo ir įvairių kartų 
poetai.‘Čia taip pat rasime 
straipsnių, pasisakymų apie 
poeziją ir poetus, naujų poe
zijos vertimų, naujų literatū
ros publikacijų. Iliustruotas 
respublikos dailininkų dar
bais.

Gediminas Isokas. PAVA
SARIO ŽIBINTAI (190 psl.). 
Knygoje sudėtas naujų gam
tinių apsakymų bei miniatiū
rų pluoštas, taip pat rinkti
niai apsakymai ir vaizdeliai 
iš anksčiau išleistų knygelių: 
“Žvėrys ir žvėreliai,” “Kas 
čia krebžda,” “Grybų karna
valas.” Knyga turi pažintinės 
reikšmės. Iliustruota.

Valentinas S ven tiekas.
EILĖRAŠČIO KELIAI (166 
psl.). Pirmoji autoriaus kny
ga, kurioje spausdinami kri- 
tikiniai straipsniai.

Algirdas Matulionis. GI
RIŲ PRIEGLOBSTYJE (142 
psl.). Knygoje Lietuvos TSR 
nusipelniusio miškininko įs
pūdžiai, pasakojimai ir svar
stymai apie Lietuvos gihias, 
miškus ir šilus, apie jų grožį 
ir naudą žmogui.

Stefa Butkienė

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiamas draugas 
redaktoriau!

Labai džiugu, kad “Lais
vės” Bendrovės direktoriai 
ruošia ekskursijas į Tarybų 
Lietuvą. Labai norėčiau ir aš 
dar sykį aplankyti gimtąjį 
kraštą, susitikti gimines ir 
šiaip Lietuvos žmones. Nors 
jau 73 metai kaip atvykau į 
“laimės” kraštą Ameriką, 
nors daug metų praėjo, bet 
neužmiršau to krašto, kuria
me leidau vaikystės dienas. 
Deja, mano svajonės ir noras 
nebus pasiekti, nes sunki 
metų našta pradėjo sveikatą 
spausti . . .

Linkiu Jums geros sveika
tos ir laimės.

J. K. Mažukna 
Pittsburgh, Pa.

Didžiai Gerbiamas ir mielas 
Drauge Redaktoriau

Sveikinu Jus visus su gam
tos atgijimu—pavasariu, lin
kiu ypač Jums, žmonelei bei 
visiems geriems Tamstų 
draugams stiprios sveikatos, 
kad skaisti pavasarinė saulu
tė sustiprintų Jūsų jėgas ir 
pagerintų nuotaiką. Pavasa
rinėse—1-sios gegužės ir 
Pergalės šventėse į Lietuvą 
buvo atvažiavę ne mažai sve
čių.

Iki gegužės 19 d. Lietuvoje 
oras buvo vėsokas, bet nuo 
tos dienos pakilo iki 25-30° 
šilumos, sužydo, pakvypo 
medžiai ir gėlės, sučiulbo, 
suulbo paukščiai, paukšte
liai. Atskrido visų laukiamos 
kregždės ir kiti liaudies myli
mi paukščiai. Žemdirbiai bai
gė pavasarinę sėją, visur 
stiebiasi vešlus žieminiai ir 
vasariniai javai. Reikia tikė
tis, kad šįmet derlius bus 
puikus, nes žemė įdirbta ir 
patręšta gerai.

Dėkoju ir laukiu Jūsų 
spaudos.

Jūsų

A. Gučiūnietis
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Iš Suomijos apie Suomiją
Justas Paleckis

Justas Paleckis ir Lenkijos L. R. Seimo deputatas W. Žu- 
krowskis.

Neseniai sukako 30 metų 
nuo reikšmingo įvykio Suo
mijos ir Tarybų Sąjungos 
santykiuose — Draugystės, 
bendradarbiavimo ir savitar
pės pagalbos sutarties suda
rymo 1948 m. balandžio 5 d. 
Toji sutartis buvo svarbia 
grandimi Suomijos politinio 
kurso, įgijusio Paasikivi, o 
vėliau Paasikivi—Kekoneno 
linijos vardą. Tai nuoseklus 
kursas į taikingą užsienio po
litiką ir draugiškus santykius 
su Tarybų Sąjunga. Reikš
mingas vaidmuo tų santykių 
sudėtingoje raidoje teko tuo
metiniam Suomijos preziden
tui J. K. Paasikiviui. Juk jis 
vadovavo Suomijos delegaci
jai, kuri 1920 metais sudarė 
Tartų mieste taikos sutartį 
su Tarybų Rusija. Po 20 me
tų, 1940 metais jam gi teko 
pasirašyti taikos sutartį po 
nelemto 105 dienų karo tarp 
Suomijos ir Tarybų Sąjun
gos. O 1944 m. kovo mėnesį 
Paasikivi užmezgė neviešas 
derybas su Tarybų Sąjungos 
atstovais dėl Suomijos pasi
traukimo iš karo, į kurį ją įs
tūmė reakcininkai ir revan- 
šistai S-goje su Hitleriu. 
Vėliau kaipo premjer minist
ras, paskui prezidentas, Paa- 
sikivis nuosekliai vykdė tai
kos ir draugystės stiprinimo 
politiką kurią pratęsė ir dar 
labiau išvystė jo įpėdinis 
prezidentas U. K. Kekone- 
nas.
Pragaištingos politikos keliu

Šios politikos apvainikavi
mu buvo 1948 metų sutartis, 
kuri sudarė ryškų rubežių 
tarp naujosios Suomijos gy
venimo dviejų trisdešimtme
čių. Jų pirmasis buvo tęsiniu 
tos reakcinių sluoksnių poli
tikos, kurią Suomija pavel
dėjo iš beveik septynis šimt
mečius trukusio Švedijos 
viešpatavimo. O ji pasižymė
jo eile karų ir konfliktų su 
caro Rusija. Nors po Spalio 
revoliucijos Tarybų Rusija, 
Lenino pasirašytu dekretu 
suteikė Suomijai laisvę ir ne
priklausomybę, suomių reak
ciniai buržuaziniai politikai 
vykdė antitarybinį kursą, 
orientavosi į Vakarus, dau
giausia į Vokietiją. Prade
dant suomių liaudies revoliu
cijos pasmaugimu su kaizerio 
Vilhelmo II pasiųstų fon der 
Golco divizijų pagalba 1918 
metais ligi dalyvavimo Hit
lerio sukeltame kare prieš 
TSRS 1941-1944 metais jis 
pasireiškė visa eile ginkluotų 
konfliktų, provokacijų, pa
sienio incidentų. Tos politi
kos klaidingumu ir žala suo
mių tauta ir jos išmintinges
nieji politikai įsitikino po pa
skutinių skaudžių karo pa
mokų. O tos pamokos buvo 

brangios—jos kainavo šim
tus tūkstančių gyvybių. Vien 
tik per hitlerinį karą žuvo 
apie 90 tūkstančių suomių. 
Milžiniški buvo materialiniai 
nuostoliai.
Reakcijos siautėjimas viduje

Reakcinių sluoksnių kursas 
slegiančiai pasireiškė ir vi
daus reikaluose. Ypač pavo
jinga padėtis buvo susidariu
si kai 1929 metais iškilo fa
šistinio pobūdžio “lapujiečių” 
judėjimas ir susidarė aiškiai 
fašistinė organizacija “Pa
triotinis liaudies judėjimas.” 
Tada vyko demokratinių lais
vių varžymas, ne tik komu
nistų, bet ir kitų pažanges
nių organizacijų persekioji
mas ir atviras smurtas. Už
draustos buvo profsąjungos, 
fašistiniai padaužos puldinėjo 
darbininkų klubus, kairiųjų 
laikraščių spaustuves.

Pasaulinės krizės įtakoje 
pasunkėjo tada ekonominė 
būklė, 100 tūkstančių pasie
kė bedarbių skaičius. Bur
žuazijos reakciniai sluoksniai 
ieškojo išeities teroristinės 
diktatūros kelyje. Liaudies 
pasipriešinimas neleido įsi
vyrauti fašizmui, pasisekė iš
laikyti buržuazinės parla
mentinės demokratijos pa
grindus. Tačiau reakcija 
vykdė aiškią antitarybinę po
litiką kurią parėmė ir tuome
tinė socialdemokratų vado
vybė, vėliau atsidūrusi karo 
nusikaltėlių kaltinamajame 
suole. Toji politika ir privedė 
prie dviejų karų su Tarybų 
Sąjunga, buvo priežastimi 
Suomijos nelaimiu.

Jos konfliktu su 
Rusija pasėkos

Tad žymėtinas Paasikivio 
pareiškimas švedų laikraš
čiui “Dagens Nyheter 1955 
metais: “Geri santykiai su 
Rusija turi ir visada turėjo 
Suomijai pirmaeilę reikšmę. 
Tai nulemia tiek geografija, 
tiek istorija .... O ko moko 
mus istorija? Tiesa yra tai, 
kad visi kariniai susidūrimai 
su Rusija, į kuriuos per 
praėjusius 250 metų buvome 
įtraukiami, baigdavosi Suo
mijos nelaimėmis. Tuo tarpu 
ne kartą pasiekdavome gerų 
rezultatų, susitikdami su ru
sais prie derybų stalo. Musų 
tautos istorijoje plunksna at
statydavo tai, ką sužalojo 
kardas.”

Ne veltui apie Paasikivį 
kalbama, kad tai buvo politi
kas, kurs sugebėdavo laimėti 
taiką po pralaimėto karo.

Šios mintys apie praeitį, 
susijusią su dabartimi, atėjo 
į galvą Helsinky. Vaikščioda
mas po miestą, ėjau pro 
Eduskunto—parlamento— 
rūmus, priešais kuriuos stovi

IŠ LIETUVOS Tarybų Lietuvos naujoji konstitucija
JONO GRAlClŪNO 
JUBILIEJUS

Vilnius. — Birželio 10 die
ną poetui Jonui Graičiūnui 
sukako 75 metai. Ta proga 
respublikinės bibliotekos 
konferencijų salėje įvyko di
delis jubiliejinis vakaras. Su
sirinkusieji nuoširdžiai svei
kino mylimą poetą, linkėda
mi ilgų gyvenimo metų, nau
jų poezijos knygų.

Filologijos daktaras Vytau
tas Galinis, literatūros kriti
kas Petras Bražėnas, poetas 
Eugenijus Matuzevičius pa
pasakojo susirinkusiems apie 
Jono Graičiūno kūrybą.

Prieškariniais metais poe
tas išleido keturias poezijos 
knygas. 1966 metais išėjo jo 
kūrybos rinktinė “Pėdų Es
tampai,” 1973—“Saulėlydžio 
Freskos,” o 1977 metais “Vil
niaus Kontraforsai,” kurią 
kritikai sutikoypač palankiai. 
Savo kūryboje poetas apdai
nuoja gimtosios žemės grožį, 
Tėvynės meilę, žmogaus liki
mą, tikėdamas gyvenimu, 
gėriu, grožiu.

Pokario metais Jonas 
Graičiūnas daug vertė. Jo 
plunksnai priklauso Puškino, 
Lermontovo, Šilerio, Haines 
ir daugelio kitų poetų verti
mai. Ypač paminėtinas Gru
zinų literatūros šedevro— 
Sotos Rustavelio poema 
“Karžygis Tigro Kailiu.”

Padėkojęs už gražų pager
bimą, poetas papasakojo apie 
savo darbą ruošiant spaudai 
eilėraščių rinktinę, kurioje 
nemaža ir naujos kūrybos.

Vakaro pabaigoje skambė
jo aktorių skaitomi poeto kū
rybos posmai, dainos ir ope
rų arijos, kurias atliko Vil
niaus ir Kauno Teatrų solis
tai.
LĖLIŲ TEATRO 
FESTIVALIS

Vilniuje buvo surengtas 
penktasis Pabaltijo Respubli
kų ir Baltarusijos TSR lėlių 
teatrų festivalis. Jame daly
vavo svečiai iš Maskvos, Le
ningrado, Sąjunginių respub
likų, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Vengrijos, Japonijos, 
Prancūzijos.

Vertinimo komisija pado
vanojo festivalio diplomu ir 
atminimo medaliu Kauno lė
lių teatrą už originaliosios 
pjesės—janinos Degutytės 
“Aš ieškau fleitos” pastaty
mą, panaudojant Čiurlionio 
muziką. Festivalio diplomai 
taip pat paskirti Estijos ir 
Latvijos lėlių teatrams.

Baigiamojoje konferencijo
je buvo aptarti festivalio re
zultatai, lėlių teatro tolesnio 
vystymo problemos.

Liaudies meistrų kūryba 
dailės rūmuose

Vilniuje veikia respubliki
nė meno verslų paroda. Dau
giau kaip tūkstantis autorių 

trijų prezidentų—Stalbergo, 
Svinhufvudo ir Paasikivio— 
paminklai. Juk tuose rūmuo
se per Tarpparlamentinę 
konferenciją 1955 metais te
ko matyti Paasikivį ir iš
klausyti jo sveikinimo kalbą 
su palinkėjimu susirinku
siems daugelio šalių parla
mentarams uoliai kovoti už 
taikos išsaugojimą. O tada 
dar nebuvo likviduotos karo 
pasėkos. Suomija dar tebe- 
mokėjo karo reparacijas, ku
rių likusi suma po 1948 m. 
sutarties buvo sumažinta 50 
procentų. Dar tarybinė įgula 
tebebuvo Porkala-Ud pusia
salio karinėje bazėje, kurią ji 
paliuosavo sekančiais metais. 
Ne taip seniai reakciniai ele
mentai, Vakarų imperialistų 
paskatinti, dar bandė pasuk
ti atgal į antitarybinės politi
kos kelią. Tačiau tie bandy
mai buvo nutraukti vyriau
sybės priešakyje atsistojus 
U. K. Kekonenui, kurs po 
Paasikivi mirties tapo išrink
tas prezidentu.
[Tąsa sekančiams numeryje] 

eksponuoja joje 2,500 darbų.
Ši paroda, pasakė jos ati

daryme Lietuvos TSR Liau
dies Meno Draugijos Pirmi
ninkas Pranas Gudynas,— 
reikšmingas Lietuvių Tary
binės kultūros puslapis. Įvai
rūs aukšto meninio lygio tai
komosios tekstilės ir kerami
kos, medžio, metai, gintaro 
darbai, kuriuos sukūrė ne 
dailininkai profesionalai, o 
liaudies meistrai, byloja apie 
meninių verslų masiškumą, 
apie išaugusį vidinį žmogaus 
poreikį grožiui, jo norą ir su
gebėjimus puošti savo aplin
ką, savo buitį.

Liaudies menui, liaudies 
meistrų kūrybai vystytis 
šiandien Lietuvoje sudarytos 
pačios palankiausios sąlygos. 
“Dailės” kombinatai, Lietu
vos TSR Liaudies Meno 
Draugija, “dovanos” susivie
nijimas skiria liaudies meis
trams geras gamybines pa
talpas, teikia medžiagas. 
Liaudies meno rūmai rūpina
si jų meistriškumo, kūrybi
nės fantazijos ugdymu.

NETEKUS ŽYMAUS 
DAILININKO

Eidamas 91 metus, Kaune 
mirė Lietuvos TSR liaudies 
dailininkas Kazys Šimonis.

Kazys Šimonis buvo gimęs 
Starkonyse, Kupiškio rajo
ne, neturtingo valstiečio šei
moje. Mokėsi “Saulės” Drau
gijos mokytojų kursuose 
Kaune, bet už dalyvavimą 
slaptame pažangiųjų mok
sleivių būrelyje buvo iš ten 
pašalintas. Vengdamas per
sekiojimų, išvyko į JAV. 
Grįžęs į Lietuvą, toliau mo
kėsi, lavinosi savarankiškai. 
Vėliau dėstė piešimą, braižy
bą Kauno gimnazijoje ir mo
kytojų kursuose, dirbo meno 
mokykloje, dėstė dailės insti
tute ir Kauno politechnikos 
institute.

Išėjęs į pensiją, Kazys Ši
monis atsidėjo vien kūrybi
niam darbui. Kaip ir daugelis 
Lietuvių vyresniosios kartos 
dailininkų, jis dirbo įvairiose 
dailės srityse: iliustravo 
daug lietuvių liaudies pasa
kų, dainų, vaikams knygų, 
projektavo dekoracijas teat
rui.

Didelę meninę ir mokslinę 
istorinę vertę turėjo senosios 
liaudies architektūros, kop
lytstulpių piešiniai, Kauno 
senamiesčio vaizdų ciklas. 
Plačiai visuomenei Kazys Ši
monis daugiausia žinomas 
kaip tapytojas, savaip atku
riantis gamtos didybę ir gro
žį. Dailininko kūrybiniame 
palikime—apie 2 tūkstančius 
drobių ir tiek pat piešinių.

Nuo 1920 metų Šimonis da
lyvavo dailės parodose. Buvo 
surengęs personalinių paro
dų Lietuvoje ir užsienyje— 
Rygoje, JAV miestuose, Pa
ryžiuje. Rašė straipsnius 
liaudies meno, liaudies archi
tektūros, etnografijos klausi
mais. 1959 ir 1966 metais 
Vilniuje išleista jo prisimini
mų knyga “Gyvenimo Nuo
trupos.”

Nekrologe, išspausdintame 
birželio 7 dieną “Tiesoje,” ra
šoma:

Lietuvos TSR dailininkų 
šeima neteko savo seniausio
jo nario, kurio kūryba Lietu
vių dailėje užimą savitą ir 
reikšmingą vietą. Praėjęs il
gą ir sudėtingą kūrybinį ke
lią, visą savo gyvenimą pa
skyręs gimtojo krašto kultū
rai, Kazys Šimonis visiems 
laikams paliko šviesų atmini
mą. V. Petkevičienė

REKORDINIS BOMBŲ 
SPROGIMAS

Pranešama, kad 1977 me
tais šioje šalyje įvairiose vie
tose buvo padėta ir išsprog
dinta net 1,058 bombos. Tai 
rekordinis skaičius, 1976 
metais buvo išsprogdinta tik 
870 bombų.

Šiuo metu Lietuvoje daug 
rašoma ir kalbama apie nau
jąją Tarybų Lietuvos Konsti
tuciją (Pagrindinį Įstatymą), 
kuri buvo priimta šių metų 
(1978) balandžio mėnesį. Mū
sų eilėse dar yra draugų, ku
rie gimėme ir augome, kai 
Lietuva neturėjo jokios val
stybinės konstitucijos bei 
laisvės. Iki Spalio socialisti
nės revoliucijos Lietuva bu
vo monarchinės Rusijos kolo
nija. Šiandien Lietuva yra 
brandaus socializmo išsivys
tymo stadijoje. Tiksliai so
cializmo reikšmę apibrėžia 
ekonomikos daktaras Algis 
Šileika:

“Visuomeninė gamybos 
priemonių nuosavybė panai
kino bet kokias išnaudojimo 
formas, likvidavo ekonomi
nių dėsnių veikimo stichinį 
pobūdį, gamybos anarchiją, 
konkurenciją, perprodukci
jos krizes ir kitus kapitaliz
mo ekonomikai būdingus ne
gatyvius reiškinius.” Ir “tai 
rodo, kad kiekvieno tarybi
nio žmogaus gerovės kilimo 
šaltinis yra—laisvas nuo iš
naudojimo darbas.”

Žinoma, tai buvo pasiekta 
kovoje už socializmo idėjas. 
Naujosios Konstitucijos įva
de sakoma: “Didžiojo Spalio 
pergalės įkvėpti, Lietuvos 
darbininkai ir valstiečiai 
1918 metų gruodžio mėnesį 
paskelbė Lietuvos Tarybų 
Socialistinę Respubliką. Ta
čiau tuo metu spaudžiant 
Tarptautiniam imperializmui 
ir nacionalinei buržuazijai, 
revoliucinių iškovojimų ap
ginti nepavyko. Lietuvos 
darbo žmonės, Komunistų 
partijos vadovaujami, atkak
liai kovojo prieš buržuazijos 
diktatūrą ir 1940 metais at
kūrė Tarybų valdžią. Lietu
vos Tarybų Socialistinė Res
publika, jos liaudies laisvo 
apsisprendimo pagrindu sa
vanoriškai įstojo į TSR Są
jungą.”

Todėl dabartinė jos Kon
stitucija pabrėžia, kad: “Lie
tuvos Socialistinė Respublika 
yra socialistinė valstybė, iš
reiškianti darbininkų, val
stiečių ir inteligentijos, res
publikos visų tautybių darbo 
žmonių valią bei interesus.” 
Vadinasi, Tarybų Lietuva 
yra lygiateisė valstybė Tary
bų Sąjungoje.

Tačiau ir dabar išeivijoje 
yra “vaduotojų,” kurie plati
na melą ir šmeižtą prieš Ta
rybų Lietuvą, jos politinį ir 
ekonominį gyvenimo būdą. 
Yra ir tokių psichopatų, ku
rie dar rašo žodžius, kad Lie
tuva esanti “rusų okupacijo
je.” Kiti sąmoningai ar nesą
moningai tarybinę santvarką 
vaizduojasi kaip Komunistų 
partijos bei jos vadovų dikta
tūrą, kuri dalinai vyksta lai
kotarpiu po socialistinės re
voliucijos. Kitaip sakant, 
pertvarkant kapitalistinę 
ekonomikos sistemą į socia
listinę.

Naujoji Tarybų Lietuvos 
Konstitucija atmeta visokius 
“vaduotojų” paskalus ir pa
brėžia, kad: “Visa valdžia 
Lietuvos TSR priklauso liau
džiai. Valstybinę valdžią 
liaudis vykdo per Liaudies 
deputatų tarybas, sudaran
čias TSR politinį pagrindą. 
Visi kiti valstybiniai organai 
yra liaudies deputatų tarybų 
kontroliuojami ir joms at
skaitingi.”

Vadinasi, ne kokie diktato
riai, bet Lietuvos liaudies 
rinkti deputatai (atstovai) 
sudaro tarybų valdžią. Tai 
rodo ir sekamas Konstituci
jos skirsnis: “Tarybų valsty
bės organizavimas ir veikla 
grindžiami demokratinio cen
tralizmo principu: visų val
stybės valdžios organų ren- 
kamumas nuo žemiausių iki 
aukščiausių, jų atskaitingu
mas liaudžiai, aukštesniųjų 
organų sprendimų privalu-

V. BOVINAS 
mas žemesniesiems. Demo
kratinis centralizmas sieja 
vieningą vadovavimą su ini
ciatyva ir kūrybiniu aktyvu
mu vietose, su kiekvieno val
stybinio organo ir pareigūno 
atsakomybe už pavestą dar
bą.”

Konstitucija nurodo tary
binės santvarkos vystymosi 
procesą sekamai: “Pagrindi
nė tarybinės visuomenės po
litinės sistemos vystymo 
kryptis yra tolesnis socialis
tinės demokratijos plėtoji
masis: vis platesnis piliečių 
dalyvavimas tvarkant val
stybės ir visuomenės reika
lus, valstybės aparato tobuli
nimas, visuomeninių organi
zacijų aktyvumo didinimas, 
liaudies kontrolės, valstybi
nio ir visuomeninio teisinio 
pagrindo stiprinimas, viešu
mo plėtimas, nuolatinis atsi
žvelgimas į visuomenės nuo
monę.” Tai tikrojo demokra
tizmo principai.

Žinoma, pagrindinis skir
tumas tarp socializmo ir ka
pitalizmo yra ekonomikoje. 
Sakysime, Amerikoje ir kito
se kapitalo šalyse žemės, in
dustrijos, bankų ūkis yra in
dividualų ar jų kompanijų 
privatinėje nuosavybėje. 
Tas ir žmogaus darbo pro
dukcija priklauso tam, kurio 
nuosavybėje yra darbo įmo
nė. Tarybų Sąjungoje ir Lie
tuvoje ekonomikos sistemą 
Konstitucija sekamai apibrė
žia:

“Lietuvos TSR ekonominės 
sistemos pagrindas yra so
cialistinė gamybos priemonių 
nuosavybė, kurią sudaro val
stybinė (visaliaudinė) ir kolū- 
kinė-kooperatinė nuosavy
bė.” Tad ir: “Išimtinė valsty
bės nuosavybė yra žemė, jos 
gelmės, vandenys, miškai. 
Valstybei priklauso pagrindi
nės gamybos priemonės, sta
tybos ir žemės ūkis, trans
porto ir ryšių priemonės, 
bankai, valstybės įsteigtų 
prekybos, komunalinių ir ki
tų įmonių turtas, pagrindinis 
miestų butų fondas, taip pat 
kitas turtas, būtinas valsty
bės uždaviniam įgyvendinti.”

Vadinasi, socialistinės ša
lies valdžia ir jos kontroliuo
jamas turtas priklauso visos 
liaudies gerovei. Žmogaus 
darbo produkcija naudojama 
visų šalies piliečių gyvenimo 
lygio kėlimui. Kalbant apie 
Tarybų Lietuvos ekonominio 
ir kultūrinio gyvenimo spar
tų kylimą, negalima išleisti iš 
minties tų istorinių sąlygų, 
kurias pergyveno Lietuva ir 
kitos socialistinės šalys. Juk 
mūsų amžiuje Lietuvą min
džiojo ir griovė pirmasis ir 
antrasis pasauliniai karai, 
kaizerinė ir hitlerinė okupa
cijos. Pokario metais vyko 
socialinis ir ekonominis per
tvarkymas, vyko klasinė ko
va, veikė “giriniai” banditai. 
Atkūrus taiką ir socialistinę 
santvarką, reikėjo atstatyti 
pirminės gyvenimo priemo
nės. O šiandien Tarybų Lie
tuva jau didžiuojasi, kad taip 
trumpu istorijos laikotarpiu 
suklestėjo jos šalyje moks
las, industrija, kultūra, lite
ratūra ir menas.

Šiandien Tarybų Lietuvos 
pramonės produkcija, lygi
nant su 1940 metų, yra 50 
kartų didesnė. Taip ir žemės 
ūkio produkcija tuo laikotar
piu padidėjo daugiau kaip du 
kartus. Nuolatiniai kyla dar
bo žmonių ekonominis gyve
nimo lygis.

“Laisvė” savo skaitytojus 
jau supažindino su Tarybų 
Lietuvos piliečių teisėmis, 
kurias jiems garantuoja Kon
stitucija. Tai teisė į darbą, 
nemokamą mokslą, medicinį 
aptarnavimą, poilsį, senatvė
je pensiją ir kitas geroves. 
Bet kaip su ta piliečių priva
tine nuosavybe? Taip, Tary
bų Lietuvos piliečiai turi tei
se ir į privatinę nuosavybę, 

kokia yra reikalinga asmeni
niam žmogaus gyvenimui. 
Konstitucijoje sakoma:

“Lietuvos TSR piliečių 
nuosavybės pagrindą sudaro 
darbo pajamos. Asmeninė 
nuosavybė gali būti apyvo
kos, asmeninio vartojimo pa
togumo ir pagalbinio namų 
ūkio reikmenys, gyvenama
sis namas ir darbo santau
pos. Asmeninę piliečių nuo
savybę ir jos paveldėjimo 
teisę saugo valstybė.” Ir dar 
daugiau: “Piliečiai gali nau
dotis žemės sklypais, sutei
kiamais įstatymo nustatyta 
tvarka, pagalbiniam ūkiui 
(įskaitant gyvulių ir paukščių 
laikymą), sodininkystei ir 
daržininkystei, taip pat indi
vidualinei gyvenamųjų namų 
statybai. Piliečiai turi racio
naliai naudoti jiems suteik
tus žemės sklypus. Valstybė 
ir kolūkiai teikia piliečiams 
paramą tvarkant pagalbinį 
ūkį.”

Tai tikrai teisingai pasaky
ta. Juk ir tas turtuolis kapi
talistas, kuris turi savo nuo
savybėje šimtus namų bei 
automobilių, gyvena tik vie
name ir važiuoja tik vienu 
automobiliu.

Tarybų Lietuvos Konstitu
cijoje nustatyta, kad vyriau
sias valdžios organas yra 
Aukščiausioji Taryba, renka
ma visos Lietuvos piliečių. 
Aukščiausiąją Tarybą sudaro 
350 išrinktų deputatų (atsto
vų). Liaudies Tarybas renka 
miestų, rajonų, apygardų pi
liečiai, kuriems jos ir tarnau
ja. Aukščiausioji Taryba ren
ka šalies Prezidiumą, Minist
rų Tarybą ir Aukščiausiąjį 
Teismą, kurie atlieka visas 
valdžios funkcijas. Konstitu
cijoje sakoma:

“Tarybų valstybė, visi jos 
organai veikia socialistinio 
teisėtumo pagrindu, užtikri
na teisėtvarkos, visuomenės 
interesų, piliečių teisių ir 
laisvių apsaugą.”

Taip pat Konstitucijoje pa
žymėta, kad: “Niekas negali 
būti pripažintas kaltu, nusi
kaltimo padarymu, taip pat 
negali būti nubaustas krimi
naline bausme kitaip, kaip 
teismo nuosprendžiu ir sutin
kant su įstatymu.”

Socialinis dabartinės Lie
tuvos pagrindas yra darbi
ninkų, valstiečių ir inteligen
tijos sąjunga. Konstitucija 
nurodo, kad “Valstybė pade
da stiprinti visuomenės so
cialinį vienalytiškumą—nai
kinti klasinius skirtumus, es
minius skirtumus tarp mies
to ir kaimo, protinio ir fizinio 
darbo, padeda visapusiškai 
vystytis ir suartėti visoms 
TSRS nacijoms bei tauty
bėms.”

Visi šie tikrojo humanizmo 
tikslai atėjo į Tarybų Lietu
vos konstituciją ne patys sa
vaime. Tai socializmo idealai, 
kurie Komunistų partijos va
dovybėje tampa tikrove 
brandaus socializmo šalyse. 
Tad ir Tarybų Lietuvos 
Konstitucijoje sakoma: “Ta
rybinės visuomenės vado
vaujanti ir vairuojanti jėga, 
jos politinės sistemos, val
stybinių ir visuomeninių or
ganizacijų branduolys yra 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partija. TSKP egzistuoja 
liaudžiai ir tarnauja liau
džiai.”

Vadinasi, Komunistų parti
ja socializmo šalyse tapo vi
sos liaudies gerovės ir pažan
gos avangardu. Mes galime 
didžiuotis, kad lietuvių tauta 
pasirinko teisingą kelią į lai
mingesnę ateitį.

• Vienam Lijono teisėjui be- 
siskiriančiųjų kaimynas taip 
aiškino: “Namuose juodu vi
sada elgiasi gerai, negaliu 
blogo žodžio tani, netgi muš
tis stengiasi be triukšmo.”
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
VENGRIJOS VADAS
NEPRARANDA VILTIES

Janos Kadar
Budapeštas. — Birželio 9 

dieną Vengrijos Komunistų 
Partijos pirmasis sekretorius 
Janos Kadar davė spaudos 
atstovams dviejų valandų in
terviu. Jis karštai gynė so
cialistinių šalių puoselėjamą 
detentės politiką. Jis pareiš
kė, kad “NATO ir jos ginkla
vimosi programa sudaro di
delį pavojų pasaulinei Tai
kai.” Jis esąs labai patenkin
tas Vengrijos santykiais su 
Tarybų Sąjunga. Jis atmetė 
prez. Carterio patarėjo 
Brzezinskio primetimą Tary
bų Sąjungai, kad ji laužanti 
detentę. Kadar sako, kad 
Tarybų Sąjungos preziden
tas Leonidas Brežnevas “iki 
jo paskutinio kraujo lašo yra 
už detentę ir taiką.”

Vengrijos vadas pabrėžė 
gerus valdžios santykius ir 
su katalikų bažnyčia. Jis pa
reiškė Vengrijos pageidavi
mą plėsti ir vystyti prekybi
nius santykius su Jungtinė
mis Valstijomis.

ĮDOMŪS DUOMENYS 
APIE MŪSŲ 
MOKSLEIVIUS

Agrikultūros departamen- 
tos pravestas tyrinėjimas pa
rodė, kad 84 procentai pradi
nių ir vidurinių mokyklų 
moksleivių pietus valgo mo
kyklose, 11 procentų už mo
kyklų, o 5 procentai pietų vi
sai nevalgo. Tyrinėjimas pa
rodė ir tai, kad 48 procentai 
mūsų moksleivių valgo mo
kyklų kafiterijos (valgyklose) 
paruoštą maistą, 26 procen
tai atsineša valgį iš namų, o 
tik 3 procentai sukombinuoja 
maistą paruoštą kafiterijose 
ir atsineštą iš namų. Taipgi 
tik 8 procentai moksleivių 
pietus valgyti eina namo.

REIKALAUJA 
SUGRĄŽINTI KARO 
KRIMINALISTĄ

Rio De Janeiro. — Brazili
jos valdžia gavo iš Vakarų 
Vokietijos reikalavimą, kad 
ji suareštuotų ir išdeportuo- 
tų Gistav Franz Wagner, ku
ris karo metu buvo nacių 
koncentracijos stovyklų Tre
blinka ir Sobibor Lenkijoje 
direktoriaus padėjėju ir lai
komas karo kriminalistu. 
Wagnerio praeitį aikštėn iš
kėlė laikraštis “Journal do 
Brasil.” Dar nežinia, kaip į 
Vokietijos reikalavimą atsi
lieps Brazilijos valdžia.

EGIPTO PREZIDENTAS 
PASIRYŽĘS VĖL TARTIS

Cairo. — Egipto preziden
tas S adatas pareiškė, kad jis 
pasiruošęs vėl tartis su Iz
raeliu dėl taikos, bet Izraelis 
turi pažadėti, kad jis darys 
didesnius nusileidimus. Sa- 
datas nesutinka su tais, ku
rie sako, kad jo kelionė į Iz
raelį ir pravesti pasitarimai 
buvo bevaisiai ir tai buvusi 
klaida. Tačiau jis sutinka, 
kad procesas taikai pasiekti 
yra labai sulėtėjęs.

Tuo tarpu iš Izraelio pusės 
apie atnaujinimą derybų su 
Egiptu nieko nesigirdi.

ATŠAUKTA 1,500,000 
AUTOMOBILIŲ!

Washingtonas. —- Federa- 
linei valdžiai reikalaujant, 
Ford Motor Co. atšaukė savo 
gamybos pusantro milijonų 
parduotų Pinto, Bobcats, 
Mercury ir kitais pavadini
mais automobilių, nes jie su 
rimtais defektais ir pripažin
ti pavojingais. Jų pataisymas 
jų savininkams bus nemoka
mas.

SUGRĄŽINTA Į N. C.
Visos pastangos išgelbėti 

Miss Joan Little nuo sugrąži
nimo į North Caroliną buvo 
veltui. Ji tapo sugrąžinta pa
baigoje praeitos savaitės. Ji 
tenai turės atlikti nuo 7 iki 
10 metų kalėjimo bausmę.

New Yorko valstijos gu
bernatorius Carey atmetė 
jos apeliaciją. Ji sako, kadv 
jai ten kalėjimas reiškia mir
tį.

TURI BŪTI LAIMĖTA 
ILLINOJAUS 
VALSTIJOJE

Chicago, Ill. — Per pasku
tinius šešerius metus Illino- 
jaus valstijoje eina kova už 
seimelyje užgyrimą Lygių 
Teisių Pataisymo prie šalies 
Konstitucijos. Iš 15 šiaurinių 
industrinių valstijų tiktai II- 
linojaus valstija nėra patai
symo užgyrusi.

Bet kurią dieną seimelis 
pradės pataisymo klausimą 
svarstyti. Pataisymo šalinin
kai labai nepatenkinti, kad 
seimelis šio klausimo svar
stymą atidėliojo.

RINKIMAI NIEKO 
NEPAKEITĖ

San Marino. — Šitoje ma
žoje šalelėje parlamento rin
kimai nepakeitė padėties. 
Krikščionių Demokratų par
tija parlamente, kuris susi
deda iš 60 narių, turės 26 
balsus. Bet Komunistų Par
tija ir dvi socialistų grupės 
kartu turi daugumą. Visa bė
da, kad jos dar nepajėgia su
daryti bendro fronto ir paim
ti valdžios vairą į savo ran
kas.

ATPAŽINTAS ASMUO, 
KURIS TURĖJO UŽIMTI 
MARTIN LUTHER KINGO 
VIETĄ

Washingtonas. — Iš FBI 
(Federal Bureau of Investi
gation) sužinota, ką FBI 
agentai buvo iš anksto pa
skyrę užimti Kingo vietą. 
Tai buvo New Yorko advoka
tas Samuel R. Pierce Jr. Jis 
sako, kad su juo tuo klausi
mu FBI agentų nebuvo tar
tasi, kad jis iki šiol apie tai 
nieko nežinojęs.

IR TEN TERORISTAI
Madridas. — Ispanijos so

stinėje birž. 2 d. Turkijos 
ambasados automobilį, 
vykstant į muziejų, išpuolė 
trys teroristai ir apšaudė. 
Nušovė ambasadoriaus žmo
ną, kūdikį ir šoferį. Teroris
tai pabėgo. Užpuolimo moty
vai nežinomi.

IZRAELIO PASIŪLYMAS 
EGIPTUI

Cairo. — Egipto preziden
tas Sadatas sako, kad jis ga
vo nuo Izraelio naują pasiū
lymą. Izraelis sutinkąs su
grąžinti Egiptui Sinajaus srį- 
tį, jeigu jis sutiks daryti at
skirą taiką. Bet Sadatas sa
ko, kad jis šio pasiūlymo ne
gali priimti, nes jis nori vi
suotinos taikos Vidurio Ry
tuose.

LEIS DAUGIAU
JAUTIENOS IMPORTUOTI

Iš Washingtono praneša
ma, kad prez. Carteris ruo
šiasi patarti Kongresui leisti 
daugiau jautienos importuoti 
iš užsienio. Tas padėtų jau
tienos kainą sumažinti.

TAI, KĄ MATAU IR PERGYVENU LIETUVOJE

Žmogaus teisė turėti gynėją teis II
Lietuvos deputatų veikla

V. ALSEIKA
ir rūpesčiai

Advokatas (lawyer) Ame
rikoje—turtingas žmogus, jis 
negali skursti. Jo pajamos 
vis auga arba ... jis netinka 
tokiam darbui. Šitaip girdė
jau kalbant Clevelande, Chi- 
cagoje, New Yorke ir ma
nau, kad tokia nuomonė ne
pasikeitusi ir šiandien. Ne 
tik JAV, Kanadoje, bet ir 
daugelyje Vakarų šalių advo
katai, tiesa, atlieka savo pa
reigas (nebūtinai pavyzdin
gai), bet užtat iš savo gina
mojo lupa pinigą, nesivaržo 
paskaičiuoti ir šimtus, tūks
tančius dolerių, markių ar 
frankų. Tai profesija, bene 
antroji, šalia medicinos dak
tarų, kur taip vertinamas tas 
sugebėjimas “ištraukti” iš 
žmogaus, net ir vargšo, kuo 
daugiau pajamų.

Prisimenu, manęs, buvusio 
advokato Vilniuje, kažin kas 
Amerikoje buvo paklausęs— 
o kaip dabar su advokatais 
Lietuvoje, ar jie dalyvauja 
bylose, ar jie “nulupa” savo 
klientus?

Atsakymas: ne. Tarybų 
Sąjungoje padėtis kitokia. 
Štai pernai priimtoje TSRS 
Konstitucijoje 57 str. nuro
dyta, kad “gerbti piliečių as
menybę, saugoti jų teises ir 
laisves—visų valstybinių or
ganų, visuomeninių organi
zacijų ir pareigūnų pareiga. 
TSRS piliečiai turi teisę į 
teisminį gynimą nuo pasikė
sinimų į asmens garbę ir oru
mą, gyvybę ir sveikatą, į jo 
laisvę ir turtą.”

Čia ir kyla klausimas— 
kaip gi atrodo tas piliečio gy
nimas, koks advokato vaid
muo, gal jis nevertas dėme
sio? Priešingai, advokato 
reikšmė nėra menka.

Pažvelkime į Konstitucijos 
VII skyrių (Teisingumas) ir 
susipažinkime su 158 str., 
kuris trumpai pabrėžia, jog 
“kaltinamajam užtikrinama 
teisė į ginybą,” arba 161 str., 
kuris skelbia: “Teisinei pa
galbai piliečiams ir organiza
cijoms teikti veikia advokatų 
kolegijos. Įstatymų numaty
tais atvejais teisinė pagalba 
piliečiams teikiama nemoka
mai . . .”

Kaip ir visur pasauly, ir 
Lietuvoje advokatai dirba 
teismuose, gina kaltinamuo
sius.

Gal būt, pirmiausia įdomu, 
koks advokato vaidmuo bau
džiamosios bylose? Taigi, čia 
pagrindinis reikalavimas— 
piliečio teisė į gynybą. Kai 
advokatas veikia, jis negali 
atsiriboti nuo Konstitucijoje 
pažymėto reikalavimo (160 
str.), būtent, kad “niekas ne
gali būti pripažintas kaltu 
nusikaltimo padarymu, taip 
pat negali būti nubaustas 
kriminaline bausme kitaip, 
kaip teismo nuosprendžiu ir 
sutinkamai su įstatymu.”

Tai labai svarbu ir kai kal
bama apie teisingumą, daug 
kam reikėtų tuos žodžius at
siminti.

Tarybiniai advokatai, tai 
turėdami galvoje, laikosi tri
jų svarbių principų: pirma, 
tik teismui priklauso nusta
tyti, ar kaltas teisiamasis ir 
tik teismas skiria bausmę. 
Antra, iki bausmę paskiriant 
galioja nekaltumo tikimybė 
ir ja pasiremdamas kaltina
masis ir bausmės paskyrimas 
turi atitikti veikiantiems įs
tatymams.

Advokatas tarybiniame 
teisme turi savo specialią pa
skirtį kaip ir kaltinimą palai
kanti šalis—prokuroras. 
Kiekvienam rūpi rasti tiesą. 
O advokatas, gindamas kalti
namąjį, panaudoja visas įma
nomas teisines priemones, 
kad išteisintų ginamąjį ar 
bent pasiektų kaltės sušvel
ninimą.

Kiekvienas pilietis turi tei
sę būti ginąmas advokato ir 
čia nesvarbu piliečio atliktas 

nusikaltimas. Dėl to advoka
to uždavinys: savo sugebėji
mais rasti tiesą, jei įmanoma 
ieškoti prieštaravimų ar 
išaiškinti, jei pasitaiko teis
mo padarytas klaidas.

Advokatas kviečiamas pa
ties kaltinamojo ar, šiam įga
liojus, gynėją pakviečia kiti. 
O pats kaltinamasis kiekvie
nu metu, dėl kurių nors mo
tyvų, gali atsisakyti ne tik 
nuo advokato, bet ir iš viso 
nuo jo gynimo teisme. Pagal 
įstatymą, jeigu teisme stoja 
valstybės ar visuomeninis 
kaltintojas, tai gynėjas to
kioje byloje—būtinas. Tas 
pats liečia nepilnamečių, 
kurčnebylių, aklųjų ir pan. 
bylas, nes tie žmonės nesu
geba pasinaudoti gynybos 
teise. '

Svarbu tai, kad advokatas 
neturi teisės “ginti” patį nu
sikaltimą arba ginti tokius 
interesus, kurie nesiderina 
su socialistinės bendrijos in
teresais.

Todėl ir piliečiai žino, kad 
advokatų teisės nėra beri
bės. Jiems nėra reikalo “juo
dą” paversti “baltu,” bet tik 
siekti parodyti teisiamojo ne
kaltumą ar bent sušvelninti 
jo padarytą nusikaltimą. Ir 
čia advokatas turės remtis 
esamais įstatymais, bet 
drauge ir panaudos savo pa

PO A. MORO NUŽUDYMO 
ITALIJOJE

Italiją vis dar slegia sun
kus politinis nusikaltimas— 
teroristai neseniai nužudė 
valdančiosios krikščionių de
mokratų partijos nacionali
nės tarybos pirmininką Aldą 
Morą. Šalies vyriausybė, 
parlamentas, visų politinių 
partijų štabai svarsto, kokias 
išvadas reikėtų padaryti iš 
pastarųjų įvykių. Italams ne
duoda ramybės klausimas, 
kaip užkirsti kelią, kad šaly
je dar labiau neįsigalėtų 
chaosas ir anarchija?

Visiems iš seno yra žino
ma, kad, norint išgydyti ligo
nį, iš pradžių reikia tiksliai 
nustatyti jo ligą. Šiuo kon
krečiu atveju tai reiškia, kad 
būtina išaiškinti, kas ir kokiu 
tikslu organizavo teroristų 
gaujas, davė jiems ginklų ir 
įsakė šaudyti. Svarbu išsiaiš
kinti ir kitą klausimą, glau
džiai susijusį su pirmuoju: 
prieš ką imamasi smurto ak
cijų, kas tampa tiesioginėmis 
jų aukomis.

Daugelyje laiškų, kuriuos 
teroristai siunčia laikraščių 
ir žurnalų redakcijoms, sako
ma, kad jie nori sugriauti ka
pitalistinę santvarką ir įvesti 
Italijoje socializmą. Norėda
mi pagrįsti šiuos savo teigi
nius, laiškų autoriai remiasi 
tuo faktu, kad jie pirmiausia 
kovoja prieš “monopolijų ir 
buržuazinės valstybės atsto
vus.”
„Tačiau tikra kova prieš ka

pitalizmą, už tai, kad būtų 
likviduotas žmogaus išnaudo
jimas ir užtikrintos sąlygos 
pereiti į socializmą, neturi 
nieko bendra su individualiu 
teroru. Toje kovoje būtinai 
turi dalyvauti milijoninės 
darbo žmonių masės, vado
vaujamos savo klasinių ir po
litinių organizacijų. O tero
ristai, kad ir kaip jie betei- 
sintų savo veiksmus, tik 
skaldo kovą dėl darbininkų 
klasės išvadavimo, kompro
mituoja socializmo idealus.

Be to, susipažinus su sąra
šu asmenų, kurie pastarai
siais mėnesiais buvo užpulti 
Italijoje, paaiškėja, kad dau
geliu atvejų tai buvo eiliniai 
privačių kapitalistinių firmų 
ir valstybės aparato tarnau
tojai. Žinoma, nė vienu iš šių 
atvejų jokios žalos kapitaliz
mui nebuvo padaryta. Užtat 

ties logiką, sugebėjimus, 
gražbilystę.

Advokatūra —tai giliai 
žmogiškoji pareiga ir ji nėra 
lengva, greičiau—labai kom
plikuota. Tai liudija ir tary
binių advokatų Lietuvoje pa
tirtis, ligšiolinis darbas.

Advokatus matome ne tik 
teismuose. Konstitucijoje pa
minėta Advokatų Kolegija 
veikia ir Lietuvos respubli
koje. Jos nariai teikia pilie
čiams juridinę konsultaciją 
(paaiškinimai, įvairi para
ma), jie surašo, klientų pra
šomi, sutartis, skundus, pa
reiškimus ir kitus dokumen
tus. Dabar advokatų kolegi
jai vadovauja nusipelnęs 
LTSR teisininkas V. Deks- 
nys. Jis ir paskelbė, kad 
1976 m. tos kolegijos advo
katai iš viso suteikė 41,848 
patarimus žodžiu, jų tarpe 
apie 32,000 juridinių patari
mų buvo nemokami. Sudary
ta 39,000 teisinių dokumen
tų. Ir pabaigai klausimas: ar 
daug Jungtinių Valstijų ad
vokatų teikia juridinę kon
sultaciją nemokomai?

Turin, Italija. — Trys te
roristai, kurie tupi kalėjime, 
vizitorių kambaryje sudaužė 
stiklinius užtvarus. Jie sako, 
kad jie protestuoja prieš ka
lėjime blogas sąlygas.

jie buvo dingstis pradėti pla
čią antikomunistinę kampa
niją, kuria suinteresuoti Ita
lijos monopolistinio kapitalo 
vadeivos.

Teroro aukų sąraše kiek iš
siskiria Aldo Moro vardas. 
Tai buvo iš tikrųjų žymus 
buržuazinis veikėjas, parti
jos, kuri jau tris dešimtme
čius stovi prie valdžios vairo, 
uoliai gindama kapitalistinę 
santvarką Italijoje, lyderis. 
Tačiau, detaliau susipažinus 
su tuo vaidmeniu, kurį šis 
veikėjas vaidino savo šalies 
ir savo partijos gyvenime, 
pasirodys, kad jo pašalini
mas buvo naudingas pir
miausia reakcingiausiems 
Italijos kapitalizmo vadei
voms.

Italijos krikščionių demo
kratų partija, kuriai jis visa
da priklausė, toli gražu nėra 
vienalytė. Tiesa, kad ji gina 
stambiojo kapitalo interesus. 
Bet tiesa ir tai, kad egzistuo
ja gana aktyvus kairysis jos 
sparnas, kuris remiasi darbo 
žmonėmis katalikais. Ir nors 
Moras tiesiogiai nepriklausė 
šiam partijos sparnui, jis 
dažnai pritardavo jo reikala
vimams.

A. Moro žodžius patvirtin
davo ir konkretūs darbai. 
Laikraščiai rašo, kad Moras 
su kitais parengė susitarimą, 
kuris leido šių metų pavasarį 
pirmą kartą daugiau kaip per 
30 metų išplėsti parlamenti
nę daugumą, įjungiant į ją 
Italijos Komunistų partiją. 
Užimdamas užsienio reikalų 
ministro postą, Moras akty
viai padėjo stiprinti ir plėtoti 
Italijos ir Tarybų Sąjungos 
santykius.

Ar ne šie jo darbai buvo 
svarbiausioji fizinio susidoro
jimo su Moru priežastis? Ir 
ar nėra teisūs tie Italijos 
spaudos organai, kurie tie
siog rašo, kad teroristų veik
lai Italijoje vadovauja ardo
mieji tarptautinio mąsto cen
trai, tokie, kaip JAV centri
nė žvalgybos valdyba?

Jeigu yra taip, tai liga, ku
ria serga Italija, be galo rim
ta ir pavojinga, ir jos gydy-' 
mui reikės mobilizuoti visus 
darbo žmones ir demokratus, 
visas sveikas nacijos jėgas.

A. Krasėnas

Liaudies deputatų tarybos pirmininko pavaduotojas A. 
Markauskienė įteikia sūnaus gimimo liudijimą tėvams —zo
ninių kultūros namų direktoriui Albertui Grigoniui ir par
davėjai Danai Grigonienei. A. Palionio nuotr.

Elektrėnų—vieno jauniau
sių Tarybų Lietuvos miestų 
liaudies deputatų taryba, jos 
nuolatinės komisijos spren
džia daug svarbių klausimų. 
Elektrėnų deputatai—tikri 
miesto šeimininkai. Jie rūpi
nasi gatvių tvarkymu, darbi
ninkų valgykla, stengiasi pa
dėti šalinti trūkumus preky
boje ir buitiniame aptarnavi
me.

Deputatų iniciatyva čia re
guliariai rengiami reidai, ku
rių metų tikrinama kaip pa
naudojami pagrindiniai fon
dai, kas daroma, kad būtų 
laiku ir kokybiškai atliekami 
remonto darbai, kaip vyksta 
gyvenamųjų namų ir ūkinių 
pastatų statyba.

Elektrėnų deputatai—dau
gelio įdomių tradicijų pradi
ninkai. Antai čia kasmet ren
giama tėvų ir vaikų šventė, 
Draugystės šventė, į kurią 
suvažiuoja energetikai iš vi
so Pabaltijo, įdomiai organi
zuojamos palydos į Tarybinę 
Armiją, sportiniai renginiai.

Suvedus vietinių liaudies 
deputatų tarybų socialistinio 
lenktyniavimo rezultatus, 
Elektrėnų liaudies deputatų 
taryba pripažinta geriausia 
Lietuvoje.

Melioratorių garbingas užsiėmimas— 
kurti šviesų, gražų Tarybų 
Lietuvos kaimo gyvenimą

A.KAZĖNAS
Žemė ir žmogus. Derlius 

ir grožis. Tai mūsų, socialis
tinio kaimo problemos. Jas 
išspręsti turime pakankamai 
jėgų ir priemonių. Viena iš 
jų—melioracija.

Vanduo žemę gaivina, ža
dina jos gyvybines jėgas. 
Kai vandens per daug—žemė 
permirksta, skursta, užželia 
krūmais, praranda gyvybinę 
jėgą auginti derlių. Didelė, 
per keturiasdešimt tūkstan
čių darbuotojų jungianti me
lioratorių šeima žemes sausi
na, kai prireikia—ir drėkina.

Įpratome sakyti: kur 
praeina melioratoriai, ten že
mė atjaunėja, atgauna jėgas. 
Jei ne melioracija, ar gautų 
Plungės rajono “Socialistinio 
kelio” kolūkis per 50 cnt grū
dų iš hektaro? Jei ne melio

Net ir šios vasaros sausra nejaudina Kėdainių rajono Anta
no Sniečkaus kolūkio žemdirbių. Jų kultūrinėse pievose ir 
ganyklose—galingi, melioratorių prižiūrimi lietinimo įren
gimai. Kai jie veikia—sodrios žolės nestokoja.

J. Kyno nuotrauka

[Iš kairės į dešinę] deputatai 
P. Vileikis, J. Gudelis ir ta
rybos pirmininko pavaduoto
jas A. Markauskienė suren
gė reidą po Elektrėnų staty
bas.

Tel Aviv. — Izraelio armi
ja apmoka kareivėms už 
aborcijas ir paskui vėl priima 
atgal į armiją. Gal jokioje ki
toje kapitalistinėje šalyje 
moterys tokių privilegijų 
ginkluotose jėgose neturi.

racija, ar džiugintų visus 
Skuodo rajono Mosėdžio ko
lūkio gražūs laukai ir puošni 
gyvenvietė? Jei ne meliora
toriai, ar paplentėje prie Ra
seinių žaliuotų iš vienkiemių 
perkelti suaugę medžiai?

Melioratoriai ne tik dre
nuoja laukus, rengia kultūri
nes pievas. Jie formuoja in
tensyvų žemės ūkio krašto
vaizdį, ugdo naują požiūrį į 
gamtą ir grožį.

Melioratoriai—geri žemės 
ir žemdirbių draugai. Jų 
šventės dieną visi džiaugia
mės, kad jau baigiamas in
tensyviai sausinti antras mi
lijonas hektarų, kad meliora
toriai ištikimi savo pareigai 
—kurti šviesų, gražų mūsų 
kaimo gyvenimą.



PENKTADIENIS, BIRŽELIO [JUNE] 16, 1978 LAISVĖ 5-TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS
Montreal, Que.
PRIMINIMAS
laisvieCiams

Keleto šios kolonijos “Lais
vės” skaitytojų prenumera
tos šiuo laiku jau baigiasi, ki
tų greit baigsis čia ir T. Lie
tuvoje. Malonėkite laiku at
sinaujinti, kad laikraščio ad
ministracijai nereikėtų gaišti 
laiką ir siųsti paraginimus. Ji 
jums bus užtai labai dėkinga.

Puiki Atrakcija
Montrealiečiai gali pasidi

džiuoti puikia atrakcija, tai 
botanikos sodu, kuris, nuo 
ankstybo pavasario ir vėlybo 
rudens, sutraukia daug lan
kytojų, ne tik vietinių, bet 
daug atvyksta ir iš toliau. 
Vasaros laiku gausu turistų 
ir iš J. A. V. Čia kiekvieną 
akstyvą pavasarį viduje 
vyksta puiki gėlių paroda, 
reprezentuojanti vis skirtin
gą valstybę. Čia taip-gi gali 
susipažinti su gausybe gėlių 
ir augmenų, daugumoj iš šil
tų kraštų. Visame botanikos 
sode gali rasti viso pasaulio 
augmeniją. Vestuvių sezono 
metu, šeštadieniais, daug 
vestuvininkų atvyksta nusi
fotografuoti prie puikiai žy
dinčių gėlių. Dar ankstybas 
pavasaris, o jau daug lanky
tojų susilaukė.

Antroji Atrakcija
Turime pasigėrėti ir kita 

atrakcija, tai tęsiniu Expo-67 
parodos, kuri jau šiemet pra
dės vienuoliktus metus. Tai 
irgi labai puiki vieta laiką 
praleisti labai kultūringai ir 
maloniai. Čia turi progą susi
pažinti su dalyvaujančių val
stybių kultūra, menu, istori
ja, papročiais, jų atsiekimais 
visose gyvenimo srityse. Pa
rodos vietą puošia daug žalu
mynų, gėlių. Veikia restora
nai, parduotuvės ir kitokį

Iš Montrealio Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
Draugijos jubiliejinio bankieto

Didžioji draugijos 50 m. ju
biliejinė šventė praėjo labai 
sėkmingai ir gražiai. Bankie- 
te buvo daug dalyvių—virš 
300. Džiugu, kad dalyvavo ir 
gražus būrys jaunimo. Jie ne 
tik pagražino, bet ir pagyvi
no visą parengimą prie sma
gios muzikos.

Kiekvienas toksai didelis 
parengimas reikalauja daug 
energijos, rūpesčio ir darbo. 
Bet ne veltui, nes tas atlik
tas darbas visuomet yra už- 
rekorduojamas ateičiai prisi
minti.

Šis parengimas tikrai įver
tino ir užtvirtino tuos drau
gijos atliktus labai didelius 
darbus. Bankiete dalyvavo ir 
kitų draugijų ne tik pavieniai 
nariai, bet ir prisiųsti atsto
vai, kurie sveikino ir linkėjo 
mūsų draugijai toliau veikti.

Pirmiausia parengimo da
lyvius pasveikino nuo drau
gijos buvęs vienas iš pirmu
tinių jos pirmininkų M. Gu
das; paskui sveikino nuo Šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nas F. Jucevičius; nuo Šv. 
Onos Pašalpinės Draugijos 
M. Šalčiūnienė sveikino ir 
pridavė dovaną; nuo Šv. Elz
bietos Draugijos sveikino J. 
Tarauskienė ir pridavė porą 
dovanų; nuo Lietuvos Litera
tūros Draugijos sveikino J. 
Urbonavičius ir pridavė do
vaną; nuo Montrealio Lietu
vių Moterų Klubo sveikino 
K. Bendžaitienė ir pridavė 
dovaną.

Iš anksto buvo prisiųsta 
sveikinimų su dovanomis: 
Brolių Millers kompanija su 
$50, Mont. City and District 
bankas su $25, Funeral Di
rectors Alfred Dallarc, Inc. 
su $50, gėlininkas, pas kurį 
visuomet užsakome gėles, 
prisiuntė gražių gėlių buketą 

įvairumai. Šiemet ši paroda 
prasidės 22 d. birželio ir tę
sis iki 4 d. rugsėjo. Žada da
lyvauti naujų valstybių. Bū
kime pasiruošę joje dalyvau
ti.

Liūdnos Žinios
E. Morkevičienė gavo liūd

ną žinią iš T. Lietuvos, kad 
ten staigiai, nuo širdies smū
gio mirė jos sesutės žentas, 
dar jaunuose metuose. Pali
ko giliai sukrėstą šeimą ir ar
timuosius.

Taipgi staigiai mirė E. Du- 
donienė, buvusio montrealie- 
čio B. Petronio uošvė Londo
ne, Ont. Paliko liūdinčią duk
rą Edvyną Petronienę ir jos 
šeimą. Abiejų velionių arti
miesiems gili užuojauta.

Onutė Verbylienė labai 
skaudžiai užsigavo koją. Tu
rėjo kreiptis pas gydytoją.

Šiuo laiku gydytojo prie
žiūroje gydosi skaudžios li
gos apimtas kojas. Ligo
niams linkiu greitai pasveik
ti.

Buvo išvykę į vestuves
A. 0. Kreiviai, Nancy Nor

ris, jos dūkra ir vaikai, taip
gi C. Greibus, buvo išvykę į 
JAV į giminaičio vestuves.

Birželio 23 d. susituokė 
Linda Vaupšytė su kitatau
čiu vaikinu.

Svečiavosi čia
Pas B. M. Šalčiūnus ilgai 

pasisvečiavo Marytės brolis 
Juozas Dailydė; taip-gi buvo 
atvykusi ir brolio duktė su 
vaikais. P.

Toronto, Ont.
RENGIA IŠVAŽIAVIMĄ

Toronto Lietuvių Moterų 
Klubas rengia pikniką birže
lio 18, ant draugų Cibirkų 
far mos. Torontiečiai ir apy
linkės lietuviai kviečiami at
silankyti. Rep.

Garbės stalui papuošti.
Nebus galima išvardinti vi

sus, kurie dalyvavo ir atnešė 
“laimės stalui” dovanų. Jų 
buvo virš 50 tautų. Bet noriu 
pažymėti tuos, kurie buvo 
atvažiavę iš toli ir atvežė do
vanu draugijai. Tai draugai 
Vaginoniai ir Antanas Ker
šys. Tik gaila, kad drg. Ker
šio žmona Kazė, buvusi mū
sų draugijos ilgametė šeimi
ninkė, negalėjo dalyvauti, 
nes pergyveno sunkias ope
racijas ir randasi poilsio na
muose.

Žinoma, sunku suminėti vi
sas tas drauges, kurios sune
šė įvairių skanumynų ir 
paaukojo. Bet negalima pra
leisti nepaminėjus mūsų ga
biosios dekoratorės draugi
jos narės S. Juškienės. Ji sa
lę papuošė jubiliejiniais at
vaizdais. Ir tą viską ji paau
kojo. Visi dalyviai grožėjosi 
jos darbu.

Iš darbininkų noriu pažy
mėti barmanus Lio Šimonelį 
ir Skrupskį. Kadangi vienas 
apsiėmęs dirbti prie baro ne
pasirodė, tai padėjo dirbti 
mūsų kasininko Virbalo sū
nus.

Šis mūsų draugijos paren
gimas taip gražiai bėgo, kad 
iš šalies žiūrint, gavosi vaiz
das, jog šis vakaras yra ne 
vien tik draugijos sukakties 
apvaiščiojimas, bet ir Mon
trealio lietuvių solidarumo ir 
vienybės demonstravimas. 
Taip ir turėtų būti, nes musų 
išeivių gretęs labai retėja. 
Tad lai vienybė tarpe mūsų 
žydi!

Visiems dalyviams, auko
jusiems ir dirbusiems didelis 
ačiū!

J. Vilkelis
M.L.Sūnų ir Dukterų 
P. Dr-jos pirmininkas

PO 133
Montreale 1844 metais su

sikūrė katalikų draugija “In- 
stitut Canadien.” Į trumpą 
laiką visoje provincijoje užsi
registravo ir pradėjo veikti 
virš 100 jos klubų su keletu 
tūkstančių narių.

Draugijos konstitucijoje 
buvo įrašyta, kad reikia mo
dernizuoti katalikų tikėjimą, 
atskirti bažnyčią nuo valsty
bės. Klubų nariais galėjo bū
ti įvairių įsitikinimų arba vi
sai jokiai religijai netikintys 
žmones.

Tas sąjūdis baisiai išgąsdi
no vyskupą Ignace Burget. 
Jis bijojo netekti savo pase
kėjų ir kreipėsi į popiežių Pi
jų IX. Popiežius greitai išlei
do encikliką, kurioje prakei
kė visus, kurie nepasitrauks 
iš tų klubų. Bet ne visi išsi
gando jo prakeikimo ir jo 
piešiamų pragaro kančių.

1869 metais mirė klubo se
kretorius J. Guibord. Jam 
prieš mirtį kunigai bandė 
įkalbėti priimti paskutinį pa
tepimą ir kitas religines pa
slaugas. Bet jis nuo jų griež
tai atsisakė, pareikšdamas, 
kad tai būtų paniekinimas jo 
įsitikinimų. Vyskupas įsakė, 
kad Guibordo palaikai būtų 
palaidoti už kapinių tvoros, 
kur yra laidojami kriminalis
tai ir nekrikštyti vaikai. Klu
bo nariai nesutiko su tokiu 
vyskupo parėdymu, kad pa
vyzdingą pilietį laidotų su 
kriminalistais už tvoros! Jie 
Guibordo lavonui vietą iš
nuomavo protestonų kapinė
se, akmeniniame stalčiuje jį 
sušaldė ir užvedė bylą prieš 
vyskupą.

Byla tęsėsi • šešis metus. 
Galutinas sprendimas buvo 
padarytas Londone, Anglijo
je, kad pavyzdingai gyvenęs 
pilietis turi teisę būti palai
dotas garbingoje vietoje tar
pe savo tautiečių.

Laimėję bylą, velionio

Prisiminsiu mokytojo širdį
Paklausk mane apie vaikystės saulę,— 
aš prisiminsiu klasę—buvusį pasaulį. 
Prisiminsiu mokytojo gerą širdį—saulę, 
ji lyg pavasario daigelį, 
mane gležnutį Saulėn kėlė.
Paklausk mane apie vaikystės laimę,— 
aš prisiminsiu klasės slenkstį, mamą. 
Ji su šypsena patikėjo mano laimės 
estafetę mano pirmajam mokytojui. 
Paklausk mane apie vaikystės rimtį, 
aš prisiminsiu mokytojo malonų veidą, 
rimties raukšlėm padabintą, 
geras jo akis ir balsą, tarytum 
varpo aidą. ,
Prisiminsiu jo pasakas, 
kurios sukurstė mane statyti naują pasaulį, 
kur raudų ir ašarų, niekad, niekad 
nematyti.
Prisiminsiu . . .
1978-V-20, 
Palonuose

Lietuvoje svečiai iš Lenkijos

Vilnius. — Gegužės mėnesio pradžioje Lietuvoje lankėsi 
šie žymūs veikėjai iš kaimyniškos socialistinės Lenkijos: 
LJDP Suvalkų vaivadijos komiteto pirmasis sekretorius Z. 
Bialeckis, LKP CK užsienio ryšių skyriaus vedėjo pavaduo
tojas M. Sadovskis ir Suvalkų vaivadijos vaivada E. 
Zlotožinskis Vilniuje.

Svečiai buvo priimti Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komitete ir plačiai supažindinti su Lietuvos ekonomikos ir 
kultūros pasiekimais Tarybų valdžios metais. Jie taip pat 
susipažino su Vilniumi, pabuvojo Lietuvos draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio šalimis draugijoje.

A. Palionio (ELTA) nuotr.

METŲ LIETUVIŠKO ISTORINIO-REVOLIUCINIO
draugai atlydėjo lavoną prie 
kapinių vartų, kur laukė mi
nia fanatikų, kurie užpuolė 
lydėtojus, akmenimis juos 
sumušė, o karstą sudaužė. 
Lavoną draugai nusigabeno 
atgal į protestonų kapines, ir 
vėl kreipėsi į teismą. Po ke
lių dienų teismo įsakymu bu
vo atsiųsta virš 2,000 mūšiui 
paruoštos armijos, o miesto 
meras su 100 raitosios polici
jos priešakyje karstą palydė
jo į Cotes-des Neiges katali
kų kapines. Nors ten ir vėl 
tūkstantinė minia fanatikų 
laukė, bet nebedrįso pulti. 
Kad fanatikai naktį neiškas
tų lavono su karstu, nuleidę 
duobėn aptvirtino plieno 
štangomis, užpylė kelias to
nas cemento, ir paliko sargy
boje 10 kareivių 24 valan
dom, kol cementas sustings.

Praėjus kelioms dienoms 
vyskupas pademonstravo sa
vo “galybę.” Susišaukęs savo 
pasekėjus jis atšventino tą 
vietą, kurioje buvo palaido
tas tas drąsus kovotojas su 
tamsybės apaštalais. Bet ve
lionis ir šiandien ten amžinai 
tebesilsi . . .

Šis įvykis prieš 133 metus 
turėtų būti ir mums už pa
vyzdį. Daug mūsų tautiečių 
yra pažangūs, remia pažan
giąją spaudą, priklauso prie 
pažangiųjų organizacijų. Jie 
sako: “Kai mirsiu, laidokite 
be religinių apeigų.” Bet 
jiems mirus, jų apekūnai lai
doja juos su religinėms apei
goms, jei ne katalikiškai, tai 
nors pasamdo kitos religijos 
dvasiškį. Kaip būtų gražu, 
kad jų artimieji pildytų ve
lionio valią, o tuos pinigus, 
kuriuos sumoka dvasiškiui, 
paskirtų mūsų spaudai, kurią 
velionis rėmė visą gyveni
mą? Nesiskaityti su mirusio 
prašymu arba įsakymu yra 
negarbingas poelgis.

B. Kvietinskas

VI. Žaromskas

Apie Aleksandrą Gudaitį- 
Guzevičių galima būtų para
šyti neplonesnę knygą, negu 
jo paties parašytas romanas 
“Kalvio Ignoto teisybė.” Šis 
romanas—kovos už tarybinę 
santvarką epopėja. Aleksan
dro Guzevičiaus gyvenimas 
—taip pat kovos už tarybinę 
santvarką epopėja . . .

Iš tikro, šio, prieš septy
niasdešimt metų Maskvoje 
gimusio rašytojo biografija 
įgauna simbolinės prasmės. 
Šeimai persikėlus į Lietuvą 
(tėvas—darbininkas, motina 
—siuvėja), A. Guzevičius ne
pamiršta Gegužės Pirmosios 
demonstracijos, kurią matė 
dar Maskvoje, eidamas dvy
liktuosius metus. Raudonoji 
vėliava tai ne tik dekoracija, 
giliai įsirėžusi atmintin, tai ir 
viso gyvenimo prasmė . . .

Ukmergė, Palanga, vėl 
Ukmergė . . . Čia 1924 m. A. 
Guzevičius tampa komjau
nuoliu, čia 1927 m. priima
mas į partiją. Čionai gimsta 
ir pirmi nedrąsūs rašinė
liai . . . 1927 m. A. Guzevi
čius suimamas. Bylos jam 
nesudaro, stinga įrodymų, 
bet iš gimnazijos pašalina. 
A. Guzevičius atsiduria Kau
ne, stoja į “Aušros” gimnazi
jos septintąją klasę, bet sme
toniškoji žvalgyba vėl me
džioja jaunąjį revoliucionie
rių. LKP duoda nurodymą 
keltis į Tilžę. Po to seka Ka
raliaučius. Bet čia ant kulnų 
jau lipa vokiečių policija. 
Tenka palikti darbą “Balso” 
redakcijoj ir pro Gdanską bei 
Ščeciną jūra keliauti į Tary
bų Sąjungą.

Tokia tai buvo komunisto 
A. Guzevičiaus politinio ir vi
suomeninio gyvenimo pra
džia. O rašytojas A. Guzevi
čius, pasivadinęs A. Gudai
čiu, gimsta buržuazinės Lie
tuvos kalėjimuose, kuriuose 
jis “praleidžia” 1931-38 me
tus. (Partijos pavedimu 1931 
m. jis grįžo nelegaliam dar
bui į Lietuvą.) Kalėjimuose 
A. Guzevičius gilina savo li
teratūrines žinias, o tiesiogi
nė paskata rašyti romaną- 
epopėją buvo pažintis su kai
mo kalviu Antanu Kurklie
čiu, kameros kaimynu. A. 
Kurklietis ir taps kalvio Ig
noto prototipu, o pats roma
nas dar ilgai bręs A. Gudai- 
čio-Guzevičiaus vaizduotėje, 
rašomas ant laikraštinių 
skiautelių, kalėjimo sargų 
atimamas ir naikinams, kol 
bus išspausdintas tik 1948-49 
metais.

Išėjęs iš kalėjimo 1938 m., 
A. Guzevičiaus Kauno uni
versitete studijuoja laisvo 
klausytojo teisėmis, o 1939 
m. vėl ištremiamas iš Kauno. 
Tačiau išaušta diena, kai iš 
Kauno bėga A. Smetona, o 
A. Guzevičius grįžta į Kau
ną. Dabar jo biografija ima 
atrodyti kiek kitaip. Liaudies 
seimo, vėliau Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatas. LKP CK narys, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputatas, Lietuvos TSR 
Vidaus reikalų liaudies komi
saras . . . Tiesa, kuriamąjį 
respublikos darbą nutraukia 
karas, A. Guzevičiui tenka 
vėl pasitraukti. Evakuacijoje 
jis ruošia partizanus, organi
zuoja jų gabenimą į Lietuvą. 
Ir štai čia, priešingai romėnų 
sentencijai, kad, gaudžiant 
ginklams, mūzos tyli, A. Gu
zevičius vėl virsta A. Gudai
čiu ir, cituojant jį patį, pra
deda “trečią kartą rašyti is
torinį romaną apie revoliuci
ją Lietuvoje ...”

Išvijus fašistinius okupan
tus, generolas-majoras A. 
Guzevičius skiriamas Lietu
vos TSR Valstybės saugumo 
liaudies komisaru, vėliau va
dovauja Kultūros-švietimo 
įstaigų komitetui, o 1947-50 
m. jis—Grožinės literatūros 
leidyklos direktorius. Čia šių

ROMANO KŪRĖJAS

A. Gudaitis Guzevičius
eilučių autoriui teko geriau 
asmeniškai pažinti A. Guze- 
vičių: niekada manęs nepa
lieka nuostabos jausmas, kad 
tiek persekiotas ir grūdintas 
žmogus, vėliau aukšto rango 
karininkas, turįs visokeriopą 
kovos patirtį su viešais ir už
simaskavusiais respublikos 
priešais, sugeba būti papras
tas, žmogiškas, jautrus vi
siems darbuotojams. Ir juo 
“mažesnio rango” buvo tie 
darbuotojai, tuo jiems ati
desnis buvo leidyklos direk
torius . . .

Deja, A. Guzevičius vėl 
panoro būti tik A. Gudaičiu, 
ir leidyklos darbuotojai iš 
karto pajuto ko netekę. Tarp 
archyvinės medžiagos kelia
mų dulkių, tarp augančių 
rankraščių piramidžių, nesu
tepančių ant rašomojo stalo, 
A. Gudaitis kuria naują epo
pėją—keturių tomų romaną 
“Broliai.” Šiame romane 
vaizduojamas kareivių sukili
mas 1920 m. Aukštojoje Pa
nemunėje, pagrindiniai vei
kėjai—broliai Varkaliai, bet 
romane pasirodo ir Karolis 
Požėla, ir Juozas Greifenber- 
geris, ir visa tuometinės bur
žuazinės tikrovės panorama. 
, 1953 m. A. Guzevičius vėl 

pašaukiamas į Lietuvos TSR 
kultūros ministro postą (dir
ba tą darbą iki 1955 m.), ir 
kai iš naujo pasineria vien į 
kūrybinį darbą, lieka dar vi
suomeninė veikla—Lietuvos 
TSR Taikos gynimo komite
tas, Lietuvos Rašytojų są
jungos valdyba ir prezidiu
mas ... Ir taip iki pat mir

KOVOJE UŽ TEISĘ Į DARBĄ, DUONĄ IR GYVENIMĄ 
Vakarų Vokietijoje [Vokiečių Federatyvinėje Respublikoje] 
jau 6 metai, kai Vakarų Vokietijoje paskelbtas vadinamasis 
“nutarimas apie radikalius elementus,” atimantis teisę į 
darbą pagal profesiją komunistams, kairiesiems social-de- 
mokratams, jaunimo ir profsąjunginių organizacijų aktyvis
tams.

Per praėjusius 6 metus teisės į darbą pagal profesiją 
neteko daugiau kaip 4000 žmonių. Tai dėstytojai, juristai, 
auklėtojai ir gydytojai, geležinkeliečiai ir profsąjungų akty
vistai, jaunimo sąjungų lyderiai. TASS-o nuotr.

PER DAUG
ADVOKATŲ?

Vėliausi apklausinėjimai 
pačių advokatų parodo, kad 
net 48 procentai yra tokios 
nuomonės. Nepakankami 
jiems klientų, varžybos pe? 
didelės, sunku išsiversti. Tik 
7 procentai advokatų sako, 
kad šios profesijos žmonių 
yra nepakankamai, turėtų 
būti daugiau.

ties, išplėšusios jį iš kūrėjų 
tarpo brandžiausių svajonių 
ir atkaklaus darbo pajėgu
me. Paskutinieji A. Gudaičio 
darbai—dviejų tomų roma
nas “Sąmokslas” (kur, pa
naudojus ir autobiografinius 
motyvus, kalbama apie fašis
tinį 1926 m. perversmą), 
apysakos “Juodoji torpeda” 
ir “Spalio komisaras,” kurių 
pagrinde —vaikystės įspū
džiai . . .

Romano “Kalvio Ignoto 
teisybė” pagrindu parašyta 
drama išvydo rampos šviesą 
Vilniuje, Akademiniame dra
mos teatre (1950 m.), 1956 
m. pasirodė to paties pavadi
nimo filmas. Už šį romaną 
1951 m. paskirta TSRS Val
stybinė premija, už romaną 
“Sąmokslas” 1967 m.—Res
publikinė premija.

A. Gudaitis-Guzevičius yra 
ir dar poros dramų, pastaty
tų Šiaulių ir Panevėžio teat
ruose, autorius, yra rašęs 
apsakymų, paskojimų vai
kams, o ankstyvoje jaunys
tėje labai aktyviai dalyvavo 
antifašistiniuose ir komunis
tiniuose leidiniuose.

A. Gudaitis-Guzevičius pir
masis sukūrė istorinį romaną 
apie revoliucines kovas Lie
tuvoje. “Kalvio Ignoto teisy
bė” prisodrinta folkloro, ir 
tas folkloras—ne mechaniš
kai prisegta prijuostė ar už
mesta milinė, folkloru roma
ne kvėpuoja viskas—perso
nažų mąstysena ir kalbos, 
gamtos vaizdai ir etnografi
nės detalės. Ir štai po tomis 
lietuviškomis milinėmis pla
ka kovingos proletarų šir
dys.

Taip apjungęs į darnią vi
sumą internacionalizmo idėją 
ir tautinę lietuviškąją formą, 
šventai tikėdamas tuo, ką sa
ko, ir mokėdamas įtikinti 
skaitytoją, A. Gudaitis-Gu
zevičius įžengia į lietuvių li
teratūros panteoną kaip pir
masis revoliucinio epo kūrė
jas. Šešiolikmetis Ukmergės 
komjaunuolis, brandindamas 
savo talentą ne literatų kavi
nėse, bet kalėjimuose, prak
tiškai išsprendė socialistinio 
realizmo problemą savo kūri
niuose, tarp kurių “Kalvio 
Ignoto teisybei” turbūt ati
tenka pirmojo smuiko vaid
muo. V. Sirijos Gira

TŪKSTANČIAI
UŽSIMUŠA KRISDAMI

Daugiausia žmonių šioje 
šalyje užsimuša automobilių, 
sunkvežių bei dviračių avari
jose. 1976 metais tokiose ne
laimėse žuvo net 46,700. 
Paskui seka kritimai nuo 
stogų, kopėčių ir kitos pana
šios nelaimės. Jose 1976 me
tais žuvo (užsimušė) 14,300 
amerikiečių.
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TĖVŲ DIENOS PROGA

SVEIKINAME

Jurgį Stasiukaitį
Žinome kad mūsų mylimiausiam vyrui ir tėveliui, 

Jurgiui Stasiukaičiui, brangiausia dovana, tai prisi
dėjimas prie palaikymo “Laisvės.”

Tokiu būdu sveikas mielas Jurgi, brangus tėvai 
ir tėveli! Vietoje asmeninių dovanų, mes įteikiame, 
Tavo vardu, “Laisvės” paramai $100.

Ilgiausi Metų!

Žmona—SOFIJA STASIUKAITIENĖ 
Sūnus-FRANK BRAŽINSKAS
Marti-JANET

Anūkės —TAMMY, KAREN ir ELIZABETH 
Fairview, N. J.—Amityville, N. Y.

“LAISVĖS” REIKALAI
Aukomis gavome nuo gegužės 15 d. iki birželio 6 d. seka

mai:
LLD 28 kp., Waterbury, Conn., pelnas nuo 4/23 Moterų

dienos minėjimo pietų, per M. Svinkūnienę. $150.00

Mirė

ĮVAIRIOS ŽINIOS
IR “NELAIMINGA” 
TA CALIFORNIJA

San Francisco. — Pernai 
ją kankino labai didelė saus
ra ir dėl to tūkstančiai girio
se kilo gaisrų. Šiemet kita 
bėda: Per žiemą nuo lietaus 
pridygo ir užaugo aukštų ža
lių-rudu žolių, kurios labai 
greitai užsidega. Užtenka 
numesti degančią cigaretę 
arba degtuką, ir gaisras! Šį 
pavasarį giriose jau įvyko 
daugiau kaip 1,000 gaisrų. 
Gaisragesiai bijo, kad šiais 
drėgnais metais Californijoje 
įvyks daugiau gaisrų, negu 
pernai labai sausais metais!

DAR VIENAS BAUBAS 
AMERIKIEČIAMS 
GĄSDINTI

Chicago, ILL. — Gegužės 
6 dieną čia kalbėdamas šios 
šalies gynybos sekretorius 
Harold Brown gąsdino ame
rikiečius Tarybų Sąjungos 
laivynu. Jis esąs toks galin
gas, jog jis ne tiktai lengvai 
pajėgtų apsaugoti ir apginti 
Tarybų Sąjungos pakraščius, 
bet dar pasiektų ir sudemo- 
ralizuotų mūsų Amerikos 
vandeninius susisiekimus toli 
nuo Tarybų Sąjungos. Todėl, 
žinoma, Mr. Brown ragina 
daugiau dėmesio ir pinigų 
skirti Amerikos laivynui plė
sti ir tobulinti. Jo kalbos tik
slas juk ir buvo pagąsdinti 
Kongresą.

PASMERKĖ ŠALTOJO 
KARO POLITIKĄ 
AFRIKOJE

Washingtonas. — Juodųjų 
Kongresmanų Kokusas, ku
ris susideda iš 15 narių, pa
smerkė Carterio vyriausybės 
vedamą taip vadinamą “šal
tojo karo politiką” Afrikoje. 
Kokusas kritikuoja preziden
tą Carterį, kad jis pildo savo 
patarėjo Brzezinskio pavojin
gus patarimus, kad būk Ta
rybų Sąjunga ir Kuba sudaro 
Afrikoje šios šalies intere
sams pavojų.

Juodųjų Kongresmanų Ko- 
kuso pirmininkų yra kon- 
gresmanas Parrent J. Mi
tchell, demokratas iš Mary
land valstijos.

IZRAELIO KOMANDOS 
VĖL ĮSIVERŽĖ I LIBANĄ

Gautas pranešimas, kad Iz
raelio armijos vienetas vėl 
buvo įsiveržęs į pietinį Liba
ną ir sunaikino “palestiniečių 
bazę.” Pranešimas iš Tel 
Aviv sako, kad penki palesti
niečiai buvo užmušti ir sep
tyni sužeisti, ir du Izraelio 
kareiviai žuvo, o aštuoni su
žeisti. Pranešimas įsiveržimą 
laiko gerai pavykusiu.

Dabar kyla klausimas: Juk 
pietiniame Libane veikia 
Jungtinių Tautų taikai 
palaikyti armija, tai kur ji 
buvo, kad Izraelio įsiveržė
liams neužkirto kelio?

New Delhi, Indija. — Bu
vusios premjerės Indira Gan
dhi automobilį reakcininkai 
užpuolė ir apmėtė akmenimis 
bei buteliais, bet jos nesužei- 
dė.

PAGEIDAUJA, KAD 
AMERIKIEČIAI 
SUGRĮŽTŲ

Geneva. — Birželio 7 dieną 
čia prasidėjo Jungtinių Tau
tų Tarptautinės Darbo Orga
nizacijos, iš kurios, kaip ži
nia, Jungtinės Valstijos savo 
atstovybę yra ištraukusios 
konferencija, kuri tęsis tris 
savaites. Konferenciją atida
rydamas kanadietis Joseph 
Morris pareiškė pageidavi
mą, kad Jungtinės Valstijos 
pakeistų nusistatymą ir į or
ganizaciją sugrįžtų. Tai pa
geidavimas ne tik Morris, 
bet didelės daugumos atsto
vų.

Konferencijos prezidentu 
išrinktas meksikietis Pedro 
Ojedo.

United Nations, N. Y. — 
Čilės fašistinis režimas pra
neša, kad jis pagaliau įsileis 
Jungtinių Tautų delegaciją 
patyrinėti žmogaus teisių pa
dėtį. Jau 1975 metais buvo 
pradėta reikalauti tokios de
legacijos įleidimo.

NACIAI GALĖS 
DEMONSTRUOTI

Washingtonas. — Aukš
čiausias Teismas atmetė Chi- 
cagos priemiesčio Skokie rei
kalavimą leisti uždrausti na
cių partijai ruošti viešą de
monstraciją gatvėmis ir nešti 
iškėlus svastiką. Demonstra
cija ruošiama birželio 25 die
ną.

Skokie yra tirštai apgy
ventas žydais. Nacių demon
stracija ir yra ruošiama pa
rodymui savo antisemitinio 
nusistatymo. Teismo patvar
kymas—svarbus nacių laimė
jimas.

SKAUDUS
PRALAIMĖJIMAS

Springfield, Ill. — Įvyko 
tai, ko beveik niekas nesiti
kėjo: Illinojaus valstijos sei
melis atmetė Lygių Teisių 
Pataisymą prie konstitucijos. 
Iki šiol 35 valstijos yra patai
symą užgyrusios. Dar reikia 
trijų valstijų užgyrimo, idant 
jis taptų dalimi konstitucijos. 
Pataisymo šalininkai daug 
vilčių dėjo į laimėjimą Illino
jaus valstijoje.

Už pataisymą paduota 101 
balsas, o prieš 64. Bet laimė
jimui reikia dviejų trečdalių 
daugumos. Taigi, trūko tik 6 
balsų.

JIEMS “DIEVAS TAIP 
ĮSAKĘS”

Religinė sekta, kuri vadi
nama “mormonais” ir kurios 
sostinė yra Salt Lake City, 
iki šiol neleisdavo juodiems 
parapijonams būti jos kuni
gais. Bet dabar jos vadai sa
ko, kad jiems “dievas pasiro
dė ir įsakė” tą nusistatymą 
pakeisti. Todėl dabar jie pa
tvarkė, kad ateityje ir spal
votas žmogus galės tapti ku
nigu.

Mormonai savo bažnyčia 
vadina “Church of Jesus 
Christ of Later-Day Saints.” 
Ji turinti tik virš 4 milijonus 
pasekėjų.

Sofija Stasiukaitienė ir šeima, Fairview, N. J., pro
ga Jurgio Stasiukaičio 85-to gimtadienio .... 100.00 

Sofija Stasiukaitienė ir sūnūs Frank Bražinskas su
šeima, sveikina Jurgį Stasiukaitį Tėvų Dienos proga 100.00 

Joseph Lugauskas, Brooklyn, N. Y............................... 50.00
Jono Gasiūno Miami Klubo šėras—pavestas “L” per

V. Gasiūnienę.......................................................50.00
LDS55kp., Cleveland, Ohio, per J. Petraus.................. 25.00
Andy ir Aldona Anderson, Marmora, Ont., Canada, 

prisiminimui tėvelio, V. Žilinsko, kuris mirė 
1958 m. birželio 13 d.................................20.00

Julia Lazauskienė, So. Ozone Park, N. Y., prisimini
mui mirusio vyro Jono . . . .................................... 10.00

J. Eitutis, Cleveland, Ohio, per J. Petraus...................10.00
Elenora Sungailienė, Oceanside, N.Y............................ 10.00
Charles Bukas, New Hyde Park, N. Y..........................10.00
B. Kvietinskas, Montreal, Que., Canada.....................10.00
John Thamasun, Flin Flon Man., Canada.................... 10.00
Juozas Paukštaitis, Miami, Fla., per N. lešmantienę. 10.00 
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y............................ 10.00
Frank Balnys, Toronto, Ont., Canada.......................   .5.00
J. Petraus, Cleveland, Ohio............................................ 5.00
Joseph Makul, New Haven, Conn...................................5.00
Robert Sherelis, Webster, N. Y.......................................3.00
Anna Noreika, Richmond Hill, N. Y................................3.00
K. Žemaitis, Rochester, N. Y...........................................2.00
Mrs. B. Kaluses, Fitchburg, Mass................................... 2.00
Juozas Kuica,La Salle,Que.,Canada,per P.Bendzaitienę 1.00 
J. Stukas, Montreal, Que., Canada, perP. Kisielienę . . .1.00 
F. Kontenis, Rochester, N. Y. ....................... 1.00

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

BINGHAMTON, N. Y.

Prisiminimui mano motinos
Šių metų birželio 22 d. sukanka 57 metai kai ilsisi 

amžinai mano motina. Aš negaliu užmiršti Jūsų 
vargų ir rūpesčių Jūsų gyvenime.

JONAS VAICEKAUSKAS - Sūnus

DRUSKININKUOSE, LIETUVOJE

Mirus

Antanui Dagiui
Reiškiame gilią užuojautą broliui Walteriui Ker- 

šuliui ir jo žmonai Bronei, taipgi visiems kitiems 
artimiesiems.

SOFIJA ir JURGIS STASIUKAITIS
Fairview, N. J.

MIAMI, FLA.

MIRUS MUSŲ MOTINAI

Margaretai Cvirkienei
Mieloji mano motina mirė 1978 metų birželio 2 

dieną. Tu, Motule, ne veltui ilgą amžių gyvenai 
šiame pasaulyje, Tavo darbu ir rūpesčiu išauginai 
savo vaikus. Lai būna Tau amžina ramybė. Šio liū
desio momentu ir ateityje mes minėsime Tave kaip 
motiną ir mūs auklėtoją.

Sūnus ir marti RUČINSKAI

M

MIAMI, FLA.

Mirus

Margaret Cvirkienei
1978 m. birželio 2 d.

Reiškiame širdingą užuojautą velionės sūnui, jo 
žmonai, jos anūkams ir visiems artimiesiems.

E. F. Mankauskai

S. Demutrieff J. Krasnickas
M. Kvietkas E. Stankus
E. Vitartienė S. Danis
M. Koch M. Buržienė
A. Bečienė P. M. Pocius
S. J. Nanorviak S. M. Kissel
N. Procyszyn V. Bovinas
T. Kalinchuk A. Kowal
M. Navickas A. N. Iešmantai
S. Trihonuk J. Smalenskas
N. Tamošiūnas I. Chalkis
S. Kanapė A. Švėgžda
J. Andrus J. Zutra

Walteris Brazauskas
Gavome telefonu praneši

mą iš Hartford, Conn., kad 
ten praeitą pirmadienį po il
gametės sunkios ligos iš gy
vųjų tarpo amžinai išsiskyrė 
Walteris Brazauskas, solis
tės Helenos Brazauskienės 
gyvenimo draugas, buvęs 
niujorkietis ir ilgametis pa
žangiajame Amerikos lietu
vių judėjime veikėjas. Kaip 
žinoma, per pastaruosius ke
letą metų mūsų draugas 
Walteris buvo kankinamas 
tos nelabosios “Parkinson” li
gos, paverstas invalidu. Pali
ko liūdinčius žmoną ir daug 
draugų. “Laisvės” kolektyvo 
giliausia užuojauta visiems.

Walterio palaikai palaidoti 
ketvirtadienį, birželio 15 d. 
Bet apie laidotuvės bus se
kančiame “Laisvės” numery
je.

KOVA SU NARKOTIKŲ 
ŠINKORIAIS

Bostonas. — Reikia pripa
žinti, kad šiame didmiestyje 
pusėtinai gerai vyksta kova' 
su visokių narkotikų šinko- 
riais. Tiktai paskutiniais 10 
mėnesių tapo per slaptus 
agentus suareštuota 900 to
kių šinkorių. Kas įdomu, tai 
kad net 93 procentų suareš
tuotų šinkorių tapo teismo 
pripažinti kaltais ir nubausti.

Daugiausia yra pasižymėję 
narkotikų šinkorių medžioji
me Albert LaFontaine ir 
John Ulrich, žinomi kaip 
“Chico and the man.”

Kinshasa, Zaire. — Čia 
lankydamasis birželio 7 d. 
Kinijos užsienio reikalų mi
nistras Huang Hua pažadėjo 
Mobuto režimui visokeriopą 
pagalbą jo kovoje prieš suki
lėlius.

Serga
S. Simas išbuvęs ligoninėje 

apie dvi savaites, sugrįžo na
mo, bet dar vis po daktaro 
priežiūra.

Linkime draugui greit su- 
sveikti. IM

MIAMI, FLA.

Parsiduoda
Trijų kambarių apart- 

mentas pilnai baldais iš
ruoštas. Namas turi 30 
apartmentų. Neįleidžiami 
įnamiai su vaikais bei gy
vuliais. Namas randasi 
arti restaurantų, krautu^ 
vių ir busų. Apžiūrėjimas 
—$51 kas trys mėnesiai. 
Kaina $10,000.

Marie Koch
17300 N. E. 23rd Ave. 
No. Miami Beach,

Florida 33160

Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 10 1).
LDS 1 kp. ir 13 kp. rengia 

filmų rodymo popietę su už
kandžiais, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka $2.50.

Atsiprašome
Povilo Ventos rašte perei

tame numeryje kuriame dė
koja Aido Choro vardu, įvy
ko klaida. Praleista J. La
zauskienės vardas, kuri 
aukojo chorui $10 prisimini
mui savo mirusio vyro Jono, 
o Algerdo ir Silvijos Bukų 
auka turėjo būti $20, o ne 
$10. Redakcija

Binghamton, N. Y.
Birželio 2 dieną mirė Helen 

Wežienė, ilgametė šio miesto 
gyventoja. Po tėvas buvo 
Helen Cerkesiutė, gimus 
1910 metais, Panevėžio apy
linkėje. Jos gyvenimo drau
gas Dzidorius Wezi mirė 
prieš 5 metus.

Abudu buvo pažangiečiai, 
priklausė prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo, Lietu- ' 
vių Literatūros Draugijos ir 
L. T. Namo Bendrovės. Kai 
gyvavo Aušros Choras, jie 
dainavo jame. Be to, Dzido
rius buvo geras aktorius. Jie 
išaugino dukterį ir sūnų. 
Duktė ištekėjus ilgai sirgo. 
Tėvai turėjo panešti didelį 
skausmą. Ji mirdama paliko 
dukterį Heleną. Sūnus Pet
ras buvo vedęs "svetimtautę 
ir susilaukė keleto vaikų bei 
anūkų.

Sūnus Petras paprašė ma-| 
ne prie motinos karsto pakal
bėti. Taip ir buvo padaryta. 
Tai reiškia, kad velionė buvo 
palaidota laisvai. Tai didelė 
Petrui garbė, kad išpildė mo
tinos pageidavimą.

Lavonas buvo pašarvotas 
Bednarsky šermeninėje ir 
birželio 5 dieną palaidotas 
Spring Forest kapinėse šalia 
jos vyro.

Ilsėkis, miela drauge, pa
baigus gyvenimo kelionę.

J. Vaicekauskas

Moterų klubo 
narėms

Antradienį, birželio 20 d., 
2 vai. po pietų, įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Dalyvaukime vi
sos. Valdyba

Brockton, Mass.
Mūsų Lietuviu Literatūros 

Draugijos 6 kuopos susirinki
mas įvyko pas Chas. Ustupą, 
27 Cleveland Ave. Aptarėme 
“Laisvės” ir “Vilnies” reika
lus ir visą mūsų veiklą. Susi
rinkime paaiškėjo, kad du 
brocktoniečiai rengiasi va
žiuoti į Lietuvą su “Laisvės” 
ruošiama ekskursija. Tai 
Charles Beron ir Jose Vasa
ris, Amerikoje gimus ir 
augus ir Lietuvos dar nema
čius.

Kuopos narės Lina Smith 
ir Katrina Butkus paruošė 
stalą su labai skaniais val
giais, o Anne Markevičienė 
padalino po stikliuką “stip
riosios.” Ir taip praėjo visa 
popietė gražioje nuotaikoje.

Sekantis 6 kuopos susirin
kimas įvyks liepos 2 d. toje 
pačioje vietoje. Prasidės 2 
vai. po pietų.

Charles Ustupas

Pittsburgh, Pa.
Gegužės 28 dieną Lietuvių 

draugijos kapinėse įvyko mi
rusių pagerbimas. Prasidėjo 
2 vai. po pietų. Pagerbimo 
programą atliko Veteranų 
575-tas postas-kuopa. Pa
gerbti mirusius, papuošti sa
vo artimųjų kapus suvažiavo 
daug žmonių.

Kapinių draugijos moterys 
turėjo pagaminusios įvairaus 
maisto ir atvežė į kapinių na
mą. Dauguma atvykusių į 
kapines valgė vietoj, o kiti 
maistą vežėsi namo.

Kapinės yra prižiūrimos la
bai gražiai ir tvarkingai. Ka
pinių komitetui didelis lietu
viškas ačiū. J. K. M.

BRIEFS

Yolanda King
Yolanda King, daughter of 

the late Dr. Martin Luther 
King, is opening a program 
in Atlanta, Ga., called “In
ter-Arts Explosion” —be
cause she, like her father, 
has a dream. She says her 
goal’s the same as her dad’s, 
but she sees the theater as 
her mission, a place where 
she can see “my society and 
where it is.” Her mother, 
Corretta Scott King, widow 
of Dr. King was recently 
awarded honorary Doctorate 
of Humane Letters at Dillard 
University in New Orleans.

* * *
Two women have filed a 

lawsuit against former 
President Richard M. Nixon, 
charging that he is profiting 
from illegal acts committed 
in office. One of them, Ms. 
Anderson, said “it really 
does seem obscene to me 
that as taxpayers we are al
ready supporting a pension 
for Mr. Nixon. “Why should 
he be able to derive benefits 
from essentially wrong-doing 
in office?”

* * ♦
One of the specialists of 

foods says that best food for 
the heart is wheat germ. He 
means fresh wheat germ. 
When you open the contain
er, smell it. If rancid you will 
notice it at once.

If rancid, wheat germ can 
do great harm, even to indu
cing stomach cancer. If 
fresh, it can supply enor
mous benefits to the heart 
victim.

* * *

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

One of the nice places for 
vacation is Arrow Park Re
sort, Monroe, N. Y. It’s 40 
miles from New York City. 
There is fresh water lake for 
fishing and swimming; wood 
trails for hiking; playground 
and picnic facilities. In 
months of July and August 
there will be films shown ev
ery Friday night and folk 
dancing every Saturday 
night. Rooms are available 
for weekends, weekly and 
seasonal.

* * *
Valeria Gasiunas left for 

Lithuania Monday, June 
12th for a three months vis
it. Time flies fast and all of 
us who have been visiting 
the homeland wishes to go 
back again. Nothing can re
place that place in your 
heart where you were born 
and spent your youth. Use




