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KRISLAI
Ekskursijos į Lietuvą 
Republikonai Detroite 
Bravo, Mary Crisp 
“Laisvės” vajus 
New Yorke minėsime Tar.

Lietuvos 40-metį
IEVA MIZARIENE

Vakar grįžo pirmoji šių 
metų “Laisvės” ekskursija į 
Lietuvą. Dar neteko susitikti 
nė su vienu ekskursantu, bet 
tikiu, kad kelionė buvo įdo
mi. Juk jie praėjusį savaitga
lį stebėjo šokių ir dainų 
švente Vilniuje.

Rugpjūčio 12 d. išvyks 
antroji grupė. Si grupė vyks 
per Maskvą, ir Lietuvoje 
išbus 10 dienų.

Atrodo, kad galėsime su
ruošti dar ir trečią grupę, 
kuri išvyktų rugsėjo 20 d. 
Manau kitame “Laisvės” nu
meryje galėsime duoti dau
giau detalių.

Per visą savaitę Republi- 
konų partijos delegatai 
trukšmavo Detroite. Jų 
platforma baisiai reakcinga. 
Jie priešingi leisti moterims 
nusitarti aborcijų klausimu. 
Jie priešingi lygių teisių 
amendmentui moterims. Ne- 

•-žinau kaip gali bent vienas 
rimtesnis žmogus remti tą 
partiją.

Republikonų nacionalio ko
miteto vice-pirmininkė Mary 
D. Crisp, atsisako iš tų 
pareigų dėl viršminėtų plat
formos punktų. Ji pradėjo 
savo karjerą Republikonų 
partijoje prieš 18 metų.

Reaganas tuoj per televizi
ją užpuolė Mrs. Crisp, ap
šaukdamas ją neištikima par
tijai.

Jau laikas pradėti galvoti 
apie “Laisvės” vajų, kuris 
prasidės rugsėjo mėnesio 
pirmą ir tęsis per tris mėne
sius. Prašome vajininkų įsi
registruoti administracijoje, 
kad iš pradžių žinotume kam 
reiks duoti kreditas.

Šiais metais suvažiavimas 
nutarė per vajų sukelti 
$25,000.

Rugpjūčio 3 d. New Yorko 
pažangiosios draugijos ruo
šiasi minėti Tarybų Lietuvos 
keturiasdešimtmetį. Tikimės 
turėti gražų skaičių atvyku
sių draugų iš Lietuvos. Šio
mis dienomis į Jungtinių 
Tautų posėdžius trims mėne
siams atvyko Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų ministe
rijos antrasis sekretorius 
Stanislovas Medekša. Šį mė
nesį laukiame atvykstant ir 
Tarybų Lietuvos užsienio 
reikalų ministro Vytauto 
Zenkevičiaus. Esame iš Wa
shington© pakvietę TSRS 
ambasados pirmąjį sekreto
rių, konsulą Edmundą Juškį. 
Aišku, pakviestas ir Čia gy
venąs prie Jungtinių Tautų 
akredituotas žurnalistas Si
gitas Krivickas, jo žmona 
Irena, duktė Inga, ir dvynu
kai Jonukas ir Jurgutė.

— Prez. Carterio brolis 
Billy Carter Teisingumo mi
nisterijoje įsiregistravo kaip 
Libijos vyriausybės agentas 

' ir pareiškė, kad yra gavęs už 
savo darbą per $200,000. 
Žinovai mano, kad tas faktas 
gali pakenkti prez. Carterio 
perrinkimui.

z
Iranas paleido

Wiesbaden. — Čia esan
čios JAV aviacijos bazės gy
dytojai tikrina Richardo 
Queen sveikatą ir, kaip ofi
cialiai pranešama, galbūt 
ateinančią savaitę jam bus 
leista skristi į Ameriką. Šis 
28 metų amžiaus amerikietis, 
vicekonsulas iš JAV ambasa
dos Teherane, buvo paleistas 
iš nelaisvės specialiu Ayatol
lah Khomeini patvarkymu 
dėl nesveikatos ir, šveicarų 
diplomatams tarpininkau
jant, lėktuvu išvežtas iš Te
herano į Frankfurtą, Fed. 
Vokietijoje.

Įkaito tėvai, kurie gyvena 
Westchester County, N. Y., 
išskubėjo su sūnumi pasima
tyti. Spaudos atstovams įkai
to tėvas pasakojo, kad sū
nus, po aštuonių mėnesių 
nelaisvės, jaučiąsis gerai ir 
turįs neblogą apetitą. Ypač 
pasiilgęs amerikietiško “ice 
cream” ir klausinėjęs apie 
futbolą.

Prez. Carteris, komentuo
damas žinią apie šio įkaito 
pakeitimą, pareiškė, kad Ira
nas turi paleisti visus ameri
kiečius, ar jie būtų ligoniai 
ar sveiki.

Richard I. Queen

Republikonų konvencija
Detroit. — Tuo tarpu, kai 

republikonų partijos delega
tai rinkosi posėdžiams milži
niškoje Joe Louis arenoje, 
šio miesto gatvėmis žygiavo 
daugiau kaip 7,000 moterų, 
kurios, dėvėdamos sufražis- 
čių drabužiais, protestavo 
prieš partijos atsisakymą pa
remti ERA (Equal Rights 
Amendment). Su ašaromis 
akyse dėl tų pačių priežasčių 
iš partijos vadovybės išėjo ir 
Mary Crisp, buvusi Republi
can National Committee pir
mininko pavaduotoja.

Bet tai dar ne viskas. Par
tijos platformos komisija 
prašovė pro šalį ir dėl abor
tų. Todėl dabar savo prieši
ninkais ji turės abiejų punk
tų rėmėjus,^kurių tarpe yra 
ir įtakingų senatorių, kaip 
newyorkietis Jacob Javits ar 
Charles Percy iš Illinois ir 
kiti.

Republikonų prezidentinis 
kandidatas Reagan, nors ir 
turi daugiau kaip 15 proc. už 
prezidentą Carterį pritarimo 
populiarumo apklausinėtojų 
tarpe, bet tie kontroversiniai 
klausimai gali jam labai pa
kenkti. Taip kalba ne tik 
Reagano priešai, bet ir kai 
kurie draugai.

Šiuos žodžius rašant, dar 
nebuvo paaiškėję, ką Reaga

Prasidėjo Pasaulinė oterų
konferenciją Kopenhagoje

Suomė Helvi Sipila, Jungtinių Tautų gen. sekretoriaus 
padėjėja socialiniams ir humanitariniams reikalams, atida
rė Pasaulinę moterų konferenciją.

United Nations, N. Y. — 
Liepos 14 d. Danijos sostinė
je Kopenhagoje prasidėjo 
Jungtinių Tautų sušauktoji 
pasaulinė moterų konferenci
ja, pavadinta “Decade for 
Women”. Ji užtruks liki lie
pos 23 d. ir peržvelgs pasau
lio moterų padėtį, tiek paski
ruose kraštuose, tiek tarp
tautinių mastu per pastaruo
sius penkerius metus bei 
nustatys gaires ateinantiems 
penkeriems metams.

Po atidarymo iškilmių, ku
rių metu kalbas pasakė 
Jungtinių Tautų gen. sekre
toriaus padėjėja socialiniams 
ir humanitariniams reika
lams Helvi Sipila ir tos kon
ferencijos generalinė sekre
torė Lucille Mair, konferen
cija dirbs pilnaties susirinki
muose ir dviejose komisijo
se.

Tuo tarpu, kai pilnatis dis
kutuos bendruosius reikalus, 
komisijose bus daromi pra

nas pasirinks savo bendrake- 
leiviu-kandidatu į viceprezi
dentus, bet buvo minimi 
bent keli žymūs asmens, jų 
tarpe ir buvęs prez. Fordas, 
kuris betgi jau pirmoje kon
vencijos sesijoje šio posto 
viešai atsisakė.

Jei aukščiau minėtieji kon
troversiniai klausimai gali 
Reaganui pakenkti, tai, poli
tiniai stebėtojai tvirtina, kad 
jam patekti į JAV preziden
tus gali pakenkti ir pasirinki
mas klaidingo kandidato į 
viceprezidentus.

Mary Crisp šluostosi ašaras 
po savo kalbos, kurioje ji 
pasmerkė republikonų parti
jos platformos komisijos pro
gramą prieš moterų teises ir 
abortus. Protestuodama dėl 
to ji pasitraukė ir iš partijos 
vadovybės.
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nešimai ir eis diskusijos dėl 
veiklos plano tautiniu ir 
tarptautiniu mastu. Tasai 
planas, apimantis visas gy
venimo sritis—švietimą, po
litines, socialines ir ekonomi
nes teises—turi net keturio
lika punktų.

Tai vadinamas “minimum” 
planas, nustatytas prieš pen
kerius metus Meksikoje vy
kusiuose Tarptautiniuose 
moters metuose ir rūpestin
gai ligšiol įvairių komisijų ir 
pakomisijų papildytas. Tą 
planą Jungtinėms Tautoms 
priklausančių kraštų vyriau
sybės buvo pasižadėjusios 
vykdyti. Dabar bus pažiūrė
ta, kur ir kaip visa tai, 
įgyvendintą.

Beveik prieš pat konferen
ciją Jungtinėse Tautose Pa
saulio “Moterų dekados” 
konferencija išleido praneši
mą apie pasaulio ekonominį 
vystymąsi ir moterų vaidme
nį jame. Paaiškėjo, kad tarp 
1950-1975 metų moterų dar
bo jėga pasauliniu mastu 
padidėjo nuo 31.3 procentų 
iki 35. Pagal Tarptautinės 
Darbo Organizacijos duome
nis (ILO), ta proporcija šiek 
tiek sumažėsianti šio šimt
mečio pabaigoje. Tačiau, ne
paisant ir to sumažėjimo, jei 
viskas vyks tokiu pat tempu, 
kaip ^fgšiol, pasaulyje bus 
apie 320 milijonų daugiau 
dirbančių moterų. Tai suda
rytų 52.5 proc. padidėjimą, 
lyginant su 1975 m. skaičiais.

Savona. — Šiame šiaurinės 
Italijos mieste, Italijos Ko
munistų partijos iniciatyva, 
įvyko masinis mitingas, soli
darizuojant su Čilės darbo 
žmonių kova prieš Pinocheto 
režimą. Kalbėjo Čilės Komu
nistų partijos vadas, papasa
kodamas apie priespaudą ir 
darbo žmonių kovą prieš ją.

— Nacių grupė, šiuo metu 
Greensboro, N. C., mieste 
teisiama už dalyvavimą kon- 
trademonstracijose, kuriose 
žuvo penki Komunistų darbi
ninkų partijos nariai, tvirti
na, kad viską suplanavęs 
Federalinio Tabako, alkoho
lio ir ginklų biuro infiltruota
sis Butkovich. Jis, esą, su
galvojęs įsigyti nelegalių gin
klų ir žadėjęs padėti, jei 
rengėjai patektų į bėdą.

Afganistane padėtis 
stabilizuojasi

Kabul. — Pilypas Bonos- 
kis, Daily World korespon
dentas, praneša, kad Afga 
nistano lyderiai jam yra pa
reiškę, jog padėtis krašte 
stabilizuojasi ir kad Tarybų 
Sąjungos kariuomenė bus 
atitraukiama palaipsniui, ligi 
jos pagalbos visiškai nerei
kės. Bet šiuo metu ji esanti 
reikalinga, nes Pakistane dar 
tebesilaiko bazės, iš kurių 
vykdomi puolimai. Be to, 
nesiliauja ir kai kurių užsie
nio kraštų kišimasis į Afga
nistano vidaus reikalus. 
Priešingai Vakaruose skel
biamoms žinioms, Bonoskis 
rašo, kad Afganistano Tei
singumo ministras jam tvir
tinęs, jog vadovaujamasi vei
kiančiais įstatymais, ir nie
kas nebuvo nekaltai suimtas 
ar nubaustas.

— Valdžios sluoksniuose 
kalbama, kad JAV biudžetas 
turėsiąs apie 60 bil. dol. 
deficito šiais fiskaliniais me
tais, kurie baigiasi rugsėjo 
30 d. Prez. Fordo adminis
tracijos paskutiniais metais 
deficitas siekięs $68 bil.

Japonų-TSRS prekyba
Maskva. — Tarybų Sąjun

ga pasirašė su Japonija pre
kybos sutartį, pagal kurią 
japonai iki 1981 m. kovo 
mėn. parduos 750,000 tonų 
plieno vamzdžių. Jie bus 
naudojami Tarybų Sąjungoje 
pravesti dujotiekiui, einan
čiam iš vakarinės Sibiro da
lies į Europinę Tarybų Są
jungos dalį.

Gus Hali pradėjo 
kampaniją Connecticute

New Haven. — Komunistų 
partijos prezidentinis kandi
datas Gus Hali visą dieną 
praleido Connecticut valsti
joje, aiškindamas partijos 
“The People before Profits” 
programos reikšmę. Jis 
Hartforde turėjo spaudos 
konferenciją, atkreipdamas 
didžiosios spaudos ir TV ko
respondentų dėmesį.

Savo pareiškime jis pa
brėžė, kad Reagano ar Car
terio išrinkimas Amerikai 
būtų tikra nelaimė. Todėl 
komunistų balsai būsią kaip 
protesto ženklas prieš dviejų 
partijų sistemą. Jis palietė 
visą eilę klausimų, jų tarpe 
padėtį Irane ir Afganistane; 
jis aiškino Komunistų parti
jos programą ir pasisakė už 
trumpesnę darbo savaitę, 
nesumažinant atlyginimo; jis 
kaltino pramonės bendroves, 
kad jos eina prie krašto 
nuindustrinimo. Jei ir ateity
je bus laikomasi tų bendro
vių ir krašto administracijos 
politikos, tai, jis tvirtino, 
kad Amerika greit neturė
sianti nei automobilių, nei 
plieno fabrikų, nei liejyklų.

Gus Hali dalyvavo ir spe
cialiame bankete, kurį jam 
pagerbti surengė Connecti
cut Hall-Davis Committee. 
Ten jis padėkojo piliečiams 
už surinktus daugiau kaip 13 
tūkstančių parašų ant petici
jos, kad Komunistų partijos 
kandidatai būtų įtraukti į 
balsavimą. Tai esą beveik 
jau arti reikalingos balsų ri
bos, bet parašai ant peticijų

Maskva pasiren 
oli

kva pasirengusi sutikti 
pinių žaidynių dalyviusII

Baigiamieji pasirengimai olimpinėms žaidynėms—Dailidės 
|kala paskutines vinis prie Lenino Stadiono.

Maskva. — Mieste, kuris 
ateinantį šeštadienį, liepos 
19 d., taps istorinių olimpi
nių žaidynių vieta, vyksta 
paskutiniai pasirengimai, 
kad ir dalyvaujantys sporti
ninkai ir turistai, kurie at

Komunistų partijos prezi
dentinis kandidatas Gus 
Hali.

dar bus renkami iki rugpjū
čio pabaigos.

Tuo tarpu Komunistų par
tijos kandidatė į viceprezi
dentus Angela Davis liepos 
18 d. kalbės rinkiminiame 
mitinge, įvyksiančiame vie
noje Harlemo mokyklų. Su ja 
dalyvauja ir Bill Scott, Ko
munistų partijos kandidatas į 
JAV Senatą. Jis dirba Gene
ral Motors automobilių fabri
ke Tarrytown, N. Y. Svar
biausia kalbų tema—nedar
bas. Pagal 1979 m. statisti
ką, New Yorko mieste buvo 
beveik 12 proc. bedarbių 
tarp juodžių ir 7.4 proc. — 
tarp baltųjų.

vyks tų žaidynių stebėti, 
būtų viskuo patenkinti.

Ypatingai pabrėžiamas 
saugumo reikalas. Atsime
nant 1972 m. įvykius Miun
chene, Vokietijoje, kai vie
nuolika Izraelio atletų žuvo 
nuo arabų, tai nėra nuosta
bu. Įvesta griežtas į olimpinį 
kaimelį įeinančių asmenų tik
rinimas. Taip pat tikrinami 
ir korespondentai, kurie tas 
žaidynes aprašinės, fotogra
fuos ar filmuos. Jų bus apie 
trys tūkstančiai. Jie visi ap
sistoja Rossiya ir Kosmos 
viešbučiuose.

Olimpiniame kaimelyje, ša
lia visų atletams reikalingų 
įrengimų, yra du dideli kino 
teatrai ir didžiulė koncertinė 
salė, kurioje pasirodys ge
riausios Tarybų Sąjungos 
meninės pajėgos. Koncertai 
taip pat vyks ir Maskvos 
parkuose ir teatruose. Tūks
tančiai universiteto studentų 
olimpiniame kaimelyje ir 
spaudos centre pasirengę pa
tarnauti atletams ir kores
pondentams įvairiomis užsie
nio kalbomis.

Laukiama ir apie 300,000 
tarybinių turistų.

Speciali JT sesija
United Nations, N. Y. — 

Liepos 22 d. čia šaukiama 
speciali Jungtinių Tautų Ge
neralinės asamblėjos sesija 
Palestinos klausimais. Jau 
pradėjo rinktis delegatai. Šį 
kartą jų bus ir iš Lietuvos. 
Tarybų Sąjungos misijoje 
prie Jungtinių Tautų ką tik 
pradėjo savo darbą prieš 
keletą dienų iš Vilniaus atvy
kęs Lietuvos TSR užsienio 
reikalų ministerijos skyriaus 
vedėjas Stasys Medekša. Jo 
tikslas—pasiruošti sesijos 
darbams. Liepos 20 d. į New 
Yorką atvyksta toje sesijoje 
dalyvauti ir Lietuvos TSR 
užsienio reikalų ministras 
Vytautas Zenkevičius.
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Sužlugusi provokacija
Visiškai žlunga Washington© mėginimai diskredituoti 

socialistinę santvarką Kuboje ir suklaidinti pasaulio 
visuomenę, kad būtų galima pateisinti aktyvinamas JAV 
provokacijas prieš Laisvės salą.

Veikdama įvairiais kanalais, taip pat naudodama kai 
kurias užsienio diplomatines atstovybes Kuboje, JAV 
vyriausybė ilgai kurstė Kubos piliečius neteisėtai išvykti iš 
šalies. Pats prezidentas Carteris ne kartą viešai pareiškė, 
kad Jungtinėse Amerikos Valstijose jie būsią sutikti su 
išskėstomis rankomis. Oficialus Washingtonas ir jo propa
gandos organai naudojo tuos vadinamuosius “politinius 
pabėgėlius”, kurstydami isteriją prieš Kubą. Bet ši 
provokacija pačioms Jungtinėms Amerikos Valstijoms 
pasibaigė visišku konfūzu. Mat kai Kubos vyriausybė, 
ištikima savo principingai ir aiškiai politikai, leido teisėtai 
emigruoti visiems, kurie to panorės, paaiškėjo, kad 
“politiniai pabėgėliai”, atvykę į JAV iš Kubos,—tai 
pirmiausia kriminaliniai nusikaltėliai, valkatos, dykaduo
niai, narkomanai ir kiti antisocialiniai elementai. Tuo 
puikiai įsitikino ir patys amerikiečiai, ypač 4 gyvenantieji 
Floridoje, kur atvyko “gusanos” (kirmėlės), kaip kubiečių 
tauta su panieka pakrikštijo tas padugnes.

Pažymėtina, kad ir patys “gusanos” labai greitai savo 
kailiu pajuto, koks tas “amerikinis gyvenimo būdas”, 
kuriuo juos viliojo Washingtonas. Viename jų priėmimo 
centre Arkansas valstija kilo audringos riaušės, kurias, 
kaip pažymėjo informacijos agentūros, išprovokavo šio 
centro sargybos kariai amerikiečiai. Prieš “pabėgėlius” 
buvo nusiųstos didelės policijos pajėgos ir armijos daliniai, 
kurie panaudojo ginklus, lazdas ir ašarines dujas. O dabar, 
kaip paskelbė Baltųjų rūmų atstovas, prezidentas Carteris 
įsakė išsiųsti iš JAV kelis šimtus “gusanos”, kurie ten dar 
visai neseniai buvo sutikti kaip “didvyriai” ir “kovotojai už 
laisvę”. Carterio nutarimu jie turi būti uždaryti į kalėjimą, 
kur lauks, kada juos bus galima išsiųsti į kurią nors šalį, 
kuri “sutiks priglausti kriminalinius nusikaltėlius”. Savai
me suprantama, kad kubiečių tauta nesutiks jų priimti.

Taip gėdingai pasibaigė Washingtono organizuotas politi
nis spektaklis ryšium su jo paties išprovokuota “kubiečių 
pabėgėlių problema”. Carterio administracija pati nukentė
jo nuo savo pavojingų veiksmų, nukreiptų prieš socialistinę 
Kubą.

Kad žlugo propagandinė isterija prieš Kubą ryšium su 
“pabėgėliais”, priversta pripažinti ir Amerikos spauda. 
Pavyzdžiui, laikraštis “New York Times” priešingai 
Carterio administracijos prasimanymams rašo, kad “kubie
čių tauta, tvirtai pasiryžusi paversti Kubą stipria socialisti
ne valstybe”, žengia į priekį “didžiuliais žingsniais”.

V. Sereika

Aktyvi "Avė, Vita!" Klubo veikla

Nuotraukoje: doc. N. Indrašius, akademikas P. 
Slavėnas, publicistas B. Jauniškis, filosofijos kan
didatas S. Kraujelis susirinkimo metu.

Vilnius. — Ataskaitiniame 
susirinkime Vilniaus moksli
nės materialistinės minties 
klube “Ave, vita!” pirminin
kas, profesorius I. Zaksas 
pažymėjo, kad per ataskaiti
nius dvejus metus klubo 
veikla labai suaktyvėjo. Na
rių skaičius išaugo iki 62, 
kurių tarpe yra aukštųjų 
mokyklų dėstytojai, filospfi- 
jos, teisės ir sociologijos in
stituto moksliniai bendradar
biai, buvę dvasininkai. Jie 
perskaitė ateistine tematika 
virš 3000 paskaitų, 140 pra
nešimų, 100 kartų kalbėjo 
per radiją ir televiziją, pa
skelbė 440 straipsnių, išleido 
16 knygų. Nemažo dėmesio 
susilaukė monografija “Ideo
loginės srovėsdietuvių išeivi
joje”, J. Aničo ir filosofijos 
kandidato J. Mačiulio rinki
nys “Katalikybės evoliucija 
socializmo sąlygomis”, P. Mi- 
šučio apybraiža “Religija, 
bažnyčia, ateizmas”, B. 
Deksnio—“Humanizmas ir 
katalikybė”.

Vienas iš svarbiausių klubo 

United States, per 6 months... $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months . . . $8.00

tikslų—šviestis patiems,
plėsti savo narių skirstį. Šiuo 
reikalu buvo surengta prak- 
tikumai. Akademikas J. Ma
cevičius pravedė diskusiją 
“Religinės ideologijos ir reli
ginės moralės sąvokų klausi
mas”, akademikas P. Slavė
nas—“Mokslinė pasaulėžiūra 
ir šiuolaikinė kosmologija”, 
profesorė A. Lūkoševičiū- 
tė—“Pasaulėžiūrinės reanima
cijos problemos”. Vyko nau
dingi susitikimai su filosofi
jos kandidatu S. Kraujeliu, 
meno kritiku K. Venckumi, 
rašytoju P. Treiniu.

Klubas ateistines priemo
nes ruošė ne tik Vilniaus 
mieste, bet ir rajonuose. 
Ateistinės dienos suorgani
zuotos Kaišiodaryse, Rasei
niuose, Kelmėje. Ignalinoje, 
Prienuose ir kitur. Kauno 
medicinos mokykloje buvo 
pravesta klausimų-atsaky
mų vakaras, Anykščiuose 
ateistinės knygos diena.

Bronius Jauniškis
Klubo “Ave, vita!” 

tarybos narys

TARPTAUTINĖMIS
TEMOMIS

Kinija; griežtinamas♦
režimas

Vasario pabaigoje Pekine 
įvykęs vienuoliktojo šaukimo 
Kinijos komunistų partijos 
CK penktasis plenumas dar 
kartą patvirtino, kad toliau 
vyksta kova , dėl valdžios 
aukštuosiuose Kinijos vado
vybės ešelonuose ir kad 
sprendžiant iš visko vėl pasi
keitė jėgų santykis Den 
Siaopino, kuris yra KKP CK 
pirmininko pavaduotojas ir 
KLR valstybės tarybos 
premjero pavaduotojas, gru
puotės naudai. Kova dėl val
džios vyksta iš esmės ta 
kryptimi, kad nuo valdžios 
vairo šalinami “kultūrinės 
revoliucijos” metu iškilę as
menys. Antai iš KKP CK 
politinio biuro buvo pašalinti 
Van Dunsinas, Szi Denkujus, 
U De ir Cen Silianis.

Apie nesutarimus Pekino 
vadovybėje kalba ir pomirti
nis buvusio KLR pirmininko 
Liu Šaoci reabilitavimas. Jo 
reabilitavimo klausimas buvo 
sprendžiamas ištisus trejus 
metus. Kaip žinome, Liu 
Šaoci buvo represuotas “kul
tūrinės revoliucijos” išvaka
rėse, neteisingai, kaip dabar 
pripažįstama, apkaltinus jį 
“kontrrevoliucinės revizio
nistinės linijos” vykdymu. 
Sufabrikuotą “Liu Šaoci by
lą” po to Mao Czedunas ir jo 
artimiausi bendrininkai pa
naudojo susidorojimams su 
jam neįtinkančiais KKP na
riais, valstybinių organų ir 
visuomeninių organizacijų, 
pavyzdžiui, profsąjungų, (ku
rių reikalus tvarkė Liu, iš
vaikymui.

Nors Liu Šaoci ir reabili
tuotas, plenumo komunikate 
nėra aiškaus “kultūrinės re
voliucijos”—šio niūraus lai
kotarpyje KKP istorijoje— 
pasmerkimo. Matyt Pekino 
lyderiai bijo, kad staigus 
Mao vaidmens ir jo asmeniš
kai sukeltos “kultūrinės re
voliucijas” nuvertinimas gali 
sukelti dar didesnį chaosą 
šalyje.

Taigi dabar vyksta kaž
koks maoizmo ideologijos 
“gryninimas”, tačiau nekei
čiama jos antisocialistinė an- 
timarksistinė esmė. Dar dau
giau, akcentuojami jos pa
grindiniai elementai: Karin
gas didžiavalstybinis nacio
nalizmas ir nežabotas hege- 
monizmas užsienio politikoje. 
Kaip ir anksčiau, remiantis 
Mao posakiais. Pekine orien
tuojamasi į karą ir smurtą, 
nes esą tai vienintelės prie
monės visoms socialinėms ir 
ekonominėms problemoms 
išspręsti. Pagaliau akivaiz
dus suartėjimas su reakcin- 
giausiomis kapitalistinio pa
saulio jėgomis priešiškumo 
pasauliniam socializmui pa
grindu.

Įsteigęs KKP CK sekreto
riatą kaip “kasdieninio darbo 
organą”, į kurį įėjo 11 žmo
nių (daugiausia Den Siaopino 
šalininkai) ir kuriam vado
vauja CK generalinis sekre
torius Hu Jaobanas, plenu
mas pažymėjo, kaip nurodo
ma oficialiame komunikate, 
kad sekretoriatas turi padėti 
sudaryti “stabiluto ir susitel
kimo” atmosferą, ko šalyje 
aiškiai trūksta. Penktojo ple
numo aprobuoti nuostatai dėl 
“kadrų sistemos” atnaujini
mo rodo, kad ruošiami nauji 
valymai partijoje visuose jos 
vadovybės lygiuose.

Be to komunikate- nieko 
nekalbama apie tai, kaip bus 
sprendžiamos per pastaruo
sius dvidešimt metų susikau
pusios socialinės ir ekonomi
nės problemos. O juk Kinijos 
darbo žmonių materialinis 
gyvenimo lygis nepaprastai 
žemas. Praėjusiais metais 
buvo padidintos produktų ir 
plačiai vartojamų prekių kai
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nos, padidėjo nedarbas, ypač 
jaunimo tarpe. Net oficialiais 
duomenimis; vidutinis Kini
jos darbininkų darbo užmo
kestis 644 juaniai per metus 
(apie $30. per mėnesį), o 
vidutinės metinės gyventojo 
pajamos kaime dar mažes
nės—75-80 jaunių. Visa tai 
didina plačiųjų masių nepasi
tenkinimą. Taip yra todėl, 
kad dabartinės Kinijos vado
vybės — maoistinis kursas 
neatitinka darbininkų klasės, 
darbo valstietijos, inteligen
tijos gyvybinių interesų.

Šiomis sąlygomis Pekino 
vadovai stengiasi užveržti 
varžtus. Antai pasibaigęs 
plenumas pasiūlė anuliuoti 
KLR konstitucijos 45 
straipsnio nuostatus, kuriuo
se buvo įrašyta piliečių teisė 
“reikšti savo nuomones, pa
žiūras, organizuoti diskusijas 
ir kabinti daczibao”.

Pekino lyderiai, norėdami 
sustiprinti antiliaudinį reži
mą, ketina griebtis tiesiogi
nių baudžiamųjų .sankcijų. 
Tai rodo neseniai) priimtas 
nutarimas palikti galioti 1957 
metais priimtą nutarimą dėl 
“perauklėjimo darbu”. Jis 
administraciniams organams 
suteikia teisę be teismo ir 
tardymo neribotam laikui į 
specialias stovyklas uždaryti 
praktiškai bet kurį žmogų. 
Šis nutarimas atveria naujas 
galimybes savavaliavimui ir 
neteisėtiems veiksmams, dėl 
kurių jau daug metų kenčia 
Kinijos liaudies masės. Visa 
tai stiprina nusivylimo ir 
nepasitenkinimo nuotaikas, 
didina prarają tarp dabarti
nių Kinijos vadovų ir šalies 
liaudies. A. Stiklakis

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

TARYBŲ LIETUVA
APDOVANOTA SPALIO
REVOLIUCIJOS ORDINU

Už didelius Lietuvos TSR 
darbo žmonių nuopelnus re
voliuciniame judėjime, kovo
je dėl didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos pergalės 
ir pirmosios pasaulyje socia
listinės daugianacionalinės 
valstybės—-Tarybų socialisti
nių respublikų sąjungos— 
stiprinimo, už didvyrišku
mus mūšiuose su mūsų Tė
vynės priešais ir laimėjimus 
kuriant komunizmą Lietuvos 
Tarybų socialistinė respubli
ka TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumo įsaku ap
dovanota Spalio Revoliucijos 
Ordinu.

Broliškų tarybinių tautų 
šeimoje į Tarybų Lietuvą 
atėjo didelė ir džiugi šven
tė—Tarybų valdžios atkūri
mo keturiasdešimtosios me
tinės transparantais ir vėlia
vų šilkais pasipuošė respubli
kos miestai ir kaimai. Ypač 
šventiškai atrodo Vilnius, 
kuriame vyksta visos jubilie
jinės iškilmės.

Liepos 12 dieną sporto 
rūmuose įvyko iškilmingas 
posėdis, skirtas Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje ke
turiasdešimtmečiui. Į jį susi
rinko Lietuvos KP CK nariai 
ir kandidatai į CK narius, 
TSRS ir Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tai, partinių tarybinių ir vi
suomeninių organizacijų va
dovai, mokslo ir kultūros 
veikėjai, pramonės ir žemės 
ūkio pirmūnai, Tarybinės ar
mijos kariai, jaunimo atsto
vai.

Susirinkusiųjų nuoširdžiai 
sutiktas, kandidatas į TSKP 
CK politinio biuro narius, 
TSKP CK sekretorius Mi
chailas Gorbačiovas perskai
tė TSKP centro komiteto, 
TSRS aukščiausiosios tary
bos prezidiumo, TSRS minis
trų tarybos sveikinimą, per
davė respublikos darbo žmo-

Dideli nesutarimai
Vašingtone įvykusios 

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministro Ž. Fransua-Ponsė 
derybds išryškino didelius 
Prancūzijos ir Amerikos ne
sutarimus. Tokia bendra 
Prancūzijos ir Amerikos 
spaudos nuomonė.

Pastaruoju metu JAV val
dantieji sluoksniai reiškia vis 
didesnį nepasitenkinimą ne
priklausomu Prancūzijos už
sienio politikos kursu. Va
šingtonas ypač nepatenkin
tas tuo, kad Prancūzija pa
tvirtino ketinanti toliau vyk
dyti kursą, kurio-tikslas— 
mažinti tarptautinį įtempimą 
ir plėsti ryšius su socialisti
nėmis valstybėmis, jų tarpe 
su Tarybų Sąjunga. Ameri
kos spauda savo metu rašė, 
jog Carterio administraciją 
“įsiutino” žinia, kad Prancū
zijos prezidentas V. Giscard 
d’Estenas susitiko su TSKP 
CK Generaliniu Sekretoriu
mi, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninku L. Brežnevu.

Ne mažesniu mastu Ameri
kos suirzimas paaiškinamas 
taip pat aktyviu Prancūzijos 
vaidmeniu ruošiant Vakarų 
Europos šalių iniciatyvą Ar
timųjų Rytų klausimu. Va
šingtone sukėlė pasipiktini
mą pranešimai, kad Vakarų 
Europos šalys ketina pateikti 
SNO Saugumo Tarybai svar
styti rezoliuciją, kurioje pa
tvirtinama Palestinos arabų 
teisė į apsisprendimą ir ofi
cialiai pripažįstama Palesti
nos išsivadavimo organizaci
ja. Kitaip tariant, Vakarų 
Europos šalys atmeta Kemp 
Devide parengtą “Amerikos 
siūlomos taikos” scenarijų. 
“Dauguma Vakarų Europos 
šalių mano,—rašo šiuo kiau

nėms TSKP CK generalinio 
sekretoriaus, TSRS aukš
čiausiosios tarybos prezidiu
mo pirmininko draugo Leoni
do Brežnevo sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus, ku
riuos posėdžio dalyviai suti
ko audringais plojimais. 
Draugas Gorbačiovas prise
gė Spalio Revoliucijos Orde- 
ną prie respublikos vėliavos. 
Nuo šiol Tarybų Lietuvos 
vėliavoje greta Lenino ir 
Tautų Draugystės Ordinų 
žėri Spalio Revoliucijos Ordi
nas.

Pranešimą padarė Lietu
vos KP Centro Komiteto 
pirmasis sekretorius draugas 
Petras Griškevičius.

Komunistų Partijos vado
vaujamos, remdamosi inter
nacionaline Tarybų Sąjungos 
parama, pasakė pranešėjas, 
Lietuvos darbininkų klasė ir 
darbo valstietija 1940 metų 
birželyje nuvertė nekenčia
mą fašistinį režimą. Demo
kratiškai išrinktas Lietuvos 
liaudies seimas 1940 metų 
liepos 21-23 dienomis priėmė 
istorines deklaracijas dėl Ta
rybų valdžios paskelbimo ir 
Lietuvos tarybų socialistinės 
respublikos įkūrimo, dėl jos 
įstojimo į Tarybų Sąjungos 
sudėtį.

Visų tarybinių tautų para
mos dėka respublikos darbo 
žmonės per trumpą laiką 
įveikė visus pokario meto 
sunkumus, įgyvendino svar
biausius socializmo įtvirtini
mo uždavinius. Tarybų Lie
tuvoje pokario metais buvo 
pastatytos 222 stambios įmo
nės. Pramonės bendrosios 
produkcijos apimtis dabar 
daugiau kaip 56 kartus virši
ja 1940 metų lygį. Elektros 
energijos gamyba per tą lai
ką padidėjo daugiau kaip 140 
kartų.

Užtikrintai augimo keliu 
žengia žemės ūkis. Tarybų 
valdžios metais visos žemės 
ūkio produkcijos gamyba 
Lietuvoje padidėjo daugiau
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simu' Anglijos laikraštis 
“Times”,—kad Kemp Devido 
derybos galutinai priėjo ak
lavietę ir jokios tolesnės pa
žangos negali būti pasiekta, 
jeigu palestiniečiai, atsto
vaujami Palestinos išsivada
vimo organizacijos, tiesiogiai 
nedalyvaus derybose dėl tai
kos”.

Carterio administracija ti
kėjosi pasinaudoti Prancūzi
jos reikalų ministro vizitu į 
Vašingtoną ir “sudrausminti” 
Prancūziją, priversti ją “At
lanto solidarumo” interesais 
paremti Amerikos pozicijas.

Tačiau nieko iš to neišėjo. 
“Po tris valandas trukusių 
dęrybų Fransua-Ponsė ir 
JAV valstybės sekretorius 
Maskis šypsojosi, kaip pride
ra tokiais atvejais, bet tai 

kaip 2 kartus, vidutinis meti
nis grūdinių kultūrų derlin
gumas per ketverius šio 
penkmečio metus siekė 25 
centnerius iš hektaro ir buvo 
beveik trigubai didesnis ne
gu 1940 metais. Padidėjo 
gyvulių skaičius, jų produk
tyvumas. Kolūkiuose ir tary
biniuose ūkiuose dirba dau
giau kaip 50 tūkstančių trak
torių, dešimtys tūkstančių 
įvairiausių kitų žemės ūkio 
mašinų, nusausinta 2 milijo
nai 200 tūkstančių hektarų 
šlapių žemių.

Toliau žengiama magistra
liniu žemės ūkio specializavi- 
mo ir kooperavimo keliu.

Draugas Griškevičius pa
brėžė, kad Komunistų Parti
jos aukščiausias tikslas buvo 
ir yra nuoseklus liaudies gy
venimo materialinio ir kultū
rinio lygio kėlimas. Realio
sios pajamos vienam respu
blikos gyventojui vien per 
pastaruosius 15 metų padidė
jo beveik du kartus. Sėkmin
gai sprendžiamos ir tarybinio 
žmogaus sveikatos apsaugos 
bei socialinio aprūpinimo 
problemos. Lietuvoje veikia 
darni sveikatos apsaugos sis
tema. Gydytojų palyginti su 
1940 metais padidėjo beveik 
septynis kartus, o vidurinio 
medicinos personalo—beveik 
18 kartų. Pensijas dabar 
gauna 658 tūkstančiai gyven
tojų, kai tuo tarpu buržuazi
jos valdymo metais Lietuvo
je pensijas gaudavo tik 7 
tūkstančiai žmonių.

Dabar Tarybų Lietuva išti
sinio raštingumo kraštas. 
Šiuo metu vien bendrojo 
lavinimo mokyklose dirba 
daugiau mokytojų negu bur
žuazijai valdant gimnazijoje 
ir progimnazijose buvo 
moksleivių. Iš buržuazinės 
santvarkos paveldėjome vos 
7 tūkstančius specialistų su 
aukštuoju mokslu ir 14 tūk- 

Ruoški 
70 m. sukakties 

1981-aisiais

II ės “Laisvės” 
linėjimui 
etaisII

II

negalėjo nuslėpti jų jaučia
mos įtampos”,— pažymi 
Prancūzijos laikraštis “Ju- 
manitė”.

Po susitikimo su Amerikos 
valstybės sekretoriumi Ž. 
Fransua-Ponsė pareiškė, kad 
“Požiūriai yra skirtingi”. 
“Europa ir Amerika užima 
skirtingas geografines ir po
litines pozicijas, ir jų pažiū
roj nesutampa”,—pasakė jis.

Jrivačiuose pokalbiuose 
erikos oficialūs asmenys 
pripažino, kad šalys nesutarė 

iš esmės nė vienu iš svar
biausių klausimų. Tai liečia 
politiką ir Tarybų Sąjungos, 
ir Artimųjų Rytų atžvilgiu.

Nei vieni, nei kiti nusileisti 
nenori. Darydama spaudimą 
Prancūzijai, Amerika nepa
siekė tikslo. I. Ablamauskas

stančių vidurinės grandies 
specialistų. Dabar respubli
koje dirba beveik 167 tūks
tančiai žmonių, turinčių 
aukštąjį išsilavinimą.

Nepaprastai suklestėjęs 
me 
lia

nas, literatūra, išaugusios 
udies kūrybinės jėgos. 

Respublikos kūrybinėse są
jungose dabar yra daugiau 
kaip 2800 narių, tūkstančius 
narių jungia įvairios kūrybi
nės draugijos. Apier plačiųjų 
liaudies sluoksnių kūrybinę 
energiją galima spręsti iš 
nepaprastai išsivysčiusios 
mepo saviveiklos, sutelku- 
sioš daugiau kaip 400 tūks
tančių žmonių. Dabar vyks
tančioje jau aštuntoje respu- 
blilinėje dainų šventėje da- 

auja 36 tūkstančiai žmo-

arybų Lietuvos komunis- 
darbo žmonių vardu

lyv
nių

t
tų,
draugas Griškevičius užtikri
no TSKP centro komitetą,
pol tinį biurą, draugą Leoni
dą Brežnevą, jog respublikos 
komunistai, visi darbo žmo
nės nepagailės jėgų ir ener
gijos iškilusiems didingiems
uždaviniams įvykdyti, sieks 
naujų pergalių mūsų Tėvy
nės labui, komunizmo labui.

Su didele Lietuvių tautos 
švente, garbingu Tarybų 
Lietuvos apdovanojimu Spa
lio Revoliucijos Ordinu iškil- 

go posėdžio dalyvius pa- 
kino sąjunginių respubli- 
Lenkijos liaudies respu-

min
sve:
kų,
blikos, Vokietijos demokrati
nės 
liau 
jų, 

respublikos, Vengrijos 
dies respublikos delegaci- 
atvykusių į iškilmes, va-

do vai.
Su dideliu pakilimu iškil- 

min 
mė 
Cen 
Aukščiausiosios 
prezidiumui, TSRS Ministrų 
tarybai, Draugui L. Brežne
vui.

go posėdžio dalyviai priė- 
sveikinimo laišką TSKP 
tro Komitetui, TSRS 

Tarybos

V. Petkevičienė
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AUKŠTU SPECIALISTŲ PASKYRIMO
TVARKA FAŠISTINĖJE LIETUVOJE

1928 metais dirbau Šiaulių 
apskrities agronomo pareigo
se. Kartą mane aplankė Rad
viliškio valsčiaus Matkaičių 
dvaro savininkas—tuolaiki
nio vyriausiojo tribunolo tei
sėjas, P. O. V. (Polska orga
nizacija wojskowa, norėjusi 
karo jėga nuversti buržuazi
nę valdžią, o Lietuvą padary
ti Lenkijos provincija) sim- 
patikas C. Milvydas. Papasa
kojęs Kauno aukštybių nau
jienas, ponas Milvydas neti
kėtai tarė:

— “Kviečiu Tamstą į Že
mės reformos valdybos val
dytojo postą su vice-ministro 
teisėmis!”. . .

— “0 aš kviečiu Tamstą į 
Vyriausiojo tribunolo pirmi
ninko postą su prezidento 
teisėmis”,—atsakiau aš.

— “Aš kalbu rimtai, o 
Tamsta juokauji!”

— “Kalbu tiek pat rimtai, 
kaip ir Tamsta”,—atsakiau 
aš. “Žemės reformos valdy
bos valdytojas yra Žemės 
ūkio ministerio dešinioji ran
ka. Ministeris Aleksa per
daug savistovus, kad kiti 
parinktų jam pavaduotojus, 
o mane jis žino labai gerai, 
kad teirautųsi per kitus!”. . .

— Ponas Aleksa išrinktas 
Lietuvos universiteto Ekono
mikos fakulteto docentu ir 
tikisi greitu laiku tapti profe
soriumi, todėl nori apleisti 
ministeriją ir pasišvęsti vien 
moksliniam darbui. Žemės 
ūkio ministerio postą Jo Ek- 
selencija ponas prezidentas 
pasiūlo man. Savo bendra
darbiais artimiausiais aš no
riu paimti ne politinius vei
kėjus, bet geriausius specia
listus—agronomus, matinin
kus (nežiūrint jų politinių 
pažiūrų), o jų vadovu skirti 
Tamstą. Tam pritaria ir po
nas Aleksa.

— “Nors pavaldinys neturi 
spręsti apie savo viršininko 
tinkamumą pareigoms, bet 
Tamsta dar ne ministeris, o 
Šiaulių apskrities dvarinin
kas. Gi Lietuvos žemės ūkis 
man rūpi ne mažiau, negu 
Tamstai. Atvirai pasakysiu: 
kaip Tamsta tvarkysi Lietu
vos žemės ir miškų ūkį, jeigu 
nepajėgi savo dvarą padaryti 
pavyzdingu? Kas liečia ma
ne,—toliau kalbėjau aš,—esu 
per jaunas, neturiu adminis
tracinio patyrimo ir todėl 
vargu ar aš sugebėsiu visai 
tinkamai dirbti tokiose aukš
tose pareigose. Apart to, 
mano politiniai įsitikinimai 
trukdo užimti tiek aukštą 
tarnybą. Jeigu ir paskirtų 
įjoane Žemės reformos valdy
bos valdytoju, tai eičiau tas 
pareigas, kol išparceliuočiau 
Polekėlės dvarą, kur mano 
protėviai ėjo baudžiavą iki 
1860 metų. Gi Polekėlės sa
vininkai—von Doviattai—, 
jų tėvai ir protėviai pasižy
mėjo nepaprastu žiaurumu ir 
nukankino daug žmonių, ta
me tarpe ir mano vyresnį 
brolį.

— “Abejoju”, — atsakė 
Milvydas, — ”ar pavyks 
Tamstai išparceliuoti Polekė
lę: von Doviattaitė-Liubo- 
mirskieųė nunuodijo savo du 
brolius; pradėjus tardymą, ji 
padovanojo generolui Ple
chavičiui Ciutelių polvarką ir 
Plechavičius išgelbėjo ją nuo 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Ge
nerolas išgelbės ir jos dvarą 
nuo parceliacijos. Generolas 
Plechavičius galingesnis už 
bet kurį ministerį. . .”

Už savaitės mane pakvietė 
pas Ministerių tarybos pir
mininką profesorių A. Volde
marą. Skirtu laiku įėjus man 
į prof. A. Voldemaro laukia
mąjį, iš ministerio-pirminin- 
ko kabineto išėjo generolas 
Plechavičius. Jis priėjo prie 
manęs ir tarė: “Aš sutikau

PROF. J. PETRAITIS

paskirti Jus Žemės hefohmos 
valdybos valdytoju su vice- 
ministehio teisėmis, bet 
Daujotavos dvaho nedhisk, 
hupuže, pahceliuoti, nes 
bus ...” ir prikišo kumštį 
man prie veido. Tas generolo 
Plechavičiaus gestas iš karto 
visam laikui atmušė bet kokį 
mano norą būti dideliu virši
ninku. Aš iš karto prisimi
niau prof. Aldanovo posakį, 
kad visi oficialiosios valdžios 
vyriausieji atstovai—minis
terial, premjerai, preziden
tai, aukščiausieji pirmininkai 
yra širma, lėlės, kurios varto 
akis, juda ir šneka, kuomet 
nematomasis spaudo mygtu
ką. Tas nematomasis yra 
koncertas, partinis lyderis 
(arba jų grupė—prezidiu
mas, biuras, valdyba, komi
tetas), generolas. Na, o būti 
lėle, kuri turi vartyti akis, 
šokti, ploti, kuomet genero
las, partinis lyderis ar kitu 
pavadinimu faktinasis valdo
vas spaudo mygtuką, laksty
ti, derinti kiekvieną smulk
meną ir laukti, kad kiekvie
nu momentu tave gali išmes
ti už durų (arba dar blogiau), 
pasodinus į tavo vietą kitą 
žmogų su lankstesniu už tave 
nugarkauliu,—tai ne mano 
būde.

Pas profesorių Voldemarą 
radau tik pasibaigusį Minis
terių tarybos posėdį. Apart 
prof. Voldemaro, čia buvo 3 
kariškiai ir keli civiliai: Že
mės ūkio ministeris Aleksa, 
kurio atsistatydinimo Smeto
na nepriėmė, Finansų minis
teris Tūbelis ir kiti. Prof. 
Voldemaras pristatė mane 
ministeriams ir pareiškė, 
kad per du metu mano agro- 
nomavimo Šiaulių apskrityje 
atliktas labai didelis žemės 
ūkio kultūros pakėlimo dar
bas. Tas darbas duodąs Šiau
lių apskrities agronomui tei
sę užimti aukščiausias žemės 
ūkio specialisto pareigas. Vi
daus reikalų ministeris gene
rolas Musteikis paklausė ma
nęs, ar jau pakeičiau savo 
bolševikuojančias politines 
pažiūras, ar remiu aš tautinę 
vyriausybę.

— Ar Jūsų Ekselencija, 
pone ministeri, tautinę vy
riausybę laikote tokia silpna, 
kad be mano rėmimo ji 
negali veikti,—atsakiau aš 
klausimu į klausimą.

— Čia klausiu aš, o Tams
ta privalai atsakyti,—piktai 
tarė ministeris generolas 
Musteikis.

Tuo metu ministerial Alek
sa, Tūbelis ir kiti pareiškė, 
kad kiekvienas ministeris 
pats sau pasirenkąs bendra
darbius, o kiti ministerial čia 
neturį kištis. Aš pamačiau, 
kad Ministerių taryboje nėra 
vienybės tarp civilių ministe
rių ir kariškių. Tą ginčą 
nutraukė prof. Voldemaras, 
pranešdamas, kad visi minis
terial, apart pono Aleksos, 
laisvi ir gali eiti. Atsisveiki
nę išėjo visi ministerial 
apart Aleksos ir Tūbelio.

— Aš pakviečiau Tams
tą,—tarė prof. Voldema
ras,—pasitarti dėl Žemės re
formos valdybos reorganiza
vimo, Žemės ūkio ministeris 
Aleksa, nori sudaryti Žemės 
reformos valdybą ne iš politi
nių veikėjų, bet iš aukštai 
kvalifikuotų aukštų specialis
tų agronomų ir inžinierių- 
geodezistų, nežiūrint jų poli
tinių pažiūrų. Valdytoju su 
viceministerio teisėmis nori
me skirti Tamstą, direkto
riais—Chmieliauską arba 
Račkauską, Bačelį arba Tau- 
jenį ir Vanagą-Simonaitį.

— “Aš per jaunas agrono
mas, turiu permažai patyri
mo ir nejaučiu jokio patrau
kimo į administracinį dar
bą”,—atsakiau aš.—“Žemės
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ūkio mokyklos dvare. Norė
čiau patekti labiausiai apleis
to mokyklos dvaro ūkvedžiu. 
Nenorėčiau būti ūkvedžiu tik 
Plungės žemės ūkio mokyk
loje, kurios ūkis labai sudė
tingas dėl esančio ten žirgy
no; ten galiu nesusitvarkyti 
ir susikompromituoti. Ūkve
džio maža alga manęs nebau
gina: ūkvedžiu aš būsiu 3-4 
metus, įgysiu gamybinį paty
rimą, paruošiu habilitacinį 
darbą (pedagoninio minimu
mo egzaminus aš jau išlai
kiau) ir eisiu į Universitetą, 
nes jau dabar prof. A. Rimka 
kviečia mane asistentu”.

— “Ne Valiūnas, bet La-
dyga—-generolo Ladygos
brolis. 0 generolo broliui 
reikia geros vietos”,—atsakė 
J. Tūbelis.

— “Tai ar ne geriau būtų 
paskirti generolo Ladygos 
brolį departamento direkto
riumi”,—paklausiau aš.

— “Generolo Ladygos bro
lis—ne agronomas, bet tik 
agronomėlis. Negi skirsi ag- 
ronomėlį departamento di
rektoriumi! Jeigu jis nebūtų 
generolo/brolis, jam visiškai 
užtektų rajono agronomo 
vietos . . . Pienocentro suva
žiavime, kuriame dalyvavo 
keli šimtai pieninių atstovai, 
ministeris Aleksa pasakė”,— 
•tęsė Tūbelis,—“kad jis turįs 
tik 4, 5 agronomus, kurių 
kiekvienas tinkamai atliks 
bet kokį agronominį darbą. 
Tai—Vienožinskis, Tallat- 
Kelpša, Jurgis Krikščiūnas 
ir Petraitis, o Kregždė—pu
sė agronomo. Visi kiti—tik 
agronomėliai. Departamen
tui turi vadovauti agrono
mas, o ne agronomėlis. Kad 
Tamsta tinki tam darbui, aš 
neabejoju. Algą mokėsime 
gerą: du kartu didesnę net 
už profesoriaus. Žemės ūkio 
ministeriui aš paliksiu du 
agronomus ir visus agrono- 
mėlius, aš paimsiu 2 agrono
mus (Tallat-Kelpšą) ir Pe
traitį), o pusę agronomo 
(Kregždę) aš jau paėmiau. 
Tamsta būsi departamento 
direktoriumi. Formalumus 
sutvarkysi su ponu Einorių. 
Klausimas baigtas”. . .

Tūbelio asmeninis sekreto
rius—prisiekusio advokato 
padėjėjas Einoris pateikė 
man pasirašyti 2 mašinėle 
rašytus pareiškimus: 1) Val- 
stiečių-liaudininkų sąjungos 
pirmininkui ir 2) Socialdemo
kratų partijos centro komite
to pirmininkui. Jie buvo pa
našūs vienas į kitą; juose 
buvo pareiškiama, kad aš 
išstoju iš partijos, ir kolioja- 
mi liaudininkai, socialdemo
kratai bei darbokuopiečiai, 
vadinami tėvynės išdavikais, 
kitais paskutiniais žodžiais. 
Pasirašyti aš atsisakiau. 
Apie tą Einoris pranešė Tu- 
beliui. Pastarasis vėl iššaukė 
mane ir paklausė, kodėl aš 
nepasirašiau. Aš atsakiau, 
kad jokioje partijoje niekuo
met nebuvau ir nebūsiu. Iš 
liaudininkų ir socialdemokra
tų partijų aš negaliu išstoti, 
nes nepriklausau joms. Ko- 
lioti liaudininkus, socialde
mokratus ir darbokuopiečius 
dabartiniu metu, mano nuo
mone, tas pats, ką mušti 
gulintį.

— Prieš šešis metus, dirb
damas matininku, Tamsta 
padėjai bolševikams organi
zuoti kolūkius ir organizavai 
matininkų streiką. Studijuo
damas universitete, Tamsta 
aktyviai dalyvavai studentų- 
socialistų draugijoje, o Dot
nuvoje—organizavai bolševi- 
nį “Kultūros” būrelį. Pasky
rus Šiaulių apskrities agro
nomu, Tamsta susibičiuliavai 
su bolševikuojančįais liaudi
ninkais Trečioku, Jašinskiu, 
Tornau ir kitais, palaikai 
tamprius ryšius su bolševikų 
vadu Norkūnu. Kada Tamsta 
pasirašysi tuos pareiškimus, 
nutruks Tamstos ryšiai su 
tautos ir valstybės priešais. Į 
Šiaulius Tamsta negrįši: pa
sirašys pareiškimus ir būsi

reformos valdybos valdytojo 
postas ir dar viceministerio 
teisėmis man persunkus, aš 
su juo nesusidorosiu, todėl 
negaliu sutikti jį užimti”.

Ministerial mėgino mane 
įtikinti/ bet, man griežtai 
atsisakius, paklausė mano 
nuomonės dėl kandidatų į 
direktorius. Aš atsakiau, kad 
bendras darbas jiems bus 
labai sunkus,—jis gali būti 
panašus į pasakėčioje “ben
drą darbą” gulbės, vėžio ir 
lydekos. Taip vėliau ir išėjo.

Praėjo daugiau metų. Pasi
keitė Ministerių taryba. Vie
ton prof. A.‘ Voldemaro 
premjeru tapo Smetonos 
švogeris agronomas J. Tūbe
lis, likdamas drauge ir finan
sų ministerių. Mane iškvietė 
pas naują premjerą. Man 
įėjus, premjeras pradėjo gir
ti mane už Šiaulių apskrities 
žemės ūkio laimėjimus.

— ’’Nežiūrint į labai sun
kius 1928 metus”,—tarė Tū
belis,—“šiauliečiai išsaugojo 
visus pagrindinius reproduk
torius. Į Šiaulių apskrities 
žemės ūkį įnešta daug naujo: 
pradėtas javų kepuravimas, 
šieno džiovinimas ant žagi- 
nių, organizuota pirmoji Lie
tuvoje gyvulininkystės paro
da su visais jos atributais, 
veislinių galvijų prieauglio 
aukcionas, kumeliukų paro
dėlė, melžėjų konkursas, 
kiaulių vislumo konkursas, 
karvių pašaro apmokėjimo 
konkursas, veislinių karvių 
pieningumo konkursas, ark
lių pajėgumo konkursas, ar
tojų konkursas, organizuota 
eilė naujų kooperatyvų—Že
mės ūkio draugijų, pieno 
perdirbimo bendrovių, galvi
jų kontrolės ratelių, karvių 
kergimo ratelių, kurių iki 
šiol Lietuvoje nebuvo. Kad 
atlikti tą milžinišką darbą, 
kitam agronomui reikėtų de
šimts metų ir daugiau, o 
Tamstai pakako 3 metų. 
Tamstos pavyzdingai sutvar
kyta parodon išstatytų eks
ponatų ir įvairių konkursų 
dalyvių premijavimo finansi
nė pusė: prie premijinio fon
do padidinimo pritraukti ap
skrities kooperatyvai—že
mės ūkio draugijos, pieno 
perdirbimo bendrovės, Šiau
lių miesto įmonės. Premi
joms jų paskirtų pinigų suma 
ir daiktų vertė viršija skirtą 
iš Valstybės iždo sumą.

Nesuprasdamas premjero 
kalbos tikslo, aš tylėjau. Ne
tikėtai iš papkės jis paėmė 
popierį ir, duodamas man, 
tarė:

— “Ką Tamsta pasakysi 
apie šį įstatymą?”

Aš perskaičiau. Tai buvo 
įstatymo projektas dėl orga
nizavimo Kooperacijos de
partamento Finansų ministe
rijos žinioje. Tuomet J. Tū
belis padavė man prezidento 
įsakymo projektą, kuriuo 
Šiaulių apskrities agronomas,, 
J. Petraitis skiriamas I eilės 
Kooperacijos departamento 
direktoriumi, su asmeniniu 
algos priedu, lygiu antrai 
algai. Kol aš skaičiau, J. 
Tūbelis žiūrėjo į mane. Per
skaitęs aš pasakiau:

— “Esu per jaunas agro
nomas, turiu permažai paty
rimo ir nesugebėsiu tinkamai 
atlikti tokių aukštų pareigų. 
Todėl, širdingai dėkodamas 
už labai gerą mano darbo 
įvertinimą, negaliu sutikti 
užimti tokią aukštą vietą. 
Visuomeninio agronomo dar
bas artimas mano sielai, ir 
noriu tęsti savo darbą Šiau
lių apskrityje. Deja, girdė
jau, kad mano vietą Šiauliuo
se norįs užimti p. Valiūnas 
(dabar gyvena U. S. A.). 
Tuomet prašau skirti mane 
ūkvedžiu Belvederio, Gruz
džių arba kurios kitos žemės

Protestai prieš 
draftę

New York, N. Y. — Atei
nantį pirmadienį Amerikoje 
prasideda protestai ir de
monstracijos prieš draftą. 
Tai diena, kada 18-19 metų 
jaunuoliai turi pradėti regis
truotis paštuose pagal prez. 
Carterio neseniai pasirašytą 
įstatymą. New Yorke de
monstracijas rengia specia
lus komitetas — Coalition 
Against Conscription, suda
rytas iš daugelio organizaci
jų, tokių kaip Mobilization 
for Survival, War Resisters’ 
League, The Young Wor
kers’ Liberation League ir 
kt. Bus demonstruojama prie 
Centrinio pašto rūmų, 33rd 
St. ir 8th Avenue. Kita 
demonstracija bus 72d St. ir 
Broadway. Ją organizuoja 
Mobilization Against the 
Draft organizacija.

Spauda praneša, kad pana
šios demonstracijos bei pro
testo žygiai įvyks Milwau
kee, Wisconsin; Miami, Flo
ridoje; Washington, D. C. ir 
kitur.

Tirs žudynes
Londonas. — Tarptautinis 

Russell Tribunal, pavadintas 
britų Nobelio premijos lau
reato Bertrand Russell var
du, paskelbė, kad pradės 
tyrinėti masines žudynes, 
kurias Salvadoro kariuomenė 
įvykdė gegužės 14 d. netoli 
vietovių San Jacinto ir Las 
Aradas, esančių prie Sumpul 
upės, ant Salvadoro ir Hon
dūro sienos. Tada buvę nu
žudyta apie 600 Salvadoro 
pabėgėlių žemdirbių, jų tar
pe 75 vaikai ir daug moterų 
bei senelių, norėjusių ištrūk
ti iš priespaudos.

Užprenumeruokite 
"Laisvę" 

savo draugams

departamento direktoriumi, 
o nepasirašysi,—būsi ištrem
tas . visam karo stoviui į 
Telšių apskritį. . . Tamsta— 
geras specialistas ir turi gel
bėti pats nuo savęs. Aš noriu 
padėti Tamstai. Aš nereika
lauju Tamstos stoti į tauti
ninkus, nes žinau, kad nesto
si. Aš geibėjų žymų specia
listą nuo pražūtingos politi
kos.

Rytdieną aš išvažiavau į 
Marijampolės, Vilkaviškio ir 
Šakių apskričius apžiūrėti 
kelių apylinkių galvijų. Ap
žiūrėjęs, drauge su Jurgiu 
Krikščiūnu, išvažiavau į Ryt
prūsius, kur aplankėme Ka
raliaučiaus gyvulių mugę ir 
eilę ūkių. Žemės ūkio minis
terijos pavedimu čia nupir
kome kelis veislinius bulius, 
kuilius ir avinus. Grįždamas 
iš Rytprūsių, sėstoj au Kaune 
ir sužinojau, kad aŠ ^atleistas 
iš Šiaulių apskrities agrono
mo pareigų ir paskirtas 
Plungės žemės ūkio mokyk
los vedėju bei mokyklos dva
ro ir žirgyno administrato
riumi. Grįžus man į Šiaulius, 
gavau apskrities karo ko
mendanto parėdymą tuojau 
apleisti Šiaulių apskritį ir, 
labai simpatiško policijos 
nuovados viršininko padėjėjo 
lydimas, atvažiavau į Tel
šius. Čia karo komendantas 
“apsaugą” atleido, ir aš nu
važiavau į Plungę perimti 
Žemės ūkio mokyklos ir žir
gyno.

Kooperacijos departamen
tas fašistinėje Lietuvoje ne
buvo organizuotas; aš nesu
pratau, kam Smetonai ir Tu- 
beliui reikia ruošti to depar
tamento išvardintus doku
mentus: ar tam, kad aš 
iškoliočiau liaudininkus, so
cialdemokratus ir bolševi
kus, ar iš tiesų Tūbelis neno
rėjo skirti agronomėlio to 
departamento direktoriumi.

3-IAS PUSLAPIS

Klaipėdos “Gulbės” medvilninių audinių fabrike.
B. Aleknavičiaus nuotr.

Didelę paklausą šalyje ir užsienyje turi Vilniuje pagamin
ti žaislai: lėlės, įvairūs minkšti gyvulėliai, traktoriukai ir 
garvežiai, automobiliai ir virtuvės rinkiniai.

Nuotraukoje: mėgstamos mažųjų lėlės —“Jūratė”, “Pele
nė”, “Raselė”, “Eglutė” ir kt. M. Baranausko nuotrauka

Vilniaus pakraštyje auga mokslininkų miestelis. Vieni 
pirmųjų čia įsikūrė Chemijos ir cheminės technologijos 
instituto mokslininkai, o dabar šalia kyla Biochemijos,
Ekonomikos, Zoologijos ir parazitologijos institutų korpu
sai.

z Chemijos ir cheminės technologijos instituto mokslininkai 
garsėja savo darbais kuriant antikorozines dangas. Naujoje 
gamybinėje-eksperimentinėje bazėje išbandomos moksli
ninkų sukurtos naujos technologijos ir tuo pačiu sutrumpi
namas mokslo naujienų kelias į gamybą.

Nuotraukoje: spektrinės analizės laboratorijos laborantė 
V. Gudėnaitė (kairėje] ir vyresnioji laborantė A. Merkytė 
registruoja molekulinių spektrų rezultatus.

A. Palionio nuotrauka

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

DAINŲ IR ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ

Švenčiant Tarybų valdžios 
atkūrimo Lietuvoje 40 meti
nes, Vilniuje surengta respu
blikinė dainų šventė, kuri 
vyko tris dienas. Teisę joje 
dalyvauti iš 500 tūkstančių 
meno saviveiklininkų iškovo
jo 36 tūkstančiai geriausių 
dainininkų, šokėjų, muzikan
tų.

Liaudies ansambliai kalnų 
parke surengė “šventinius 
vakarus”, kuriuose atkūrė 
liaudišką linksmų žaidynių 
šventę su keturių metų laikų 
paveikslais.

Liepos 12 dieną įspūdinga 
eisena, kuri nusitiesė net 
šešis kilometrus, visi šventės 
dalyviai nuo Gedimino aikš
tės patraukė į Vingio parką. 
Čia skambėjo Lietuvių liau
dies, Lietuvių Tarybinių 
kompozitorių sukurtos nau
jausios dainos ir kiti kūriniai. 
Dainavo suaugusiųjų ir vaik- 
kų, vyrų bei moterų chorai, 
daugiatūkstantinis mišrus 
choras. Žiūrovai nuoširdžiai 
plojo jungtinei kaimo kapelai 
ir pučiamųjų orkestrams.

Šių dalių šokėjų pasirody
mą “Žalgirio” stadiono šven
tės rengėjai pavadino “mūsų 
Tėviškės diena”. Masines 
choreografines kompozicijas 
atliko darželinukų ir pagyve

nusiųjų žmonių kolektyvai, 
pionieriai, profesinių techni
kos mokyklų moksleiviai, 
studentai, pramoginių ir tau
tinių šokių šokėjai. /

Šventės programoje pasi
rodė ir svečiai—Rusijos Fe
deracijos, Baltarusijos, Lat
vijos ir Estijos saviveiklinin
kai.
NAUJIEJI LIETUVOS TSR 
REVOLIUCIJOS 
MUZIEJAUS RŪMAI

Vilniuje, dešiniajame Ne
ries krante, iškilo originalios 
architektūros statinys—nau
jieji Lietuvos TSR revoliuci
jos muziejaus rūmai. Liepos 
11 dieną įvyko iškilmingas jų 
atidarymas.

Ekspozicija prasideda 
1940-1941 metais. Per tris 
aukštus kaskadomis išsidės- 
čiusios salės leidžia lankyto
jui nuosekliai ir išsamiai su
sipažinti su Lietuvos liaudies 
kova už savo laimę, šviesų 
rytojų, milžiniškais laimėji
mais, kuriuos respublikos 
darbo žmonės pasiekė per 40 
Tarybų valdžios metų.

Lietuvos TSR revoliucijos 
muziejaus rūmų projekto 
autoriai—architektai Gedi
minas Baravykas ir Vytautas 
Vielius, konstruktorius Cip- 
rijonas Strimaitis.

V. Petkevičienė
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Tarybų Lietuvos naujienos
[Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžius]

Dešimt tūkstančių 
viešviliečių

Viešvilės vidurinė kaimo 
profesinė technikos mokykla 
jau yra paruošusi daugiau 
kaip 10 tūkstančių kvalifi
kuotų žemės ūkio darbinin
kų. Pažymint mokyklos 30- 
metį, Jurbarko “Šviesa” pri
mena, kad daugelis jos auk
lėtinių yra pagarsėję mecha
nizatoriai. Aukščiausiąjį Tė
vynės apdovanojimą —Le 
nino ordiną pelnė S. Pe
trauskas ir J. Štrekys, Dar
bo raudonosios vėliavos ordi
nais apdovanoti Z. Bardaus- 
kas, S. Mažeika, V. Sabatai- 
tis, J. Vasiljevas, daugelio 
darbas įvertintas “Garbės 
ženklo” ir Darbo šlovės ordi
nais, medaliais.

Dabar Viešvilės mokykla— 
didelis šiuolaikinis komplek
sas, kuriame mokosi 700 
moksleivių. Ji turi erdvius 
teorinio mokymo ir praktinių 
užsiėmimo korpusus, moko
mąsias dirbtuves, daug įvai
rios technikos, gerai tvarko
mą mokomąjį ūkį. Mokslei
viams įrengta sporto salė, 
valgykla, biblioteka, jie ap
rūpinti bendrabučiais.

Kūrybiška estafetė
Beveik dvidešimt metų 

vaisingai darbuojasi Joniškio 
dramos mėgėjai. Pirmąsias 
meistriškumo pamokas, pa
žymi “Tarybinis balsas“, 
’ s davė Vilniaus kultūros 
mokyklos absolventas A. 
Mik^a, kaip tik čia penketui 
apgynęs režisieriaus diplo
mą. Jis padėjo pastatyti Že
maitės, A. Griciaus, J. Bal
tušio, B. Dauguviečio, K. 
Sajos pjeses.

Dabartinis kolektyvo vado
vas, LTSR meno saviveiklos 
žymūnas R. Vaitiekūnas pa
pildė kolektyvo repekuarą 
žinomų rusų ir užsienio dra
maturgų kūriniais. Už ro
mantinį pasakojimą apie pi
lietinio karo metus, paruoštą 
pažymint Tarybų valdžios 
paskelbimo Lietuvoje 60-me- 
tį, joniškiečiai pelnė respu
blikinį diplomą. Neseniai ko
lektyvui suteikta liaudies 
teatro vardas.

0 pirmąją liaudies teatro 
premjerą—J. Grušo “Meilę, 
džiazą ir velnią”, scenos ve
teranams padedant, sėkmin
gai surežisavo Valstybinės 
konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų auklėtinė R. Mont- 
vilaitė. Į šį spektaklį ji įtrau
kė nemažai jaunimo.

Trakų pilies menėje
Prie gražiųjų Trakų ežerų 

vasarą netrūksta turistų ir 
ekskursijų. Jų poilsiui pra
turtinti, kaip ir ankstesniais 
metais, Trakų pilies menėje 
nuo birželio pradžios prasi
dėjo sekmadieninių koncertų 
ciklas. Šiais metais, infor
muoja “Spartuolis”, menėje 
gros tokie žinomi kolektyvai, 
kaip Lietuvos kamerinis or
kestras, kanklių trio, Vil
niaus, Lietuvos ir M. K. 
Čiurlionio kvartetai.

Pirmasis į Trakus susiruo
šė LTSR valstybinės filhar
monijos senosios muzikos an
samblis “Muzica humana”. 
Nors šis kolektyvas gyvuoja 
tik šešerius metus, jis su 
koncertais jau aplankė dau
gelį Tarybų šalies miestų.

Uostamiesčio inžinieriai
Jau dvidešimt metų klaipė

diečiai vietoje gali mokytis 
inžinerijos specialybių. Iš 
pradžių čia veikė Kauno poli
technikos instituto vakarinis 
skyrius, o dabar—atskiras 
fakultetas.

Inžinierių ruošimas Klaipė
doje labai išaugo. Vakarinį 
skyrių iki šiol baigė 1142 
specialistai. Dabar, pažymi 
“Tarybinė Klaipėda“, jau 
mokosi 755, o dieniniame 
skyriuje—364 studentai.

Įvairėja ir specialybės. Per
nai fakultetas išleido pirmąją 
laivų statybos ir remonto 
inžinierių laidą.

Mažiesiems pacientams
Naujus rūmus gavo Šiaulių 

vaikų poliklinika. Jie pasta
tyti miesto centre, Komuna: 

j rų gatvėje, šalia senųjų pa- 
I talpų, kur buvo įsikūrusi 
: pokario metais atidaryta pir
moji mieste specializuota 
vaikų gydymo įstaiga.

Gražiame, spalvingame pa
state, informuoja “Raudonoji 
vėliava”, yra apie 80 erdvių 
patalpų. Visas trečiasis aukš
tas skirtas specializuotiems 
gydymo kabinetams. Polikli
nika per pamainą gali priimti 
400 mažųjų pacientų.

Iš kartos į kartą
Vingriais audimų raštais, 

gražiais pynimais ir mezgi
niais, įvairiaspalvėmis gėlė- 
piis, pasipuošė Ricielių kul
tūros namai per Lazdijų ra
jono “Nemuno” kolūkio mo
terų tarybos suruoštą popie
tę “Jums, mergaitės”. Buvo 
eksponuojama keli šimtai 
įvairaus amžiaus kolūkiečių 
ir Ricielių aštuonmetės mo
kyklos moksleivių rankdar
bių.

Renginį, rašo “Darbo vė
liava”, pagyvino literatūrinis 
montažas apie melsvą liną, 
baltą drobę ir auksarankes 
audėjėles.

Tūkstančiai viršplaninių 
hektarų

Akmenės melioratoriai 
pradėjo baigiamuosius penk
mečio metus, įvykdę penke- 
rių metų dirvų sausinimo 
užduotį, iškovojo sąjunginę 
savo šakos pereinamąją rau
donąją vėliavą. O per pir
muosius šių metų mėnesius, 
informuoja “Vienybė”, jie at
liko dar daugiau darbų negu 
kitais metais.

Iki penkmečio pabaigos 
Akmenės melioratoriai dar 
nusausins 3 tūkstančius hek
tarų drėgnų dirvų, įrengs 
660 hektarų kultūrinių pievų 
ir ganyklų, atliks kultūrtech- 
ninius darbus 650 ha plote, 
plės drėkinimo sistemas Ki
vylių ir Černiachovskio kolū
kiuose.

Pirmajame respublikos 
komplekse

Prieš ketverius metus prie 
Širvintų buvo užbaigta sta
tyti pirmoji respublikoje 
tarpūkinė industrinė gyvuli
ninkystės įmonė. Jos gamy
binė veikla, pažymi “Lenino 
vėliava”, pranoko daugelio 
lūkesčius. Pagal projektą 
“Širvinta” turėtų nupenėti 
per metus po 15 tūkstančių 
kiaulių, o pernai ji patiekė 
valstybei daugiau kaip 22 
tūkstančius centnerių kiau
lienos.

Tarpūkinėje įmonėje susi
formavo kūrybingas, darbš
tus kolektyvas. Daugiau kaip 
trečdalis darbuotojų-komu- 
nistai. Įmonė jau pernai 
įvykdė penkmečio užduotį. 
Viena pirmųjų tai padarė 
pirmos klasės operatorė, 
TSKP XXV suvažiavimo de
legatė, TSRS valstybinės 
premijos laureatė, Lenino 
ordininke V. Narbuntienė. 
Už puikius darbo rodiklius 
“Širvinta” pelnė TSRS Liau
dies ūkio pasiekimų parodos 
pirmojo laipsnio diplomą, 
įrašyta į sąjunginę garbės 
lentą.

Įmonė toliau plečiama, iki 
ateinančio penkmečio pabai
gos čia per metus išaugina
mų kiaulių skaičių numatoma 
padidinti iki 54 tūkstančių.

Žaliasis kaimo rūbas
Kretingos rajono “Jauno

sios gvardijos“ kolūkyje, 
prie vingrios Minijos krantų, 
augo šimto hektarų miškas. 
Maždaug prieš penkiolika

Paminėjo ateisto sukaktį

Sveikina Br. Jauniškį Respublikinės bibliotekos direkto
rius J. Baltušis. Sėdi K. Valašinas ir J. Jermalavičius.

Vilnius. — Lietuvos TSR 
respublikinėje bibliotekoje 
Vilniaus visuomenė plačiai 
paminėjo gerai žinomo publi
cisto Broniaus Jauniškio 60- 
čio sukaktį. Kalbėdamas apie 
jubiliatą, istorijos mokslų 
kandidatas J. Jermalavičius 
nurodė, kad B. Jauniškis, 
gimęs Utenos rajone, Pakal
niuose, nuėjo gana sudėtingą 
kelią. Siekdamas mokslo, dar 
buržuaziniais laikais buvo įs
tojęs į Saldutiškio saleziečių 
vienuolyną, vėliau studijavo 
Vilniaus valst. universitete. 
Baigęs aukštuosius mokslus, 
dirbo žurnalistu “Literatūros 
ir meno”, “Jaunimo gretų” 
redakcijose, direktoriavo 
Respublikiniuose mokytojų 
namuose. Tačiau visą laiką 
neišleido plunksnos iš rankų. 
Išleido 10 originalių knygų, 
neskaitant daugybę straips
nių, apybraižų, apsakymų, 
pjesių vaikams, paskelbtų 
perijodikoje. Jo knygos yra 
išverstos į rusų, lenkų, lat
vių kalbas. Iš geriausių kny
gų B. Jauniškio—memuarai 
“Paskutinė išpažintis”, kurią 
išleido Maskvos politinės li
teratūros leidykla. J. Jerma
lavičius, gausių skaitytojų 
vardu, pageidavo, kad ši

knyga būtų artimiausiu laiku 
išleista ir lietuvių kalba.

Jubilijatą sveikino jo kny
gų personažai, “Laisvosios 
minties” redaktorius K. Va
lašinas, “Pasaulėžiūros” re
daktorius, doc. N. Indrašius, 
laisvamanis J. Makuška, bu
vę kunigai A. Pagareckas ir 
V. Starkus, buvę vienuoliai 
S. Bataitis ir J. Stankaitis.

metų kolūkiečiai nutarė čia 
užveisti 300 hektarų miško 
parką. Dvidešimt hektarų 
apsodinta dekoratyviniais 
medžiais: raudonaisiais ąžuo
lais, kaštonais, įvairiais kle
vais, o likusis plotas—puše
lėmis ir eglaitėmis. Vasarą 
parkas jau teikia malonų 
pavėsį, rašė “Švyturyje” ko
lūkio inžinierius landšaftinin- 
kas S. Gedrimas, toliau vyk
domi darbai, kad jis taptų 
gražia ir jaukia poilsiaviete.

Kasmet šimtai medelių pa
sodinama kolūkio gyvenvie
tėse ir prie gamybinių sekto
rių. Paruoštas kultūros na
mų aplinkos sutvarkymo 
projektas, kaupiami duome
nys ir sumanymai, kurie pa
dės sudaryti vieningą ūkio 
apželdinimo ir tvarkymo pla
ną.

Vis rūpestingiau prižiūrimi 
ūkio teritorijoje esantys miš
kai. Jie čia užima per tūks
tantį hektarų. Kasmet paso
dinama naujo miško, vykdo
mi sanitariniai ir ugdomieji 
kirtimai.

Restauratoriai įsikuria 
Telšiuose

Klaipėdos restauravimo 
dirbtuvės įsteigė Telšiuose 
savarankišką aikštelę. Jos 
viršininkas P. Januška pasa
koja “Komunizmo švytury
je”, kad atkuriant miesto. 
vertingus pastatus bus dir-, 
bama ne mažiau kaip dešimt 
metų.

Restauravimo darbai vyks
ta ir rajone. Baigiami restau
ruoti buvusio Džiuginėnų 
dvaro pastatai, ruošiamasi 
pradėti darbus buvusiame, 
Gaudikaičių dvare Anulėnų^ 
tarybiniame ūkyje. Paruošta 
dokumentacija S. Daukanto 
Jnamui Papilėje. Ruošiamasi 
restauruoti buvusią politinių 
kalinių koncentracijos sto
vyklą Varniuose.

Parinko A. Petrauskas

Nepamiršo jubilijato ir res
publikoje žinomi ateistai. 
Sveikino jų prof. I. Zaksas, 
doc. R. Tidikis, dėstytojai P. 
Pečiūra, V. Balkevičius, B. 
Deksnys ir kiti. Garbės ir 
padėkos raštus įteikė Lietu
vos LKJS CK ir LTSR “Ži
nijos” draugijos, Respubliki
nės liaudies universitetų ta
rybos ir “Tarybinio mokyto
jo” redakcijos, Klubo “Avė, 
vita!” ir Vilniaus kurčiųjų 
mokyklos-internato” atsto
vai.

Minėjimo koncertą pradėjo 
doc. V. Martinkėnas, pa- 
grieždamas armonika keletą 
liaudies melodijų, B. Jauniš
kio kūrybą skaitė Konserva
torijos teatrinio fakulteto 
studentai, pabaigoje dainavo 
respublikos nusipelnęs ber
niukų choras “Ąžuoliukas”.

Jubiliejinėje B. Jauniškio 
parodoje eksponuojami jo 
kūriniai, nuotraukos su rašy
tojais, meno veikėjais, rašy
toju anotuotos knygos. Dai
lininkų I. Trečiokaitės-Že- 
benkienės, B. Uoginto, A. 
Karaliūtės, V. Kuchalskio ir 
S. Povilaičio sukurti, jubili- 
jatui skirti, portretai.

E. Ivaškevičius
Lietuvos TSR Ateizmo 

muziejaus skyriaus vedėjas

LTSR 
DEPUTATAS 

ZIGMAS DOKŠAS

Tris kartus iš eilės Šilutės 
rajono TSKP XXV suvažia
vimo tarybinio ūkio kolekty
vas iškovojo sąjunginę Rau
donąją vėliavą.

Nuotraukoje: ūkio direkto
rius, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas Zigmas Dokšas.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

NAUJI 
“VAGOS” 

LEIDINIAI
Gegužės mėnesį išleistas 

žinomo prozininko P. Treinio 
romanas “Jievaro tiltas“. 
Juo užbaigiama trilogija (pir
moji knyga—“Tėvai ir krikš
tatėviai”—išėjo 1972 m., an
troji—“Laumės juosta” — 
1976 m.). Pirmosiose dalyse 
papasakojęs apie nuošalaus 
Aukštaitijos kaimelio gyve
nimą buržuazinės santvarkos 
metais, naujajame romane 
autorius tęsia tą savotišką 
kaimelio istoriją, apsistoda
mas ties svarbiu istoriniu 
laikotarpiu—tarybinės san
tvarkos įsitvirtinimu, Didžio
jo Tėvynės karo pradžia.

Geras šių dienų buitinių, 
moralinių, psichologinių pro
blemų veidrodis—vidurinio
sios kartos prozininko Vy
tauto Martinkaus novelių 
knyga “Lašai”, kurioje pasa
kojama apie vieno namo gy
ventojus, skirtingų biografi
jų, skirtingų charakterių ir 
likimų žmones, turinčius ir 
nemaža bendrų rūpesčių, 
įsuktus į neramaus gyvenimo 
verpetą.

Naujoji Rimanto Šavelio 
knyga—“Paparčių šešėly”— 
prakalba į skaitytoją gyvu, 
ekspresyviu žodžiu, sodriais 
šiuolaikinio kaimo buities 
vaizdais.

“Didesni už save”—taip 
pavadino savo antrąją knygą 
Kostas Kaukas. Šioje satyri
nėje apysakoje kandžiai pasi
šaipoma iš karjeristų, patai
kūnų, piktnaudžiautojų tar
nybine padėtimi. Konkrečia, 
tarpais ir autentiška gyveni
mo medžiaga paremti Vytau
to Misevičiaus apsakymai ir 
apybraižos, surinkti knygoje 
“Dviese ant šiaudinio stogo”.

Tarybinės lietuvių poezijos 
pulsas gerai jaučiamas tradi- 
ciniame-kasmetiniame leidi
nyje “Poezijos pavasaris”, 
kuriame išspausdinti naujau
si lietuvių poetų eilėraščiai, 
pasisakymai apie poeziją, 
taip pat pluoštas užsienio ir 
tarybinių tautų poezijos ver
timų. Naują knygą išleido 
vyresniosios kartos poetas 
Stasys Anglickis. Eilėraščių 
rinkinyje, pavadintame “Ne
nusileisk, gražioji saule”, vy
rauja gyvosios gamtos, že
mės tema, autoriaus plėtoja
ma su neblėstančiu tempera
mentu, poetinio žodžio eks
presija. Poeto Jono Krikščiū- 
no-Jovaro (1880-1967) šimto- 
sioms gimimo metinėms skir
tas jo lyrikos rinkinys “Pava
sario rytas”, čia pateikiami 
geriausi poeto eilėraščiai, 
kurių ne vienas jau tapęs 
liaudies daina. ^Pasirodė ir 
skaitytojų laukta emigravu
sio poeto Henriko Radausko 
(1910-1970) kūrybos rinktinė 
“Lyrika”. Reikšmingas leidi
nys—lietuvių tarybinės poe
zijos antologija rusų kalba. 
Kiekvieną poetą čia repre
zentuoja kūriniai, išryški
nantys autoriaus savitumą, 
kūrybos raidos kryptį.

“Vagos” leidžiamos serijos 
“Rašytojai literatūros moks
le ir kritikoje” ketvirtoji 
knyga skirta Antanui Žu- 
kauskui-Vienuoliui (1882- 
1957). Knygos sudarytojas, 
A. Žukausko-Vienuolio kūry
bos tyrinėtojas J. Stonys čia 
surinko vertingiausius lietu
vių ir kitų tarybinių tautų 
kritikų, rašytojų, literatūros 
mokslininkų straipsnius apie 
mūsų įžymųjį beletristą.

Iš verstinės literatūros de
ra paminėti Peru indianisto 
Siro Alegrijos romaną “Pa
saulis platus ir svetimas” (iš 
vadinamojo “Andų ciklo”). 
Tai trečias šio rašytojo kūri
nys, pasirodęs lietuvių kal
ba.

Aldona Baliulienė

Tarybų Lietuvoje II ėgiamasII

darbas laukia kiekvieno
Gimtosiose Mažeikių rajo

no Juodeikių apylinkėse Po
vilas Meškauskas pažįsta 
kiekvieną kampelį. Čia jis 
užaugo ir daugelį metų dirbo 
eiguliu. Saugodamas ir puo
selėdamas gamtos grožį, šis 
žemaitis gal būtų ir amžių 
nugyvenęs, jei ne didelės 
permainos prie Varduvos 
upelio krantų.

Prieš ketvertą metų jis 
nutarė pasirinkti darbinin
kišką profesiją ir atėjo į 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklos statybą. Kylančio
je įmonėje pradėjo dirbti 
taip pat žmona ir duktė. Čia 
surado savo pašaukimą ir 
sūnus Algirdas. .

Gamyklos remonto cechuo
se, kompresorinėje, valdymo 
pulte ir pagrindiniame tech- 
nologiniariie įrengime triūsia 
vaikinai ir merginos, gimę ir 
augę kaime, kurių tėvai * ir 
šiandien ten tebegyvena. 
Daugelis jaunų žmonių, dirb
dami statyboje, baigė Šiaulių 
politechnikumo Mažeikių va
karinį skyrių arba atvyko į 
naftos chemikų miestą su 
Kauno Antano Sniečkaus po
litechnikos instituto, Vil
niaus valstybinio V. Kapsuko 
universiteto, kitų aukštųjų 
mokyklų baigimo diplomais. 
Juozas Kaminskas, pavyz
džiui, vienas pirmųjų iš Lie
tuvos vaikinų įsigijo naftos 
chemijos inžinieriaus specia
lybę Azerbaidžano sostinėje 
Baku. Dabar jis—gamyklos 
direktoriaus pavaduotojas. 
Gamybai ir vandens valymo 
įrenginiams daug operatorių 
paruošė veikiančios tokios 
pat įmonės Rusijos Federaci
joje ir Baltarusijoje. Keli 
šimtai moksleivių iš visos 
respublikos mokosi naftos 
chemijos darbininkų profesi
jų Mažeikių technikos mokyk
loje.

Naujos pramonės šakos— 
staklių ir prietaisų gamyba, 
elektronika, elektrotechnika, 
radiotechnika, dešimtys kitų 
kalba ne tik apie respubli
kos, tapusios labai išvystytu 
pramoniniu-agrariniu kraštu, 
ekonomikos laimėjimus. Jos 
rodo, kokios plačios galimy
bės dabar Lietuvoje kiekvie
nam jaunam žmogui pagal 
sugebėjimus ir pašaukimą 
pasirinkti mėgiamą veiklos 
sritį.

Antai Vilniaus skaičiavimo 
mašinų gamyklos šaltkalvių 
brigadininką Stanislovą Ma-

siuką išmokė kalvystės ama
to tėvas. Nemanė ir nežinojo 
senasis kalvis, jog jo sūnus 
bus garsus visoje Lietuvoje, 
taps Respublikinės premijos 
laureatu. Gamybininkas iško
vojo šį įvertinimą už socialis
tinio lenktyniavimo organi
zavimą, mokslo ir technikos 
naujovių taikymą praktikoje. 
Arba štai Ona Valinčiūtė. 
Baigusi bendrojo lavinimo vi
durinę mokyklą, mergina 
pradėjo dirbti Vilniaus silika
tinių dirbinių kombinate ply
tų nuėmėja. Jai pasiūlius, 
buvo sukurti automatai, ku
rie pakeitė nuėmimo operaci
jose žmogaus rankas. Jau
noji darbininkė tapo sąjūdžio 
už plytų gamybos mechani- 
zavimą bei automatizavimą 
pradininke, darbo pirmūne ir 
taip pat pelnė Respublikinę 
premiją. Iš jos tarsi perėmė 
estafetę “Vilniaus statybos” 
tresto mūrininkų brigadinin
kas Alfonsas Jedzevičius. Ki
lęs iš Zarasų krašto, mažaže
mio valstiečio sūnus sparčiau 
ir geriau už visus respubli
kos statybininkus mūrija gy
venamuosius namus. Nėra 
dabar Vilniuje gatvės, unika
laus visuomeninio statinio, 
kuriuose per ketvirtį am
žiaus nebūtų dirbusi jo vado
vaujama brigada, pernai pri
pažinta geriausia šalyje.

Daugelyje miestelių, rajo
nų centrų dar neseniai netu
rėjusių pramonės, dabar pa
statytos arba statomos įmo
nės, cechai, kuriami stambių 
susivienijimų filialai. Tai da
roma pagal gamybinių jėgų 
išdėstymo bei išvystymo res
publikoje kompleksinę pro
gramą, mokslininkų paruoštą 
keliems dešimtmečiams. Vai
kai dažnai įsikuria ten, kur ir 
užaugo. Jiems yra sąlygos 
pasirinkti mėgstamą darbą. 
Tačiau nemaža dalis jaunimo 
visgi pakelia sparnus iš gim
tųjų lizdų: išvyksta mokytis, 
susižavi iki šiol negirdėtomis 
specialybėmis. Respublikoje 
yra apie pusantro šimto pro
fesinių technikos mokyklų 
bei technikumų, 12 aukštųjų 
mokyklų, kurių durys vi
siems atviros. Kur stoti mo
kytis? Ką teks dirbti po to? 
Šiuos ir daugelį kitų klausi
mų kiekvienam padeda iš
siaiškinti valstybiniai profe
sinio orientavimo kabinetai, 
bendrojo lavinimo vidurinių
jų mokyklų mokytojai.

V. Bočius

* * *

— JAV paštas liepos 15 d. 
pradėjo pardavinėti auksi
nius vienos uncijos medalijo- 
nus su dailininko Grant 
Wood portretu po $645. An
tras medalijonas, pusės unci
jos aukso, su dainininkės Ma
rian Anderson portretu, kaš
tuoja $322.50. Medalijonų 
kaina keisis pagal aukso kur
są. Tai pirmas kartas nuo 
1933 m., kai smulkiems in- 
vestoriams sudaroma proga 
įsigyti aukso iš Amerikos 
aukso atsargų.

Toli, už upių, vandenų, 
Už girių, raistų ir kalnų 
Yra tėvynė Lietuva, 
Garbė nuo amžių jos gyva;

Poetai kūrė jai dainas
Ir skelbė nuostabias dienas 
Kada jos garsas nuskambės 
Nuo Kuršių marių ir Neries;

Jos mokslo vyrų atkaklų 
Klausys už marių mėlynų; 
O Alma mater nemari 
Šiandien pasaulyje garsi, 
Ir šviečia ji, kaip niekada, 
Didžiuojas ja visa tauta.

Kęstutis Balčiūnas

Nablus miestelio [Izraelio okupuotoje Palestinoje] gyvento
jai džiaugsmingai sutinka savo merą Baskam Shaka, 
sugrįžusį iš Jordano, kur jis gydėsi, kai birželio 2 d. žydų 
teroristų bombai sprogus, jis neteko abiejų kojų.

i
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TORONTO, ONTARIO

Pir II ojo muziejaus
Lietuvoje įkūrėjas

MOTERŲ DRAUGIJOS 
PIKNIKAS

Birželio 29 d. Įvyko Lietu
vių Moterų draugijos pikni- 
ninkas Cibirkų sodyboje. 
Nors oras nebuvo palankus, 
bet gražus būrys torontiečių 
ir iš šios apylinkės gyvenan
čių lietuvių atsilankė. Daly
vavo ir iš Ottavos atvykęs 
aplankyti savo tėvus Lauru- 
sevičius, jų sūnus Feliksas 
su žmona ir trim dukrelėm.

Buvo surengta loterija ir 
dalyviai pavaišinti kavute. Į 
pabaigą šio pikniko pradėjo 
smarkiai lyti ir visi turėjo 
skirstytis į namus.

Dėl loterijos padovanojo 
fantus; A. Kižienė, B. Ja- 
nauskienė, V. Masienė, A. 
Poškienė ir Moterų draugija 
dar nuo savęs pridėjo.

Šiam piknikui pasidarbavo; 
M. Daugėlienė, A. Poškienė, 
E. Paberalienė, O. Vilkelie

MONTREAL, QUEBEC
SUKŪRE ŠEIMYNINĮ 
GYVENIMĄ

Birželio 28 d. susituokė J. 
Zaveckaitė su kitataučiu vai
kinu. Vestuvės buvo didelės 
ir vaišingos. Dalyvavo ir 
jaunosios teta Ilevičienė iš 
Floridos. Jaunieji medaus 
mėnesį praleis kur tai gražio
se salose, paplaukydami lai
vu. Linkiu šeimyninės lai
mės.

IŠVYKO IR VYKSTA 
LIETUVON

Ada Šuplevičienė, giminių 
kvietimu, rodos jau penktu 
kartu, išvyko T. Lietuvon 
pasisvečiuoti ir pamatyti 
gimtinės padarytų didelių at- 
siekimų viiose gyvenimo sri
tyse. Didesnė grupė tautie
čių ruošiami vykti 14 d. rug
pjūčio.

SUSILAUKIA DAUG
LANKYTOJŲ

Čia vykstanti Gėlių Paroda 
ir “Man and His World”,

WESTON, ONTARIO
ŠIRDINGA PADĖKA

Širdingai dėkoju St. Pe- 
tersburgo socialio klubo pir
mininkui V. Bunkui ir Aldo
nai Aleknienei už tokį malo
nų priėmimą visų turistų, 
kurie vykstame iš Šiaurės į 
šiltąją Floridą. Mums, senes
nio amžiaus žmonėms labai 
sveika pasišildyti saulutėje.

Esu dėkinga choro vadovei 
Helen Janulytei ir visiems 
choro nariams, kurie mano 
gimtadienio proga padainavo 
labai gražią dainą. Dėkoju ir 
visiems dalyviams socialiame 
klube už manęs pasveįkinimą 

Nidos pietinėje dalyje kyla naujas gyvenamasis rajonas, 
kurį suprojektavo Miestų statybos projektavimo instituto 
Klaipėdos skyriaus architektas Ramūnas Kraniauskas. 
Statiniuose daug senosios pamario liaudies architektūros 
elementų.

Nuotraukoje: Nidos naujai statomo mikrorajono frag
mentas. B. Aleknavičiaus nuotrauka

nė, A. Yliene ir B. Janaus- 
kienė.

Liepos 20 d. sekmadieni, 
įvyks Sūnų ir Dukterų Pen
sininkų klubo piknikas Cibir- 
kos sodyboje.

SERGA t
Susirgo Alfredas Ragaus

kas, K. Ragauskienės sūnus. 
Ligonis buvo paguldytas 
Western ligoninėj.

PASIMIRĖ
Birželio 30 d. Perry Sound 

vasarvietėj pasimirė nuo šir
dies priepuolio Jonas Gruba- 
vičius (Grubie), sulaukęs 55 
metų amžiaus.

Paliko nubudime žmoną 
Anne MacDonald, dukterį, 
sūnų ir dvi seseris: Susan 
Hope ir Izabelę Simanavičie- 
nę. Palaidotas Mount Hope 
kapinėse. J. N.

ypač savaitgaliais, susilaukia 
daug lankytojų. Šiemet iškil
mingiau, negu kada anksčiau 
atžymėta “Kanados Diena”.

NELAIMIŲ-LIGŲ 
IŠTIKTIEJI

M. Milienė krito nuo kopė
tėlių ir labai skaudžiai užsi
gavo.

Juozas Bendžaitis susir
gęs, ir paguldytas Lachine 
ligoninėje.

Tenka labai apgailestauti, 
kad jau seniai mūsų tarpe 

•nedalyvauja Jonas Knistau- 
tas. Jis kenčia nuo didelių 
skausmų kojose. Žmonai pri- 
seina jį liginti, tai ir ji 
pririšta prie namų.

GRAŽI “BABY SHOWER”
M. Smetonienės anukėlei- 

Jubjai Granito buvo suruošta 
graži “Baby Shower”. Atsi
lankiusios viešnios gausiai 
apdovanojo, o atsilyginimui, 
ruošėjos viešnias skaniai pa
vaišino. P.

ir linkėjimus man sulaukti 
dar daug, daug metų ir geros 
sveikatos.

Taipgi dėkoju B. ir J. 
Vaitkams už labai skanius 
pietus ir už manęs priėmimą 
jau keletą sykių. Dėkoju A. 
ir P. Aleknams ir Kuzmic
kams už apdovanojimą ska
niais vaisiais.

Aš gana sveikai jaučiuosi 
ir žadu ateinančią žiemą vėl 
aplankyti jūsų klubą, visus 
mano gerus draugus ir pažįs
tamus ir praleisti keletą mė
nesių maloniojoje Floridoje.

Valeria Masienė

Apsilankęs Bijotuose (seniau Barzdžiai, Šilalės rajonas), 
prisimeniau Adomo Mickevičiaus eiles. Poemoje “Ponas 
Tadas” jis rašė:

Ar gyvas dar Baublys, kurio liemen s. drūtumas 
Senatvėj taip išpurto, lyg erdviausias rūmas? 
Ten dvylika žmonių prie stalo sėst galėjo.

[Versta Vinco Mykolaičio-Putino]

Skaitytojas turbūt atspėjo, 
kad šiame kūrinyje kalbama 
apie rašytojo, kultūros vei
kėjo, žodynininko ir entogra- 
fo Dionizo Poškos (1757- 
1830) palikimą.

Nors po to praėjo daug 
metų, du pasauliniai karai, 
bet galime nudžiuginti šios 
kartos žmones—Baublys iš
puoselėtas iki mūsų dienų. 
Dabar Tarybų Lietuvos gam
tos ir kultūros paminklas, 
rūpestingai saugomas valsty
bės. 1970 m. apdengtas stik
liniais gaubtais.

Prisiminęs, kad Lietuvos, 
žemės ūkio akademijos Hid- 
romelioracijos ir žemėtvar
kos fakultete dirba docentas 
Antanas Poška, nutariau pa
klausti ar ne jo giminaitis 
buvo Dionizas Poška, nuo 
kurio mirties šiemet gegužės 
12 d. sukako 150 metų.

— Taip, esu tos pačios 
šeimos palikonis,—patvirtino 
ilgametis busimųjų inžinierių 
hidrotechnikų rengėjas.— 
Mano prosenelis buvo Dioni
zo Poškos brolis. Jų tėvai 
turėjo keturis brolius ir vie
ną seserį. Dionizas šeimoje 
buvo vyriausias vaikas. Iš 
tėvo paveldėjo žemaitišką at
kaklumą ir darbštumą, iš 
motinos—jautrią širdį ir tai
kią poetišką vaizduotę. Pir
mąsias raides pažinęs gim
tuose Brazdžiuose. Vėliau 
mokėsi Kražių kolegijoje tei
sės, praktikavosi ir dirbo 
Raseiniuose. Buvo žemės ir 
pilies teismų patronas (advo
katas), regentas (notaras), 
raštininkas, nuoširdžiai per
gyveno, kad caro valdžios 
teisynas netobulas, šališkas, 
kad skriaudžiami baudžiau
ninkai, kiek įmanoma buvo 
stengėsi jiems padėti.

Laisvu laiku mėgo bend
rauti su žmonėmis, aktyviai 
dalyvavo visuomeniniame ir 
kultūriniame gyvenime, 
skaitė grožinę literatūrą, 
ypač antikinę ir aštuoniolikto 
šimtmečio žymesnių autorių 
veikalus. Buvo aktyvus Ra
seinių apskrities bajorų sei
melio narys. Palaikė ryšius 
su tuometiniais veikėjais: 
švietėju, istoriku Tadeušu 
Cackiu, literatu, publicistu 
Ksaveru Bogušu, Švendriš- 
kių seniūnu Mykolu Zaleckių 
ir daugeliu kitų, domėjosi 
lietuvių tautos istorija, etno
grafija, kalba ir literatūra. 
Artimai bendravo su lietuvių 
kultūros veikėjais ir rašyto

jais Juozapu Arnulfu Gied
raičiu, Kiprijonu Juozapu 
Nezabitauskiu-Zabičiu, Si
monu Stanevičiumi, Silves
tru Valiūnu ir kitais. Susira
šinėjo su Vilniaus universite
to auklėtiniu, vėliau jo profe
soriumi Joachimu Lelevaliu. 
Galbūt šis pažangus visuo
menės veikėjas domino Dio
nizą Pošką todėl, kad skatino 
lietuvius studijuoti savo kal
bą ir istoriją.

Didžiavosi likusiu nuo pa
gonybės laikų stambiu ąžuo
lu. Dėl senumo medis jau 
buvo pradėjęs džiūti. 1811 
m. piemenys išdegino visą 
ištrūnijusią dalį ir ąžuolas 
daugiau neišsprogęs. Kad 
tas senelis visai nežūtų, Dio
nizas Poška nutarė jį nukirs
ti. Dešimt kaimynų visą die
ną dirbo, kol nuvertė tą 
galiūną. Iš rievių nustatė, 
kad jis turėjo apie tūkstantį 
metų.

Ąžuolo kamieną talkininkai 
supjovė į tris dalis. Drūtgalį 
atgabeno į rašytojo darželį, 
jo vidų išskaptavo, šonuose 
iškirto duris ir langus, už
dengė stogą. Išėjo apie dvie
jų metrų skersmens patalpė
lė. Rašytojas ją pavadino 
Baubliu.

1812 m. kovo mėnesį Dio
nizas Poška tame apdorota
me baublyje įrengė pirmąjį 
Lietuvoje senienų muziejų. 
Jo viduje parašė kelis savo 
eiliuotus tekstus. Vienas jų 
skamba taip:
Barzdžiuose kaip užgimiau, 

jau tūkstantis metų, 
Parnešts iš ąžuolyno, 

čion esmi padėtu;
Tikras vards mano Baublys, 

dievu garbints buvau, 
Nuteriojęs tėvystę, suvytau, 

sudžiūvau.

Ties manim Perkūnasui degė 
avys, ožkos, 

O dabar many gyven
Dionizas Poškas.

Į Baublį entografas kaip 
darbšti bitelė sumešė ir gra
žiai išdėliojo įvairias senie
nas: šarvus, kardus, lankus, 
senovės monetas, archeologi
nius radinius, priglaudė apie 
200 knygų. Ant sienų iškabi
no garsių karvedžių, žymių 
mokslininkų, filosofų ir lite
ratų portretus. Šio savotiško 
būsto viduje pastatė ąžuolinį 
staliuką, kėdę ir suolą. Sėdė
damas prie to staliuko poetas 
parašė “Mužiką Žemaičių ir 
Lietuvos” bei kitus kūrinius. 

Baublyje ne tik apmąstydavo 
kūrinių temas, rašydavo 
eiles, bet ir priimdavo kil
mingus svečius be’ paprastus 
baudžiaunininkus.

Kiek vėliau šalia pirmo 
Baublio pastatė kitą kiek 
mažesnį ąžuolo kamieną. Jis 
taip pat išliko iki mūsų die
nų. Dabar stovi netoliese ant 
Pelos kranto. Baubliai greit 
išgarsėjo, apie juos rašė tuo
metiniai laikraščiai, jais do
mėjosi mokslininkai. Pirmas 
Lietuvos muziejus žadino na
cionalinę sąmonę, kvietė lan
kytojus giliau pažinti savo 
šalies istoriją, liaudies gyve
nimą. Baubliai ir šiandien 
mus moko gerbti praeities 
kartų kovas, darbą ir kūry
bą, globoti istorijos relikvi
jas.

Dauguma D. Poškos rinki
nių išliko iki Pirmojo pasauli
nio karo pradžios. Kaizerinės 
okupacijos metais daug jų 
buvo išgrobstyta. Likusieji 
1924 m. perduoti Tauragės 
mokytojų seminarijai ir kai 
kuriems muziejams. 1930 m. 
Baubliai apsaugoti pašiūrė
mis. Po Antrojo pasaulinio 
karo Dionizo Poškos muzie
jaus prižiūrėtojui Aleksui 
Bardauskui pavyko rasti 
anksčiau minėtą unikalų sta
liuką. Jį atgabeno į Baublį, 
kur tebestovi iki šiol.

Docentas Antanas Poška 
didžiuodamasis pasakoja, 
kad Aleksas Bardauskas 
jam, kaip Dionizo Poškos 
giminaičiui, leido su šeima 
pasėdėti prie to staliuko ir 
lankytojų knygoje parašyti 
atsiliepimą.

Baublio sienos kamputyje 
išliko toks užrašas:
O ąžuole mielas, brangus

tik tu vienas, 
Už rūmus mielesnis man

tavosios sienos. 
Tu—liūdesio valandą

mano paguoda. 
Tik tavo pastogė man

atvangą duoda.
— Seni žmonės su pagarba 

minėjo Dionizą Pošką,—sako 
docentas.—Dar aš vaikelis 
buvau, kai rašytojo brolio 
sūnus Feliksas Poškevičius 
(mirė 1943 m. Šilalėje) 
mums, vaikams, pasakoda
vo, kad dėdė Dionizas buvęs 
labai šviesaus proto žmogus, 
linksmo būdo, pokštininkas, 
labai užjausdavo ir gailėdavo 
skriaudžiamus žmones. Ypač 
gerai jausdavosi, kai kas jį 
aplankydavo Baublyje. To
mis valandomis visus nu
skriaustuosius ne tik užjaus- 
davęs, paguosdavęs, bet ir 
stengėsi patenkinti jų prašy
mus, materialiai paremda- 
vęs.

Dionizas Poška buvęs ge
ras sodininkas, mėgęs gėles, 
medžius, bites, dirbti savo 
darželyje. Mielai su visais 
dalydavęsis sodininkystės, 
gėlininkystės, bitininkystės 
patirtimi.

Nemėgęs pasipūtėlių, kyši
ninkų, ištižėlių. Juos šmaikš
čiais žodžiais pajuokdavęs, 
pašiepdavęs. Už gerą ir 
kruopštų darbą turėjęs vy
riausybes apdovanojimų. Di- 
džiuodavęs 1814 m. Vienoje 
nukaltu Pergalės* ir taikos 
medaliu.

Baublio savininkas vieno
dai sutarė tiek su bajorais, 
tiek su baudžiaunininkais. 
Visokeriopai skatino eilinius 
valstiečius ir veikėjus domė
tis senove, savo kalba, lite
ratūra, ginti nacionalinę kul
tūrą. Buvo aktyvus švietė
jas, realistas, kritiškai žiūrė
jo į feodalinę santvarką. 
Nuoširdžiai mylėjo savo tė
vynę, aktyviai dalyvavo vi
suomeniniame ir kultūrinia
me gyvenime, išaugo iki žy
maus visuomenės švietėjo, 
lietuvių kalbos ir kultūros 
puoselėtojo.

Vertingiausias idėjiniu ir 
meniniu požiūriu D. Poškos 
kūrinys—“Mužikas Žemaičių 
ir Lietuvos” pirmą kartą 
išspausdintas 1886 metų 
“Aušros” pirmame numery

je. Jo tekstą redakcija gero
kai taisė. Pokario metais iš 
Lenkijos Mokslų Akademijos 
bibliotekos pavyko gauti 
autentišką “Mužiko Žemaičių 
ir Lietuvos” rankraščio foto
kopiją. 1947 m. tas kūrinys 
buvo paskelbtas.

Kūrinys reikšmingas lietu
vių literatūros istorijai ne tik 
antibaudžiavinėmis idėjomis, 
bet ir menine išreiška, pasi
žyminčia vaizdų ir palygini
mų ryškumu, kalbos liaudiš
kumu, eiliavimo sklandumu. 
Autorius išaukština valstie
čius, kaip visų materialinių 
gėrybių kūrėjus, pajuokia 
viešpatau ančio luomo veid- 
manius. K 'nys daug kartų 
buvo publikuotas, išverstas į 
rusų ir vokiečių kalbas.

D. Poška sukūrė bei išver
tė iš kitų kalbų keliasdešimt 
eilėraščių, daugiau kaip 300 
epigramų bei satyrinių 
eiliuotų sentencijų. Parašė 
idiliją “Mano darželis”, kele
tą eiliuotų laiškų K. Bogušui, 
T. Cackiui, M. Zaleckiui ir 
kitiems ano meto kultūros 
veikėjams. ’Nors tie laiškai 
neturi didelės meninės ver
ties, bet papildo rašytojo 
biografiją, rodo su kuo jis 
bendravo.

1825 metais D. Poška pra
dėjo rašyti lenkų-lotynų-lie
tuvių kalbų žodyną, jo liko 
du nebaigto rankraščio to
mai. Rašytojas kritiškai ver
tino kitataučių parašytus 
Lietuvos istorijos veikalus, 
ragino to darbo imtis pa
tiems lietuviams istorikams. 
Pats rinko istorinius duome
nis. Parašė “Kaimiečio artojo 
mąstymus apie lietuvių ir 
žemaičių tautos ir jos kalbą”, 
“Apie senovės pagoniškas

Vaivos juosta
[legenda]

Po ilgos, kaitrios dienos 
Vakaras artėja, 
Brenda saulė į marias 
Jau nurimo vėjas.

Giedras mėlynas dangus 
Nėr nė debesėlio 
Tik vėjelis toks gaivus 
Žarsto kopų smėlį.

Sėdi Vaiva pajūry
Audžia dailią juostą 
Linksmos svajos jos širdy 
Rožėm žydi skruostai.

Melsvos akys, kaip dangus 
Kasos—gelsvo lino, 
Liemenėlio patogaus. 
Darbšti—visi žino.

Kvepia šienas pradalgiuos 
Dūzgia bitinėlis 
—Ilgu laukti man jaunai 
Mielo raitužėlio!

Greit atjos bernelis tas 
Josios numylėtas, 
Pririš žirgą prie tvoros, 
Pasitiks prie klėties.

—Kiek priaudžiau juostų tų 
Lino rankšluostėlių, 
Pilnos skrynios audinių 
Drobių ritimėlių.

Mylimajam Ryčiui skirs 
Šią gražiausią juostą, 
Ją, turbūt, už tai pagirs, 
Pabučiuos į skruostą.

Džiaugias Vaiva spalvomis 
Raštų vingrumėliais.
Staigiai, nelauktai suvis— 
Juodas debesėlis . . .

Tai Perkūnas su žaibais 
Su griausmais artėja. 
O iš baimės Vaiva mūs 
Pasislėpt nespėja.

Trenkė žaibas į marias 
Ir užliejo krantą.
Dreba Vaiva blykšdama 
Durų nesuranda.

O Perkūnas jau kieme, 
Kad nusikvatojo.
Mato: juosta jos delne— 
Dievą suviliojo. 

apeigas Lietuvos ir Žemaičių 
kunigaikštystėse” ir keletą 
kitų istorinių darbų.

Į Lietuvos pr ? A ' 
žiūrėjo romantic . ict alisto 
akimis. Vertingi jo etnografi
niai ir archeologiniai aprašy
mai, tiksli žemaičių “numo” 
(namo) charakteristika, įdo
mios žinios apie žemaičių 
senkapius, laidojimo papro
čius, iškasenas.

Rasti D. Poškos kūriniai, 
išskirus žodyną, išspausdin
ti. Jie rodo, kad rašytojas 
buvo reikšminga asmenybė, 
nenuilstantis lietuvių kalbos, 
literatūros, kultūros ir praei
ties tyrinėtojas bei puoselė
tojas, suvaidinęs svarbų 
vaidmenį devynioliktojo 
šimtmečio literatūriniame ir 
kultūriniame gyvenime.

Vandalinas Junevičius

Gegutės 
dainelė

Ji žaliai girelei, 
Ir džiaugsmui vaikų 
Kukavo gegutė — 
Skambėjo — ku—kū!

Kukavo gegutė — 
Ilgai ne kukuos — 
Užmigo dainelė 
Ramunių pūkuos.

Užmigo dainelė.
Ir liūdna be jos. 
Pašauksim Pietuką — 
Palaukėm atjos.

— Vėjeli, puteli,
Bičiuli vaikų, 
Gegutės dainelę 
Prikelk iš pūkų!

MARTYNAS VAINILAITIS

Čiupo juostą į rankas 
Vartė, žiūrinėjo, 
Vaivos juosta išausta 
Dievą sužavėjo.

—Vaiva, mano mylima, 
Kitos neieškosiu, 
Būsi mano tu žmona— 
Juostą dovanosi!

Iš akių pasruvo jai
Ašarų upeliai—
Skyrė juostą šią seniai 
Mylimam berneliui.

—Piktas dieve, aš tava 
Niekada nebūsiu!
Nors nutrenksi tu mane, 
Nors Čia pat pražūsiu!

—Skirta juosta mano ši 
Mylimam berneliui.
Jau ir kraitis ir dalia 
Paruošti tėvelių.

Čia Perkūnas kad supyks 
Kad įsisiautėjo,
Vertė tvoras ir medžius 
Trankėsi, bildėjo.

—Na gerai, žmona mana, 
Tu nebūsi niekad!
Bet ši juosta dyvina 
Pas mane palieka!

Trenkė vartais išdidžiai 
Tolyn nudundėjo, 
Dūko, svaidėsi žaibais, 
Net žemė drebėjo!

Gaila Vaivai juostos tos 
Ašaras ji lieja, 
Rašto jos nepakartos 
Nė viena audėja.

Žėri danguj nuolatos
Juosta vaivorinė— 
Niekam jos neatiduos 
Išdidus Perkūnas.

Iki šiol nešioja jis 
Juostą Vaivos austą. 
Lietuje išplovęs ją 
Ant dangaus vis džiausto.

Paprotys jau toks pas mus- 
Svečiui garbingiausiam 
Rišam juostą per pečius 
Austą lietuvaičių.

A. Gudynienė
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IŠ SENŲ ATSIMINIMŲ

REIKALINGA
LDS ieško pagelbininkės (arba pagelbininko) 

LDS Centro sekretorei. Šioje pozicijoje reikalinga 
kiek nors žinoti lietuvių kalbą ir rašybą, turėti 
supratimą apie knygvedystę. Darbas reikalauja, 
kad asmuo būtų malonaus budo ir norintis gerai 
atlikti paimtą darbą.

Šiuo reikalu kreipkitis į LDS centrą, 104-07 
102nd St., Ozone Park, New York 11417. Telefo
nas: 212-641-6699.

WANTED
5 An individual with take-charge capability and 

pleasing personality. The Association of Lithuani- 
d an Workers (LDS) seeks an assistant to the 
j Executive Secretary. Position requires office
5 experience in bookkeeping, typing and some

knowledge of Lithuanian

Inquire: Association of Lithuanian Workers 
104*07—102nd Street 
Ozone Park, New York 11417 
Phone: 212-641-6699

Dar vieną profesiją įsigijo populiarus mažų gabarutų 
televizorius “Šilelis”. Jo naujas spalvotas modelis, sukurtas 
Kauno radijo gamykloje Olimpiados-80 užsakymu, taps 
nepakeičiamu sporto žurnalistų pagalbininku.

Savo pirminę programą—aprūpinti tokiais aparatais 
televizijos komentatorius—gamyklos kolektyvas įvykdė. 
Dabar kauniečiai vykdo papildomą užduotį: “Šileliai” 
tarnaus visam olimpinės spaudos korpusui. Jie bus 
pastatyti pagrindiniame ir papildomuose spaudos centruo
se, spaudos ložėse, komentatorių kabinose. Čia pat įsikurs 
ir Kauno radijo gamyklos speciali serviso tarnyba.

Nuotraukoje: gamyklos inžinierė-technologė J. Kalantai
tė demonstruoja naujus olimpinius “Šilelius”.

T. Žebrausko nuotr.

Respublikinės knygos bičiulių draugijos renginių visur 
Lietuvoje laukia. Juose dalyvauja ne tik poetai, rašytojai, 
bet ir kiti knygų autoriai. Kaune medicinos mokykloje 
knygos bičiuliai kartu su Vilniaus materialistinės pasaulė
žiūros klubu “Ave, vita!” suruošė klausimų-atsakymų 
vakarą. Jame dalyvavo žinomi Lietuvoje ateistai-publicis- 
tai, kuriuos ir matome nuotraukoje: [iš kairės] medicinos 
kandidatas V. Kutorga, rašytojas B. Jauniškis, mokytojas 
J. Makuška, doc. B. Bernatavičius, filosofijos kandidatas 
A. Vaišvila, ir profesoriai L Zaksas ir B. Aksamitas.

E. Ivaškevičius

MIAMI, FLA.

Mirus

Jonui Daugirdui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Uršulei, 

sūnui Juozui ir jo žmonai, visiems anūkams ir 
artimiesiems.

RAPHAEL CHULADA
ir

Duktė MILDA

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

Kada brolis negrįžo iš darbo
ALISĖ JONIKIENĖ

[PABAIGA IŠ 27-TO NUM.]
Brolis grįžta

Pasiuntęs Pranui laišką, 
brolis ruošiasi atsisveikinti 
geruosius šeimininkus pas 
kuriuos gan patogiai gyveno 
apie aštuonis mėnesius. Bet 
netekęs darbo, ilgiau čia pa
silikti negali. Jeigu tėvai 
atsisakytų priimti, reiktų ki
tur keliauti, kol suras vietą 
kur galės pragyvenimui užsi
dirbti.

Gavęs iš Prano teigiamą 
atsakymą, Juozas pakiliame 
ūpe atsisveiekina ir padėko
jęs šeimininkei už gražų iš
laikymą, skuba į kelionę.- 
Dideliais žingsniais žengia, 
kad tik neprasilenktų su lai
vu, kuris tik vieną kartą per 
dieną iš čia išplaukia. Kitos 
transportacijos tarp Peorijos 
ir mūsų miestelio dar tuo 
laiku nebuvo.

Nujausdama, kad bile die
ną brolis gali grįžti, laiks nuo 
laiko bėgu ir žiūriu, ar dar 
pro vartus neateina. Motina 
triūsias! po virtuvę, verda 
kumpį, kepa pyragaičius; 
veikiausiai pareis alkanas.

Vieną popietį, lyg pagal 
sutartį, aš tik išeinu pro 
duris—žiūriu jau brolis atei
na. Viena ranka nešasi laga
miną, kitoj didelį paketą. Kai 
susitinkame, jis pirmiausiai 
klausia kur mama.

“Ji virtuvėje triūsiasi . . . 
laukit tavęs”, atsakau jam.

Brolis pralinksmėja, pasi
dėjęs lagaminą, mane pabu
čiuoja ir duoda man paketą.

“Štai čia tau parvežiau 
dovanų. Bet apžiūrėk!”

Motina išgirdusi mus besi
kalbant, suprato, kad tai jos 
lauktasis sūnelis sugrįžo. 
Skubiai bėgo pasitikti. Bėg
dama kuone parpuolė. Pa
mačiusi sūnų, išskėtė rankas 
ir apkabinusi glėbyje, ilgai 
spaudė galvą prie krūtinės, 
bet žodžio negalėjo greit 
ištarti. Jos akys pasriuvo lyg 
kristalo ašaromis. Pagaliau 
kiek susitvardžius, ji sūnaus 
klausia:

“Kodėl taip ilgai mums 
nieko nerašei? Kur buvai? 
Mes manėme, kad tavęs ir 
gyvo nebėra”.

Brolis lyg susigėdinęs, nu
leido galvą ir sako:

“Niekam nerašiau! Ko
dėl .. . pats nežinau!”

“Einam, sūnau. Jau ir val
gyti turbūt norėsi. Turiu 
kumpio, šviežios duonos . . . 
tik vakar iškepiau. Tu tokios 
turbūt seniai bevalgei. Pri
kepiau ir tų skanių pyragai
čių, kurių tu vis prašydavai. 
Išviriau kavutės—galime už
sikąsti. Bus lengviau laukti 
vakarienės. 0 kada vyrai 
pareis, vakarieniausime visi 
kartu. Vakarienei paruošiu 
ką skanesnio”.

Aš tuo tarpu pasiėmus 
brolio parvežtas dovanas 
skubiai atidarius paketą, 
akis išvertus žiūriu, ką aš čia 
rasiu. Pakete randu du daly
kėlius minkštam baltam po- 
pieruje suvyniotus. Išvynio

jusi pirmąjį randu gražią, 
garbanuotais šviesiais plau
kais, kuone mažo kūdikio 
didumo lėlę. Galvutė ap
gaubta gelsvo audeklo kepu
raite, po smakru parištas 
gražus kaspinas. O jau ta 
suknelė!!! Šviesiai raudona ir 
taip madingai pasiūta. Dar ir 
po šiai dienai, kada pamatau 
panašios spalvos suknelę ar 
ant lėlės ar ant kūdikio ar 
didesnės mergaitės, tuoj pri
simena ta brolio parvežta 
dovana.

Apžiūrėjusi nuo galvutės 
iki kojyčių, kad dar turiu 
kitą paketą. Pagaliau nu
traukus baltą popierą ir atsi
darius paketą, vartau ir ne- 
sistveriu iš džiaugsmo . . . 
mano dydžio mergaitės suk
nelė. Čia tai jau ne mamytės 
rankų darbas ... ją apsivil
kus nereiks gėdytis prieš 
kitas mergaites vaikščioda
ma kaip su palaidinuku.

Brolis susimastęs
Gerai apsidžiaugusi pasii

mu dovanas ir bėgu į virtuvę 
pasigirti motinai. Brolis nusi
metęs švarką, sėdi prie stalo 
ir godžiai valgo 0 sendvičių” 
(sumuštinuką). Motina pada
vus kavos, ^atsisėda šalia 
sūnaus ir apipila visokiais 
klausimais. Juozas atsako 
trumpai ir šaltai . . . atrodo 
labai susimąstęs. Jis, tiesa, 
niekad nebuvo labai kalbus. 
Bet pamatęs mane, pagyvė
ja—veidas nušvinta meilės 
šypsena. Patraukęs kėdę iš 
po stalo, prašo, kad sėsčiau 
šalia jo ir klausia:

“Kaip patinka dovanos?”
Atsisėdus šalia jo, padedu 

lėlę ir suknelę ant stalo kad 
mama matytų ir sakau:

“Ačiū, Juozai. Suknelė to
kia graži!! Visos mergaitės 
pavydės man, kai nueisiu į 
mokyklą. Nė viena turbūt 
tokios neturi”.

Motina lyg supykusi, kad 
pertraukiu kalbą, pakiša 
man sendvičių ir liepia val
gyti, o pati apžiūrėjusi lėlę ir 
suknelę, man sako:

“Matai, Alesyte, kaip bro
lis tave myli. Bet leisk pa
valgy dyti ir tada pasišnekė
site. Šia pyragaitį . . . val
gyk ir bėk sau. Aš dar noriu 
su Juozeliu pasišnekėti”.

Nurijus sumuštinuko pa
skutinį kąsnį, pasiimu pyra
gaitį ir bėgu sau. Išgėręs 
kavą brolis prašo motinos 
leisti jį prigulti popiečio. 
Buvo aišku, kad jam nusibo
do motinos kamantinėjimas.

“Gerai, sūnau. Lova jau 
seniai tavęs laukia. Kada 
tėvas pareis, aš ateisiu ir 
prikelsiu”.

Ciučiurskis tą vakarą parė
jo pirmutinis. Jis jau baigė 
praustis, kada tėvas įžengė į 
butą. Nuo dienos, kada ga
vom žinią, kad sūnus gyvas 
ir žada parvažiuoti, pirmas 
tėvo klausimas parėjus iš 
darbo ... ar jau sugrįžo 
Juozelis? Dar motinai neat
sakius, brolis išgirdęs, pašo
ko iš lovos ir trindamas

| “LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ |

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
ruošiama

EKSKURSIJA I TARYBŲ LIETUVĄ
Šiuomi pranešame, kad ekskursijos, laikas bus 

nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 28 d. Lietuvoje 
bus 10 dienų.

Kaina: $1,279 iš New Yorko. Agentas: American 
Travel Service Bureau, 9727 South Western Ave., 
Chicago, Ill. 60643.

Sustojimai bus: Kopenhagoje, Maskvoje ir Lietu
voje.

Visais reikalais kreipkitės į:

mieguistas akis, atbėgo su 
tėvu pasisveikinti. Kol tėvas 
nusiprausė, brolis sėdėjo 
prie šventiškai paruošto sta
lo. Kaip kilniausiam svečiui, 
motina priruošė skaniausių 
patiekalų. Viską darė, kad 
tik nepamirštų, ką jis labiau
siai mėgo valgyti. Net Ciu
čiurskis pastebėjas, pratarė:

“Matai, Juozai, dėka tau, 
ir mes šį vakarą geriau 
užvalgysime.” Bet pajutęs, 
kad motina galėjo įsižeisti, 
jis pridūrė:

“Tavo mamytė gera virėja, 
visuomet skaniai mums iš
verda.”

Suvargę ir išalkę, vyrai 
skubinosi prisikrauti lėkštes. 
Tik kada alkis jau numalšin
tas, prasidėjo pokalbis. Tė
vas pirmiausiai klausia sū
naus:

“Na, pasakyk sūneli, kur 
buvai, ką veikei . . . kas 
atsitiko, kad panorėjai su
grįžti pas mus?“

“Visą laiką gyvenau Peori- 
joj (Peoria, Illinois) dirbau 
fabrike. Nuvažiavęs kelias 
dienas pagyvenau viešbuty
je. Darbe pasiteiravęs suži
nojau, kur yra lietuvių kolo
nija, ir tada apsigyvenau pas 
lietuvius. Šeimininkė man 
buvo labai gera ... prižiūrė
jo kaip savo sūnų. Prieš 
keturias ' savaites fabrikas 
užsidarė;—trys šimtai darbi
ninkų liko be darbo. Ban
džiau gauti darbą kitur. Ėjau 
anksti ryte dar saulei nepa
tekėjus, o jau prie vartų 
šimtai laukia ... gal bosas 
išeis ir bent keletą pašauks. 
Kelias savaites taip pavaikš
čiojęs, pamačiau, kad darbo 
greit negausiu. Nutariau 
grįžti. Eisiu vėl su tavim į 
mainas”.

“Dabar matau, kodėl tu 
toks paniuręs, susirūpinęs, 
sūnau. Nebijok, nesirūpink, 
neleisiu grįžti po žeme. Pa
valgyti dar mums netrūksta. 
Kasykloj darbas sunkus, o 
kas blogiausia—pavojingas. 
Gali įvykti nelaimė ir visam 
amžiui gali likti niekam neti
kęs. Pabūk, pasilsėk ir tada 
galėsi pavažiuoti kitur. Kol 
tėvas ir motina gyvi busim, 
dėl pastogės nebus tau bė
dos”.

Dar ilgai tą vakarą tėvas ir 
sūnus kalbėjosi, bet dalykas 
liko neišrištas. Tik sutarta, 
kad mėnesį laiko brolis lyg 
svečias pasiliks šiuose na
muose ir tada vėl keliaus ir 
sustos keliavęs, kai susiras 
kur darbą. Motinai jis priža
da visuomet palaikyti ryšius 
su šeima susirašinėjant, kad 
jai neužduotų apie jį rūpes
čio.

Mėnesiui praėjus, brolis 
vėl palieka savo tėvelių gūž
tą. Tėveliai palaimina ir atsi
sveikina iki kito pasimaty
mo.

Boston, Mass.
The annual Daily World 

picnic will be held on Sun
day, August 3rd from noon 
to dusk at 3 Acre Park, 67 
Quinsigamond Avenue, 
Shrewsbury, Mass. This 
Park is on beautiful Lake 
Quinsigamond, just a quar
ter of a mile off Route # 9, 
just east of Worcester city 
limits.

There will be various 
sports, including swimming, 
good entertainment, a good 
speaker from the working 
class newspaper, the Daily 
World. Also there will be 
good food, and good friends 
with whom you can spend a 
day in the country.

For people needing trans
portation from the Boston 
area, a bus will leave from 
550 Massachusetts Ave. in 
Cambridge at 11 o’clock in 
the morning. The round trip 
fare will be $4.00 for adults. 
Children will ride free.

Minėsime Tarybą Lietuvos 40-metį

New Yorko pažangiosios draugijos ruošia pobūvį 
rugpjūčio 3 d., sekmadienį, minėjimui keturiasde
šimt metų gyvavimą Tarybų Lietuvos. Iš Washing- 
tono TSRS ambasados atvyks pirmasis sekreto
rius, konsulas Edmundas Juškys, kuris mums 
papasakos apie pažangą , padarytą socialistinės 
valdžios Lietuvoje per 40 metų.

Vieta: Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y., 2 vai. po pietų.

TARP LIETUVIŲ
Praėjusią savaitę mūsų įs

taigą aplankė tik ką sugrįžęs 
iš Lietuvos žurnalistas Sigi
tas Krivickas, jo sūnus Jonu
kas ir duktė Inga, kuri pir
mąsyk pamatė “Laisvės” pa
stogę. ♦ * *

Helen Janulytė, St. Pe
tersburg, Floridos choro va
dovė mūsų apylinkėje New 
Jersey valstijoje poilsiaus 
apie šešias savaites. Buvo 
malonu su mieląja Helen 
pasikalbėti nors telefonu. 
Pakvietėm ją mus aplankyti 
prieš vykstant namo.* ♦ *

“Laisvės” direktorius Jur
gis Waresonas vakar (liepos 
17 d.) išvyko trims mėne
siams į Lietuvą, iškviestas 
draugų. Mūsų linkėjimai jam 
sėkmingai praleisti laiką, o 
mes lauksime jo grįžtant.* * ♦

Šią savaitę Adelė Stupur 
atvežė savo mamytę Ievą 
Graunienę pas mus, kuri
užsimokėjo už “Laisvės” pre
numeratą ir pridėjo $5 aukų 
laikraščio palaikymui.

Adelė pasakojo, kad jos 
dukrelė Eve Stupur, labai 
džiaugiasi įstojusi į New

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417 

TnUfonaa. 191 9.1 KzH Remkite Laikraštį
"LAISVĘ"

York universiteto medicinos 
mokyklą.

Sveikiname Eve, bet ir 
tėvelius Adam ir Adelę už 
taip pavyzdingai dukters 
išauklėjimą. Ieva

Romukas, Simukas 
į ir Genutė

Praėjusį sekmadienį vieti- 
Į nis radijušninkas Kezys pa
kvietė tik grįžusius iš Aus
tralijos ir Havajų Kudirkus.

Prašo Kezys Simuko papa
sakoti apie kelionę. O Simu
kas atsako, kad negalįs, nes 
dar negavo laikraščių ku
riuose aprašo pasakytas kal
bas. Bet vis tiek atsakinėjo į 
klausimus savo paprasta kal
ba: Reiškia, reiškia, reiš
kia—fantastiška, fantastiš
ka—Rusijos imperija, impe
rija, ir panašiai . . .

Su Simuku buvo atvykusi 
ir jo žmonelė Genutė. Ji
taipgi kelis kartus atsakė į 
Romuko (taip jie vieni kitus 
vadino) klausimus.

Mano patarimas Simukui: 
leisk Genutei kalbėti, o pats 
tik klausyk. Ji moka sudėti 
žodžius į sakinius. Rep.

BRIEFS
Bridges are 50 times more 

dangerous for motorists than 
highways, a report has 
shown. • More than 1,100 
deaths occur on bridges eve
ry year—with a vast majori
ty of them involving single 
vehicles only. * ♦ *

We are living in a period 
of great upheavals and chan
ges. The real cause of “Mia
mi” is the understanding 
that “freedom” without secu
rity has no meaning. After 
effects were serious. Many 
lost their lives with millions 
in damages to property. To 
this day federal, state and 
local governments have not 
found ways to remedy the 
situation. ♦ * *

Much of Walt Whitman’s 
(1819-1892) work and life has 
been unpublished and distor
ted in the United States. 
Now, however, Maurice 
Mendelson, a Soviet scholar, 
has set the record straight 
about this great, working
class poet. Mendelson re
searched and evaluated an 
astonishing amount of mate
rial, including some that has 
only recently been pu

blished, and paid close atten
tion to the social, cultural, 
political and economic condi
tions that influenced Whit
man’s thinking and writing, 
both in poetry and in prose.* * ♦

Margaret Petrick has 
moved from Dix Hills, N. Y. 
to an apartment in Linden
hurst, N. Y. She says in 
Lindenhurst the Senior Citi
zens Club is close by. They 
have many activities, so whe 
will not be too lonely.

* ♦ ♦
Helen Janulis called from 

Great Neck, Long Island. 
She came from Saint Peters
burg for 6 weeks rest. She 
has done an admirable job 
with the chorus there. She 
called about Anthony and 
said that people in St. Pete 
are very concerned, specially 
her mother.

“See you and Anthony at 
LDS convention” were her 
last words.

♦ ♦ ♦
Traveling season is in full 

swing. Many of our friends 
have gone to Lithuania al
ready and many are still 
going. Lucky people! Use

Tounst group from the United States, mostly Lithuanian 
American chorus leaders, visiting Lithuania recent years.




