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kritę darbininkai

i

Amerikos Kongreso daugumos atstovas 
sveikinasi su Tasybni Sąjungos prezidentu ■

Pagaliau. Senatas pradėjo 
svarstyti SALT II sutarties 
ratifikavimą. Sunku pasaky
ti, kaip ilgai svarstymas tę
sis ir kada Senatas išneš 
savo nuosprendį. Visas pa
saulis svarstymo eigą, stebi 
ir su nekantrumu laukia nuo
sprendžio.

Nuo šio nuosprendžio labai 
daug priklausys visos žmoni
jos ateitis. Patvirtinta iš 
abiejų pusių. Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos, 
nuoširdžiai vykdoma ši su
tartis vestų į šviesesnę, gra
žesnę, ramesnę ateitį, link 
pasaulio be ginklų ir be karų. 
Jos atmetimas duotų pasau
liui dar negirdėtas ginklavi
mosi varžybas, labai padidin
tų įtampą ir branduolinio 
karo pavojų.

Kaip sakyta, su didžiausiu 
nekantrumu nuosprendžio 
laukia visa žmonija . . .

□
Aną dieną gražiai ir garsiai 

per visą šalį buvo paskelbta, 
kad kai tik mūsų prezidentas 
sugrįš iš ekonominės stam
biųjų kapitalistinių šalių kon
ferencijos įvykusios Japoni
jos sostinėje, Tokyo tą pačią 
dieną per televiziją prabils 
apie siautėjančia energijos 
krizę. Jis apie ją ne tik 
kalbės, bet ir pateiks plačią 
programą buvai su ja. Bet 
kai ta diena išaušo, iš to 
paties Washingtono nuaidėjo 
taip pat oficialus kelių žodžių 
pranešimas, kad anas prane
šimas atšaukiamas, kad pre
zidentas ’nekalbės ir jokios 
programos nepateiks.

Ir šiandien tebėra neišaiš
kinta, kodėl prezidento tokia 
svarbia tema kalba buvo 
atšaukta. Tikra misterija. 
Tik eina gandai, kad prezi
dento štabe įvykęs toks aš
trus pasidalijimas dėl pro
gramos kovai su energijos 
krize, jog “del šventos ramy
bės" prezidentas nusprendęs 
geriau tuo klausimu šiuo 
laiku nė burnos neatidaryti.

Detroit, Mich. — Aną die
ną Woodmore kapinėse susi
rinko daugiau šimto Jungti
nės Automobilistų Unijos 
įkūrėjų ir veikėjų, pagerbti 
penkis darbininkus, kurie 
1922 m. kovo 7 dienaą buvo 
prie Fordo kompanijos fabri
ko policijos nušauti. Tai buvo 
vienas tragiškiausių įvykių 
Jungtinių Valstijų darbinin- į 
kų kovos istorijoje.

Nušauti ir šiose kapinėse 
palaidoti buvo: Joe York, Į 
Joseph Russell, Joe DeBia- i 
sio. Coleman J. Leny ir j 
Curtis Williams. Mat jie va-j 
dovavo bedarbių masinei de- !

monstracijai. Prie Fordo fa
briko demonstraciją užpuolė 
policija bei fabriko ginkluoti 
sargai ir šautuvus paleido 
darban prieš demonstrantus.

{ kapines susirinkusius 
apie tas senas automobilių 
pramonės darbininkų kovas 
labai įspūdingai pakalbėjo 
buvęs Michigano valstijos se
natorius ir vienas iš unijos 
įkūrėju Stanley Nowak.

Reikalauja
energijos šaltinius 
nacionalizuoti

Sąjungoje lankėsi Jungtinių 
frakcijos pirmininkas senato-

už nusiginklavimą, už taikų 
tarp valstybių su skirtingo
mis socialinėmis sistemomis 
sugyvenimą.

Turkijos Užsienio Reikalų 
ministerija savo pareiškime 
sako, kad SALT II sutartis 
labai sustiprins saugumą ir 
detentę-ne tik Europoje, 
bet ir visame pasaulyje. Tur 
kija ją pilnai užgiria.

Vakaru Vokietijos premje-

Generolas taps 
profesoriumi

Tarptautinės Elektrikinių 
Darbininkų Unijos pildomoji 
taryba savo pareiškime ener
gijos klausimu sako, kad 
nūdienei energijos krizei nė
ra jokio pateisinimo, kad ji 
yra sukurta kelių gigantiškų 
monopolijų, kurios kontro
liuoja naftos šaltinius, valyk
las ir anglies kasyklas. Uni
jos vadovybe reikalauja, kad 
visi energijos šaltiniai būtų 
sunacionalizuoti, tai yra 
paimti į valdžios rankas. Tik
tai taip būsią galima su krize 
susidoroti.

Chicagoje lankysis 
ir kalbės Vietnamo
atstovas

Gen. Alexander M. Haig
Raportuojama, kad buvęs 

NATO šalių ginkluotų jėgų 
komandierius gen. Haig taps 
politinio mokslo profesoriumi 
Pennsylvanijos universitete.

Už bendradarbiavimų 
su socialistiniais 
kraštais

Šiomis dienomis Tarybų 
Valstijų Senato demokratų 
rius Robert Byrd ir tarėsi su jos vadais SALT II sutarties 
reikalais. Sakoma, kad šio vizito misija buvo įtikinti 
tarybinius pareigūnus nesipriešinti, jeigu Senatas sutartį 
ratifikuotų su kai kuriais pataisymais.

Nuotraukoje: Senatorius Byrd [dešinėje] susitinka ir 
sveikinasi su Tarybų Sąjungos prezidentu Leonidu Brežne
vu.

Graikija plečia ryšius su 
socialistiniais kraštais

Dabar jau visiems aišku 
kaip dieną, kad didžiausiu ir 
svarbiausiu Korėjų susivieni
jimo trukdytoju yra Jungti
nių valstijų militarinės jėgos 
Pietų Korėjoje. Ir kol jos ten 
bus, vienybė bus neįmano
ma. Todėl sakoma, kad net 
pačioje Pietinėje Korėjoje 
vystosi platus judėjimas už 
“prašymą” amerikiečių išsi
kraustyti. Abiejų pusių korė
jiečiai labai norėtų susivieny
ti. Jie nori vienos, suvieny
tos Korėjos. Nėra jokio pa
teisinimo ten laikyti Ameri
kos militarinę bazę ir korė
jiečiams neleisti to tikslo 
siekti.

□
Yra sumanymas pakeisti 

Konstituciją ir įvesti naują 
prezidentui išrinkti procedū
rą. Kaip žinia, dabar išren- 
kame taip vadinamus rinki
kus, o paskui tie rinkikai 
susirenka ir išrenka prezi
dentą. Siūloma tokia rinkimo 
procedūra, kurioje piliečiai 
galėtų tiesioginiai balsuoti už 
savo pasirinktą kandidatą.

Sumanymas pakeisti Kon
stituciją šiuo reikalu ir įvesti

Panamos Respublikos laik
raštis “Matutino” sako, kad 
Panamos prekybinis ir eko
nominis bendradarbiavimas 
su socialistiniais kraštais la
bai naudingas Panamos eko
nominiam vystymuisi. Toks 
bendradarbiavimas jai pade
da kovoti su infliacija. Jis, 
sako laikraštis, yra pagrįstas 
nesikišimo į šalių vidinius 
reikalus principu.

naują, modernišką procedūrą 
yra geras, daug praktiškes
nis ir teisingesnis už dabar
tine. Jis turėtų būti užgirtas.

Kaip atrodo, tai Irano nau
joji vadovybė panaikinusi 
monarchiją ir paskelbusi res
publiką, dabar savo kraštui į 
ateitį renkasi socialistinį ke
lią. Ji jau sunacionalizavo 
stambiąją šalies pramonę ir 
planuojanti kitus žygius, bu
dingus naujai, socialistinei 
santvarkai. Todėl tą vadovy
bė esanti šalininkė ir bendra
darbiauti su socialistinėmis 
šalimis.

Aišku, kad mūsų preziden
tą labai pradžiugino 21 de
mokrato gubernatoriaus vie
šas paskelbimas, kad jie visi 
rems jo kandidatūrą į prezi
dentus antram terminui.

Jimmy Carteriui laimėti 
Demokratų Partijos suvažia
vime nominacijas į preziden
tus perspektyvos staiga labai 
pasitaisė.

Chicago, III. — Liepos 22 
d. Chicagoje ruošiama dide
lė, vieša sueiga, kurios pro
grama pavadinta “Vietnam 
Today, Vietnam Tomorrow.” 
Sueigoje dalyvaus ir kalbės 
Vietnamo Socialistinės Res
publikos Jungtinėse Tautose 
atstovas Ha Van Lau. Chica- 
giečiams puiki proga išgirsti 
tiesą apie tą tolimą šalį, apie 
kurią šiandien Amerikoje 
taip daug rašoma ir kalbama. 
Lietuviams patartina šia ne
paprasta proga pasinaudoti.

Susirinkimas įvyks Pick 
Congress Hotel, prasidės 
vai. po pietų.
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Kovingas dvasiškis

Claude C. Williams

Birmingham, Ala. — Bir
želio 29 d. čia mirė presbite- 
rijonų religinės sektos dva
siškis kun. Claude C. Wil
liams, 84 metų. Daugiau kaip 
50 savo gyvenimo paskutinių 
metų velionis buvo pašven
tęs kovai už civilines laisves 
ir gerus, lygiateisius rasinius 
santykius visoje šalyje. Tai 
buvo stambus, energingas, 
pasišventęs kovotojas.

Paliktame testamente įsa
koma jo lavoną atiduoti 
moksliniams tyrinėjimams ir 
neruošti jokių šermenų.

Athens. — Paskelbta, kad 
Graikijos premjeras Con
stantine Caramanlis ruošiasi 
spalio mėnesį su oficialiu 
vizitu lankytis Tarybų Są
jungoje ir kai kuriuose kituo
se socialistiniuose kraštuose. 
Tie kiti kraštai pranešime 
nepaminėti. Kaip ' žinoma, 
Caramanlis prieš kiek laiko 
jau lankėsi Jugoslavijoje, 
Rumunijoje ir Bulgarijoje ir 
su jomis užmezgė ryšius.

Tarptautiniuose santykiuo
se šiam Graikijos premjero 
vizitui priduodama didelės 
svarbos. Tas parodo, kad 
socialistinių šalių praktikuo
jama taikaus sugyvenimo po
litika turi didelį pasisekimą, 
kad ji laimi vieną mūšį po 
kito.

Stambi buvusio 
prezidento auka

Amerikinė Vėžio Draugija 
pranešė, kad šiomis dienomis 
ji gavo nuo buvusio prezi
dento Richard Nixono ir jo 
žmonos $100,000 auką. Kar
tu su auka gautame laiške 
Nixonai sako:

“Mes šią auką aukojame 
atminti John Wayne, Robert 
Humphrey, Rogers Morton, 
John Foster Dulles, Robert 
Taft, Stewart Alsop, Kyle 
Palmer, Eugene McGovern, 
Kate Ryan ir kitų, kurie 
mirė vėžio liga.”

Mažina Valstijos 
lėšas apivietai

Trenton, N. J. — Guber
natorius Brendan Byrne už- 
gyrė valstijos seimelio priim
tą 1980 metų biudžetą, kuris 
tapo sumažintas 3 milijonais 
dolerių. Labai sumažintos lė
šos apšvietos ir kitiem liau
dies poreikiams. Su jokiais 
žmonių protestais nei guber
natorius, nei seimelio nariai 
nesiskaitė.

Constantine Caramanlis

Svarbu miestu 
gyventojams žinoti

New Yorkas. — Šio did
miesčio taryboj yra 12 narių. 
Apie jų finansinį stovį miesto 
gyventojai beveik nieko neži
no. Dabar yra pateiktas su
manymas, kad visi tarybos 
nariai atidengtų savo finan
sinę padėti ir kad jiems būtų 
uždrausta, apart algos, dar 
užsidirbti ne daugiau kaip po 
15 tūkstančių dolerių per 
metus.

Sumanymą pateikė tary
bos nariai: Antonio G. Olive
ri, Ruth W. Messinger, Hen
ry J. Stern ir Robert Stein- 
gut.

Sumanymas labai geras ir 
turėtų būti užgirtas.

Maskva. — Šių metų rug
pjūčio mėnesį Tarybų Sąjun
gos sostinėje įvyks 11-asis 
Pasaulinis Politinio Mokslo 
Kongresas. Jau esą gauti 
pranešimai net iš 50 šalių, 
norinčių jame dalyvauti.

Tikimasi labai skaitlingo ir 
sėkmingo sąskrydžio.

Jeruzalė. — Liepos 6 dieną 
gerai ginkluotas militarinis 
Izraelio vienetas įsiveržė į 
Pietinį Libaną, sugriovė 
daug pastatų ir du palesti
niečius užmušė.

“LAISVĖS”
PRENUMERATORIAMS

Kaip jau buvo pranešta, “Laisvės” prenumerata pakilo su 
liepos 1 d. Kaina dabar JAV skaitytojams $12 į metus, o 
užsienyje [Lietuvoje, Kanadoje, Pietų Amerikoje ir kitur] 
$15 į metus. ADMINISTRACIJA

Reikšmingi balsai už 
SALT II sutartį

Pietvakarinės Afrikos 
Liaudies Organizacijos prezi- 

identas Sam Nujoma sako: 
! Pasirašymas SALT II sutar
ties yra didelis paskatinimas

i padaryti galą branduolinio 
! ginklavimosi varžyboms.

Danijos Gynybos ministras 
Paul Segaard sako: SALT II 
sutartis labai padės sulėtinti 
ginklavimosi varžybas. Aš 
taipgi manau, kad ši sutartis ,
sustiprins detentę—judėjimą , ras Helmut Schmidt sako, 
už taikų tautų ir valstybių 
sugyvenimą.

Norvegijos Užsienio Reika
lų ministras Knut Fryden- 
lund pareiškė: —Aš tikiuosi, 
kad Vienos viršūnių susirin
kimas ir SALT II sutartis 
bus naujas paskatinimas toli
mesniam detentės vystymui
si, ir sukurs geresnį tarptau
tinį klimatą.

Angolos sostinėje įvykusi 
6-oji Afrikos ir Azijos rašy
tojų konferencija vieningai 
užgyrė SALT II sutartį. Si 
sutartis—konferencijos daly
viai pasakė —bus didelis 
žingsnis linkui pastovios tai
kos ir išvengimo pavojingo 
branduolinio karo.

Vietnamo Socialistinės 
Respublikos Komunistų Par
tijos politinio biuro ir centro 
komiteto narys Truong 
Chinh išleido pareiškimą, ku
riame jis sako, kad SALT II 
sutarties pasirašymas yra di 
delis žingsnis pirmyn kovoje

kad pasirašymas SALT II 
sutarties tarp Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų yra 
didžiausios svarbos žygis už
tikrinimui pastovios taikos. 
Jungtinių Valstijų Senato at
sisakymas sutarti ratifikuoti 
atidarytų duris į naujas gin
klavimosi varžybas ir suduo
tų didžiausią smūgi pastan- 
goms pasiekti pastovią taiką 
pasaulyje.

Prezidento 
pasiuntinys

Robert S. Strauss

Jis nenori būti 
pamirštas

Philadelphia, Pa. —- Se
kančių metų sausio mėn. 
pasibaigs šio didmiesčio da
bartinio mero Frank L. Rizzo 
antrasis terminas. Į trečiąjį 
trečią terminą jam kandida- 
duoti nebeleidžia įstatymai 
bei miesto čarteris. Bet jis 
nori, kad Philadelphijos gy
ventojai jo ilgai nepamirštų, 
todėl jis pasamdė dailininką 
nupiešti jo portretą, kuris 
būtų pakabintas miesto halė
je tarp kitų 40 pirmųjų buvu
siųjų miesto merų portretų.

Bet už jo portreto nupieši- atstovai be jo vadovybės bei 
mą dailininkui miesto gyven- komandos pasiekti 
tojai turės sumokėti $7,000! :

Alexandria, Egiptas.
Čia jis yra atvykęs kaip 
prezidento Carter specialus 
pasiuntinys tarpininkauti Iz
raelio ir Egipto derybose. 
Atrodo, jog prez. Carter 
mano, kad Egipto ir Izraelio

i kokio 
; nors susitarimo nepajėgtų.

Masiniai areštuoja ligoninės darbininkus

Philadelphia, Pa.—Jau gerokas laikas streikuoja Thomas 
Jefferson ligoninės darbininkai, ligoninių ir slaugymo namų 
darbininkų unijos nariai. Daugiau 200 suareštuoti. Jie 
kaltinami dėl nesiskaitymo su teismo įsakymu prie 
ligoninės nepiketuoti.

Darbininkai kovoja prieš ligoninėje nepakenčiamas darbo 
sąlygas.

Nuotraukoje parodoma, kaip policija streikierius areštuo
ja ir bruka į policijos mašiną juos nuvežti į kalėjimą.
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Kova už darbus
Jau ir pati mūsų valdžia pripažįsta, kad toks negirdėtas 

gazolino ir kitųjįaftos produktų kainų pakilimas dar šiemet 
bedarbių skaičių padidins 250,000, o 1980 metais 550,000. 
Bet vietoje tuo susirūpinti ir daugiau lėšų skirti projek
tams padidinti darbų skaičiui, ta pati valdžia elgiasi kaip 
tik priešingai: ji kovoja už tokiems projektams lėšų 
sumažinimą. Tokia kampanija buvo pradėta birželio 28 
dieną viceprezidento Mondale, prezidento ekonominiais 
reikalais tarybos pirmininko Charles Schultze ir 10 
demokratų kongreso narių susirinkime. Kampanijos suma
nytojai ir vedėjai savo ėjimą teisina valdžios lėšų taupymu. 
Betgi tie patys prezidento patarėjai ir pagalbininkai 
nesipriešina net 20 bilijonų dolerių padidinimui militari- 
niams reikalams biudžeto, kuris dabar jau siekia net 138 
bilijonus dolerių.

Prezidentas Carteris visiškai pamiršo savo per rinkimus 
padarytą pažadėjimą nesigailėti jokių lėšų ir pastangų 
aprūpinimui darbu visų sveikų ir norinčių dirbti vyrų ir 
moterų. Apie tai jos jau seniai nustojo ir kalbėti.

Čia mes turime kapitalo ofensyvą prieš darbininkų klasę. 
Pažangieji amerikiečiai labai susirūpinę. Toks susirūpini
mas pasireiškia ir kai kuriose darbo unijose, bet toli gražu 
ne visose. Prieš šią kapitalo ofensyvą reikalinga plati, viso 
krašto mastu darbininkų mobilizacija. Tokios mobilizacijos 
priešakyje turėtų stovėti ir jai vadovauti aukštoji Ameri
kos Darbo Federacijos-Industrinių Organizacijų Kongreso 
vadovybė su prezidentu George Meany priešakyje. Bet 
taip nėra. Todėl ir prezidentas Carteris su įvairiais 
patarėjais ir pagalbininkais elgiasi kaip nori, kaip išmano, 
kaip jiems diktuoja stambiojo kapitalo interesai.

Kaip energijos klausimas 
sprendžiamas Tarybų 
Liekuvnje^rc

■ -i r A '

Šiandien Jungtinėse Valstijose spaudoje, pokalbiuose, 
konferencijose bei įstaigose, be energijos ir jos krizės, 
mažai apie ką daugiau berašoma, kalbama ir diskutuojama.

Mums, lietuviams išeivijoje, labai įdomu, kaip energijos 
klausimas šiandien yra sprendžiamas mūsų arba mūsų tėvų 
bei senelių gimimo krašte—Tarybų Lietuvoje.

Kaip tik tuo klausimu birželio 14 dieną dienraštyje 
“Tiesa” buvo atspausdintas korespondento R. Cėsnos 
pasikalbėjimas su Tarybų Lietuvos Vyriausiosios gamybi
nės energetikos ir elektrifikacijos valdybos viršininko 
pavaduotoju Algirdu Stumbrą, kuris teisingai pasididžiuo
damas paaiškino.

—Pirmiausia norėčiau pažymėti—sakė Stumbrą,—kad 
dabar respublikoje kasmet pagaminama beveik 150 kartų 
daugiau elektros energijos negu paskutiniaisiais buržuazi
jos valdymo metais. Beveik devynis dešimtadalius jos 
tiekia Elektrėnai.

Žurnalistai Elektrėnus mėgsta vadinti draugystės žibu
riais. Ir neperdeda: ją iš tiesų padėjo statyti visos broliškos 
respublikos.

Lietuvos VRE atliko ar atlieka milžinišką vaidmenį, 
ugdant respublikos ekonomiką.

— Manau, nėra reikalo plačiau kalbėti apie pramonės 
įmones, kur be elektros—nė iš vietos. Paminėsiu tik keletą 
naujų sričių į kurias “braunasi” elektra: tai stiprųjų 
magnetinių laukų, greitųjų elektronų, lazerių, viršaukštų 
dažnumų panaudojimo sritys. Vis daugiau energijos 
sunaudoja elektrifikuotas geležinkelis, troleibusai. Elek
tros energija pradedama plačiai taikyti žemės ūkio 
gamyboje—pašarams dalyti, mėšlui šalinti, laukams drė
kinti gamybiniams pastatams apšildyti. Neužilgo elektros 
energija kai kur išstums ir dujas. Elektrinės viryklės 
vietoje dujinių pavyzdžiui, jau bus įrengtos visuose 
Šeškinės gyvenamojo rajono Vilniuje butuose.

Elektros energijos padedamas kiekvienas darbininkas 
dabar atlieka maždaug pusės šimto žmonių darbą.

Dešimtasis penkmetis mums, energetikams,—didelių 
statybų metas. Netrukus rikiuotėn stos Mažeikių termofi
kacinė elektrinė, panaši elektrinė pradėta statyti Vilniuje. 
Bet labiausiai visus domina Ignalinos atominė jėgainė, 
kurios kiekvienas reaktorius atstos vos ne visą Lietuvos 
VRE! Šio energetikos milžino pirmieji pajėgumai turi būti 
atiduoti naudoti 1982 metais. Atominės kilovatvalandės 
savikaina bus pusantro karto mažesnė.

Prasidėjo ir kito stambaus energetikos objekto—hidroa- 
kumuliacinės elektrinės Kaišiadorių rajone statyba. Turėti 
tokią elektrinę ekonomiškai tikslinga ir naudinga._ Ši 
“energijos saugykla” padės sumažinti elektros sunaudojimo 
netolygumus paros bėgyje. Naktį, panaudodami elektros 
energijos perteklių jos agregatai pumpuos iš Kauno marių 
vandenį į šimto metrų aukštumoje įrengtą baseiną. O dieną 
vanduo, krisdamas žemyn, varys tuos pačius agregatus ir 
gamins elektrą. Apie elektrinės mastus vaizdžiai byloja 
toks skaičius: kas sekundę į viršutinį baseiną arba iš jo 
tekės 1500 kubinių metrų vandens. Nei daugiau, nei 
mažiau—-dešimt Nemunų!

Apie kokią nors krizę su energija nūdienėje Lietuvoje nė 
žodelio, nes ten jokios krizės nėra. Jokios krizės su 
energija nėra ir visoje Tarybų Sąjungoje.

KasI I

APIE PADĖTI IR GINČUS 
ANGLIJOS DARBO 
PARTIJOJE

Dienraščio “Daily World” 
korespondentas William Po
meroy savo korespondencijo
je iš Londono liepos 3 rašo 
apie dabar Anglijos Darbo 
Partijos nariuose vykstan
čius labai aštrius ginčus dėl 
gegužės 3 d. įvykusių rinki
mų į parlamentą pralaimėji
mo. Kas kaltas? Kas prie to 
privedė, leido Toriams su
grįžti prie valdžios vairo? 
Kaip tokių tragedijų išvengti 
ateityje? Tai labai įdomūs ir 
svarbūs klausimai.

Pirmiausia, sako korespon
dentas, nariai kaltina Darbo 
Partijos vadovybę su buvu- 

i siu premjeru James Calla- 
I ghan priešakyje. Turėdami 
! savo rankose valdžią jie pa- 
j miršo darbo liaudies reika
lus. Pav., Callaghan išleido 
griežtą įsakymą, kad darbo 
unijos derybose su samdyto- 

! jais nereikalautų didesnio al
gų pakėlimo kaip 5 procen- 

I tai, nors Anglijoje, kaip 
Jungtinėse Valstijose ir kito
se kapitalistinėse šalyse kai
nos ir infliacija yra pakilę 
kelis kartus aukščiau. Tas 
sukėlę darbo unijų, kurios 
sudaro Darbo Partijos pa
grindus, nariuose giliausią 
nepasitenkinimą, pasipiktini
mą. Daugybė jų buvo taip 
savo partijos vadovybėje.nu
sivylę, jog net atsisakė daly
vauti rinkimuose į parlamen
tą.

Reikia žinoti, rašo kores
pondentas Pomeroy, kad 
Darbo Partijos vadovybė su
sideda iš dešiniųjų elementų, 
kad Darbo Partijos vadas 
yra išrenkamas ne partijos 
narių suvažiavimuose, bet 
grupelės politikierių, ‘ kurie 
esti išrinkti' į parlamentą. 
Tai ši darbiečių frakcija par
lamente Darbo Partijos vadu 
išrinko ir James Callaghan.

Pomeroy rašo, kad darbo 
unijose dabar vyksta platus 
judėjimas už Darbo Partijos 
vadovybės pakeitimą. Reika
laujama, kad Callaghan iš 
pareigų pasitrauktų ir vietą 
užleistų tokiam partijos vei
kėjui, kuris atstovautų dar
bininkų reikalams. Bet, žino
ma, Callaghan su tuo reikala
vimu nesiskaito.

Darbo unijų judėjime suki
limui prieš Callaghan ir visą 
iš dešiniųjų elementų suside
dančią Darbo Partijos vado
vybę vadovauja angliakasjų 
unija.

ŠIURPUS SKAIČIAI APIE 
PASAULIO VAIKUS

Ryšium su Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjos 
paskelbimu šių metų Tarp
tautiniais Vaikų Metais žur
nale “Komunistas” (No. 6) 
straipsnyje “Te visad būna 
saulė vaikams” pateikiama 
šių liūdnų ir baisių faktų:

“Vaikai rūpi visiems ir 
kiekvienam. Juose mes ma
tome savo ir savo visuome
nės ateitį, savo vilčių įkūniji
mą ir nesigailime pastangų, 
kad vaikai augtų pilnaverčiai 
žmonės, ateities kūrėjai.

Šiuo metu mūsų planetoje 
gyvena daugiau kaip pusan
tro milijardo vaikų. Per pusę 
minutės gimsta šimtas, o per 
metus —apie 100 milijonų 
naujų žemės piliečių: baltao
džių, geltonodžių, juodao
džių. Visiems jiems reikia 
vietos po saule, namų židi
nio, visiems reikia pavalgyti 
ir apsirengti. Deja, šalyse ir 
valstybėse, kur valdo kapita
las, toli gražu ne visų vaikų 
vaikystė yra šviesi ir laimin
ga. Suvienytųjų Nacijų Or
ganizacijos vaikų fondo ir 
Tarptautinės darbo organiza
cijos statistikų duomenimis, 
pasaulyje daugiau kaip 54 
milijonai vaikų turi užsidirbti 
duonos kąsnį (Azijoje—40
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ką rašo ir sako
milijonų, Afrikoje—apie 10 . 
milijonų, Lotynų Ameriko- : 
je—daugiau kaip 3 milijo
nai). Italijoje dirba per 600 

Tūkstančių, Anglijoje—650 '
tūkstančių, Ispanijoje—280

! tūkstančių, JAV ir VFR— 
i daugiau kaip po 80 tūkstan- i 
•čių, o Turkijoje—net 1 mili
jonas vaikų. Ir dirbti vai- ’ 
kams tenka ne po valandą l 
kitą, o po 10-12 valandų per, 
parą. Jų darbas menkai ap
mokamas. JAV yra net spe
cialios biržos, prekiaujančios ! 
vaikų darbo jėga (daugiausia 
tai vaikai, atvežti iš Pietų 
Korėjos).

Apie ketvirtadalį milijardo 
kapitalistinio pasaulio vaikų 
kenčia nepriteklius, ligas ir 
badą. Didelis vaikų mirtin
gumas. Nesocialistinėse šaly
se kiekvienais metais miršta 
15 milijonų vaikų, nesulau
kusių ir penkerių metų. Mir
ties priežastys—pusbadžiavi
mas, užkrečiamos ligos, me
dicininės pagalbos stoka. Pa- 
namerikos sveikatos apsau
gos biuras pateikė tokį skai
čių—dėl blogos medicininės 
priežiūros vien Lotynų Ame
rikoje per pastaruosius de
šimtį metų mirė 7,5 milijono 
vaikų.

Pasaulyje apie 300 milijonų 
mokyklinio amžiaus vaikų 
nelanko mokyklų. Keturias
dešimtyje Azijos, Afrikos ir 
Okeanijos šalių iki šiol nėra 
įstatymo dėl privalomo 
mokslo. Lotynų Amerikoje 
14 milijonų vaikų neturi net 
pradinio išsilavinimo. Turtin
giausioje kapitalistinėje val
stybėje—JAV — nelanko mo
kyklų 2,5 milijono vaikų.”

DARBAS, J JI PAŽIŪRA 
IR TARYBINIS ŽMOGUS

Dienraštyje “Tiesa” (birže
lio 20 d.) vedamajame “Idėji
nės vienybės galia” sakoma:

“Kiekviena mūsų darbo 
diena puošia ir turtina tary
binę žemę. Prie staklių ir 
statybų aikštelėse, fermose 
ir plačiuosiuose laukuose, la
boratorijose ir švietimo bei 
kultūros baruose—kad ir kur 
dirbtų tarybinis žmogus, 
vyksta įtempta kova, kurios 
svarbiausias tikslas—įgyven
dinti šviesius komunizmo 
idealus.

Ji nėra lengva. Reikia 
daug pasiaukojamo darbo, 
kad šiame kelyje būtų įveik
tos pasitaikančios kliūtys, 
įvairūs sunkumai. Ir ne tik 
šalies viduje. Dažnai dar 
bando į mūsų vežimo ratus 
pagalius kaišioti reakcijos ir
imperializmo jėgos. Kaip nu
rodo draugas L. Brežnevas, 
dabar klasių kova visų pirma 
yra kova už žmogų, už jo 
protą. Šitą kovą reikia laimė
ti ideologijos srityje. Kova 
prieš buržuazinę ideologiją 
.turi būti bet kuriomis aplin
kybėmis, be kompromisų, 
nes tai klasių kova, kova už 
žmogų, už jo orumą ir laisvę, 
už socializmo ir komunizmo 
pozicijų stiprinimą.

Žmogaus dvasinis pasaulis, 
kaip ir atskiri jo charakterio 
bruožai, formuojasi glaudžiai 
susiję su jo pažiūra į darbą ir 
visuomeninę veiklą, į šeimą 
ir buitį, į valstybinį turtą ir 
santykius su darbo draugais.

Sėkmingas iškilusių ekono
minių uždavinių sprendimas 
reikalauja kūrybiškos pažiū
ros, didelio atsakingumo 
griežčiausios drausmės viso
se grandyse. Tai liečia visų 
darbą—ir vadovų, ir gamybi
ninkų. Kiekvienas save pa- 
klauskim: ar viską padarėm, 
kad būtų dirbama našiau, 
geriau, taupomos medžiagos,
kuras, elektros energija, ne- Republikonų Partija ir Demokratų Partija: du veidai, bet 
gaištamas veltui laikas.” tik vienas balsas. Abi lygiai ištikimos kapitalo interesams.

TIKRO KARO KRANKLIO 
BJAURUS BALSAS

Chicagos kunigų “Draugo” 
liepos 2 d. savo vedamajame 
“Sovietai ginkluojasi ir skai
tosi tik su fizine jėga” priple
pėjęs visokių nesąmonių ir 
prasimanymų apie iš Tarybų 
Sąjungos pusės grėsmę 
Jungtinėms Valstijoms ir ki
toms kapitalistinėms šalims, 
šaukia:

“Išvada. Jei Vakarų kraš
tai nori laisvai gyventi, turi 
visomis išgalėmis susijungti 
ir stiprinti savo apsiginklavi
mą. Rusai supranta tiktai 
vieną—kumščio kalbą.

Reikia pagirti Amerikos 
karinius vadus, kurie yra 
pakankamai apdairūs ir gerai 

i mato, kur slypi pavojus. Ta- 
I čiau reikia apgailėti, kad šio 
krašto politikai sudarinėja 
tokias Amerikai nenaudingas 
sutartis, kaip SALT II. To
dėl visų geros valios ir laisvę 

į mylinčių Amerikos piliečių 
I pareiga yra įtaigoti savo se
natorius, kad jie neratifikuo
tų šiam kraštui žalingos su
tarties, kuri galėtų atidaryti 
vartus į pražūtį.”

SALT II (sutartis dėl bran
duolinių ginklų apribojimą), 
jeigu ją mūsų Senatas ratifi
kuotų, reikštų labai didelį 
žingsnį linkui ginklavimosi 
varžybų sulaikymo, link susi
tarimo branduolinių ginklų 
sunaikinimo, linkui visuotino 
nusiginklavimo ir pasiekimo 
pastovios pasaulinės taikos. 
Iš kitos pusės: SALT II 
atmetimas (o atsisakymas 
ratifikuoti reikštų jos atmeti
mą) dar labiau padidintų 
ginklavimosi varžybas, vestų 
link visų pasaulio šalių bran
duolinio apsiginklavimo ir 
viską naikinančio pasaulinio 
branduolinio karo.

Kaip žinia, jau net ir Po
piežius Jonas Paulius II kaip 
tik šiomis dienomis garsiai 
prabilo už sustabdymą gin
klavimosi varžybų, už sieki
mą nusiginklavimo ir taikos. 
O mūsų lietuviškų kunigų 
organas šaukia SALT II ne
ratifikuoti, dar smarkiau gin
kluotis ir ruoštis karui!

Visų spalvų varsomis
Kasmet artėjant vasarai, 

vilniečiai gėlininkai tūkstan
čius žiūrovų nudžiugina savo 
išaugintomis gėlėmis.

Dailės parodų rūmuose 
lankytojų akis ir širdis džiu
gino šimtai įvairiaspalvių žie
dų. Įvairių profesijų žmonės 
savo laisvalaikiais išaugino 
įvairių įvairiausių žiedų. Ge
riausieji gėlių augintojai bu
vo apdovanoti Lietuvos sodi- 
ninkų draugijos diplomais.
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Daugiau kaip septynis tūkstančius kvadratinių metrų 
užima šiltnamiai ir oranžerijos, įrengti Elektrėnų mieste 
prie elektrinės. Čia auginamos gėlės puošia elektrinės 
cechus, jos švenčių proga įteikiamos pirmūnams, darbo 
veteranams.

Racionalus šilumos pertekliaus, gaunamo gaminant 
1 elektros energiją, panaudojimas leidžia taip pat auginti 
daržoves, kurios papildo įmonės valgyklos, vaikų darželio 
valgiaraštį.

Nuotraukoje: mažyliai iš elektrinės vaikų darželio atėjo į 
oranžeriją pasižiūrėti retų augalų. V. Gulevičiaus nuotr.

Didįjį skrydį prisimenant
Laiškas negailestingai mus 

atitolina nuo tos dienos, kada 
lietuviai narsuoliai lakūnai 
Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas pakilo iš tolimosios 
Amerikos dideliam skrydžiui 
į Lietuvą. Su kokiu nerimu, 
su kokiu pasididžiavimu jų 
laukė tada Lietuvos žmonės. 
Dar vaikas buvau, bet kai ką 
jau atsimenu, kaip gimtame 
Karališkių kaime žmonės 
gaudė bet kokia žinutę apie 
lakūnų skydį. Ir kaip nusimi
nė paprasti kaimiečiai, ūki
ninkai išgirdę apie lakūnų 
žuvimą. Rodos, jų sielvartui 
galo nebuvo. Kiekvienas jau
tėsi, lyg būtų netekęs labai 
ir labai artimų žmonių. O 
kad įamžinti lakūnų atmini
mų, jų vardu buvo pavadina
mos miestų gatvės. Taip 
Jurbarke pati didžiausioji 
gatvė buvo pavadinta S. Da
riaus ir S. Girėno gatve 
(dabar Kapsuko gatvė). Kau
ne ir kituose miestuose irgi 
atsirado Dariaus ir Girėno 
gatvės, kurios ir šiandien 
taip vadinamos. Prieš desėt- 
ką metų viena iš Kvėdarnos 
gatvių irgi buvo pavadinta 
Dariaus Girėno vardu. S. 
Dariaus tėviškėje Daviškės 
km (irgi pavadintame lakūno 
vardu) netoli nuo Judrėnų 
kraštotyrininkai supylė pil- 
kalniuką lakūnui pagerbti, 
pastatė paminklinį akmenį, 
koplytsulpį, nupylė buvusio 
gyvenamo namo vietoje pa

matų ribas. S. Girėno tėviš
kėje Vytogalos kaime (Šila
lės raj.) kraštotyrininkai, 
vietos valdžiai padedant, pa
statė prie kelio Silalė-Upyna 
paminklinį akmenį, su atitin
kama įrašu. Apie lakūnus 
kraštotyrininkai sukaupė 
medžiagos. Taigi, lakūnų at
minimas Lietuvoje gyvas ir 
dabar. Su pagarba žmonės 
mini jų vardus. Artėja skry
džio penkiasdešimtmetis. Ta 
proga, manau, apie lakūnus 
bus daug rašoma, bus su
rinkta bibliografinė medžia
ga apie lakūnus ir jų atmini
mą. Kęstutis Balčiūnas 
Kvėdarna 
1979.VI.17

Pavasaris
Alyvų šakos moja 
Pavasario metu; —
Skubėk, skubėk, artojau, 
Varyt tiesių vagų!

Raliuoja vyturėlis 
Padangėje aukštai; — 
Skubėki, mergužėle, 
Papuošt kasas žiedais!

Saulutė meiliai šypsos 
Ir spindi rasoje; — 
Pavasaris pražydo 
Kiekvieno sieloje!

Atsiminimai
Skubėjo vasara basa
Žiedais kaišyta pieva, 
Spindėjo rytmečio rasa, 
Kai mojai man sudievu.

Keliai, keleliai vedė mus 
Per žemės šventą kūną: 
Man mūza suteikė sparnus, 
Tau—kasdienybės rūmą.

Vėl skuba vasara basa 
Per mūsų žemę šventą; 
Ir mena man rytais rasa, 
Kad tavo čia gyventa.

Kęstutis Balčiūnas
1979.VI.18

Tolimosios statybos 
savanoriai

Žinomoje BAMO statyboje 
dirba būrys Lietuvos pasiun
tinių. Štai statybos—monta
vimo traukinio Nr. 97 vado
vai šiltus padėkos laiškus 
atsiuntė šiauliečio A. Kriva- 
sausko, kėdainiečio V. Skudo 
tėvams, pranešdami apie 
nuoširdų ir gerą jų vaikų 
darbą.

Respublikos Komjaunimo 
Centro Komitete grupei jau-
nuolių įteikti kelialapiai į šią 
svarbiausią šalies statybą.
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ŠIAULIŲ IŠVADAVIMO 35-OSIOMS METINĖMS DAILININKAS GAMTOJE Naujos knygos

Lietuviškos divizijos 
kautynės prie Šiaulių

KUR TIK ŽIURI—VIS GRAŽU...

P. Petronis 
[Pabaiga]

Man, kaip divizijos artileri
jos viršininkui, buvo pavesta 
suplanuoti prieštankinę gy 
nybą, paruošti ją ir vadovau
ti jai kautynių metu. Daug 
kartų su pulkų artilerijos 
viršininkais papulkininkiu V. 
Počikajevu, majoru A. Gra
žu, artilerijos pulko vado 
papulkininkiu P. Simonavi 
čiu, divizijonų ir baterijų 
vadais mes iššliaužiojom 
kiekvieną aukštumėlę, kiek 
vieną slėnelį, kol išrinkome 
vietas sekykloms, baterijų 
pozicijoms, prieštankiniams 
pabūklams, suderinome jų 
ugnį su prieštankinių minų 
užtvaromis. Aš ir artilerijos 
štabo karininkai asmeniškai 
patikrinome kiekvieną prieš
tankinio pabūklo poziciją, įsi
tikinome, kad kiekvienas pa
būklo vadas bei taikytojas 
žino ir supranta savo uždavi
nį ir veiksmų pianą.

Divizijos vadas, o taip pat 
ir armijos artilerijos viršinin
kas patvirtino mano sudary
tą prieštankinės gynybos 
planą, pagal kurį prieštanki
niai pabūklai buvo pastatyti 
taip, kad iš fronto jie buvo 
pridengti vietovės nelygu
mais ir, patys būdami nema
tomi, (langine ugnimi galėjo 
apšaudyti prieigas prie pėsti
ninkų apkasų.

Dvi hitlerininkų tankų di
vizijos—14-oji ir “Didžioji 
Vokietija”—rugpjūčio 17 d. 
staigiu ir stipriu tankų bei 
aviacijos smūgiu pralaužė 
priešakinių 54-ojo korpuso 
dalių gynybą ir apie 10 vai. 
ryto prasiveržė iki mūsų 
divizijos pozicijų. Pagrindi
nis fašistų tankų smūgis bu
vo nukreiptas plento Kel
mė— Šiauliai kryptimi, kurią 
gynė pulkininko V. Lunios 
vadovaujamo 156 pulko ka
riai. Gitarų kaimo rajone 
užvirė žūtbūtinės kautynės. 
Mes su generolu V. Karveliu 
nuo pat pradžios sekėme 
kautynių eigą. I mūsų sekyk- 
lą atvyko fronto artilerijos 
viršininkas generolas-pulki- 
ninkas N. Chlebnikovas ir 
Tarybinės Armijos Vyriau
siosios vadovybės atstovas 
artilerijos maršalas Cistiako- 
vas. Jie kurį laiką stebėjo 
kautynes, pažadėjo susti
printi diviziją artilerija ir, 
įsitikinę, kad priešo pirmo
sios atakos atremtos, išvyko 
į netoliese buvusią armijos 
artilerijos viršininko prieša
kinę sekyklą.

Pirmieji priešo tankus ir 
pėstininkus pasitiko papulki
ninkių P. Simonaičio ir V. 
Počikajevo vadovaujami arti
leristai. Tiesa, pradžioje ar
tilerijos pas mus buvo ne
daug, bet, sumaniai papulki
ninkio P. Simonaičio vado
vaujama, ji intensyvia ugni
mi užkirto kelią priešo pėsti
ninkams ir privertė juos su
gulti. Prieštankiniai pabūk
lai, prisileidę priešo tankus 
kiek galima arčiau ir patys 
būdami paslėpti nuo priešo 
savaeigių pabūklų, dengusių 
savo tankų ataką, staiga ati
dengė flanginę ugnį. Prieša
kinės hitlerininkų mašinos 
bematant suliepsnojo arba 
sustingo pamuštos vietoje. 
Pirmoji priešo ataka buvo 
sėkmingai atremta. Bet prie
šas atkakliai veržėsi pirmyn, 
be paliovos kildamas į naujas 
atakas. Fašistų aviacija nuo
lat bombardavo divizijos po
zicijas ir Šiaulių miestą.

Iki vakaro 156 pulkas atrė
mė daugiau kaip dešimtį ata
kų. Apie 7 vai. vakaro kau- 
ty nė s kiek aprimo. Priešas, 
patyręs milžiniškus nuosto
lius, ruošėsi naujoms ata

koms. Patikslinus padėt} 
priekinėse linijose, paaiškė
jo, kad nors ir visos priešo 
atakos atremtos, bet ir mūsų 
prieštankinė artilerija patyrė 
didelius nuostolius. Artileris
tai kovėsi iki paskutinio žmo
gaus, iki paskutinio sviedi
nio.

Eilėje baterijų nebeliko nė 
vieno sveiko pabūklo, o jų 
vadai bei taikytojai buvo 
sužeisti arba žuvo didvyrių 
mirtimi. Prieštankinės gyny
bos sistemoje pasidarė tar
pai, kur nebebuvo nė vieno 
prieštankinio pabūklo. Buvo 
aišku, kad jeigu fašistai dar 
kartą atakuos, tai jų tankus 
atremti nebebus kam, ir jie 
galės prasiveržti per pėsti
ninkų linijas į divizijos pozi
cijų gilumą. O iki sutemų, 
kai nakties priedangoje būtų 
galima pergrupuoti prieštan
kinę artileriją ir atstatyti 
prieštankinės gynybos siste
mą, liko daugiau kaip 3 
valandos! Aš kreipiausi į 
fronto artilerijos vadą gene
rolą—pulkininką N. Chlebni- 
kovą, prašydamas pagalbos. 
Jis tuč tuojau mano žinion 
paskyrė sunkiosios reaktyvi
nės artilerijos brigadą, ku
rios ugnimi mes ir slopinome 
menkiausią vokiškųjų fašistų 
judesį. Kur tik kildavo įtari
mas, kad priešas telkiasi ata
kai, buvo nukreipiama ug
nies lavina.

Taip buvo laimėtos 3 pavo
jingos valandos. Be to, man 
atrodo, kad priešas gerai 
nesusivokė, kokie pas mus 
prieštankinės artilerijos nuo
stoliai ir bijojo dar kartą 
atakuoti. Jis buvo įsitikinęs, 
kad mūsų prieštankinė gyny
ba pajėgi atremti jo ataką 
taip pat, kaip ir ankstyves
niąsias.

Nakties metu mes pertvar
kėme savo prieštankinę gy
nybą, sustiprinome sandūrą 
tarp pulkininko V. Lunios ir 
pulkininko V. Motiekos pul
kų, nes buvo pastebėta, kad 
priešas persigrupuoja į pul
kininko V. Motiekos pulko 
pusę. Naktį atvyko artileri
jos pastiprinimai.

Rugpjūčio 18 d. rytą hitle
rininkai vėl pradėjo atakuoti. 
Sį kartą pagrindinis smūgis 
buvo nukreiptas į sandūrą 
tarp Lunios ir Motiekos pul
kų. Ištisą dieną virė kauty
nės, priešas atakavo su di
džiausiu atkaklumu. Sandūrą 
tarp pulkų gynė kapitono 
Robinzono prieštankinė bate
rija. Baterijoje nebeliko nė 
vieno sveiko pabūklo, beveik 
visi kovotojai žuvo arba buvo 
sužeisti. Pats baterijos vadas 
buvo sunkiai sužeistas, bet 
baterija nepraleido nė vieno 
priešo tanko.

Divizijai daug padėjo avia
cija. Pikiruojančiųjų bombo
nešių eskadrilės nuolatos 
bombardavo priešo tankų 
telkinius ir naikino jo gyvąją 
jėgą. Ir rugpjūčio 18 d. visos 
priešo atakos buvo atremtos. 
Rugpjūčio 19 d. priešas dar 
bandė atakuoti, bet didelio 
atkaklumo bei aktyvumo jau 
nebeparodė. Jo jėgos jau 
išseko, 2-osios gvardiečių ar
mijos daliniai, persigrupavę 
gretimuose baruose, perėjo į 
kontrpuolimą. Hitlerininkai, 
bijodami apsupimo, rugpjū
čio 20 d. pradėjo trauktis.

Tokiu būdu, tris dienas 
trukusios kautynės baigės 
tarybinių karių pergale. Hit
lerininkams nepavyko užimti 
Šiaulių ir atstumti mūsų ar
mijos dalinius nuo plento 
Tauragė-Šiauliai-Jelgava. 
Hitlerinės armijos vadovy
bės planai atkovoti komuni
kacijas tarp armijų grupuo-

Nepakartojamą miško prie Šventosios grožį savo poemoje “Anykščių šilelis” 
praėjusio šimtmečio viduryje apdainavo mūsų literatūros klasikas Antanas Baranaus
kas. Nepakartojamą gamtos stebuklą čia mes regime ir šiandien.

Atsidūręs šilelyje, negali atsigrožėti Šventosios pakrantėmis. Nuo ankstyvo ryto 
miško ramybę įvairiais balsais sutrikdo paukščių giesmė. Sustoji ir įsiklausęs 
pagalvoji: koks tų garsų subtilumas, koks jų skaidrumas!

Šalia tykiai vandenis genančioje upėje pliaukši žuvys.
Šitame tėviškės kampelyje tarp žaliaskarių pušų, netoli Šventosios, įsikūrę “Šilelio” 

poilsio namai. Čia, gamtos prieglobstyje, poilsiauja šimtai žmonių.
Anykščių krašte lankiausi ne kartą. Ir šį sykį atsivežiau pluoštą portretų, peizažų. 

Vieną jų čia matote.
Edmundas Žiauberis

Anykščiai

Ant akademiko Kazimiero 
Meškausko, Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Ekono
mikos instituto direktoriaus, 
stalo,—stori mokslo darbų 
tomai. Juose —tūkstančiai 
skaičių. Dažnam jie ii' palie
ka skaičiais, bet' specialis
tui—tai respublikos “biogra
fija”: jos praeitis, nūdiena, 
rytojus.

Tarybų Lietuvos ekonomi
ka žengia tvirtu žingsniu,— 
sako akademikas ir, tarsi 
patvirtindamas savo žodžius, 
pateikia keletą pavyzdžių.— 
Štai nacionalinės pajamos— 
pagrindinis respublikos eko
nomikos sveikatingumo ro
diklis—šį penkmetį jau padi
dėjo vos ne puse milijardo 
rublių. Palyginimui pasaky
siu, kad už šią sumą galima 
būtų pastatyti vos ne tris 
tokius energetikos milžinus 
kaip 1,8 milijono kilovatų 
galingumo Lietuvos Valsty
binė rajoninė elektrinė Elek
trėnuose. Beveik devynis de
šimtadalius nacionalinių pa
jamų dabar gauname, padidi
nę darbo našumą. 0 tai reiš
kia, kad šį penkmetį jau 
“sutaupytas” beveik 200 
tūkstančių žmonių darbas— 
kitaip tariant, tiek darbuoto
jų būtų reikėję papildomai 
įtraukti į materialinę gamy
bą, jei būtume dirbę taip, 
kaip prieš trejus metus.

— Sakykite, akademike, 
kaip keičiasi mūsų liaudies 
ūkio struktūra. Kokią reikš
mę tai turi respublikos eko
nomikai?

Tarybų valdžios metais 
Lietuvoje sukurtas galingas 
pramonės kompleksas, visiš- 

čių Pabaltijyje ir Rytprū
siuose nebuvo įvykdyti, ir tai 
turėjo lemiamą reikšmę to
lesnėms Tarybinės Armijos 
operacijoms Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje ir Rytprū
siuose.

Kautynėse prie Šiaulių lie
tuviška divizija dar kartą 
parodė savo aukštą kovingu
mą, karių narsumą bei iš
tvermingumą. Tų kautynių 
rezultatais didžiavosi visi di
vizijos kariai ir nekantriai 
laukė įsakymo patiems pe
reiti į puolimą ir vyti toliau 
fašistus.

Lietuvos ekonomika: šiandiena ir rytojus
kai atitinkantis gamybines 
ekonomines krašto sąlygas ir 
užtikrinantis harmoningą 
respublikos socialinį vysty
mąsi. Užtenka pasakyti, kad 
dabar per nepilnas septynias 
dienas pagaminama tiek pra
monės produkcijos, kiek jos 
buvo išleista per visus 
1940-uosius metus.

Turime galingą nacionalinę 
energetikos bazę, be kurios 
neįmanoma sparčiai vystyti 
liaudies ūkio. Elektros ener
gijos šiemet bus pagaminta 
beveik 11,5 milijardo kilovat
valandžių—maždaug 130 
kartų daugiau, negu prieška
riniais metais. Dabar pagal 
elektros energijos gamybą 
vidutiniškai kiekvienam gy
ventojui Tarybų Lietuva 
pralenkė tokią pramoninę ša
lį, kaip Italiją ir visiškai 
priartėjo prie Japonijos ir 
Prancūzijos lygio. 0 netoli
moje ateityje susilauksime 
dar dviejų galingų energeti
kos kompleksų —atominės 
elektrinės Ignalinos rajone ir 
hidroakumuliacinės elektri
nės Kaišiadorių rajone, ant 
stataus Kauno marių kranto.

Lietuvai, kuri neturi savo 
metalo, kitų žaliavų, bet ku
rioje yra pakankamai daug 
kvalifikuotų darbininkų ir 
gerų specialistų, tikslinga ir 
toliau ugdyti tas pramonės 
šakas, kurioms reikia nedaug 
metalo ir kitų medžiagų, bet 
daug darbo sąnaudų. Štai 
kodėl ir šį penkmetį mašinų 
gamyba su profiliuojančiomis 
pramonės šakomis—prietai
sų, elektrotechnikos, elek
tronikos, staklių gamybos— 
vystomos paspartintais tem
pais.

Sparčiai ugdoma chemijos 
pramonė, ypač mineralinių 
trąšų gamyba. Ir tai neatsi
tiktinai: juk viena jų tona 
padidina derlių maždaug 1,3 
tonos. Džiugina tas faktas, 
kad metinė ‘’žmeės vitami
nų” gamyba visiškai priartė
jo prie 3 milijonų tonų ribos. 
Gerokai išplėsta tolesniam 
ekonomikos augimui būtina 
statybos industrija. Vien pro 
Akmenės cemento ir šiferio 
kombinato vartus kasdien iš
rieda po pustrečio šimto va
gonų aukštų markių cemen
to, o metinės šios įmonės 

produkcijos pakanka pasta
tyti vos ne milijoniniam 
miestui.

Prieš keliolika metų ne 
vienam vos ne fantastiškais 
atrodė pranešimai apie tai, 
kad Lietuvoje bus perdirba
ma nafta. 0 štai dešimtąjį 
penkmetį ekonomistai mini 
kaip nacionalinės naftos per
dirbimo pramonės sukūrimo 
laikotarpį. Pirmoji Pabaltijy
je tokia įmonė statoma Ma
žeikiuose. “Draugystės” naf
totiekio atšaka Polockas— 
Biržai—Mažeikiai atkeliavęs 
Pavolgio “juodasis auksas” 
čia bus perdirbamas į benzi
ną, mazutą, dizelinį kurą. Iš 
to nemažai laimėsime, nes 
naftos transportavimas 
vamzdynais atsieina maž
daug pustrečio karto pigiau, 
negu jos produktų gabeni
mas geležinkeliu. Labai svar
bu ir tai, kad Mažeikių ga
mykla leis pagerinti respu
blikos kuro balansą, sudarys 
sąlygas tolesniam chemijos 
pramonės vystymui.

Kaip matėme, pramonės 
struktūra tobulinama taip, 
kad pirmenybiniais tempais 
būtų ugdomos tos šakos, 
kurios skatina viso liaudies 
ūkio techninę pažangą. Žino
ma, tai nereiškia, kad už
mirštamos tradicinės pramo
nės šakos—lengvoji, mėsos 
ir pieno, maisto. Galiu pasa
kyti, kad vien lengvoji pra
monė šiemet pagamins apie 
šimtą milijonų metrų medvil
ninių ir apie 15 milijonų 
vilnonių audinių, daugiau 
kaip 15 milijonų vienetų vir
šutinio trikotažo gaminių, 
daugiau kaip 10 milijonų po
rų avalynės.

— Mes, žurnalistai, rašan
tys ekonomikos klausimais, 
vis dažniau minime Alytaus, 
Utenos, Jonavos ir kitų bu
vusių nedidelių miestų pava
dinimus . . .

— Ir teisingai. Įgyvendi
nant respublikos gamybinių 
jėgų išdėstymo programą, 
pastaraisiais metais sparčiai 
formuojami nauji regioniniai 
centrai. Ypač daug padaryta, 
statant Alytų, Uteną ir Igna
liną. Artimiausiais metais 
prie jų prisideda dar du— 
Telšiai ir Jurbarkas, kuriuo
se numatyta pastatyti stam

IŠLEIDO “MINTIS” I
Marius Baranauskas. “Dai- i 

i navos kraštas” (168 psl.). ; 
^Knygos autorius, daugelį i 
i metų dirba ELTOS fotoko
respondentu. “Dainavos 
kraštas”—trečiasis šio foto
menininko autorinis leidinys, 

i Šiame albume autorius skai- 
itytojus supažindina su Dzū
kijos ežerais ir upėmis, kal

bomis ir miškais, kaimais ir 
i miestais, šio krašto darbš
čiais žmonėmis.

! Milda Telksnytė. “Biogra
fijų puslapiai” (69 psl.). “Lai
mės žiburyje” J. Biliūnas 
pasakoja apie sunkų, erškė
čiais klotą kelią į laimę ir 
laisvę, apie kritusiųjų vieton 

įeinačias naujas drąsuolių mi-
■ nias. Tarp tų, kurie siekė 
i laimės žiburio ar kitiems į jį
■ mynė takus, buvo ir nemaža 
įrašytojo žemiečių. Tai revo- 
i bucinio judėjimo dalyvis An
tanas Didžiulis, vieni pirmų- 
• jų lietuvių komunistų—Ka- 
įzys Rimša ir Juozas Opans- 
kis. Apie juos ir pasakoja 
autorė knygelėje.

Algimantas Žilinskas. “Že-
mės šauksmas” (222 psl.). 
Leidinio autorius, buvęs ku
nigas, pasakoja apie savo 
kelią į kunigystę sudėtingo
mis pokario sąlygomis ir apie 
priežastis, privertusias atsi
sakyti dvasininko profesijos, 
tapti ateistu. Knygoje at
skleidžiamas išgyventas pa
saulėžiūros lūžis, parodyta, 
kaip daugelis relgijos dogmų 
prieštarauja žmogaus pri
gimčiai, realiajam gyveni
mui.

bias pramonės įmones. Sa
vaime suprantama, čia bus 
statomi ir gyvenamieji na
mai, švietimo, sveikatos ap
saugos, prekybos, buitinio 
aptarnavimo įstaigos.

Naujų regionų sukūrimas 
leidžia reguliuoti didžiųjų 
respublikos miestų ir pir
miausia Vilniaus bei Kauno, 
kurie jau priartėjo prie savo 
optimalaus dydžio, augimą 
bei geriau panaudoti darbo 
išteklius mažesniuose mies
tuose. Juose sudaromos sąly
gos, kad jaunimas vietoje, 
neišvykdamas kitur, galėtų 
įsigyti pageidaujamą specia
lybę, rastų gimtajame mies
te darbą pagal pomėgį.

Harmoningas gamybinių 
jėgų vystymas leis toliau 
stiprinti respublikos ekono
miką ir to dėka kelti darbo 
žmonių gerovę.

Romualdas Čėsna

Lietuva jau ruošiasi 1980 
metų Respublikinei dainų 

ir šokių šventei

Lietuvoje jau įvyko bent kelios rajoninės bei zoninės 
dainų ir šokių šventės. Tai pasiruošimas 1980 metų 
Respublikinei dainų ir šokių šventei, kuri įvyks sostinėje 
Vilniuje.

Vienas tokių renginių—visos respublikos dainų ir šokių 
ansamblių šventė—įvyko Kaune, Dainų slėnyje. Kaunie
čius džiugino tūkstančiai dainininkų, šokėjų, muzikantų.

“Kraštotyra” Lietuvos 
TSR paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos pa
rengtas straipsnių rinkinys, 
IX knyga, II dalis (141 psl.). 
Leidinyje nušviečiami revo
liucinės praeities Lietuvoje 
klausimai, pasakojama apie 
šių dienų Tarybų Lietuvos 
gyvenimą ir liaudies buitį.

Janina Bielinienė. “Nau
jam gyvenimui pašaukus” 
(223 psl.). Knygoje aptaria
ma Lietuvos Komunistų par
tijos veikla, susijusi su tary
binės lietuvių literatūros ug
dymu. Joje parodoma, kaip 
partija, tik ką išvadavus Lie
tuvą iš vokiečių okupacijos, 

i rūpinosi Rašytojų sąjungos 
atkūrimu, jos veiklos tobuli
nimu, idėjine rašytojų konso- 

i lidacija. Plačiai nušviečiamos 
' LKP pastangos marksistiš
kai įvertinti praeities litera- 

į tūrinį palikimą. Tiriamasis 
I laikotarpis knygoje užbaigia- 
: mas 1960 metais.

“Lietuva šiandien, 15.” Vil
niaus universitetui—400 me-

I tų (64 psl.). Šiais metais 
pažymime Vilniaus universi-
teto 400 metų jubiliejų. Apie 
Universiteto praeitį ir da
bartį, apie jo reikšmę Lietu
vos gyvenimui, apie jo tarp
tautinius ryšius pasakoja šio
je knygoje žymūs mokslinin
kai—Universiteto darbuoto
jai.

Mykolas Požarskas. 
“Draugiškas ir vaisingas 
bendradarbiavimas” (77
psl.). Knygoje pasakojama 
apie Tarybų Lietuvos ir Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos politinį, ekonominį 
ir kultūrinį bendradarbiavi
mą. Knyga iliustruota nuo
traukomis. L. Dockienė

Dviratinė šventė 
Šiauliuose

Šalyje ir svetur garsėja 
šiauliečių pagaminti dvira
čiai. Lietuvoje žinomos dvi
račių šventės Šiauliuose, kai 
sekmadienį miesto aikštėse 
ir gatvėse šeimininkauja 
įvairaus amžiaus dviratinin
kai, demonstruodami greitą 
važiavimą, nugalėdami įvai
rias kliūtis.

Šių metų šventėje žiūrovai 
pamatė naujų dviračių mode
lius, įvairius racionalizatorių 
patobulinimus.

Nugalėtojams buvo įteikti 
naujo modelio “Dubysa" dvi
račiai.
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IŠ ATSIMINIMŲ

Kaip kūrė saulėtomis
dienomisII

A. Liepsnoms

Ką liudija 1940 m. vasara? 
Ne tik laisvai lakštingalos 
suokė. Laisvai ir poetai dėjo 
savo dainą. Dėjo kaip paukš
teliai—neperkeldavo savo te
mos į kitą pavasarį. Nes kai 
vėl alyvos pražysta—viever
sys irgi traukia kitą giesmę. 
Taip, rašytojams buvo bū
dingas kūrybinis užsidegi
mas. Štai rugpjūtį pas mane 
užsuko Montvila. Pasakiau:

— Šiemet rugius sėsis ir 
naujakuriai.

Po dviejų dienų jis atnešė 
eilėraštį. Tuoj daviau rinkti. 
O sekantį rytą visa Lietuva 
“Valstiečių Laikraštyje” 
skaitė jo kūrinį. V. Montvila, 
kaip ir kiti rašytojai, stebėjo 
žemės dalinimą. Vėl jam:

— Parašyk apybraižą.
Netrukus atnešė. Atspaus

dinau. Pas mane užsuko ir T. 
Tilvytis. Jam: “Parašyk apie 
žemę.” Atnešė visą ciklą 
eilių: “Žemė grįžo namo.” 
Poetas išėjo. O tą patį vaka
rą prie linotipo padėjau 
rankraštį. Rytą laužiau į nu
merį. Kitą—skaitė visi kai
mai kaimeliai. O S. Nėrį per 
metus užprašiau 14 eilėraš
čių. Mieliausiai parašė. Iš 
anksto nesakydavo—kada. O 
atnešdavo kūrinį po 3-4 die
nų. Bet tokį, kuris žėrėjo 
nemažiau skaisčiai, negu va
saros saulė.

Išryškėjo tarybinės spau
dos ir labai graži tradicija. 
Didesnius poezijos kūrinius 
didieji laikraščiai “Tiesa,” 
“Darbo Lietuva” ir “Valstie
čių Laikraštis” atspausdinda
vo vienu metu. Tuo buvo 
visai Lietuvai pabrėžiama 
vieno ar kito kūrinio reikšmė 
visai liaudžiai. Taip švystelė
jo S. Nėries poema apie 
Iljičių ir “Keturi.’ Tuo džiau
gėsi ir autorė, ir skaitytojai. 
Spauda tada margavo rašy
tojų kūriniais. iNiekas man 
nesakė;

— Daugiau spausdink kai
mui poezijos ir prozos kūri
nių. Niekas.

O “Valstiečių Laikraštis” 
primindavo lyg rašytojų lei
dinį. Kodėl taip? Už grotų 
sekiau “Ūkininko Patarėją.” 
Jame irgi rasdavau poemas. 
Labai ilgas. Bet be galo ir 
liūdnas: iš varžytynių ten ir 
ten parduodamas ūkis. O 
vienas kitas agronomas mo
kė: prauskite pienu bekoną. 
Negėda bus parduoti Londo
ne, Paryžiuje ... Va širdis 
padarė išvadą: sodžiui reikia 
kitokios poezijos! Na parašy
tos ne anstolio, ne policinin
ko, o subtilaus lyriko . . .

1940 m. birželį—liepą, vei
kėjo J. Adomo-Meskupo įpa
reigotas, keliavau po Zarasų 
apskritį su kalbomis. Vis 
girdėdavau:

— Duokite naujų giesmių! 
Be jų nerimstame! Bus gies
mių—gražiau vagas versime! 
Gražiau!

Pažadėjo. Atspausdinau. O 
1941 m. balandį šia tema 
išprašiau eilėraštį iš—moti
nos brolio poeto F. Kiršos.

Labai įdomiai redagavo 
“Darbo Lietuvą” J. Šimkus. 
Jis paskelbė daug puikių 
kūrinių. Jis įtraukė į naujo 
gyvenimo sriautą įžymiau
sius mokslininkus. Jam tal
kininkavo nuostabaus darbš
tumo sekretorius—J. Belec
kas. Iš jo dar 1928 m. 
pavasarį gavau pieštuku ra
šytą laiškelį. Nurodė man ir 
J. Šliūpo, Vidūno, A. Venc
lovos adresus. Tuo jis padarė 

[man nepakeičiamą paslaugą. 
Prasidėjo su jais susirašinėji
mas. Bet J. Belecką pama
čiau tik tą istorinę vasarą. 
Pamačiau lyg artoją užraity
tomis rankovėmis. Pamačiau 
lyg jūroje paskendusį rank
raščiuose. O kaip jis redaga
vo? Žaibiškai. Kartu ir meis
triškai. Jam visus rankraš

čius pateikdavau su savo 
sunkiai įskaitomais ierogli- 
fais. Gal jis marinuodavo 
stalčiuje? Tik išeinu—jis le
kia į rūsį—į spaustuvę . . . 
Ką jis mano per vienerius 
metus atspausdino—tai jau 
300 puslapių knyga!

Tuomet laikraščių redakci
jos temų neplanavo. Bet bū- 

' dingą—jokio svarbaus politi- 
I nio ir literatūrinio įvykio 
neužmiršdavo. Nors dar ne
buvo kalendorių apie įžymius 
revoliucionierius. Viską dik
tavo audringas gyvenimas, 
istorija. Na ir koresponden
tai, kurie labai patosiškai 
reagavo į įvykius. J. Belec
kas ir pats rašė. O kai Kaune 
pasirodė vokiečiai, lietuviški 
ponai pirštu parodė:

— Tai Belecko straipsniai!
Ir jauną, gabų žurnalistą 

pakišo po velėna ... Jis 
1940 m. spalį pasakė:

— Engelso jubiliejus. Gal 
parašysi?

Iš už grotų ištrūkau su 
konspektais iš “Izvestijų.” 
Juose buvo medžiaga ir apie 
Engelsą. Parašiau. J. Belec
kas atspausdino. Vėl jis: 
“Levo Tolstojaus jubiliejus.” 
Dar “Mirusiuose namuose” 
parašiau apie jį 40 puslapių 
darbą. Jį ir panaudojau etiu-

“Pirmosios nakties teisė” 
ir dėdė Ambrozas

Jauniausias Lietuvos 
miestas Sniečkus

PROFESORIUS J. PETRAITIS

Garsusis rašytojas Markas , Liublino unijos, Lietuvos ba- sušuko—“Psia krev!”. . . ir
Twainas savo veikale “Janki; jorams perėmus lenkiškųjų i iš visų jėgų bizūnu pradėjo 
karaliaus Artūro dvare” ap- {bajorų papročius ir gyveni- mušti vaiką ... Už ką mušė, 
rašo sekantį nuotykį. Kara- j mo būdą. našlaitis nežinojo, nesužinojo

Palangos grafo valdose; jis ir vėliau: gal kas iš 
baudžiauninko Kryžio šeimo- | mokytojų pasakė, kad Am-

| liaus Artūro karalystėje vei 
kė “pirmosios nakties teisė,’
t. y. pirmąją naktį po šliubo 
jaunoji turėjo praleisti su 
ponu, o jau antrąją naktį 
atitekdavo vyrui. Tas lietė 
ne tik baudžiauninkus, bet ir 
“laisvuosius” valstiečius. 
Dauguma dvarų Artūro ka
ralystėje priklausė vienuoly
nams. Vienas turtingas “lais
vasis” jaunikaitis, kurio kai
mas radosi tarp vienuolyno 
dvaro žemių, vedė irgi “lais
vąją” mergaitę. Kiek laiko 
praslinkus, vienuolyno virši
ninkas iškėlė jaunuoliui bylą, 
reikalaudamas nuostolių už
nepristatymą jaunosios į vie
nuolyną “pirmajai nakčiai.” 
Teisė pats karalius Artūras. 
Jaunasis teisinasi, kad kai
mas, kuriame randasi jo 
ūkis, apsuptas ne pasauliečio 
dvarininko žeme, bet vienuo
lyno, gi kunigams privalo
mas celibatas. Jaunuoliui bu
vo išaiškinta, kad celibatas 
draudžia kunigams ir vienuo
liams formaliai vesti, bet 
nedraudžia naudotis valsty
bės įstatymu numatyta “pir
mosios nakties” teise. Galop 
vienuolyno viršininkas savo 
“teise” galėjo naudotis pats 
arba perleisti bet kokiam 
kitam vienuoliui.

Karalius priteisė patenkin
ti vienuolyno reikalavimą— 
atimti jaunuolio ir jaunosios 
visą turtą ir perduoti vienuo
lynui. Gi jaunuolį su žmona 
išvaryti už vienuolyno valdos 
ribų.

Atsiradusi vergovės laikais 
“pirmosios nakties teisė” kai 
kuriose valstybėse tęsėsi iki 
baudžiavos panaikinimo. 
“Pirmosios nakties teisė” pa
teko į Lietuvą iš Lenkijos po

ratyviai švystelėdavo ir kny
gos. Gal per savaitę Montvi
la paruošė cenzūros nepra
leistų eilių. Po kitos—jo kny
ga “Į plačią žemę” pasklido 
po visą Lietuvą. Per mėnesį 
liaudį pasiekė J. Biliūno raš
tai.

Štai sušvito 1941 m. pava
saris. Kuo jį pasveikino S. 
Nėris? “Rinktine.” Autorė 
šiuos kūrinius redagavo apie 
mėnesį. Įteikė leidyklai. O 
po mėnesio jos lyrikos saulu
tė žėrėjo ant mano stalo. Pa
rašiau etiudą. Kaip? “Rinkti
nėje” buvo ir kūrinių, ku
riuos 1939 m. vasarą išnagri- 
nėjau etiude “Pavasrio poezi
ja.” Todėl daviau iš jo kai 
kurias ištraukas. O pridūriau 
tai, ką padiktavo naujas gy
venimas. Nunešiau apybrai-
žą redaktoriui E. Mieželai
čiui. O antrą dieną savo 
eilutes pamačiau jo laikraš
tyje. Beje, 1940-1941 m. pa
dariau nepataisomą klaidą— 
neperspausdinau 12 išsamių

ję 1821 metais gimė pirmas 
vaikas—Ambroziukas. Tuo 
metu galiojo “pirmosios nak
ties teisė.” Vienok Palangos 
grafui Žemaitijos mergaitės 
nepatiko ir “pirmosios nak
ties teise” jis naudojosi re
tai,—kuomet jaunoji būdavo 
labai graži. Praėjus pusantrų 
metų po Ambroziuko gimi
mo, grafas pamatė jo moti
ną. Ji taip patiko grafui, kad 
jis nusprendė pasinaudoti sa
vo “teise,” kad ir pavėluotai,

broziukas gabesnis už grafiu- 
ką, gal kas iš mokytojų 
pasakė, kad Ambroziukas 
gabesnis už grafiuką, gal 
grafas sužinojo našlaičio kil
mę, gal dar kas ... Po kelių 
dienų grafas iškeitė Ambro- 
ziuką su Polekėlės ponu von 
Doviatu į medžioklinį šunį.

O šis atidavė Ambroziuką į 
rekrūtus. Grupę rekrūtų 
urėdninkas su policininku at
varė į Šiaulėnus. Jie sustojo 
ant aukšto Šušvės kranto

ir įsakė savo liokajams be pailsėti . . . Tuo metu Šiau- 
jokių kalbų pristatyti Kry- lėnų didiko Lansbergo duktė
žienę. Liokajams tempiant 
šaukiančią Kryžienę, atbėgo 
vyras ir pamėgino ją išlais
vinti. Bet b,uvo nugalėtas, 
nutemptas į daržinę ir grafo 
įsakymu užplaktas. Kryžie
nę nutempė į dvarą, nuren
gė, surišo ir paguldė į pono 
lovą. Grafas puolė Kryžienę 
bučiuoti, bet ši labai skau
džiai įkando jam į veidą. Už 
nepalankumą grafas įsakė 
nuplakti ją rykštėmis. Mote
ris buvo negyvai užplakta. 
Našlaitį Ambroziuką auginti 
paėmė kaimynė.

Tuo metu grafas augino 
vienintelį vaiką—sūnų vieno
do amžiaus su Ambroziuku. 
Grafiukas buvo labai silpnas, 
liguistas, mažai valgė, nebė
giojo, nežaidė, nuolat sirgo, 
gulėjo. Ne kartąjį apžiūrėjo 
Rygos, Karaliaučiaus, Var
šuvos, Peterburgo gydyto
jai, prirašė vaistų, bet nie
kas nepadėjo. Grafienė neat
sitraukė nuo sūnaus, labai 
liūdėjo. Penkiametį grafiuką 
apžiūrėjo ir ištyrė profeso- 
riai-gydytojai iš Berlyno. Jie 
patarė parinkti berniukui 
draugą-bendraamžį, kuris vi
suomet būtų drauge su juo: 
kartu valgytų, miegotų, žais
tų, bėgiotų. Profesorių nuo
mone, šiam reikalui tiko ne 
kiekvienas berniukas, tik 
specialiai parinktas. Į dvaro 
rūmus iš grafo valdų sugabe
no visus penkiamečius ber
niukus. Po ilgų tyrinėjimų 
profesoriai parinko Ambro
ziuką. Parinko, bet niekas 
nepasidomėjo, kas per vai
kas, iš kur jis, kas jo tėvai, 
ar sutiks jie. Našlaitį nu
prausė, gražiai aprengė, apa
vė ir patalpino į vieną kam
barį su grafiuku. Našlaitis 
buvo gyvas, stiprus, judrus. 
Apetitas jo buvo vilkiškas. 
Jis daug valgė, žaidė, bėgio
jo, kalbėjo, dainavo ir paskui 
save patraukė grafiuką . . .

važiavo pasivažinėti labai 
gražiu, labai gyvu bėgiku, 
pakinkytų į lengvą vežimėlį. 
Arklys pasibaidė, išsuko iš 
kelio ir nušuoliavo per pievą, 
aukšto upės kranto link. Vi
si, stebėję šį reginį, išsigan
do. Buvo aišku upės kranto 
link. Visi, stebėję šį reginį, 
išsigando. Buvo aišku, kad, 
pribėgęs krantą, arklys ne
pajėgs staiga sustoti ir kartu 
su keleive nudundės į upę. 
Staiga . . . rekrūtas Ambro
ziukas šoko prie vežimėlio, 
suėmė vadžių galus prie pat 
arklio pasmakrės ir sustabdė 
jį prie pat skardžio.

Garbė tau, visagali! . . 
Duktė išgelbėta,—atsiduso 
senasis bajoras ir persižeg
nojo . . . Tuo metu Ambro
ziukas, stipriai laikydamas 
arklį, privedė jį prie rūmų 
didžiųjų durų. Paskui Am
broziuką atsekė uriadninkas 
ir įsakė tuojau pat grįžti. : 
Lansbergas prašė uriadniko i 
palikti Ambroziuką mainais į 
kitą rekrūtą. Pagalvojęs 
uriadnikas sutiko, bet tam 
pasipriešino pats Ambroziu
kas, sakydamas, kad dėl jo 
nelaimingo likimo niekas ne
turi nukentėti. Lansbergas 
pakvietė uriadniką į rūmus. 
Iš ten jis išėjo linksmas, 
barškindamas kišenėje pini
gėlius. Rekrūtus jis nuvarė 
be Ambroziuko. Po mėnesio 
Lansbergas įteikė Ambroziu- 
kui laisvojo valstiečio doku
mentus ir dovaną—40 dešim
tinių žemės.

Ambrozas (buvęs Ambro
ziukas) aktyviai dalyvavo 
1863 metų sukilime, buvo 
sužeistas, ilgai gydėsi, slaps
tėsi apie Šaukotą.

Vėliau Ambrozas tapo 
knygnešiu, vienu geriausių 
lietuviškojo kaimo darakto
rių. Jis ne tik pats mokė 
vaikus, bet paruošė daug 
kaimo daraktorių.

Pradėjo gerėti grafiuko ape
titas, berniukas pagyvėjo. 
Sumažėjo melancholija . . . 
Vaikai pradėjo lenktyniauti 
valgydami bėgiodami, žais
dami, kalbėdami, dainuoda
mi. Visiškai pasitaisė grafiu-

Auga ir gražėja jauniausias Tarybų Lietuvos miestas 
Sniečkus, Ignalinos atominės elektrinės statytojų ir 
busimųjų eksploatacininkų miestas.

Originalus gyvenamųjų namų išplanavimas, visuomeni
niai pastatai, statomi pagal specialius projektus, nepažeis
ta—gamtos harmonija teikia miestui savitą vaizdą. Jo 
kūrėjai—Lietuvos TSR Miestų statybos projektavimo 
instituto Kauno filialo specialistai.

Organiškai įaugo į naują statybų kompleksą neįprastų 
architektūrinių formų vidurinė mokykla, vaikų darželis, 
kuriuose architektai numatė visa, kas reikalinga jauniausių 
miesto gyventojų dvasiniam ir fiziniam vystymuisi.

Pagal kauniečių architektų paruoštus projektus dabar čia 
statomi prekybos centras, paštas ir telegrafas, kiti 
visuomeniniai pastatai. O institute dirbtuvėse užbaigti 
busimojo ligoninės komplekso, plaukiojimo baseino projek
tai.

Nuotraukoje: Vidurinė mokykla, pastatyta pagal kaunie
tės architektės D. Greblikienės projektą.

V. Gulevičiaus nuotr.

Šiemet Šilutės ketvertukas—Rasa, Robertas, Rolandas 
ir Artūras pažymės savo pirmąjį dešimties metų “jubilie
jų.” Trys broliukai ir sesutė Ceponai mokosi Šilutės 
mokykloje internate, yra išlaikomi valstybės.

Visi keturi labiausiai mėgsta piešti. Daug laiko jie 
praleidžia su dažais ir spalvotais pieštukais, atkurdami 
popieriuje gražius pamario gamtos vaizdus, visą juos 
supantį pasaulį.

Nuotraukoje: Rasa, Rolandas ir Artūras Ceponai mokyk
los internato pionierių kambaryje žiūri savo piešinių 
albumą. B. Aleknavičiaus nuotr.

Džiugi žinia
Džiugi žinia iš Maskvos 

pasiekė Molėtų rajono Gie
draičių miestelį, 1978 m. 
visos šalies gyvulininkystės 
darbuotojų socialistiniame 
lenktyniavime vieną pirmųjų 
vietų iškovojo Giedraičių ta
rybinio ūkio veislinių kiaulių 
augintoja D. Rinkevičienė. 
Si ūkio veteranė augina per 
300 veislinių kiaulių.

Įsiveržė 550 kartų!

Hanoi. — Vietnamo Socia
listinė Respublika kaltina Ki
niją, kad jos armijos būriai 
pereina sieną ir gyventojus 
terorizuoja. Sako, kad per 
pastaruosius tris mėnesius 
tokių įsiveržimų į Vietnamo 
teritoriją buvo padaryta net 
550!

Skamba daina, sukasi poros
Miesto stadionas Nevėžio pakrantėje tapo Aukštaitijos zonines šokių šventės aikšte. 

Joje savo meną demonstravo aštuonių rafonų ir Panevėžio miesto meno saviveiklos 
entuziastai. 3700 šventės dalyvių čia atžygiavo, V. Lenino aikštėje pagerbę didžiojo

Išjudinau ir dailininkus. 
Pasakiau Tulienei:

— Nupiešk naujakurį. Jis 
tvirtai stovi ant žemės.

To artojo jokie vėjai nenu
pūtė: kaip stovėjo, taip ir 
stovi. Nupiešdavo ir D. Ta- 
rabildienė. Ji nūnai labai 
garsi . . . Kaimo laikraštyje 
švystelėjo mano, dar už gro
tų įžiebtos, apysakų ištrau
kos. Pabėriau seriją etiudų 
apie tuos rašytojus, kurie 
fašizmo metais savo kūrybos 
saule tirpdė reakcijos ledą, 
su liaudimi varė laiko upę 
pro užtvankas į priekį, į 
ateitį. Vėl niekas nesakė: 
fotografuok. O visus tuos 
etiudus palydėjau su nuo
trauka. J. Grušą, anksčiau 
stovėjusį kritinio realizmo 
pozicijose, paprašiau:

— Parašykite apysaką 
apie naujakurį.

dui apie prozos genijų. Paci
tavau ką tik gautą knygą— 
profesoriaus J. Lupolio eilu
tes.

Su nauju gyvenimu plačiai 
į spaudą prasiveržė apybrai
žos. Jomis meistriškai reiš
kėsi buvęs politinis kalinys 
A. Maginskas. Taip, kalinti 
kovotojai irgi talkininkavo 
redakcijoms. Šios šešerius 
metus vienoje kameroje tū
nojau su savamoksliu: skais
čios sielos vyru J. Šochotu. 
Jis redagavo dienraštį žydų 
kalba. Savo iniciatyva savo 
leidinyje paskelbė mano: 
“Sesė nematė gyvenimo,” 
“Susipažinimas.” Šį apsaky
mą iš pradžių atspausdino P. 
Cvirka. Pasirodo, iš “Darbo 
Lietuvos” mano kūrinius 
1941 ir 1942 m. perspausdin
davo “Laisvė.”

Dar nuostabiau—labai ope-

etiudų apie rašytojus, para
šytų kalėjime. Jie žuvo hitle
rinės okupacijos metais.

Šolochovo “Suartieji dirvo
nai” irgi švystelėjo tą pava
sarį. Stambi knyga. Bet lei
dykla ją labai skubiai išlydė
jo pas skaitytoją. Šį romaną 
apvainikavau dviem savo 
kritikos straipsniais.

Taigi 1940-1941 m. rašyto
jai šedevrus žiebė operaty
viai. Redaktoriai operatyviai 
paruošdavo. Spaustuvės ope
ratyviai išlydėdavo tuos kū
rinius į liaudį. Taip Lietuva 
būtų kūrusi, degusi, dainas 
dėjusi ir toliau, jei ne 1941- 
1944 m. hitlerinė okupacija. 
Žuvo ne tik geriausi žmonės. 
Tie žmonės į skardžius, į 
šilus, į slėnius nunešė tokius 
romanus, poemas, kuriomis 
nūnai didžiuotųsi Nemuno 
kraštas . . .

ko sveikata. Grafienė negalė
jo tuo atsidžiaugti.

Po metų Berlyno profeso
riai vėl apžiūrėjo grafiuką ir 
liko visiškai patenkinti savo 
pacientu. Jie leido berniukui 
mokytis, bet tik kartu su 
draugu, jokiu būdu neatskir
ti nuo Ambroziuko. Vaikus 
apsupo visa eilė auklių, gy- 
vernančių, mokytojų . . . 
Net pats kanauninkas kas 
savaitę stvažiuodavo mokyti 
būsimą grafą “dieviškumų 
mokslų.” Kol vaikams suka
ko 16 metų, jie suskubo išeiti 
gimnazijos kursą su vokie
čių, prancūzų, lotynų ir grai
kų kalbomis. Grafienė nega
lėjo atsidžiaugti . . .

Gyvenime nėra nieko am
žino. Ne amžina buvo ir 
Ambroziuko laimė . . . Kartą 
į kambarį įbėgo labai susijau
dinęs grafas . . . kelis kartus

revoliucijos vado atminimą.
TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Socialistinio Darbo Didvyris Antanas 

Smalakys uždegė šventinę ugnį. Šventės organizacinės komisijos pirmininkas, 
Panevėžio Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas 
Eduardas Sruogius pasveikino miesto svečius ir panevėžiečius su gražia švente, 
atiduodamas jos vairą vyriausiajam režisieriui Valdui Jataučiui.

Pagal ilgametę tradiciją visas dainų ir šokių šventes mieste pradeda respublikos 
nusipelnęs meno veikėjas Mykolas Karka. Nuskamba TSRS ir Lietuvos TSR 
valstybiniai himnai.

Šventėje dalyvavo ir miesto chorai bei pučiamųjų orkestrai.
Panevėžys y. BIELSKYTĖ

A. Gylio nuotraukoje: dainuoja jungtinis panevėžiečių choras.
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KANADOS ŽINIOS
50 metų Vedybinės Sukakties 

paminėjimas
IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO BRAZILIJOJE

Kelionė į Palmių miestelį
RAŠO ANTANAS VAIVUTSKAS

kelio aptvarą ir pasiekė vieš
kelį, vinguriuojantį pro sau
lės nurudintus, storai dulkė
mis apneštus krūmokšnius, 
toliau pražygiavo pro euka

Montreal, Quebec
IR VĖL NAUJAS KAPAS 'nors praeityje ilgus metus 

; negalėjo girtis savo sveikata, 
Birželio 15 d. mirė Pijus bet niekad neatsisakė skaity- 

Liaudinskas, sulaukęs 69 m. ti ir paremti pažangią spau- 
amžiaus. Kilęs iš Gudelių dą. Linkiu Alenskiui sulaukti 
kaimo, Pajavonio vals. Vilka-: dar daug gimtadienių.

Šeštadienį, birželio 30 d. 
seni kanadiečiai Juozas ir 
Nastė Kisieliai suruošė gražų 
50 metų savo vedybinio gy- '

Rytojaus dieną vėl buvome Ankstybą sekmadienio ry- ’ bendrakeleivį Kauno centri- 
kviečiami pas Kisielius vaka- tą, dar rasai nenukritus, iš Į nėję gatvėje staiga klaikiai 
rienei. fazendos į Palmių miestelį į suspaudė, atsiprašant, vidu-

Dar nuo 1929 metų Mont- pėsčiom traukė būrelis lietu- < rių gėla. Balažin, kad čia

liptų miškelius, kemsynais 
pasidengusias kalvas. Pake
lėj tai vienur, tai kitur dunk
sojo kaboklų moliu drėbta, 
viksvomis dengta lūšna, prie

viskio apskr. Montreale liko 
velionio sesuo M. Skinkienė
su šeima, kurie ir rūpinosi joj 
laidotuvėmis. T. Lietuvoje 
liko sesutė, o JAV pusbrolis, j 
kuris su žmona buvo atvykęs j 
į laidotuves. Po laidotuvių j 
dalyviai buvo pavaišinti.

ATŽYMĖJO 80 METŲ 
SUKAKTĮ

Birželio 24 d. A. B. Alens- 
kų iniciatyva, būrys tautie
čių, nuvyko į St. Lin pasvei
kinti Petrą Bizoką, jo 80 
metų sukakties proga. Jubi
liatas šia malonia staigmena 
buvo labai sujaudintas. Jis

SVEČIAVOSI ČIA
IR KITUR

Pas F. ir S. Spaičius sve
čiavosi S. Spaičienės brolis 
su šeima iš Jungtinių Ameri
kos Valstijų.

Kai šiuos žodžius skaitysi
te, Adolfas Morkevičius bus 
jau sugrįžęs iš Gimtinės, pa- 
viežėjęs 3 savaites laiko.

LIGONIAI
Išvežta į Lasalle ligoninę 

visaliete Salalienė.
Taipgi jau labai seniai ne- 

sveikuoja salalietis Antanas 
Vilimas. P. K.

venimo paminėjimą. Susi- - 
kvietė nemažą grupę daly- ' 
vių, senų ir po karo atvyku- Į 
šių lietuvių. Dalyvavo senieji | 
draugai bei giminės iš Toron
to, St. Catherines, Glecos, 
Rodney, Grand Bend. Gimi-
naičiai buvo iš Floridos, New 
Jersey, New Yorko. Taip pat 
ir londoniečiai. Viso gal buvo 
virš 50 dalyvių. Buvo ir dvi 
Filipinietės, motina su duk
rele, kurios yra daug pagel- 
bėjusios Kisielienei sergant.

Po šliūbo dalyviai buvo 
kviečiami pietums į Garage 
Restauraną prie King ir Ri- 
dout gatvių. Pasivaišinus 
skaniais pietumis buvome 
pakviesti pas Kisielius vaka
rienei.

Toronto, Ont.
MOTERŲ DRAUGIJOS
GEGUŽINĖ

Labai jaukioje Cibirkų so
dyboje, apaugusioje aukštais 
medžiais, birželio 17 d. įvyko 
Lietuvių Moterų Draugijos 
gegužinė. Diena buvo graži, 
nors kiek šaltoka. Susirinko 
gražus būrys tautiečių ir prie 
valgių ir gėrimų laiką sma
giai praleido. Šeimininkai Ci- 
birkos atvykusius gražiai 
priėmė, aprūpino stalais ir 
kėdėmis.

Moterų Draugija svečius 
pavaišino kavute. Loterijai 
daiktus paaukojo M. Daugė
lienė, V. Masienė ir A. Poš
kienė.

Gimtadienio sukaktuvių 
proga M. Milerienei buvo 
sudainuota'^Linksmo gimta
dienio” ii&palinkėta geros 
kloties.

A. Bukienė, Moterų Drau

gijos pirmininkė, pranešė, 
kad draugija rengs antrą 
gegužinę toje pačioje vieto
je—Cibirkų sodyboje rugpjū
čio 19 d.

Morkis pranešė, kad Sūnų 
ir Dukterų Pensininkų Klu
bas rengs didelę gegužinę su 
įvairiais žaidimais 15 d. irgi 
toje pačioje vietoje.

Moterų gegužinėje pasi
darbavo L Rukienė, J. Kui- 
sienė ir M. Daugėlienė.
LIGONIAI

S. Sasnauskas, gerai žino
mas torontietis, susirgo šir
dies liga ir buvo paguldytas 
Hamburg Memorial Ligoni
nėje.

U. Bartkienė serga ir ran
dasi Victoria ligoninėje, Bar
rie.

K. Kaminskas taip pat 
gydosi Victoria ligoninėje.

J. Naruševičienė

reale man teko sykiu šū vių naujokėlių. Drauge su į kaltas, ar miesto užterštas i kurios kapstėsi kelios vištos, 
Kisieliais dalyvauti progre-ijais taip pat kinkavo vienin- I oras, nors tuomet Kauno orą' sukinėjosi ožka, na, ir varga- 
syviniame lietuvių veikime, telis šiose pasvietėse, kaip i daugiausia galėjo teršti bė- nas, atsikišusiais grobais šu- 
daugiausia Point St. Charles, jis sakydavo, perkalbėtojas riuko traukiama konkė, na, nelis. Saulelei koptelėjus, 
Kisielienė daug prisidėjo lie- polakas (lenkas) Antonas. Su 'dar vienas kitas ševroletas, Į beregint žemė ėmė alsuoti 
tuvių chorą organizuojant juo artimiau susibičiuliavus, | kartkarčiais prablerbiantis i tirštais rūkais, džiūva rasa, 
taip pat scenos perstaty- išaiškėjo, jog jis anaiptol ne j motociklas, o gal čia paveikė: pėstiesiems einant kilo debe-
muose.

Po 50 metų ir visokių 
gyvenimo aplinkybių, Kisie
liai apsigyveno London, On
tario. Čia jau gyvena kaip 
pensininkai.

Seni draugai ir progresy- 
vio veikimo iniciatoriai mon- 
trealiečiai Urbanavičiai, kaip 
seni pažįstami, prisiuntė 
sveikinimą su linkėjimais ir 
gražų eilėraštį parašyta skir
tą Kisieliams 50 metų sukak
čiai tokio turinio:

lenkas ir ne Balanovskis (pa- 
; menate, šitaip jis tada prisi- 
įstatė Breso stotyje). Iš tiesų ' 
; jis vadinosi Antanas Balana, | 
tautybės lietuvis, gimęs ir 
augęs Kauno Šančiuose, tik 
pagal labai seną tradiciją

: save laikė lenku. Jo namuose ; 
seneliai, tėvai, ir jis kalbėjo į 
lenkiškai, baisiai jau tarmiš-! 
kai, geriau sakant, šančiškių 
lenkų kalba. Tačiau šiaip 
Antonas buvo su visais drau-i 
giškas, nesisvaidė šovinisti-

MIELIEMS DRAUGAMS
N. IR J. KISIELIAMS

niais kandžiojimais, pagaliau 
ir neslėpė savo tikrosios kil
mės iš Balanų ... Iš pradžių 
fazendoje jį vadino Polamo 
Antonijo, o netrukus su
trumpino į Tonjo. Dabar

kiti kaimiečiui neįprasti dvo-, sėliai dūlių, kurios aitriai 
kai bei kvapai, sakysim,! skverbėsi į gerklę, nosį, glu- 
grįstos ir ne itin švarios; do prie prakaituojančių vei- 
gatvės, šiukšlini, užgriozdin-į dų. Būrelyje tiktai vienas 
ti kiemai . . . Aišku tiek, jog ■ Kunigėlių pravardžiuojamas 
busimąjį amerikoną dvilinkai kone be perstogės tauškė, 
surietė mėšlungis, akys iš- tai pasakodamas juokingus 
sprogo, nors skradžiai žemę1 anekdotus iš davatkų bei 
prasmeg. Nuotykis baigėsi! kunigų nuotykių, tai pasišai- 
visai nelinksmai: žmogelis,. ■ pydamas iš kurio nors savo 
savo gimtąja kalba nesuspė-. bendrakeleivio kumpos no- 
jęs, —ar miesčioniškai nemo-; sies. išklypusių batų užkul- 
kėjęs,—pasiklausti, kur yra nių, arba meiliais žodeliais 
kloakos vamzdis, čia pat. j apiberdamas kartu keliau- 
Vytauto prospekte, tą saulė- i jančias raudonskruostes jau
tą vidudienį kaip iš armotos ■ nas moteriškes, tarytum tuo 
iššovė kaimo prarūgusius ko-; norėdamas pragiedrinti ap- 
pūstus! Iškart išdygo jumoro į niūkusią savo kompanijonų 
nepripažįstantis žandaras, ir nuotaiką. Šie žingsniavo kaž- 
nuvilko žmogelį už pakarpos, ką tyliai mąstydami, retkar-

Prisimenate Tėviškės padangę, 
Kuklutį žiedą jazminų
Sesutes žaidžiančios prie lango 
Nuoširdų rūpestį tėvų.

Draugai linkėjo Jums daug laimės 
Bet jin skrajojo kur slaptai. 
Svečioje šalyje kažkokiam kaime 
Laimę pakeitė vargai.

Bet Jūs ėjot, klupot ir kėlėt, 
Buvot žmonėmis tikrais, 
Nors vargas augo, plėtės, šėlo, 
Jūsų gyvenimo keliais.

Toli tie metai nuriedėjo, 
Jaunystė prabėgo skubiai,
Jau veidą glosto šiurkštus vėjas, 
Tėvukais šaukia visi vaikai.

Šarma Jums plaukus padabino 
Po kūną vartosi skausmai, 
Tik darbas Jumis suramina, 
Dabar turite ko siekėt seniai.

KO LABIAU 
NORI

Mičigano universiteto 
(JAV) gyventojų tyrimo cent- 
ras, atlikęs visos valstybės 
jaunų motinų apklausą, ko
kios lyties vaikų labiau pa
geidauja, paskelbė Įdomų at
radimą — nors oficialiai 
priimta sakyti, kad pageidau
jama vienodai abiejų lyčių 
palikuonių, vis dėlto pusė 
motinų labiau nori sūnų, treč
dalis — labiau dukterų. Tik 
vienas penktadalis geidžia 
turėti po lygiai abiejų. Taigi 
apie sūnus svajoja dvigubai 
daugiau motinų, negu apie 
dukras.

Jordanijoje, Tleilat Gasulo 
rajone, prie Negyvosios jū
ros, rasti IV tūkstantmečio pr. 
m. e. spalvoti piešiniai uolo
se. Senovinis dailininkas ketu
rių spalvų dažais — raudona, 
balta, geltona ir juoda — 
pavaizdavo kulto apeigas at
liekančius žmones.

Tai seniausi iš šiuose kraš
tuose rastų piešinių. Jie pri
klauso akmens amžiui ir be
veik tūkstančiu metų senesni 
už Egipte rastuosius.

Jordanijos archeologijos ir 
istorinių paminklų departa
mentas per UNESCO paskelbė 
konkursą racionaliausiam pie
šinių pergabenimo j Amano 
muziejų būdui parengti.

Todėl dėl Jūsų penkiosdešimties
Vedybinių metų sukakties
Mes linkim Jums ilgiausių metų,
Stiprios sveikatos, ir daug turėti 

geros kloties.
Nuo Urbanavičių šeimos

Montreal, Canada 1979, birželio 30 d.

Ir mes, sukaktuvių pami
nėjimo dalyviai linkime Jums 
geros sveikatos ir turėti dar 
daug laimingų metų.

J. Broga

naujakuriams lietuviams To- 
njas buvo tarsi vanduo Saha- 
ros dykumose. Be jo vargu 
ar naujokai nepaklystų, ar 
miestelyje susirastų nurody
tą parduotuvę, o ją suradę, 
labai abejotina, kad ten be 
vertėjo sugebėtų nusipirkti 
ko reikia. Vietinės kalbos 
grinoriai temokėjo tik pasi
sveikinti—boa dia, boa tar
dė, padėkoti—obrisado, atsi
prašyti kur reikia ir kur 
nereikia—dis culpe senhor, 
Tai ir viskas . . .

Skaudi neganda svetimos 
žemėj žmogeliui, nemokan
čiam nei kalbos, nei rašto. 
Per šias tris keturias dienas 
išgyventas fazendoje naujo
kai jau spėjo patirti neprie
lankumo, užgauliojimų. Ne
pasakysi, kad brazilas, dargi 
toks pat emigrantas italas, 
ispanas, tau bičiuliškai taria 
polaco bobo, ungareis de 
merda, o tu nė velnio nesu
pranti, paikai šypsais ir dar 
atsiprašai: disculpe senhori. 
Tiktai Tonjui padedant jie 
sužinojo, kad juos vadina 
kvailiais, žiopliais, bjaury
bėm . . .

Bet nereikia nė svetimos 
tropikų žemės, kad vargšas 
brolis lietuvis turėtų didelių 
nesklandumų dėl kalbos, dėl 
savo drovumo. Drauge su 
Vaivučiu emigravę artojėliai 
gerai prisimena, kai vieną jų

į nuovadą, kur vos vos nebu
vo apkaltintas priešvalstybi
ne diversija!

O ką bekalbėti, kokios ne
laimės tyko ateivį svetimoj 
šaly, vis per tą nelemtą 
šnektos nemokėjimą. Užtat 
be Tonjo nė žingsnio. Nors ir 
pats Tonjas ne kažin ką per 
pusmetį tebuvo išmokęs por
tugališkai. Bet vis dėlto, 
kaip mūsiškiams atrodė, jis 
buvo pats geriausias, protin
giausias perkalbėtojas, su 
kuriuo susipažino San Paule, 
kuris juos sutiko fazendos 
stotyje.

Į miestelį būrelis ėjo pirmą 
kartą. Drauge su vyrais taip 
pat žygiavo kelios moterys ir 
du ūgtelėję berniukai. Šei
mos galvos nešėsi kišenėse 
administratoriaus seu Lusi- 
jano pasirašytas valės, to
kius nedidukus, be antspau
do ir be datos, balkšvus 
popierėlius. Ant jų buvo dai
lia rašysena pažymėta nauja
kurio pavardė ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų dolerio 
ženklu rašoma milreisų su
ma. Koks labai paprastas 
atrodytų šis popierėlis, jis 
atstojo banko išleistą popie
rinį pinigą, žinoma, galiojan
tį tik fazendeiro nurodytoje 
krautuvėje. Milreisų suma 
ant valės buvo žymima tokia 
kuklutė, kad be ypatingo 
prakaito galėjai namo parsi-
nešti į maišą susikrautų gė-

čiais įdėmiai pasiklausydami 
Tonjo trumpų pasakymų.

Aure kitapus slėnio—ir 
Palmių miestelis, išsidėstęs 
lygioje aukštumoje, išraižy
tas šviesiomis gatvėmis ir 
raudonomis čerpėmis deng
tais namukais ir dviaukš
čiais, skoningai dažytais mū
riniais namais. Nuo kalvos 
kaip ant delno matėsi visa 
miestelio panorama. Ato
kiau, kairėje pusėje, saulės 
nužerti stovėjo raude., būriai 
geležinkelio stoties pastatai. 
Naujakuriai grožėjosi mies
telio paprastu, tvarkingu už
statymu, tiesiomis jo gat
vėmis, alėjomis, įsiliejančio
mis į stačiakampę, tašytais 
akmenimis grįstą, lieknomis, 
kepurėtomis palmėmis, 
skaisčiaspalvių gėlynų kili
mais pasipuošusią aikštę. Jos 
vidury stiebėsi miestelio įžy
mybė—vienabokštė baroko 
stiliaus bažnyčia, taip pat 
dengta šviesiai rudomis čer
pėmis, akinančio baltumo da
žytomis sienomis.

Ligi aikštės naujokams ne
reikėjo eiti. Jiems nurodytoji 
parduotuvė buvo čia pat, 
pirmajame miestelio kvarta
le. Visi sugužėjo pro plačiai 
atlapotas duris. Viduje dar 
nebuvo ankstyvų klientų. 
Atsidavė stipriu kreolino 
dvelksmu, vadinasi, grindys 
ką tik kruopščiai plautos.

TARYBŲ LIETUVOS SVEČIAI

„SVEIKINU PAKILUSIĄ TĖVŲ ŽEMĘ“
„Tiesos4' redakcijoje lankėsi pažangių Kanados lietuvių vei

kėjas, Lietuvių literatūros draugijos aktyvistas Adolfas MARKEVI
ČIUS, viešintis respublikoje „Tėviškės" draugijos kvietimu. Jis 
laikraščio korespondentui papasakojo:

Tarybų Lietuvoje lankausi 
antrą kartą. Dabar į Nemu
no kraštą vykau po šešerių 
metų pertraukos, jau iš pa
tyrimo žinojau, kokiais di
deliais pasikeitimais stebina 
atvykėlį tėvų žemė, bet ir šį 
kartą likau maloniai nuste
bintas tų sparčių žingsnių, 
kuriais į ateitį žengia Lie
tuvos liaudis.

Kaune man pasiūlė pasi
dairyti po miesto statybas. 
Iš pradžių spyriausi — kam, 
mačiau 1973-aisiais. Tačiau, 
pasirodo, per tą laiką jau 
spėti pastatyti keli mikro
rajonai. Miestas vis labiau 
plečiasi. Ir statoma vis gra
žiau, patogiau žmogui,

Ar galėjau pagalvoti apie 
tokią Lietuvos ateitį, vykda
mas į tolimą Kanadą tais 
sunkiais 1930 metais? Važia
vau ne nuotykių — duonos 
ieškoti. Tai tada darė ir

tūkstančiai kitų jaunų, stip
rių vyrų, nesuradusių nei 
laimės, nei darbo. Negalėjo 
mūsų pramaitinti kad ir gau
siai prakaitu laistoma, bet 
skurdi Seirijų apylinkių že
mė.

Aš — valstiečio vaikas, 
todėl ryškiai matau, kad Ta
rybų valdžia Lietuvos kai
mą pakėlė iš skurdo, purvo, 
tamsos — to niekas neišdrįs 
nuginčyti. Prieš kelias die
nas viešėjau Kaišiadorių ta
rybiniame ūkyje. Gražūs, 
didingi kultūros namai, kol
ūkiečiai, gyveną tikrose 
miesto sąlygose.

Tuo tarpu pas mus, Kana
doje, gretimose Jungtinėse 
Valstijose atsiranda tokių 
veikėjų, kurie mėgsta pa
postringauti apie kažkokį 
„skurdą, pamintas teisės Lie
tuvoje". Tai šmeižtas, iš. pirš
to išlaužtas melas, reikalin

gas nebent smunkančioms 
„vaduotojų" politinėms akci
joms palaikyti.

Susitikau tolimą giminaitę 
iš smėlėtosios Dzūkijos. Ji 
išaugino septynis vaikus, 
vyriausioji duktė — inžinie
rė, dar keturi baigė aukštą
sias mokyklas ir techniku
mus. Kuo, klausiau savęs, 
būtų išaugę šie vaikai bur
žuazinėje Lietuvoje? Kana
dos medkirčiais, Brazilijos 
plantacijų darbininkais. ..

Karčią dalią tąkart lėmė 
piniguočių valdžia nereika
lingiems Lietuvos sūnums ir 
dukroms. Tada, pasaulinės 
krizės metais, darbo nebuvo 
ir Kanadoje. Kelerius metus 
darbo vietą teko pirkti — 
už priėmimą į darbą mokėjo 
kyšius. O darbas buvo seki
nantis — daugiau kaip dvi
dešimt metų lietas prakaitas 
metalo liejykloje, dirbta 
juodadarbiu, medkirčiu. Dirb
ta be atokvėpio, be teisių 
(26 metus kovojau už Ka
nados pilietybės gavimą). 
Su tokiu kasdieniniu išnau

dojimu, beteise susiduria 
kapitalo šalių darbo žmonės 
ir šiandien.

Pažangūs Kanados lietu
viai stovi pirmose kovotojų 
už darbo žmonių reikalus, 
už taiką gretose. Jie nenu
ilstamai platina tiesos žodį 
apie Tarybų šalį, socializmo 
keliu žengiantį Nemuno 
kraštą. Tarybų Lietuvos pa
siekimais dauguma kanadie
čių ir Monrealio svečių įsi
tikino pasaulinės parodos 
EKSPO-67 metu. Pažangų 
vaidmenį šioje srityje atlie
ka Lietuvių literatūros drau
gija, kurios kuopos veikia ir 
Kanadoje. Aktyvūs draugi
jos nariai Juozas Urbanavi
čius, Petrė ir Liudas Kisie
liai, Jane ir Jonas Vilkeliai 
bei kiti. Jie remia pažangių 
Amerikos lietuvių savaitraš
tį „Laisvė".

Kiekvienas realiai mąs
tantis žmogus, apsilankęs 
Tarybų Lietuvoje, įsitikina, 
kad tarybinis kelias, kuriuo 
žengia lietuvių tauta — vie
nintelis teisingas.

Visų pažangių Kanados 
lietuvių vardu norėčiau pa
linkėti Nemuno krašto dar
bo žmonėms nuimti šiais 
metais gerą derlių, siekti 
naujų pergalių socializmo 
statyboje, asmeninės laimės.

rybių—-kokią porą kilogramų 
ryžių, rudo nevalyto cuk
raus, truputį kiaulienos tau
kų konservu dėžutėje, kilo
gramą miltų blynams, virva
galį juodo tabako (brazilų va
dinamo fumo om carda), deg
tukų, vienarūšio muilo veidui 
ir žlugtui, puskilogramį 
druskos . . .

Be jokių kliūčių jie perbri
do per akmenis ir uolų luitus 
čiurlenantį bevardį, tankiais 
krūmais apaugusį upelį, pe
rėjo lygią, suvešėjusią gany
klą, kurioje romiai žolę ska
bė ne per didžiausia raguočių 
banda, pralindo pro geležin-

Už gruoblėto raudonmedžio
prekystalio sėdėjo aptukęs, 
užriestais juodais ūsais, pli
kis šeimininkas, kaip tuoj 
paaiškėjo senjoro Atalibos 
vardu besivadinąs. Jam už 
nugaros stoviniavo guvių 
akių pablyškęs berniūkštis, 
matyt, patarnautojas.

Bus daugiau

Johannesburg, Pietinė Af
rika. — Liepos 6 dieną čia 
įvyko gana smarkus žemės 
drebėjimas. Pridarė daug 
nuostolių. Žuvo keletas auk
so kasyklų kasėjų.

Karšto darbymečio metu turi kur palikti savo mažylius 
Molėtų rajono Ciulėnų kolūkio kolūkietės. Čia veikia vaikų 
darželis, kuriame, auklėtojų prižiūrimi, žaidžia 45 vaiku
čiai.

Nuotraukoje: Ciulėnų kolūkio žemdirbių vaikai prie 
savojo darželio. T. Žebrausko nuotr.



6 TAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, LIEPOS [JULY] 13, 1979

Viena iš daugelio protesto
demonstracijų

Šioje nuotraukoje matome tiktai vieną iš šiomis dienomis 
New Yorke įvykusių protesto demonstracijų prieš miesto 
mero Koch užsimojimą uždaryti keturias miesto operuoja- ' 
mas ligonines biednuomenės apgyventose miesto dalyse. 
Žmonės reikalauja, kad meras surastų kitus būdus miestui 
lėšas taupyti.

Aštrios rasinės riaušės

Binghamton, Ala.—Liepos 5 dieną mieste įvyko gana
aštrios rasinės riaušės. Baltieji ir juodieji vieni prieš kitus 
paleido darban akmenis ir butelius. Nuotraukoje parodo
ma, kaip policininkai areštuoja viena riaušių dalyvį. Iš viso 
suimta ir įkalinta. 12 dalyvių. Santykiai tarp baltųjų ir 
juodųjų gyventojų labai pablogėjo kai prieš porą savaičių 
baltas policininkas nušovė juodą moteriškę.

Ignas Urbonas
mirė 1973 m. liepos 16 d.

Jis buvo pažangus gyvenime ir organizacijų veik
loje. Jis veikė pažangiųjų draugijų valdybose ir ko
misijose. Savo laiku jis rašė i spaudą, ją rėmė ir 
kovojo už žmonijos pažangą.

Didžiai skaudu, netekus veikėjo ir nuoširdaus 
draugo.

APOLONIJA BEŪIENĖ

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Augusto Kazlausko
mirė 1969 m. liepos 16 d.

Kiekvieną vasarą man nėra ramybės iš liūdesio 
be Tavęs, nes niekas negali Tavo vietos užimti 
mano širdyje. Tai tik tiek nusiraminu papuošiusi 
gėlėmis Tavo kapą ir palaisčius gėles su gailiomis 
ašaromis.

Žmona-MARY SAMETIS

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

Minint LDS 50 Metų Sukaktį 
Nepamirškim Ir Buvusių Kuopų

Per 50 metų laikotarpį 
įvyko nemažai pasikeitimų 
LDS veikloje. Tūlos kuo
pos, kurios per eilę metų 
gerai darbavosi, dėl įvairių 
priežasčių negalėjo toliau 
tęsti savo veiklos.

Minint LDS 50 metų su
kaktį, nepamirškime ir bu
vusių LDS Kuopų atliktus 
gražius darbus mūsų Susi
vienijimo veikloje.

Prašome buvusių LDS 
kuopų narius, kurie turi

kokios nors medžiagos apie 
jų veiklą, ją pasiųsti LDS 
50 Metų Atžymėjimo komi
tetui dėl albumo.

Taipgi parašykite apie tų 
kuopų veikėjus. Jeigu turi
te kokių nors nuotraukų, 
pasiųskite albumo rengimo 
komitetui.

Siųskite sekamu adresu:

Aldona Olson
412 Meadow Lane
Libertyville, Ill. 60048

Chicago, HL

PUIKIAI PAVYKO LDS 
KĖGLIO TURNYRAS

Cikagiečiai susilaukė dau
gelio svečių iš eilės skirtin
gų miestų atvykusių į LDS 
28-tą Nacionalinį Kėglio 
turnyrą, kuris vyko gegu
žės 18-19-20 dienomis, Ford 
City Bowling Center, 7401 
So. Cicero Ave. Čikagoje. 
Ypatingai žaidėjų gausa pa
sirodė dalį žaidėjų. Tačiau 
čikagiečių vyrų komanda 
nunešė pirmą prizą—trofė
jų. Taipgi čikagietės mote
rys irgi išėjo laimėtojomis. 
Gražu, kad čikagiečiai taip 
puikiai pasirodė, nors 
skriausti svečius nepatogu, 
tačiau rungtynėse svečiai 
užmirštami.

Sekmadienį, gegužės 20 
d. buvo suruoštas Holiday

Inn erdviame restorane 
banketas. Buvo nemažai no- 

i rinčių dalyvauti, bet pristi
go vietos. Geriau pasakius į 
tokius banketus reikia iš 
anksto įsigyti bilietus. Šis 
pavėlavimas įsigyti bilietus 
tegu bus pavyzdžiu kitiems.

Banketas buvo šauniai pa
ruoštas, kalbėjo centro pre
zidentas S. Gugas, LDS 
2-ros apskrities pirmininkas 
R. Jankei ir eilė kitų svečių.

Manau, kad reikia svei
kinti čikagiečius LDS spor
tininkus už jų šaunų pasiro
dymą, bet kartu reikia pri
minti, kad neužtenka pasi
nerti tik sporte, reikia pa
dirbėti, kad gavus daugiau 
narių į LDS ir užtikrinus 
ilgą ir garbingą LDS amžių.

Dalyvė

PAULIUS DREVINIS

Garbė
Kai jos ieškodavau, kankinamas pavydo 
(Toli draugai nužengę su daina),
Atrodė, girioj šimtametėj pasiklydau, —
Tankynėj geso per anksti diena. . ,

Reikėjo draugo man, reikėjo gero gido, 
Reikėjo, kas svarbiausia, sielos atviros, 
Aš garbę griebdavau, o ji iš rankų 

slydo —
Ateidavo naktis po rytmečio aušros.

Ir vėl į tolį pilką nuogos kojos brido, 
Vėl kūnas vilkosi per žemę nerangus, 
Ir slinko šaltis nesiklausdamas į vidų, 
Ir lyg švininis slėgdavo dangus.

Ėjau, kol supratau: ne tūžmastis, pavydas 
Ir ne garbė tuščia yra žmogaus vidus. . .
Staiga apsidairiau — aplinkui gėlės žydi. 
Mane užmigdė kvapas rytmečio saldus.

Atsisveikinimas su tėviške
Ir krūmai, ir žolė kartojo: 
Tu jau iš mūsų išeini 
Ir nesugrjši, nors sustojai, 
Nors dega akys ugnimi.

Tavąsias pėdas jau užklojo 
Dešimtmečiai seniai seniai: 
Kili išaugo kaimai, gojai, 
Kiti keliai ir tvenkiniai.

Armonikos jau kilos gro/a 
Dainas ne tavo, o kilų. . . 
Dar atminimai tau pamoja 
Sustoji. Al/e/a ir graudu.

Tolminkiemis
Skaidrėjanti ryto šviesa 
Nustebins tave ir kitus. . . 
Patepk prieš kelionę gerai 
Sukrypusius savo ratus.

Pačiam, kaip ir man, gali tekt 
Gyvenimą visą važiuot: 
Šermukšniai rausvės ir rausvės — 
Jau bus priartėjęs ruduo,

Kai toly melsvam prasiverš 
Tolminkiemio medžių pulkai 
Ir ratas sustos ant ašies. ,.
Išlipk! Pagaliau atvykai.

ST. PETERSBURG, FLA. New York, N. Y.
Birželio 22 d. Lietuvių Pi- du sutiko atlikti koncertinę Birželio 27 d. mirė Jonas 

liečiu klubo salėje Dainos i programą. 1 Kraučiūnas (Kraus) sulaukęs
Mylėtojų choro įvyko drau-| Solistas Viktoras padaina- ‘ 86 rn- amžiaus. Jis buvo 
giškos sezono pabaigtuvės, j vo Lietuvos kompozitorių ke- • pavienis. Prieš apie 3 metus 
Choro mokytoja Helena Ja- lietą dainų savo puikiu balsu ■ -ii ištiko priepuolis (stroke) ir 
nulytė daug dirba, moko , publiką sužavėjo. pažeidė visą dešinę pusę, bet
chorą, solistus choro vyrų Į Toliau sekė S. Kuzmicko ir dar galėjo su pagalba lazdų 
bei moterų grupes. Visiems i V. Bekerio duetai. Jiedu i pavaikščioti, pasidaryti sau
palinkėjo gero poilsio. 'dainavo sutartinai, gražiai. Į 

į šias pabaigtuves buvo i Jų dainavimas buvo palydė-
pakviesti ir choro garbės tas gausiais aplodismentais.
nariai. Be to, buvo svečių 
menininkų iš New Jersey— 
solistas Viktoras Bekeris ir 
muzikė Mildred Stensler.

• Sezono pabaigtuvės buvo 
įdomios, svečių turėjome

: virš 50.
i Seimininkės Bronė Vait- 
i kienė, Violet Kuzmickienė 
pagamino skanius pietus. Vi-

■ si buvo patenkinti.
Gėrimais aptarnavo Juozas 

i Vaitkus ir Juozas Dobrow. 
i Po vaišių choro pirmininkas 
[Stasys Kuzmickas pravedė 
programą. Mokytoja H. Ja
nulytė paminėjo savo gimta-
dienį, tad visi dalyviai padai
navo jai “Linksmo gimtadie-
nio.”

Toliau sekė kalbos. Kalbė
jo T. Lukienė, V. Bunkus, H. 
Janulytė, V. Bunkienė ir 
svečiai Viktoras Bekeris ir 
Mildred Stensler. Visi linkė
jo mokytojai ir choristams 
gerų atostogų ir su jaunat
viška energija grįžti į choro 
pamokas, kurios prasidės 
rugsėjo pradžioj.

Choro pirmininkas Stasys

Solistui ir duetistams pia- 
|ninu akomponavo Mildred 
i Stensler.
; Pabaigai Dainos Mylėtojų į 
■Choras padainavo pora dai- 
'nelių, taipgi moterų sekste- '
įtas.

Vadovavo choro mokytoja 
i Helena Janulytė.

Po to sekė šokiai ir drau- 
(giški pokalbiai. V. Bunkienė Į

Kuzmickas taipgi linkėjo mo
kytojai Helenai Janulytei ir 
choristams praleisti atosto
gas linksmai, dėkojo šeimi
ninkėms už skanius valgius 
ir kitiems už patarnavimą. 
Po to prie Walterio Strolio 
muzikos visi pasišoko.

Šeštadienį birželio 23 d., 
Lietuvių Piliečių salėje įvyko 
klubo gražus renginys, Pub
likos prisipildė pilna salė.

Seimininkai M. ir A. Raš
kauskai svečiams pagamino 
skanius pietus. Prie vieno 
stalo sėdėjo trijų organizaci
jų atstovai: klubo V. Bun
kus, 45 kuopos B. Vaitkienė, 
D. M. choro T. Lukienė, 
choro mokytoja H. Janulytė, 
S. ir V. Kuzmickai ir svečiai 
V. Bekeris ir M. Stensler.

Klubo prez. V. Bunkus 
pranešė, kad šiandien Stasiui 
ir Violet Kuzmickam nepa
prasta diena, nes jiedu atžy
mės savo tris sukaktis: jų 50 
metų vedybinę; Stasio 70-jį 
gimtadienį, ir trečią—Violet 
50 metų veiklą pažangiame 
judėjime.

Pirmiausia V. Bunkus Ju
biliatus sveikino ir, jiems 
linkėjo geros sveikatos, sėk
mės visuomeninėje veikloje. 
Kalboje plačiai apibūdino 
Kuzmicku veiklą ir nuopel
nus pažangos labui.

Svarbu priminti, kad S. ir 
V. Kuzmickai ir St. Peters- 
burge širdingai dirba mūsų 
organizacijoms. Didžiuoja
mės, turėdami tokius nuošir
džius veikėjus.

Šia proga juos taipgi svei
kino T. Lukienė, H. Januly
tė, viešnia Mildred Stensler 
ir Monika Raškauskienė.

Bronė Vaitkienė S. ir V. 
Kuzmickų artima bičiulė— 
juos pasveikino įteikdama 
nuo mūsų organizacijų dova
ną. Bronė taip pat paskaitė 
sveikinimus iš tolesnių vie
tų—nuo S. ir V. Kuzmickų 
artimo bičiulio Charles Nara-' 
vo iš Shenandoa, Pa., ir nuo 
R. ir J. prezidento Carter iš 
Washington, D. C.

Stasys Kuzmickas visiems 
padėkojo už gražius sveikini
mus ir linkėjimus, organiza
cijom už dovaną, šeiminin
kams.- M. ir A. Raškauskams 
už skanius pietus.
skanius pietus.

Po to sekė koncertas, ka
dangi svečiai Mildred ir Vik
toras dar kelioms dienoms 
pasiliko St. Petersburge, tai 
buvo proga juodu pakviesti į 
klubo salę padainuoti. Jie*

PABĖGO 5 KALINIAI
Goshen, N. Y. — Liepos 6, 

d. čia iš kalėjimo pabėgo 
penki kaliniai. Nors nė vie-

maistą. Vienok jis vis ėjo 
silpnyn. Kol galėjo, tai vie
nas gyveno, bet vėliau reikė
jo pasiduoti į slaugymo na
mus (nursing home), kur 
išgyveno šešis mėnesius. 
Mes jį dažnai lankydavome.

Velionis buvo kilęs iš Bir
žų, Butniūnų kaimo. Jis buvo 
ilgametis “Vilnies” skaityto
jas ir rėmėjas. Palaidojome 
jį birželio 30 d. Cypress Hills 
kapinėse laisvai, be jokių 
ceremonijų, nes jis taip pra
šė manęs ir laidotuvių direk
toriaus Balton-Baltrūno.

Likome nuliūdę aš, jo sesu
tė Elzbieta Kasmočienė, švo- 
geris Juozas, dukterėčia Lę-

nas jų nėra kaltinamas papil
dymu žmogžudystės, bet po
licija laiko juos pavojingais.

Pabėgėlių vardai ir pavar
dės: James Mansfield, 22 
metų, iš New Yorko miesto; 
Robert T. Freeman, 23 me
tų, iš Newburgh, N. Y.; 
Michael Sellick, 23 metų, iš 
East Northport, L. L; Sa
muel G. Balbo, 30 metų, iš 
Mastic Beach, L. L; Michael 
S. Holowzak, 31 m., iš Shir
ley, L. L

ną Zukowski ir šeima, sūnė
nas Tarnas Misevičius ir šei
ma. daug giminių Lietuvoje, 
Latvijoje ir Bristol, Conn.

Ilsėkis, mielas Broliuk, šal
toje žemelėje.

Elzbieta Kasmočienė

Jamesport, L. I. — Liepos 
6 d. iš helikopterio barstant 
trašas ant bulvių įvyko nelai
mė—žuvo helikopterio vai
ruotojas Kenneth Brooks.

BRIEFS—
Resist being mugged by 

the oil companies! Declare 
your independence from ga
soline selling at $1.50 to 
$2.00 per gallon! Fight the 
higher prices and you are 
also fighting inflation!

The oil and gas are there. 
They are stored in tanks 
filled to the top at Linden, 
N. Jersey. The oil companies 
are holding it back to get the 
right price.

There will be a demonstra
tion against al! that Satur
day, July 14th at 12:30 P. M. 
in Times Square, New York 
City (Broadway & 43rd St.). 
Also send postcards and let
ters to President Carter to 
take government action.* * *

Most women who develop 
breast cancer can be safely 
treated without having to 
undergo the trauma of hav
ing a breast removed, say 
Harvard University cancer 
specialists. * * *

While most Americans
were stretching dollars to 
make ends meet past couple 
of years, at least 16 fat-cat 
corporate executives were 
stretching their pockets to 
accommodate incomes excee
ding $1 million. “It’s disgus
ting,” Allen R. Ferguson, 
president of the Public Inte
rest Economics Center in 
Washington had said. “Is 
anyone really worth more 
than a million dollars?”

*

¥ 
A

Mother said to her little 
daughter: “If you are a bad 
girl you will not go to 
heaven.” Daughter: “I don’t 
want to go to heaven. I want 
to go where you go.”

* * *
After three years of stu

dying the effects of profes
sional sports, journalist and 
sports biographer Don Atyco 
concluded that the violent 
acts we greet with cheers on 
the playing field would land 
a person in jail if committed 
anywhere else.* * *

Charlie and Josephine 
were so devoted that they 
had been inseparable for 
nearly 10 years. Then one 
midwinter day, in a sense
less act of violence so typical 
of our times, Charlie was 
fatally shot in a melee with 
the police.

Josephine saw it all and, 
horror-stricken, sank to her 
knees beside Charlie’s still 
body, placing her head at the 
site of his mortal wound.
Fifteen minutes later, she, 
too, was dead.

Charlie and Josephine 
were llamas who lived at the 
Lollipop Farm Zoo in Ro
chester. Josephine, who had 
been healthy until Charlie’s 
sudden demise, apparently 
died of a broken heart, a 
phenomenon well known in 
poetry and folklore but rare
ly acknowledged by modern 
medicine. [The N. Y. Times]

Use
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Kim, Soviet Olympic gymnast [r.] and teamNelli
Amilla Turischeva enjoy sights at the San Diego Zoo. 
21, and five members of the Soviet national gymn 
team performed in S an Diego on the last leg of a five 
U. S. tour.




