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KRISLAI
“Kas valdo mūsų Ameriką” 
Suktybių ir eikvojimų kaina 
Betgi reikia rezultatų 
Detentė praktikoje 
Jis turėtų eit laukan

A. BIMBA
Kas šiandien valdo mūsų 

Ameriką?” Ogi ta pati senoji 
klika,” atsako Kalifornijos 
universiteto sociologas Mau
rice Zeitlin. Ji ją valdė jau 
1960 metais ir tebevaldo 
šiandien, tik dar drūčiau ir 
aštriau.

Tai “klika,” kuri tesudaro 
1 procentą šios šalies gyven
tojų, bet valdo 25 procentus 
viso šalies turto, kai tuo tar
pu pusė (50 procentų) gyven
tojų tevaldo 3 procentus tur
to. #

Štai dar kitas labai įdomių 
duomenų iš mūsų nūdienio 
amerikinio gyvenimo žiups
nelis.

Sveikatos, apšvietos ir ge
rovės departamento inspek
torius Thomas D. Morris sa
ko, kad šiame departamente 
kasmet suktybėmis, korupci
ja bei netvarkingumu išeik- 
vojama nuo $6,500,000,000 
iki $7,400,000,000.

O dar baisesnė istorija su 
Federalinės ekonominės asis- 
tencijos įvairiomis progra
momis. Čia suktybėmis, ap
gavystėmis ir netvarkingu
mu kasmet išeikvojama nuo 
$12,000,000,000 iki $15,000,- 
000,000, o gal net iki 
$25,000,000,000!

Tarybų Sąjungos energin
gai puoselėjama detentės 
(taikaus sugyvenimo) politi
ka nėra tiktai tušti žodžiai. 
Štai tik kelių paskutinių sa
vaičių rezultatai: Ji padarė ir 
pasirašė nepuolimo, draugiš
kumo ir bendradarbiavimo 
ekonomikoje ir kultūroje su
tartį pirmiausia su Afganis
tanu, paskui su Vakarų Vo
kietija, o šiomis dienomis ir 
su Turkija.

O čia dar neįskaityta nese
niai Tarybų Sąjungoje lanky
masis Meksikos prezidento ir 
Švedijos karaliaus, bei Tary
bų Sąjungos prezidento lan
kymasis Jugoslavijoje.

Tai vis istoriniai pasieki
mai ir laimėjimai tarptauti
niuose santykiuose ir didelis 
įnašas į pasaulinės taikos rei
kalą.

□
Spaudoje plačiai komen

tuojama Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos nusi
ginklavimo sesijoje birželio 
22 dieną pasakyta Ginklų 
Kontrolės ir Nusiginklavimo 
Agentūros direktoriaus Paul 
C. Warnke pasakyta kalba. 
Mat, savo kalboje Warnke 
užtikrino pasaulį, kad dery
bos tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų dėl ginklų 
kontrolės nėra “užšalusios,” 
kad jose jau padarytas arba 
daromas “žymus progresas” 
ir t. t.

Betgi tos derybos jau ke
linti metai tęsiasi. “Progre
so” neužtenka, jam labai, la
bai laikas konjcrečiams rezul
tatams, pasiekimams, susita
rimams pasirodyti. Kodėl jų 
nesimato? Štai kur žmonijoje 
tomis derybomis nusivylimo 
šaltinis. Kodėl apie tai 
Warnke nė žodžio? Ar ne to
dėl, kad kaltininkais dėl sto
kos rezultatų yra mūsų pre
zidentas Carteris ir jo pata
rėjas Brzezinskis?

Prez. Brežnevas aštriai
kritikavo Amerikos politiką
Minskas, Bielarusija. — 

Čia kalbėdamas Tarybų Są
jungos prezidentas Leonidas 
Brežnevas plačiai apsistojo

Belgradas. — Čia kalbama, 
kad Kinijos Komunistų Par
tijos pirmininkas Hua Kuo- 
feng kada nors rugpjūčio mė
nesį su vizitu lankysis Jugo
slavijoje ir Rumunijoje. Tai 
būtų pirma jo kelionė į Euro
pą po to, kai 1976 metais jis 
užėmė komunistų vadovybė
je Mao Tse-tungo vietą.

Unijos už trumpesnę 
darbo savaitę

Indianapolis, Ind. — India
na valstijos Ajnerikos Darbo 
Federacija-Industrinių Orga
nizacijų Kongresas (AFL- 
CIO; savo konvencijoje bir
želio pradžioje jie vienbalsiai 
užgyrė Kongresan įneštą bi- 
lių “H. R. 11784,” kuris, ta
pęs įstatymu, sutrumpintų 
darbo savaitę iki 37 valandų 
be numušimo algų. Bilių pa
siūlė kongresmanas John Co
nyers, demokratas iš Michi- 
gano, šių metų kovo 22 die
ną.

Manoma, kad ir visų kitų 
valstijų darbo unijos paseks 
Indiana valstijos unijų pa
vyzdį ir bilių užgirs.

Washingtonas. — Šios ša
lies valdžia ragins Egiptą pa
teikti savo konkrečius pasiū
lymus dėl Izraelio okupuotų 
arabų žemių ateities. Tokie 
pasiūlymai, girdi, padėtų at
naujinti derybas.
CLEVELANDO MERAS 
ATSIDUODA LIKIMUI

Cleveland, Ohio. — Ka
dangi Valstijos Aukščiausias 
teismas pripažino surinktus 
piliečių balsus už mero Kuni- 
cho pašalimą legališkais, tai 
jo likimas dabar bus referen
dumu išspręstas.

Kalbant apie Mr. Brzezins- 
kį. Jis yra nepagydomas, už
kietėjęs reakcininkas, deten
tės priešas. Visuose šalies 
kampuose pradėjo kilti balsai 
už jo pašalinimą iš tos vietos.

Reikalavimų taip daug ir 
jie tokie garsūs, kad, matyt, 
ir prezidentas juos ignoruoti 
nebegalėjo, ir viešai prabilo. 
Girdi, nedarykite Brzezins- 
kio tarptautiniuose reikaluo
se atpirkimo ožiu. Jis tėra 
mano patarėjas. Aš ir tiktai 
aš už viską atsakau . . .

Nesinori tikėti, kad šitoks 
prezidento užtarimas ir teisi
nimas nuramins balsus už 
reikalavimą Brzezinskį vary
ti laukan iš patarėjo vietos. 

prie Jungtinių Valstijų san
tykių su Kinija politikos. Jis 
ją išvadino “trumparegiška 
ir labai pavojinga politika,” 
nes ji yra nukreipta prieš 
Tarybų Sąjungą. Brežnevo 
kalba buvo paskelbta televi
zijoje ir susilaukė plačių ko
mentarų užsienio spaudoje.

Prez. Brežnevas taip pat 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos ir kitos NATO šalys ne- 
siinteresuoja nusiginklavimo 
klausimu. Jis reikalavo, kad 
Vakarai teigiamai atsilieptų į 
vėliausi Tarybų Sąjungos pa
siūlymą abiems pusėms žy
miai sumažinti savo karines 
jėgas Centrinėje Europoje.

Brežnevas nurodė, kad Ta
rybų Sąjunga deda visas pa
stangas pagerinti labai pa
blogėjusius santykius su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Izraelis jau atmetė 
Egipto pasiūlymą

Jeruzalė. — Izraelio val
džia jau atmetė Egipto pa
siūlymą taikos reikalais, nors 
tie pasiūlymai dar nebuvo 
viešai paskelbti. Užteko juos 
nugirsti.

Pasiekimui susitarimo, sa
koma, Egiptas pasiūlė, kad 
Izraelis sugrąžintų Jordanui 
jo okupuotą teritoriją vakari
nėje Jordano upės pusėje, o 
Gazo sritį Egiptui.

Tuo tarpu gydytojai sako, 
kad Izraelio premjeras Me
nachem Begin serga cukrali
ge (diabitu). Bet pabrėžiama, 
kad jo susirgimas yra tik 
lengvo pobūdžio ir nepavo
jingas.

Pekinas. — Dvi dienas Ki
nijoje lankėsi Amerikos For
do kompanijos prezidentas 
Henry Ford 2d. Nieko nesa
koma apie jo viešnagės misi
ją.

Sugrįžo labai pasitenkinęs viešnage

Muhammad Ali ir jo žmona Veronica
Birželio 21 dieną po dešim

ties dienų viešnagės Tarybų 
Sąjungoje sugrįžo buvęs pa
saulinis bokso sporto čempio
nas Muhammad Ali ir jo 
žmona Veronika. Jau Kenne
dy aerodrome jį pasitiko bū
rys reporterių ir apipylė 
klausimais apie jų patyrimus 
socialistinėje šalyje. Ali 
jiems atsakė, kad jis sugrįžo 
su geriausiais įspūdžiais. Jis 
rado tarybinius žmones labai 
draugiškus ir gražiai gyve
nančius. Niekas jų ten nese
kiojo ir jokių įsakymų neda
vinėjo. Ėjo kur norėjo, kal
bėjosi su kuom tik norėjo.

Milžiniška demonstracija 
prieš statymą 

branduolinės įmonės

Jugoslavijos komunistų
partijos suvažiavi as

buvęs sėkmingas

Seabrook, N. Y.—-Birželio 24 dieną New Hampshire val
stijos liaudis vėl parodė savo galingą pasipriešinimą staty
mui branduolinės įmonės. Jie puikiai numato jų sveikatai ir 
gyvybei pavojų nuo radiacijos ir jam griežtai priešinasi. 
Net pripažįsta, kad šioje protesto demonstracijoje dalyva
vo daugiau 20,000 žmonių. Jų neatgrasino nei prisiminimai 
iš praeitų metų panašios protesto demonstracijos, kurioje 
buvo policijos suareštuota 1,414 demonstrantų.

bl Kartą demonstracija praėjo ramiai, be areštų, nes bu
vo gautas iš valdžios leidimas demonstruoti.

Buvo surengę demonstraciją Manchesterio mieste ir įmo
nės šalininkai, bet ji buvo daug mažesnė už protesto de
monstraciją.

KALĖJIMŲ GYVENTOJŲ [ĮNAMIŲ] 
SKAIČIUS SISTEMATIŠKAI KYLA
Žurnalas “Correction Ma

gazine” kreipia visuomenės 
dėmesį į šios šalies kalėjimų 
gyventojų skaičiaus augimą. 
Per 1977 metus jų skaičius 
pakilo 12,987. Su pradžia šių 
metų federaliniuose ir valsti
jų kalėjimuose jų buvo net 
294,896!

Daugiausia kalinių skaičius 
pakilo šiose valstijose: Alas
ka—27 procentais, Wyoming 
—23 proc., Hawaii, Nevada, 
ir New Mexico—19 procen
tų. New Yorko valstijoje ka

Muhammad Ali labai pasi
tenkinęs susitikimu ir pasi
kalbėjimu su Tarybų Sąjun
gos prezidentu Brežnevu. 
Tarybiniai žmonės ir jų vadai 
yra atsidavę taikos reikalui. 
Ali pakartotinai pabrėžė, 
kad Tarybų Sąjungoje nėra 
jokio rasizmo, kad joje šim
tas tautų gražiai sugyvena.

Ali žmona Veronica taip 
pat sakė, kad ten įvairios 
tautos draugiškai sugyvena. 
Girdi: “Aš norėčiau matyti 
Jungtinėse Valstijose įvai
rias rases taip gražiai sugy
venančias, kaip jos sugyvena 
Tarybų Sąjungoje.” 

linių skaičius pakilo 11 pro
centų ir dabar yra 17,971.

Žurnalas mano, kad kalinių 
skaičius daugiausia pakilo to
dėl, kad valdžios pradėjo aš
triau elgtis su įstatymų lau
žytojais, daugiau jų suima ir 
nubaudžia.

Nori tartis su
Izraeliu ir Egiptu

Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Cyrus Vance 
nori susitikti ir tartis su Iz
raelio ir Egipto užsienio rei
kalų ministrais. Kaip žinia, 
mūsų vyriausybė labai nori, 
kad Izraelis ir Egiptas atnau-
jintų derybas. Vance, matyt, 
mano, kad tokiame susirinki
me jam pavyktų įtikinti Iz
raelį ir Egiptą, kad greitas 
atnaujinimas derybų būtų 
abiems pusėms labai naudin
gas.

Tokyo. — Japonijos val
džia praneša, kad jinai Jung
tinėse Valstijose pirks 145 
naujus karinius lėktuvus. 
Reikia žinoti, kad mūsų val
džia daro spaudimą Japoni
jai, kad ji stiprintų ir plėstų 
savo karinį pajėgumą.

VALDŽIA NESIRŪPINA 
DARBININKŲ SAUGUMU

Washingtonas. — Darbo 
departamentas sako, kad pa
ti federalinė valdžia nesirūpi
na savo darbininkų-tarnauto- 
jų saugumu. Jų darbo sąly
gos pavojingos jų sveikatai. 
Iš to kyla labai daug susirgi
mų. Pačiai valdžiai didelis 
nuostolis, nes darbininkų gy
dymo kaina šiandien nesvie
tiškai aukšta. Tas nuostolis 
siekia penkis bilijonus dole
rių į metus.

Kinshasa. — Į Zairę jau 
pribuvo Kinijos militarinė 
delegacija tartis su Zairės 
režimu dėl suteikimo jam mi- 
litarinės pagalbos.

Belgradas. — Birželio 20- 
23 dienomis buvo atlaikytas 
Jugoslavijos Komunistų Par
tijos 11-asis kongresas. Jame 
dalyvavo 2,000 reguliarių de
legatų. Kongrese taipgi daly
vavo iš užsienio skaitlingos 
delegacijos nuo 130 komunis
tinių partijų. Nepaprastai 
audringai buvo delegatų 
sveikinimas partijos prezi
dentas Tito, kai jis atidarė 
kongresą su pranešimu ir jį 
uždarė su jaudinančia pra
kalba.

Prezidentas Tito ragino di
džiąsias išsivysčiusias šalis 
nesikišti į neprisijungusių ša
lių vidinius reikalus, ypač į 
Afrikos šalių reikalus. Jis 
pabrėžė, kad Jugoslavija ir 
ateityje užsieniniuose santy
kiuose griežtai laikysis ne
priklausomos politikos. Tito 
kreipė specialų dėmesį į pa
saulinę situaciją ir pablogė
jusius santykius tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų. Jis ragino abi šalis steng
tis tuos santykius visomis 
pastangomis gerinti.

“To reikalauja,” Tito sakė, 
“ne tik Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų interesai, 
bet taipgi visos žmonijos in
teresai.”

Tito teisus: Tarpe šių dvie
jų didžiųjų šalių santykiai tu
ri didžiausios, gal net nule-

Amerikos žydai 
jį smerkia

Washingtonas. — Senato
rius Javits susilaukė labai 
aštrios kritikos nuo savo tau
tiečių Amerikos žydų, todėl, 
kad jis pakritikavo Izraelį už 
atsisakymą svarstyti oku
puotų arabų žemių klausimą 
dabar. įdomu ir tas, kad jį 
pasmerkė Amerikos 'Žydų 
Kongresas, kuris ar tik ne
bus šioje šalyje skaitlingiau
sia ir įtakingiausia žydų or
ganizacija.

Senatorius Jacob K. Javits

TERORISTAI NUBAUSTI 
KALĖJIMU

Turin, Italija. — Birželio 
23 dieną baigėsi 15 savaičių 
užsitęsus teisme byla prieš 
45 “raudonosios brigados” 
narius—teroristus. Šešiolika 
kaltinamų išteisinti, o 29 nu
bausti nuo 3 iki 15 metų ka
lėjimu. Žinoma, nubaustieji 
apeliuos į aukštesnius teis-, 
mus. Tuo tarpu Italijoje te
roristų siautėjimas yra šiek- 
tiek aprimęs.

n

Prezidentas Tito
miamos įtakos visoje pasauli
nėje situacijoje.

Komunistų partijos struk
tūroje tik tokį pakeitimą 
Kongresas padarė, kad Cen
tro Komitetą sumažino nuo 
48 narių iki 24. Tito pasilieka 
partijos prezidentu ir toliau, 
nors jis jau 86 metų amžiaus.

Ir vėl atmetė lygių 
teisių pataisymą

Springfield, Ill. — Illino- 
jaus valstijos seimelis ir vėl 
atmetė federalinį Lygių Tei
sių pataisymą prie Konstitu
cijos. Tiesa, kad atmetė tik
tai dviejų balsų dauguma 
(107 balsais prieš 105), bet 
vistiek yra skaudus smūgis 
pataisymo šalininkams. Jie 
tikėjosi, kad antru kartu pa
taisymą balsuojant, jie lai
mės daugumą.

LENKIJA REIKALAUJA 
JI SUGRĄŽINTI

Surasta, kad Brazilijoje 
per visą pokarinį laikotarpį 
slapstėsi buvęs nacių kon
centracijos kempių Treblinka 
ir Sobibor komandantas karo 
kriminalistas Gustav Franz 
Wagner. Jis dalyvavo nužu
dyme 700,000 žmonių. Dabar 
Lenkijos valdžia reikalauja, 
kad Brazilijos valdžią šį bai
sų kriminalistą sugrąžintų 
Lenkijon, kur jis būtų atitin
kamai nubaustas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris vetavo (at
metė) Kongreso priimtą bi
lių, kuris būtų pakėlęs fede- 
raliniams ugniagesiams algas 
15 procentų. Prezidentas su
tinka jiems pakelti algas tik
tai 5.5 procento.

VĖL REKORDINIAI 
PELNAI

Didžioji monopolistinė 
American Telephone & Tele
graph kompanija giriasi, kad 
jos pelnai ir per antrąjį šių 
ketvirtį, kuris baigės su ge
gužės 31 d., buvo rekordinio 
lygio. Ji per tuos tris mėne
sius pasidarė gryno pelno vi
są bilijoną dolerių! Jos šėrų 
vertė biržoje taipgi gerai pa
kilo.

NUŠOVĖ TRIS AIRIUS
Belfast, Šiaurinė Airija. — 

Birželio 21 d. anglai karei
viai, apsirengę Civiliniais 
drabužiais, pastebėję, kad 
trys Irish Republican Army 
kareiviai pašte padedinėja 
bombą, juos užpuolė ir ant 
vietos visus tris nušovė.
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KOSMONAUTAI VEDA TYRINĖJIMUS ERDVĖJE

Jie niekur neturi rast 
prieglaudos

Neseniai Jugoslavijos valdžia sugražino keturis vokiečius 
teroristus į Vakarų Vokietiją, o šiomis dienomis tą pati 
padarė Bulgarijos valdžia su kitais keturiais, ieškojusiais 
prieglaudos toje šalyje. Šiojs dvi socialistinės šalys duoda 
pavyzdi visoms kitoms šalims, kaip reikia kovoti su teroris
tais. Jie niekur neturi rasti užtarimo bei prieglaudos. Va
karų Vokietijos teroristai padarė klaidą, tikėdami rasti už
tarimą socialistiniuose kraštuose.

Tas pats turėtų būti daroma ir su lėktuvų grobikais. Jie 
taipgi turėtų būti sugražinti ten, iš kur yra atskridę. Tegul 
jie atsako prieš savo šalies žmones ir įstatymus. Bet koks 
teroristams ir lėktuvų grobikams pataikavimas, ypač sutei
kimas jiems prieglaudos, tiktai paskatina kriminalinį ele
mentą tęsti savo antisocialinę veiklą.

Jokios šalies vadovybė neprivalo įsivaizduoti, kad tiktai 
Italija ir Vakarų Vokietija turi problemą su teroristų siau
tėjimu. Kol kas nėra tokios pasaulyje visuomenės, kurioje 
nesirastų sugedusio, su kriminaliniais polinkiais elemento. 
Tuo supratimu, matyt, vadovavosi ir Jugoslavijos bei Bul
garijos vyriausybės, be svyravimo ir delsimo sugražinda- 
mos iš Vakarų Vokietijos atbėgusius ir ieškojusius prie
glaudos teroristus.

Staiga pakeitė politiką
Daugelį amerikiečių ir užsieniečių nustebino praeitą sa

vaitę pranešimas iš Washingtono, kad šios šalies vyriausy
bė į Angolos Liaudies Respubliką Afrikoje siunčia žymų 
diplomatą, Jungtinių Valstijų delegacijos Jungtinėse Tau
tose narį Donald F. McHenry tartis su jos prezidentu 
Agostino Neto dėl Angolos rubežių su Zaire ir kitais klausi
mas. O dar taip neseniai, kaip žinoma, mūsų vyriausybė 
primetė Angolai ruošimą ginkluotos agresijos prieš Zairę ir 
mobilizavo Afrikoje jėgas Angolai “sudrausti.” Kas pasida
rė? Kodėl ir kam toks politikos pakeitimas?

Sakoma, kad prezidentas Carteris su savo patarėjais 
priėję išvados, kad senoji politika nieko nelaimės, kad rei
kia revoliucinę Angolą laimėti NATO pusėn, su ja sumez
gant ryšius ir suteikiant jai įvairios pagalbos. Jie mano, 
kad Angola užima svarbią vietą Afrikos tautų šeimoje ir 
kad jos pagalba labai reikalinga laimėjimui Vakarų pusėn 
visos eilės kitų Afrikos šalių.

Dar peranksti daryti išvadas apie naujosios politikos pa
sisekimą. Reikia palaukti McHenry misijos pas prezidentą 
Neto rezultatų.

“Ji pasirinko taikos kelią”
Nėra jokia paslaptis, kad mūsų vyriausybės dabartinė 

politika yra labai pakenkus santykiams tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos. Kaip į tai žiūri bei orientuojasi 
Tarybų Sąjunga?

Vėliausiame Tarybų Sąjungos pareiškime atsakoma:
“Sis klausimas darosi tuo aktualesnis, kuo labiau aiškėja, 

kokios nepakankamai apgalvotos, o kartais ir stačiai provo
kacinės yra daugelis akcijų, kurių imasi Jungtinės Valsti
jos. Tai, pavyzdžiui, liečia mėginimus įtraukti mūsų šalį į 
naujus ginklavimosi varžybų turus, į “šaltojo karo” dvasią 
atitinkančius politinius vaidus, į ekonominių ir kultūrinių 
ryšių siaurinimą ir t. t. Tokių akcijų inspiratorių užmačia 
labai aiški—jie norėtų ne tik pakirsti įtempimo mažinimą, 
bet ir padaryti tai, kiek galima, svetimomis rankomis. Ta
čiau atsakomybės už tai jie neišvengs.

Tarybų Sąjunga nesirengia padėti tokių užmačių auto
riams. Mūsų liaudis perdaug matė, perdaug pergyveno, 
kad duotųsi palaužiama, atsitrauktų, pabūgusi žvanginimo 
ginklais. Ji pasirinko taikos kelią ir neleis iškreipiama iš šio 
kelio. Mes nepriimame kvietimo dalyvauti laidojant įtempi
mo mažinimo procesą ir milijonų žmonių viltis, kad ateitis 
bus taiki, kad jie ir jų vaikai galės gyventi, kaip dera žmo
gui.

Įtempimo mažinimas, kova už taiką ir nusiginklavimą įro
dė savo didžiulę gyvybinę jėgą, juos kuo plačiausiai remia 
tautos. Tarybų Sąjunga, kitos socializmo šalys yra tvirtai 
pasiryžusios nuosekliai ir atkakliai kovoti už šiuos tikslus 
visomis kryptimis, ir pirmiausia tokia, kaip ginkluotės ap
ribojimas ir sumažinimas.

Svarbu, kad šalys valstybiniai veikėjai, visuomenė, su
prastų, kokius reikalavimus diktuoja dabartinė tarptautinė 
padėtis, kad veiktų, į juos atsižvelgdami. Nėra tarptauti
niuose santykiuose svarbesnių tikslų, kaip išsaugoti ir gi
linti įtempimo mažinimo procesą, stiprinti taiką, nusigin
kluoti. Ir nėra kitų tikslų, kurie būtų tiek pat verti, kad 
kovoje už juos reikėtų skirti visas savo jėgas ir galimybes.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Tarybų Sąjungos kosmo
nautai Vladimir Kovalenok ir 
Alexander Ivanchenkov bir
želio 15 dieną iš erdvėlaivio 
“Soyuz 29” persėdo erdvėje į 
stotį-laboratoriją “Saliūt 6” 
ir tęsia studijas. Stotis “Sa
liūt 6” į erdvę buvo paleista

1977 metų rugsėjo 26 dieną.
Pranešime nesakoma, kaip 

ilgai kosmonautai Kovalenok 
ir Ivachenkov tas studijas 
erdvėje tęs.

Sis tarybinių kosmonautų 
žygis yra naujas didelis įna
šas erdvei studijuoti moks
lui.

WJF—-- — ____ j įtikinėja savo skaitytojus,Kas 3Ca raSO ir SSKO Tarybų Lietuvoje ir vi- 
** soje Tarybų Sąjungoje nesą

TARYBŲ LIETUVOS 
MENININKAS IR JO 
VAIDMUO

Tik dabar mus pasiekusia
me savaitraštyje “Literatūra 
ir Menas” už balandžio 22 d. 
skaitome labai įdomų Lietu-
vos Komunistų Partijos pir
mojo sekretoriaus Petro 
Griškevičiaus straipsnį “So
cialinė menininko pozicija,” 
kuriame, tarp kitko, sakoma: 

“Tarybinis menininkas se
miasi kūrybinių jėgų ir stip
rybės iš liaudies ir kuria liau
džiai. Tai viso mūsų gyveni
mo raidos patvirtintas prin
cipas, kuriuo vadovaujantis 
ir tėra galima deramai sufor
muoti ir išreikšti savo kūry
binę individualybę. Juk kurti 
liaudžiai, tiems, kas sudaro 
“šalies žiedą, jos jėgą, jos 
ateitį”—vadinasi, pirmiausia 
toliau ugdyti jų estetinius 
poreikius, rūpintis jų dvasi
niu turtingumu.

Kaip tik toks tarnavimo 
darbininkų klasei, visai tary
binei liaudžiai supratimas ne 
tik išaukština kūrėją, bet ir 
labai padidina jo atsakomy
bę. Tik tada menininkas gali
pateisinti ir pateisina savo 
vardą, kai jis yra ryški as- 

■ menybė, sugebanti savo min
ties ir jausmo šviesa at
skleisti gyvenimo tiesą ir 
grožį, nepaisyti jokių sunku
mų, grumdamasi už žmoniš
kumą kiekviename žmoguje.

. Vykdant TSKP Centro Ko
miteto nutarimą “Dėl darbo 
su kūrybiniu jaunimu,” dide^ 
lis būrys jaunųjų kūrėjų bū- 
vo įtraukta į redkolėgijų, 
meno tarybų darbą, susijun
gė į jaunimo sekcijas ir susi
vienijimus prie kūrybinių są
jungų. Suteikta daug para
mos jauniesiems literatams, 
dailininkams',' kompozito
riams, teatro; kino ir televi
zijos darbuotojams, kad jie 
galėtų sukurti naujų reikš
mingų kūrinių, aukštu meni
niu lygiu gvildenančių visuo
menei rūpimas • problemas. 
Atidžiai kūrybiniu jaunimu 
reikia rūpintis ir'toliau.

Svarbu, kad jau mokyklos 
suole būtų aktyviai formuo
jama marksistinė-lenininė 
jaunųjų pasaulėžiūra, ugdo
mas' nepakantumas bet ku
riam idėjiniam blaškymuisi, 
visuomeniniam pasyvumui ar 
arogantiškumui, kad jie tvir
tai įsisąmonintų profesinio 
meistriškumo pagrindus, Ta
rybų šalies ir pasaulinės kul
tūros patirtį, tvirtą poreikį 
visokeriopai ugdyti savo kū
rybinę individualybę. Dėme
sys kūrybiniam jaunimui ne
turi susilpnėti ir jam įžengus 
į savarankiško gyvenimo ke
lią.

Tiktai nuolat įvairindami ir 
gilindami jaunosios meno in
teligentijos ryšius su gyveni
mu, kasdien rūpindamiesi 
tolesniu jos idėjiniu ir doro
viniu brendimu, sumaniai 
nukreipdami jaunuosius ta
lentus kūrybiškai perspekty
viu keliu, didindami jiems 
reiklumą, pasieksime ryškių 
rezultatų. Kiekvienas kūrė
jas ti^ri laikyti savo garbės 
dalyku padėti jauniesiems 
draugams, paremti jų norą 
giliau ir plačiau pažinti įvai
rias tarybinio gyvenimo sri
tis, pastangas stiprinti dvasi
nį harmoningumą su visuo
mene, prabilti savo balsu. 
Mes prieš tai, kad jaunie
siems būtų sudarytos ypatin
gos, kone šiltnamių sąlygos. 
Pasukę tokiu keliu, turėtume 
nemaža praradimų. Jaunoji 
karta pati, o ne už rankos 
vedama, privalo deramai įsi
lieti į meno sferą. Bet, su
prantama, jai reikia ir padė
ti, visada sumaniai derinant 
jautrumą ir pagarbą su reik
lumu ir principingumu, ryž
tingai šalinant bet kurias 
dirbtines kliūtis jaunųjų ra
šytojų, dailininkų, kompozi
torių, artistų, teatro, kino ir 
televizijos režisierių dvasinio

LAISVĖ

augimo ir kūrybos kelyje. 
Tai tik sustiprins tų atsako
mybę liaudžiai, Komunistų 
partijai.” . >

ŠVEDIJOS KARALIAUS 
APSILANKYMO PROGA

Kaip žinoma, neseniai su 
oficialiu vizitu Tarybų Sąjun
goje lankėsi Švedijos kara
lius Carl Gustaf ir karalienė 
Silvia. Jiems Kremliuje buvo 
suruošti iškilmingi pietūs. 
Svečius sveikindamas, Tary
bų Sąjungos prezidentas 
Leonidas Brežnevas palietė 
nūdienę Švedijos užsieninę 
politiką. Brežnevas pabrėžė:

“Detentės sąlygose, Švedi
jos ir visos eilės kitų europi
nių šalių nedalyvavimo są
jungose neutrališka politika 
darosi vis didėjančiai paste
bimu faktorium tarptauti
niuose santykiuose. Neutra- 
liškos šalys gali žymiai prisi
dėti, ir, kaip parodo Švedijos 
pavyzdys, prisideda prie tai
kos ir bendradarbiavimo 
tarp valstybių stiprinimo.

Mes vertiname Švedijos 
užsieninėje politikoje šia 
kryptimi ėjimus. Tarybų Są
jungos pozicija taikos klausi
mais aiški ir principinga. Ta
rybų Sąjunga atėjo į istorijo
je pirmą specialią Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblė
jos nusiginklavimo sesiją su 
plačiai ir konkretiškų pasiū
lymų programa pilnai su1 
stabdyti ginkląvimos lenkty
nes. • •

Mes'esame tvirtai pasiryžę 
stengtis šią' ’programą įgy
vendinti. Atvirai ' kalbant, 
mes tikime, kad Švedija, 
kaip ir kitos taiką mylinčios’ 
valstybės, turi pakankamai 
pagrindo tuos mūsų pasiūly
mus paremti.”

Kaip bebūtų, kaip atrodo, 
šis Švedijos karaliaus vizitas 
ir konstruktyvūs pasitarimai 
su TaFybųūŠ'ąįjuhgos vadovy
be dar 4abiau praplės santy
kius tarp šių šalių.

NEPAVYKO JĮ PADARYTI 
KANKINIU

Neseniai iš Lietuvos į 
Jungtines Valstijas atvyko 
Aleksandras Sklpas pas sa-f 
vo šeimą, kurios nebuvo ma-' 
tęs per 34 metu S: Jo atkvie- 
timū, matyt, rūpinosi B ALF 
pirmininkė Marija’ 'Rudifenė. 
Atvykėlio pasitiĮkimui “va
duotojai” gegužės 24 d., su 
tikslu jį savo žmonėms pa
vaizduoti “kankiniu,” suruo
šė sueigą. Tos sueigos apra
šyme Cleveland© smetoninin- 
kų “Dirvoje” (birželio 15 d.) 
M. Valiukėnas sako, kad 
Skopui buvę pastatyta apš- 
čiai klausimų “iš įvairių sri
čių” į kuriuos jis “atsakinėjo 
greit ir trumpais sakiniais.” 
Valiukėnas sako:

“Pav. į paklausimą, ar jis 
gavęs mušti, kai buvęs išvi
liotas iš JAV ambasados 
Maskvoje, jis šypsodamąsis 
tarė, negavęs mušti, bet bu
vęs ilgai vežiojamas Maskvos 
gatvėmis, kalbinamas nevyk
ti į užsienį, kol, pagaliau, mi
licija (bet jo pinigais!) išpir
kusi bilietus, įsodinusi į gele
žinkelio vagoną ir paleidusi į 
Vilnių . . . Grįžęs į Anykš
čius, kur jis paskutiniu metu 
gyvenęs, pradėjęs tvarkyti 
dokumentus emigracijai ir 
taip atkilęs į čia.”

M. Valiukėnas ir jo kole
gos, matyt, labai nepaten
kinti, kad Skopas nepreten
davo į didžiausius sumuštus 
kankinius. Jiems nebus leng
va jo vardu savo kišenes ge
rokai paturtinti mūsų ameri
kiniais doleriais, neigi jį bus 
gailina padaryti efektingu 
antitarybinės propagandos 
įrankiu.

GAUNA SAU PER NOSĮ
Chicagos kunigų organo 

“Draugas” redakcija kerta 
sau per nosį, atspausdinama 
žinią “Maskvos patriarchato 
sukaktis.” Juk ji be paliovos

jokios tikėjimo laisvės, kad 
beveik visos bažnyčios esan
čios likviduotos, kad tikin- 

; tieji esą areštuojami ir kali
nami ir t. t. Bet ši žinia 

j skamba:
“Rusų stačiatikių Bažnyčia

iškilmingai švenčia 60 metų 
sukaktį nuo Maskvos pa
triarchato atkūrimo. Patriar
chatą 1721 metais buvo pa
naikinęs Rusijos caras Pe
tras Didysis. Patriarchato 
atkūrimo 60 metų sukakties 
iškilmės vysta Maskvoje ir 
Švč. Trejybės bei švento 
Sergiejaus vienuolyne Za- 
gorske. Jos užsitęs ligi gegu
žės 20 dienos. Rusų stačiati
kių Bažnyčios kvietimu, iš
kilmėse dalyvauja įvairių 
kraštų katalikų ir stačiatikių 
Bažnyčių atstovai. Apaštalų 
Sostui iškilmėse atstovauja 
vysk. Torrella.”

Taip kaip su “Draugo” re
daktorių ir bendradarbių me
lu, kad Tarybų Sąjungoje ne
są religijos laisvės? Dargi 
prie tarybinės valdžios ir 
Maskvos patriarchatas tapo 
atkurtas ir laisvai veikia!

Telegramos 
Iš Lietuvos

Svečiuose —Knygų leidėjai
Daugiau kaip keturis šim

tus Lietuvių rašytojų knygų 
nuo 1940 metų išleido rusų 
kalbą Tarybų Sąjungos cen
trinės leidyklos. Bendras šių 
knygų tiražas viršija 31 mili
joną egzempliorių. Penkių 
Tarybų Lietuvos rašytojų— 
Petro Cvirkos, Eduardo Mie
želaičio, Jono Avyžiaus, Jus
tino Marcinkevičiaus ir My
kolo Sluckio knygos išėjo 
Maskvoje bendru milijoniniu 
ir didesniu tipažu. Lietuvoje 
taip pat išleista daug litera
tūros, verstos iš rusų ijv, dau
gelio kitų TSRS tautų kalbų.

Tarybų Lietuvoje buvo su
rengtos TSRS centrinių lei
dyklų dienos. Jų dalyviai— 
Maskvos leidyklų direkto
riai, vyriausieji redaktoriai 
lankėsi Vilniuje, Kaune, ki
tuose miestuose ir rajonuo
se. Jie susitiko su respubli
kos Jeidyklų, spaudos dar
buotojais, rašytojais, moksli
ninkais.

Ta proga respublikinėje bi
bliotekoje Vilniuje atidaryta 
Maskvoje išleistų Lietuvių 
autorių knygų paroda.

Žemdirbių poilsiui
Baltijos pajūryje—Vana- 

gupėje, netoli Palangos, 
žemdirbiams atvėrė duris 
poilsio namai “Linas.” Šiuose 
sveikatos rūmuose vienu me
tu gali ilsėtis 200 žmonių. Be 
jų, Palangoje veikia “Agila,” 
“Auksinės kopos” Šventoje, 
“Dobilas” Nidoje. Šiuose na
muose vienu metu gali ilsėtis 
pusketvirto šimto žemės 
ūkio darbuotojų.

IŠ LAIŠKŲ
Gerbiami laisviečiai,

Brangūs bičiuliai, mieli 
tautiečiai—linkiu jums daug 
laimės, neblėstančios energi
jos veikloje, kantrybės ir 
stiprybės jūsų visuose dar
buose, kovojant už taiką, pa
žangą ir šviesesnę žmonijos 
ateitį.

Siunčiu $100, lai bus “Lais
vės” vasariniam vajui.

Su gilia pagarba,
Jonas Smalenskas

Nuo Administracijos: 
Draugui Smalenskui širdin
gai dėkojame už taip reika
lingą auką.

Didžiai Gerb.
Ievai Mizarienei,

Rodos, tik vakar Jūs su 
grupe lietuvių lankėtės mūsų 
naujame Labūnavos kaime, o 
praėjo keleri metai. Mūsų 
kolūkiečiai dar nepamiršo tų
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PILĖNŲ DIDVYRIAMS
Jaunas Lietuvos dailininkas Gintaras Martinonis 1971 m. 

net 12 linoraižinių pašventė Pilėnams, jo didvyriams, Mar
giui, kurie gynė kraštą nuo katalikybės skleidėjų —kryžiuo
čių agresijos.

Šis dailininko braižinys pavadintas “Palaiminimas Margio 
Žygiui.”

Plečiamos ir žemdirbių sa
natorijos. Artimiausiais me
tais dvigubai padaugės vietų 
Druskininkų “Eglėje” — 
išaugs antroji šios sanatori
jos eilė. Dviejų šimtų vietų 
korpuso susilauks Birštono 
“Versmės” sanatorija.

Dabar žemės ūkio darbuo
tojų poilsio įstaigų respubli
kinio susivienijimo nariais 
yra beveik trys ketvirtada
liai respublikos kolūkių, ta
rybinių ir kitų žemės ūkio or
ganizacijų. Poilsio komplek
sų statybai šį penkmetį nu
matoma panaudoti maždaug 
16 milijonų rublių jų lėšų.

Bendradarbiauja teatrai
Akademiniame operos ir 

baleto teatre įvyko Vokiečių 
kompozitoriaus Vagnerio 
operos “Skrajojantis Olan
das” premjera. Kuriant nau
jąjį spektaklį, vilniečiams 
talkino Erfurto operos teatro 
pastatyminė grupė.

Naująjį spektaklį bičiuliai 
vokiečiai pastatė pagal Vil
niaus miesto ir Erfurto apy
gardos kultūrinio bendradar
biavimo sutartį. Praeitų me
tų pavasarį Vokiečių scenoje 
buvo parodyta Čaikovskio 
opera “Eugenijus Oneginas,” 
kurią pastatė Lietuvos TSR 
Liaudies artistas Rimantas 
Siparis su Vilniaus operos ir 
baleto vyriausiuoju dirigentu 
Jonu Aleksa ir dailininku 
Henriku Cipariu. Premjeri
niuose spektakliuose Lenskio 
vaidmenį Erforto teatre atli
ko TSRS Liaudies artistas 
Virgilijus Noreika.

V. Petkevičienė

jaudinančių valandų, praleis
tų kartu su Jumis.

Mes nuoširdžiai dėkojame 
už šiltą atsiliepimą spaudoje 
ir už padėkos laiškus, kurių 
daug gavome iš Amerikos.

Mūsų kolūkis kasdien gra
žėja, auga vis nauji ir nauji 
pastatai. Labūnavos gyven
vietė pasipuošė Alytaus su
renkamųjų namų kvartalu ir 
kitais architektūriniais pa
statais. Kolūkio landšaftą 
praturtino 150 ha Labūnavos 
dirbtinė jėra, o ant jos kran
to parko papėdėje kolūkie
čiams pastatėme poilsio na
mus.

Šiais metais auga labai 
gražus derlius, šilta, saulutė 
kepina, tik labai reiktų lie
taus, kurio kasdien laukia
me.

Šių metų rudenį aš aplan

kysiu Ameriką, ruošiuosi į 
kelionę už Atlanto.

Labai prašau Jūs ir Jūsų 
asmenyje vykstančių lietuvių 
aplankyti tėviškės, užsukite 
pas mus, mes lauksime. Šią 
vasarą aš būsiu namuose, 
neišvykstu į sanatoriją, ka
dangi lapkričio mėnesį vyk
siu į JAV, todėl atostogos 
bus rūpestingos, bet manau, 
kad įdomios.

Širdingai Jums dėkoju už 
atsiunčiamą laikraštį “Lais
vę,” kurį su dideliu susido
mėjimu visi skaitome.

Su pagarba Jums,
H. Kretavičius 

Kėdainių rajono “Rytų 
Aušros” Kolūkio Pirmininkas 
Labūnava 
1978-VI-5

KUNIGŲ LIETUVOJE 
NEPRITRUKS

Kad šiandien Tarybų Lie
tuvoje yra pilna tikėjimo 
laisvė, parodo kad ir Chica- 

; gos kunigų “Drauge” birželio 
! 7 d. pirmajame puslapyje at- 
[ spausdinta žinia “Dešimt 
naujų kunigų Lietuvoje.” Ži
nia skamba:

Kaunas. — Kauno arkika- 
tedroj-bazilikoj ir Panevėžio 
katedroj gegužės 28 buvo 
kunigystės šventimai. Kuni
gystės šventimai suteikti de
šimčiai šiemet teologijos stu
dijas baigusių Kauno tarp- 
diecezinės Kunigų seminari
jos auklėtinių-diakonų. Aš
tuoniom diakonam kunigys
tės šventimus suteikė Kauno 
ir Vilkaviškio vyskupijų ad
ministratoriaus koadjutorius 
vyskupas Liudas Povilonis 
Kaune, kiti du diakonai kuni
gystės šventimus gavo Pane
vėžyje iš šios vyskupijos 
apaštalinio administratoriaus 
vyskupo Romualdo Krikščiū
no rankų.

Naujų kunigų sąrašas: Be
kasovas Kęstutis, Beniušis 
Antanas, Bujokas Jonas, 
Gražulis Antanas, Luzgaus- 
kas Vladas, Merliūnas Pet
ras, Pečiukonis Juozas, Pui
dokas Stanislovas, Sliauteris 
Povilas, Tamulionis Stasys.

ATŠAUKĖ
AMBASADORIŲ IŠ ČILĖS

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos atšaukė iš fašis
tinės militarinės klikos val
domos Čilės ambasadorių 
George W. Landau. Tai pro
testas prieš Čilės režimą už 
atsisakymą kooperuoti su 
šios šalies vyriausybe, tyri
nėjant 1976 metais Washing
tone nužudymą buvusio Čilės 
ambasadoriaus Jungtinėse 
Valstijose Orlando Letelier. 
Žinoma, tas dar nereiškia 
Jungtinių Valstijų nutrauki
mą ryšių su Čilės režimu.
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Kur Hitleris bandė 
karą užtęsti 

[Laiškas iš Erfurto]

Zulo miesto aikštė su kalvio-ginklų kalėjo statula
Visada malonu pabuvoti 

Erfurte, kurį su Vilniumi jau 
16 metų riša gera ir nuoširdi 
draugystė. Teko susitikti ir 
su tos draugystės ištikimu 
puoselėtoju partinio srities 
komiteto I sekretoriumi A. 
Broitigamu. Jis pasakojo, 
kad kaip tik šiomis dienomis 
Įmurtas ir Vilnius apsikeitė 
draugystės traukiniais. Iš 
Vilniaus atvyko apie 200 eks
kursantų, jų tarpe Vilniaus 
universiteto studentų an
samblis, suruošęs keletą 
koncertų. Su dalimi ekskur
santų susitikau restorane 
“Stadt Vilnius” (“Vilniaus 
miestas”), kur jie vakarienia
vo. Aplankiau istorinį muzie
jų, įrengtą tuose namuose, 
kuriuose 1891 m. buvo priim
ta Vokietijos socialdemokra
tų partijos programa, žinoma 
kaipo “Erfurto programa.” 
Labai įdomus taip pat Erfur
to miesto muziejus, parodąs 
šio įžymaus miesto raidos is
toriją įvairiose santvarkose. 
Erfurtas garsėja ir kaipo gė
lių miestas, čia veikia Tarp
tautinė sodininkystės paro
da, kurią šį kartą pamačiau 
ankstyvųjų gėlių žydėjime. 
Parodos paviljonuose nese
niai atidaryta socialistinių 
šalių taikomojo meno paro
da.

Traukė plačiau susipažinti 
su Tiuringijos miško kraštu. 
Tad vieną dieną leidžiausi į 
kelionę pietų kryptimi. Gra
žiu miškų ir kalnų keliu va
žiavome Zulo (Suhl) miesto 
link. Pakeliui mano palydo
vas pasakojo apie Jonastalio 
lygumą, kurios kraštais išky
la aukštos uolos. Antrajam 
pasauliniam karui einant į 
pabaigą, kai Hitlerio armijos 
buvo sutriuškintos Rytų 
fronte ir Tarybinė Armija 
parėjo Vokietijos sieną, Hit
leris ir jo sėbrai bandė šiose

Lietuvos kaimo kultūros židiniai 
ir jų architektūra

Vilnius, VI. 8 (ELTA). 
Šimtai naujų kultūros namų 
papuošė Tarybų Lietuvos ko
lūkinį kaimą. Šie kultūros ži
diniai tapo svarbiu kaimo vi
suomeninio gyvenimo bei so
cialiniu veiksniu. Tai pažy
mėta šiandien įvykusiame 
Lietuvos TSR architektų są
jungos valdybos plenume, 
kuris apsvarstė klausimą 
“Kaimo kultūros namų ir 
klubų architektūra.”

Pranešėjai—Kolūkių staty
bos projektavimo instituto 
vyriausiasis architektas B. 

uolose išrausti gilias ir erd
vias olas, landynes, kuriose 
norėjo įrengti vyriausiosios 
karo vadovybės būstinę. 
Tam darbui atlikti sutraukė 
didelį skaičių kalinių iš Bu
chenvaldo koncentracijos 
stovyklos. Daugelis jų mirė 
iš nusilpnėjimo arba buvo 
nukankinti. Jiems atminti 
pastatytas paminklinis obe
liskas. Tačiau tas hitlerinin
kų sumanymas nuėjo nie
kais, nes numatytų darbų už
baigti nespėjo, o Tarybinei 
Armijai šturmuojant Berlyną 
Hitleris gavo galą savo kan
celiarijos bunkeryje.

Žulio miestas nedidelis, tu
ri apie 30 tūkstančių gyven
tojų, bet yra srities centru. 
Tačiau ir Zulo sritis pati ma
žiausia Vokietijos Dem. Res
publikoje. Maniau Zulę esant 
seną tipišką vokiešką mieste
lį, tad nustebau pamatęs ten 
daugiaaukščius moderniškus 
namus. Jų tarpe liko ir se
noji miesto dalis, labai gra
žiai restauruota. Zulas seno
vėje garsėjo kaipo ginklų 
kalvių miestas. Apie tai pri
mena sename name įrengtas 
senoviškų ginklų muziejus.

Buvo įdomu žvilgterėti ir į 
tolimesnį pietų miestą Mei- 
ningeną, garsų savo teatru, 
kuriame profesionalinis teat
ras artimai bendrauja su sa
viveiklos teatru. Įdomi se
noji hercogų pilis Elisabet- 
burgas, kurioje įrengtas mu
ziejus, telpa ten ir mokykla 
bei miesto valdžios būstinė.

Daug įvairių įspūdžių šioje 
kelionėje, kurios metu turė
jau Erfurte ir Veimare kele
tą literatūrinių susitikimų. 
Rašau jau grįždamas į Berly
ną, kur dar užtruksiu apie 10 
dienų, paskui jau—namon į 
Vilnių.

Justas Paleckis
Erfurtas, 1978 m. gegužis

Barzdžiukas, Statybos ir ar
chitektūros mokslinio tyrimo 
instituto sektoriaus vadovas 
A. Lamauskas, Kultūros mi
nisterijos valdybos viršinin
kas K. Burneika, diskusijų 
dalyviai aptarė kultūros židi
nių architektūros socialinius 
faktorius, estetinius ir funk
cinius uždavinius, projekta
vimo ir statybos perspekty
vas.

Kolūkių statybos projekta
vimo institute surengta kai
mo kultūros namų statybos 
ir architektūros paroda.

Kas ten, Deltuvoje?
HENRIKAS VENCEVlClUS

Šeši kilometrai i vakarus 
nuo Ukmergės, prie kelio į 
Kėdainius yra Deltuva—“Le
nino keliu” kolūkio centras. 
Čia pirmieji rajone išaugo 
moderniški įvairios paskir
ties ūkiniai pastatai, buvo 
melioruotos pelkės ir išaugu
sioje kultūrinėje žolėje leng
vai galėjo pasislėpti vidutinio 
ūgio žmogus. Žodžiu, buvo 
ką parodyti, kuo pasigirti.

Bėgo metai. Deltuviečių 
pavyzdžiu pasekė kiti. Žino
ma, ir deltųviečiai nesnaudė. 
Jų kolūkis—vienas geriausių 
rajone.

Neseniai buvau Deltuvoje. 
Taip jau susiklostė, kad šiose 
vietovėse teko lankytis gan 
senokai. Dabar sutikau se
nus pažįstamus, pamačiau 
viską, kuo didžiuojasi “Leni
no keliu” žemdirbiai. Mieste
lio gatvelės man priminė gan 
tolimus metus.

Deltuviečių lėktuvas
1944 m. vasarą vaduojant 

Ukmergės apylinkes prie 
Deltuvos vyko aršios kauty
nės. Stipri hitlerininkų gru
puotė ryžosi prasiveržti iki 
Ukmergės ir užimti strategi
niai svarbų Kauno—Zarasų 
plentą. Kelias dienas Deltu
vos prieigose dundėjo pa
trankos, atakavo pėstininkų 
lydimi vokiečių tankai. Ta
čiau jiems kelią pastojo tary
biniai kariai. Dar kurį laiką 
laukuose galėjai matyti sude
gintus priešo “Tigrus” ir 
“Ferdinandus.” Nukentėjo 
žmonių sodybos.

1944 ir 1945 metais artimai 
bendravau su Deltuvos vals
čiaus vykdomojo komiteto 
pirmininku Vinckumi ir par
torgu Brastavičiumi. Tuomet 
valsčiaus vykdomasis komi
tetas buvo Ukmergės pa
kraštyje, Kauno gatvėje. 
Dažną J sekmadienį susėsda- 
vome į roges ar ratus ir 
traukdavome į Deltuvą. Baž
nyčioje baigiasi pamaldos ir 
pradinės mokyklos didesnėje 
klasėje susirenka valstiečiai. 
Išdėstai apie karo veiksmus, 
artimiausius mūsų uždavi
nius, o paskui prasideda sun
kiausia duona. Ir kokių tik 
klausimų neišgirsdavai! Rim
tų ir gan juokingų. Mat, pir
mo susitikimo metu paskel
bėm: kiekvienas klausia ką 
norįs, o mūsų pareiga atsa
kyti ir išaiškinti. Kartais 
Vinckaus, Brastavičiaus ir 
mano galvos neišnešdavo ką 
atsakyti, ir mes atvirai tai 
pasakydavome, žadėdami se
kantį sekmadienį apie tai pa
kalbėti. Žodžio laikėmės ir 
gal tokia pasikalbėjimų for
ma sukviesdavo gausius 
klausytojus: lankėsi valstie
čiai, vietos inteligentai, už
sukdavo klebonas.

Kartą Vinckus su Brastavi
čiumi pasakė, kad jie nori 
pirkti lėktuvą. Taip, tikrą 
karinį naikintuvą, ir jį pado
vanoti Raudonosios Armijos 
lakūnams. Tuometiniais pini
gais naikintuvas kainavo 100 
tūkstančių rublių. Esą, su 
valsčiaus aktyvu tarėsi ir šią 
sumą žmonėse surinkti daug 
vargo nebūtų. Kokia mano 
nuomonė? Patariau pasitarti 
su apskrities vadovais. Po 
kurio laiko į Ukmergę su 
Vinckumi ir Brastavičiumi 
atvyko keli valstiečiai. Į val
stybinį banką įnešė 100 tūks
tančių rublių ir, kvitu nešini, 
atėjo į redakciją. Sėdome ra
šyti telegramą Vyriausiajam 
Kariuomenės Vadui ir kreipi
mąsi į visus Ukmergės ap
skrities valstiečius. Telegra
moje deltuviečiai prašė leisti 
pirkti lėktuvą, jį pavadinti 
valsčiaus vardu, įteikiant Ta
rybinės Armijos lakūnams. 
Gi laiške apskrities žemdir
bius ragino visuose valsčiuo
se (tuomet jų Ukmergėje bu
vo šešiolika) pirkti po lėktu
vą.

Sekančią dieną deltuviečių 

telegrama ir kreipimasis bu
vo atspausdinti apskrities 
laikraštyje. Dar po savaitės 
respublikiniai laikraščiai juos 
paskleidė visoje Lietuvoje.

Deltuvos ir kitų valsčių 
žemdirbių savanoriškai su
rinktais rubliais nupirkti lėk
tuvai triuškino hitlerininkus. 
Jų pavyzdžiu pasekė ir kitos 
Lietuvos apskritys.

Po poros metų Vinckus ir 
Brastavičius buvo Pabaisko 
valsčiaus vadovais. Anksty
vą rudens rytą skubėjo į Pa
šilę—valsčiaus centrą. Mies
to pakraštyje, šalia Pivanijos 
miško, jų laukė nacionalisti
niai teroristai. Taip netekau 
dviejų gerų draugų.

Sunkūs keliai
Šiandien seni deltuviečiai 

gali daug papasakoti apie 
pirmuosius bendro darbo 
metus. Vieni į kolūkį ėjo no
riai, kiti dar gan ilgokai sten
gėsi įsiminti savo sklypo ri
bas ir dūsavo. Pradžioje vis
kas klostėsi lyg ir neblogai. 
Pirmasis pirmininkas Povilas 
Šemiota nuoširdžiai stengėsi, 
neblogi būvo darbadieniai. O 
paskui deltuviečiai atsidūrė 
lyg užburtame rate—jiems 
nesisekė.

Atėjo 1954 metai. Juozas 
Kondratas jau ketvertą metų 
dirbo Ukmergės rajone. Gy
venime matė šilto ir šalto, 
kartu su Tarybinės Armijos 
16-aja Lietuviškąją divizija 
peržygiavo fronto kelius.

Kondratą rinko “Lenino 
keliu” pirmininku. Tuomet 
jis pasakė:

— Nieko ypatingo nežadu. 
Ką uždirbsime—tą ir gausi
me.

Kondratas Deltuvoje rado 
su žmonėmis bendrą kalbą. 
Daug reikalavo iš kitų, o dąr 
daugiau iš savęs. Pamažu ra
jone, o paskui ir Lietuvoje 
pradėjo sklisti geras garsas 
apie kolūkį. Akį pradėjo 
džiuginti nauji pastatai, pilni 
aruodai, veislinių karvių 
bandos. Nelengvai tai deltu- 
viečiams atėjo.

Kartu su laimėjimais atėjo 
šlovė. Per tuos dešimtmečius 
didelė grupė kolūkiečių buvo 
apdovanota Tarybų Sąjungos 
ordinais ir medaliais. Tėvynė 
aukštai įvertino J. Kondrato 
pastangas. 1964 m. jam buvo 

Gyvenimo Draugei
Tik tau aš pavasario dainą aukoju,
Tik tau aš šiandien gyvenu,
Tau pirmąjį žiedą dedu aš po kojų, 
Tau vyturio giesmę skiriu!

Tik tau aš nupinsiu vainiką iš žodžių, 
Papuošiu aš jįjį rimu;
Kada tu sugrįši į gimtąjį sodžių,^
Tau skirsiu vainiką dainų!

Kęstutis Balčiūnas

Pranas Šilinis

Čiurlionio šauliui
Šauly,
Numeski lanką,
Ir strėlę sviesk!
Kerštingą širdį nuramink

žiedu gėlės.
Pasaulis liks nesuprastas vistiek.
Tad bus geriau, jeigu jinai—

tavo širdis—tylės.

Žinai, kas nerimas?
Kančia ugninė,
Kančia, kurioj sudegsi ir, beje,
Ar kas geru žodžiu minės tave?

Juk tu žinai,
kad išmintis bevaisė,

Jeigu kerštingai strėlę debesin paleisi.
Tad patariu:

pabūk ramus . . .
Te ne tik debesys,
Te ir kiekvienas paukštis
Turi galingus ir eiklius sparnus.

suteiktas Lietuvos TSR nusi- i 
pelniusio žemės ūkio darbuo
tojo garbės vardas. 1958-62 
metais buvo Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas. 1963 m. jį išrinko 
respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatu. Kaip 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo narys dalyvavo 
svarstant svarbiausius res
publikos klausimus.

Anais metais Juozui Kon- 
dratui buvo įteikta Socialisti
nio darbo didvyrio Auksinė 
žvaigždė ir Lenino ordinas.

Ką mena kolūkio muziejus
Puikiuose kultūros rūmuo

se randi kolūkio muziejų. Su
žinai, kad Deltuva seniai gy
venama vietovė. Manoma, jį 
įkurta X a. Jau 1385 m. ši 
vietovė minima kryžiuočių 
karo kelių aprašymuose.

XVI a. pradžioje Deltuva 
atiteko Radvilams. Jie pasta
tė reformatų bažnyčią.

1812 m. ties Deltuva smar
kiai kovėsi Napoleono ka
riuomenė su Rusijos caro ar
mija.

XIX a. pradžioje Deltuvoje 
įsteigta parapinė mokykla. 
Šiandien apylinkėje yra vi
durinė, Dainavos aštuonme
tė, Leonpolio pradinė moky
klos, dvieji kultūros namai, 
dvi bibliotekos. Gyventojų 
paslaugoms ambulatorija, 
felčerinis akušerinis punk
tas, šešios parduotuvės, dvi 
valgyklos, kavinė.

Muziejuje—didelė paskuti
nės bakūžės Deltuvos apylin
kėje nuotrauka. Etnografi
niame kampelyje verpimo 
ratelis, medinė gelda, vyžos, 
klumpės, žibalinė lempa— 
daiktai, kuriais deltuviečiai 
jau seniai nesinaudoja.

1955 m. deltuviečių hekta
ras davė tik 5,2 cnt grūdų, 
apie 38 cnt bulvių. Dabar 
vidutinis derlius iš hektaro 
apie 37 cnt grūdų, 160 cnt 
bulvių.

Muziejuje yra pirmųjų ko
lūkiečių nuotraukos, steigia
mojo susirinkimo protokolas. 
Buržuaziniai nacionalistai nu
žudė P. Piešiną, P. Pečiulį, 
J. Kavaliauską, V. Gričių, P. 
Tričių. Tačiau nei jų teroras, 
nei pirmieji augimo sunku
mai neįstengė deltuviečių pa
sukti iš pasirinkto kelio. Ka
ro metais pirkdami karinį 
lėktuvą aiškiai pasakė su kuo 
pasiryžę žengti. Ir šis ryžtas 
juos atvedė į šlovės ir pasitu
rinčio gyvenimo metus.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

IŠ MŪSŲ PADANGĖS

Iš Kapsuko m. moksleivių sporto šventės. VII vidurinės 
m-los atstovės. V. Gulmano n.

Gegužės mėnuo yra toksai, 
kuris labai turtingas įvai
riausiais renginiais. Nespėja 
pasibaigti vienas, žiūrėk, jau 
ir kitas lipa ant kulnų. Čia ir 
teatrų gastrolės, sporto ren
giniai, koncertai, įvairiausios 
vardinės, jubiliejai ir t. t. Ir 
tai savaime aišku, kadangi 
dienos yra gražios, ilgos, to
dėl jas ir reikalinga išnaudo
ti. O tų renginių tiek, kad 
tiktai spėk suktis. Kadangi 
nuo Kapsuko iki Niujorko at
stumas gana tolimas, apie 
viską painformuoti gerbia
mus laikraščio skaitytojus 
nėra galimybės, nes kol ži
nios nueina, jos jau pakelėj 
pasensta. Na, bet apie keletą 
įdomesnių renginių vistik 
painformuosiu, kad žinotu
mėt, kas dedasi Sūduvos so
stinėje Kapsuke.

Miesto moksleivių 
sporto šventė

Išaušo gražus gegužės 20 
rytas, atnešęs taip ilgai lauk
tą šilumą. O buvo taip atša
lę, kad namie vos galėjai iš
laikyti. Obelys, vyšnios, 
kriaušės, pajutusios saulutės 
šilumą, bematant pasipuošė 
baltai rausvais žiedais, tar
tum laukdamos, kada pasiro
dys jaunieji Kapsuko sporti
ninkai.

Iškilmės, skirtos Komjau
nimo 60-sioms metinėms ir 
artėjančiai Maskvos Olimpia
dai, prasidėjo naujame J. Ja
blonskio vidurinės mokyklos 
stadione. Dalyvavo visos 
miesto mokyklos, arti 5000 
sportininkų. Pradžioje, kaip 
paprastai, sekė oficialios kal
bos, žaidynių ugnies uždegi
mas, vėliavos pakėlimas, iš
kilmingos eitynės, o po to at
skirų kolektyvų pasirody
mai.

Kiekviena mokykla turėjo 
pasirinkusi temą, susijusią 
su artėjančiomis olimpinėmis 
žaidynėmis. Todėl jos ir 
stengėsi pasirodyti gražiau, 
išradingiau.

Po atkaklių varžybų į pir
mą vietą iškopė Kapsuko VII 
vidurinė mokykla (dir. F. 
Petrauskas). Patraukė visų 
dėmesį gražūs rūbai, ne
standartiniai pratimai, šauni 
laikysena, drausmė. Man as
meniškai patiko II vidurinės 
mokyklos pratimai su lan
kais, J. Jablonskio vidurinė 
mokykla, V vidurinės moky

Kapsukas—vienas labiausiai automobilizuotų miestų Lietu
voje. Imant nuošimčiais pagal gyventojų skaičių, lengvų 
mašinų skaičius susilygina su Kauno miestu.

V. Gulmano nuotr.

klos stadione. Daug ką gero 
galima pasakyti apie visas 
mokyklas, kadangi bendras 
vaizdas buvo tikrai geras, 
gražus, na, o nesklandumų 
visad pasitaiko ir pasitaikys 
netik tokiuose renginiuose, 
bet ir tarptautiniuose.

Ši šventė dar kartą patvir
tino lotynų posakio “Mens 
sana in corpore sano” — 
“Sveikame kūne sveikas pro
tas” teisingumą.

Piešimas ant asfalto
Piešimas ant asfalto nėra 

mūsų, kapsukiečių, išradi
mas. Prioritetas priklauso 
Panevėžiui. Tačiau kapsukie- 
čiai nebūtų kapsukiečiais, jei 
neįneštų ko nors naujo. Jei 
Panevėžys tenkinosi tiktai 
piešimu, tai mūsiškiai nutarė 
parodyti ir jaunuosius skulp
torius, dirbančius su moliu.

Ir taip mes, su jumis, ger- 
biemieji skaitytojai, apsilan
kome J. Jablonskio vidurinės 
mokyklos asfaltuotoje sporto 
aikštėje, kur vyksta pirmos 
šio žanro varžybos mūsų 
mieste. Vaikai skulptoriai 
respublikiniu mąstu iš viso 
pirmą kartą pasirodė viešai, 
parodydami, kaip jie dirba.

Vaikų-devynios galybės, 
visokio amžiaus ir įvairių 
miesto mokyklų. Visus ri
kiuoja tvarko Kapsuko vaikų 
dailės mokyklos direktorius 
J. Tumas, dėstytojai J. Pra- 
kapas, V. Morkūnas ir kt.

Stebim dirbančius vaikus. 
Kiek meilės, fantazijos jie 
įdeda į šį savo darbą. Vieni 
liežuvius iškišę, kiti pakaušį 
krapštydami galvoja, kaip 
čia įdomiau nupiešus. Tema
tika pati įvairiausia, bet vy
rauja taikos motyvas. Tai 
jau gerai, nes matyti kad ka
ro niekas nenori.

Tokia priemonė yra labai 
gera, patraukli, vystanti vai
kų fantaziją, tik ją reikalinga 
teisingu keliu vesti, neska
tinti to kas negera. O kad 
einama geru keliu, paliudijo 
ir patys piešiniai. Matome 
pasakų motyvus, kosmonau
tus, tautų draugystės tema
tika sukurtus įvairiausius 
piešinius ir 1.1.

Kadangi renginys buvo 
tikrai gražus ir įdomus, todėl 
ir žiūrovų iki vėlaus vakaro 
nestigo. Daug kas ateidavo 
ir sekančią dieną pasižiūrėti.

V. Gulmanas
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Talentinga as enybė Antroji gulbinų jaunystė Sao Paulo, Brazilija naujienosII

Praeitais metais rugpjūčio 
25 d. kauniečiui LTSR liau
dies dailininkui Kaziui Šimo
niui sukako 90 metų. Nors jo 
pečius slėgė nemaža metų 
našta, bet dar tapydavo. 
Daug ką nudžiugindavo nau
jais kūriniais. Birželio 5 d. 
dailininkas mirė.

Plačioji visuomenė jį dau
giausia pažinojo kaip tapyto
ją, savaip atkuriantį gamtos 
didybę ir grožį, jos begalinį 
formų ir spalvų įvairumą.

1904 m. jaunuolis mėgino 
mokytis vargonuoti, bet 
greit nusprendė, kad ne jam 
bažnyčioje spaudinėti klavi- 
šius. Pasiryžo įsigyti daugiau 
bendrų mokslo žinių, siekti 
kažko didesnio. Vyksta į 
Šiaulius, skurdžiai, gyvenda
mas privačiai rengiasi ketu
rių gimnazijos klasių egzami
nams. Po to Kaune buvo įs
tojęs į “Saulės” draugijos 
mokytojų kursus, bet moky
tojo teisių negavo, nes už da
lyvavimą slaptame pažangių
jų moksleivių būrelyje iš 
kursų buvo pašalintos.

Aplinkybių verčiamas Ka
zys vyksta į JAV pas brolį. 
Dirba iš pradžių Philadelphi- 
joje, o paskiau Brooklyne mi
lijonieriaus John Wanamake- 
rio restoranų virtuvėse pa
galbiniu darbininku, virėju. 
Pergyvena, kad atvykę į 
Ameriką tautiečiai užuot 
skaitytų knygas, laikraščius, 
geria, triukšmauja, pešasi. 
Prie tokio gyvenimo Kazys 
negalėjo pritapti ir 1912 m. 
grįžta į tėviškę, nors žinojo, 
kad ir joje ne pyragai laukia, 
o tik juoda duona, bet vis 
dėlto atrodė skanesnė negu 
užjūrio. Netrukus jį paima į 
caro kariuomenę.

Dar gyvendamas pas tėvą, 
jaunuolis mėgindavo šį tą 
braižyti ant vyniojamo po
pieriaus, nes kito neturėjo. 
Gavęs Šiauliuose dovanų 
kreidinių spalvotų pieštukų, 
su užsidegimu pradėjo piešė
jo kelią. O kai Kaune iš Tado 
Daugirdo ir Adomo Varno 
įsigijo tapybos ir piešimo 
pradmenų, vėliau Petrogra
de dar pagilino žinias, nu
sprendė menui skirti visus 
savo sugebėjimus.

1919-1924 m. Kazys Šimo
nis dėstė piešimą ir dailyraš
tį Kauno “Aušros” gimnazi
joje ir mokytojų kursuose. 
1920-1923 m. vasarą, Meno 
kūrėjų draugijos siųstas, va
žinėjo po Lietuvą ir rinko 
liaudies kūrinius. 1926 m. 
buvo nuvykęs į Paryžių susi
pažinti su Prancūzijos meno 
vertybėmis, ten šiek tiek 
studijavo. 1929 ir 1931 m. 
piešė teatro dekoracijas, 
iliustravo knygas, žurnalus. 
Nuo 1934 m. dirbo Kauno 
meno mokykloje, vėliau Dai
lės institute, Kauno politech
nikos instituto statybos fa
kultete.

Išėjęs į pensiją, atsidėjo 

vien kūrybai. Dirbo tapytojo 
ir grafiko darbus. Didelę me
ninę ir mokslinę-istorinę ver
tę turi jo senosios liaudies 
architektūros, koplytstulpių 
piešiniai, Kauno Senamiesčio 
vaizdų ciklas.

Dailininko kūriniams bū
dingas gyvenimo džiaugs
mas, poezija, romantika, 
liaudies fantazija. Juose atsi
spindi humaniškos dorovinis- 
estetinis dailininko požiūros. 
K. Šimonis nutapė apie 2,000 
paveikslų ir tiek pat piešinių. 
Iš vertingiausių jo darbų pa
minėtini: “Laumė,” “Vėjas,” 
M. K. Čiurlionio portretas, 
“Akmuo,” Vilniaus gatvė 
(1928), “Paukščiai skrenda” 
(1929), aktorės O. Rymaitės 
portretas (1930), “Vakare,” 
“Rytmetis” (1956), “Atžaly
nas” (1957), “Į kosmosą” 
(1959), “Taikos šviesa” 
(1960) ir kiti.

1920 m. velionis pirmą kar
tą Kaune viešai pasirodė1 su 
savo kūriniais. Vėliau akty
viai dalyvavo kolektyvinėse 
dailininkų parodose. Rengė 
personalines parodas ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje 
(Rygoje, JAV, Paryžiuje). 
Rašė straipsnius apie liau
dies meną, liaudies architek
tūrą, etnografiją, atsimini
mus. 1959 ir 1966 m. Vilniuje 
išleido prisiminimų knygą 
“Gyvenimo nuotrupos.”

Birželio 7 d. palydėti velio
nį amžinam poilsiui į Petra
šiūnų kapines drauge su arti
maisiais susirinko gausus 
menininkų būrys, daugybė 
Kazio Šimonio talento ir kū
rybos gerbėjų.

16 valandą Kauno istorijos 
muziejaus varpus suvirpina 
kompozitorius koriljonistas 
Giedrius Kuprevičius. Pasi
girsta lietuvių liaudies melo
dija, skirta Kaziui Šimoniui. 
Iš Menininkų namų išneša
mas dailininko karstas. Lai
dotuvių procesija patrau
kia Salomėjos Neries, Mairo
nio, Kęstučio gatve, kurioje 
ilgą laiką tapytojas gyveno ir 
kūrė . . .

Prie duobės gedulo mitin
gą pradėjo LTSR dailininkų 
sąjungos Kauno skyriaus 
valdybos pirmininkas S. Ne
norta. :

— Lietuvos dailininkų šei
ma neteko savo seniausio na
rio—-prabilo LTSR dailininkų 
sąjungos valdybos pirminin
kas akademikas profesorius
J. Kuzminskis.—Per visą sa
vo veiklą Kazys Šimonis 
stengėsi padaryti žmogaus 
gyvenimą gražesnį ir pra
smingesnį. Kilęs iš liaudies, 
dailininkas jai paskyrė ir vi
są savo kūrybą.

Kauno dailininkų vardu pa
skutinį žodį velioniui tarė 
menotyros mokslų daktaras
K. Cerbulėnas. ;<Z.7’7

— Kazys Šimonis paliko 
mums daugiau kaip 2,000 pa
veikslų ir nemažiau pieši-

Ten, kur pavasariais balto
mis žiedų kupetomis dabinasi 
Gulbinų sodai, gyvena val
stiečiai, pirmieji Lietuvos 
kaime nusprendę versti ko
lektyvinę vagą.

1941 metais Tarybų val
džia Jonui Vorui prie aštuo- 
nių hektarų žemės pridėjo 
dar šešis. Ir taip daugeliui 
apylinkės bežemių ir mažaže
mių, kokių Lietuvoje buvo 
daugiau kaip 72 tūkstančiai. 
Akmenės valsčiaus Gulbinų, 
Montartiškių ir kitų kaimų 
valstiečiai jau ruošėsi apsėti 
savo sklypelius, tačiau kito
kie vėjai papūtė. Buvęs be
žemis Adomas Mačiulis pa
siūlė kaimynams dirbti žemę 
bendrai—girdi, ir grūdas bus 
brandesnis, ir ežios išnyks. 
Jonui Vorui patiko Adomo 
kalba, nes vargas išmokė 
šlietis prie kaimyno, vertinti 
kolektyvo jėgą. Pirmieji pa
reiškimus į kolūkį parašė 
Klemas Pečiauskas, Antanas 
Kryžius, Morta Škultinienė 
—viso 22 valstiečių šeimos. 
Buvusiame Montartiškių 
dvare surinko šiokius tokius 
žemės ūkio padargus, sure
montavo seną ratinį trakto
rių ir iš visų surinkta sėkla 
apsėjo pirmuosius 200 hekta
rų. Tačiau nuimti pirmojo 
kolektyvinio (derliaus nebe
spėjo—prasidėjo Didysis Tė
vynės karas.

Vos tik nudundėjo į Vaka
rus patrankų griausmas, ko
lūkiečiai vėl susirinko Gulbi
nuose. Reikėjo viską pradėti 
iš naujo . . .

Šventai saugo Akmenės 
rajono Lenino kolūkio žem
dirbiai pirmųjų kolektyvinio 
darbo metų atminimą. 
Tiems, kurie kūrė kolūkį ir 
dar trisdešimčiai veteranų 
suteikti Nusipelniusių kolū
kiečių vardai. Visi jie gauna 
pensijas, naudojasi daugeliu 
buitinių lengvątų. Kaip kas
met, taip ir šiemet ataskaiti
niame kolūkio susirinkime 
daug naujo išgirdo buvęs pir
masis pirmininkas A. Mačiu
lis ir kiti veteranai. O papa
sakoti tikrai buvo apie ką.

Lenino kolūkio žemdirbiai 
—5 tūkstančių hektarų že
mės ploto valdytojai. Tokia
me plote būtų sunku šeimi
ninkauti be galingos žemės 
ūkio technikos. Dabar čia ke
turiolika grūdinių kombainų, 
puikiai įrengtame technikos 
kieme pavasario darbams pa
ruošta 53 traktoriai, 28 auto
mašinos.

Kyla darbo našumas, nuo
lat ieškoma efektyvių meto
dų gamybai intensyvinti. 
Žmonių atkaklumo, naujos 
technikos, darbo našumo kė
limo dėka kolūkyje nuolat di
dėja bendroji žemės ūkio 
produkcijos gamyba, pinigi
nės pajamos. Nors Akmenės 

nių,—kalbėjo jis.—Dailinin
ko tapybos stilius buvo šimo
niškas, nepakartojamas. Jis 
įėjo į lietuvių meno istoriją 
drauge su savo drobių švie
sa, spalvų turtingumu ir gy
venimo entuziazmu.

Kauno kultūros paminklų 
apsaugos inspekcijos virši
ninkas architektas V. Kuge- 
vičius dėkojo Kaziui Šimo-
niui už taurų meną, įėjusį vi
siems laikams į Lietuvos me
no lobyną. Kazio Šimonio 
gimtinės atstovų kupiškėnų 
vardu žodį tarė mokytojas P. 
Zulonas. Vilnietis bibliogra
fas filologijos mokslų dakta
ras V. Žukas prisiminė velio
nį ne tik kaip dailininką, bet 
ir poetą, atsiminimų nrašyto- 
jų.

— Skamba dūdų orkestro 
gedulinga melodija. Iškyla 
dar vienas žemės kauburėlis, 
paženklinęs, kad toje vietoje 
rado amžiną poilsį savitas, 
plačiosios visuomenės labai 
mėgiamas dailininkas Kazys 
Šimonis. '

Naujas kapas paskęsta gė
lėse ir vainikuose. 

žemės niekada nepasižymėjo 
dideliu derlingumu, tačiau 
praėjusiais metais žemdir
biams subrandino tryliktą 
grūdą. Į aruodus supilta dau
giau kaip pusketvirto tūks
tančio tonų grūdų, žymiai 
viršytas jų pardavimo val
stybei planas. Nemažai paja
mų duoda ir gyvulininkystė. 
Šiemet baigiamas statyti 
pieno gamybos kompleksas, 
kuriame netolimoje ateityje 
bus laikoma daugiau kaip 
tūkstantis žalmargių.

Kolūkio pirmininko Stani
slovo Milieškos kabinete ant 
stalo—centrinės kolūkio gy
venvietės maketas, kurį at
vežė Kauno projektuotojai. 
Dailūs vienbučiai nameliai, 
sodas, želdiniai, vandens 
saugyklos, pirtis, vaikų dar
želis, aikštės, keliai, puikūs 
administracijos rūmai . . .

— Prisiminus dar netolimą 
kaimą, net nesitiki, kad visa 
tai bus čia, pas mus, Akme
nėje,—sako pirmininkas.— 
Penkių šimtų naujų namų 
kolūkio gyvenvietė . . .

O tikėti reikia, nes taip 
bus, kaip kad dabar kolūkyje 
būna premijos kombaininin
kams—lengvosios mašinos, 
laukininkams ir gyvulių 
augintojams—kelialapiai į 
sanatorijas ir poilsio namus 
Nidoje, Palangoje, Birštone, 
Sočyje, Kislovodske, kurių 
70 procentų kainos apmoka 
profsąjunga.

— Mūsų kaimo žmones 
naujiems darbo žygiams įk
vepia tas tikėjimas, kad lai
mė paprastam darbo žmogui 
pasiekiama tik mūsų šalyje, 
—tęsia pirmininkas.

Geriausias šių pirmininko 
žodžių patvirtinimas—paties 
Lenino kolūkio pavyzdys. 
Laukininkystės darbuotojos 
E. Šiurkienė, M. Žemaitie
nė, melžėja J, Jankauskienė, 
veršelių augintoja J. Kiudu- 
lienė, traktorininkas J. Mei- 
ronas, remontininkas J. An
drijauskas—tai žmonės, ku
rių nuoširdaus darbo dėka 
kolūkis pasiekė tokių gerų 
gamybos rezultatų. Žmo
gus—ūkiui, ūkis —žmo
gui ... Šis principas davė 
akivaizdžius darbo vaisiuš— 
kolūkis vienas geriausių Ak
menės rajone.

Netelpa krantuose Gulbi
nas. Neramus jis, kaip nera
mus pavasarį žemdirbys. 
Pradžius dirvos, ir pabirs 
gintariniai grūdai naujųjų 
metų derliui. Ir kaip nesi
džiaugs senųjų valstiečių A. 
Mačiulio, A. Kryžiaus, K. 
Pečiausko širdys—juk tai an
troji Gulbinų jaunystė.

A. Norvaišas

Jie pirmūnų ir smarkuolių gretose

Vincas Vičkus, Kelmės MSV 
daugiasamčio ekskavatoriaus 
mašinistas

Kazys Vepštas, Panevėžio 
MSV viensamčio ekskavato
riaus mašinistas.

Du broliai — advokatai.
Adomas ir Nelson Kazakevi
čiai baigė teisių fakultetą 
1977 m. ir gavo diplomus su 
pažymėjimais. Jų tėvai Emi
lė ir Balis Kazakevičiai į Bra
ziliją atvyko 126 metais—tuo 
laiku, kai daug Lietuvos jau
nuolių emigravo į svetimas 
šalis, ieškodami darbo ir 
duonos. Brazilijoje jiems te
ko dirbti įvairius darbus. 
1947 metais tėvai su sūnais 
atidarė grandinių fabriką, 
kuris jiems neblogai sekėsi. 
Dabar fabrikas vadinasi In
dustrija de Corentes E Mili, 
LMTO.

* * *
Ligonis. Paskutiniu laiku 

sušlubavo sveikata J. Dobi
lui. Gydosi namuose. Julius 
Ligeika buvo pasidavęs į li
goninę pataisyt sveikatą. 
Jau sugrįžo namo. Nekaip 
jaučiasi Su sveikata Marga- 
ryta Ramanauskienė, Genė 
Baškevičienė ir Bolis Leš
činskas.

* * *
Mirė. Kovo 11 dieną po il

gos ligos Hospit Das Clinic 
mirė Jonas Bernotas, 67 me
tų amžiaus, gimęs Ricielių 
kaime, Liškiavos valsčiaus, 
Alytaus rajono. Į Braziliją 
atvyko 1929 metais, dirbo 
kaip tramvajaus vairuotojas, 
buvo išėjęs į pensiją. Jonas 
buvo laisvų pažiūrų, mylėjo 
spaudą, buvo ilgametis “Dar
bo,” “Liaudies Balso” ir pa
skutiniu laiku “Laisvės” skai
tytojas, ir sulyg išgalės ją 
rėmė. Didžiavosi Tarybų 
Lietuvos progresu liaudies 
labui, buvo pasiruošęs ją ap
lankyti, bet liga sutrukdė. 
Lietuvoje paliko sesuo ir kiti 
giminės, o Sao Paulo drau
gai.. . ' . ,

Balandžio 3 d. po ilgos ir 
sunkios ligos ligoninėje Dom 
Camilho mįrė Viktoras Ga- 
leckas, 74 metų amžiaus. Bu
vo gimęs Vilkaviškyje, į Bra
ziliją atvyko 1929 metais. 
Paskutiniu laiku dirbo kaip 
taksistas, jau buvo pensinin
kas. 1975 metais buvo nuvy
kęs į Tarybų Lietuvą į Dainų 
Šventę. Grįžo labai patenkin
tas viešnage ir svajojo dar 
kartą aplankyti tėvynę. Vik
toras paliko Šiaurės Ameri
koje sesutę Adelę Galeckai- 
tę, Sao Paulyje brolį J. Cio- 
pin, švogerį, brolienę, gimi
nes ir nemažai draugų.

Balandžio 15 dieną einant 
per Avinida Tyradentes 
automašina sužeidė Joną Ig
natavičių, kuris po dviejų 
dienų ligoninėje mirė. Jonas 
paliko seserį, brolį ir gimi
nes.

Gegužės 11 dieną ligoninė-

Kazys Blazarėnas, Biržų 
MSV automašinos vairuoto
jas.

Ignas Norkus, Šiaulių MSV 
traktorininkas.

je Servidoris Publico sustojo 
širdis plakus M. Ligeikienei. 
Marijona gimė 1909 m. Kris- 
toviškių kaime, Stakliškių 
valse., Trakų apskr. Į Brazi
liją atvyko 1930 m. Velionė 
buvo laisvų minčių, linksmo 
būdo, draugiška moteris. Jai 
patiko Tarybų Lietuvos san
tvarka ir ji visados svajojo 
sugrįžti į mylimą Tėvynę. 
Deja, tos svajonės ir paliko 
svajonėmis—ją priglaudė 
Brazilijos tropiška žemė am
žinai. Paliko brolį Julių, bro
lienę, seserėčią, Lietuvoje 
seserį ir kitas gimines. Palai
dota Formosos kapinėse.

Mirusiųjų draugams ir ar
timiesiems reiškiame nuošir
džiausią užuojautą.

A. Pūkialis

KOVA UŽ ŽMONIŲ
TEISES

Šiandien daug kalbama ir 
rašoma apie žmogaus teises. 
Tokį žmonių susirūpinimą 
tuo reikalu tik reikia sveikin
ti, kadangi žmogaus teisių 
pažeidimas labai ryškus. Ži
noma, kaip ir visi klausimai 
pasaulyje, taip pat ir teisės 
ne visos yra lygios: vienas 
būtinas, pirmaeilės, kitas— 
ne taip svarbios, mažesnės 
reikšmės. Iš būtinų žmogaus 
teisių, pirmutinė ir pagrindi
nė teisė—gyvybė. Juk negy
vam žmogui nėra reikalingos 
jokios teisės. Iš pagrindinių 
teisių, po gyvybės teisės, an
troje vietoje—darbo teisė. 
Kadangi tik darbas sutveria 
reikalingas vertybes gyvy
bės palaikymui, tęstinumui 
ir išvystymui fizinių ir proti
nių jėgų.

Tik gaila, kad turtingiau
sios valstybės Prezidentas 
nemato tų būtinų. žmogaus 
teisių, o griebiasi už mažes
nės vertės teisių, kuriomis, 
matomai, norima paslėpti pa
grindines žmonių teisės: Juk 
tik laimėjus kovą pasaulyje 
už pagrindines teises, susi
darys sąlygas pasiekti ir ma
žesnės vertės teises.

Didžiausia pirmutinės žmo
nių teisės priešas yra karas. 
Kadangi niekas pasaulyje 
neatima tiek gyvybių jau
nuoliams, kaip karas. Re- 
mentis pirmąją pagrindine 
žmonių teise, iškyla klausi
mas: kam reikalingos neutro
ninės bombos? Ar apsigyni
mui? Ne: juk apsigynimui 
pakanka atominių bombų, 
kurių užtektų sunaikinti visą 
pasaulį, ir dar liktų atsargai. 
Tik, žinoma, neutroninės 
bombos veikia kitaip: sunai
kina visą gyvybę, o nepalėčia 
kapitalo. Iš to ir susidaro ka
pitalistų galvose gražūs mi
ražai: sunaikinsim visą gyvy
bę, o kapitalas—laivai, maši
nos, fabrikai, įvairūs pasta
tai—liks nepaliesti, kurie be 
jokių kliūčių galės patekti į 
kapitalistų rankas. Juk kapi
talistų psichologija neturi 
žmoniškumo; jų doros princi
pas—grobti turtą. Tą patvir
tina ir neutroninių bombų 

Pranas Šilinis

Žodžiai medžiui
Medi, 

tu lieki neapdainuotas. 
Kiek ramybės tavo šakose! 
Kaip vaikystėj

vis taipo kuprotas, 
Pastovumas rodosi tavo dalia.

Pavyzdžiu ar ne?
Bergždžia klausti, nes 

Nebebus kitaip: tu—medis, aš—žmogus. 
Ir todėl—nors verk!—nesuprasi manęs, 
Kaip nesugrąžinsi į tėvų namus.

Tik sakau:
nepavydėk! kito daliai, 

Saugok, ką vaikystė primena mana. 
Karts nuo karto grįšiu

ir girgždės varteliai 
Kai pamačius pasitikt išeis mama.

i

gaminimas. Juk tai yra 
egoistinis kapitalo vertini
mas, ir begėdiškas žmonių 
gyvybės paniekinimas. Kapi
talistų kalbos už žmonių tei
ses yra tik dūmai paslėpi
mui pagrindinių žmogaus tei
sių.
“MES NORIME 
KRIKŠČIONIŠKOS 
TAIKOS!”

Kiekvienas doras žmogus 
trokštą taikos ir, pagal išga
lės, už ją kovoja. Bet yra ir 
tokių, kurie savo interesų ir 
pelno sumetimais, stengiasi 
išprovokuoti karus. Ir norė
dami paslėpti savo nežmoniš
kus siekius, gyvu žodžiu ir 
per spaudą šaukia: “Mes no
rime krikščioniškos taikos!”

Kokia ta “krikščioniška tai
ka”? Ar ji gali būti taika? 
Ne, negali, Juk jau arti dvie
jų tūkstančių metų, kaip toji 
taika skelbiama, bet niekuo
met jos nebuvo ir negalėjo 
būti, kadangi už tos “krikš
čioniškos taikos” visuomet 
slypi tam tikra ideologija ar 
santvarka, kurią per jėgą no
rima primesti ir kitiems.

Taika reiškia nevartoti fizi
nės jėgos vieniems prieš ki
tus. Todėl pasakymas “Mes 
norime krikščioniškos tai
kos” yra lygus pasakymui 
“Mes norime karo.”

O kai kurie taikos priešai 
vartoja kitokią strategiją ko
vai prieš taiką. Jie sako, kad 
visoje gamtoje vyksta kova, 
taigi ir karas yra nepakeičia
mas gamtos dėsnis.

Toks gamtos dėsnių aiški
nimas yra neatskyrimas įvai
rių kovos formų ir kitų pro
cesų nuo bendros kovos. Juk 
ir nacių psichologai panašiai 
aiškino. Jie buvo daug ką pa
sisavinę iš Frederiko Nie- 
tzschės filosofijos, kuris irgi 
buvo vienšališkas gamtos 
reiškinių aiškintojas.

Paimkime: Jeigu taikos ša
lininkams pasisektų laimėti 
taiką pasaulyje, ar tas panai
kintų kovą? Ne. Tik įvyktų 
toje kovos srityje revoliuci
ja—iš fizinės gyvuliškos ko
vos būtų pereita į protinės- 
žmoniškos kovos formą. Re
voliucinė kovos forma prasi
dėtų tarptautiniuose foru
muose, kur išeitų laimėtojai 
ir pralaimėtojai. Tik toji ko
va niekam neištaškytų sme
genis, nei sunaikintų žmonių 
rankomis ir protu sukurtas 
vertybes, kitais žodžiais, bū
tų žmoniška, protų kova. To
kioje kovoje laimėtų tie pro
tai, kurie būtų pažangesni, 
teisingesni, žmoniškesni ir 
siekiantys gerovės visai žmo
nijai.

Suprantu, kad laimėti tai
ką yra labai sunki užduotis, 
bet nemanau, kad tai būtų 
utopija. Šiuolaikiniame protų 
išsivystymo aukštyje taika 
yra galima. Taikos reikalas 
gauna neįkainuojamą paramą 
iš Tarybų Sąjungos, kuri, 
drauge su kitomis socialisti
nėmis ir taiką mylinčiomis 
valstybėmis, neatlaidžiai ir 
ryžtingai kovoja už visuotiną 
taiką pasaulyje.

Bijūnas
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KANADOŠ ŽINIOS

Montrealio kronika
Išvyksta

Montrealio 25 lietuvių stu
dentų grupė liepos 6 d. iš
vyksta į T. Lietuvą, trims 
savaitėms viešnagei, vado
vaujant Liūdai ir Vandui 
Stankevičiams. Tai labai gra
žus ir girtinas mūsų jaunimo 
pasirodymas. Dauguma va
žiuoja pirmą sykį, net jau 
trečios eilės, kaip tai J. Kie- 
laitė, J. Kurilytė ir kiti, už
baigę universitetus.

Tikiu, kad gražiai ir links
mai praleis laiką.

Laimingos kelionės.
Priešvestuvinis balius

Lidyjai Keršytei buvo su
rengta artimų draugių ir gi
minių balius. Dalyvavo daug 
viešnių, kurios buvo skaniai 
pavaišintos, o būsima jaunoji 
kukliai apdovanota. Vestu
vės įvyko rugpjūčio mėn.

Daug laimės.
Susituokė

Lily Bijunaitė susituokė su 
anglų tautos vaikinu. Vestu
vės įvyko šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Dalyvavo 
daug svečių. Jaunieji gavo 
daug linkėjimų ir dovanų.

Nuolatiniam gyvenimui 
jaunieji persikėlė į Ottawą.

Linkiu gražaus gyvenimo.
Mirė

Birželio 13 d., po sunkios 
ligos, mirė Marcelė Ceponie- 
nė [Balaišytė], 80 metų. Pali
ko nuliūdime sūnų Joną su 
šeima, taip pat daug draugų 

SUDBURY, ONT., CANADA

MONTREAL, LA SALLE, QUE., CANADA

Mirus

Marcelei Ceponienei
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą sūnui Jonui, 

Marčiai ir anūkėms ir visiems kitiems artimie
siems.

Lai būna lengva Kanados žemė.
P. Bendzaitienė R. M. Karalevičiai
A. M. Simijonai J. E. Urbanavičiai
J. J. Vilkeliai E. Vilkis
V. A. Rašimavičiai G. P. Taruskai
J. H. Skardžiai F. S. Spaičiai
K. Z. Gedraičiai B. L. Paparieliai
V. K. Rudinskai E. Aleksandravičius
J. N. Naruševičiai P. Šuplevičius
B. M. Šalčiūnai V. Krupauskas
M. M. Gudai F. G. Kušleikiai
A. Naubarienė A. 0. Ališauskai
V. Zavišienė J. E. Petrauskai
E. M. Giviai Ch. A. Yuškai
D. E. Skaržiai J. A. Brakniai
T. M at jukas C. M. Lignugariai
J. Milaknis L. P. Kisieliai
J. V. Knystautai F. A. Šuplevičiai

A. E. Morkevičiai

TORONTO, ONT., CANADA

Mirus

Petrui Pūrui
1978 m. birželio 3 d.

Mes, St. Boniface lietuviai, sužinoję, kad mūsų 
buvęs kaimynas ir geras draugas P. Pūras mirė, 
reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai ir visiems 
artimiesiems Kanadoje ir Lietuvoje.

P. Gudžiūnai W. Stapunavičiai
J. Radziavičiai V. Novogrodskai
V. Zavadskienė M. Vidrikienė

Norman, Anne ir Geli Stapon

Mirus

Vladui Stoniui

!
f

Į
I

1978 m. birželio 11d.
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą Lindai K. 

Wisniewski ir Walter Zbyka Wisniewski ir visiems 
artimiesiems.

E. Warrysh
R. Ceškauskas
P.Juška

T. Brazdžius

J. Ciplis
J. Striška
K. Seraiva

ir pažįstamų. Velionė buvo 
kilus iš Roblių Kaimo, Kama
jų valse., Rokiškio apskr. Į 
Kanadą atvyko 1928 m.

* * *
Birželio 19 d. mirė Kazys 

Bagatavičius, 55 m. Paliko 
nuliūdime brolį Zigmą su šei
ma ir daug artimų giminių— 
Keršius, Mikalauskienę. Į 
Kanadą atvykus po Antro 
Karo.

Artimiesiems gili užuojau
ta. Mirusiems lai būna leng
va žemelė. J-na
PRADEDA ATSILIEPTI 
IR KANADOJE

Ottawa. — Kalifornijos di
delės daugumas nubalsavi- 
mas už sumažinimą mokesčių 
už nejuodamas nuosavybes 
pradeda veikti ir Kanados 
British Columbija, Ontario ir 
Manitoba provincijoje gy
ventojus. Jie irgi pradeda 
kelti balsą už mokesčių su
mažinimą. Kanados valdžia 
labai susirūpinusi.

■
Didžiuosiuose Japonijos 

žvejybos laivuose įrengiami 
radarai, kuriais galima ne tik 
aptikti žuvų tuntus, bet ir 
nustatyti žuvų ilgį ir formą 
bei gylį, kuriame jos plaukio
ja. Radaro ekrane jūros dug
nas atrodo raudonas, van
duo—mėlynas, o planktono 
sluoksnis —baltas. Žuvys, 
pasirodžiusios radaro ekra
ne, būna vienokios ar kito
kios šių spalvų kombinacijos.

IŠ LIETUVOS
LIETUVOS SOSTINES i 
TOLIMESNIO VYSTYMOSI; 
GAIRES

Vilnius. — Birželio 14 die
ną įvyko partijos miesto ko
miteto plenumas, kuris ap
svarstė kompleksinį Vilniaus 
socialinio ir ekonominio iš
vystymo dešimtajame penk
metyje planą, miesto parti
nės organizacijos uždavinius 
jį įgyvendinant. Pranešimą 
padarė partijos Vilniaus 
miesto komiteto antroji sek
retorė V. Klikūnienė.

Plane moksliškai pagrįstos 
harmoningo visų respublikos 
sostinės liaudies ūkio šakų 
vystymo, miesto augimo, as
menybės ugdymo kryptys. 
Apskaičiuota, kad 1980 metų 
pabaigoje mieste gyvens virš 
500 tūkstančių gyventojų. 
Vadovaujantis tuo, numatyta 
naudingą gyvenamąjį plotą 
padidinti iki 7 milijonų kva
dratinių metrų. Statybos 
vyks Šeškinėje, Baltupyje. 
Didelis dėmesys plane skiria
mas miesto sanitarinei būklei 
gerinti, naujais maršrutais 
nukreipiami transporto srau
tai. Planuojama plėsti valo
mųjų vandens įrengimų sta
tybą miesto ribose. Nors 
naujos pramonės įmonės ne
bus statomos, tačiau gamy
bos apimtis didės darbo na
šumo augimo sąskaita. Svar
bią vietą plane taip pat uži
ma kultūros, mokymo, svei
katos apsaugos objektų sta
tyba, poilsio zonų plėtimas, 
prekybos ir buitinio gyvento
jų aptarnavimo klausimai.

MOKSLININKŲ IR 
DARBININKŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

Kaunas. — Tarp Kauno 
Antano Sniečkaus politechni
kos instituto ir radijo gamy
klos pasirašyta mokymo, 
mokslo ir gamybos sutartis. 
Tikslas—gerinti specialistų 
rengimą, organizuoti bend
rus mokslinio tyrimo darbus, 
tobulinti gamybos technolo
giją ir gamybos organizavi
mą.

. Instituto specialistai gamy
klai padės suburti ir panau
doti vidinius rezervus darbo 
našumui didinti, gamybos 
procesams automatizuoti, iš
leidžiamos produkcijos koky
bei gerinti. Numatyta gamy
klos inžinierius įtraukti į 
mokslinio tyrimo darbą.

Gamyklos specialistai savo 
ruožtu skaitys institute pa
skaitas, vadovaus studentų 
projektams, dalyvaus valsty
binių egzaminų komisijų dar
be, organizuos instituto dės
tytojų gamybines stažuotes 
įmonėje.

Susivienijimui vadovauja 
taryba, kurios pirmininkai— 
instituto rektorius prof. M. 
Martynaitis ir gamyklos di
rektorius V. Minkus.

LIETUVOJE LANKĖSI 
SVEČIAI IŠ MONGOLIJOS

Birželio 17-18 dienomis Ta
rybų Lietuvoje lankėsi dele
gacija iš Mongolijos Liaudies 
Respublikos. Ją priėmė Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininkas J. Maniušis. Jis 
papasakojo draugams mon
golams apie respublikos pa
siekimus Tarybų valdžios 
metais, ekonomikos ir kultū
ros išvystymą, kalbėjo apie 
tai, kaip Tarybų Lietuvos 

Į darbo žmonės įgyvendina 
TSKP XXV suvažiavimo nu
tarimus, naująsias TSRS ir 
Lietuvos TSR konstitucijas.

Pokalbyje dalyvavo Lietu
vos TSR civilinės gynybos 
štabo viršininkas generolas 
majoras S. Stalauskas, Lie
tuvos KP CK administraci
nių organų skyriaus vedėjas 
A. Builis, atsakingi respubli
kos Ministrų Tarybos dar
buotojai.

Svečiai susipažino su Vil- 
nimui, Elektrėnais, Trakais 
ir Pirčiupiais.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ

ruošiamos

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.
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

PRIEŠ 58 METUS

Prisiminimai iš senos 
praeities

ŠIDLAVOS ŽEMAITIS

Tada aš gyvenau Philadel- 
phijoje. Pastebėjau garsini
mą, kad įvyks svarbios pra
kalbos Lietuvių Klubo sve
tainėje ant Moyamensing 
Avė. Kalbėtojas bus iš 
Brooklyn, N. Y., Antanas 
Bimba. Na, ir laukiau tos 
dienos. Būtinai turiu išgirsti 
tą progresyvišką kalbą.

Ir štai šiandien jau tas įdo
mus parengimas. Nueinu 
ankstokai, kad galėčiau pa
matyti publiką besirenkant. 
Svetainė didžiulė, sutalpi
nanti apie 2,000 žmonių. Pu
blikos prisirinko apypilnė 
svetainė.

Ateina momentas pradėti 
prakalbas. Ant estrados pa
sirodo pirmininkas ir papra
šo publiką ramiai užsilaikyti, 
o kuriems bus kas nors 
neaišku, sako, galėsite klau
simus statyti ir kalbėtojas 
visiems mielai atsakinės. Na, 
ir perstato tikrai dar visai 
jauną kalbėtoją Antaną Bim
bą, kurį publika sutiko gar
siais plojimais.

Iš tikrųjų, žiūrint į tą kal
bėtoją, atrodo dar per jau
nas, ką jam reikėtų barzdelę 
skusti, kaip menševikų laik
raščio redaktorius Martynas 
Gudelis sako. Tačiau rezulta
tai parodė, kad skutimas 
barzdos ar ūsų nieko bendro 
neturi su visuomenine veik
la. Kalbėtojas labai aiškiai 
nušvietė tikrą ir aiškią darbi
ninkų pareigą klasiniame ju
dėjime, būtent, kad kiekvie
nas darbininkas privalo ko
voti už savo geresnį rytojų, 
kad niekas darbininką negali 
geriau išmokinti, kaip jo pa
ties gyvenimo aplinkybės.

Tais laikais Philadelphijoje 
buvo paplitusi taip vadinama 
I. W. W. organizacija ir lie
tuvių tarpe atsirado tūlas 
Geležėlė su žymiai anarchiš
ka ideologija, kuris su savo 
taktika darbininkams darė 
daugiau žalos, negu gero. 
Drg. A. Bimba aiškiai nuro
dė aidoblistų ydas ir klaidas. 
Visa publika klausėsi to jau
no kalbėtojo kalbos su dide
liu atidumu, palydėdama 
garsiais aplodismentais.

Taipgi ir aš girdėjau pirmą 
prakalbą, kuri man suteikė 
daug įkvėpimo glaustis prie 
pažangiųjų judėjimo. Tad po 
tų prakalbų nuėjau į L. S. S. 
(Lietuvių Socialistų Sąjun
gos) 19 kuopą, užsimokėjau 
duoklę ir tapau nariu. Tai 
buvo prieš 58 metus!

Socialistų skilimas
Apie tą laiką įvyko L. S. S. 

skilimas. Tad, kad tą nesusi
pratimą nušviesti, kad darbo 
žmonės aiškiai permatytų to 
konflikto priežastis bei ku

rioje pusėje yra tiesa, buvo 
surengti lietuvių svetainėje 
debatai. Debatantais buvo 
pakviesti L. S. S. sekreto
rius Juozas Stilsonas—Sta
siulevičius ir advokatas F. 
Bagočius. Palyginti galima 
prie legendos apie Dovydą ir 
Galijotą.

Ryžtingai buvo tie svarbūs 
ir įdomūs debatai garsinami. 
Bagočius turėjo apginti deši
niuosius, o Stilsonas—kai
riuosius.

Reikia pasakyti, kad Bago
čius buvo ir vėtytas ir mėty
tas asmuo, su nepaprastai 
mikliu liežuviu. Todėl jo šali
ninkai buvo pilni vilties lai
mėti.

Publikos ta didžiulė salė 
buvo kimština.

Na, ir prasideda kova. Kal
bėti laiko duota po 25 minu
tes. Pirmutinis perstatomas 
Bagočius. Publika klausosi 
su didžiausiu atydumu. Ba
gočius, kaipo aukšto mokslo 
vyras, pradeda astronomiš
kai nuo “žvaigždinių galakti
kų,” tarp kurių randasi ir ta 
mūsų mažutė planeta, Žeme 
vadinama, ant kurios ir mes 
šiandien randamės.

Kalba Stilsonas. Štai tau, 
jis sako, susirinkome išrišti 
klasių kovos reikalus, kuriuo 
keliu darbo liaudis privalo 
eiti ir sėkmingai kovoti už 
savo kasdieninį būvį, o ponui 
Bagočiui ant kaktos prilipo 
Mėnulis, o apie ausis žvaigž
dės sukinėjasi. Publika pasi
leido juoktis, palydimas gau
siais plojimais.

Pagaliau debatai baigėsi. 
Pirmininkas paskyrė porą 
ypatų balsams skaityti. Ir 
štai rezultatai: Už F. Bago- 
čių 600, o už Stilsoną 900 bal
sų! Kiti susilaikė nuo balsavi
mo. Štai tau: Dovydas par
trenkė Galijotą!

Bet vėliau tas pats Stilso
nas atsirado So. Bostone ir 
“Keleivio” pastogėje suorga
nizavo “skloką,” iš kurios iš
sivystė “Darbininkų Draugi- • H

Man atsikėlus į Bridge
port, Conn., čia taipgi buvo 
susikūrusi “sklokos” kuope
lė, kurioje buvo tik apie 6 
nariai Ji sumanė surengti 
prakalbas ir pasikvietė Juozą 
Stilsoną iš Bostono—tą patį, 
kuris savo laiku kovojo už 
liaudies reikalus. Na, sakau, 
eisiu pasiklausyti, ką gero jis 
turi šiandien pasakyti. Nusi
vylimas. Po apie 20 metų pa
sikeitė mielojo Juozo plunks
nų spalva. Jo prestižas visiš
kai nusmuko. Publikos—tik 
“sklokininkai.” Būrelis susto
jo, bolševikus pasmerkė ir 
išsiskirstė.

ST. PETERSBURG. FLA.
Birželio 3 Lietuvių Piliečių 

klubo salėje LLD 45 kp. tu
rėjo susirinkimą, kurį pradė
jo S. Kazmickas. Buvo minu
te pagerbtas miręs kuopos 
narys Petras Brasas.

Toliau susirinkimą vedė 
Helena Šarkiūnienė. Kuopos 
valdyba pateikė raportą.

Kuopos pirmininkas S.
Kuzmickas pranešė, kad va
saros metu kuopos veikla 
bus maža, nes daug organi
zacijos narių pasiruošę pake- 
I liauti po šiaurės kraštus. 
Taipgi keletas vyksta aplan
kyti Tarybų Lietuvą. Linkiu 
visiems linksmai praleisti 
atostogas.

Finansų sekr. Julė Andriu- 
! lienė pateikė raportą apie 
I kuopos finansų stovį. Iždi
ninkas P. Alekna sutiko su 
ataskaita. Iš renginių komisi
jos pranešimą padarė S. 
Kuzmickas ir P. Mockapet- 
ris. Visi raportai priimti.

Nutarta mirusio nario P. 
Braso artimiesiems pareikšti 
užuojautą per “Vilnį,” ir 
“Laisvę.”

Susirinkimą pabaigus buvo 
šeimininkų M. ir A. Raš
kauskų pagaminti pietūs, o 
po pietų dainų programa. 
Dainavo Dainos Mylėtojų 
choras ir solo Stasys Kuz
mickas. Vadovavo Adelė Pa
kalniškienė, pijaninu akom
panavo Helena Janulytė. To
liau sekė šokiai.

Klubo veikla
Birželio 10 savoje salėje 

klubiečiai turėjo susirinkimą, 
kurį pravedė prez. V. Bun- 
kus. Jis pranešė, kad per 
Adele, Pakalniškienę į klubą 
įsirašė naujas narys Jonas 
Baltrūnas. Taipgi priminė, 
kad valdyba ir direktoriai 
posėdyje aptarė įvairius klu
bo reikalus ir kad klubo ren
giniai iki šiam laikui buvo 
sėkmingi. Tačiau vasaros 
metu daug klubo narių iš
vyksta į šiaurę pasisvečiuoti. 
Todėl mūsų pobūviai nebus 
gausūs. Linkiu visiems atos
togas praleisti linksmai, ir lai
mingai sugrįžti.

Finansų sekr. A. Pakalniš
kienė pateikė finansų stovį. 
Iždininkas J. Dobrow su są
skaita sutiko. Iš renginių 
pranešimą pateikė Stasys 
Kuzmickas ir Pranas Mocka- 
petris. Visi pranešimai 
priimti.

Po susirinkimo buvo pie
tūs. O vėliau Dainos mylėto
jų choras padainavo keletą 
dainelių ir Stasys Kuzmickas 
solo.

Vadovavo Adelė Pakalniš
kienė pijaninu akomponavo 
Helena Janulytė. Po to šo-
kiai.”

Nutukęs turtuolis: “Gražumas mūsų politinės dviejų parti
jų sistemos yra tame, kad nepaisant už kurios partijos kan
didatus jūs balsuosite, laimėtoju busiu aš!”

Kuopos veikla
i Birželio 17 Lietuvių Pilie- 
,čių klubo salėje buvo pami
nėta Tėvų diena.

i Kadangi šiuo metu Flori- 
į dos saulutė mums negailes- 
I tingai šildo, tai daug mūsų 
į pobūvių lankytojų išvyko 
atostogų į šaltesni klimatą. 
Tačiau šiame pobūvyje turė
jome gražios publikos.

j Pirmiausia Aldona Alek- 
' nienė pasveikino svečius Tė- 
i vų dienos proga, linkėjo 
jiems viso geriausio. Po to 
pradėjo programą Stasys 
Kuzmickas. Jis pristatė Joną 
Milerį. Jonas pasakė pagrin- 

i dinę kalbą apie tėvus ir jų 
pareigas šeimoje ir visuome-

■ niniame gyvenime. Toliau 
j sekė dainų programa. Ją 
i pravedė Adelė Pakalniškie
nė. Stasys Kuzmickas padai- 

i navo solo šias dainas “Pake- 
! rėjimas,” “Ūkininko daina,” 
. iš operetes “Kada kaimas ne- 
, miega” ir “Augau aš pas tė
velį.”

Solistas Larry Strack dai
navo angliškai: “Dad” ir “If I 
Could Tell You.” Taip pat 
Dainos Mylėtojų Choras pa
dainavo tėvams tinkamas 
dainas-, vadovavo Adelė Pa
kalniškienė, pijaninu akom- 
ponavo Helena Janulytė. 
Programa buvo įdomi, publi
ka gausiai plojo. Toliau sekė 
šokiai ir draugiški pokalbiai.

Keletas bruožų apie 
Dainos Mylėtojų Chorą

Per ištisą metą mūsų ren
giniuose choras visuomet iš
pildo dainų programą. Taipgi 
kartą į savaitę susirenka į 
pamokas. Pasiaukojimas di
delis. Tačiau tėvų dieną buvo 
paskutinis šį sezono choro 
pasirodymas. Choro mokyto
ja Adelė Pakalniškienė, pija- 
nistė Helena Janulytė ir cho
ristai nutarė pailsėti apie tris 
mėnesius. Rugsėjo mėnesį 
vėl susirinksime pamokoms. 
Reikia priminti, kad LSC 
klubas ir LLD 45 kuopa, at
sidėkodami chorui ir vadovy
bei už nuolatinę dainų pro
gramą, paskyrė keletą dole
rių ir choras turėjo šaunias 
vaišes. Choro vardu širdin
gas ačiū organizacijoms už 
vaišes.

Pranešimai
Liepos 15 klubo pobūvis— 

pietus 12 vai.
Rugpjūčio 5 LLD 45 kuo

pos susirinkimas, pradžia 
10:30 vai. ryto.

Rugpjūčio 12 klubo susirin
kimas, pradžia 10:30 vai. ry
to, pietūs 12 vai.

Prašom visus dalyvauti. 
Įvyks klubo salėje, 314-15 
Avė. South.

V. Rimkienė
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DETROIT, MICH.
Vakacijos

Pagalinus Detroitą pasiekė 
šiltos dienos ir dvi vietinės 
organizacijos paėmė vakaci- 
jas nuo savo mėnesinių susi
rinkimų. Alfons Rye, LDS 21 
kp. pirmininkas, praneša, 
jog kuopos mėnesiniai susi
rinkimai bus pertraukti per 
tris vasaros menesius ir se
kantis susirinkimas bus spa
lio 8 d. Taipgi Anna Daukus, 
pirmininkė Detroito Moterų 
Pažangos Klubo, praneša, 
kad moterų klubas irgi pai
ma vakacijas vasarai ir se
kantis susirinkimas bus spa
lio 8 d.

Linksmų vasaros vakacijų 
visiems.

LDS bankietas
LDS bowleriai jau pabaigė 

savo pamokas vasarai ir 
užbaigimui savo triūso, turė
jo bowleriu bankietą birželio 
17 d. Detroito Lietuvių Klu
be. Bowleriu sekretorius-iž- 
dininkavo. Trumpai kalbėjo 
Detroito Lietuvių Klubo pir
mininkė St. Masytė, kuri 
varde klubo dėkojo visiems 
bowleriams už jų energiją ir 
entuziazmą ir vartojimą klu
bo įstaigos savo susirinki
mams ir parengimams, ir 
tuomi pagelbėjant Detroito 
Lietuvių Klubui gerai gyvuot 
ateityje. Taipgi kalbėjo LDS 
prezidentas Servit Gugas, 
kuris davė didelę garbę bow
leriams už jų darbą ir už įs
tojimą į LDS 21 kp. narių są
statą.

Detroito LDS sorority su
manė ir nupirko gražią trofė
jų pereitais metais ir LDS 
detroito moterys laimėjo, 
bet šiemet LDS Moterų tro
fėjų laimėjo LDS čikagietės. 
Vistiek detroitietės gerai pa
sirodė turnyre, ir LDS prezi
dentas Servit Gugas šiame 
bankiete įteikė LDS špilku- 
tes šioms: Antonette Gare
lis, Bertha Rye, Ruth Gugas, 
Alice Stacey ir Kathy Sta
cey. Jos prižadėjo kitais me- 

HARTFORD, CONN.
Mirus

Walter Brazauskui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Ele

nai, posūnui Serge ir jo šeimai, broliui Kaziui ir 
visiems artimiesiems. Walteris per eilę metų buvo 
aktyvus Meno Sąjungos Centro Komiteto narys. 
Liūdime netekę malonaus draugo.

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 
CENTRO KOMITETAS

Ozone Park, N. Y.

HARTFORD, CONN.

Mirus

Walterui Brazauskui
Mes, New Yorke gyvenanti jo draugai, reiškiame 

gilią užuojautą jo žmonai Elenai, posūnui Serge ir 
jo šeimai, broliui Kaziui ir visiems kitiems artimie
siems.

■ki

E. Liepienė Mary Adams
L. Lason E. Jeskevičiutė
A. Čepulienė A. Young
K. Rušinskienė Ieva Mizarienė
A. Quater J. Augutienė
A. Yakštis G. Wareson
A. Babarskienė A. Repsevičiutė
I. Trivers V. Venckūnienė
W. B. Keršuliai J. Lazauskienė
P. N. Ventai N. Buknienė
J. Grybas A. Rainienė
W. A. Malin B. N. Skublickai
K. Bender Sofija Stasiukaitienė
J. Siurba Jurgis Stasiukaitis

I. A. Bimbai

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

! tais laimėt ir atvežt tą mote
rų trofėjų atgal į Detroitą. 
LDS vyrai gerai pasirodė 
turnyre ir atvežė Sakai tro
fėjų į Detroitą. Dabar jis gy
vena Detroito Lietuvių Klu
bo įstaigoje, kuri tikrenybėje 
yra bowleriu “namai.”

Bankiete buvo išrinktas 
naujas komitetas sekančiam 
bowleriu sezonui: pirminin
kas Tony Vasaris, vicepirmi
ninkas daktaras John Geralt 
(Geraltauskas), sekretorius- 
iždininkas Isabelle Brazis.

Bowleriu bankietas buvo 
pasekmingas ir nepaprastas, 
nes jame dalyvavo detroito 
jaunimas. Detroito Lietuvių 
Klubo namas, rodosi net kil
nojosi.

Serga
Detroito Lietuvių Klubo 

gera narė, buvusi klubo šei
mininkė Elizabeth Ulinskas 
pergyveno akių operaciją ir 
dabar sveiksta namuose. Visi 
pasigėdom jos ir linkime, 
kad greit pasveiktų ir sugrįž
tų prie mūsų su savo nuolati
ne pagelba.

Sužeistas
Gavome žinią, jog birželio 

10 d. automobilių avarijoj 
sunkiai sužeistas buvusis de- 
troitietis Charles Tamošiū
nas. Jis su savo žmona Nellie 
jau daug metų gyvena Mia
mi, Floridoj, ir yra nuolati
niai veikėjai tarpe pažangių 
lietuvių. Velijame drg. Ta
mošiūnui greit pasveikt ir 
vėl stot prie savo organizaci
nių darbų, o jo žmonai Neliu- 
tei linkime ištvermės tokioje 
nelaimėje.

Išvažiuoja
Su “Laisvės” ekskursija 

liepos 12 d. išvažiuoja dvi de
troitietės: Josephine Urbon 
ir Pat Stunskas, aplankyt sa
vo gimimo kraštą—Tarybų 
Lietuvą. Linkime joms geros 
kelionės ir linksmai praleist 
savo atostogas. Stefanija

I

Cleveland, Ohio

Clevelando Moterų Klubo 
susirinkimas įvyko birželio 8 
d. ICA Svetainėje, 15901 St. 
Clair Ave. Klubo pirmininkė 
A. Palton atidarė susirinki
mą 12 vai. dienos, dalyvau
jant vidutiniam skaičiui na
rių bei draugų. Tą dieną 
anksti smarkiai lijo, tai grei
čiausia dalis dalyvių dėl to 
neatvyko į susirinkimą.

Pirmiausia pirmininkė pa
dėkojo draugėms ir svečiams 
už atminimą mirusių Klubo 
narių bei giminių. Sekretorė 
perskaitė jų sąrašą, paskelb
tą “Vilnyje.” Mrs. Žukas ne
galėjo dalyvauti, bet prisiun
tė $5 apmokėti jos duokles, o 
kas liko, paaukojo Klubui. 
Išreikštas didelis ačiū drau
gei Vilchinskienei ir drau
gams Žemaičiams už paauko
jimą įvairių gardumynų ir 
vaišių.

Noriu priminti, kad dali
jant aplodismentus, mūsų 
pasišventusios šeimininkės 
turi garbę gauti jų daugiau
sia, nes jos daugiausia pasi
darbuoja—aukoja triūsą ir 
laiką. Klubietės joms taria 
širdingą ačiū.

Dabar mūsų draugė Gar- 
vinčius jau sveika, bet Chep- 
lienė, nors jau namie, bet 
dar vis tebėra ligonė. Praei
tą kartą rašiau, kad sirgo Ja- 
nulienė. Bet buvo klaida— 
sirgo draugas Janulis ir buvo 
ligoninėje. Bet raportuota, 
kad jis jau sveiksta. Džiugu.

Šį mėnesį bus Joninės, o 
mes turime vieną Joną, bū
tent Eitutį. Tai mes jį pager
bėme už jo triūsą ir pagalbą 
Klubo veikloje bei dažną at
nešimą daržovių iš jo daržo. 
Taipgi šį kartą pagerbėme 
mūsų Klubo darbščią narę A. 
Mack, jos gimtadienio proga 
draugės Bekenis ir Gurklis 
iškepė didelį tortą, o mes vi
si “sudrožėme” ‘‘Happy 
Birthday.”

Ateinantį mėnesį klubietės 
pagerbs Onas prie gerų, sve
tingų pietų. Tai bus liepos 13 
dieną.

O liepos 6 dieną įvyks LDS 
55 kuopos susirinkimas toje 
pačioje svetainėje. Pradžia 
12 vai. dienos. Nariai prašo
mi atsilankyti ir prisidėti 
prie mūsų veiklos pagerini
mo, ypač dabar svarbu LDS 
suvažiavimui artinantis. 
LDS gerovė yra visų narių 
darbas ir užduotis, o svar
biausia—lankyti kuopos susi
rinkimus.

* * *
Žodis apie Lietuvių Litera

tūros Draugiją, tą mūsų 
svarbią kultūros ir apšvietos 
organizaciją. Jos palaikymas 
yra svarbus dalykas. Draugi
ja pasilaiko iš narių duoklių 
ir aukų. Kai kurie nariai dar 
nepasimokėję duoklių už 
šiuos metus. Prašyčiau, kad 
jūs be delsimo pasimokėtu- 
mėte. Kaip žinote, duoklės 
yra labai mažos. J. Petraus

Už nacionalizavimą 
Consolidated Edison

New Yorkas. — Monopo
listinė Consolidated Edison 
kompanija, kuri gamina ir 
teikia New Yorkui elektrą, 
reikalauja, kad Visuomeninio 
Aptarnavimo komisija leistų 
jai pakelti vartojamos elek
tros kainą net 9.6 procento. 
Toks pakėlimas kompanijai 
duotų 228 milijonus dolerių 
pridedamo pelno.

Birželio 22 dieną komisijo
je įvyko viešas apklausinėji
mas. Visi įvairiu įstaigų bei 
organizacijų atstovai, kurių 
buvo 50 ir kurie liudijo, pa
smerkė kompanijos reikala
vimą ir siūlė valdžiai Consoli
date Edison paimti į savo 
rankas, tai yra, sunacionali- 
zuoti.

Komisija pasiūlymus turės 
apsvarstyti ir išnešti savo 
nusprendi.

New Yorko pažangių moterų 
naujienos

New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubo susirinkimas įvyko 
birželio 20 d. Susirinkimą 
atidarė ir pravedė Klubo pir
mininkė Ieva Mizarienė. Ji 
savo raporte pranešė, kad po 
ilgos ir sunkios ligos Hartfor
de mirė buvęs brooklynietės 
solistės Elenos Brazauskie
nės, kuri yra mūsų narė, gy
venimo draugas Walteris 
Brazauskas. Mielai Elenutei 
jos liūdnoje valandoje visų 
klubiečių didžiausia užuojau
ta.

Mizarienė taipgi pranešė, 
kad rugsėjo 10 d. LDS vieti
nės kuopos rengia filmų po
pietę. Bus rodomi filmai iš 
Lietuvos. Juos rodys Salo
mėja Narkėliūnaitė.

Užrašų sekretorė Bronė 
Keršulienė smulkmeniškai 
perskaitė praeito susirinki
mo užrašus. Taipgi išklausė
me sekretorės Anne Yakstis 
ir iždininkės Nelės Ventienės 
finansinius raportus.

Klubo pirmininkė pranešė, 
kad valdybai dar nepavyko 
surasti vietos vasariniam 
piknikui.

Nutarta sekantį susirinki
mą laikyti rugsėjo 19 d.— 
reiškia, turėsime du mėnesiu 
atostogų.

Iš raportų apie sergančias 
nares. Pirmiausia Nellie 
Skubliskienė pranešė, kad ji 
su savo vyru aplankė Kaziū- 
nę Caikauskienę Staten Is
lande. Ji sakė, kad Kaziūnė 
atrodo gerai, vaikštinėja po 
sodelį ir džiaugiasi, kad jai 
ten būti gerai.

Nastė Buknienė matėsi su 
mūsų gera klubiete Marga
ret Jakštas, kuri gyvena 
Nesconset, Long Island. 
Margaret skundėsi, kad ji la
bai norėtų atvažiuoti į mūsų 
susirinkimus, bet negali, nes 
dar iš praeitos žiemos susi- 
žeidimo nesijaučia gerai. 
Margaret niekad nepamiršta 
Klubo ir dažnai atsiunčia do
vanėlių. Taip pat ir šį sykį, 
per N. Buknienę, Margaret 
įteikė Klubui $5.

Norwood, Mass.
Truputis atsiminimą 

iš praeities
Ši lietuvių kolonija randasi 

arti Bostono, bet pažangieji 
lietuviai turėjo veiklias mūsų 
draugijų kuopas, veiklius 
Lietuvių Lavinimosi Ratelį ir 
chorą. Visas pažangiečių kul
tūrinis veikimas vyko lietu
vių svetainėje.

Ten vyko prakalbos šokiai, 
sceniniai spektakliai, opere
tės, koncertai, draugijų susi
rinkimai, LLR Choro pamo
kos. Be koncertų mūsų drau
gijų ir laikraščių naudai, cho
ras buvo susimokinęs opere
tes “Dailus daktaras,” “Gri- 
gutis,” “Apvezdinkite ir ma
ne,” “Konsilium Pakultatus,” 
ir sėkmingai atlikdavo prie 
gausios publikos. LLR Cho
ras neapleido nei vienos Dai
nų Šventės, kurios vykdavo 
South Bostone XX-žiaus tre
čiajame dešimtmetyje. Cho
ro mokytojais buvo Edvar
das Sugeris, vėliau—Izabelė 
Jarmalavičiutė. Sumažėjus 
moterų balsams chore, cho
ras tapo vien vyrų choru. 
Mokytojais buvo N. Bolis, 
Ričardas Barris-Barišauskas, 
Paura.

Be savo kolonijos meninio 
veikimo, vyrų choras šauniai 
pasirodydavo pažangiųjų lie
tuvių leidžiamose oro bango
mis radijo programose “Gim
tasis Kraštas” net iki 1950 
m. Choro mokytojai Jarma
lavičiutė ir Barris buvo augę 
ir mokslą įsigiję Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Apskričių valdybose ir vei
kime darbavosi: J. Galgaus- 
kas, J. Grybas, N. Grybienė, 
J. Sarapienė, M. Uždavinis 
ir kiti. Jonas Grybas labai 
aktyviai dalyvavo Lietuvių

Ona Čepulienė, kad ir ne- 
sveikuoja, sako: ką tik galė
jau ateiti. Mat, ir jai rūpėjo 
paskutinis šio sezono susirin
kimas.

Susirinkime dalyvavo ir 
Marcelė Šukaitienė, nors jai 
ką tik buvo nuimtas gipsas 
nuo rankos, kuri buvo sulau
žyta.

Viola Venskūnienė šiame 
susirinkime dalyvavo, bet 
pranešė, kad ji palieka 
Brooklyną ir apsigyvens 
New Jersey valstijoje. Linki
me laimingai apsigyventi 
naujoje vietoje. Prašome 
Violą nepamiršti mūsų Klu
bo.

Kelios mūsų klubietės šią 
vasarą ruošiasi vykti į Lietu
vą. Ona Babarskienė išvyks 
ilgesniam laikui. Josephine 
Augutienė vyks “Laisvės” 
ekskursija rugpjūčio mėnesį. 
Taip pat ir P. Kolendo pasi- 
ruošiusi vykti apie rugpjūčio 
mėnesį. Linkime joms gra
žiai praleisti atostogas.

Aukomis bei dovanomis šį 
kartą prisidėjo sekamos na
rės: po $5 aukojo E. Sungai- 
lienė, J. Augutienė, V. 
Venskūnienė, F. Mažilienė, 
E. Sirgėdienė ir M. Jakštas. 
A. Rainienė aukojo $3 ir P. 
Kolendo $2. Maistu prisidė
jo: Marcelė Šukaitienė, L 
Danilevičienė, V. Venskūnie
nė ir J. Augutienė. Joms 
ačiū.

Po susirinkimo, prie gra
žiai gėlėmis iš B. Keršulienės 
ir J. Lazauskienės sodelių 
papuošto stalo, sekė šaunios 
pabaigtuvės.

Beje, J. Lazauskienė buvo 
išvykusi pas dukrelę į Flori
dą. Šį mėnesį pagerbėme 
Klubo vicepirmininkę Mary
tė Stukienę ir J. Lazauskie
nę, jų gimtadienio proga, su- 
dainuodamos joms “Ilgiausių 
metų.”

Linkiu visoms klubietėms 
laimingai ir linksmai praleisti 
atostogas. Pasimatysime se
kančiame susirinkime rugsė
jo 19 d. A. Rainienė

Literatūros Draugijos ap
skrities veikloje, ypatingai 
Mass, valstijos pažangiųjų 
lietuvių radijo “Gimtasis 
kraštas” organizavime, tobu- 
liniame ir finansavime.

Iš spaudos matosi, kad 
draugai Uždavinis, Ustupas 
ir keli kiti draugai ir draugės 
tęsia tą prakilnų darbą, kiek 
išgali. A. T.

Jonas Sabaliauskas
Išeivijoje dainininkas, 
dainuoja 65-tus metus

Gimė ir augė Lietuvoje, 
Liškiavoje. Į JAV atvažiavo 
1914 metais, į Lawrence, 
Mass. Tuojau susipažino su 
pažangiais to miesto lietu
viais, stojo į jų draugijas, 
kuopas, Liaudies chorą, Bi
rutės dramos ratelį. Liaudies 
chore dainuodamas pajuto 
turintis tvirtą baritono bal
są. Choro mokytojo pataria
mas, pradėjo kultūrininti 
balsą, solo dainavimui.

1925 metais persikėlęs gy
venti į Worcester, Mass., ra
do Aido chorą operečių sta
tymo veikėją, Jonas tapo 
operečių dainininkas ir lošė
jas. Worcesteriečiai didžia
vosi turėdami du solistus— 
Joną Sabaliauską ir V. Tu- 
manį.Šie du dainininkai ga
stroliavo apskrities kuopų 
koncertuose, prakalbose (V. 
Tumanis mirė 1945 metais).

Jonas Sabaliauskas yra 
meno veikėjas, ugdytojas iki 
šių dienų. Jo dainos skambė
jo meno festivaliuose, laik
raščio “Laisvės” koncertuo
se. Massachusetts valstijos 
pažangiųjų lietuvių radio 
programų—“Gintaro žemė” 
vedėjuose Jonas paliko neiš
dildomą pėdsaką—jo dainų 
repertuaras yra neišsemia
mas. A. T.

Proga jai tapti 
gubernatore

Albany, N. Y. — Guberna
toriaus Carey pavaduotoja 
Mary Anne Krupsak siūlo 
save demokratams kandidate 
į New Yorko valstijos guber
natorės postą. Jinai jau pra
dėjo plačią kampaniją laimėti 
nominacijas būsimuose pir
miniuose balsavimuose.

Mrs. Krupsak yra gana po
puliari ir gali laimėti nomina
cijas. Gub. Carey, kuris labai 
norėtų būti išrinktu antru 
kartu, esąs labai susirūpinęs.

Tarp lietuvių
Praėjusią savaitę trumpam 

laikui į mūsų pastogę užsuko 
Ona Yozėnienė ir Pranas 
Bručas. Atsisveikindamas 
Pranas Bručas įteikė “Lais
vei” $20 auką. Ačiū jiems už 
atsilankymą ir Pranui už 
auką.

* * *
Praėjusį sekmadienį gra

žus būrys niujorkiečių vyko į 
LDS Conn, valstijos pikniką. 
Manau, bus plačiau apie pik
niką parašyta “Laisvėje,“

S. Narkeliūnaitės nuotrauka: Margaret ir Leo Jakštas su 
jųjų sargu “Brownie.”

BRIEFS
Peoples’ Assembly for the 

U. N. special session on dis
armament was held at the 
United Nations Wednesday, 
June 21. Program host was 
New York Association for 
American-Soviet Friendship.

* * *
I was reading in one of the 

newspapers about the gree
dy doctors in the United 
States. “Red devils,” “blue 
devils” and “yellow jackets” 
are not high school football 
teams—they play key posi
tions in a danger-filled game 
being played by some 10,000 
doctors and druggists across 
the U. S. They are street 
names for legitimate medica
tions dispensed by greedy 
medical men to drug abusers 
who either use them or who 
sell them on the street.

* * *
Who watches TV soap ope

ras? An estimated 30- to 40- 
million Americans, says a 
spokesman at ABC—TV— 
and that figure includes pro
fessors, doctors, bankers 
and even Rosalynn Carter. 
Sammy Davis Jr. supposed 
to be so much of a soaper 
freak that he has three TV 
sets in his office so he can 
watch several soaps simulta
neously.

* * *
Someone writes Daily 

News “Voice of the People” 
column: “Now that Califor- 
nias have risen up against 
high taxes, let’s hope people 
do it around the country,

MARTHA KEYS VIRGINIA SMITH SHIRLEY PLTTIS
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RUGSĖJO 10 D.
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.

RUGSĖJO 24 D.
“Laisvės” Bendrovės di

rektoriai ruošia New Yorko 
apylinkės atidarymo “Lais
vės” vajaus. Bus duodami 
pietūs. Pradžia 1 vai.

nes visi, kurie ten buvo, gra
žiai atsiliepia apie parką ir 
maloniai praleista laiką.

Man teko kelioms valan
doms nuvykti pas Margaret 
ir Leo Jakštus, Nesconset, 
Long Island. Vykome pilna 
mašina—Malvina ir Pranas 
Bručai, Ona Yozėnienė ir aš.

Margaret ir Leo labai sve
tingi žmonės, mus kuopui- 
kiausiai priėmė ir, dar mums 
išvykstant, įteikė “Laisvei” 
$20. Ačiū jiems. Ieva

and, also, let’s hope they rise 
up against the high cost of 
hospital care and doctors’ 
fees. If all the people stick 
together, you’d be amazed at 
what can be done. Let’s 
go!

* * *
While in the Soviet Union 

Muhammad Ali, the heavy
weight boxing champ, met 
privately with Soviet Premi
er Leonid Brezhnev for 35 
minutes about world peace. 
He was the first American 
athlete to visit the premier, 
and Ali said that he was the 
“greatest.” He also said that 
he did, not find “policemen 
with rifles on every corner, 
agents following you around, 
bugging your room” What he 
did see was “100 different 
nationalities living in peace” 
and -clean streets.

* * *
One of the oldest Lithuani

an language magazine in the 
world is “Šviesa” published 
in New York, edited by An
thony Bimba. It has come 
out steadily for over 42 
years and is the only pro
gressive Lithuanian maga
zine in the United States.* * ♦

Public opinion polls reveal 
that politics is the last field 
parents want their children 
to enter. They much prefer 
that their kids study medi
cine or law. But congresswo- 
men below think that politics 
is a worthwhile profession.
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