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KRISLAI STUDENTAI KVIEČIA STREIKUOTI PRIEŠ KARĄ
Apie Kubos gyvenimą 
Kubiečiai myli Kastro 
“Peilio politika” 
Karas didina krizę 
Pasimatymas su Daunoru

— J. Gasiūnas —

K a n a d i e t i s ž u r n a 1 i st as 
Laytner nuvyko Kubon patirti 
apie Kastro režimo “nualintą 
ir apskurdintą šalį”, apie 
priespaudą ir žmonių nepasi
tenkinimą. Bet jis ten rado 
kaip tik priešingą padėtį.
4 Nors Laytner yra griežtas 

antikomunistas, vistiek savo 
įspūdžiuose pasakė daug tie- 
S(^.

Jis patyrė, kad “Fidel Kas
tro niekad nebus pašalintas. 
Ir atrodo, kad komunizmas 
Kuboje pasiliks visada”. Tie, 
kurie mano kitaip—klysta.

lion

Laytner rašo, kad kubiečiai 
atrodo gerai pavalgę, kiti 
perdaug nusipenėję. Maistas 
niekad nebuvo taip pigus, kaip 
dabar.

Darbininko atlyginimas vi
dutiniai siekia iki 200 pesų į 
mėnesį, o maistui praleidžia 
apie 15 pesų. Cukrų gauna 
beveik nemokamai. Nemoka
mai gauna drabužius.

Laytner nurodo, kad darbi
ninkai uždirba dabar daugiau, 
o praleidžia daug mažiau. 
Tiesa, kai kurių prekių dar 
vis stoka.

“Kubos milijonieriai .dabar 
paprasti žmonės”, rašo Layt.-K 

*tner. Jų palociai paversti į 
mokyklas ir kitas kultūrines 
įstaigas. Gražiausiuose vieš
bučiuose dabar darbininkai 
gyvena. Nei gemblerių, nei 
girtuoklių nesimato.

Neraštingumas visai panai
kintas. Taipgi prostitučių ne
bėra. Dabar buvusios prosti
tutės “patapo sunkvežimių 
vairuotojos, kareiviai, žmonos 
ir motinos”.

Kastro vardas labai popu
liarus tarp kubiečių. “Komu
nizmas Kuboje atrodo negali
mas nuversti”. Kuba nepa
taikauja nei Amerikai, nei 
Kinijai, nei Tarybų Sąjungai, 
teigia Laytner. Ji jaučiasi 
pilnai nepriklausoma.

Tūli kubiečiai dipukai, kaip 
ir lietuviški vaduotojai, visaip 
bando “išvaduoti Kubą”, bet 
nieko tuo neatsiekia. Net ir 
ginklo politika nevyksta. Tūli 
lietuviai vaduotojai griebiasi 
‘^peilio politikos”. Apie to
kius rašo Australijos vaduoto
jų leidžiamo laikraščio “Mūsų 
Pastogė” redaktorius V. Kazo
kas. Prašom pasiskaityti:

Tačiau gyvenime yra politi
ka, kuriai aukojama ir žmo-

veda

veik
Jie

tika, kurios vardan skerdžia
mi ir savieji, ir priešai, kuri 
ir savuosius padaro vienus ki
tiems priešais. Tokia politika 
yra tasai žmonijos organizme 
piktybinis vėžys, kuris 
prie katastrofos”.

Tokia politika susirgo 
visi vaduotojų vadeivos,
bando politiniai paskersti vi
sus tuos, kurie pasisako už 
bendravimą su Lietuvos žmo
nėmis, su Lietuvos kultūrinin
kais, atvykstančiais paviešėti 
Amerikoje.

“Piktybinis vėžys’’ ėda visus 
Vaduotojus. “Peilio politika” 
jiems nepadės, tik paspartins 
politinę mirtį.

t a "mt *i i" tz i "i• • • i* i 1* Washingtonas* 13 uni- JAV papilde Kambodijoje didelį versitetų studentų paskelbė 
savo atsišaukimtjžs. Jie kvie
čia studentus 1H kitus tai- 
kos kovotojus s įjr e i k u o t i 
prieš karo plėt^ną pietry
tinėje Azijoje. ' k

Praėjusį pirmadienį dau
gelio universitetu ir kolegi
jų studentų streikavo. Jie 
pasiuntė proteste rezoliuci- 

1, jo admi- 
įpgi ragino 
lyti prezi- 
^ambodijo-

kriminalizmą, sako TSRS
Maskva. — Dienraštis®-------------------------------

“Pravda” kaltina Jungtines 
Valstijas papildymu “di
džiulio kriminalizmo,” su
laužymu 1954 m. Genevos 
sutarties, kuomet įsiveržė į 
Kambodiją. Dabar naujas 
kri m i n a 1 i z m a s gula ant 
Jungtinių Valstijų pečių.

Ši avantiūra veda prie 
amerikinio imperializmo 
politikos susmukimo, rašo 
“Pravda.” Pasaulio liaudis 
dar labiau pasipiktinus 
agresyviais JAV žygiais.

TSRS premjeras Kosygi-

Demokratai kaltina 
Nixono administraciją

Washingtonas. — Demo
kratų partijos nacionalinis 
komitetas kaltina Nixono 
administraciją už plėtimą 
karo Pietrytinėje Azijoje. 
Kartu smerkia ir viceprezi
dentą Agnew, ginantį Ame
rikos agresiją Indokinijoje.

Tuo pačiu kartu buvęs 
prezidentas Johnsonas už- 
gyrė Nixono politiką Kam
bodijos klausimu;

Washingtonas

nas pasmerkė JAV agresiją 
Kambodijoje; teiks daugiau 
paramos partizanams.

Kinija taipgi smerkia 
JAV agresiją Kambodijoje, 
kaip JAV imperializmo “ne
suvaldomą kriminalizmą.”

600,000 dalyvauja 
tymsteriy streike

Washingtonas.— Tymste
rių streikas išsiplėtė per vi
są šalį. Jame dalyvauja 
apie 600,000 darbininkų.

Eiliniai tymsterių unijos 
nariai nepaklausė tymsterių 
unijos vadovybės, kuri su
tiko priimti $1.10 į valandą 
pakėlimą. Jie tęsia streiką, 
reikalaudami pakelti $1.65 į 
valandą.

Karakas, Venezuela. — 
Valencijoje 1,500 Fordo fa
briko darbininkų demons
travo prieš blogas darbo są
lygas, ilgas darbo valan
das, masinį darbininkų at
leidinėjimą ir kitus darbo 
sutarties1 nepaisymus. ••

JAV Kompartija kaltina Nixoną
Nixono administracijosNew Yorkas. — Komu

nistų Partijos nacionalinio politika subankrutavo Viet- 
Komiteto tarptautinių rei- name 
kalų sekretorius James vyksta, taikos visai nesima- 
Jackson ir nacionalinis or- to, karas praplėstas į visą 
ganizacinis sekretorius Da- Indokiniją. Tokia politika, 
niel Rubin paskelbė partijos 
pareiškimą JAV agresijos 
Kambodijoje klausimu.

Pareiškime sakoma, kad 
savo žygiu Kambodijoje 
Nixonas prasižengė JAV 
kons t i t u c i j a i ir paneigė 
Kambodijos nepriklausomy
bę, taipgi padidino bran
duolinio karo pavojų visam 
pasauliui.

, “vietnamizacija” ne-

kuri remia militarinius re
akcinius režimus, niekur 
negali laimėti prieš Vietna
mo, Laoso ir Kambodijos 
liaudies siekimus pašalinti 
fašistines diktatūras ir iš
kovoti savo šalims laisvę.

jas prez. Nixomi 
nist r aci j ai, ta 
Kongresą sulajj 
dento agresiją* j 
je.

Kai kuriose jį 
ei j a ir kari u am

tetose poli
pe n ė buvo 

naudojama prfe| streikie- 
rius. Susikirtinwse yra su

žeistų ir daug areštuotų. 
Ohio milicija užmušė 4 stu
dentus—2 vyrus ir dvi mer
ginas.

Taikos kovotojai ruošia 
nacionalinę demonstra c i j ą 
šalies sostinėje gegužės 9 d.

Gegužės 30 d. dekoraciją 
šventėje bus ruošiamos tai
kos demonstracijos visoje 
šalyje.

Vietnamo kare jau žuvo 
daugiau kaip 49,000 ameri
kiečių, daugiau kaip 100,000 
Pietų Vietnamo kareivių. 
Kada bus tam galas?

Karo plėtimas sudaro tre
čiojo pasaulinio karo pavo
ju.

ra—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dešimtys tūkstančiąĮ jaunuoliu 
demonstravo prieš karą

Studentu streikas prasideda

Ekonomas Pierre Rinfret, bu
vęs Nixono patarėjas 1968 m. 
rinkimų vajuje, dabar kalbė
damas bankininkams pasakė:

Jeigu Vietnamo karas ir to
liau bus plečiamas, “mes tu
rėsime blogiausią padėtį—-di
delę infliaciją, aukštas pinigų 
ratas ir didelį nedarbą,’’ 
Amerikos ekonomika pergy
vens krizę.

Vietnamo karas jau pra
plėstas į visos Indokinijos ka
rą. Amerikiečiai jau kariau
ja Laose, Kambodijoje. Ame
rikos lėktuvai vėl pradėjo 
bombarduoti šiaurės Vietna
mo teritoriją. Karui nesimato 
galo.

Arabų moterys remia 
badaujančius kalinius

1 Aman.— Jordanijos sos
tinėje daugiau kaip 2,000 
arabų moterų demonstravo 
už solidarumą su badaujan
čiais arabais kaliniais Izra
elio kalėjimuose.

Izraelio kalėjimuose yra 
11,000 kalinių. Tik 800 ka
linių buvo teisiami militari- 
niame teisme. 400 kalinių 
tebėra kalėjimuose nuo 1948 
metų.

Kas gi nenori pasimatyti su 
įžymiu Lietuvos operos daini
ninku Vaclovu Daunoru?

Ta proga bus ši sekmadie
nį Laisvės salėje. Gerai pasi
vaišinsime ir kartu išgirsime 
Daunorą dainuojant.

Pasimatysime sekmadienį 
kultūrinėje ir vaišingoje iškil
mėje. Kartu palinkėsime gar
siajam dainininkui laimingos 
kelionės grįžti į Vilnių.

Žemėtvarkininkams-- 
pirmoji vieta

Vilnius. — Gegužės Pir
mosios išvakarėse respubli
kinio Žemėtvarkos projek
tavimo instituto kolektyvą 
pasiekė džiugi žinia.

Pagal šių metų pirmojo 
ketvirčio visasąjunginio so
cialistinio lenktyniavimo re
zultatus Lietuvos žemėtvar
kininkams pripažinta pir
moji vieta kitų broliškų res
publikų giminingų institu
tų tarpe ir paskirta pinigi
nė premija. ELTA

New Haven, Conn. — Ge
gužės 1, 2 ir 3 dienomis de
šimtys tūkstančių jaunuolių' 
suvyko protesto demons
tration prieš karo plėti
mą ir juodųjų pantherių 
persekiojimą. Jie reikalavo 
panaikinti pantheriams ruo
šiamą teismą.

Prieš demonstrantus bu
vo sumobilizuotos militari- 
nės jėgos: policija, 6,000 
valstijos milicijos ir 4,000 
federalinių paratruperių ir 
marinų. Per tris dienas jie 
saugojo demonstr u o j a n t į 
jaunimą, bet neturėjo ką 
veikti, nes visą laiką de
monstrantai užsilaikė tvar
kingai, o tie, kurie bandė 
kelti triukšmą, buvo nura
minti.

Demonstrantai prisiekė 
mobilizuoti visas jėgas ko- : 
vai prieš karą ir pantherių ’ 
persekiojimą. Kova turi bū
ti laimėta, jie sakė.

Areštuoti už taiką 
meldžiantis

Washingtonas. — 75 tai
kos kovotojai areštuoti, 
kuomet jie suklaupę prie 
Baltųjų Rūmų meldėsi, už 
taiką, kad Indokinijoje ka
rą baigtų.

Tarp areštuotųjų buvo ir 
dr. Benjamin Spock. Jis va
dovavo protesto demonstra
cijai prieš Nixono paskelb
tą invaziją Kambodijoje.

-Daugiau:prieš Nixono agresiją Kam- 
1 bodijoje ir prieš policijos 
bei milicijos terorą, kurio 
pasėkoje Ohio valstijoje bu
vo užmušti keturi studen
tai.

37 kolegijų ir universite
tų prezidentai pasiuntė laiš
ką prez. Nixonui, raginant 
jį tuoj baigti karą pietry
tinėje Azijoje.' Jie nurodo, 
kad karo' tęsimas neša su
irutę ir - krizę į kolegijas, 
universitetus ir kitas moks
lo įstaigas. '

į ir univer- 
t studentų 
rodo, strei-

Washington# 
kaip 100 kolėgi, 
si te tų jau apirų 
streiko. Kaip ai 
kas gali pasiektivvisas kole
gijas ir universft’etus. Kai 
kur į streiką įtraukia ir 
vidurinės mokyklos.

Nacionalinės Studentų Są
jungos vadovybė paskelbė, 
kad nacionalinis streikas 
prasideda su g'egužės 5 d. 
V• i e<t n ai m O' i < rforatoriumo 
komitetas ir kitos prieška
rinės organizacijos pasisakė 
už streiką ir kitokias kovas

Gegužes 1-osios demonstracijos

Sveikiname viso pasaulio 
motinas!

Gegužės dešimtoji — motinai pagerbti diena. Šie
met ypač Amerikos motinoms yra istorinė diena. Šimtai 
tūkstančių jų sūnų, apginkluoti moderniškiausiais masi
nio žmonių žudymo pabūklais, pasiųsti už dvylikos tūks
tančių mylių į kraštus, kurie nėra rankos pakėlę prieš 
mūsų šalį, žudyti jų žmones ir patiems žūti. Sekmadie
nį, kai milijonuose Amerikos šeimų sūnūs ir dukros svei
kins ir karštai bučiuos savo motinas, Vietname ir Kanj- 
bodijoje amerikiečių armijos sės mirtį ir sunaikinimą. 
Šimtais kris vietnamiečiai, kambodiečiai ir amerikiečiai.

Ir dar vis galo nesimato. Dar bus daugiau aukų, dar 
daugiau Amerikos motinų sūnų padės savo galvas tų 
kraštų džiunglėse. Tokios baisios beprotybės pasaulis 
dar nebuvo matęs.

O, Motinos! Kur jūs bebūtumėt ir begyventumėt, 
rimtai pagalvokite. Rimčiausiai pagalvokime visi, kurie 
sekmadienį gerbsime motinas. Visų lūpose turi garsiau
siai skambėti šūkis:

Galas šiam karui!
Mūsų sūnūs turi būti sugrąžinti į namus!
Tegu gyvuoja pasaulinė taika!
Tegu gyvuoja motina!
Karščiausi sveikinimai visoms motinoms visame pa

saulyje !

Miestams reikia trilijono doleriu; 
karą dabar reikia baigti

nių ir gyvennamių statybai, 
transportacijai ir t. t.

Karams Amerika galėjo 
išleisti trilijoną dolerių, tai 
kodėl savo žmonių gerovei 
negali tokios pat sumos iš
leisti? Cavanagh ragina 
nieko nelaukiant baigti 
Vietnamo karą ir karo fon
dus panaudoti žmonių ge-

W ashingtonas.—Kongre
sui liudijo buvęs Detroito 
majoras Jerome Cavanagh, 
kad Jungtinių Valstijų mies
tams būtinai reikia į 10 me
tų mažiausia trilijono dole
rių (tūkstančio bilijonų).

Dabar miestai merdi ir 
jie be reikalingos pagalbos 
dar labiau merdės'. Fondai 
reikalingi kovoti oro tekši
mą, naujų mokyklų, ligoni-

hoje daugiau kaip 100,000 
dalyvavo demonstracij oje. 
Kituose Čekoslovakijos 
miestuose taipgi buvo su-s 
ruoštos demonstracijos.,

Jordano sostinėje' Amane 
keletas tūkstančių dalyva
vo gegužinėje demonstraci
joje.

Demonstracijos įvyko vi
sose socialistinėse šalyse, 
taipgi daugelyje ir kapita
listinių šalių. Gegužiniuose 
šūkiuose kova prieš karą, 
už taikos išlaikymą visur 
skambėjo. Daugelyj šalių 
reakcinės valdžios griežtai 
uždraudė minėti tarptauti- 
nę darbo žmonių šventę, bet 
ir ten buvo slaptai ta diena 
minėta, kovos vėiavos iškėl-

Maskva. — Gegužės 1 d. 
visoje Tarybų Sąjungoje 
įvyko didžiulės demonstra
cijos minint tarptautinę 
darbo žmonių šventę. Mask
voje demonstracija tę s ė sj 
trejetą valandų. Buvo at
vykę iš užsienio daugiau 
kaip 90 darbo unijų ir ko
munistų partijų delegacijų. 
Demonstracijoje nebuvo mi- 
litarinio parado. Dominavo 
šūkiai už taiką.

Varšuvoje ir kituose Len
kijos’ miestuose įvyko de
monstracijos. Kai Lenki
jos vadas Gomulka pasmer
kė Amerikos agresiją Kam
bodijoje, trys JAV diplo
matai apleido demonstraci
jos diplomatų vietą.

Nepaisant lietingo oro, Če
koslovakijos sostinėje P ra- ta, atsišaukimai paskleisti.

Kosyginas pasmerkė Nixoną
Maskva. — TSRS premje- lavimo konferencijai, Viet- 

ras Kosyginas turėjo spau
dos konferenciją, kurioje 
dalyvavo apie 350 kores
pondentų ir diplomatų.

Kosyginas aštriai smerkė 
Nixoną už invaziją į Kam- 
bodiją. Jis aiškino, kad toks 
žygis sudaro pavojingą 
tarptautinę padėtį, kuri ga
li žymiai pakenkti- nusigink-

namo taikos deryboms Pa
ryžiuje ir kitiems svar
biems pasitarimams.
Tarybų Sąjunga, Kosygi

nas sakė, negali pasyviai į 
tai žiūrėti. Ji teiks dar 
daugiau paramos kovojan
tiems prieš Amerikos agre
siją partizanams.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonais. — Kambodijo

je atidaryti dar du nauji liai paskelbta, 
—• Viso dabar tenai pereįtą savaitę Vietna-frontai.
veikia net septyni frontai. 
Operacijas veda daugiau 
kaip 50,000 amerikiečių ir 
Saigono kareivių. Daug 
miestelių ir kaimų nušluota 
nuo žemės paviršiaus. Daug 
vietos žmonių yra užmuštų.

Washingtonas. — Oficia- 
kad per-

me krito dar 123 amerikie
čiai — tai gerokai daugiau, 
negu savaitė pirmiau.

Ketvir-Washingtonas.
tadienį protestavimui prieš 
karą buvo uždaryta 80 di
džiųjų kolegijų. Studentų 

rovei, o ne jų naikinimui, streikas plečiasi.

Montgomery, Alabama.— 
Demokratų partijos nomi
nacijoje į gubernat o r i a u s 
vietą daugiau balsų surin
ko dabartinis gubernatorius 
Brewer, negu Geo. WallAce. 
Tai laikoma pastarajam di- 

' dėlių pralaimėjimu.
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Pavojinga militarine avantiūra
TAI, kas protingų stebėtojų buvo seniai numatyta, 

jau įvyko. Jau didžiulės amerikiečių ir Saigono armijos 
kariauja Kambodijos žemėje, naikindamos viską, kas 
pasitaiko jų kelyje. Jos jau prasiskynė sau kelią per de- 
setkus mylių ir, kaip šiuos žodžius rašant atrddo, trau
kia pirmyn be didelio pasipriešinimo.

Prezidentas Nixonas Amerikos ir pasaulio žmones 
ne tik suvylė, bet ir apgavo. Tik dešimt dienų prieš in
vaziją, jis žadėjo ištraukti iš P. Vietnamo 150,000 ameri
kiečių kareivių ir visomis jėgomis siekti taikos, karo 
baigimo. O štai nauja invazija, nauja avantiūra, po 
kojomis sutrempta nauja, neutrališka šalis. Net Kon
gresas nieko nežinojo apie šį baisų žygį. Nieko pana
šaus nėra buvę Amerikos istorijoje. Tokios apgavystės 
Amerika dar nebuvo mačiusi.

Kuo šis karo išplėtimas į naują šalį aiškinamas ir 
teisinamas?

Neapsirikime, mūsų prezidentas tebemaitina mus 
tomis pačiomis gražiomis frazėmis apie siekimą “teisin
gos taikos,” apie gelbėjimą amerikiečių gyvybių Vietna
mo džiunglėse, apie troškimą karą sutrumpinti ir už
baigti. Jos jam reikalingos apmaskavimui tikrųjų tikslų.

Pranešdamas, kad jis pasiuntė didžiulę amerikiečių 
armiją į Kambodiją, prezidentas Nixonas Ameriką ir 
pasaulį įtikinėjo, kad tai reikalinga Vietname esančių 
amerikiečių gyvybės apsaugojimui, ir kad tos invazijos 
vienintelis tikslas—likviduoti Kambodijoje prie pat Viet
namo sienos tas “šventvietes,” kuriose Vietnamo liau- 
diečiai pasislepia ir iš kurių užpuldinėja mūsų militari- 
nes jėgas Pietų Vietname. Tų šventviečių likvidavimas, 
girdi, sutrupins karą ir priartins tą dieną, kada mūsų 
sūnūs galės sugrįžti namo.

Bet niekas tuo jo invazijos teisinimu netiki. Tai 
gryniausia apgavystė. Pav., teisindamas invaziją, jis 
pirštu rodė į tas “šventoves” arba “slėptuves” prie pat 
sienos. Bet kai amerikiečių ir Saigono armijos įsiveržė, 
ten prie sienos nesurado—bent nesigyrė suradusios — 
nors vieną ko nors vertą “šventvietę.” Bet vietoję ten 
prie .sienos ir sustoti-, -tos armijos veržiasi vis giliau ir 
giliau. Kai šie žodžiai pasieks skaitytoją, jos jau gal bus 
okupavusios visą pusę Kambodijos. Ar neapgaudinėjo 
Amerikos žmones prezidentas, kai jiems sakė, kad jo tiks
las tik likviduoti tas “gūštas” prie Vietnamo sienos ir 
paskui vėl sugrįžti į Vietnamą?

O kaip su tomis “šventvietėmis”? Kokia čia logika? 
Daleiskime, kad jos buvo arba yra. Jas čia likviduosi, 
arba iš čia jas išvarysi, jos pasitrauks giliau į Kambo
diją.. Tuo būdu reikės jas “vytis,” prisieis užimti visą 
Kambodiją. Paskui seka Laosas. Ta pati istorija 
pakartota. Jas iš ten išvysi, jos atsidurs Kinijoje, 
kas bus tada? Reikės užimti ir Kiniją!

Lygiai taip beprotiškai sapnavo Hitleris ir jo
litariniai patarėjai. Užims jis Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Vengriją, Prancūziją, Angliją, paskui Tarybų Sąjungą, 
ir visas pasaulis turės vokiečiams pasiduoti.

Nixonas zir kalbėjo kaip galingiausias diktatorius, o 
ne kaip prezidentas. Tik “aš” ir “aš”: “Aš priėjau iš
vados,” “aš nusprendžiau,” “aš įsakiau mūsų armijai žy
giuoti į Kambodiją,” “aš persergėjau Hanojų, kad jis 
turi mūsų klausyti,” “aš tą patį sakiau visiems, kad ma
no vadovaujama Amerika prieš nieką nenusilenks,” kad 
“niekas jos nepažemins, neįžeidinės ir neprivers išsikraus
tyti iš Vietnamo.” Vis tik “aš,” “aš” ir dar kartą “aš”... 
Kur mūsų Kongresas? Kur Konstitucija, kurioje sako
ma, kad tik Kongresas gali ir turi teisę skelbti karus? 
Nė žodelio apie tai, tartum tokių įstaigų mes neturime.

Su pasibaisėjimu Amerikos liaudis sutiko išplėtimą 
karo į Kambodiją. Milžiniškoje daugumoje net komer
cinė spauda smerkia tą baisų žygį. Jau net toks kapi
talistinis dienraštis kaip “The New York Times” su 
pasipiktinimu pasmerkė invaziją ir karo išplėtimą. Įžy
miausi senatoriai vienas po kito pasmerkia ir atmeta 
visus prezidento pasiteisinimus. Sujudo jaunimas. Aukš
tosiose mokyklose verda prieškarinės manifestacijos. Jau 
daugelyje vietų nacionalinė gvardija vartojama studen
tams malšinti. •.

Pavojus greitas ir didelis. Vietnamo karą mūsų 
prezidentas gali paversti nauju pasauliniu gaisru!

svarbus įvykis Airi- 
žmonių gyvenime, 
už socialines ir na- 
teises, už savo ša- 
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LIETUVOS LIAUDIES 
VADAS APIE AIRIJOS 
KOMUNISTUS IR 
LIAUDIES KOVAS

Lietuvos Komunistų Par
tijos pirmasis sekretorius 
Antanas Sniečkus šių me
tų kovo mėnesio pradžio
je dalyvavo Airijos ko
munistų suvažiavime. Tai 
būta labai svarbaus sąskry
džio, Apie šį istorinį įvykį 
A. Sniečkus rašo Vilniaus 
“Tiesoje” (bal. 23 d.). Čia 
seka kai kurios iš jo to 
straipsnio pastabos. Snieč
kus rašo:

Š. m. kovo 15 d. Belfaste 
įvyko Ypatingasis Airijos Ko
munistų partijos suvažiavi- 
vimas. Šiame suvažiavime bu
vo priimtas nutarimas sujung
ti dvi marksistines-leninistines 
partijas — Airijos Darbo par
tiją ir Šiaurės Airijos Komu
nistų partiją — gyvavusias ša
lies pietuose (Airija) ir šiau
rėje (šiaurės Airija).

Tai yra 
jos darbo 
jų kovoje 
cionalines
lies nacionalinę 
mybę.

Airijos vieningos Komunistų 
partijos suvažiavimo Rezoliu
cijoje nurodoma, kad 
Airijos liaudies kovoje 
Anglijos imperializmą
dėjo naujas etapas. Praėjusių 
metų įvykiai Olsteryje rado 
atgarsį visoje šalyje, suakty
vino visos liaudies kovą.

Atkūrus, vieningą 
Komunistų partiją, 
darbo žmonės dabar 
darbininkų' klasės ir
fermerių vieningą organizaci
ją. Jos atgimimas yra tęsinys 
tos kovos, kurią pradėjo 1933 
m. sukurtoji Komunistų parti
ja. Tiek Šiaurės Airijoj Ko
munistų partijos,. • tiek Darbo 
partijos sūnūs ir dukros vie
nodai buvo kankinami kalėji
muose, nepalūžo dvasia kovo
je už geresnę Airijos tautos 
ateitį. Jos nariai dalyvavo ir 
aršiuose klasiniuose mūšiuose 
Ispanijoje. x

Suvažiavimas iškėlė progra
mą, reikalaujančią pramonę 
perduoti į valstybės rankas, 
nacionalizuoti bankus ir drau
dimo kompanijas, nacionali
zuoti užsienio įmones, anu
liuoti Anglijos—Airijos susita
rimą dėl prekybos, kuri dabar 
vyksta monopolistinio kapita
lo naudai; išvystyti prekybą 
su visomis šalimis ir ypač su 
socializmo šalimis; išdalyti 
stambių fermų žemę smul
kiems fermeriams ir beže
miams valstiečiams, užtikrinti 
visapusišką žemės ūkio koo
peratyvų vystymą; sukurti ne
mokamą visapusiškai išvysty
tą medicininio aptarnavimo 
sistemą; sudaryti visiems gali
mybę įsigyti išsilavinimą iki 
universiteto įskaitytinai, už
tikrinti visiems žodžio, susi
rinkimų ir kitų demokratinių 
teisių laisvę; vieninga visos 
Airijos politika paskelbti ne
utralumo 'politiką, solidarumo 
su visais, kas kovoja prieš im
perializmą, politiką.

Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją apie Airijos vieningos 
Komunistų partijos sukūrimą, 
paskelbė deklaraciją “Airijos

“Kaip danguj, taip ir žemeje”
KAINŲ kilimas ir infliacija pagaliau išjudino Ame

rikos organizuotus darbininkus. Nebėra tos dienos; 
kurioje nepasirodytų kur nors koks nors naujas streikas.

Bet mūsų šalis nėra išimtis. Pasirodo, kad ir ka
pitalistinėje Europoje visur vystosi masinis esama padė
timi nepasitenkinimas. Štai gegužės 4 dieną “The New 
York Times” korespondencijoje iš Paryžiaus Clyde H. 
Farnsworth rašo:

“Nuo valstybės operuojamų geležies rūdos kasyklų

Komunistinis manifestas”, pri-] galėjusi baisi “peilio politi
ka”. Jis sako:

“Tokia politika vadovaujan
tis, neliks jokių kitokių prie
šų — mes patys jei neišsisker- 
sime, tai tikrai patys vieni ki
tus išspardysime į visus ketu
ris vėjus. Ir kuo tada remsis 
ta didžioji politika, kai beliks 
tiktai peilis sustirusioje ran
koje ?

Tačiau peilio politikos apa
štalai nežino sąžinės ir ja ne
sivadovauja. Jų misija drum
sti, kurstyti vienus prieš kitus 
ir griauti. Pagal juos geriau 
tegu nieko nelieka, jei tik ne 
pagal mus!”

“K.” redaktorius nuo sa
vęs priduria:

“V. Kazokas, aišku, turi 
galvoje Australijos lietuvių 
gyvenimo reiškinius, betgi 
kiekvienas apsidairęs leng
vai pastebės, kad tokių 
“peilio politikos” šalininkų 
netrūksta ir JAV 
viams.”

ėmė Komunistų partijos įsta
tus.

Suvažiavimas taip pat priė
mė rezoliuciją, kuria smerkia
ma Amerikos agresija Vietna
me. Jo delegatai taip pat pa
rėmė socialistinių šalių inicia
tyvą sušaukti bendrą Europos 
pasitarimą saugumo klausi
mais. Labai pakiliai suvažiavi
mas patvirtino pareiškimą V. 
Lenino gimimo 100-osioms me
tinėms.

Skaito-

Lietuvos 
ji buvo

TARYBŲ LIETUVOJE 
GRAŽIAI RŪPINAMASI 
DAILŪS REIKALAIS

Vilniaus “Tiesoje” (bal.26 
d.) rašoma apie gražiai pra
vestą dailės savaitę ryšium 
su Lenino gimimo 100-jų 
metinių minėjimu, 
me:

Pasibaigė tradicinė 
dailės savaitė. Kokia
šįmet! Kokį vaidmenį suvaidi
no, propaguojant tarybinio 
meno laimėjimus! Kaip padė
jo patiems dailininkams ge
riau pažinti gimtąją žemę! 
šiems klausimams aptarti į 
Dailininkų sąjungos rūmus bu
vo susirinkę skulptoriai, tapy
tojai, grafikai, taikomosios-de
koratyvinės dailės meistrai, 
dailėtyrininkai.

Apibendrindamas savaitės 
rezultatus, organizacinės ko
misijos pirmininkas P. Gudy- 
nas nurodė, kad 70 dailininkų 
buvo pasklidę po visą respub
liką, susitiko su darbo žmonių 
atstovais 22 rajonų centruose 
ir kaimo vietovėse. Respubli
kos sostinėje ir periferijoje 
iškilmingai buvo atidaryta be
veik trisdešimt profesionalio
sios dailės ir liaudies meno pa
rodų.

Nuoširdžiai dailės savaitės 
metų padidėjo. / dailėtyrinin
kai, jų paruostos paskaitos 
apie Lenino paveikslą lietuvių 
dailėje ir kitais leninianos 
klausimais ‘buvo gerai pritai
kytos įvairioms auditorijoms, 
susilaukė didelio susidomėji
mo.

Įdomiai praėjo originalus 
vaikų piešimo konkursas Pa
nevėžyje. Buvo sustabdytas 
eismas, ir vąikai spalvotomis 
kreidomis piešė tiesiog ant as
falto.

Akmenės, Biržų, Kapsuko, 
Alytaus, Šiaulių ir daugelio 
kitų rajonų partiniai ir tary
biniai vadovai nuoširdžiai dė
kojo už įdomius susitikimus, 
paskaitas, parodas, kvietė dai
lininkus dažniau lankytis kai
mo mokyklose, kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose, pramo
nės įmonėse. Ypač daug šiltų 
padėkos žodžių tarė rokiškė
nai, kuriems dailės savaitės 
dalyviai atvežė skulptoriaus 
N. Petrulio padovanotą V. Le
nino biustą.

(bal.

“VEIKSNIAI” IR 
“PEILIO POLITIKA”

Bostono ‘^Keleivis”
29 d.) cituoja Australijos
“veiksnių” leidžiamo' lape
lio redaktoriaus V. Kazoko 
apie jų tarpe peštynes. At
rodo, kad ten prasideda vi
sų galų suirimas. Kazokas 
skundžiasi, kad jų tarpe įsi-

šiaurinėje Švedijoje iki plačiai išsidėsčiusių Fiat fabrikų 
Turine, visa Vakarų Europa pergyvena neautorizuotų 
streikų epidemiją, parodančią augantį darbininkų nepa
sitenkinimą jų darbo unijų tradicine vadovybe.

Infliacija, kuri vargina europiečius nemažiau kaip 
amerikiečius, paskatino darbininkus reikalauti aukštes
nių algų ir geresnių darbo, sąlygų. Bet tas kovas veda 
eiliniai darbininkai fabrikuose ir kasyklose, o ne darbo 
unijų vadovybė.” ;

Darbo unijų vadai, daugumoje, tiek čia Amerikoje, 
tiek Europoje yra gerai apmokami ir pasitenkinę esama' 
padėtimi. Jų nevargina infliacija ir aukštos kainos. 
Jie norėtų, kad kasyklose ii*'fabrikuose viešpatautų ra
mybė. : Bet eiliniai darbininkai nebeturi kantrybės...

lietu-

SIŪLO IR PRAŠO 
BAIGTI KOMEDIJAS

O pabėgėlių Žurnalistų 
sąjungos pirmininkas Vy
tautas Alantas • žurnale 
“Akiračiai” šitaip rašo:

Tai yra antra didžioji pro
blema, kuri per paskutinį de
šimtmetį dominavo viešojo gy
venimo scenoje. Kiek tuo 
klausimu prikalbėta, prisiner
vinta, prirašyta, paskelbta re
zoliucijų, pamokymų, patari
mų, pasmerkimų, protestų! 
Per šalį žiūrint atrodo, lyg 
mės būtume pasišovę vaidinti 
kažkokią nesusigaudymų ko
mediją !

Mes rašome laiškus į Lie
tuvą, jie mums rašo į Ameri
ką, mes jiems siunčiame 
siuntinius, -prie progos va
žiuojame jų aplankyti, jie at
važiuoja aplankyti' mūsų, mes 
gauname (t. y. kas nori) iš 
Lietuvos knygų ir spaudos, vi
si tyli, niekas nieko nesako, 
bet ligi tik atvažiuoja iš Lie
tuvos koks menininkas ir su
ruošia koncertą, ir mes tuoj 
pradedame “veikti”: susiū
buoja nepalankiai mūsų viršū
nės, ir ima drumstis apačios. 
Kažkas panašu į bičių psi
chologiją. Jos rūsčiai suūžia, 
kai kumšteli į avilį. Ar nebū
tų metas baigti tas komedi
jas?

Bet atrodo, kad su V. A- 
lantos balsu visiškai nesi
skaito už jį daug aukštesni 
“veiksniai”. Jų paskelbta 
“vaina” dainininkui Norei
kai buvo tiktai vaikų žais
las, palyginus su jų paleis
tomis patrankomis prieš 
dabar Jungtinėse Valstijose 
besilankantį dainininką Va
clovą Daunorą. Juo toliau, 
tuo didesniais ir aršesniais 
komedijantais jie darosi.

Gaila Alantos pastangų 
jiems kuprą ištaisyti.

Lazeris peršviečia 
kraujagysles

Anglų mokslininkai atliko 
ban d y m u s, peršviesdami 
žmogaus kūną. Pavyzdžiui, 
šimto milivatų galingumo 
helio-neono lazerio spinduliu 
peršvietus žmogaus ranką, 
paprastu fotoaparatu gali
ma padalyti rankos krauja
gyslių nuotrauką. Su rent
geno spinduliais tai praktiš
kai neįmanoma.

Gal būt, greitai lazerio 
aparatu bus galima nusta
tyti kraujagyslių patologi
nių pakitimų diagnozę. O 
tai labai svarbu, nes širdies 
— kraujagyslių ligos šian
dien sudaro didžiausią grės
mę.

Šiuos žodžius rašant, ži
nios vis aiškėja, kad JAV 
nusisprendžia ikarą plėsti 
Indokinijoje. Vietoje baigti 
karą Vietname, jį plečia į 
Kambodiją, Laosą, o jei pri
sieis, tai ir į Kinijos Liau
dies Respubliką, kad ją su
naikintų pirmiau, negu ji 
taps daugiau pavojinga 
JAV interesams.

Jau daug kartų skamba 
TV ir komercinėje spaudo
je obalsiai: “Statykime 
naują pasaulį dabar...” 
Kokį naują pasaulį siūloma 
statyti? Mūsų viceprezi
dentas Spiro T. Agnew be 
pertraukos maršrutuoja per 
visą šalį su misija pulti pa
žangųjį judėjimą.

Kiek la.’ko atgal buvo siū
lyta (per reakcionierius), 
kad eikvoti laiką Vietname 
net nėra reikalo, “reikia su
lyginti s u žeme Kinijos 
Liaudies Respubliką, nu
stumti ją į akmens gadynės 
laikus.” Susilaikyta nuo to
kio žygio tik todėl, kad ČIA 
matė esant galimu sukurti 
karą tarp Tarybų Sąjungos 
ir KLR, o kuomet tos dvi

niautis, tai JAV jau turės 
progą vieną iš jų pribaigti.

Izraelis jau kaltina Tary
bų Sąjungą ne tik už da
vimą kariškų orlaivių ara
bams, bet ir lakūnų, kurie 
j a u neprileidžia Izraelio 
orlaivių sėkmingai mėtyti 
bombas ant arabų. Ar toks 
kaltinimas pamatuotas ar 
ne, bet jis daug reiškia. No
ras įtraukti JAV į tą žy- 
dų-arabų ugnį. Izraelio va
dovybė nė tiek nesupranta, 
kad jai būtų geriau šiuo 
laiku nusiraminti, ‘ nes iš 
JAV didelės pagalbos ne
gaus, jos turi gana darbo 
Vietname, o dar daugiau 
turės, kuomet išplės karą 
visoje Indokinijoje. *

Kaip užburta šiuo laiku. 
Visos nelaimės- susikaupė: 
Infliacija, nedarbo didėji
mas, naftos-aliejaus išsiver
žimai povandeniniuose šuli
niuose, ir užteršimas ne tik 
marių, bet ir tekančių upių. 
Griežti streikai ir profsą
jungų išstojimai reikalauti 
algų pakėlimo, nes infliacija 
siūlo badą.

Galiau, karo plėtimas t(5 
kiose sąlygose už 10,000 
mylių nuo savo sausžemio 
ir manyti jį laimėti? Kū^ 
dikiai pasirinktų geriau.^. 
Jei jau ten kariaujama nuo 
1961 metų ir iki šiol nieko 
panašaus į laimėjimą nebu
vo, tai kaip bus galima lai
mėti, praplotus frontą dar 
kelis šimtus mylių? Taip 
pralaimėjo Hitleris, Napole
onas ir kiti.

Nixono politika, kaip ir 
Johnsono, eina pagal ČIA 
direktyvas. Tiesa, ČIA di
rektyvos pasitarnavo su- 
krušinti komunistinį judė
jimą Indonezijoje, Graiki
joje, Dominikoje ir kai ku
riose Lotynų šalyse, bet jos 
mirtinai suklupo Kuboje, 
Čekoslovakijoje, nepavyko 
Lenkijoje, o dar prasčiau iš
ėjo Nigerijoje (Afrikoje). 
Ten buvo įkurta taip va
dinama Biafra. Tai buvo 
savanaudžių planas papir
kimais valdyti. ČIA ir vi^ 
šoki misijonieriai ten įsi-/ 
kraustė ir valdė liaudį. įky
rėjo iki kaulo, ir liaudis iš
gujo juos laukan.

Ko galima tikėtis namie 
(JAV) ? Visi politikai tikri
na, kad jei karas Azijoje 
bus plečiamas, tai namie 
bus didesnė kova, ne tik 
jaunimas priešinsis stoti į 
karą, bet viskas pradės 
krikti. Infliacija dar la
biau didės, kainos dar aukš
čiau kils ir kovos aštrės.

Akcijų birža Wall gatvė
je New Yorke krinta že
myn nesulaikomai. O tas 
labai jaudina ir mūsų pre
zidentą Nixoną. Jis jau pa
sižadėjo kalbėti per TV ir 
pasakyti visiems, kad pirk
tų akcijas... nes laikai to
kie 'geri.'.. Ir jis pirktų, 
“jei pinigų turėtų”... O 
pinigų maišai žino, ka d>-, 
ro su savo pinigais. Girdai-’ 
jome ne kartą ir buvusį 
prezidentą Johnsoną kal
bant apie gerus laikus. Sa
kydavo : “Geriausi laikai, 
kokie yra buvę Amerikoje.” 
Na, ir išsinešdino per užpa
kalines duris...

Artėja sunkios, sunkios 
kovos Amerikoje.

Dzūkelis
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MEDIKO NUOSTABA
Dažnas, pažvelgęs į žvaigždėtąjį dangų, 

Į jo gelmę beribę,
Apstulbsta, nustėrsta, lyg vaikas nustemba 

Visatos didybe.

O tu prožektoriume, skalpelį ėmęs į ranką, 
Apstulbai be žado,

Kad palytėti tari didesnę paslaptį tenka — 
Išmintį pirmapradę.

Koks genialus inžinieriaus protas slypi 
Konstrukcijoj kaulų!

Kokie cheminiai junginiai įvairialypiai — 
Ląstelių pasauly.

Jose vykstančių procesų kol kas neiššifruoja 
Laboratorijos institutų,

Atsitrenkia akademikai su plauku žiluoju 
Į jų sandaros kliūtį.

Ir ligšiol perprast negali kibernetikai garsūs 
Kompiuterių neuronų,

Ordinuoti mokslinčiai, genialūs, narsūs, — 
Bejėgiai it gnomai.

Kaip smegenys — be lempų, be antenų gyvos — 
Išspinduliuoja mintį!

Kaip žievėje milijoninis video-archyvas 
Idėjom sušvinta

Ir tau rodos—didesnis šis žmogaus kūno stebuklas,
Nei žvaigždėtieji plotai! /

Ir suvirpa tavo rankos, ieškančios, buklios, 1
Prieš šį gamtos majestotą! 
Išminties majestotą!.. *

J. AkHa
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Brone ir Valteris Keršuliai iš tikrųjų reikia pamatyti,

Mudviejų viešnage Lietuvoje
kad galima būtų Įsivaizduo
ti, kokia puiki vieta parink
ta Rojaus kapui. Nuo kapo

Keletas pastabu del “Draugo” straipsnio 
“Lietuvos aukštojo mokslo sidabrine sukaktis”

(Tęsinys)
* . Įdomūs susitikimai

^Je tik Įdomias vietas mu
du lankėme — mudviem bu
vo sudaryta progų susitik
ti ir su įdomiais ir svar
biais žmonėmis. Ir taip, vos 
Vilniuje atsiradę, per lie
pos minėjimus susipažino
me su Tarybų Sąjungos did
vyriu Užpalių. Pas Užpa
lius buvome net vakarienės 
pakviesti. Vėliau esame lan
kęsi ii- užmiestyje esančia
me jo darže, kur šalimais— 
Jurgaičio darže vaišinomės 
nusirpusiomis braškėmis.

Vieną dieną su L. Kapo
čium užsukome pas Eidu- 
kaitytes. Įdomios tai mo
terys — 3 seserys revoliu
cionierės, pradėjusios dirb
ti komunistinį darbą dar 
buržuazijos laikais. Lankė
mės R. Šarmaičio vadovau
simame Partijos istorijos 
institute. Buvome susitikę 

*su žymiuoju mokslininku 
Juru Požėla, mums jau pa
žįstamu iš jo viešnagės New 
Yorke. Jisai su žmona mu
du aplankė pas Jurgaitį.

Turėjome ir daugiau su
sitikimų, bet gal užvis įdo
miausias buvo susitikimas 
su A. Sniečkum. Dalyvavo 
kartu ir tuo metu Lietuvoje 
viešintis newyo r k i e t i s J. 
Gužas ir chikagietis S. J. 
Jokubka. Be A. Sniečkaus, 
ten dar buvo Ant. Barkaus
kas ir Vyt. Zenkevičius. Tas 
susitikimas, tiesa, įvyko jau 
į pabaigą, bet dėl pilno vaiz
do minime jį pradžioje. 
Drg. Sniečkus ir kiti daly
vavusieji teiravosi, kaip 
mums sekasi viešėti Lietu
voje, linkėjo sveikatos ir lai
mės, prašė perduoti sveiki- 
rymus draugams Ameriko- 

tjc;
Vilniuje dar turėjome ir 

ypatingų uždavinių — bu
vome atvežę iš Ame r i k o s 
įvairiom giminėm dovanų ir 
norėjome jas perduoti. Taip 
mes susitikome ir perdavė
me aidietės Čepulienės do
vanas jos seseriai F. Petru
ševičienei Žirmūnuose, kur 
ta proga ir paviešėjome.

Pagaliau, reikia pasakyti, 
turėjome ir vieną, kaip sa
koma, “privalomą” vizitą—• 
tai ligoninėje. Nors neketi
nome sirgti, bet mūsų drau
gai įtikinėjo, kodėl mu
dviem nepasitikrinti. Ir taip 
mudu atsiradome ligoninėje 
pas gyd. Pakonovaitę. Ji 
patikrino mudviejų sveika
ta, o gyd. Tulevičius padarė 
X-Ray nuotraukas. Davė 

umudviem patarimų, paaiš-

stogais mūriniai namukai. 
Tarybinė valdžia davė me
džiagos ir padėjo naujiems 
Pirčiupio gyventojams įsi
kurti. Nuošaliau nuo kai
mo stovi didelis raudonu 
stogu namas. Jame yra 
muziejus. Ten surinkta kas 
liko iš sudeginto kaimo ir 
gyventojų.

Apie Druskininkus buvome 
girdėję daug, bet patiems 
juos pamatyti buvo daug 
įdomiau. Kurortas išsidės
tęs ant Nemuno kranto — 
iš visur jį supa miškai, o 
upė saugo nuo šiaurės vėjų.

Mieste daug žalumynų, 
gėlių ir ramu, taip, kaip ir 
reikia tokioje vietoje, į kur 
žmonės suvažiuoja poilsio 
ieškoti ir sveikatos palopy
ti. Miestas, jo parkai ir vi- 
suo meniniai pastatai iš
puošti įdomiom akmens 
skulptūrom, mozaikom, vit
ražais. O gatvių ir aikščių 
koks švarumėlis!

Apsist o j o m e “Draugys
tės” sanatorijoje. Tai vie
na iš devynių mieste esan
čiu. Praleidome kurorte 5 
dienas. Turėjome patogius 
kambarius, o šaldytuve — 
pilna maisto. Sanatorijos 
vyr. gyd. Aldona Baltuško- 
nytė supažindino mus su 
sanatorijos medicinine prie
žiūra, padarė mums kardi
ogramas. Savo laisvalaikiu 
ji rodė mudviem įdomesnes 
kurorto vietas. Susipažino
me ir su jos sesute Amilija 
Skendeliene, kuri ten tuo 
metu ilsėjosi. Ji yra Kau
no miesto švietimo skyriaus 
vyr. inspektorė. Taip pat 
susipažinome ir su kitais 
sanatorijos gydytojais—Al
giu Maldučiu ir Zigmu Yan- 
čiuku, o taip pat ir jauna 
gydytoja Nijole Drižyte, 
newyorkietes Nastės Buk- 
nienės sesers anūke.

Apžiūrėjome mineralinius 
šaltinius, purvo maudyklas, 
sveikatos parką. Buvome 
M. K. Čiurlionio memoria
liniame muziejuje, gėrėjo
mės tomis .gražiomis ežero 
Druskonio ir Nemuno pa
krantėmis, kuriomis savo 
metu yra gėrėjęsis ir pats 
Čiurlionis. O Čiurl i o n i o 
gyvenimas ir kūryba — tiek 
muzika, tiek ir paveikslai— 
daug surišti su Druskinin
kais. Mums pasakojo, kad 
šitame namelyje Čiurlionis 
praleido savo vaikystę, kai 
jo tėvas buvo Druskininkų 
bažnyčios vargo n i n i n k u . 
Vėliau, mokydamasis užsie
niuose, Čiurlionis, kur bu
vęs, kur nebuvęs, vis atvyk
davo į Druskininkus. Čiur

lionio muzikos čia galima 
išgirsti iš plokštelių, tik 
reikia budinti tarnautoją 
paprašyti. Yra net keletas 
ilgo grojimo plokštelių.

Kaip teko pastebėti, žmo
nės gausiai lankė muziejų. 
Ir bendrai tuo metu Drus
kininkuose buvo labai daug 
žmonių. Mudviem pasakojo, 
kad kurortas veikia ištisus 
metus ir kasmet atsilanko 
apie 100,000 žmonių, atvyks
tančių gydytis ir poilsiauti 
iš visos Tarybų Sąjungos.

Druskininkų kurortas jau 
nuo seno buvo žinomas sa
vo sveiku klimatu, minera
liniais šaltiniais ir purvo 
gydomąja galia, bet jis su
klestėjo' tik tarybiniais me
tais. Ir dabar jis plečia
mas ir tobulinamas. Mies
te veikia poliklinika, vid. 
mokykla, labai gražus “Dai
navos” restoranas, baigia
mas statyti 10-aukštis vieš
butis - pensijonas užsienio 
svečiams su daugiau kaip 
tūkstančiu vietų. Vakaro 
nuoboduliui užmušti, jei 
toks atsirastų, galima nuei
ti į kiną arba, sėdint kam
baryje, žiūrėti TV progra
mą. Mums tai nebuvo nuo
bodu, bet buvo įdomu, todėl 
mudu nuėjom ir į kiną, o 
kartais ir TV pažiūrėda- 
vom.

Gražios apylinkes
Iš Druskininkų organi

zuojamos ekskursijos po 
gražiąsias apylinkes. Pui
kūs krantai ir vaizdai ne 
tik palei Nemuną, bet ir 
prie jo įtako — Ratnyčėlės. 
Ir mudu su Valterio turė
jome progos jais pasigrožė
ti. Bevaikščiodami Nemuno 
pakrantėm, sykį su gyd. 
Baltuškonyte ir jos sesute, 
nukeliavom iki Meilės salos. 
Sala graži, žalumynais ap
augusi, bet Valteriui vis 
knietė sužinoti, kodėl ji pa
vadinta “Meilės” vardu. 
Taip ir nesužinojo — mud
viem pasakojo, kad esą įvai
rių aiškinimų, tačiau tikrai 
niekas nežinąs.

Kitą dieną su gyd. Bal
tuškonyte ir jos sesute iš 
ryto išvažiavome Rojaus 
Mizaros kapo Savilionyse 
aplankyti. Padėjome rožių. 
Žiūrėjome į akmenį su iš
kaltu Rojaus vardu ir, ro
dos, net nesitikėjo, kad šio
je tai vietoje ilsisi palaikai 
žmogaus, su kuriuo anapus 
Atlantiko mudviem su Val- 
teriu teko ilgai darbuotis 
vieno ir to paties darbo ba
ruose. Buvome prieš tai 
girdėję, kad vieta graži, bet

platus žvilgsnis į Dzūkijos 
kraštą, iš kurio Rojus bu
vo kilęs ir į kurį sugrįžo sa
vo palaikų priglausti, apke
liavęs beveik pusę pasaulio.

Vėliau mes aplankėm 
Merkinę, jos piliakalnį, su
stojome ties Nemuno- Mer
kies santaka, buvom Liškia
voje. Matėme aukštą Liš
kiavos bažnyčią ir buvusį 
vienuolyną, kalbėjomės su 
vietos klebonu. Pasakojo jis 
mums, kad valdžia norinti 
bažnyčią atremontuoti taip, 
kaip ji kadaise atrodžiusi.

Vienuolyno rūsiuose, kaip 
buvome girdėję, kadaise bu
vęs dvasiškių karceris. Te
nai kankindavę smarkiai 
prasižengusius kunigus ir 
vienuolius. Mat, vienuolyne 
buvę dvasiškių pataisos na
mai... Vėliau jie tapę iškel
ti kažkur į Lenkiją, bet po
žemiai ir užsilikę su baisiais 
prisiminimais. Ir dabar dar 
galima tenai šį tą pamaty
ti, bet buvo tamsu, ir klebo
nas mūsų nevedė. Palikdami 
Liškiavą, matėme ir Liškia
vos piliakalnį. Keltu per 
Nemuną sugrįžome į Drus
kininkus.

Druskininkuose galėjome 
ir ilgiau pabūti, bet Valteris 
pradėjo nerymauti— jis no
rėjo aplankyti savo brolius 
tėviškėje. Todėl vieną die
ną atvažiavo Jurgaitis mud
viejų pasiimti į Vilnių. Pali
kome Druskininkus, gražiai 
atsisveikinę su sanatorijos 
personalu ir kitais asmeni
mis, kuriuos ten sutikome. 
Ten tada poilsiavo ir buvęs 
chicagietis dr. A. Margeris, 
mūsų pažįstama Kapočienė, 
kurią lankė jos vyras Lau
rynas Kapočius, mokslinin
kas Vladas Taurinskas ir kt.

(Bus daugiau)

Gaisrams gesinti
“Kibiras”, kurį matome 

nuotraukoje, skirtas miškų 
gaisrams gesinti. Jis sukon
struotas JAV. Malūnspar
nis pasemia vandenį iš eže
ro arba upės ir skrenda į 
gaisravietę. Indo talpa — 
2,000 1.

Pieštukas... skaitymui
Originalų prietaisą sukū

rė anglų išradėjas G. Davis. 
Tai savotiškas pieštukas, 
kuriuo be projektoriaus ga
lima skaityti mikrofilmuose 
užrašytą tekstą. Iš stiklo 
pluošto pagamintu švieso
laidžiu pieštukas sujungtas 
su specialiais okuliarais. 
Bandymai parodė, kad nau
jasis mikrofilmų skaitymo 
būdas mažiau kenkia akims.

kjnimų ir vaistų. Buvo Įdo- 
wu apsilankyti ligoninėje ir 
pamatyti, kaip eina darbas. 
Vaikščiodami ir viską ma
tydami, mudu gal v o j o m e 
sau, kiek tai kainuotų Ame
rikoje — o čia gi viskas bu
vo nemokamai, žinoma, ne
teko nė mudviem mokėti, 
nes mudu svečiai—taip mu
dviem sakė. Beliko tik gra
žiai padėkoti, ką mes ir pa
darėme.

Druskininkuose
Įvairiais protarpiais iš 

Vilniaus vis kur nors išvyk
davome. Pirmoji tolimesnė 
kelionė buvo į Druskinin
kus. Pakeliui buvome su
stoję prie Pirčiupio “Moti
nos” paminklo. Didingai at
rado tas Gedimino Jokubo- 
nio granito kūrinys. Tolu
moje, kur senasis, fašistų su 
gyvais žmonėmis sudegin-

Vilniaus Parodą rūmuose. Jubiliejinė paroda “Lenino idėjų įgyvendini
mas Lietuvos TSR”. Lankytojai susipažįsta su parodos ekspozicija.

K, Liubšio nuotraukatas kaimas, stovi raudonais

Chicagoje išeinančio laik
raščio “Draugas” vasario 
11 d. numeryje atspausdin
tas straipsnis “Lietuvos 
aukštojo mokslo sidabrinė 
sukaktis”, skirtas aukštojo 
mokslo organizavimo Kau
ne pradžiai. Suprantama, 
kad ši sukaktis yra reikš
minga lietuvių tautai, ir ji 
buvo plačiai paminėta Ta
rybų Lietuvoje. Tačiau, 
skaitant “Draugo” straips
nį, krinta į akis tai, kad ja
me, visapusiškai iškeliant 
aukštojo mokslo raidos mo
mentus valdant buržuazijai, 
visiškai nutylima apie auk
štojo mokslo plėtotę Lietu
voje.

Kauno universitetas, iš
augęs iš aukštųjų kursų, 
įsteigtų 1920 m., nors tuo 
metu ir vienintelė stambes
nė aukštoji mokykla Lietiv 
voje, suvaidino svarbų vaid
menį. Nepaisant reakcijos, 
iš jo išėjo nemaža progre
syvių, gerai pasirengusių 
specialistų, kurių dalis pa
pildė Kauno universiteto 
mokslo-pedagoginį persona
lą ir sėkmingai tęsė ir tę
sia mokslinį bei pedagoginį 
darba Lietuvoje sukūrus 
socialistinę santvarka. Ta
čiau istorinė tiesa reikalau
ja parašyti ir tai, kad bur
žuazijai valdant Kauno uni
versitetas augo tik iki ket
virtojo dešimtmečio; pra
džios, o vėliau studentų 
skaičius jame pradėjo ma
žėti. Taip antai, 1932/33 m. 
universitete buvo 4,548 stu
dentai (žiūr. Lietuvos sta
tistikos metraštis, t. 5, 1933, 
p. 2449, o 1938/39 m. — 
3041 (žiūr. Lietuvos statis
tikos metraštis, t. 11, 1938, 
p. 71).

Be to, greta universiteto, 
buvo įkurta ne keliolika, 
spocialiu aukštųjų mokyklų, 
kaip teigia ‘Draugas,” o tik 
keletas ir tai labai smul
kių aukštųjų mokyklų. Štai 
ios ir jų studentų skaičius 
1938/39 m.: žemės ūkio 
akademija — 222 studentai, 
Veterinarijos akademija — 
59 studentai, Konservatori
ja. — 266 studentai. Peda- 
p’oinis institutas — 227 stu
dentai, Pre k v bos institu
tas— 109 studentai.

Šios mokyklos, išskyrus 
Žemės ūkio akademiją, bu
vo įkurtos ketvirtojo de
šimtmečio viduryje. Žino
ma. jos turėjo teigiamos 
reikšmės, bet bendro stu
dentu skaičiaus Lietuvoje 
nepadidino, nes mažėjo stu
dentų universitete.

Kaip rodo minėtų metų 
Lietuvos statistikos met
raščiai, bendras studentų 
skaičius 1932/33 m. buvo 
4,812, 1938/39 h.—3,924. Be 
to, reikia pridurti, kad dėl 
sunkių gyvenimo sąlygų 
nedaugelis tų studentų pa
siekdavo diplomą. Nuo jų 
įsteigimo iki 1940 m. Lietu
vos aukštąsias mokyklas 
baigė mažiau kaip 4 tūks
tančiai specialistų.

O apie darbo sąlygas 
Kauno universitete vienas 
aukštųjų kursų ir Kauno 
universiteto steigėjų, ilga
metis Kauno ir Vilniaus 
universitetų profesorius Z. 
Žemaitis štai kaip rašė: 
“Trūkstant patalpų, daugelį 
metų labai sunku buvo ne 
tik organizuoti ir normaliai 
atlikti laboratorinius dar
bus, bet ir skaityti paskai
tas. Apie tai, kad, pavyz
džiui visi dekanatai turėtų 
savo kambarius, negalima 
buvo nė svajoti, ir todėl de

kanai daug metų nešioda
vosi fakultetų bylas portfe
liuose ir, pasidėję jas korido
riuose ant palangių, ten pri
iminėjo interesantus. Nors 
buvo nemaža pastatyta, pa
talpų klausimas universite
tui, apėmusiam, galima sa
kyti, ir politechnikos insti
tuto mokslo dalykus, visą 
laiką sudarė didelių rūpes
čių ir sunkumų. Dėl kiek
vieno patalpų grindų kvad
ratinio metro tekdavo ašt
riai vieniems su kitais ko
voti ir fakultetams, ir ka
tedroms. Visa tai labai 
trukdė darbą.”

Dėl lėšų trūkumo ekspe
rimentiniai fakultetai nega
lėjo įsigyti pakankamai 
mokslo priemonių — apara
tūros, chemikalų, knygų, 
irgi didelis universiteto sun
kumas buvo mažas etatų 
skaičius. Ilgą laiką dauge
liui katedrų buvo skirta 
tiktai po vieną profesorių 
arba docentą.” (Žiūr. Aukš
tosios mokyklos kūrimasis 
ir vystymasis Kaune, Vil
nius, 1967, p. 17-18.

Koks gi tolesnis aukštojo 
mokslo vystymasis Lietuvo
je atkūrus 1940 m. Tarybų 
valdžią, apie kurį reikia 
kalbėti minint jubiliejų ? Vi
sų pirma, Tarybų valdžia 
panaikindama mokestį už 
mokslą, skirdama didelį 
skaičių stipendijų, organi
zuodama bendrabučius, 
steigdama darbininkų ir 
valstiečių parengiamuosius 
kursus, vakarines mokyklas 
dirbanties i e m s gamykloje, 
plačiai atvėrė aukštųjų mo
kyklų duris darbo žmonėms 
ir jų vaikams. Ji išplėtė, 
reorganizavo senąsias, įstei
gė naujų aukštųjų mokyk
lų.

Nors lietuvių tautai aukš
tajam mokslui hitleriniai 
okupantai padarė milžiniš
kų nuostolių, slopinę, o 1943 
m. visiškai uždarę, aukštą
sias mokyklas, išgrobstę jas, 
o kai kurias ir visiškai su
griovę, aukštasis mokslas 
Tarybų Lietuvoje po karo 
įgavo nematytą užmojį. 
Bendras studentų skaičius 
respublikos aukštosiose 
mokyklose didėjo taip: 
1940/41 m. mokėsi 6,117, 
1944/45 m. (tik beatsiku- 
riančiose aukštosiose mo
kyklose) — 4,374, 1950/51 
m. — 11,571, 1955/56 m. — 
22,955, 1960/61 m. — 26,713, 
1965/66 m.—46,169, 1969/70 
m. — 55,522.

Tarybų Lietuvoje sukur
ta vakarinio ir neakivaizdi
nio mokymo sistema, skir
ta mokytis, neatsitraukus 
nuo gamybos. Iš minėtų 
55,522 studentų 1969/70 m. 
dieniniame skyriuje mokosi 
2 8,376 studentai, vakari
niame — 10.945, neakivaiz
diniame — 16,201.

Dabar respublikoje veikia 
12 aukštųjų mokyklų. Stam
biausios iš jų — Vilniaus 
universitetas (15,023 stu
dentai), Kauno politechni
kos institutas (14,980), Vil
niaus pedagoginis institu
tas (6,178).

Tokios anksčiau buvusios 
mažos mokyklos, kaip Že
mės ūkio ir Veterinarijos 
akademijos, dabar tapo 
stambiomis mokyklomis — 
pirmoji dabar turi 5,202, o 
antroji—1,376 studentus.

Perkėlus iš Kauno dauge
lį universitetinio pobūdžio 
fakultetų į Vilniaus univer
sitetą, kurią dubliavimas ne
buvo tikslingas, Kaune liko

iš esmės tik techniškieji ir 
medicinos fakultetai. Sie
kiant patenkinti didelius in
žinierių ir medikų porei
kius, minėti fakultetai per
augo į dvi stambias aukš
tąsias mokyklas — Kauno 
politechnikos ir medicinos 
institutus. O 1969 m. iš 
Kauno politechnikos insti
tuto Vilniaus filialo buvo 
sukurtas Vilniaus inžineri
nis statybos institutas.

Tarybų valdžios metais 
pastatyta nemaža mokymo 
patalpų aukštosioms mo
kykloms. Prieš 10 metų iš
augo nauji Vilniaus valsty
binio pedagoginio instituto 
rūmai Neries pakrantėje, o 
netoli Kauno,' Noreikiškėse, 
savotišku jaunystės mieste
liu tapo Lietuvos žemės 
ūkio akademijos pastatų 
kompleksas.

Sparčiais tempais auga 
atskiras studentų mieste
lis Kauno politechnikos in
stitutui. Jame jau veikia 
modernūs kai kurių fakul
tetų radijo elektronikos ir 
k t. mokymo korpusai, gra- 

|žiai puošiantys miesto pei
zažą, o greta auga dar vie
nas — chemijos technologi
jos fakultetas.

Šiemet statybininkai įtei
kė džiugią dovaną Kauno 
medicinos institutui: prie 
klinikų išaugo naujas šio 
instituto mokymo korpusas. 
Labai išsiplėtė Vilniaus 
universiteto ir Kauno me
dicinos instituto klinikinė 
bazė, turinti 11 tūkstančių 
lovų.

Tik per paskutiniuosius 
10 metų aukštosios mokyk
los gavo 7 mokymo pastatus 
su 60 tūkstančių kvadrati
nių metrų plotu. Studen
tams pastatyta 20 naujų 
bendrabučių, kuriuose gy
vena 7,500 studentų. O iš 
viso aukštųjų mokyklų ben
drabučiuose apgyvendinta 
12 tūkstančių studentų. 
Šiais metais aukštųjų mo
kyklų statyboms skirta be
veik 5 milijonai rublių.

Aukštųjų mokyklų staty
bų užmojai ir toliau tebėra 
dideli: Vilniuje, Antakalnio 
rajone, pradėta didelio stu
dentiško miestelio statyba, 
ir pirmieji šio miestelio 
korpusai jau sparčiai kyla. 
Jame gyvens, mokysis ir il
sėsis Vilniaus universiteto 
ir Inžinerinio statybos insti
tuto studentai. Miestelio 
kompleksas— aukštųjų mo
kyklų mokymo patalpos su 
šiuolaikinių mokslo reikala
vimų požiūriu įrengt o m i s 
auditorijomis ir laboratori
jomis, bendrabučiai, stadio
nai, baseinai, sporto aikšte
lės — tai yra visa, kas rei
kalinga jaunajai busimųjų 
specialistų kartai.

Jausdamos didelę materi
alinę ir moralinę Tarybų 
valdžios paramą, Lietuvos 
aukštosios mokyklos 1945- 
1969 m. parengė 74,805 spe
cialistus.

A. Bendžius
Vilniaus valstybinio V. Kapsuko 
universiteto docentas, istorijos 

mokslų kandidatas

R. Trimonis
Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo 

vidurinio m o k si o ministerijos
Aukštųjų mokyklų valdybos 

viršininko pavaduotojas

Oakland, Calif.—Šios pla
čios apylinkės drafto rašti
nė praneša, kad militarinėn 
tarnybon pašauktų 11 pro
centų atsisako tarnauti dėl 
Vietnamo karo.
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Krislai iš Lietuvos
Kas trukdė ir kas skatina
Teko susipažinti su kalba, 

kurią ir šių Naujų Metų 
proga paporino vadinama
sis “diplomatijos šefas” S. 
Lozoraitis. Žinoma, nieko 
naujo jis negalėjo pasakyti. 
Pakartojo tų pačią įgrysu- 
sią visų “buvusiųjų” malde
lę apie Lietuvos “vadavimą” 
ir troškimą buvusios ponų 
Lietuvos, kurioje taip gerai 
jautėsi buvę ministrai, dva
rininkai, fabrikantai ir ki
tokie ponai norkaičiai, lape
nai ir soloveičikai bei vasil- 
čikovai su komarais.

Tačiau ir visoje savo po
niškoje aklybėje S. Lozorai
tis negalėjo nutylėti nenu
ginčijamo fakto, kad Lietu
voje padaryta didelė pa
žanga įvairiose srityse, taip 
pat ir kultūros srityje. Bet 
čia pat jis skubi “aiškinti,” 
kad, girdi, visa tai pasiekta 
nežiūrint trukdymų... iš 
tarybų valdžios pusės.

Tai jau tikrai, čia ponas 
Lozoraitis, kaip ta Gogolio 
puskarininkio našlė, patisa 
ve išplakė. Jei jau kalbėti 
apie trukdymą iš valdžios 
pusės, tai buržuazinės san
tvarkos Lietuvoje istorija 
yra klasišku pavyzdžiu kaip 
didžiausia visokios pažan
gos trukdytoja buvo kaip 
tik pono Lozoraičio laupsi- 
namoji buržuazinė valdžia. 
Pakanka tik vieno pavyz
džio apie mokyklas. Visi ge- 
r a i prisimename riksmą 
dėl “inteligentijos pertek
liaus,” kuris taip garsiai 
sklido iš reakcininkų sto
vyklos. O buržuazinė val
džia i ta abskurantų riks
mą reagavo vidurinių mo
kyklų uždarymu, stengėsi 
sumažinti studentų skaičių. 
Tai jau nekalbant apie re
akcininkų ir klerikalų pa
stangas sulaikyti bet kokių 
pažangių idėjų plitimą ir 
auklėti jaunimą viduramžių 
ideologijos lygyje.

Moksleivių skaičius 
tada ir dabar

Ar tai ne faktas, kad bur
žuazijai valdant Lietuvos 
vidurinėse mokyklose tebu
vo tik apie 27,000 mokslei
vių, lankiusių gimnazijas ir 
progimnazijas? O šiandien 
atitinkamų klasių mokslei
vių turime daugiau kaip 
300,000. Taip taip — dau
giau kaip tris šimtus tūks
tančių. Lozoraičio laikais 
vidurinių mokyklų abituri
entų būdavo apie vieną 
tūkstantį, o dabar abi
turientų per metus išlei
džiama apie 20 tūkstančių, 
o dar apie 12 tūkstančių 
baigia vidurinę mokyklą ir 
įgyja įvairias specialybes 
technikumuose. Ar tai ne 
milžiniška Lietuvos pažan
ga švietimo srityje, kuri ne
buvo įmanoma buržuazijai 
valdant?

Ir toji pažanga pasidarė 
galima tiktai dėka tarybų 
valdžios, kuri sudarė eko
nomines sąlygas ir plačiai 
atidarė mokyklų duris, pa
darė mokslą nemokamą, iš
laiko penkis kartus daugiau 
mokytojų, negu anais lai
kais, pastatė daugybę mo
kyklų pastatų, paskatino 
mokytis ir suaugusius bei 
sudarė jiems tinkamas są
lygas mokslą įgyti.

Paėmiau tik vieną pavyz
dį. O jei plačiau pažvelgti 
į visas gyvenimo sritis, pa
matysime tokią pat milži- 
mišką pažangą. Reikia būti 
arba visiškai aklam arba 
sąmoningam akių apdū- 
mikui, kad nepripažinti tos 
pažangos ir nematyti, kad 

tik tarybinės santvarkos 
dėka Lietuva galėjo taip 
sparčiai pakilti iš to at
silikimo, kuriame buvoi Lie
tuva buržuazijai valdant. O 
gal ponas Lozoraitis, taip 
arti Vatikano būdamas, jau 
tiek įsirausė į senąsias po
piežių enciklikas ir bules, 
kad nebepajėgia matyti šių 
laikų realybės?
Juozo Mikuckio buitis ir 

poezija Lietuvoje
“Literatūros ir Meno” Nr. 

5 tilpo grįžusio į Lietuvą iš 
Amerikos Jungtinių Valsti
jų poeto Juozo Mikuckio 
publicistinis žodis apie jo 
klajones užsienyje ir įspū
džiai grįžus į Tėvynę. Be 
to, atspausdinti poeto eilė
raščiai “Į tėvynę,” “Ne man 
azalijos raudonos” ir “Lai
mėjęs laisvę.”

Apybraižoje, pavadintoje 
“Kai gyvenimo vingius me
nu ..." J. Mikuckis papasa
kojo apie savo pergyveni
mus ir mintis pasitraukus 
iš Lietuvos į Vakarus—Vo
kietijon, o paskui į JAV. Su 
pasigailėjimu jis rašo apie 
tuos silpnavalius, kurie pa
tikėjo reakcininkų ragini
mais ir pažadais ir stojo į 
brolišką kovą, kurioje ir 
patys ir daugelis nekaltų 
žuvo. Pats Mikuckis sekęs 
Lietuvos gyvenimą, domė
jęsis jos pažanga, pasireiš
kęs pažangioje lietuvių 
spaudoje, nesutikdamas su 
jokiais planais, nukreiptais 
prieš Tarybų Lietuvą, ug
dęs mintį greičiau pasiekti 
brangios tėvynės krantus. 
Pagaliau, rašo jis: “Kaip 
tasai sūnus palaidūnas, ga
lutinai, be kompromisų nu
tariau grįžti prie Nemuno 
krantų.” O 1968 m. gegu
žės mėnesį jau buvęs Vil
niuje. Apie savo įspūdžius 
Lietuvoje J. Mikuckis rašo:

“Ir štai jau beveik dveji 
metai, kai vaikštau savo 
gimtinės žeme, grožiuosi 
tėvyne. Aplankiau po ka
ro atstatytus miestus, prieš 
kuriuos reti, dar buržuazi
jos laikais statyti namukai 
atrodo, pakrypę liliputai. 
Nepažįstamai pasikeitę ku
rortai. Mano likę draugai, 
pasukę socializmo keliu, 
pergyveno karo audras, su
žeidimus, pakėlė nepritek
lius ir skriaudas, nenutolo 
nuo Tėvynės pasirinkto ke-

Yra kolūkių, pavadintų 
įžymių rašytojų kūrinių 
vardais. Taip A. Fadejevo 
romano “Jaunoji gvardija” 
pavadinimą turi 7 kolūkiai, 
P. Cvirkos romano “Žemė 
maitintoja” vardu pavadin
ti 3 kolūkiai. Vienas kolū
kis pav a d i n t a s A. Bara
nausko poemos “Anykščių 
šilelis” vardu.

Lietuva brangį mano 
Tėvyne” skamba Tarybų

Sąjungoj
Neseniai Maskvoje, puoš

nioje Sąjungų Rūmų Kolonų 
salėje įvyko Profesinių Są
jungų centro suruoštas kon
certas, kurio atlikėjais bu- 
lio. Turėjau susitikimų su 
meno, kultūros žmonėmis.

Jų paprastumas, nuoširdu
mas ir draugiškumas mane 
veikė ir jaudino. Visa man 
taip artima, lyg niekada 
nebuvau išvykęs”.

“Literatūriniai” kolūkiai 
Lietuvoje

Lietuvoje daugelis kol
ūkių pavadinti rašytojų var
dais, Tai liudija didelį liau
dies prisirišimą prie pasi
žymėjusių savo rašytojų, 
įvairiuose respublikos rajo
nuose 12 kolūkių pavadinti 
Juliaus Janonio vardu. 
Liaudies rašytojos Žemai
tės vardą turi 10 kolūkių 
Petro Cvirkos vardu 9 kol
ūkiai, Salomėjos Nėries — 
7 kolūkiai. Kai kurie kolū
kiai pavadinti V. Montvilos, 
Simano Daukanto, Jono Bi
liūno, Liudo Giros, Vinco 
Kudirkos, Dionizo Poškos 
vardais.
vo Lietuvos saviveikliniai 
ansambliai. Jų tarpe žino
masis šaunus “Aido” choras, 
vadovaujamas dirigento 
Vanago. Choras ne tik bal
singas, puikų pasisekimą tu
rėjęs daugelyje užsienio ša
lių, bet ir puikiai atrodąs. 
Visi vyrai liekni, gražūs, 
visi frakais apsirengę.

Tarp kitų “Aido” dainų 
gražiai nuskambėjo S. Nau
jalio sena daina Maironio 
žodžiais “Lietuva brangi, 
mano Tėvyne”. Labai vyku
siai buvo atlikta ir visa ki
ta dainų, muzikos ir liau
dies šokių programa.

Lietuviškoji programa 
taip patiko, kad koncerte 
buvę Maskvos televizijos 
atstovai pakvietė ansamb
lius padaryti koncertą tele
vizijos studijoje. Ten kon
certas buvo įrašytas, o ne
trukus jį transliavo spalvo
toje programoje. Ir vėl su
skambėjo melodingoji “Lie
tuva brangi, mano Tėvyne,” 
dabar jau ne vien Maskvos 
koncerto salėje, bet iš ga
lingos televizijos stoties vi
sai Tarybų Sąjungai.

Primenu apie tą koncertą 
ir televizinę transliaciją hy- 
ium su reakcininkų sklei
džiamais išmislais būk esą 
uždrausta Lietuvą vadinti 
tėvyne... Esą, “Maskva už
draudusi”. O štai iš tikro 
Maskva plojo ir Lietuvai 
brangiai, ir Tėvynei, ir lie
tuviškoms dainoms, ir lie
tuviškiems šokiams. O re
akcininkai su nekantrumu 
laukia tokių uždraudimų, 
kaip matyti, bet jų lūkesčiai 
nueina vėjais, kaip visa jų 
tuščiavidurė propaganda.

J. Paliukonis
Vilnius, 1970 II 10

Sapnai ir skaičiavimo 
mašinos

Kas yra sapnai? Hipote
zių apie juos sukurta labai 
daug. Viena paskutiniųjų 
hipotezių priklauso anglų 
psichologui Evansui. Jis 
tvirtina, kad sapnai “pero
rientuoja” smegenis. Tai ga
lima palyginti su nauja pro
grama elektroninėms skai
čiavimo mašinoms.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėm® Lietuvoje.

TAVO MEILĖ
Tavo meilė kaip gėlelė,
Džiaugsmo žiedas pirmutinis,
Saulės pasakų šalelėj
Man segi jį prie krūtinės.

Geros geros tavo rankos 
Man laimužės1 stato namą. 
Niekuomet lai neišsenka 
Tavo meilė, mano mama.

Gediminas Alekna
VII klasės mokinys

Vilnius, M. K. Čiurlionio meno mokykla

Artimiausios žvaigždės 
turi planetų

>

Ilgus metus Spraųlįb,. ob
servatorijos astronomas P. 
Van de Kampas ieškojo 60 
artimiausių Saulės sistemai 
žvaigždžių judėjimo nukry
pimo. Pasiremdamas savo 
stebėjimais, astronomas tei
gia, kad.septyniasųš’ šešias
dešimties rfiūms artimiau
sių žvaigždžių turi telesko
pais nematomas planetas. 
Jis apskaičiavo penkių pla
netų mases ,ir nustatė, kad 
kai kurios jo.stebėtų žvaigž
džių planetos turi didesnę 
masę, negu Saturnas.

Teleskopai visiškai netin
ka besisukančių apie žvaigž
des planetų stebėjimui, to
dėl Van de Kampas stebėjo 
pačių žvaigždžių judėjimą. 
Lygindamas per 30 metų su
rinktas pačių žvaigždžių 
nuotraukas, astronomas pa
stebėjo septynių žvaigždžių 
judėjimo netolygumus. Su
dėtingi žvaigždžių judėjimo 
keliai išdavė gravitacinį pla
netų poveikį.

Gulbės-61 žvaigždė yra už 
11 šviesmečių, o jos plane- 
netos apsisukimo orbita yra 
5 metai; planetos masė su
daro 0.01 Saulės masės.

Bernardo žvaigždė juda 
labai greitai dangaus 
skliautu, todėl nesunku nu
statyti nedidelius jos judė
jimo nukrypimus. Matyti, 
ji turi dvi planetas, kurių 
orbitos beveik apskritos.

Nei vienoje iš penkių pla
netų nerasta, kad egzistuo
tų tokia gyvybė, kaip Že
mėje.

PERDAUG KENKIA
Amerikiečių mokslininkai 

Federis ir Gudhilas tvirtina, 
kad dabarties jaunuolių 
klausa vis blogėja. Dėl to 
kalti džiazo orkestrai, o 
ypač jų vartojami galingi 
stiprintuvai. Salėse garso 
galingumas pasiekia 120 de
cibelų — tai aviacijos, va
riklio garso galingumas. 
Todėl nenuostabu, kad nuo 
tokios “garso atakos” ken
čia klausa/

“Žadintuvas” mašinoje
Kartais ir geri keliai bū

na blogesni už prastus. Va
žiuoti patogu, ramu ir ... 
varuotojas užmiega. O tai 
jau tragedija. Naktį tokių 
nelaimingų atsitikimų dvi
gubai daugiau, negu dieną. 
Kaip to išvengti? Svarbiau
sia — neleisti šoferiui už
migti. Prancūzų inžinieriai 
sukūrė prietaisą, kuris ža
dina užsnūdusį vairuotoją. 
O jei nepasiseka pažadinti, 
tai išjungia motorą... Elek
troninis žadintuvas fiksuo
ja smegenų elektrinį efek
tyvumą. Nuvargus, keičiasi 
smegenų bioritmai. Kai tik 
vairuotojas pradeda snaus
ti, prietaisas leidžia šviesos 
signalus. Jei tai nepadeda, 
pasigirsta pipsėjimas. O po 
to savaime išsijungia moto
ras.

Kai kurios mintys apie 
herojaus išsigimimą

o išklok dešimt kartų di
desnę tiesą apie jį girda
mas, jam apsals širdis. Žmo
gus godžiai ieško pritari
mo sau, ir jam sunku pa
gyrose atsikirti tiesą nuo 
melo. O melas ir perdėji
mas atveda jį į išpuikimą.
Kai kas apie pataikavimą
— Taip, pataikavimas yra 

įdomus reiškinys, — prisi
jungė naujas pašnekovas.— 
Dalykas tas, kad žmogus 
trokšta teisingo padrąsi
nančio paakstinimo. Pagy
rimu, galima sakyti,. ištem
piamos aikštėn žmogaus pa
sąmonės aspiracijos, jo sie
kimai. Užtat protingas pa
gyrimas veikia žmogų nepa
prastai stipriai. Ir štai to
ji galinga pozityvi psicho
loginė pagyrimo galia gali 
būti piktnaudžiaujama pa
taikavimui, kuris, remda
masis melu, žlugdo asmeny
bę.

— Viskas pasaulyje išsi
gimsta, — vystė mintį to
liau vienas jaunasis sve
čias. — Iš istorijos žinome, 
kaip išsigimdavo kultūros, 
civilizacijos. Kada pasiekia
mas gerbūvis, prasideda iš
glebimas. Pasireiškia žemo
ji žmogaus prigimtis, jis 
ima gyventi parazitiškai, 
.tai yra prieš visuomeniškos 
prigimties dėsnius, ir prasi
deda smukimas. Tai natūra
lus reiškinys.j , t • '
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nių išvengti išpuikimo? — 
paklausiau.

—Aišku, kad yra, bet ne
lengva jas taikyti, — atsi
liepė vėl pirmasis pašneko
vas. — Žuvėdra, norėdama 
išsilaikyti ore, turi visą lai
ką plasnoti. Arba sklandy
tuvas. Kad jis nenukristų, 
jam reikia nuolatos manev
ruoti. Taip ir žmogų trau
kia ir traukia į apačią že
mesnioji, egoistinė, į para
zitizmą linkusi gyvuliška 
prigimtis. Visą laiką reikia 
plasdenti, tai yra gaivinti 
aukštesniąją prigimtį, kad 
žmogus galėtų ne tik išsilai
kyti, bet ir pakilti į didesnį 
aukštį. Vos suglaudei spar
nus, ir atsiduri purviname 
klane.

— Čia kaltas yra žmonė
se paplitęs prietaras, kad ne
va galima pasiekti pastovią, 
ramios būsenos arba nirva
nos laimę, — įsiterpė tre
čias pašnekovas. — Žmogus 
plūkiasi, kovoja, kad pa
siektų tokią būklę, kada ga
lėtų pailsėti, atsikvėpti, anot 
Goethe’s, tarti akimirks
niui: “Sustok, tu toks gra
žus!” Ir vos tik jis ima ap
tingti, prasideda neišven
giamas smukimas.

Apie vadovo pareigas
— Keliu tostą už mūsų 

kolegą, už proletariato dik
tatūros vykdytoją, kuriuo 
jis tapo, pakeltas į mūsų 
vadovus, — garsiai juoka
vo kažkas kitame stalo ga
le.

— Matote, kaip gerašir
diškai ir linksmai operuoja
nt sąvokomis, kurios kai 
kam pasaulyje kelia siau
bą, — klausiausi tolesnių 
samprotavimų. — Visi jau
čiame, kad iš esmės vadovo 
ir pavaldinio santykiai pas 

mus yra auklėjamojo pobū
džio. / Vadovo pareiga ne 
engti pavaldinį, kaip yra 
antagonistinių santykių vi
suomenėse, o ateiti jam į 
pagalbą, padėti jam kartu, 
vieningai, siekti tų pačių

Vietoj grandinių — pasta
Esant slidžiam keliui, už

dėti ant automobilio ratų 
grandines gana sunku. Ne
lengva jas ir nuimti. JAV 
pasirodė speciali pasta, ku
rią iš tūbelės tereikia iš
purkšti ant padangų. Pas
ta užšąlą, palikdama ant 
padangų šiurkščią plėvelę. 
Bandymai parodė, kad šioji 
plėvelė gali pakeisti grandi
nes.

Mielas Albinai! Kai mano 
duktė vakar grįžo iš teatro, 
aš prisiminiau ankstesnį ta
vo laišką, kuriame rašei, 
kad ir socialistinėse šalyse 
esą luomų skirtumai: vieni 
gyveną turtingai, turį visus 
patogumus, o kiti priversti 
tenkintis minimumu, ir da
rei prielaidą, kad ir socia
listinėje visuomenėje irgi 
vyksta dalies gyventojų su- 
buržuazėjimas.

Šitas paties paliestas 
klausimas sutapo su duk
ters atpasakoto spektaklio 
problema. Pjesės autorius, 
populiarus tarybinis rašyto
jas V. Rozovas, pasirodo, 
nagrinėja vieną iš svarbiau
sių dabarties, o taip pat ir 
visų laikų problemų — bū
tent, doro žmogaus išsigi
mimą, jo apsileidimą ir iš
glebimą, atsidūrus geres
nėse gyvenimo^ sąlygose, ki
taip sakant, jo išpuikimą.

Ir iš tikrųjų literatūroje, 
pradedant graikų mitais ir 
baigiant šių dienų reikalais, 
pilna kūrinių, kuriuose vaiz
duojamas žmogaus pasikė
limas į puikybę, kai jam 
ima viskas sektis, gvildena
mos jo nusmukime priežas
tys. Kodėl jaunystėje karš
tai žavimasi idealais, ver
žiamasi dėl jų aukotis, o 
paskui, slenkant metams, 
kai kam prasideda ^‘atvesi
mo’ periodas? kai “ateina į 
protą,”1 kaip mėgstama sa- 
kyti.

Bet argi jaunuoliškas ža
vėjimasis kilniais siekiais 
yra blogas? Ar jis yra 
smerktinas?

Ar jis pasikeis
Neseniai man teko daly

vauti kaip svečiui pobūvyje 
pas kaimyną. Buvo “aplais
tomas” vieno eilinio dar
buotojo pakėlimas į vedėjus. 
Pobūvio dalyviai buvo dau
giausia pakeltojo bendra
darbiai ir busimieji kole
gos — kiti skyrių vedėjai.

Svečiai, su kuriais susi
tikau pirmą kartą, pareiškė 
ta proga įvairių minčių, ku
rios iš dalies gali papildy
ti minėtos pjesės paliestą 
klausimą ir atsakyti j pa
ties laiške minėtą herojaus 
išsigimimą.

Sėdėdamas už stalo, sten
giausi pats sau įspėti, ar 
šeimininkas buvo pakeltas 
vedėju daugiau todėl, kad 
sugebės geriau organizuoti 
darbą, kad jis turi vadovo 
talentą, ar, pirmiausia, to
dėl, kad yra nepaprastai 
uolus, sąžiningas, trokšta, 
kad kiekviena eilinė užduo
tis būtų kuo tobuliau atlie
kama.

— Keliu tostą už tai, kad 
mūsų pakeltasis draugas 
netaptų “kirvis”, kad per 
dažnai mūsų “neskalpuo- 
tų”, — juokavo vienas iš 
bendradarbių.

— Ar nepasikeis šeimi
ninko santykiai su buvu
siais bendradarbiais, jeigu 
jis bus toks pat uolus virši
ninkas, koks buvo uoluš ei
linis darbuotojas? — krei
piausi į grupelę, kuri sėdė
jo netoliese. ■

— Be abejo, pasikeis,-— 
ėmė dėstyti prakaulus žils
telėjęs svečias. Kad If 
kokie susipratę bus paval
diniai, vis tiek pasireikš 
mažytė dozė pataikavimo. 
O žmogaus prigimtis yra 
tokia, kad pataikavimas ją 
veikia neigiamai. Pasakyk 
žmogui netiesą apie jį iš 
blogos pusės, jis užsigaus, 

tikslų — spartinti visos vi
suomenės pažangą.

— Bet jūs taip ir neatsar 
kete, kaip gelbėtis atskiram 
asmeniui nuo išpuikimo? — 
pakartojau klausimą.

Ilgokai niekas nesiryžo 
atsakyti. $

— Senovėje vienuoliai 
plakdavo save ir pasnin
kaudavo,-pasigirdo juokau
janti replika.

— Kai kas nešiod a v o s i 
kaukolę vaizduojantį amu
letą, kad jis nuolatos primin
tų gręsiančią mirtį ir ska
tintų jo nešiotoją kiekvieną 
akimirką kuo intensyviau
siai panaudoti veiklai,— vėl 
pasigirdo replika.

Pavojus vakar ir šiandien
— Man atrodo, čia nėra 

jokios problemos, — atsilie
pė pirmiausia kalbėjęs sve
čias. — Kiekvienas žmogus 
aplamai turi atsiminti, kad 
jam gresia apsileidimo ir 
nusmukime pavojus. Tas 
pavojus buvo daug dides
nis, kada egzistavo priva^ 
čioji gamybos pri e m o n i ų 
nuosavybė, kuri, kaip čia* 
jau minėta, skatina para^- 
tizmą. Socialistinėje visuo
menėje tereikia žmogui kas < 
žingsnis sau priminti, kad 
ant jo pečių uždėta tuo di
desnė atsakomybė, kuo jis 
atlieka svarbesnį darbą, ir 
viskas..

Grįžęs iš pobūvio pas kai
myną, mintimis perbėgau iš- 
girstaš* nuomones. Ar iš ti
krųjų socialistinėje visuo
menėje žmogui gresia tam 
tikro laipsnio aptingimas, 
išglebi m a s, sumiesčionėji- 
mas? Nesant privačios nuo
savybės, kuri leistų parazi
tinį gyvenimo būdą, žmogus 
priverstas dirbti. O pozity
vus darbas, kaip žinome, 
gydo nuo visokių psichinių 
negalavimų. Ir žmogus dir
ba kolektyve. Jam kiekvie
ną dieną aplinka primer^ 
visuomeninę jo darbo reikš-1 
mę. Klaidingas jo žingsnis 
norom nenorom susiduria 
su kolektyvo nepakantumu, 
su jo pasiprieinimu bei kri
tika.

Reikia visada budėti
Įdomūs buvo išgirstieji 

palyginimai. Žemosios pri
gimties trauka, lyg gravita
cijos jėga, tempia žmogų į 
aptingimą, į nusiraminimą, 
oportunizmą, taikstymąsi, 
bet tereikia pakreipti vai
rą ir pasipiktinimas dėl nu- 
smukimo bei kritimo žemyn 
stipriu smūgiu išmeta žmo
gų ne tik į tą patį aukštį, 
bet dar į didesnę pakilimo 
pakopą. x

Tačiau palyginimas su 
žuvėdra yra vaizdingesnis. 
Žmogui,, deja, tenka moti ir. 
moti sparnais, jei jis noįri 
išsilaikyti aukštumoje ir 
kilti aukščiau. Toks jau 
prigimties dėsnis.

Manau, Albinai, kad aš 
bent iš dalies atsakiau į ta
vo pareikštas abejones dėl 
tariamo kai kurių žmonių 
išpuikimo socialistinėje ’ vi
suomenėje, dėl tvirtinimo, 
kad žmogus arba herojus 
geresnėse sąlygose būtinai 
turi pasiduoti išsigimimui.

V. Ičius
1970 III 24

Nauja Australijos j6ra
Australijoje planuojama 

sukurti dirbtinę jūrą kon
tinento viduryje, kuridfc 
vandenis teiktų Ramusis 
vandenynas. Pro j ektu o j a - 
mos jūros paviršius užlies 
9,600 kvadratinių kilometrų 
sausumos.*
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* Sekmadienį, balandžio 21 
d., Mildos salėje įvyko la
bai įspūdingas banketas, Le
nino šimtmetinės sukakties 
paminėjimas. Publikos pri
sirinko salė su kaupu. Ban
keto vedėjas (pirmininkas) 
buvo prof. B. F. Kubilius.
Pradedant programą B. F. 

Kubilius pakvietė visą pub
liką atsistoti ir pagerbti Le
nino 100-ąsias gimimo meti
nes ir jo nuveiktus darbus 
viso pasaulio darbininkų ge
rovei. Salę užkariavo apie 
minutę laiko publikos susi
kaupimas, tyla, regis, kad 
visa publika sustojo kvėpa
vus. Labai jaudinantis mo
mentas.

Pirmas buvo pakviestas 
kalbėti “Vilnies” vyriausias 
redaktorius V. Andrulis. 
Jis labai trumpai kalbėjo, 
bet jo kalba buvo aiški ir 
turtinga mintimis. Po jo 
kalbos buvo pakviesta solis
tė Ona B. Kubilienė iškil
mingą programą atlikti. So

listė O. B. Kubilienė savo 
kompozicijos dainą “Miško 
slėpiniai” paskyrė Lenino 
gimtadienio pagerbimui. 
Labai gražūs žodžiai, para
šyti Viktoro Vitkausko. Po 
šios dainos griausmingi ap
lodismentai pasipylė salėje. 
Kai ji baigė dainas dainuo
ti, netrūko nei bisų, nei 

• ovacijų. Jai akompanavo 
Valerija Urbikas labai vy
kusiai.

Kitas kalbėtojas buvo < J. 
Jokubka, “‘Vilnies” atsako- 
mingasis redaktorius. Jis 
irgi kalbėjo trumpai, nes 
jis, kaip ir gerb. V. Andru
lis, gąrai žinojo, kad yra di
delis skaičius garbingų sve
čių, ir jiems reikia duoti 
pirmenybę. Bet vis vien 
drg. J. Jokubka kalbėjo la
ibai įdomiai ir pasakė daug 
jaudinančių minčių apie Le
nino nuveiktus darbus.

Kitas programoje buvo 
labai malonus jaunas vyras 
Osvaldas Aleksa, Tarybų 
Lietuvos fotografijų tvar
kytojas Tarybų Sąjungos 
fotografinėje parodoje Sci
ence and Industry Museum. 
Jis labai gražiai pasveikino 
visą publiką ir visus pakvie
tė šeštadienį, gegužės 2 die
ną, atsilankyti į foto paro
dą, nes ta diena bus lietuvių 
diena. Publika jam gausiai 
plojo.

ILL.
dismentų. Jis puikiai pažy
mėjo Lenino gabumus ir 
nuopelnus žmonijai.

Kitas puikus įvykis bu
vo, tai kai buvo pakviestas 
kalbėti TSRS ambasados 
Washingtone antrasis se
kretorius L. V. Scherbako
vas. Jis visų pirma publi
ką pasveikino angliškai. Ta
da jis pasakė, kad kalbės 
rusiškai. Stojo šalia jo mū
sų tautietis Osvaldas Alek
sa ir išvertė jo kalbą į lie
tuvių kalbą taip vykusiai, 
kad buvo vienas malonumas 
jo klausytis. Jiedu gavo la
bai daug katučių.

Po programos publika bu
vo pakviesta į Mildos viršu
tinę salę, kurioje vyksta 
Tarybų Lietuvos labai įdo
mi ir artistiškai paruošta 
fotonuotraukų paroda. Ver
ta visiems tą imponuo
jančią parodą pamatyti. 
Garbė E. B. Šermikams ir 
Nelei De Shaaf už tokį pui
kų pasidarbavimą ir pa
veikslų sugrupavimą.

Vienas iš dalyvių

Providence, R. I.
Atsisveikinus su svainiu, pe
dagogu Kostu Krisčiukaičiu

Buvo malonu susitikti po 
keturiasdešimts metų nesi
matymo, bet buvo labai sun
ku skirtis. Išgyvenus pas 
mus tris mėnesius, daikas 
atėjo grįžti savo tėviškėn, 
Tarybų Lietuvon. Palydėjo
me į T. F. Green Airportą, 
kur American orlaiviu iš
lėkė į NewYorką, o iš ten 
Pan American lėktuvu tie
siog į Maskvą. Atsisveikinęs 
su mumis Kostas sėdo į lėk
tuvą ir žaibo greitumu iš
nyko iš mūsų akių dangaus 
mėlynėje. O mums likusiems 
nuriedėjo graudi ašarėlė 
per veidą.

Kostas visą savo gyveni
mą pragyveno Lietuvoje, 
matė daug gero ir blogo. 
Permatė didelį skirtumą 
tarpe senos Lietuvos tvar
kos ir dabartinės Tarybinės 
Lietuvos. Šiandien jis yra 
labai dėkingas Tarybų 
Lietuvai, kad galėjo baigti 
aukštesnį mokslą, kas se
niau buvo neįmanoma. Pa
sakojo apie mokslą. Moks
las bile kurioje šakoje yra 
kiekvienam prieinamas, o

nines, gydytojai, seselės ir 
visa sveikatos užveizda yra 
prielankūs ir visiems priei
nami be jokių mokesčių. 
Netaip kaip JAV, kur žmo
gus apsirgęs, ieškodamas 
medikalės pagalbos, netenki 
nei apatinių rūbų. Viską li
goninės ir gydytojai sudo
rojai

Pasakojo apie mano gim
tąjį kampelį Eržvilką ir ma
no žmonos gimtinę Jurbar
ką. Jo pasakojimai priminė 
mano jaunystės dienas, tą 
Eržvilko kalną, tuos take
lius ir tą bakūžę, kurioje aš 
gimiau. Tos senos bakūžės 
seniai nėra, jos vieton 1926 
metais pastatyta nauja. Tas 
vyšnių sodelis ir ta grūšė, 
kuri augo gale sodo. Malū
nas ant Saltonos kranto per 
paskutinį didyjį karą sude
gė. Prisiminė mokykla, ku
rią lankiau bažnytkiemyje, 
vargonininkas Stasys Bato
nus ir tas choras, prie ku
rio muzikos studijavau, ir 
priklausiau. Prisiminiau 19- 
05 metų revoliuciją. Būda
mas dar jaunametis išlikau 
neragavęs “caro nagaikos”, 
o mano draugas, metais se
nesnis už mane, atsidūrė 
Tauragės kalėjime. Prisimi
nė Eržvilko kapai, kur guli 
amžinai protėviai, tėvai, 
brolis ir sesutė. Prisiminė 
ta diena, kuemet reikėjo at
sisveikint su tėvais, drau
gais, su muzikos mokytoju 
ir mylimu choru, kurie man 
linkėjo laimingos kelionės į 
šalį, kur tai būk yra takai 
auksu grįsti, bet 1910 me
tais tos laimės čia nebuvo. 
Atsisveikinant su visais, 
choras sudainavo dvi daine
les, kurios ir po šiai dienai 
skamba mano ausyse, t. y. 
“Sudiev Lietuva” ir “Su
grįžk, sugrįžk sūnau Lietu
vos”

Kostas atvažiuędamas at
vežė mums daug gražių do
vanų, o už viską tai bran
giausia dovana, tai po saują 
Lietuvos žemės nuo mano ir 
mano žmonos tėvų kapų. 
Šią nepaprastą dovaną mes 
labai aukštai įvertiname, 
mes tariame didelį ačiū!

Bronius Simonavičius

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Piliečių Klubas 
kas šeštadienį turi kortų lo
šimą. Prasideda 2 vai. po
piet. Rengimo komisija pra
nešė, kad jos turės po kortų 
lošimo gegužės 9 d. paminė
jimą Motinų dienos. Pa
gerbs visas motinas, paga
mins specialių užkandžių ir 
kitokių vaišių. Todėl visi 
mylintieji praleisti linksmai 
popietę, ateikit į šį paren
gimą.

Paskutinis šio sezono kor
tų žaidimas įvyks gegužės 
27 dieną.

Rengimo komisija

HELP WANTED-MALE-FEMALE

FOUNTAIN CLERKS

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

Cambridge, Mass.
Prie Amerikos Lietuvių 

Piliečių Klubo yra ir Mote
rų Klubas. Kasmet jos turi 
savo metinį susirinkimą. 
Savo narėms jos duoda pie-

Cleveland, Ohio
CLM Klubas rengia šau

nų pažmonį, kuris įvyks ge
gužės 21 d., ketvirtadienį, 
apie pirma valandą, Italu 
salėje I.C.A., 15901 St. Cla
ir Ave.
x Bus pietūs duodami, kai
na tik $1.75. Tai labai pigiai 
ypatingai šiuo laiku. Šeimi
ninkės maloniai kviečia vi
sus geros valios bičiulius 
draugus ir drauges skaitlin
gai dalyvauti — kaip vieti
nius, taip ir apylinkiečius.

Kas mėgstate žaislus, ga
lite atsilankyti anksčiau ir 
praleisti laiką linksmai.

Mieli dalyviai, malonėki
te suteikti ir dovanėlių dėl 
padengimo lėšų, nes viskas 
labai brangu, ir turėsime 
daugiau dėl išpardavimo li
kučių. Kas ką turite atneš
kite. Ačiū.

Lauksime jūs. atsilankant. 
Klubo koresp. A. S.

Ragina amnestuoti 
drafto priešus

Washingtonas. — Demo
kratinės Veiklos Amerikie
čių organizacija savo kon
vencijoje priėmė rezoliuci
ją, kurioje ragina vyriau
sybę suteikti amnestiją 
(panaikinti bausmes) vi
siems drafto priešams.

Rezoliucijoje paša k y t a, 
kad dešimtys tūkstančių 
atsisakė eiti militarinėn 
tarnybon todėl, kad jie prie
šingi nelegaliam Vietnamo 
karui. Todėl jie turi būti 
amnestuoti.

No Eves, oi' Sundays!

Immediate full time openings 
from 8 to 4:30 PM. 5 days a week. 
Excellent pay plus many fringe be
nefits including merit increases, li
beral discounts, 1-4 weeks paid va
cation. Paid sick leave, profit shar
ing, hospitalization and much, much 
more! Take the Capital Flyer from 
D. C. directly to store. Apply to 
Mr. Bill Roberts or Joe Royal daily 
between 8 AM and 5:30 PM. Or 
call 301-881-4930.

DRUG FAIR

5600 Fishers Lane 
Parklawn Bldg. (HEW) 

An Equal Opportunity Employer 
(34-43)

MAIDS
For general cleaning modern motel.

GEORGE WASHINGTON 
MOTOR LODGE

Willow Grove. Apply in person.
See Mr. Eric Schwarz.

(34-40)

WOMEN WANTED for hand
pressing and packing, will teach. 
Very pleasant surroundings and be
nefits. Apply in person. CARNIVAL 
CREATIONS, INC., 1050 Edward 
St., Linden, N. J. (31-40)

Baltimore, Md.
. Svarbu pranešti, jog dėlei 

susidėjusių vietinių sąlygų 
“Laisvės” naudai parengi
mas pas draugus P.K. Kup
rius perkelta vienai savai
tei vėliau.

Buvo rengta gegužės 17 
dieną-. Dabar įvyks gegužės 
24 dieną.

Bus pietūs duodami 1 vai. 
Todėl svečiai malonėkite ne- 
sivėluoti.

Kviečia Komitetas

Pranešimas

Mirė Molotovo žmona

MASSEUR

Immediate opening for permanent position with local branch of 
nation’s fastest growing and most progressive chain of health and 

recreation centers. Good starting wages. Experienced only. No 
Floaters.

Call MR. SPEARS
E. Brunswick, N. J. 201-257-7878

(27-36)

COOKS

SHORT ORDER

$150 WEEK
FREE BENEFIT INCLUDING:

• UNIFORMS • PAID VACATIONS
• PAID LIFE INSURANCE • HOSPITALIZATION

Call (201) 538-9718
An Equal Opportunity Employer

(31-35)

ITHACA COLLEC);

PERFORMING. ARTS
Cinematography
Drama
Music
TV-Radio
Session:
July I3-August 14

ITHACA COLLEGE 
ITHACA, NEW YQRK

ADVANCED PLACEMENT PROGRAM
iFOR

HIGH SCHOOL STUDENTS
PHYSICAL EDUCATION

Female:
Field .Hockey 
Gymnastics 
Track'

Male: 
Basketball 
Football 
Track 
Wrestling

Sessions:
June 29-July !0 
July I3-July 25

For further information and brochure, write: .
Director of Summer Sessions 
Ithaca College
Ithaca, .New York 14850

MACHINISTS. For Prototype Shop. 
Investigate your future with us. 

Call Personnel Dept.
201-351-4442. Or apply in person to:

PRECO
1246 Central Ave., Hillside, N. J.

(29-38)

(34-86)

GUARDS—Security, full and part 
time work avail, in Phila. & Camden, 
N. J. areas. Immediate openings, 
good pay, company paid benefits. 
Retired personnel accepted. Must 
have phone and no polic record. Call 
477-2424 bet. 9 AM—5 PM. Mon. 
thru' Fri. or write P. O. Box 151, 
Ardmore, Pa. 19003. An equal 
opportunity employer. (34-37)

Vėl kitas kalbėtojas buvo 
pakviestas kalbėti, tai buvo 
Jack Kling. Čia reikia pa
sakyti, kad gerb J. Kling 
savo kalba nupiešė visą Le
nino gyvenimą — nuo gimi
mo iki mirties. Jis kalbėjo 

^angliškai, bet jo kalbą visi 
^įprato ir jam buvo nepa
sigailėta griausmingų aplo-

geriems studentams duoda 
stipendijas eiti ir baigti 
aukštuosius mokslus. Pasa
kojo apie kultūrą, apie na
mų statybą, apie ūkininkus 
ir miesto gyventojus. Visi 
gyvena gerai, apsirengę 
tvarkingai, sotūs, turi rublį 
kitą kišenėje ir linksmai gy
vena. Nedarbo nėra. Ligo

tus nemokamai. Pašaliniai 
turi pasimokėti.

Toks jų susirinkimas įvy
ko gegužės 3 dieną Piliečių 
Klubo patalpose 823 Main 
St. Dalyvavo nemažas bū
rys narių. Buvo 7 ir pašali
niai — visi vyrai.

Vyriausia gaspadinė buvo 
N. Grigaliūnienė, o pagelbi- 
ninkės — Aitulienė, EI. Be- 
lekevich, V. Kvietkus ir Elz.

Maskva. — Mirė buvusio 
premjero Molotovo žmona 
Paulina, sulaukusi 76 metus 
amžiaus.

Kaip jos vyras Viečesla- 
vas Molotovas buvo vienas 
1917 metų revoliucijos va
dų, taip ir jo žmona. Ji bu
vo partij os vad o v y b ė j e, 
žvejybos ministrė, kosmeti
kų pramonės vadovė.

MINERSVILLE, PA. 
Mirus

Kazimierui Sankui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sūnui Ka

zimierui, dukrai Birutai, žentui Bill Martz, anū
kėliams Cynthia ir Todd, taipgi ir kitiems gimi
nėms. Lietuvoje seserėnams Juozui ir Jonui ir jų 
šeimoms ir giminėms. Gaila netekus gero, malo
naus draugo ir kaimyno.

M. Miliuvienė
T. Zalenkienė
B. Kohutka
M. O. Zoba
J. K. Rušinskai
J. Krasnickas
O. Paukštaitienė
O. Buzienė
P. K. Davies
L. Kavaliauskaitė

Nuliūdę liekame —
A. K. Naravai
Mr. ir Mrs. Yheaulow
K. Kirelevičius
R. Jurevičienė
R. Nichael
H. Marchrusky
B. J. DeLaRosas
J. Dutcavich
Rev. P. Lowell

Fraimantienė. Jos pagami
no skanius pietus.

Vėlinu, kad jos dar ilgai 
ilgai gyvuotų.

Šios moterys pirmiau pa
remdavo progresyvę spau
dą.

S. Raina rd

400 pagerbė Robesoną

Hitlerininkų kankinės 
kviečia kovot nacius
Berlynas.—Buvusios Ra- 

vensbruecko koncentracijos 
stovyklos kankinės paskelbė 
savo atsišaukimą, kuriame 
jos kviečia visus kovoti 
prieš fašizmo kilimą.

Jos reikalauja uždrausti
Chicago. — Artistų su

ruoštoje iškilmėje pagerbti 
taikos kovotoją Paulą Robe- 
soną susirinko daugiau kaip 
400 įvairių rasių žmonių.

Visa eilė kalbėtojų aiš
kino, kad Robesonas yra 
užsitarnavęs aukštos pagar
bos už aktyvų dalyvavimą 
liaudies kovose, ypač prieš 
rasinę diskriminaciją.

neonacių Nacionalinę De
mokratinę partiją. Kviečia 
Europos jaunimą budėti, 
kad fašizmas niekur nepa
kiltų.

Ravensbruecko stovykloje 
buvo 92,000 moterų, kurios 
pergyveno nacių brutalumą. 
Tarybinė armija išlaisvino 
kankines 1945 m. balandžio 
men.

Worcester, Mass.
LLD 11 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks gegužės 13 
d., 1:30 vai. po pietų, 29 En
dicott St.

Kviečiame narius daly
vauti. Turime daug reika
lų apkalbėti: LDS suvažia
vimas įvyks rugpiūčio die
nomis Detroite. LLD 2-osios 
apskrities suvažiavime nu
tarta “Laisvės” pikniką lai
kyti liepos 12 Olympia Par
ke. Turėsime gerai prisi
rengti, kad jis būtų pasek
mingas.

Jaskevičius, sekr.

LDS 57 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks gegužės 
13 d., 2:30 vai. po pietų, 29 
Endicott St.

Kviečiame narius daly
vauti šiame nepaprastame 
susirinkime. Šiemet įvyksta 
LDS 19-asis seimas. Šiame 
susirinkime turėsime rink
ti Centro Valdybą ateinan
tiems dvejiems metais, ir 
gal kas iš kuopos narių at
sineši te naujų sumanymų 
seimui.

Šiemet nariai gerai moka
te duokles už metus ir pus
metį. Šiame susirinkime ga
lėsite pasimokėti duokles, 
nes vasaros metu turėsi
me susirinkimų pertrauką. 
Būtų gerai pasimokėti už 
keletą mėnesių anksčiau.

Jaskevičius (34-35)

MAN FOR PRODUCTION and 
mixing plant, immediate opening, 
no experience necessary, we offer 
excellent pay, fringe benefits, all 
day work. Call MI 6-3800 for inter
view. CRC CHEMICAL, Limekiln 
Pike, Dreshcr, Pa. (31-37)

CAKE BAKER. Experienced fin
isher and make-up man. Starting 
salary $250 for 52 hr. week plus 
fringe benefits. Call GIANNELLA 
BAKING CO., 298—21st Ave., Pat
terson, N. J. 201-523-9258.

(34-37

PRINTER-COMPOSITOR with 
Ludlow. Exp. start $155 per week. 
Progress to $175 per week. Paid 
vacations, hospitalization and holi
days. Call 201-471-2881, (31-35)

PACKERS-MACHINE OPERATORS

Paper convertor in Edison has 
immediate opening for women pack
ers and machine operators on all 3 
non-rotating shifts. No experience 
necessary. Paid holidays, Company 
paid Blue Cross-Blue Shield. Con
tact: ELWIN PACKAGING CORP. 
Building 445. Raritan Center, Edison, 
N. J. 201-225-2123. (34-38)

COOK. 1st and asst, cook, exper
ienced in quantity cooking. Live in 
facilities. 9 week girl scout camp, 
near Marlton, N. J. 609-983-4200.

An Equal opportunity employer.
(34-36)

MEN’S TIE HAND STITCHERS
SLIP STITCHERS
Call 201-867-2525

(34-40)

WANTED. A woman for child 
care and light housework. 5 day 
week, 7:30 to 4:00. References re
quired. Salary $65 per week. For 
information call 301-948-2506.

(34-37)

SCHOOL GUIDE

Sacred Heart School.
Resident School for boys.

Grade 4 through 8
Brothers of the Sacred Heart 

Andover, Mass.
(31-39)

CONADEL COATS

Has opening for experienced:

Sewing Machine Operators; Sleeve 
Setters, Lining Setters; Top Stich
ers—on Ladies coats. Steady am- 
ployment. Elevator service. Apply: 
100 Prince St., Paterson, N. J.

(34-36)

INSURANCE PERSONNEL •

Why not work for one of Amer
ica’s most unusual Companies?

We are moving to East Whiteland 
before next winter’s snow.

If you type or if you simply want 
to learn something new—take one 
small risk. Call me anad lets talk 
about this exceptional Co. Person
nel Manager 265-4300. Ext. 294. 
NATIONAL LIBERTY CORP., King 
of Prussia, Pa. Equal Opportunity 
Employer. (34-36)
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Mūsų Aido Choro “Ramune 
gražiai žydėjo

Gegužės 3 d. Brooklyno 
Aido choras pasekmingai 
pastatė operetę “Ramunė”. 
“Ramunė” sutraukė daug 
žmonių. Jų buvo ne tik iš 
paties New Yorko, ale ma
tėsi daug pažįstamų veidų 
iš už New Yorko miesto ri
bų.

Operetė “Ramunė” gimė 
Lietuvoje, veikalas sukasi 
kolūkyje. V. Bložės žodžiai. 
Muzika — J. L... ____
Tūlos dainos Mildred Stens- “Kolūkio 
ler pakeistos.

Rėmai, intriga 
je” ne didelė ir ne daug jo
je dramatizacijos. “Ramu
nės” pamatiniu dalyku yra 
dainos, daug jų, programo
je sužymėta net dvylika. 
Dainos gražios, traukian
čios, žavėjančios — liaudiš
kos. Tūlas jų gali klausyti 
be pertraukos ir tau jos ne
nusibos. Tokios yra “Kur 
bėga Šešupė”, “Ramunėlė”,

kuris daug keliavęs po pa
saulį, aplanko vėl savo kai
mą. Kolūkiečiai prisikalbi
na jį pagelbėti suruošti 
koncertą, o jis prikalbina ir 
Ramunę. Visiems pasitrau
kus atgal prie darbo, Ro
bertas susitinka su davat
ka, Domicėlė, kuri savo kre
pšyje turi lietuviškos nacio
nalinės ir abudu pasivaiši-j 
na.”

er pradėjo duetu dainuoti 
“Ramunėlę,” tai, rodosi, 
gražiau ant svieto negalėjo 
būti. Kaip jiems skoningai 
ir žavėjančiai sekėsi!

Mildred Stensler nebūtų 
niekur radus geresnės akto
rės atlošti Domicelės-davat- 
kos rolę, kaip Lillian Ka
valiauskaitė. Lillian mokė
jo lošti tą rolę taip gražiai 
su Aug. Iešmanto pagalba, 
kad tas aktas atrodė dau
giau į naturalį gyvenimą, 
negu į vaidinimą. Aktas su
kėlė daug juoko.

Visas Aido choras daina-

“LAISVES” REIKALAIS
Gerbiama Adm-cija: Čia 

randate čekįverėts $25. Tai 
mirusio Charles Nausėdos 
sūnaus Edwardo perduota 
dėdei Jurgiui Nausėdai, mi
rusio broliui, kad pasiųstų 
“Laisvei.” Jurgis Nausėda 
prašė manęs patarnauti.

Draugiškai, Pr. Jočionis, 
Dearborn, Mich.

Gaižausko. Romantiška pabaiga: vo daug ir dažnai,taip daž- 
saviveiklininkai nai, kad kai kurie skundėsi 

j renkasi ant scenos repetici- negalį sekti veikalą. Daly- 
Ramunė- Jorns> kurioms Robertas va- kas esąs daugiau panašus į

ir kitos.
I

“Ramunei” pastatymui 
reikia 11 aktorių ir choro 
dainavimui. Vaidintojais 
buvo: Kolūkio pirm. —Wal
ter Keršulis; Mintautas, ko
lūkio brigadininkas — Vic
tor Becker; Ramunė — Ne
lė Ventienė; Ramunės tė
vas, vargonininkas Tumpa 
— Mike Stakovas; kolūkio 
brigados nariai: Viktutė — 
Nastė Buknienė; Birutė — 
Vera Bunkienė; Barbora — 
Tęsė Stočkienė; Jonas —J. 
Grybas; Ragelis, kolūkietis- 
piršlys — Jonas Lazaus
kas; Robertas, dailininko 
sūnus — Augustas Iešman
tą; Domicėlė, davatkėlė — 
Lillian Kavaliauskaitė.

Aidui pasitaikė laimikis. 
Į New Yorką atvyko Uhica- 
gos dainų žvaigždės—Vale
rija Urbikas ir Roger Žilis. 
Jiedu net buvo lošę “Ramu
nę” Chicagoje. Todėl jų da
lyvavimas šiame pastaty
me daug prisidėjo prie pa
sisekimo.

Veikalo turinys
Kaip veikalas eina, skai

tytojas gali gauti gerą su
pratimą pačioje spaudinto- 
je programoje. Ji seka:

“Trumpo poilsio metu ko
lūkio brigada dainuoja. Jie 
tariasi suruošti koncertą, 
kad pasitikus amerikonus 
turistus. Mintautas ir visi 
kolūkiečiai bando prikal
binti Ramunę į brigadą, 
kad būtų galima suvaidinti 
pjesę (veikalą) “Brigadi
ninko ir Paukštininkės Ves
tuvės”, tačiau Ramunės tė
vas, vargonininkas, nelei
džia jos ir nori, kad jinai 
būtų dailininkė.

Jiems bekalbant, ateina 
žvejininkas. Tai Robertas,

Our Youth-Our Future
Four youths —
Two young women,

Two young men
Dead by the bullets 
On college lawn.. . 
When gunfire sounded.
A sad day
For mothers and fathers.
A greater sorrow
Yet coming tomorrow
And many days after

There will be no laughter 
In colleges, schools 
Where people
Refuse to be fools.
Force and horror
Can’t go on much longer 

Conscience of people
Is growing stronger.

Use

dovauja. Ramunė ateina 
nusiminus — pabėgus iš 
namų. Mintautas ją nura
mina ir pareiškia meilę. A- 
budu sutinka vaidinti mon
tažą, “Brigadininko ir Pau- 
kštininkės Vestuves”. To
se rolėse juodu pasilieka 
amžinai. Po Roberto vado
vybe, toliau tęsiasi repetici
jos.”

“Ramunėje” girdėjosi daug 
“cliches” — -įprastų posa
kių. Kaip tai: “Žvirblis ge
riau maiše, negu vanagas 
vištidėje”! “Geriau vėliau, 
negu niekados”; “Pirmuti
nis i maišą, paskutinis iš 
maišo”; “Niekas merą pras
ta, kas pasibaigs gerai.”

Truputis apie aktorius
Dabar apie aktorius ir ak- 

torius-dainininkus. Valteris 
Keršulis ir tiko, ir lošė ge
rai kolūkio pirmininku. Mo
kėjo jis gerai duoti trum
pus įsakymus ir patarimus. 
Jam ir klišės tiko vartoti 
dėl trumpų įsakymų.

Victor Becker vaidino ge
rai. Bet jis dainos meis
tras, tos liaudiškos dainos 
jam labai sekėsi. O duetuo
se jis taip gerai dainavo, 
kad norėjosi jį girdėti dar 
daugiau dainuojant. Duetus 
jis dainavo su Nele Ventie- 
ne. Juodviejų balsai iš ti
krųjų liejosi į malonią har
moniją.

Mike Stakovas ypatingai 
gražiai sulošė vargonininką. 
Jis turėjo kalbėti ištisai. 
Bet jis kalbėjo taip natūra
liai, kad, rodėsi, daugiau 
buvo panašu į realų dalyką, 
negu į vaidinimą. Nieko 
jis neįdėjo dirbto...

Nelės Ventienės rolė buvo 
didelė. Ji turėjo daug vai
dinti, daug ir dainuoti. 
Daug ji dainavo solo, kaip 
ir duetų. Bet niekur ji ne
suklupo. Baugu buvo, kad 
ji nepavargtų...

Gerai atliko roles Nastė 
| Buknienė, Vera Bunkienė, 
Tęsė Stočkienė, ir Jonas 
Grybas. Jų rolės susiliejo 
į bendrą dalyką. Jie visi 
atliko savo roles natūraliai.
Jonui Grybui teko daugiau 

kas, negu lošti eiliniu bri
gadininku. Jis, atrodė, bu
vo administratorius. Daug 
jam teko kalbėti atskiru 
aktu. Tą užduotį jis atliko 
sėkmingai.

Jonas Lazauskas labai ti
ko piršlio rolei. Ta rolė 
turi nemažai komikos. Jo
nas mokėjo pridėti savo pri
gimtąją komiką prie rašy
tosios taip natūraliai ir 
sklandžiai. Tas dar daugiau 
pagražino jo aktą. Jis ste
bėtinai gerai išlaikė natu- 
rališkuma gan ilgoje jo 
kalboje, einant piršlio rolę.

Augustino Iešmanto rolė 
buvo ilga. Jam reikėjo 
daug ir lošti, ir dainuoti. 
Abiejose rolėse jam sekėsi 
gerai. Bet būnant puikaus 
balso dainininkui, jam dai
nuoti sekėsi geriausiai.

koncertą.
Gal tame ir yra tiesos

Gegužės 3 d., Povilas Ven
ta, LKS B-vės direktorių v > pirmininkas, buvo nuvykęs; 
į Chicagą, dalyvauti vilnie
čiu dalininku suvažiavime. 
Jis nuvežė sveikinimų nuo 
newyorkiečių, sumoje $211. 
Aną dieną brooklynietis V. 
Jonauskas, įteikė. $1, tai vi-

J. M. Kaminskai ...
P. A. Deveikis.........
Adolph Kaukais ....
V. Andrulis ...........
A. Grigas................
W. Dorinąs.............
M. Widra................
I. J. Urmonai.........

Julia Andrulis.......
S. J. Jokubka.........
Geo. Montvilas.......

Šileikis ..............
Maziliauskas ....

Milleris..............
Budris ..............

J. Staškus ..............
V. Juška ................
A. Katela ..............
Po $1: Sagadinis, Valai

tienė, A. Dočkienė, J. Ru- 
cuška (?—Adm.).

T.

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00

Gal tame ir yra tiesos. ioio
Bet visas Aido choras buvo so . ev/ . 4
išsilavinęs t aip gerai šio 
veikalo dainas, kad tikrai 
buvo malonu klausytis.

Kai kas naujo
Mildred iškirto ir naują 

štukelę. Choristė Edelė 
Lepševičienė turi gražų ly
rišką balsą, kurį ji gali ga
biai kontroliuoti. Mildred 
išvedė jos balsą —du ar 
tris sykius — tiraliavimo 
formoje, kuris atsiskyrė 
nuo viso choro balsų ir pa
dirgino klausytojų jaus
mus. Pranas Klastauskas 
ir aš tuojau pajutome, kad 
kas nors čia naujo atsitiko. 
Pradėjome atidžiai žiūrėti 
ir susekėme Mildredą, kad 
ji čia šposus krečia Edelės 
balsu. Gražu buvo.

Tuo pačiu momentu ir ki
ta “štuka” įvyko, gal tik 
man tą pastebint. Mūsiškis 
poetas Jonas Juška stovėjo 
užpakalyje Victor Becker. 
Momentaliai Jonas sugebėjo 
pakelti savo balsą taip, kad 
jis susilygino su Victoro. 
Atrodė, kad Victoro balsas 
būtų s u s t o r ė j ę s. Gerai 
skambėjo.

Neužmirštamai gražiai, 
skoningai — stačiai sal
džiai — Aido choro moterys 
dainavo vienos pačios.

Choro vadovės talentas
Mildred Stensler parodė 

savo gabumus ir grožio, pa
rėdymo mene. Estradai rei
kėjo kokiors žymės, kad ji 
atrodytų giraite. Kad iš
vengti didelių išlaidų ir di
delio darbo, Mildred iškirpo 
vingiais ir liežuviais storą, 
tamsiai žalią popierį. 
ji atskirus gabalus iškar
pyto popierio sulenkė ir su
statė juos ant estrados, jie 
padarė estradą kaip kokią 
giraitę, iš tolo žiūrint, eg
laičių prižėlusią.

Helen Feifer turėjo pil
nas rankas darbo. Ji buvo 
sufleris. Chorui šis veikalas 
naujas ir neįprastas. Akto
riai atsidėjo ant jos gabu
mų išlaikyti savo eilę. Jai 
pasisekė...

Ann Salyk akompanavo 
pianu.

Mildred Stensler dirigavo 
visą veikalo pastatymą...

Chicagiečiai Povilui įtei
kė dovanų “Laisvei” $189. 
Aukojo:

Frances Pakalniškienė
....................... $60 00

V. Sutkienė...........10.00
J. Mažeika.............10.00
E. Drobienė...........10.00
M. V. Juclzentavičiai 10.00 
Martin Mazur....... 6.00

Ieva Mizarienė, pereitą 
savaitę buvo Montreal. Ca
nada. Jai pridavė dėl “Lais
vė” $16 J. Urbanavičius ir 
$11 F. Šuplevičius.

Dėkuojame viršminėtiems 
prieteliams už jų dovanas.

—Administracija

Popietė Lenino gimimo 
100-sioms metinėms 

paminėti
Noriu atkreipti dėmesį 

visų šios apylinkės lietuvių, 
kad geg. 17 dieną turėsime 
labai svarbią ir nepaprastą 
popietę. “Laisvės” salėje 
įvyks Lenino gimimo 100-ų- 
jų metinių paminėjimas. 
Bus kalbų ir graži meninė 
programa. Apie Leniną kai
po revoliucionierių ir huma
nistą paskaitą duos Edmun
das Juškys, iš Washingto- 
no, daugeliui mūsų jau la
bai gerai pažįstamas. Jis 
Tarybų Sąjungos ambasa
doje eina labai svarbias an
trojo sekretoriaus pareigas.

Na, o mūsų Aido Choras 
duos mums meninę progra
mą. Tai bus ko dar kartą 
pasiklausyti.

Nereikia praleisti šios 
gražios progos. Būkite pa
tys ir kitus pakvieskite 
ateiti.

Turėkite mintyje, kad tai 
bus sekmadienio popietė, 
viskas baigsis dar su švie
sa. Programa prasidės 2

Parengimą Kalendorius
Gegužės 10 dieną *

Pietūs susitikimui su Lie
tuvos operos solistu Vacio? 
vu Daunora. Laisvės salėjf 
102-02 Liberty Avė., Ozoie 
Park. Pradžia 1 vai.

Nepraleiskite progos iš
girsti šį įžymųjį lietuvių , 
tautos dainininką. Už pie-

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

Lenino šimtmetinės sukak
ties “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet. Dainuos Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos.

Gegužės 24 dieną
Hartforde Laisvės banke

tas. Pietūs 1 vai. Paskui 
meninė programa, kurią iš
pildys Worcesterio Laisvės 
Choras. Įžanga už viską $3 
asmeniui. Vieta: '157 Hun* 
gerford Street.

Jau šį sekmadieni išgirsime Vilniaus 
operos solistą Vaclovą Daunorą

Jau visi šicS* apylinkės lietuviai žinote, kad šiuo tarpu 
Amerikoje vieši įžymusis Lietuvos dainininkas, Vilniaus 
operos solistas Vaclovas Daunoras. Džiugu, kad ir mes 
turėsime progą su juo susitikti, jį pasveikinti ir, svar
biausia, išgirsti jo galingą balsą lietuvių liaudies daino
se. Tam tikslui šį sekmadienį (gegužės 10 d.) yra ruo
šiami vieši pietūs, kuriuose bus visiems puiki proga su 
svečiu susitikti ir išgirsti jį dainuojant.

Parengimas-pietūs įvyks Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park. Pradžia 1 vai. Už skanius pietus 
su vaišėmis tiktai $3 asmeniui. \

Visi ir,visos nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. Tikimės 
svečių ir iš tolimesnių kolonijų.

Rep.

AIDO CHORUI
Gerbiami Aidiečiai!

Šį penktadienį, gegužės 8 
d., Laisvės salėje, būtinai 
reikia susirinkti pamokoms, 
pasiruošti dainavimui Leni
no 100-ojo gimtadienio at- 
žymėjimui, kuris įvyks ge
gužės 17 d.

Pamokų pradžia 8-tą vai. 
vakare. Būkime visi.

Aido Valdyba

i.

Rengėjai 
*. • * ' ■

MIESTE PASIDAIRIUS
Arthur Goldberg kviečia 

New Yorko Liberalų partiją 
atnaujinti koaliciją su De
mokratų partija. Tiktai to
kios koalicijos kandidatas, 
kuriuo jis pats nori būti, 
laimėtų gubernatoriaus vie-

>

Apie gražiai pavykusį 
vilniečių suvažiavimą
“Laisvės” kolektyvą Chi

cagos dienraščio “Vilnies” 
dalininkų suvažiavime pe
reitą sekmadienį atstovavo 
mūsų veikėjas Povilas Ven- 
ta Sugrįžo jis laimingai ir Rockefelle-
labai patenkintas šiame 
“Vilnies” jubiliejiniame su
važiavime dalyvavęs.

Vilniečių suvaži avimas 
buvęs labai entuziastiškas 

Vi\qir konstruktyvus. Su sveiki- 
Kai|nimais laikraščiui suplaukę

FĮ.

d.
ruošia 
Parke.

Birželio-June 7
Grupė laisviečių 

“Cook-Out” Forest 
Prašome tą dieną’užsirašy
ti kalendoriuje.

apsčiai finansinės paramos. 
Vilniečiai pasiryžę nenusi
lenkti prieš jokius sunku
mus. Taip ir reikia.

Rep.

“Ramunę” matė net ke
li svečiai ir viešnios iš Lie
tuvos. Du buvo tik dabar 
atvykę. Jiedu: Vita Kra- 
kauskaitė ir Arvydas Ma
tulionis.

Jonas Grybas, pirminin
kas, paprašė svečių iš Lie
tuvos atsistoti, kad galėtų 
publika matyti juos.

Vėliausia viešnia iš Lietu
vos, Vita Krakauskaitė, yra 
muzikos mokytoja, Vilniuje. 
Iš jos sužinojome, kad šian
dieninė Lietuva muzikaliai 
nusiteikus. Kurie pasirodo

loti sekėsi geriausiai. i linkę prie muzikos, turi ga- 
0 kai jis su Victor Beok-| limybę, tuos jaunuolius ski-

ria j profesijonalės muzikos 
mokyklas — balso ir instru- 
mentalines — ir vysto jau
nuolius būti muzikais, gyve
nimą iš to daryti.

Arvydas Matulionis stebė
tinų gabumų jaunuolis. Tik 
trijų dešimtų, o jau fizi
kos profesorius Vii niaus 
Universitete. Kupiškietis.

Jis čia mainais aprube- 
žiuotam laikui. Apsistojęs 
jis Rochester universitete 
daugiau studijuoti. Bet jį 
kviečia kiti universitetai 
duoti paskaitas iš mokslo, 
ką jis jau žino. Klausiu jo:

“Tai kaip, pasirašai ir 
skaitai prelekcijas?”

“Ne, tiesiai iš po kepu
rės.” sako jis.

“Kur gi taip gerai angliš
kai kalbėti išmokote?” 
klausiu.

“Gi pačioje Lietuvoje ma
ne išmokė Lietuvoje gimę 
mokytojai,” sako jis.

Tai mat, kokie gabūs tie 
žmonės lietuviai.

A. Gilman

University Set 11 e m e n t 
House kasmet duoda taip 
vad i n a m o “žmoniškumo” 
pažymėjimą arba medalį. 
Tokį pažymėjimą buvo nu
tarta duoti gub. Rockefelle- 
riui. Bet įstaigos vadai ap
sižiūrėjo, kad gubernato
rius nėra atlikęs jokio pasi
žymėjimo žmoniškume pe
reitais metais, todėl nutari
mą atšaukė.

Trečiadienio rytą (gegu
žės 6 d.) mirė Salomėja Če- 
rienė-Mulks. Mirties prie
žastis — širdies sunegalavi
mas. Ji mirė ligoninėje, kur 
buvo nuvežta prieš dvi die
nas.

Mulks gyveno Clark, N. 
J. Pašarvota Lee šermeni
nėje, Linden, N. J. šešta
dienio rytą jos kūnas bus 
išvežtas Chicagon, į P. Ri
diko šermeninę. Bus palai
dota Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Chicago j e gyvena 
jos sesutė.

S. Čerienė - M u 1 k s buvo 
kompozitorė - muzikė. Jos 
pirmas vyras dr. Cherry 
glaudžiai bendrada r b i a v o 
su pažangiaisiais žmonėmis 
Chicagoje. Jis mirė prieš 
daugelį metų.

SVEČIAI,
Pereitą sekmadienį,' į Aido 

Choro parengimą atvyko iš 
Chicagos, Roger žilis ir Va
lerija Urbikas. Tai buvo ai- 
diečiams maloni staigmena. 
Jie ne tik atvyko pasisve
čiuoti, bet ir pagelbėjo ai- 
diečiams suvaidinti ir dai
nuoti chore, operetėje “Ra
munė” .

Valerija Urbikas Chicago j 
mokina du chorus, Roselan- 
do Aido ir LKM. Roger Ži
lis yra abiejų chorų pirmi
ninku.

Abu menininkai yra įdė
ję daug savo laiko meno 
dirvoje. Abu turi skamban
čius balsus ir dažnai išsto
ja kaipo solistai.

Roger įteikė laikraščiui 
“Laisvei” $30. Užsimokėjo 
už prenumeratą $9, o liku
sius $21 davė kaipo auką 
nuo savęs ir nuo Valerijos. 
Roger gimęs Amerikoje, 
taipgi ir Valerija ir abu my
li lietuvišką meną. Jie sako, 
kad menas duoda žmonijai 
daug džiaugsmo, ir jis ke
liauja taikos keliu.

Didelis ačiū šiem dviem 
menininkams už jų dovanas 
laikraščiui “Laisvei” ir sėk
mės jųjų meno darbe. Buvo 
labai malonu su jais pasi
matyti.

Columbus, Ohio. — Pirmi
niuose balsavimuose (nomi
nacijose) laimėjo Robert 
Taft prieš dabartinį guber
natorių. Rhodes senatoriaus 
vietai.

leva

IE8KAU

Noriu įsigyti mažą (apie 20 akrų) 
farmą arti Delaware upės arba 
Strousburg, Pa. apielinkėj, ar prie 
Poconos. Kas žinote tokią vietą par
davimui, prašau parašyti man šiuo 
adresu: Jurgis Vedegys, 101-02 Li
berty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

(34-36)

Noriu išreikšti širdingą 
padėką savo giminėms ir 
draugams už atsilankymą į 
mano 85-ojo gimtadienio 
sukaktį ir už įteiktas man 
gausias dovanas.

Dėkui mano sesutei U. 
Bacevičienei už programos 
pravedimą ir V. Bekeriui 
už plokštelių muziką. Dė
koju Aido chorui už padai- 
navimą, už gėles ir gerus 
linkėjimus, H. Feiferienei 
už gimtadienio aprašymą ir f 
“Laisvei” už suteikimą vie
tos savo puslapiuose. Esu 
dėkinga Winter Garden sa
vininkui V. Beleckiui už rū
pestingą ir malonų patarna
vimą.
Malonu buvo praleisti savo 

85-ąjį gimtadienį su mielai
siais svečiais ir tos dienos 
prisiminimus, visuomet šil
tai godosiu.

Marytė Tamelienė

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks gegužės 12 d. 
2 vai. popiet, Laisvės salėje, 
10202 Liberty Avė., Ozone 
Park.

Visi nariai prašomi ateiti 
Pasimokėkite duokles. Gai^ 
site naują knygą “Juodasis 
kraujas.” Tai labai įdomi, 
naudinga knyga.

Valdyba (34-36)

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius — spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antennas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų^ 
prašome skambinti? 647f- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St.* 
Brooklyn, N. . 11208.

(32-39)
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