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KRISLAI
Atgal j tėvynę
Gerai pasirodyta 
Vilniečiai pasiryžę 
Niujorkiečių dėmėsiui 
Krizė, tėvai ir vaikai 
Kokiems galams?

A. BIMBA
Prieš kelias dienas iš toli

mojo Singapūro spaudoje pa
sirodė įdomūs pranešimas: 
Šeši pilni laivai pabėgėlių iš 
Pietų Vietnamo sugrįžo į tė
vynę. Žmonės, rimtai pagal
voję, pamatė, kad jie padarė 
didelę klaidą, paklausę liau
dies priešų ir amerikiečių 
šmeižiškos propagandos apie 
komunistus.

Su laiku panašiai galvojan
čių ir pamačiusių klaidą atsi
ras daug, daug daugiau tarpe 
pabėgėlių iš Pietų Vietnamo 
ir Kambodijos. Kai kuriems 
jau bus labai sunku tą klaidą 
atitaisyti.

Reikia pasidžiaugti ir pasi
didžiuoti, kad ruošti 30-mečio 
pergalės prieš fašizmą atžy- 
mėjimai puikiausiai pavyko. 
Jie sutraukė šimtus tūkstan
čių žmonių. Ypatingai, ma
tyt, demonstracija New Yor- 
ko Central parke puikiai pa
vyko.

Pergalės demonstracijas 
pagausino ir tas, kad kaip tik 
tomis pačiomis dienomis bu
vo pasiektas Kambodijos ir 
Pietų Vietnamo liaudies pil
nas išsilaisvinimas.

Pažangioji Amerikos visuo
menė, kuri tas demonstraci
jas ruošė, turi kuo pasidi
džiuoti.

Mums labai džiugu girdėti, 
kad kuo puikiausiai pavyko 
“Vilnies” dalininkų suvažiavi
mas. Gaila, kad jame nė 
vienas iš “Laisvės” kolektyvo 
negalėjome dalyvauti.

Vilniečiai dar kartą parodė 
nepaprastai didelį ryžtą ir 
entuziazmą “Vilnį” palaikyti. 
Už tai tik galima juos nuošir
džiausiai pasveikinti ir palin
kėti aukščiausios sėkmės.

Gegužės 25 dieną "Laisvės” 
salėje įvyks New Yorko ir 
apylinkės svarbus renginys. 
Tai bus Lietuvių Literatūros 
Draugijos 60-mečio paminėji
mas. Visi turime stengtis jį 
padaryti kuosėkmingiausiu.

Amerikos lietuvių pažan
giajai visuomenei nereikia 
aiškint LLD vaidmens. Jis 
kiekvienam yra gerai žino
mas. Ir šiandien LLD tebėra 
viso mūsų judėjimo širdis ir 
ašis. Žiūrėkime, kad ji gy
vuotų ir klestėtų.

Kasdien tūkstančiai vaikų 
tarp 10 ir 18 metų palieka 
tėvus ir pabėga iš namų. 
Apskaitoma, kad šiandien to
kių vaikų pabėgėlių turime 
nuo200,000 iki 300,000.

Kai kurie, žinoma, yra pa
bėgę iš “išdykumo”. Bet vė
liausi tyrinėjimai parodo, kad 
pusė, ar net daugiau jų, yra 
tiesiog tėvų išvaryti arba 
priversti pabėgti. Nustatyta, 
kad krizė, ekonominiai sun
kumai, nedatekliai kasdien 
didina vaikų pabėgimų skai
čių.

Kaip tą procesą sulaikyti? 
Nesimato jokio atsakymo nei 
iš federalinės, nei iš miestų 
bei valstijų vyriausybių pu
sės.

Jau trisdešimt metų prabė
go nuo antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos. Bet dar šiandien 
mūsų Jungtinės Valstijos Va
karų Europoje tebelaiko 
180,000 vyrų pastovią armiją! 
Daugiausia jos Vakarų Vo
kietijoje, bet esama net ir 
Prancūzijoje.

Agresija prieš Kambodiją 
Įerzino Azijos Valstybes

Portugalija apvalys savo 
aviaciją nuo reakcininkų

Washingtonas. - Sekreto
rius Kissingeris sako, kad 
karinės jėgos vartojimas iš
plėšiant iš Kambodijos rankų 
sulaikytą Amerikos laivą 
Mayaguez, yra “pamoka vi
siems, kurie bando mums 
užkliūti”. Jis sako, kad tai 
buvo Amerikos triumfas.

Vienok, atsiliepimas pasau
lyje, ypatingai Azijoje, kaip 
tai paaiški iš pranešimų, visai 
kitoks.

Amerikiečių laivynas ir 
aviacija, sako pranešimai iš 
pačios Kambodijos, bombar
davo Tang salą ir Kambodijos 
sausžemį jau po to, kai Ame
rikos jūreiviai buvo sugrąžin
ti. Kambodijos valdžia sako, 
kad amerikiečių aviacija ir 
karo laivų patrankos bombar
davo Sihanokvile uostą po 
valandos po to, kai laivas ir 
jūreiviai jau radosi amerikie
čių rankose.

Tailando valdžia ruošiasi 
uždrausti amerikiečiams tu
rėti karines bazes jos terito
rijoje. Liaudies Kinijos val
džia paskelbė, kad Amerikos 
pravestas aktas yra “grynai 
piratiškas”. Indonezijos val
džia sako, kad faktas, jog 
amerikiečiai iš Pietų Vietna
mo, išvyko bet vartojo tiek 
daug karinės pajėgos kelioli
kos savo jūreivių išlaisvini

Sankcijos prieš Kubą 
Gal Jau Bus Baigtos

Washingtonas. - O. A. S. 
(Organization of American 
States, Amerikos Valstybių 
Organizacija) nutarė šaukti 
specialią sesiją, kurioje bus 
svarstyta, ar pagaliau bus 
padarytas galas ekonomi
nėms sankcijoms prieš Kubą.

Specialioji sesija įvyks Lie
pos mėnesį Kosta-Rikoje. 
Praeitose O. A. S. sesijoje 
dauguma jau pasisakė už 
sankcijų baigimą, bet O. A. 
S. statutas reikalauja, kad 
tokiam nutarimui reikia dvie
jų trečdalių daugumos. Da
bar planuojama pakeisti sta
tutą ir beveik tikra, kad 
dauguma nutars sankcijas 
baigti.

Nors sankcijos dar egzis
tuoja, dauguma Lotynų Ame
rikos šalių jau senokai laisvai 
prekiauja su Kuba. Meksika, 
kaip žinia, niekad tų sankcijų 
nesilaikė, Argentina irgi jų 
beveik nesilaiko.

Washingtone dabar mano
ma, kad netolimoje ateityje 
Kuba ir Jungtinės Valstybės 
atnaujins diplomatinius san
tykius, nors tai bus daroma 
laipsniškai.

Kuomet senatorius 
McGovernas lankėsi Kuboje 
šio mėnesio pradžioje, jis kal
bėjosi su Castro, ir įgavo 
įspūdį, kad Kuba pasirengusi 
santykius atnaujinti, jeigu 
JAV anuliuos visus diskrimi
nacinius nuostatus.

Washingtonas. — Irano 
Sachas lankosi Amerikoje. 
Tuoj po atskridimo į An
drews karo aviacijos bazę, jis 
kartu su apgynos sekreto
rium Schlesingeriu helikopte
riu išskrido į Pentagoną.

Ką ji ten veikia, ką ji ten 
saugo ar gina? Niekas iš 
niekur jokiu pavojumi V. 
Europai negrūmoja. O jos ten 
užlaikymas mums suėda bili
jonus ir bilijonus dolerių.

Kodėl niekas kongrese ne
reikalauja, kad ji iš ten būtų 
ištraukta? Kur Bella Abzug? 
Kodėl ir ji šiuo klausimu tyli? 

mui, rodo, jog amerikiečiai 
skaito azijiečius antros klasės 
žmonėmis.

Nors iš pradžios buvo 
skelbta, kad visi jūreiviai 
tapo išlaisvinti nepraradę nė 
vieno žmogaus, Pentagonas 
dabar pripažįsta, kad kambo- 
diečiai pašovė vieną helikop
terį, kuriame buvo 8 marinai 
ir 6 įgulos nariai. Ar jie 
užmušti arba pateko į kambo- 
diečių nelaisvę, nežinoma. 
Pentagonas dabar taipgi pri
pažįsta, kad mažiukėje Tang 
saloje esantieji kambodiečiai 
kariai smarkiai priešinosi 
daug galingesnėms JAV jė
goms.

Kambodijos valdžia skel
bia, kad ji nusileido Ameri
kai, nes “mūsų mažiukė šalis 
silpna ir negali priešintis 
Amerikai”. Žymiausias Bang- 
koko (Tailando) laikraštis sa
ko:

“Galingoji Amerika paro
dė, kad ji gali įžeisti mažiukę, 
ką tik civilinį karą baigusią 
Kambodiją. Bet tas nereiš
kia, kad Amerika įgavo dau
giau pasitikėjimo Azijos žmo
nėse. Kaip tik priešingai - tas 
artina laiką, kuomet ameri
kiečiai turės kraustytis iš 
visur, kur jie dar turi bazes 
Azijoje”.

Įvairumai
Viena iš populiariausių pas

taruoju metu pramogų Pran
cūzijoje — ieškojimas būdų, 
kaip išvengti mokesčių mokė
jimo. Savo ruožtu valdžia 
sumano vis naujų mokesčių. 
Neseniai paskelbtas įstaty
mas apie “neginčijamus tur
tingumo požymius”, Jei pran
cūzas turi, pavyzdžiui, moto
ciklą ar samdo namų darbi
ninkę, jam gresia papildomas 
mokestis. Jei mokesčių in
spektorius nustatys šešis ar 
daugiau “turtingumo požy
mių”, teks mokėti dvigubą 
pajamų mokestį.

Foksterjeras Viskis, norė
damas grįžti į gimtinę, įveikė 
3 tūkstančių kilometrų kelią, 
perkirtęs net visą vidurio 
Australijos dykumą. Jo šei
mininkas, traukinio vairuoto
jas Hankokas, pametė šunį 
praėjusiais metais už 160 ki
lometrų nuo Darvino miesto. 
Po 9 mėnesių Hankoko kole
ga surado Viskį leisgyvį neto
li Adelaides.

©
Estrados aktorius Marijas 

Manzinis, norėdamas parody
ti savo meną žurnalistams ir 
smalsuoliams, nušoko nuo 
Bruklino tilto surakintomis 
rankomis. Si pramoga baigėsi 
dar viena pora antrankių ak
toriui: policija, palaikiusi drą
suolį savižudžiu, areštavo jį 
ir nugabeno į psichiatrinę 
ligoninę. Vėliau jis buvo pa
duotas į teismą už viešosios 
tvarkos ardymą.

e
Kokia profesija Amerikoje 

pavojingiausia? Atsakymą 
davė Džozefas Cinjanas, bu
vęs Niujorko sveikatos ap
saugos šefas. Tai — šiukšlių 
valytojai. Jų Niujorke - 11 
tūkstančių. Nelaimingų atsi
tikimų jiems darbo metu 
įvyksta triskart daugiau, ne
gu kalnakasiams, infarktai 
juos ištinka dukart dažniau, 
negu kitų profesijų žmones.

Telegrama iš Lietuvos 
!

Pagerbtas Rojaus Mizaros atminimas
Vilnius. Gegužės 16 d. Lietuvoje gražiai paminėtos pažan

giųjų Amerikos lietuvių visuomenės veikėjo, liaudies rašy
tojo Rojaus Mizaros gimimo 80 metinės. Ta proga rašytojų 
Sąjungoje įvyko didelis prisiminimo vakaras. Grupė rašyto
jų, žurnalistų lankėsi gimtajame Rojaus Mizaros Savilionių 
kaime. Ant Juodžio kalno, kur palaidoti rašytojo palaikai, 
buvo padėtos gėlės, vainikai.

Mirė Janina Narkevičiūtė
Gegužės 16 d., eidama 59 

metus, po ilgos ir sunkios 
ligos Kaune mirė Lietuvos 
TSR nusipelniusi Kultūros 
veikėja Janina Narkevičiūtė. 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nės pažinojo ją kaip didžiojo 
Tėvynės karo metu partizani
nio judėjimo dalyvę, aktyvią 
partinę ir tarybinę darbuoto
je

Janinos Narkevičiūtės vei
kla ypač glaudžiai susijusi su 
Kaunu, kur ji atsakingame 
poste dirbo apie 20 metų. 
Siame mieste ji nuoširdžiai 
sutikdavo ir visus pažangiuo

Tailandas Atšaukė Savo
Ambasadorių

Bangkokas, Tailandas. — 
Tailando premjeras Kukrit 
Pramoj įsakė savo ambasado
riui Washingtone grįžti na
mo. Premjeras sakė, kad 
Amerika įžeidusi Tailando 
suverenitetą, išsodindama 
gausius marinų junginius 
Tailando teritorijoje, neatsi
klaususi Tailando valdžios.

Tie marinai helikopteriais 
atgabenti į Tailandą praeitą 
savaitę, kuomet Amerikos 
laivyno ir karinės jėgos pra
vedė agresingus žingsnius 
prieš Kambodiją ryšium su 
laivo Mayaguez incidentu.

Premjeras Pramoj praeitą 
savaitę davė amerikiečiams 
24 valandų ultimatumą, rei
kalaudamas, kad marinai bū
tų ištraukti. Jie tuo metu 
buvo U Taphao bazėje ir

Šiemet Lietuvos gydymo įstaigos gaus medicinos aparatū
ros ir įvairių įrengimų beveik už 5 milijonus rublių. Daugelis 
aparatų bus pirmą kartą naudojami gydymo praktikoje.

Neseniai Vilniaus klinikinėje ligoninėje įrengtas naujas 
aparatas, kuris žmogui pakeičia inkstų funkcijas. Prie jo 
vienu metu gali būti prijungti aštuoni ligoniai.

Nuotraukoje: ligoninės dirbtinio inksto skyriaus vyr. 
medicinos sesuo J. Arbušauskienė ruošia naująjį aparatą 
naudojimui. T. Žebrausko nuotrauka

sius užsienio lietuvius, ku
riems teko svečiuotis Tėvų 
žemėje. V. Petkevičienė 

buvo prirengiami žygiui prieš 
Kambodiją. Bent oficialiai 
amerikiečiai marinus tuo lai
ku ištraukė ir persodino į 
gretimuose vandenyse lėk
tuvnešį, nors ar tas faktinai 
buvo pilnai įvykdyta, nežinia. 
Mat, U Taphao yra Tailando 
teritorijoje esanti amerikie
čių bazė, kuri pilnai amerikie
čių kontroliuojama ir patys 
tailandiečiai nežino, kas joje 
vyksta.

Tailando valdžia dabar pa
skelbė, kad ji iš naujo egza
minuoja visas sutartis su 
JAV, kurios liečia bazes, ir 
galimas dalykas, kad tos ba
zės bus pilnai likviduotos. 
Tailande dabar randasi bent 
25,000 amerikiečių karių, ne
skaitant marinų ir jūreivių, 
kurie yra gretimuose vande
nyse kariniuose laivuose.

Lisabonas. - Portugalijos 
valdžia pašalino iš aviacijos 
vadovybės generolą Mendes 
Dias, ir į jo vietą paskyrė 
jauną, 34 metų amžiaus, kai
riai nusistačiusi generolą Mo
rais da Silva.

Jau gerai žinoma, kad Por
tugalijos aviacija turi dau
giausia dešiniai nusistačiusių 
karininkų. Armijoje daugiau 
kairiečių, o laivyno vadovybė 
nusistačiusi kairiausiai. Da
bar demokratinė Portugalijos 
valdžia ėmėsi žingsnių apva
lyti aviaciją nuo reakcininkų. 
Prezidentas Francisco da 
Costa Gomes sakė, kad avia
cijos vadovybė buvo labiau
siai įsivėlusi į nepavykusį 
dešiniųjų gaivalų perversmą.

Tuo tarpu Portugalija tęsia 
tolimesnį pramonės naciona
lizavimą. Per paskutines dvi 
savaites valdžia nacionaliza
vo apie 50 didžiausių Portu
galijos industrinių korporaci
jų. Taipgi nacionalizuoti ban
kai, apdraudos kompanijos ir 
1.1.

Santykiai tarp komunistų 
ir socialistų, kurie buvo kiek 
įtempti prieš rinkimus ir tuo
jau po jų, pradeda gerėti. 
Eiliniai socialistai pradeda 
įsitikinti, kad kasdieninėje 
kovoje prieš bandančią atsi
gauti reakciją, jie turi bend

Saigomis Iškilmingai 
Šventė Išsilaisvinimą

Saigonas. - Per tris dienas 
Saigonas iškilmingai šventė 
savo išsilaisvinimą, kuris 
taipgi sutapo su Ho-Ci-MJino 
gimtadienio paminėjimu. Per 
tris dienas Saigonas, taipgi 
žinomas kaip “Ho-Ci-Mino 
Miestas”, skendo Pietų Viet
namo Laikinos Revoliucinės 
Valdžios ir Vietnamo Demo
kratinės Respublikos (Šiau
rės Vietnamo) vėliavose. 
Mieste vyko daug civilinių 
demonstracijų ir karinių pa
radų. Šiaurės Vietnamas at
siuntė kelioliką Migų karinių 
orlaivių, kurie dalyvavo avia
cijos parade virš miesto.

Apie 25 užsienio žurnalistų, 
tarp jų keli amerikiečiai, bu
vo pakviesti į iškilmingą ban
ketą, kuris įvyko Prezidenti
niuose rūmuose, kur dar taip 
neseniai viešpatavo Thieu. 
Bankete dalyvavo grupė taip 
vadinamos “Trečiosios jėgos” 
vadovų, tai yra, neutralistai, 
kurie buvo kalinami Thieu 
valdžios metu. Taipgi dalyva
vo atstovai iš Kambodijos, 
Laoso, Liaudies Kinijos, Ta
rybų Sąjungos ir kitų šalių.

Le Due Tho, kuris prieš du 
metus Paryžiuje pasirašė su 
Kissingeriu paliaubų sutartį, 
bankete dalyvavo kaip Šiau
rės Vietnamo atstovas.

Laikinoji Pietų Vietnamo 
revoliucinė valdžia tuo tarpu 
skelbia, kad visi šalyje liku
sieji Thieu režimo aukšti ka
rininkai, tarp jų 20 generolų 
ir tūkstančiai pulkininkų, re
gistravosi Sąigone liaudies 
milicijos raštinėse, kaip tai 
reikalavo patvarkymas.

Tunisas. - Čia lankėsi Tary
bų Sąjungos premjeras Kosy
ginas. Jis buvo susitikęs su 
Tunisijos prezidentu Bour- 
guiba.

Washingtonas. - Senatas 79 
balsais prieš 2 patvirtino 
Prez. Fordo reikalavimą 
asignuoti 405 milijonus dole
rių vietnamiečių bėglių išlai
kymui šioje šalyje.

radarbiauti su komunistais.
Iš Šiaurinės Portugalijos 

dalies pranešama, kad dauge
lyje vietų valstiečiai pradeda 
okupuoti apleistus dvarų dir
vonus.

Tarybiniai jūreiviai 
svečiavosi Amerikos 

revoliucijos lopšyje
Bostonas. - 50 tarybinių 

jūreivių apsilankė Amerikos 
revoliucijos lopšyje - Con
cord, Mass. Tie jūreiviai - 
karininkai ir eiliniai jūrinin
kai, yra dalis dviejų tarybinių 
karinių laivų įgulų. Tarybi
niai kariniai laivai vieši Bos
tone, tuo tarpu, kai Ameri
kos kariniai laivai vieši Le
ningrade.

Tarybiniai jūreiviai lankėsi 
Lexington Green laukuose, 
kur, kaip manoma, pirmieji 
amerikiečiai sukilėliai-minut- 
menai pradėjo šaudyti į britų 
kareivius.

Pačiame Bostone tarybiniai 
jūreiviai aplankė miesto isto
rines vietoves, lankėsi teat
ruose ir t. t. Iš Leningrado 
pranešama, kad amerikiečiai 
jūreiviai ten visur sutinkami 
labai draugiškai.

Washingtonas - Baltas 
Kongreso narys Fortney H. 
Stark, demokratas iš Kalifor
nijos, prašė Kongreso Negrų 
kokuso, kad jis būtų priimtas 
nariu. Prie to kokuso priklau
so 17 Juodųjų Kongreso na
rių. Abejojama, ar jis bus 
priimtas.

Galimas konfliktas 
dėl Ispanų Saharos

Madridas. - Čia manoma, 
kad Maroko karinės jėgos 
gali bet kuriuo laiku atakuoti 
ispanų laikomą Saharos dalį. 
Ta teritorija Afrikoje yra 
berberų, arabų ir tauregų 
apgyventa, nors labai skys
tai, ir Marokas reikalauja, 
kad ta teritorija būtų atiduo
ta jai. Sąryšyje su tuom 
Ispanija atšaukė savo amba
sadorių iš Rabato.

Ispanija pirmu kartu pripa
žino, kad jos valdomoje Saha- 
roje veikia partizanai. Nese
niai tie partizanai paėmė ne
laisvėn du ispanų leitenan
tus.

New Delhi. - Buvusi nepri
klausoma Sikimo karalija, 
kuri randasi tarp Indijos ir 
Kinijos, dabar oficialiai in
korporuota į Indiją. Sikimas 
tampa 22-ra Indijos valstija.

Sikimo gyventojai laisvame 
referendume pasisakė už mo
narchijos panaikinimą ir įsi
jungimą į Indiją.

A. Bimba 

ligoninėje
“Laisvės” redaktorius An

tanas Bimba gydomas ligoni
nėje nuo gegužės 3 d., bet 
manome, kad šią savaitę jau 
grįš į namus.

Jis senokai negalavo ir to
dėl pasidavė ligoninėje tyri
nėjimui. Po ilgų tyrinėjimų, 
praėjusį penktadienį jam pa
daryta operaciją, kuri, pagal 
jo daktarus, sėkminga.
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Darbininko sveikata ir darbo sąlygos
Pasirodo, kad federalinė valdžia buvo Washingtono 

universitetui davusi $190,000 ištyrimui darbo sąlygų efekto 
darbininko sveikatai. Tyrinėjimas tęsėsi ištisus dvejus 
metus. Buvo nuodugniai ištirti 908 sergantys darbininkai. 
Dabar turime šio tyrinėjimo rezultatus. Jie labai svarbūs ir 
įdomūs. Jais turėtų susidomėti mūsų darbo unijos, visas 
darbininkų judėjimas.

Tyrinėjimas atidengė, kad iš kiekvienos dešimties sergan
čių darbininkų, trys serga taip vadinama “okupacine liga”, 
kurios priežastis ir pagrindas - darbo sąlygos. Tai nepapras
tai aukštas tokiomis okupacinėmis ligomis susirgimų pro
centas. Be to, dar nurodoma, kad okupacinių ligų jau 
paliestų, bet tebepajėgiančių dirbti ir tebedirbančių, arba 
net nežinančių, kad jie jau yra tokių ligų paliesti, procentas 
daug aukštesnis.

Toks okupacinių ligų šioje mokslo ir žinojimo pasiekimų 
gadynėje paplitimas yra visiškai nepateisinamas. Devynias
dešimt devyniuose atsitikimuose jas gimdančias sąlygas 
galima lengvai pašalinti net su nedidelėmis lėšomis. Tai 
nedaroma, tai toleruojama tik dėl įmonių savininkų apsilei
dimo, nepaisymo jų darbininkų sveikatos apsaugos, bei 
godumo.

Reikia tikėtis, kad šio tyrinėjimo atidengimai visus 
paskatins šiuo neatidedamu klausimu rimtai susirūpinti. 
Ypač pati valdžia ir kongresas turėtų šį reikalą apsvarstyti 
ir išleisti griežtus patvarkymus, kad visos įstaigos, visų 
fabrikų ir įmonių savininkai be jokio išsisukinėjimo bei 
pasiteisinimo šį pavojų darbininkų sveikatai pašalintų. 
Žinoma, ir patys darbininkai kiekvienoje darbo ir užsiėmimo 
vietoje turi panaudoti visas priemones šio savo sveikatai 
pavojaus pašalinimui.

Nato diplomatų dilema
Iš Washingtono pranešama, kad ne tik mūsų prez. 

Fordas, gynybos sekretorius Schlesingeris ir valstybės 
sekretorius Kissingeris, bet ir visos eilės kitų kapitalistinių 
šalių diplomatai nervinasi, yra giliai susirūpinę. Jie yra 
dilemoje, tartum užburtame rate - nežino ką daryti, kaip 
išsisukti iš labai keistos, jiems nemalonios padėties.

Ir visą tą ant jų galvos nelaimę užtraukė ta “nelaboji” 
Portugalija su savo revoliucija. Dalykas tas, kad ji yra 
NATO (North Atlantic Treaty Organization) narė. Dalykas 
tas, kad Portugalijos premjeru yra generolas Vascodos 
Santos Concalves. 0 jis esąs marksistinių pažiūrų, dar netgi 
komunistų simpatizatorius!

Ir štai gegužės 29 dieną turi įvykti NATO valstybių galvų 
susirinkimas. Ar jame turi teisę dalyvauti ir, beabejo, 
dalyvaus premjeras Concavles. Nelaimė, “pražūtis”! Prie jo 
ir “su juo” svarstys NATO strategijos slaptus reikalus?! 
Kur garantija, kad jis tų slaptybių neiškeis aikštėn, arba 
kad joms nepasipriešins? Nėra, ir, girdi, negali būti.

Štai ir dilema, štai ir problema, štai ir galvosūkis mūsų 
“vargšams” diplomatams!

Trys poros ir 1976 metų rinkimai
Vis dažniau ir daugiau spaudoje pasirodo užuominų apie 

1976 metų prezidentinius rinkimus. Jos kol kas susideda iš 
įvairių pranašysčių, kuri partija kokius kandidatus pasiūlys 
piliečiams pasirinkti.

Prieš kelias dienas, taip vadinama, Harris Survey įstaiga, 
sakosi, šiuo klausimu pravedusi tarp piliečių plačius 
apklausinėjimus. Buvo siūloma piliečiams pasisakyti, ką jie 
mano, kaip jie balsuotų, jeigu balote trys didžiosios 
kapitalistinės partijos pasirodytų su tokiais kandidatais:

Demokratų partija - Sen. Edward Kennedy į prezidentus 
ir sen. John Glenn į viceprezidentus. Už juos balsuotų 38 
procentai klausiamųjų.

Republikonų partija - Gerald Ford ir Nelson Rockefeller. 
Už juos balsuotų 30 procentų.

Konservatorių partija - Henry Wallace ir Ronald Reagan. 
Jie gautų 23 procentus balsų.

Duomenys gan įdomūs. Jie nepatiks prez. Fordui. Jis jau 
keliais atvejais yra pareiškęs, kad tikrai galvoja ir planuoja 
būti republikonų kandidatu. Kiti du - Kennedy ir Wallace - 
panašių pareiškimų nėra padarę. Sen. Kennedy dargi yra 
pažadėjęs kandidatūros nepriimti, jeigu ji būtų jam 
pasiūlyta.

Reikia pridurti, kad Harris Survey savo apklausinėjimuo
se nelietė Komunistų Partijos ir kitų mažųjų partijų.

Kaip žinia, Komunistų Partija smarkiai propagūoja 1976 
m. rinkimams idėją plačios koalicinės liaudies partijos. Tik 
tokia partija, komunistų nuomone, turėtų progą ir galimybę 
laimėti.

Filipinų Bakolodo miesto 
policija taip kovoja su gatvių 
eismo taisyklių pažeidėjais. 
Atsisakiusius mokėti baudą 
pusvalandžiui uždaro į medi

Neseniai Panevėžyje pastatytas modemus kino teatras
“Garsas”. A. Brazaičio nuotrauka
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nius aptvarus, įrengtus jud
riose sankryžose. Kaip tvirti
na policininkai reguliuotojai, 
eismo taisykles pažeidinėja 
mažiau žmonių.

STIPRIAU UŽ NAPALMĄ 
IR DOLERIUS

Pastarųjų savaičių Indoki- 
nijos įvykiai patraukė viso 
pasaulio dėmesį.

Pirmiausia buvo nušluoti 
imperialistų statytiniai Kam- 
bodijoje. Kaip žinoma, prieš 
penkerius metus, valstybės 
vadovui Narodomui Sianukui 
išvykus į užsienį su oficialiu 
vizitu, JAV centrinė žvalgy
ba vietinių feodalų rankomis 
įvykdė šioje šalyje kontrre
voliucinį perversmą. Kambo
džoje išsiplėtė patriotų išsi
vaduojamoji kova, ir pagaliau 
užsienio imperialistų mario
netėms teko sprukti iš Pnom- 
penio amerikiečių malūnspar
niu.

Dar įspūdingesnis Saigono 
klikos krachas. Ką tik ji 
gyrėsi savo milijonine armi
ja, laužydama Paryžiaus susi
tarimus, mėgino užgrobti pa
triotų išvaduotus rajonus. 
Saigono armijai apginkluoti 
vien per pastaruosius dvejus 
metus, kurie praėjo nuo Pa
ryžiaus susitarimų pasirašy
mo, Jungtinės Amerikos Val
stijos išleido 3980 milijonų 
dolerių. Ir štai per kelias 
savaites iškrito ištisos Saigo
no divizijos, mesdamos liki
mo valiai naujausius ameri
kietiškus ginklus. Gyventojų 
remiamos, Liaudies išsiva
duojamosios pajėgos užėmė 
miestą po miesto, provinciją 
po provincijos. Vakarų spau
davau spėlioja ne kaip baigsis 
įvykiai Pietų Vietname, bet 
kada, per kiek laiko jie baig
sis.

Gėdingas marionečių liki
mas Indokinijoje daugeliui 
atvėrė akis, tame tarpe ir 
pačiose Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Karčių pralaimėji
mų akivaizdoje kai ką išplepa 
ir įtakingi buržuaziniai laik
raščiai.

“Sunku kalbėti apie gerus 
amerikiečių ketinimus Kam
bodžoje (. . .), nes nuo pat 
pradžių Washingtono politi
ka, jo paties pripažinimu, 
neturėjo nieko bendro su šios 
šalies gyventojais,” - buvo 
priverstas konstatuoti “New 
York Times”. Washingtono 
politikams Kambodžos įvy
kiai buvę tik “šachmatų ėji
mas” Vietnamo kare. Tuo 
tarpu Kambodžai jie atnešė 
milijoną sužeistų ir žuvusių 
(kas septintas šalies gyvento
jas!), griuvėsius ir kraują.

O visas Vietnamo karas, 
pareikalavęs nesuskaičiuoja
mų aukų, argi nebuvo taip 
pat “šachmatų ėjimas” Ame
rikos imperialistų daug di
desniame - kaip pasaulinio

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

VFR POSŪKIS DEŠINĖN?
Sekmadienį, balandžio 13 

d., Vakarų Vokietijoje buvo 
renkama Slezvigo-Holšteino 
žemės valdžia - landtagas. 
Reinliande-Pfalce tokie rinki
mai įvyko kovo pradžioje. 
Gegužės 4 d. buvo renkamas 
landtagas Siaurės Reino- 
Vestfalijos žemėje.

Krikščionys — demokratai 
(KDS/SKS) išplėtė plačią po
litinę kampaniją ir siekia žūt 
būt laimėti rinkimus. Ypač 
aktyviai jie veikia Čiaurės 
Reino-Vestfalijos žemėje, 
kur sukoncentruota Vakarų 
Vokietijos pramonė ir gyvena 
apie 18 milijonų žmonių. Iki 
šiol, kaip ir Bonoje, valdžia 
šioje žemėje priklausė social
demokratų (VSDP) ir laisvų
jų demokratų (LDP) koalici
jai.

Aktyviai dalyvaudami 
landtagų rinkimuose, krikš
čionys demokratai iš esmės 
siekia kaip galima greičiau 
susigrąžinti visą politihę val
džią. Antruosius Vakarų Vo
kietijos parlamento rūmus - 
bundesratą, kur KDS/SKS 
iki šiol yra išlaikiusi vieno 
balso persvarą, sudaro land
tagų paskirti deputatai. Įsi
galėję landtaguose ir padidi
nę šią persvarą, krikščionys 
demokratai galėtų suparaly
žiuoti šalies įstatymdavystę 
ir praktinę vyriausybės veik
ią. Jų tikslas - suardyti so

A. Petkus
tautų žandaro - žaidime? Ko
jie bijojo, atvirai, nors ir 
antikomunistiniu žargonu, 
pasakė Londono laikraštis 
“Observer”. Trisdešimt metų 
tik užsienio kišimasis, - rašo 
jis, - iš pradžių prancūzų, o 
vėliau amerikiečių, sukliudė 
Vietnamo komunistams už
grobti visą šalį”. Kaip pagrin
dinę šio “užgrobimo” prielai
dą laikraštis nurodo didelį 
komunistų organizuotumą ir 
plačiai išbujojusias vietna
miečių tautos antikolonijines 
nuotaikas.

Kad liaudis, kovojanti dėl 
savo laisvės, yra nenugalima, 
netiesiogiai pripažino ir žino
mas JAV apžvalgininkas 
James Reston. Jis rašo: “pati 
didžiausia amerikiečių iliuzija 
- neva pinigai ir technika gali 
išspręsti bet kurią problemą - 
Pietryčių Azijoje pasirodė 
paprasčiausiai nepritaiko- 
ma .

Ko-ne-ko, bet pinigų ir 
technikos Amerika Indokini
joje iš tiesų negailėjo. Net 
“New York Times” paėmė į 
kabutes JAV gynybos minis
tro Slesingerio žodžius dėl 
tariamo Amerikos “šykštu
mo” Saigonui, čia pat primin
damas, kad šiam marioneti
niam režimui išlaikyti Jungti
nės Valstijos išleido 150 mili
jardų dolerių ir neteko Pietų 
Vietname 55 tūkstančių savo 
kareivių.

Ne Indokinijos tautų liki
mas ir ne tiesa rūpi stambiau
siems JAV laikraščiams. Jie 
gelbsti Amerikos imperializ
mo autoritetą, mėgindami 
paaiškinti kraupią Indokini
jos tragediją atskirų veikėjų 
apsirikimais, iliuzijomis ir 
pan. To paties tikslo siekė ir 
JAV kariaunos “humaniškas 
aktas” - “gelbėti vietnamie
čius nuo komunistų”, prie
varta išvarant juos iš gimtųjų 
vietų, o mažiesiems vietna
miečiams atimant ir tėvynę. 
Su didžiuliu ginklų žvangini- 
mu ir propagandiniu triukš
mu išgabenami iš Saigono net 
amerikiniai “patarėjai” bei su 
jais bendradarbiavusieji viet
namiečiai tėvynės išdavikai, 
nors šis “turtas” Indokinijoje 
mažiausiai reikalingas.

“Dvejuose trečdaliuose 
Vietnamo pirmą kartą per 
trisdešimt metų įsigalėjo tai
ka, - rašo Londono laikraštis 
“Daily Mirror”. - O kai ameri
kiečiai galų gale nutars išeiti 
iš šios karo nualintos didvy
riškos šalies, ką gi, tada taika 
įsigalės visame Vietname!”

Teisingai pasakyta.

cialdemokratų ir laisvųjų de
mokratų sąjungą, kas leistų 
krikščionims demokratams 
stoti prie valstybės vairo, 
nelaukiant naujų bundestago 
rinkimų, kurie įvyks 1976 
metais.

Valdančiąją VSDP/LDP 
koaliciją krikščionys demo
kratai tikisi sugriauti, akty
viai diskredituodami vyriau
sybę rinkėjų akyse, Vakarų 
Vokietija kartu su visu kapi
talistiniu pasauliu dabar per
gyvena rimtus ekonominius 
sunkumus. Smunka gamyba, 
visiškų ir dalinių bedarbių 
skaičius artėja prie dviejų 
milijonų, pragyvenimas per 
metus pabrangsta beveik de
šimtadaliu. Krikščionys de
mokratai neturi realaus pla
no, kaip įveikti šalies ekono
minius sunkumus. Tačiau, 
kaip išsiplepėjo Zonthofene 
garsus savo reakcingumu 
SKS lyderius Štrausas (nese
niai šis veikėjas buvo iškil
mingai sutiktas maoistinėje 
Kinijoje kaip garbės svečias), 
tokio plano krikščionims’ de
mokratams nė nereikia. Ne 
liaudies vargai jiems rūpi. 
“Kuo blogiau, tuo geriau” - 
kad tik gauti daugiau šansų 
grįžti prie valdžios.

Iš to paties Štrauso pareiš
kimų aišku, kad, susigrąžinę 
politinę valdžią, krikščionys 
demokratai pirmiausia mė-

Amerikos darbininkai prezidentui Fordui: Nė cento daugiau 
fašistiniams režimams!

30 LAISVES PAVASARIŲ
Juozas Šiupšinskas

Per trisdešimt metų užau
ga nemažas medis. Trisde
šimties metų žmogus - pačioj 
galioj. Ar toks pat buvo 
pavasaris prieš trisdešimt 
metų Lietuvoje, kai du dygai 
karo griuvėsiuose, jaunas 
uosi, kai tu gimei, jėgų kupi
nas žmogau? Pakelkime klo
das po klodo metų lapus. 
Tegu prabils laikraščių skil
tys, išspausdintos Vilniuje 
Gegužės Pirmosios dienai. 
Visą “Tiesos” puslapį užima 
Vyriausiojo kariuomenės va
do 1945 metų gegužės 1 die
nos įsakymas, kuriame sako
ma, kad “mirtinai sužeistas 
fašistinis žvėris merdėja”, 
keliamas uždavinys - pribaig
ti jį.

LKP CK sekretorius Kazi
mieras Liaudis rašė, kad iš
vaduotuose Tarybų Lietuvos 
laukuose vyksta pirmoji po 
vokiškosios okupacijos metų 
pavasario sėja, kad plačiai 
išsiliejusia socialistinių lenk
tynių banga mūsų krašto val
stiečiai ryžtingai siekia gau
saus pergalės derliaus. Infor
macijos pasakoja, kaip darbo 
žmonės - tarybiniai patriotai 
vis daugiau ir daugiau prike
lia iš griuvėsių fabrikų ir 
dirbtuvių. Rašytojas Jonas 
Dovydaitis skelbė reportažą 
apie karo didvyrius - Grigori
jų Užpalį, Stasį Seinauską, 
Balį Gėgžną ir kitus. Žemės 
ūkio liaudies komisaras J. 
Laurinaitis rašė, kad Tarybų 

gintų pakeisti pastarųjų me
tų Vakarų Vokietijos užsienio 
politiką, jos santykius su Ry
tais, sustabdyti tarptautinio 
įtempimo mažėjimą. Tačiau 
rinkiminėje kovoje krikščio
nys demokratai perdaug nea
fišuoja šių savo siekimų,nes 
prisimena netolimą praeitį, 
kai su “šaltojo karo” vėliava 
jie prakišo bundestago rinki
mus.

Tuo tarpu valdančioji kai
riųjų liberalų koalicija savo 
populiarumą rinkėjų akyse, 
kuris smarkiai susvyravo dėl 
šalies ekonominių sunkumų, 
atrodo, mėgina atgauti. . . 
sukdama dešinėn, pataikau
dama reakcininkams. Nese
niai bundestagas patvirtino 
šiems finansiniams metams 
rekordines karines išlaidas - 
46 milijardus markių. Nauja
sis valstybės sekretorius 
Viurhendorfas pareiškė, kad 
“planuojama įvesti karinį mo
kestį”. Vakarų Vokietijoje 
leidžiama gana plačiai veikti 
neofašistams, tuo tarpu de
mokratai, pirmiausia komu
nistai, atleidinėjami iš valsty
binių įstaigų ir masinių infor
macijos priemonių. Supran
tama, tokia VSDP/SKS vy
riausybės pozicija gali tik 
padėti grįžti prie valdžios 
krikščionims demokratams, 
kurfų valdoma Vakarų Vokie
tija ištisus du dešimtmečius 
kurstė tarptautinį įtempimą 
Europoje ir visame pasauly
je. A. Petkus 

Sąjungos vyriausybė paskyrė 
naujai gavusiems žemės mū
sų naujakuriams, karių bei 
Tėvynės karo invalidų šei
moms ir apskritai labiau nu- 
kentėjusiems darbo valstie
čiams 10 tūkstančių tonų grū
dų sėklos. J. Stanišausko 
nuotrauka įamžino Kauno ap
skrities Garliavos valsčiaus 
Ražiškių kaimo valstietį Juo
zą Aukštakalnį, priimantį 
valstybinį žemės paskyrimo 
aktą.

Proletarinio internaciona- 
nalizmo šventė - Gegužės 
Pirmoji - pleveno išlaisvintos 
Lietuvos žeme. Visi juto: ka
rui paskutinės dienos, artėja 
darbo, džiaugsmo ir taikos 
metas.

Ir štai antra didi šventė 
gegužyje - Pergalės diena! 
Agresyvioji hitlerinė valsty
bė krito, priversta kapitu
liuoti be jokių išlygų. Tos 
dienos “Tiesoje” skaitom 
džiaugsmingus rašytojų Jono 
Marcinkevičiaus, Vinco Žilio- 
nio, Liūnės Janušytės, Justo 
Paleckio, dailininko V. Mac
kevičiaus, aktorės M. Miro- 
naitės, agronomo V. Kazlaus
ko, mokytojoj. Alesevičiaus, 
darbininko J. Povydžio atsi
liepimus. Atėjo visos tarybi
nės liaudies triumfo diena.

Žemė pailso drebinama 
bombų, trempiama tankų. Ji 
troško derėti, brandinti vai
sių. Vyrų rankos ilgėjosi plū
go ir kūjo. Bet nacionalisti
niai galvažudžiai nepakluso 
taikos ir žemės šauksmui. Ne 
darbo ir prakaito jie troško, 
bet keršto. Jie liejo kraują 
valstiečių, kurių vienintelė 
kaltė buvo ta, kad atsiriekė 
gabalą dvarponio, turčiaus 
žemės. Jie mėgino teroru 
įbauginti darbo liaudį, pri
versti ją nusigręžti nuo Tary
bų valdžios. Jie nevengė 
kraupiausios piktadarybės. 
Štai Sakių apskrities Kidulių 
valsčiuje banditai sušaudė 
dvylikos vaikų motiną apskri
ties ir valsčiaus Tarybos de
putatę Agotą Bastienę, jos 
vyrą Antaną ir dukrą kom
jaunuolę Agotą. Liko krūva 
našlaičių - Antanina, Anelė, 
Antanas, Marija, Juozas, 
Jurgis, Pranas, Klemensas, 
Vincas, Jonas, Justinas Bas
čiai.

Bet nugalėjo liaudis. Nepa
lūžo ir Basčių vaikai. Užaugo,, 
sutvirtėjo ir visi dirba bran
giosios Tarybų Lietuvos la
bui, tos mūsų Lietuvos, ku
rios taip nekentė tėvų žudi
kai.

Keturiasdešimt penktųjų 
liepą įvyko I Tarybų Lietuvos 
inteligentų suvažiavimas. Ja
me kalbėjo iš hitlerinių kon
centracijos stovyklų sugrįžęs 
rašytojas, profesorius Balys 
Sruoga:

— Aš turiu ypatingo pa
grindo džiaugtis, nes buvo 
laikas, kada buvau tikras, jog 
aš tamstiį, brangieji, niekuo
met daugiau nepamatysiu. 
Man Vilniaus gestapo virši-

Antanas Miškinis

Kažkur 
toli

pasauly
Ankšto neonkšfa, 
O grtauja ko t tau ja —? 
Duona pabrangsta, 
Atpinga kraujas,

Šauksi nešauksi, 
Nieko nlč ypatinga, 
Pabrangsta auksas. 
Tiesa atpinga, 

•

Truputėlis 
atsiminimų

Ne turtą — svajonę savlnaus; 
Dešimtmečiai šliaužė pro šalį. 
Dar atmenu — varė kaip 

avinus 
Žmones mirt už savo karalių.

Skubėkit raiti ir pėsti, 
Krau/u ir purvu sumirkę, 
Skubėkite, gal dar spėsite 
Už karalią numirti...

Priešingybės
Priešingos tiesos susiduria, 
Kad tai abejingas paliktum! 
Atraslumei aukso vidurį 
Tarp karų, tarp kovų,

konfliktų...

Ar padeda kiek filosofija? 
Stoicizmas negelbsti irgi, 
Jei širdį tau maudžia ir sopa 
O nuo to ir nervai sudirgę.•

Medinis angelas verkia 
Ant gimtojo kaimo kapų...

Medinis angelas verkia, 
Nuleidęs abu sparnu.

ninkas pareiškė: “Vokiečių 
yra 100 milijonų, o lietuvių 
tik 3. Kadangi jūsų inteligen
tija priešinasi mums, ji turi 
būti sunaikinta”. Aš turėjau 
būti vienu tų sunaikinimo 
vertų egzempliorių.

Bet kas gi neskaitė profeso
riaus “Dievų miško”? . . Iš 
tos knygos - gyvo dokumen
to, matom, kokią naikinimo ir 
kankinimo “kultūrą” nešė 
tautoms nacizmas.

— Tebūnie man leista čio
nai, - kalbėjo Balys Sruoga, - 
viešai padėkoti mūsų vyriau
sybei ir partijai už išgelbėji
mą. Išėjęs iš tokios baisios 
būklės, aš džiaugdamasis, su 
giliausia pagarba ir meile 
sveikinu kiekvieną kūrybinę 
pastangą, kiekvieną triūsą, 
didį ir mažą, gaivinantį mūsų 
žemelę.

Gerus linkėjimus sakė dau
gel kančių patyręs profeso
rius. Jo žodžiai, kaip grūdai, 
sudygo mūsų ūkio ir kultūros 
dirvose. Trisdešimt metų po 
karo, trisdešimt gaivių gegu
žių, trisdešimt pavasarių, 
trys dešimtys Tarybų Lietu
vos ūkio ir kultūros augimo 
pakopų. Pritrūktų vietos iš
vardinti visoms statyboms, 
išskaičiuoti nuveiktiems dar
bams.

Bet vieną didį, bendrą pa
siekimą pabrėžti noriu: po 
socializmo saule suklestėjo 
lietuvių tauta, lygiateisė tarp 
respublikų seserų, Tarybų 
Sąjungos tautų šeimynoje. Ir 
koks tolregiškas buvo Vladi
miras Leninas, padėjęs parti
jos nacionalinės politikos pa
matus, ant kurių štai stovi 
šviesūs socializmo rūmai, at
laikydami bet kokias negan
das: net ir galingiausių bet 
kada pasaulio istorijoje buvu
sių pavergėjų karinį antpūolį.

Jau užaugo nauji sodai, 
nauja Komunistų partijos 
išugdyta karta po socializmo 
dangumi. Visiems mums 
brangi ir artima Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
politika - stiprinti pasaulyje 
taikos ir pažangos jėgas, kad 
niekad neatsigautų nei “karš
tojo”, nei "šaltojo karo” var
nai.
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Hitlerininkų ir jų 
pagalbininkų žvėriškumai

A. GUClŪNIETIS

Paminklas Šarkų šeimai 1947 m. kovo 15 d. naktį nužudytai 
lietuviški’ buržuazinių nacionalistų.

Kai hitlerininkai užėjo, 
ta: ašaras liejo 
mūsų motulė sena, 
kraujuose plūdo 
brangi Lietuva.

Buvo labai gražus ir skais
tus pavasario sekmadienio 
rytas. Tekėjo raudona saulu
tė, sučiulbo, suulbo paukšte
liai. Visi džiaugėsi pavasario 
grožybėmis. Tačiau iš Vaka
rų padangė pasirodė daug 
maitvanag u su juodais kry
žiais, kuri* .erzėsi į Tarybų 
Lietuva ir sėjo mirtį. Tas 
įvyko 1911 m. birželio 22 d., 
kai hitlerininkai įsibrovė į 
mūsų Tėvynę, pradėjo masi
nius pažangiųjų žmonių suė
mimus, kankinimus ir žudy
mus. Hitlerininkams padėjo 
jų pagalbininkai lietuviškieji 
b u r žu az i n i a i n a c io n ai i s tai.

Rokiškio rajone, vien tik 
Steponių, Vyžūnų miškuose 
bei Antanošės ir Bajorų kai
mų laukuose, fašistiniai žmo
gėdros nužudė daugiau kaip 
5400 rokiškėnų. Jų tarpe žu
vo: žymus kooperatininkas, 
LTSR "Sodyba” tresto valdy
tojas A. Dagys iš Urlių, 
senas medikas K. Jurgelionis 
iš Skapiškio, jauna poetė 01- 
kinaitė iš Panemunėlio, peda
gogas Pr. Servą iš Rokiškio, 
daug komunistų, komjaunuo
lių, tarybiniu aktyvistų, mo
kytojų, gydytojų, inžinierių 
ir kitų žmonių.

Žuvusiųjų pagerbimui, da
bar pastatytas gražus Obelis
kas Vyžų nų miško aikštėje.

Nužudytieji, jų giminės ir 
visi pažangieji rokiškėnai hit
lerinės okupacijos metais, 
•tiek daug iškentėjo, ašarų ir 
kraujo išliejo, kad jei pa
minklo papėdėje išsilietų žu
vusiųjų ašaros ir kraujas, 
kurį tada sugėrė, gimtoji že
mė, tai apie jį pasidarytų 
ašarų ir kraujo didelis klanas.

įžymus kapas ties 
sena pušim

P a n e m u n ė I i o a p y 1 i n k ė j e, 
Kavolių kapinių viduryje 
dunkso plačiašakė pušis. Nuo 
jos atsiveria labai gražus re
ginys: j vakarus, lyg ratu 
sustoję, gražus pušynėliai ža
liuoja, o i šiaurę “Atžalynas” 
kolūkio naujos fermos boluo
ja, į rytus - lygūs laukai, 
toliau it žaltys vingiuoja, tai 
traukinys iš Panemunėlio 
pūkšnoja i Rokiškį.

Šias kapines, kasmet lan
kydavo, pagerbdavo miru
sius ir džiaugdavosi gražiu 
reginiu žmonės, kurių vardai 
dabar iškalti “Atžalyno” ko
lūkio pastatytame, pažangiai 
valstiečių Šarkų šeimai, gra
žiame paminkle “Peršauta 
mirštanti motina”.

Ties šia pušim 1947 m. 
kovo 17 d. buvo palaidoti 
penki valstiečių Šarkų šeimos 
nariai: tėvas Pranas, motina 
Antanina, sūnus Jonas, duk

tė Vitolda ir marti Tania, 
kuriuos kovo 15 d. naktį 
nužudė sužvėrėję lietuviš
kieji buržuaziniai nacionalis
tai.

Kapinėse buvo liūdna kapų 
tyla, nors į jas tada atėjo apie 
trys šimtai nusiminusių pane- 
munėliečių. Susirinko nužu
dytųjų giminės, artimieji, 
kaimynai, pažįstami ir kiti 
pažangieji darbo žmonės.

Šarkų šeimos marti Tania
Atėjo paliūdėti, pagerbti, 

nužudytųjų ir prisiekti visada 
budėti, kad visuomet mūsų 
Tėvynėje šviestų saulė ir bū
tų giedras dangus. Aš vėliau 
atvykau pagerbti senai pažįs
tamą, nužudytą Šarkų šeimą, 
kad susikaupęs, kitiems pa
pasakočiau apie ją, kaip ati
davusią savo gyvybes už mū
sų Tėvynės laisvę ir laimin
gesnį rytojų.

Kas gi buvo toji šeima, kad 
jos taip neapkentė buržuazi
niai nacionalistai?

Pranas Sarka (tėvas) gimė 
ir augo Voverynės vienkie
myje, Panemunėlio apylinkė
je, Rokiškio rajone, kilęs iŠ 
pasiturinčių valstiečių.

Jo vyriausias brolis buvo 
baigęs Rokiškio Limano va
dovaujamą Vargonininkų mo
kyklą, o vėliau mokėsi Peter
burgo gimnazijoje. Jis buvo 
kairiųjų pažiūrų ir nusistatęs 
prieš caro patvaldystę.

Dėl sunkių gyvenimo sąly
gų, būdamas 7 klasėje, susir
go ir mirė džiova.

Jo paveiktas Pranas ėjo 
brolio idėjų keliu.

Pr. Šarkos pažangiai pa
saulėžvalgai susiformuoti di
delės įtakos turėjo ir knygne
šiai laisvamaniai Šukys, o 
ypač Sarkauskas, kuris kaip 
geras pečių mūrininkas ėjo iš 
kaimo į kaimą, platino pažan
gias knygas ir spaudą. Sar
kauskas, būdamas plačiai ap
sišvietęs laisvamanis, labai 
atsidėjusiai švietė kaimo dar
bo žmones, skiepijo laisvama- 
nybę ir demokratiją.

Kunigai, per pamokslus, 
keikdavo Sarkauską ir va
dindavo šėtono pasiuntiniu.

Prasidėjus 1905-1^07 m. 
revoliucijai Pr. Sarka platino 
Lietuvos socialdemokratų 
partijos atsišaukimus ir ko
vojo prieš caro valdžią, o 

todėl, kurį laiką, turėjo slap
stytis Latvijoje. Tik žymiai 
vėliau sugrįžo į gimtinę ir 
dirbo tėvų ūkyje.

Jis ir žmona buvo pažangių 
pažiūrų, rėmė darbo žmonių 
revoliucinį judėjimą. Jie tu
rėjo du sūnus ir dvi dukteris, 
kuriuos auklėjo pažangiai.

Sūnus Brunonas 1940 m. 
mokėsi Rokiškio gimnazijos 8 
klasėje ir buvo išrinktas kom
jaunimo sekretorium, o Jo
nas 1944-1947 m. dirbo Ro
kiškio rajono Vykdomojo ko
miteto sekretorium. Dukte
rys ir marti buvo aktyvios 
saviveiklininkės.

Buržuazinių nacionalistų 
žiaurumai.

Dvarininkai ir kiti turtuo
liai, jau seniai, neapkentė 
Šarkų šeimos, o prasidėjus 
Didžiajam Tėvynės karui, 
hitlerininkai ir jų pagalbinin
kai - vietiniai fašistai griežtai 
reikalavo išduoti komjaunuolį 
sūnų Brunoną.

Sužvėrėję budeliai, išvedė į 
kiemą tėvą ir motiną, sustatė 
prie sienos ir užtaisė šautu
vus sušaudimui. Kur jūsų 
sūnus komjaunuolis? Jei neiš
duosi!, tai tuojau visus su- 
šaudysim!

Tėvai žinojo tik vieną, kad 
namuose jo nėra, o kur jis, tai 
nežinojo.

Fašistai tuojau suėmė tėvą, 
labai sumušė, ilgai kankino ir 
nieko neišgavę, po keleto 
mėnesių, paleido.
Lietuvis tankistas šturmavo 

Berlyną.
Karo pradžioje, sūnus Bru

nonas pasitraukė į Tarybų 
Sąjungos gilumą, tarnavo 
Lietuviškoje divizijoje, o vė
liau baigė tankistų karo mo
kyklą, tapo leitenantu ir buvo 
paskirtas tanko vadu.

Su savo plieniniu žirgu,
1944 m. vasarą, jis važiavo, 
dundėjo per gimtąją - Lietu
vos žemę ir narsiai pliekė 
hitlerininkus.

Iš Lietuvos mūšio lauko jis 
atsiuntė tėveliams pirmąjį 
laišką, nuo karo pradžios.

1945 m. pavasarį, Brunono 
valdomas tankas, narsiai 
šturmavo jau Berlyną.

Dažnai lankė tėvus jo malo
nūs laiškai, žadėjo greitą per
galę ir linksmą jų susitikimą.

Labai liūdna žinia iš fronto.
Balti laiškeliai - du 

balandėliai
Iš ilgo ilgo kelio. . .
Yra vardelis ir pavardėlė —
— Nėra mano brolelio

S. Neris
Tėvai atkvietė Brunono 

žmoną Tanią iš tolimos Uzbe
kijos. Audringi karo keliai 
suvedė į vieną darną šeimą, 
skirtingų tautų žmones.

Šarkų šeima priėmė mar
čią, kaip tikrą ir mylimą savo 
šeimos narį.

Tania buvo linksmo ir ma
lonaus būdo, didelė mėgėja 
dainų ir šokių. Gražiai ji 
dainavo rusiškai ir lietuviš
kai. Tačiau netikėtai buvo 
gauta labai liūdna žinia, kad
1945 m. balandžio 9 d. štur
muojant Berlyną, didvyriškai 
žuvo leitenantas Brunonas

Šarka. Ne tik jų visa šeima 
gailiai apraudojo, šią didelę 
nelaimę, bet ir visi kaimynai 
labai gailėjo linksmo ir malo
naus Brunono. Bet ši didelė, 
bendra nelaimė dar tvirčiau 
sujungė jų visus šeimos na
rius.

Marti Tania ir po vyro 
Brunono žuvimo pasiliko toje 
pačioje šeimoje, kuri ją ger
bė, mylėjo, kaip tikrą dukte
rį.

Baisi žmogžudystė
1947 m. kovo 15 d., kai visa 

gamta atbudo ir Voverynės 
pušyne linksmai jau pradėjo 
čiulbėti paukšteliai, artojai 
ruošėsi pavasario darbams, 
tai miško glūdumoje sužvėrė
ję fašistai ruošėsi nužudyti ir 
apiplėšti valstiečių Šarkų šei
mą už tai, kad jos sūnus 
komjaunuolis, tankistas nar
siai triuškino hitlerininkus 
prie Berlyno.

Štai ką pasakoja apie tą, 
vienintelė išlikusi gyva, jų 
duktė Janina Stundžienė, ku
ri tą baisią naktį buvo Rokiš
kyje, nes ten mokėsi: “Šešta
dienio vakare brolis Jonas, iš 
Rokiškio, nuėjo tėvelių ap
lankyti ir man tautinį kostiu
mą atnešti.

Sekmadienio rytą kaimynai 
stebėjosi, kad mūsų vienkie
myje niekas nevaikšto, nes 
paprastai visi keldavosi dar 
patamsyje. Kai gyventojai 
pamatė, kad ir vidurdienyje 
nieko nematyti mūsų sodybo
je, tai vienas nuėjo pažiūrėti 
ir išvydo baisiausių vaizdą: 
visa penkių žmonių šeima 
buvo žvėriškai išžudyta.

Tėvelis nušautas tarpdury
je, kai sugrįžo pakinkęs arklį. 
Mama nužudyta, užsiglaudu
si tarpelyje už spintos. . . 
Brolis Jonas baisiai sumuš
tas, nukankintas, galva su- 
kniužinta. . . Jis nušautas 
užustalėje. Sesutė Vitutė bė- 
go slėptis ant aukšto, ten ir ją 
pakirto budelio kulkos. Marti 
Tania žiauriai nužudyta gry
čioje. Visas turtas išplėštas ir 
išvežtas”.

Lietuvos liaudis niekuomet 
jų neužmirš

Nors praėjo jaugiau kaip 
dvidešimt aštuoni metai, bet 
panemunėliečiai nepamiršta 
pažangių Šarkų ir kitų šeimų, 
kurias žiauriausiai nužudė su
žvėrėję buržuaziniai naciona
listai.

Kiekvieną pavasarį ir rude
nį, daug žmonių, aplanko nu
žudytųjų kapus, jų pagerbi
mui padeda vainikus ir daug 
gėlių. Žmonės nusiminę, ilgai 
stovi prie “peršautos mirš
tančios motinos” paminklo.

Visų panemunėliečių širdy
se dega didžiausia neapykan
ta tiems, kurie budeliškai 
kruvinomis rankomis, žudė ir 
kankino geriausius lietuvių 
tautos sūnus ir dukteris.

Lietuvos liaudis didžiuojasi 
jos revoliucine praeitimi, 
žmonėmis, kurie didvyriškai 
pakilo į kovą prieš buržuazi
ją, nebijodami persekiojimų 
ir mirties. Jų garbingus ka
pus visada gerbs ir lankys 
visi darbo žmonės, o ant jų 
žydės gražios gėlės.

Moterų sąskridys už taiką 
prieš ginklavimosi

E. N. JESKEVlClUTĖ
Vienas įdomus ir svarbus 

sąskrydis įvyko gegužės 7, 8 
ir 9 d. d., Jungtinių Nacijų 
pastogėje. Iniciatyva tokiai 
sueigai kilo iš Tarptautinės 
Moterų Lygos už Taiką ir 
Laisvę (kuri šiemet švenčia 
savo 60-tą metų sukaktį).

Per tas tris dienas apie 300 
moterų (tarpe jų keletas vy
rų) diskutavo, kaip būtų gali
ma įvykinti pasauliniu mašta
bu nusiginklavimą; kaip įves
ti taiką; kaip atsikratyti to 
“damoklio kardo” branduoli
nių ginklų, kurie kąbo ant 
mūs visų galvų ir gręsia 
žmoniją išnaikinti.

Nors buvo dar 1962 metais 
nutarta nusiginkluoti, tačiau 
visos šalys visu garu tęsė 
ginklavimąsi vis naujaisiais 
būdais išnaikinti kuodaugiau- 
sia žmonių. Nėra kalbos tik 
apie armijų karus - einama 
prie visuotino išnaikinimo 
žmonių ir gamtos - neapsako
mai plačiose ribose.

Anot Švedijos ambasado
rės Aiva Myrdal, - mes gyve
name eroj, kurioj tiksliai nai
kinami ir eikvojami natura- 
lės rezursai. Gyvename tai 
kokiam teroro balanse.

Reikalinga uždrausti ga
minti ginklus, kurie žiauriai 
naikina, civilius gyventojus, 
kaip, pavyzdžiui, Vietname 
J. V. naudojo ir bombardavo 
iki visiško sunaikinimo viso
kią gyvybę.

Būtų naivu tikėtis, kad tik 
paprastu tarimu būtų galima 
sulaikyti visų militarinių 
ginklų gamybą. Sykiu su rei
kalavimu nusiginkluoti turi
me pabrėžti alternatyvus, 
kur ir kaip įvesti produkciją 
civiliniams reikalams, taip, 
kad tam būtų išleidžiami pini
gai ir būtų darbininkams dar
bų.

Gerai pastebėjo viena mo
teris savo kalboje apie mote-’ 
ris, kovojančias už taiką ir 
prieš korupciją. Jinai teisin
gai pastebėjo, kad mes, mo
terys turime daugiau integri- 
jos, dar ir dėl to, kad ne 
buvome viršūnėse prie biuro
kratijos, ir kuomet įeisime į 
vyraujančias įstaigas, būki
me sargyboje, kad neįsiveltu- 
me į įsigyvenusią korupciją.

Šiandien mes džiaugiamės, 
kad Vietnamo karas baigtas. 
Džiugu atžymėt ir tai, kad 
sukako 30metų nuo karo pa
baigos prieš fašizmą. Sykiu 
atminkime, kad neužtenka 
politinės detantės - rėikia eiti 
prie militarinės detantės, jei
gu norime pasaulinės taikos. 
Prie to reikės eiti sunkiais, 
rimtais žingsniais, vienas po 
kito.

Kaip jau minėjau buvo ir 
vyrų. Jie įdomiai kalbėjo apie 
gamtos apsaugą ir pagrindi
nius ekonomijos klausimus, 
kuriuos reikia rišti su nusi
ginklavimu ir taika. Kitaip 
negalima šių klausimų išrišti.

Derek Shearer ypač atkrei
pė dėmesį į J. V. ekonomines 
problemas, kurios tebėra kri
tiškos. Negrų kova už jų 
teises, prasidėjusi su pasku
busia Watts demonstracija, 
Los Angeles, tebėra neuž
baigta. Jis pabrėžė, kad vie
ton Pentagonui leisti išleisti 
bilijonus dolerių vystymui 
branduolinių ir vėliausia “La- 
zor” ginklų, kurie nejučiomis 
gali išnaikinti milijonus žmo
nių - vieton to - tegu tie 
bilijonai būna skiriami ištyri

nėjimui naujų šaltinių energi
jai k. t. saulės spindulių ir 
t. p.

Jis pabrėžė, kad pažangios 
jėgos turi budėti politiniai 
ypač Jungtinėse Valstijose.

Noel Brown labai ragino 
rūpintis ekologijos problemo
mis (gamtos apsauga). Taika 
horizonte, ir jos išlaikymas 
priklausys nuo visų. Techni
ka taip greit vystosi, kad 
žmogus gali pakeisti gamtą - 
naudoti žaibų ir viesulų ener
giją geriems tikslams ir taip 
pat žmonių naikinimui. Vadi
namasis trečiasis pasaulis lie
ka tų visų žmonijos neikini- 
mui pabūklų išbandymų dir
va.

Anot vieno skeptiko: jei 
kils karas, nebus reikalo rū
pintis; jei bus taika, turėsime 
daug problemų, bet jos išri
šamos.

Olga Cečyotkina, Tarybų 
Sąjungos delegacijos vadovė, 
pabrėžė, kad atžymime 30- 
ties metų sukaktį nuo nacių 
sutruškįnimo. Visuomet at
minkime Elboje susitikimą 
Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų karių. Mes, stovime 
už taikų sugyvenimą, nežiū
rint, kad mūsų sistemos pa
grindiniai skirtingos. Mes no
rime baigti ginklavimosi 
lenktynes. Reikia žinoti, kad 
tarptautiniai santykiai pri
klausys'nuo santykių tarpe 
Tarybų Sąjungos ir J. V.

Viso dalyvavo 6 atstovės ir 
viena vertėja nuo Tarybų 
Sąjungos Moterų Komiteto.

Atstovė iš Angolos džiau
gėsi, kad po 15 metų kovos 
jie atsikratė Portugalijos ko- 
lonialinės priespaudos. Jinai 
kalbėjo už pilną nusiginklavi
mą ir prieš visokią kolonialią 
priespaudą.

Daug kalbėta apie tai, kaip 
geriau ir daugiau būtų moko
ma taikos palaikymo klausi
mu visose mokyklose nuo 
pradžios mokyklų iki univer
sitetų.

Dalyvavo viena Amerikos 
indėnė, kuriai daugiau rūpi 
rasių lygybės klausimas 'ir 
kaip kovoti prieš agresiją, 
kuri naikina jos tautą mūsų 
šalyje. Ji pareiškė, jos sykiu 
su kova už taiką, turi būti 
kova ir už teisdarystę (jus
tice).

Viena newyorkiete pabrė
žė, kad svarbu atskirti karus 
tikslu užgrobti turtus ir gauti 
pelno nuo karų nuo tautų išsi
laisvinimą nuo priespaudos 
karų.

Japonų delegatė iš Hiroši- 
mo trumpai kalbėjo ir atsive
žė paveikslų, rodančių ką 
atominė bomba padarė, ir 
sykiu rodė eilę leidinių, kurie 
Šiandien naudojami mokyklo
se mokant taikos ir nusigink
lavimo.

Somali jos atstovė pranešė, 
kad Afrikos moterys laimi 
lygybės su vyrais teises ir jos 
daug ir entuziastiškai dirba ir 
planuoja turėti delegacijas 
Meksikos ir Rytų Berlyno 
konvencijose.

Daug ir plačiai diskutuota, 
kaip būtų galima geriau pa
siekti spaudą, radio, televizi
ją, kad veikla už taiką ir 
nusiginklavimą pasiektų pla
čias visuomenės mases.

Viso sąskrydyje dalyvavo 
44 atstovės iš 27 skirtingų 
šalių; 225 nuo Jungtinių Val
stijų iš įvairių valstijų k. t. 
California, Pennsylvania, 
New York, Massachusetts ir 

kt. Buvo 31 viešnia be man
datų, daugiausia vietinės.

Suėjus tokiai mišriai grupei 
su įvairių tautų pažiūromis ir 
skirtingais politiniais nusista
tymais - aišku negalima tikė
tis vienbalsio sutikimo visa
me kame.

Tačiau buvo priimtas pa
reiškimas, su kuriuo visos 
sutikome, bet jame nebuvo 
įrašyta to, ko tūlos delegatės 
norėjo. Pavyzdžiui, mes, 
amerikietės labai susirūpinu
sios pilna amnestija vyrams, 
kurie atsisakė kariauti Viet
name, bet tai mūsų vidinis 
reikalas.

Pasisakyta už rėmimą 
Jungtinių Nacijų nusiginkla
vimo konferencijos ir kad 
pirma to vyktų bendrų pilie
čių konferencijos, o ne vien 
tik valdininkų.

Reikalauti tuojaus visose 
šalyse numažinti 10-tu pro
centu militarinius biudžetus. 
Užgirta tuojaus sulaikyti 
branduolinių ginklų prolifera
ciją. Sykiu pradėti mažinti 
dabartinių ginklų sankrovas 
(stockpile).

Raginti Jungtines nacijas 
įvykinti 33-čią punktą išlaiky
mui taikos. Taipgi įvykinti 
kitus tarimus, kurie šiandien 
tėra tik popieriuj.

Buvo nemažai minčių, kad 
naudojimas branduolinių jė
gų energijos gaminimui irgi 
pavojinga, ir tą pavojų paša
linti dar nesurasta būdų. Ta
čiau formaliai tai neįrašyta į 
šios konferencijos pareiški
mą.

Prieš pat užbaigiant konfe
renciją atvyko J. V. kongreso 
narė Bella Abzug ir, kaip 
visuomet, energingai pakal
bėjo už taiką, už amnestiją, 
už įtraukimą moterų į plates
nę veiklą politinėje arenoje.

Džiugiai ir kuogeriausiam 
ūpe užbaigtas sąskrydis su 
daina “We Shall Overcome” 
ir baigta žodžiais “There will 
be peace”.

Gavus pakvietimą dalyvau
ti iš sykio pabijojau nuovar
gio, nes šiuo laiku sunegala
vau. Bet kuomet nueini ir 
matai tas simpatiškas, pasi
ryžusiai veikiančias moteris 
ir girdi jų entuziastiškas kal
bas, kažkaip atsiranda ir sa
vyje kiek daugiau sveikatos. 
Žinoma negalėjau išbūti išti
sas dienas, bet praleidau ten 
didesnę dalį laiko. Išsinešiau 
puikiausi įspūdį, ir todėl no
riu su jumis pasidalinti savo 
mintimis.

T ® JJ M IP A 0
Džeraldo Fordo, 21 metų 

buhalterio iš Aleksandrijos 
(Virdžinijos valstija), vos 
neištiko nervinis šokas. Po 
Niksono atsistatydinimo jis 
telefonu nuolat gaudavo pa
tarimą, kaip tvarkyti valsty
bės reikalus. Mat, nelaimin
gasis gyvena, kaip ir naujasis 
prezidentas, Alekšandrijoje 
ir visai netoli Šio rezidencijos.

o

Karakaso gyventoja Ingri
da Cečė iškrito pro langą iš 
keturiolikto aukšto ir liko 
sveika, tegavo kelias mėly
nes. Mat, kritusi daugiau 
kaip 60 metrų, ji iš pradžių 
pataikė ant gan minkšto cin
kuoto garažo stogo ir nuo jo 
nusirito ant aubomobilio ka
poto. Atskubėję praeiviai 
verkiančią mergaitę pakėlė 
ant rankų. . . 

o

Kaip praneša lenkų spau
da Opočno kaimo gyventojas 
C. Teodoras pagamino iš 4500 
degtukų. . . tikrą smuiką. 
Darbas truko beveik penkis 
mėnesius.

Gyvenimas
Gyvenimas - kelias vingiuotas, 
Su posūkiais, stačiais šlaitais, 
Tai rožių žiedais išklbtąs, 
Tai prarajom, giliais plyšiais.

Gyvenimas - nuotykių kelias:
Čia saulėtas, lygus, platus, 
Tai siauras takelis dulkėtas, 
Ar staiga lyg ledas slidus.

Kiekvienos žygiuoja savuoju 
Su našta ant pečių nešinas, 
O baigęs kelionę palieka, 
Nes našta jam dabar svetima.

K. Žakavičienė
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Jau greitai Lietuvoje bus nudrenuota
2 milijonai hektarų per drėgnų žemių

[30-sioms po Pergalės prieš hitlerinę Vokietiją]

P. ROKIŠKĖNAS

Vykdant melioracijas, bei 
kultūrintechnines priemones 
tokiais tempais kaip dabar 
(150,000 ha kasmet) po 2 
metų (1977 m.) Lietuvoje bus 
nudrenuoti du milijonai hek
tarų per šlapių žemių.

Tarp dviejų pasaulinių ka
rų per tą 20 metų Lietuvoje 
didelės ramybės nebuvo. 
Grasino J. Pilsudskio valdo
ma Lenkija.

1926 m. gruodžio 17 dieną 
P. Plechavičiaus puču buvo 

, nuversta demokratiniai iš
rinkta vyriausybė. Panaikin
tos paskutinės žmogaus de
mokratinės laisvės ir teisės. 
Nuo 1933 metų A. Hitlerio 
valdžia grasino ir 1939 metais 
užgrobė Mažąją Lietuvą - 
Klaipėdos kraštą. Tuo laiku 
Lietuvos teritorija buvo ma
žiausia, nesiekė 50 tūkst. kv. 
klm.

Bet per visą 1920-1940 me
tų laikotarpį melioracijos 
darbai to laiko sąlygomis ir 
priemonėmis buvo vykdomi. 
Viskas buvo padaryta kastu
vu, žmonių, vadinamų “zima- 
gorais” rankomis. Šių eilučių 
autoriui taip pat teko daly
vauti įvairiose melioravimo 
priemonėse, įvairiais laiko
tarpiais. Buvo apsausinta 450 
tūkstančių hektarų pelkių ir 
drėgmės pertekliaus žemių. 
Pilnas sausinimo tikslas dre
nažu buvo padarytas tik 15 
tūkst. ha ir 3 tūkstančiai ha 
atvirais grioviais.

Viską nutraukė antrasis 
pasaulinis karas. Jis Lietuvai 
kainavo tiek, kad kas trečias 
jos gyventojas buvo fiziniai 
sunaikintas arba nebegrįžo į 
savo gimtuosius namus. 
“Tai vyko drama
kokios pasaulis neregėjo!”

[A. Maironis]
Materialiniai Respublikos 

nuostoliai buvo milžiniški, 
nors 1944 metų Lietuvos val
stietis jau tvirčiau stovėjo 
ant kojų, kaip jo tėvai po 
pirmojo pasaulinio karo.

Mes likę gyvais ir mirusių
jų vardu nevien tik klausė
me: “Kodėl? Už ką!?

Juk mūsų kraštas nekaria
vo, buvo neutralus! Dėl to 
sakome: “Tegu mūsų vaikai 
niekada nepatiria tokių laikų, 
kokius pergyvenome mes, te
gu tik iš istorijos puslapių jie 
sužinos, kad buvo kadaise 
tokie baisūs laikai Lietuvo
je”.

Po pergalės prieš hitlerinę 
Vokietiją, nuo kurios jau pra
gyvenome 30 metų sparčiau 
pradėta drenuoti laukus nuo 
1957 metų. Kasmet po 25-30 
tėkst. ha ir daugiau. Gi šiais 
metais vien bus nudrenuota 
155 tūkst. ha. Tam kasmet 
skiriama draugiau, kaip 200 
mil. rublių.

Labai jautriai ir taikliai 
dabartinę mūsų valstietijos 
padėtį nušvietė nusipelnęs 
agronomas, velionis Justas 
Strazdas. Jis rašė: “Neatpa- 
žystamai kinta drenuotos že
mės vaizdai. Išnyksta krū
mai, grioviai-grioveliai, kel
mai ir akmenys, išsitiesia 
keliai. Ir visa tai vyksta per - 
gana trumpą laiką”.

Velionis J. Strazdas dirbo 
Kėdainių rajono "Tiesos” ko
lūkyje, tai jis toliau rašo: 
"Derliaus nuostolius “Tiesos” 
kolūkyje bandėme švelninti 
drausdami pasėlius. Pavasarį 
nurašinėjome žieminius pasė
lius, o rudenyje bulves. Pasė
lių draudimas geras dalykas, 
bet melioracijos dar geres
nis”.

Gi Lietuvos melioratoriai 
kurdami kultūrinį agrarinį 
kraštovaizdį pasistengs, kad 
1977 metais būtų iš tikrųjų 
nudrenuotas 2 milijoninis 
hektaras.

Iš viso Lietuvoje reikalinga 
drenuoti molinių vamzdelių 
drenažu 3-3,5 mil. ha žemės 
ūkiui naudojamų žemių. Be 
to, dar bus reikalingi sausini
mo atvirais grioviais kai ku
rie miškai, bet tas darbas dar 
atidedamas vėlesniam laikui. 

Kai kurie sausinimo darbai 
atvirais grioviais miškuose 
daromi ir dabar.

Iki pirmojo pasaulinio karo 
Lietuvoje buvo nusausinta 
drenažu 6300 ha, gi grioviais 
— 23500 ha. Melioracijos dar
bus drenažu galėjo daryti tik 
stambūs dvarai, nes vienam 
hektarui žemės nudrenuoti 
kaštavo tiek, kad galima bu
vo nusipirkti 2-3 hektarus 
vidutinės rūšies ariamos že
mės.

Po kaizerinės Vokiečių oku
pacijos, ponų Lenkijos grąsi- 
nimų Lietuva buvo taip su
vargusi ir nualinta, kad daug 
valstiečių šeimų neteko ne tik 
arklio ir karvės, bet ir ožkos 
ar avelės. Lietuvos žmonės 
buvo mažai raštingi, iškan
kinti karo negandų ir buvu
sios carinės valdžios valdinin
kų ir žandarų sauvalės, kurią 
labai taikliai savo raštuose 
aprašė Vincas Kudirka. Šie 
valdovai pasistengė, kad 
miestai būtų skurdūs, nebūtų 
nei vidurinių, nei aukštųjų 
mokyklų. Nebuvo pramonės, 
nei plytinių, pieninių, sker
dyklų, fabrikų. Gerbiamas 
redaktorius A. Bimba turbūt 
pamena, kad kiekviename Jo 
apylinkės kaime (Žiliai, Vi
liai, Baltakarčiai, Robliai, 
Nevioriai, Rukšiai, Jurku- 
piai), buvo ne po vieną, bet 
net po 2-3 karčiamas. Visa 
laimė, kad 1905-1907 metų 
revoliucijos metu nemažai jų 
sudegino tų kaimų moterys, 
kad tos “kas ten gieda, kas 
ten šaukia, bene mūsų girtas 
tėvas iš karčiamos grįžta”, 
daugiau nebegrįžtų neblai
vus.

Po pirmojo pasaulinio karo 
susidariusiai vyriausybei, ku
rią pirmasis pripažino V. I. 
Leninas, buvo vykdoma že
mės reforma.

Visiems vargams nugalėti, 
norėdamas prasikurti, Lietu
vos varganas valstietis ar 
naujakurys padarė tiesiog 
stebuklus. Žinoma, nemaža 
jų dalis buvo išvaržyti ir tapo 
proletarais. Dieną, naktį 
plėšdamas išarė kemsynus, 
dirvonus, iškirto krūmus. 
Juos apsisausino grioviais, 
grioveliais. Pats naktimis 
juos su šeima kasdamas pa
prastais kastuvais, išrovė 
šaknis ir padarė ariamas že
mes. Įsitaisė geresnes kar
ves, pasistatė triobas, už
siaugino arklių ir jau nuo 
1925 metų pradėjo parduoti 
Vokietijai, Anglijai, Tarybų 
Sąjungai gyvulius, bekonus, 
kiaušinius, linus, medų. To 
meto Lietuvos valstietis ne
matė savo sklype nei trakto
riaus. nei geresnės ž. ū. 
mašinos. Valgė pilkus barš
čius, išsuktą pieną. Gi “paū- 
liodavo” tik per didžiąsias 
šventes ir vietinius atlaidus, 
bei šeimyninius subuvimus.

Aleksys Churginas

ŽINGSNIAI
Dažnai duris

atverti man norisi 
kažkam didžiam,

valdingam, nežinomam, 
kuris prie jų

kas naktį stovi, 
belsdamas pirštų krumpliais

iš tyko,

Ir aš, ritmingų
dūžių prižadintas,

galvotrūkčiais,
pašokęs iš patalo, 

išbėgu lauk. . .
Tylu.
Nėr nieko.

Vien tik nuo žingsnių
vos girgžda sniegas.

Prišbramo (Čekoslovakija) 
plytų gamykla pradėjo ga
minti plytas, kuriomis mūryti 
sienas galima be skiedinio. 
Jos sujungiamos specialiais į 
plytų šonus įspaustais rutu
liukais.

PIRMOSIOS KNYGOS

Apie laiką, pasaulį, ir žmogų
“Laiko atodangos” - taip 

pavadino savo eilėraščių rin
kinį poetas Algimantas Ka
minskas, debiutavęs kaip 
“Pirmosios knygos” autorius 
šiais, 1975 metais. Rinkinyje, 
kuriame išspausdinta 32 eilė
raščiai, iš tiesų daug kalbama 
apie laiką: ir tą begalinę, 
nuolat keičiančią pasaulį laiko 
tėkmę, ir - ypač daug - apie 
savo gyvenamąjį metą, apie 
kasdienybę, kupiną gražaus, 
prasmingo darbo, kupiną 
šviesos, sodrių Tėvynės spal
vų, džiaugsmo ir jaukumos. 
Suvokdamas “kasdienybę. . . 
kaip šventę” (eilėraščiai 
“Kasdienybę nešu tau kaip 
šventę”, “Rytas neša žolę 
žalią. . .”, ‘‘Krenta die
nos. . .”), džiaugdamasis sa
vo tėviškės dabartim, poetas 
nepamiršta ir tų, kurie žuvo, 
gindami jo gimtinę nuo prie
šų, nepamiršta šiurpios karo 
tragedijos (“Rekviem”, "Ket
virta vasara”). Emocingas 
ciklas ‘‘Motinos palikimas” 
skirtas jaunajai lietuvių išei
vių kartai, kuri - kaip sakoma 
šiam ciklui pasirinktame mot
to - “kankinama tėvynės ilge
sio, blaškosi kapitalistiniame 
pasaulyje, nesurasdama sau 
vietos”. Ciklo eilėraščiai “Ti
kėjimas”, "Troškulys”, "At
mintis” ir “Ašara” - tai siel
vartingi jauno benamio mo
nologai, keturios raudos prie 
motinos karsto - motinos, 
padovanojusios gyvybę, bet 
nedavusios namų, tėvynės, 
kurios vardas degino širdį 
kančia ir viltimi:
Nesvarbu, kokiam laiko 

taške būsiu, 
tu manęs, mama, jau 

neatminsi,
O, tėvynė! Ją kartos mano 

lūpos, 
atlieps mano degančios 

mintys.
Tolimos praeities puslapiai 

taip pat įdomūs poetui. Paly
ginti didokame cikle "Iš Kė
dainių kronikų” jiš bando ap
žvelgti šio miesto ištoriją, ir 
toji apžvalga tampa glaustu 
pasakojimu apie visos lietu
vių tautos istorinį kelią. Sį 
ciklą savaip papildo toles
nieji: “Šeštadienio pavakarė 
Suvalkijoje”, kurio eilėraščiai 
— tarytum mažutės baladės 
apie paprastų Suvalkijos 
žmonių tragiškus likimus, ir 
ciklas “Pradžia”, vaizduojan

Didžiosios Pergalės 30-mečio minėjimas. Nuotraukoje mato
me Kryžkalnyje įvykusių iškilmių vaizdą. A. Baryso nuotr.

tis didingą Revoliucijos žen
gimą mūsų šimtmečio pra
džioje, kai žemė “apsirengė 
raudona spalva”.

Dėmesys savo krašto da
barčiai ir praeičiai, meilė Tė
vynei, žmonėms, giedras, op
timistiškas požiūris į gyveni
mą - būdingiausi Algimanto 
Kaminsko eilėraščių bruožai. 
Jų autorius - pats aktyvus šių 
dienų gyvenimo dalyvis, mo
ka stebėti ir suprasti tikrovę. 
Gimęs 1944 m. balandžio 28 
d. Kybartuose, mokęsis dar
bo jaunimo vidurinėje mo
kykloje, jis dirbo statybose, 
Vilkaviškio rajono komjauni
mo komitete, vėliau tarnavo 
Tarybinėje Armijoje. Demo- 
bilizavęsis kurį laiką buvo 
Kėdainių chemijos kombinato 
komjaunimo organizacijos 
sekretorium. 1973 m. baigė 
Vilniaus Aukštąją partinę 
mokyklą ir dabar dirba Kė
dainių rajono laikraščio “Ta
rybinis kelias” redakcijoje, 
drauge neakivaizdiniu būdu 
studijuodamas žurnalistiką 
Vilniaus Valstybiniame V. 
Kapsuko universitete.

* * *
Siek tiek kitokios gyveni

miškos patirties ir kitokio 
poetinio braižo yra antrasis 
šių metų debiutantas - Vladas 
Baltuškevičius, išleidęs savo 
pirmąją knygą “Saulės židi
nys”. Jis gimė 1939 m. sausio 
26 d. Kapsuko rajono Liepy
nų kaime. 1956 m. baigęs 
Kapsuko II vidurinę mokyk
lą, studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą Vilniaus Valstybi
niame pedagoginiame institu
te, vėliau kurį laiką dirbo 
“Minties” leidyklos filiale 
Kaune. Pirmuosius eilėraš
čius paskelbęs periodikoje 
1958 m., jis bandė savo jėgas 
ir vertimų bare - yra išvertęs 
kitų tautų poetų ir prozininkų 
kūrinių.

“Saulės žibinyje” pateikti 
53 eilėraščiai, kurie rado 
autoriaus polinkį į filosofinį 
mąstymą, pastangas anali
zuoti žmogaus dvasinius išgy
venimus ir įo santykį su 
pasauliu.
Ne vien išsiblaškyti, rankom 

ploti
Ateinam į pasaulį - be galo 

didį.
Ateinam prasiskverbt į

. gilumą. Į plotį. 
Į mažumą. Į dydį.

Šie žodžiai, kuriais poetas 
pradeda knygą, tai lyg savo
tiškas credo. Jam autorius 
lieka ištikimas ir ten, kur 
ryžtasi “lyg chirurgas aštria
protis kaitriai šaltu savo 
žvilgsnio lancetu” įsismelkti į 
savo “giliausią Aš”, ir ten, 
kur susimąsto apie "būtį, me- 
tagalaktiškai didžiulę”, ir kur 
klausosi savo amžiaus garsų. 
Tačiau poetui ne tik rūpi 
suprasti “pasaulio bedugnio 
ūkanas, gelmę, kaitras”. Tik
roji žmogaus pareiga, jo ma
nymu, yra - veikti, ginti “tai, 
kas šventa, kilnu ir dora, ir 
gražu!”

Rinkinyje nemaža posmų 
skirta menui (“Stalaktitų me
nėj dulsva. . .” ciklas “Čiur
lionio motyvais”). Spren
džiant iš šios tematikos eilė
raščių ir viso rinkinio poeti
nių vaizdų, autorius gerai 
pažįsta savo krašto ir pasauli
nį meną, literatūrą, dažnai 
juose ieško “medžiagos” savo 
gausioms metaforoms, sim
boliams, alegorijoms. Antroji 
jo kūrybą maitinanti versmė 
— drąsi vaizduotė, padedanti 
sukurti savitą, įdomų poetinį 
pasaulį.

Aldona Baliulienė
“Vagos” leidyklos redaktorė

Iš karto — 50 plytelių
Klaipėda. - Anksčiau šali

gatvių plytelės buvo gamina
mos rankomis - kiekviena 
atskirai. Jų gamybai reikėjo 
daug darbininkų, o pačios 
plytelės buvo prastos.

Klaipėdos gelžbetoninių 
konstrukcijų gamyklos Nr. 2 
racionalizatorius Z. Alijošius 
pasiūlė metalinį klojinį šali
gatvių plytelėms gaminti. 
Juo galima iš karto gaminti 
50 plytelių.

GROŽIO 
KARALYSTĖ

Buvusiame Alytaus vals
čiaus Užubalių kaime, dabar
tiniame Luksnėnų medelyne, 
ant nedidelio kalnelio puikuo
jasi aukštų medžių apsupta ir 
gyvatvorėmis aptverta sody
ba. Šioje grožio karalystėje 
gyvena kone 80 metų liaudies 
dailininkas Petras Dum
bliauskas.

Būriais ir pavieniui pasi
grožėti gausiomis medžio, 
molio dirbinių ir žvėrelių bei 
paukščių iškamšų kolekcijo
mis, pavaikščioti margaspal
viais sodo takeliais, pasi
džiaugti gėlynais traukia lan
kytojai iš įvairių Lietuvos ir 
Tarybų Sąjungos kampelių.

Petras Dumbliauskas - ais
tringas kolekcionierius. Vis
kas jam įdomu - retesnis 
augalas ir seni pinigai, vokai 
ir pašto ženklai, įmantresni 
akmenys ir medžio šakos. . .

Dvi žiemas “daraktoriaus” 
pamokytas, Petras taip susi
draugavo su knygomis ir žur
nalais, jog vaikystėje ir avių 
bandą trumpam pamiršdavo, 
už ką, kaip ir dera, beržinės 
košės gaudavo.

— Buržuaziniais laikais 
skaičiau daugiausia pažan
gius leidinius, kuriuos susiu
vęs slėpdavau ir kurie dabar 
čia saugomi, - šeimininkas 
mosteli daugelio laikraščių ir 
žurnalų linkui.

— Su dideliu skausmu šir
dyje prisimenu pirmojo pa
saulinio karo metu dingusias 
knygas, kurios labai brangiai 
kainavo ir kurių labai mažai 
buvo, - prisimena senukas, 
lydėdamas į dailų mūrinį na
melį. Jame įsikūręs tikras 
muziejus, kuris, kaip sako 
Petras Dumbliauskas, val
stybei nepigiai atsiėjo - kolū
kio valdyba ir medžiagomis, 
ir darbo jėga aprūpino. 
Kraustyk, sako, Dumbliaus
kai, savo eksponatus iš palė
pės dienos švieson.

Sodybos šeimininkas mielai 
aprodo savo muziejų. Ir ko 
tik čia nepamatysi - akmeni
nis kirvukas, “velnio” pirštai, 
daugiau kaip šimtas įvairių 
iškamšų. O bibliotekos lenty
nose - apie du tūkstančius 
knygų, paženklintų paties 
nusipieštu ir spaustuvės pa
gamintu ekslibrisu. Ir kokios 
tik literatūros čia nerasi: do-

Rojaus Mizaros 
80 ■ mečio proga

Gegužės 15 dieną sukako 80 
melų, kai gimė Rojus Mizara, i 

pažangus JAV lietuvių 
visuomenės veikėjas, rašytojas.

(Iš žurnalo ’’Literatūra ir Menas")
Pažangiojoje JAV lietuvių kūryboje dar iki 1917 m. 

{žvelgiame ryškius proletarinės literatūros pradmenis. 
Na, o po Spalio revoliucijos Čia plačiau pasireiškė ke* 
lėtas poetų bei prozaikų. Jų veikla ir kūryba visą lai* 
ką domėjosi ir ją tam tikru atžvilgiu vairavo V. Mic* 
kevičius-Kapsukas, pats pirmojo pasaulinio karo laiko* 
tarpiu tenai gyvenęs.

Daugelį metų greta kitų JAV lietuvių literatų pro- 
duktingiausiai reiškėsi Rojus Mizara.

— Jei ne Kapsukas, kažin, ar aš būčiau ėmęsis gro
žinės kūrybos, — pasakojo R. Mizara, lankydamasis 
Lietuvoje 1959 metais. — Kartą mums kalbantis, jis 
susidomėjo mano vaizdingu pasakojimu apie kažkokį 
atsitikimą. Ėmė įkalbinėti, kad aprašyčiau taip, kaip 
pasakoju. Parašiau vieną kitą vaizdelį. Kapsukas iš
spausdino „Naujojoje gadynėje“ ir dar pagyrė. Bet 
paskui įklimpau į publicistiką. Dirbant redakcijose — 
čia „Laisvėje“, čia „Vilnyje“, —• reikėjo rašyti straips
nius, polemizuoti su priešiška spauda.

Beletristikos R. Mizara ėmėsi po daugiau negu de
šimties metų pertraukos ir rašė nebe vaizdelius, o 
stambiosios prozos kūrinius — apysakas, romanus, ku
rių išėjo septyni.

Jis buvo ne tik laikraštininkas, bet ir darbininkų 
organizatorius. Važinėjo po lietuvių gyvenamas vieto
ves, sakė prakalbas, kūrė ir stiprino pažangias orga
nizacijas. Tuo būdu susidūrė su daugeliu žmonių, su
sipažino su įvairiais lietuvių imigrantų likimais.

„Nesu joks didelis rašytojas, bet, prisipažinsiu, te
mų, siužetų, intrigų bei fabulų niekad nepristigda
vau, — rašė R. Mizara knygoje „Žvilgsnis į ateitį“. — 
Jų visuomet turėjau ir tebeturiu pilną galvą. Rašant 
vieną romaną, j galvą veržiasi nauja mintis kitam/4

Visi septyni R. Mizaros romanai išleisti ir Tarybų 
Lietuvoje: kai kurie — ne kartą.

Kartą R. Mizarą paklausiau:
— Kurią savo knygą laikote geriausia?
— Kaip čia sakyti? Neretai kritika nesutinka su au

toriaus nuomone, — pradėjo dėstyti rašytojas. — Ot, 
ima girti tą kūrinį, kurį autorius laiko silpnesniu. 
Žinai, atrodo, kad geriausiai man pavyko parašyti ro
maną „Kelias į laimę“. Į tą knygą aš daugiausia įdėjau 
savo Širdies, ir ji man — prie širdies. . .

R. Mizara yra parašęs ir keletą pjesių išeivijos sa
viveiklai. Rašė daugiausia reikalo verčiamas: susidarė 
dramos ratelis, nori vaidinti, nėra ką. Rojus sėda ii* 
parašo. Ne vieną tų pjesių jam teko statyti, režisuoti, 
kai kuriose ir pačiam vaidinti.

Lankydamasis gimtajame krašte, rašytojas godžiai 
domėjosi socialistinės santvarkos pasiekimais. Plačiai 
rašė apie tai, ką pamatė, „Laisvėje“, duodamas at
kirčius reakcinei spaudai, šmeižiančiai Tarybų Lietu
vą. Ir pas mus buvo išleista jo kelionių knyga „Apie 
tave, gimtoji žemė“.

Ilgokai pabuvojęs pirmą kartą, po šešerių metų 
R. Mizara vėl atvyko pasižvalgyti po tėvų žeme. Tei
sybė, buvo nebe toks žvalus — pečius jau sl<*-nA 70 
metų. Bet vis tiek nenurimo vietoje: važinėjo, lankėsi 
pas pažįstamus, rašė pastabas Į savo bloknotą Susi
pažino su daugeliu visuomenės veikėjų, rašytoju, me
nininkų, mėgo su jais bendrauti. Septyniasdešimtmečio 
proga R. Mizarai buvo suteiktas Liaudies rašytojo gar* 
bės vardas. Sakėsi dar daug parašysiąs, daug pasa
kysiąs, bet; grįžęs atgal, nebeilgai darbavosi: po dve* 
jų metų mirė. Jo palaikai ilsisi gimtojo kaimo kalne
lyje, kuris dažnai lankomas ekskursijų ir pavienių 
žmonių.

JULIUS BUTĖNAS

miesi istorija, jis patars kokią 
knygą pasiskolinti, esi seno
viškos muzikos gerbėjas - 
plokštelę suras.

Kiemas - tarsi botanikos 
sodas. Pakraščiais tykoja me
diniai smaugliai, šiepia dantis 
vilkas, o karūnuotosios ger
vės iškamša patraukia dėme
sį savo grakštumu. Visur 
tvarkinga, viskas savo vieto
je. Dekoratyvinių krūmų alė
ja - tikras grožio takas tarp 
rymančių ilgašakių pušų ir 
įvairiaspalvių šermukšnių. ,

Tačiau atsiliepimų knyga - 
geriausias metraštininkas. 
Vartai ją kelintąsyk ir stebie
si įrašų gausumu, braižų 
margumu. Džiaugiasi šio Lie
tuvos ąžuolo entuziazmu ir 
kolūkietis, ir moksleivis, ir 
inžinierius. O sodybos šeimi
ninkas droviai nusišypso ir 
taria:

— Nei aš čia daug nuvei
kiau, nei ką. Pensiją valstybė 
moka, jėgų dar turiu - tai ir 

stengiuosi žmonėms gera da 
ryti.

Dabartinio Alytaus miesto, 
Lietuvos pramonės regiono, 
kuriame jau gyvena daugiau 
kaip 40 tūkstančių žmonių, 
svečiai vis prašo - parodykit 
Dumbliausko sodybą. Sako 
ten - tikra grožio karalystė.

V. Lenkauskas

Pittsburgh, Pa.
PRANEŠIMAS

Gegužės 25 d. 2 vai. po 
pietų Lietuvių Draugijos Ka
pinėse įvyks mirusiųjų pa
gerbimas. Programai užsibai
gus, bus galima gauti įvai
raus maisto kapinių svetainė
je kur bus galima vietoj pa- 
pietaut arba, kas norės, galės 
maistą parsivežti namo.

Kapinių komitetas ir Kapi 
nių Moterų Draugija visada 
priima atsilankusius ypatin
gai skaniu maistu.

Kapinių Komitetas

i
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St. Petersburg, Fla

laik-

kad 
būtų

Gegužės 3 d. LLD 45 kuo
pa buvo susirinkusi Klubo sa
lėje.

Susirinkimą pradėjo kuo
pos pirmininkė Ad. Pakalniš
kienė, pravedė Paulina Blaš
kienė.

Sekė valdybos raportai. 
Kalbėjo kp. pirm. Ad. Pakal
niškienė. Ji sakė, kad LLD- 
jos 60 m. jubiliejaus parengi
mas gerai pavyko; turėjome 
daug publikos^ Parengimo 
kalbėtojai plačiai apibūdino, 
ką davė LLD-ja pažangos 
veiklai. Taipgi pranešė, kad 
birželio 7 d. bus atžymėta tė
vų diena su menine progra
ma. Taip pat priminė, kad į 
kuopą įsirašė naujas narys.

Finansų sekretorė Julė An
driulienė pateikė kuopos fi
nansų raportą. Iždininkas P. 
Alekna su sąskaita sutiko.

Iš parengimų komisijos ra
portą pateikė P. Mockapet
ris ir P. Alekna. Visi rapor
tai priimti.

Al. Aleknienė perskaitė 
“Laisvės” ir “Vilnies” padė
kos laiškus už paramą 
raščiams.

Susirinkimas nutarė, 
šio mėnesio pabaigoje
paminėti kuopos mirusieji na
riai "Vilnyje” ir “Laisvėje”, ir 
laikraščiams paskyrė po 
$25.00.

Susirinkimą pabaigus, šei
mininkės pateikė pietus.

Pirm. Adelė Pakalniškienė 
pirmiausia pristatė Aldoną 
Aleknienę. Aldona savo kal
boje pažymėjo, kad šiandien 
mes atžymime motinos dieną. 
Motinos pagerbimo idėja bu
vo iškelta 1887 metais. Tuo
met žymios veikėjos moterys 
savo posėdžiuose kėlė klausi
mą, kad motinos pagerbimo 
dieną turėtų pripažinti šalies 
vyriausybė, kaip tautinę 
šventę. Ir vėliau buvo prezi
dentui Wilsonui pateiktas 
reikalavimas ją pripažinti ofi- 
ciale. Prezidentas šį moterų 
reikalavimą įnešė į kongresą. 
1914 metais kongresas moti
nos dieną paskelbė Tautine 
Švente. Pabaigus kalbėti pa
skaitė nežinomo poeto moti
nų motinai eilėraštį.

Po to Adelė Pakalniškienė 
angliškai kalbėjo apie moti
nos dieną ir jos pripažinimą. 
Ji sakė: “Šiandien mes pa
gerbsime motiną su didele 
meile, kurią ji mums davė”. 
Motinos pagerbimo klausi
mas buvo iškeltas aštuonio
liktame šimtmetyje. Tuo me
tu veiklios moterys, Anna 
Jarvis, Mary Towles ir kitos 
reikalavo, kad vyriausybė 
pripažintų motinos dieną. Ir 
per prezidentą Wilsoną 1915 
metais kongresas pripažino 
motinos dieną tautine švente, 
r jai minėti paskyrė gegužės 
nėnesio antrąjį sekmadienį. 

Pabaigoje paskaitė poemą 
kaip daug motina pasiaukoja 
savo vaikams, negaili net ir 
savo gyvybės, kad tik jos 
vaikai būtų laimingi.

Po kalbos V. Bunkienė pa
skaitė poeto Ed. Mieželaičio 
motinai skirtus eilėraščius.

Vėliau dainavo solistas 
Larry Strack “Wonderful 
mother of mine around the 
world true love”. Jam pianu 
akompanavo Helen Jelskis.

Dainos Mylėtojų Choras 
padainavo motinai pritaikytų 
dainų. Vadovavo Adelė Pa
kalniškienė. Pianu akompa
navo Walteris Žukas. Užbai
gai buvo šbkiai. Pobūvio da
lyviai popietį praleido links
mai.

Klubo Veikla
Gegužės 10 d., LSC salėje 

įvyko klubo mėnesinis susi
rinkimas. Jį pravedė klubo 
prez. Valys Bunkus.

Sekė valdybos raportai. 
Sekretorė A. Aleknienė per
skaitė praėjusio susirinkimo 
tarimus. V. Bunkus pranešė, 
kad jau sutvarkyta namo ap- 
drauda. Taipgi pranešė, kad 
John Maracieli padarė naują 
lentą, kurioj bus sužymėti 
klubo garbės nariai pagal 
alfabetą. Taipgi pranešė, kad 
balandžio mėnesį salė buvo 
gerai išnuomojama, ir kad iš 
nuomos klubui liko paramos.

Po V. Bunkaus raporto kal-< 
bėjo viceprezidentas W. Dų-

oenris, klubo direktoriai P. 
Alekna, J. Šarkiūnas, J. Bak
šys, J. Keleris ir kiti. Visi 
pasisakė, kad klubo valdyba 
ir direktoriai posėdžiauja, 
veikia sutartinai, ir klubas 
yra gerame stovyje.

Finansų sekretorė T. Lu- 
kienė pateikė smulkmenišką 
klubo finansų stovio raportą. 
Iždininkas Jonas Rūbas są
skaitą pripažino teisėta.

Parengimų komisijos ra
portą pateikė P. Alekna ir P. 
Mockapetris. Visi raportai 
priimti vienbalsiai.

Susirinkimas priėmė suma
nymą, kad kapų puošimo die
noje būtų paminėti klubo mi
rusieji nariai per “Laisvę” ir 
“Vilnį”. Klubas abiems laik
raščiams paskyrė po $15.

Pabaigus susirinkimą, šei
mininkai A. ir M. Raškauskai 
ir jų pagalbininkė Paulina 
Blaškienė pagamino pietus ir 
visus svečius pavaišino. Po 
pietų buvo šokiai iki vėlumos.
PRANEŠIMAS

Gegužės 31 d. klubo pobū
vis. Pietūs 12 vai.

Birželio 7 d. kuopos susirin
kimas. Pradžia 10:30 vai. ry
to.

Vieta: 314 15th Avenue
South. A. Bunkienė

les, Mexico, savo sveikata 
sustiprinti.

Pranešta, kad J. Pomplo 
ligos pašalpos periodas jau 
pasibaigė.

Marcela Arnaszus sunkiai 
sirgo ir po kiek laiko mirė.

Anele Žukas pakvietė kuo
pą turėti išvažiavimą pas 
Anelę ir Albert Žukus, 
Broadview Hts., Ohio.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks liepos 3 d.

Hartford, < kinn ROCHESTER [FAIRPORT], N. Y.
DAINAVO LAISVĖS KONCERTE

Binghamton

IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko gegužės 5 d., Sokol 
salėje. Nedaug narių tedaly
vavo. Negalėjo dalyvauti 
kuopos iždininkė J. Brown. 
Bet visi kiti valdybos nariai 
dalyvavo.

Kuopos pirmininkė A. Mal- 
daikienė atidarė susirinkimą 
ir narius paprašė vienai mi- 
nutai tylos, pareikšti pagarbą 
LDS 6 kuopos nariui Antanui 
Knizikevičiui, kuris mirė ba
landžio 11 d., sulaukęs 85 
metų amžiaus.

Perskaityta praeito susi
rinkimo protokolas ir finansi
nė atskaita. Priimta, kaip 
skaityta.

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pranešė, kad gavo iš 
LDS Centro A. Knizikevi- 
čiaus apdraudos čekį sumoje 
$309.84. Į tą sumą įeina $9.84 
sugrąžintų duoklių. Čekį per
davė jo sūnui. Sekretorė 
taipgi pranešė, kad Ona Wel
lus grąžino ilgai užvilktas jos 
gydytojo išpildytas LDS pa
šalpos blankas. Bankose pa
žymėta, kad daktaras ją gydė 
nuo rugpiūčio 27 d., 1974 
metų, iki balandžio 10 d., 
1975 metų. Dar ir dabar jos 
akys silpnos, negali gauti 
akinių. Pagal gydytojo pasa
kymą, ji turi laukti iki spalio 
9 d.

Malonu pranešti, kad mūsų 
rūpestingoji finansų sekreto
rė Mary Lynn jau įrašė vieną 
naują narį: - savo anūką 
Brett Kulbį, 12 metų am
žiaus, 20 metų sutaupų (en
dowment) apdraudai. Tas pa
rodo, kad galima gauti naujų 
narių, tik reikia truputį pasi
darbuoti. Laukiame, kas bus 
sekantis su naujais nariais.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 2 
d., Sokol salėje, 226 Clinton 
St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti ir naujų narių atsi
vesti.

MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Moterų Klubo susirinkimas 
įvyko gegužės 8 d. A. Palton 
susirinkimą pravedė tinka
mai. Paragino nares ir užsi
mokėti duokles.

Šiuo kartu pagerbta drau
gė Andrews, jos ilgo amžiaus 
ir gimtadienio proga. Taipgi 
gimtadienio proga pagerbta 
Mrs. Chepla, Don ir Violet 
Kuzmickai.

A. Palton gražiai pakalbėjo 
apie moterų dienos reikšmę. 
Prie to priminė, kad klubas 
paminės savo mirusias drau
ges Padėkavonės Dienoje 
(Memorial Day), ir tuo pat 
kartu pasidarbuos spaudai.

Pietaujant S. Kuzmickas, 
akompanuojant jo sūnui Don, 
palinksmino dalyvius, sudai
nuodamas keletą dainų. Da
lyviai jam gausiai paplojo. 
Taipgi paplojo Kuzmickams 
ir Januliams už dovanas. 
Kuopos valdyba tarė didelį 
ačiū visiems, už dovanos, ir 
už prisidėjimą padaryti Mo
terų Dieną sėkminga. Visi 
gražiai ir linksmai praleido
me popietį. J. P.

darbo

Ona Wellus,
Kuopos sekr.

Cleveland, Ohio
LDS 55 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

LDS 55 kuopos susirinki
mas įvyko gegužės 1 d., ICA 
salėje, 15901 St. Clair Ave.

Dalyvavo nemažai narių. 
Susirinkimui vadovavo kuo
pos pirm. W. Karson. Bend
rai susirinkimas buvo kūry
bingas.

Kuopa su auka po $25 pa
sveikino “Vilnies” ir “Lais
vės” dalininkų susivažiavi
mus.

Mrs. Martin išvyko pas 
gimines į Cuernivaca More-

Boston, Mass.
APIE KAI KĄ

Gegužės Pirmosios
žmonių šventės, paminėjimas 
buvo surengtas gegužės 3 d., 
South Bostone-Dorchestery. 
Surengė Progressive Labor 
Party. Kaip policija apskai
čiuoja, demonstracijoje daly
vavo 2,500 žmonių, kuri ėjo 
nuo Bayside Mall, Columbia 
Point į Franklin Parką, Dor- 
chestery.

South Bostono rasistų gru
pės žygiuojančiuosius puolė. 
Buvo keletas areštuotų ir 
apie desėtkas sužeistų. Kelio
se vietose rasistų grupės 
puolė žygiuotojus, jaunus 
žmones, baltus ir juodus, bet 
išskaidyti nepajėgė.

o

Kaip po visą šalį, taip ir 
mūsų valstijoje bedarbių 
skaičius smarkiai didėja. Va
sario mėnesį buvo 320,000 
žmonių be darbo. O kovo mė
nesį jau priskaityta 341,000 
neturinčių darbo.

Kaip visur, taip ir pas mus 
vyksta visokių protestų prieš 
nedarbą, prieš kylančias kai
nas visokioms gyvenimo reik
menims.

Brockton, Mass.
Gegužės 4 d. pas drg. C. 

Uspotą, Montelloje, turėjo
me LLD 7-tos Apskrities ir 
Moterų Sąryšio suvažiavimą, 
į kurį nuo 4 kuopų atvyko 19 
delegatų. Buvo plačiai aptar
ta vasarinių parengimų rei
kalai. Worcesterio veikėjai 
žadėjo šią vasarą stengtis 
surengti Olympia parke pik
niką. Taipgi Montellos drau
gai sakė, kad stengsis su
rengti pikniką pas Ustupą. 
Nutarta iš apskrities iždo 
paaukoti mūsų spaudai, 
pasitarimų šeimininkės 
vaišino svečius skaniais 
tiekalais.

o

Kaip visur, taip ir pas mus 
randasi segančių ir su mumis 
jau nedalyvaujančių. Deja, 
minėtoje konferencijoje pasi
gedome draugų iš Lawrence 
ir Haverhill. Kaip girdėt, jų 
sveikata šlubuoja. Bayside 
Nursing Home, So. Bbstone, 
yra trys mūsų buvusios vei
kėjos; jų sveikata negerėja. 
Tai yra Suzana Šukienė, 
Helen Thomas (Tamošauskie
nė) ir M. Kordakienė. Taipgi 
Helen Žekonienė, kuri gyve
na So. Bostone, sakė, kad ir ji 
jaučiasi blogai. Linkiu visoms 
sustiprėti ir džiaugtis pava
sario grožiu, besidabinančiu 
žaliais lapais ir visokių spalvų 
žiedais. A. Kandraška

Po 
pa- 
pa-

Sekmadienį, gegužes 18 
mūsų Aidas buvo pakviestas 
dainuoti hartfordiečių kon
certe, bet dėl transportacijos 
sukliuvimo tegalėjome va
žiuoti tik 2 automobiliai, vie
toje keturių, kaip buvome 
susitarę. Viename auto va
žiavome 6: Ventai, Babars- 
kai, Lazauskai, antrame at
važiavo mokytoja Mildred 
Stensler, Tęsė Stočkienė, 
Viktoras Bekeris ir akompa- 
nistė B. Šalinaitė.

Važiavimas buvo labai ma
lonus. Vieškelis Merritt 
Parkway, abišaliai gražiai, 
storai sužaliavę daug žydin
čių medžių, tad nuobodumo 
akims nebuvo. Diena giedri- 
graži.

Atvykome prie Laisvės 
choro salės anksti, salė dar 
buvo uždara tik “beismente“, 
buvo šeimininkių - gamino 
pietus. Svečių buvo iš toliau: 
Iš Hudson, Mass. Urbonai, iš 
Worcesterio - Januliai; iš 
Waterburio daugiau: Ulozai, 
Vaitonis, Jokubonis, Svinkū- 
nai, tai mūsų pažįstami, vė
liau salė pasipildė.

Laisvės choras gerokai pa
sirengęs dainuoti, tai ir dai
navo, ypač moterys, drūtai, 
skardžiai, net 7 dainas. Solis
tės pirmoji dainavo, choro 
veteranė-organizatorė L. Šu
kienė; E. Brazauskienė gal 
dvi ir su mokytoja Wilma 
duetą. Puikiai, melodingai vi-

sos, o “Po maskviniai vakarai’ 
solo ir visu choru vėliau, - 
galėjo dainuoti, dar kartą ir 
dar.

Mūs Aido grupė po trum
pos pertraukos; Nelė Ventie- 
nė solo dvi ir duetą su Tese 
Stočkiene dvi dainas. Vikto
ras Bekeris 3 dainas. Ir tada 
mūsų visa grupė penkias - 
tiek, kiek buvome nusitarę. 
Girdėjosi, kad toji nauja dai
na “Brolių milžinų šaly“, labai 
patikusi.

Taip ir užbaigėme progra
ma dainų. Dar gavome ir 
pašokti prie geros-gyvos mu
zikos.

Beje, gavome ir keletą de- 
sėtkų dolerių aukų nuo mūs 
“Laisvės” draugų skaityto
jus. Ačiū hartfordiečiams už 
malonų draugiškumą! . .

J. Lazauskas

Nuo Administracijos: Nelė 
Ventienė aukomis iš Hartfor
do parvežė $40, o J. Lazaus
kas $75, nuo sekamų rėmėjų: 
do parvežė $40, o J. Lazaus
kas $75, nuo sekamų rėmėjų: 
Z. Pakalniškis .............$20.00
L. Butkevičienė.......... 20.00
Ona Visockienė.......... 20.00
Richard ir Irene Janulis 20.00 
Vincas Adomonis........
M. Barnett..................
Ona Šilkienė................
M. Ulozienė................
Charles Urbonas........
Mr. & Mrs. John Shuta

Viso $115.00. Dėkojame.

10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 

.5.00

San Francisco, Cal
LIŪDNA SUKAKTIS

Mano šeimos mirusių narių - tėvelių, gyvenimo 
draugo, dukrelės, sesučių ir brolio. Liūdžiu dėl jūsų 
visų.

VALĖ SUTKIENĖ
dukra, žmona, motina ir sesuo

San Francisco, Cal.

Pagerbiame LLD 153 kuopos mirusius narius, kurie 
gyvi būdami veikė kartu su mumis. Gaila, netekus jų 
visų. Nepamiršime jų niekados.

LLD 153 KUOPOS
valdyba ir nariai

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Pranui Bukniui
Liūdime netekę vėl vieno pažangiečio, kuris tiek 

daug prisidėjo prie skleidimo apšvietos ir išlaikymo 
mūsų spaudos tarpe lietuvių Amerikoje.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Nastei, giminėms 
ir draugams.

LLD 198 KUOPA
Oakland, Cal.

ST. PETERSBURG, FLA.

PRISIMINIMAS MIRUSIŲJŲ NARIŲ

Su pagarba minime mirusius narius, kurie veikė ir 
troško, kad St. Petersburg Senior Citizens Club, Inc., 
bujotų ir gyvuotų.

Taipgi reiškiame užuojautą mirusiųjų giminėms ir 
artimiesiems.

ST. PETERSBURG SENIOR CITIZENS CLUB, INC.
Valdyba ir nariai

ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

LLD 45 KUOPOS MIRUSIŲ NARIŲ

Kapų puošimo dienoje, su gailesčiu prisimename 
mirusius kuopos narius.

Jie paliko gilius pėdsakus draugijos istorijoje. 
Šiemet, minint Lietuvių Literatūros Draugijos garbin
gą jubiliejaus 60-metį, prisimename juos su pagarba. 
Jie prisidėjo prie organizacijos veiklos, už pažangias 
idėjas. Jie kovojo už progresą, kad gyvuotų taika 
pasaulyje.

Visuomet juos prisimename.

LLD 45 KUOPOS VALDYBA 
ir NARIAI

Mirus

Petrui Malinauskui
1975 m. gegužės 9 d

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Anna, 
dukrai Thelma, žentui Albertui Makatėnas, anūkams 
Neil ir Sharon, broliams Lietuvoje ir visiems kitiems 
artimiesiems.

A. Uževičienė
K. Žemaitienė
A. Zazas *
M. Žemaitienė

.E. Grizienė
J. Waltas
K. Waliulis
V. Graibienė
E. Bazar
D.Jennegan
D. G. Fanek
J.Johnson
J. Shinkūnas
A. E. Duobai

A. E. Duobai 
M. J. Novackai 
F. J. Konteniai
K. V. Zlotkai 
F. P. Griciai 
F. A. Griciai
L. V. Kučinskai 
P. Yurkštas 
A. Yung 
A. M. Orlins 
A. Galinaitienė 
J. D. Vaitai 
J. M. Savisis 
R. M. Šereliai

A. E. Duobai

BROOKLYN, N. Y.

Minis

Pranui Bukniui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Nastei ir 

kitiems giminėms, draugams ir pažįstamiems Ameri
koje ir Lietuvoje.

J. Karosas
Z. Mozuraitis
F. D. Machulis
V. U. Burda
A. V. Trask
A. C. Mugianis

OAKLAND, SAN FRANCISCO, CAL.
*■■••• Draugai

I. M. Kamarauskas 
F. Balčiūnas 
Marie Baltoliunytė 
Josephine Anscott 
Telda King 
Valerie Sutkus

LAWRENCE, MASS.

Mirus

Antanina Chuladienei 
[Kudrenevičiutei]

Reiškiame gilią užuojautą dukrai Violet Taraškienei, 
sūnums Jonui ir Edmundui, jų šeimoms, giminėms, 
artimiesiems, bei draugams.

Gaila netekus pažangios draugės.
LDS169 KUOPOS NARIAI

Oakland, Cal.

BINGHAMTON, N. Y.

Liūdnas PrisiminimasII

Dienraštyje “Vilnis” buvo paminėta, kad mirusius 
draugus, kurie atidavė savo gyvenimą dėl žmonių 
geresnės ateities, reikia prisiminti.

Aš čia noriu prisiminti rašytojus ir poetus, kuriuos 
pažinojau. Noriu atiduoti jiems nuoširdžią garbę už jų 
pastangas eiti ir vesti mus teisingu keliu.

Prisimenu nors keletą vardų tų draugų, kuriuos 
asmeniniai pažinojau ir susitikdavau:

F. Abekas
L. Pruseika
A. Metelionis
F. Yakštis
L. Kavaliauskaitė
S. Jasilionis

Rojus Mizara
J. Paukštys 
Dr. J. Kaškiaučius
S. Sasna
J. Gasiūnas
V. Andrulis

Juos gerbiantis, 
JONAS VAICEKAUSKAS

HAVERHILL, MASS.

ŠEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Augusto Kazlausko
Jis mirė 1969 m. liepos 16 d. Liūdnai praslinko šešeri 

metai kaip sustojo plakusi mano mylimojo jautrioji 
širdis. Tas skaudus įvykis suspaudė mano širdį ir 
skausmas varsto lyg aštriais peiliais. Visus mano 
namus apsupo tamsus liūdesys ir visai nesitikėjau, kad 
mano gyvenimas baigsis tokiame liūdesyje ir ašarose.

Vasara artėja, saulutė šviečia, bet man vis nemiela. 
Žinau, kad mano ašaros nepažadins Augustėlio niekad.

Nuliūdusi,
MARY KAZLAUSKIENĖ-SAMETIS

t
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MALONI NAUJIENA
Sekmadienį LLD 60-mečio 

jubiliejaus ir 30metų perga* 
lės prieš fašizmą minėjime 
dalyvaus iš Chicagos “Vil
nies” redaktorius S. J. Jo- 
kubka su žmona. Bus svečių 
iš Lietuvos. Taipgi dalyvaus 
iš Washingtono TSRS amba
sados konsuliarinio skyriaus 
sekretorius R. Mališauskas ir 
žurnalistas Jonas Lukoševi
čius su žmona Banga ir sū
num Darium.

Tad visi būkime 2 vai. po 
pietų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Po trumpos programos 
bus pilni pietūs.

DOSTOYEVSKY’S

HEW YORK PREMIERE ARTKIN0 Pre’ents

1 VICTORIAI FYODOROVA in

45th St West of Bway
Cont from 12 Noon 869-1537

CRIME JlND
PUNISHMENT

Starring G.Taratorkin 
I.Smoktunovsky T. Bedova 
Directed by Lev Kulijanov 
A Gorky Studio Production 
in Russian with English Subtitles

BIJOU THEATRE

Trys vietinės LLD kuopos ir Moterų Klubas
J » iltinės i
; [ LLD 60 MEČIO JUBILIEJŲ IR 30 METŲ I

PERGALĖS PRIEŠ FAŠIZMĄ SUKAKTĮ !
JĮ Sekmadienį, gegužės 25 d., 2 vai. po pietų j
]j LAISVĖS SALĖJE t
j Į 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. j

Bus trumpa meninė programa, kurią atliks !
Aido Choras ir Aido solistai, vadovaujant ]

Mildred Stensler. ]
Turėsime svečių ir iš Lietuvos. Į

Po programos bus pilni pietūs. Z
$ Auka $4.00 2

Mirus

Kazimierui Juškai
LIETUVOJE

Reiškiu giliausią užuojautą jo dukrelei Nelei Ventie- 
nei, sesutei Mary Adams, jų šeimoms čia Amerikoje, 
ir visiems giminėms Lietuvoje.

ONA ČEPULIENĖ 
Brooklyn, N. Y.

MASPETH, N. Y.

Mirus

Anna Cibulsky ( Akelaitienei )

Reiškiu gilią užuojautą jos augintinui Jonui Cibuls- 
ki, jo sesutei Adelei Rudaitienei, visiems kitiems gimi
nėms ir artimiesiems bei draugams.

ANNA CHERNIK [CERNEVlClENĖį
Maspeth, N. Y.

Tarp Lietuvių
VELIČKŲ ANŪKĖS 
VESTUVĖS

Mūsų buvusių aidiečių bei 
draugijų narių Aleko ir Do
micėlės Veličkų anūkė, Erika 
Wallace, Veličkų sūnaus Jus
tino dukra ištekės už daktaro 
Alan Charles Kors gegužės 
31d.

Erika baigė Pennsylvanijos 
universitetą 1974 metais su 
laipsniu meno istorijoj. Jos 
sužadėtinis daktaras Kors už
sitarnavo savo bakalauro 
laipsnį Princetono universite
te, o daktaratą apgynė Har
vardo universitete. Dabar jis 
profesoriauja Pennsylvanijos 
universitete dėstydamas is
toriją.

Po vestuvių Erika ir Alan 
mano apsigyventi Paryžiuje, 
Prancūzijoje apie metus lai
ko, kur Alan, gavęs moksli
nio tyrinėjimo apdovanojimą, 
tęs darbą rašydamas savo 
trečiąją knygą, o Erika tęs 
meno studijas.

Mes, Aleko ir Domicėlės 
Veličkų draugai, linkime nau- 
javedžiams laimingo vedybi
nio gyvenimo ir pasisekimo.

* * *
Šį savaitgalį iš Chicagos į 

New Yorką atvyksta “Vil
nies” redaktorius S. J. Jo- 
kubka su žmona, o iš New 
Yorko į Chicagą važiuoja 
LDS Centro sekretorė Anne

W. Baltrušaitis, buvęs ilga
metis “Laisvės” direktorių 
narys randasi Terrace 
Heights Hospital, 87-37 Pa
lermo St., Hollis, L. I., room 
333. Linkime draugui Baltru
šaičiui greit sustiprėt.

* * ♦
Praėjusį sekmadienį Vy

tauto ir Genutės Beleckų 
Winter Garden salėje įvyko 
puiki puota. Beleckų antroji 
dukrelė Dianne susižiedavusi 
su Tad Koerner ir vestuvės 
įvyks liepos 26 d. O praėjusį 
sekmadienį Dianos sesutė Vi
lią jai suruošė priešvestuvinį 
“surprizo” pokilį. Suėjo apie 
75 Beleckų šeimos draugės 
Dianai palinkėti laimingo ve
dybinio gyvenimo. Vaišės bu
vo puikios, o Dianne buvo 
apdovanota vertingomis do
vanomis.

♦ * ♦
Šią savaitę New Yorke vie

ši iš Vilniaus balerina Tamara 
Šventickaitė. Šventickaitė 
atvyko į Philadelphią pas gi
mines. Ji jau spėjo nuvykti į 
Floridą ir į Chicagą. Tikimės, 
dar bus proga sueiti su malo
nia viešnia.

* * ♦
Nors nedidelė grupė aidie

čių vyko į Hartfordą pereitą 
sekmadienį, bet, kaip girdė
jau, gražiai pasirodė. Nelė 
Ventienė ir Jonas Lazauskas

Carnegie Hall skambėjo
balsai u& taiką

OSSIE DAVIS SĖtGEY GMASIMOV

Pramogų kalendorius

GEGUŽĖS 25 D.
Vietinės LLD kuopos ir 

Moterų Klubas minės 30 me
tų pergalės prieš fašizmą su-, 
kaktį, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y., 2 vai. po pietų.

Philadelphia, Pa.
ATŠAUKIAME 
PARENGIMĄ

LLD 10 kuopos planuotas 
parengimas, kuris turėjo 
įvykti birželio 8 d. nebus 
įvykdytas, dėlei sunegalavi
mo kelių draugų.

Labai atsiprašome mūsų 
spaudos rėmėjus, kurie ruo
šėsi dalyvauti pas mus.

LLD10 KUOPOS 
Komisija

Yakstis ir iždininkė Amelia 
Juškevičienė į LDS “bowl
ing” turnamentą.

pasidarbavo “Laisvės” nau
dai - bet apie tai kitam 
numery j. Ieva

Mirus

Kazimierui Juškai

Gegužės 12 d. tam tikslui 
sudarytas nacionalis komite
tas, į kurį įėjo Amerikos-Ta- 
rybų Sąjungos Draugystė ir 
redaktoriai iš “New World 
Review” žurnalo surengė 30 
metų sukakties nuo fašizmo 
perversmo minėjimą Carne
gie Hall.

Žmonių prisirinko pilna di
džioji Carnegie salė. Vyriau
sias kalbėtojas buvo Tarybų 
Sąjungos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Jakov 
Malik. Jis prisiminė, kiek 
Tarybų Sąjungos žmonių žu
vo kovodami prieš Nacių Vo
kietiją.

Visą programą pravedė la
bai įmantriai aktorius Ossie

Davis. Kalbėtojai buvo Kay 
Camp, Moterų Tarptautinės 
Lygos už taiką ir laisvę prezi
dentė; Mikhail Ulyanov, ta
rybinis filmų aktorius; Sergei 
Gerasimov, tarybinis filmų 
rašytojas, direktorius ir pro
diuseris; Ernest De Maio, 
Pasaulinės Federacijos ama- 
tinių profsąjungų prie Jung
tinių Tautų atstovas; Majo
ras Gen. Tikhon V. Belsky 
nuo Tarybų Sąjungos Armi
jos; Edward Lamb, indus- 
trialistas iš Ohio.

Meninę programą atliko 
Bolshoi Balleto žvaigždės 
Vladimir Vasiliev ir Nina So
rokina ir Pete Seeger su savo 
ypatingom dainom ir gitara.

Ieva

Mirus

LIETUVOJE Kaži II ierui Juškai
Reiškiame giliausią užuojautą jo dukrelei Nelei Ven- 

tienei, sesutei Mary Adams, jų šeimoms čia Ameriko
je, ir visiems giminėms Lietuvoje.

M. E. LIEPAI 
Woodhaven, N. Y.

Mirus

Kazimierui Juškai
LIETUVOJE

Reiškiu giliausią užuojautą jo dukrelei Nelei Ventie- 
nei, sesutei Mary Adams, jų šeimoms čia Amerikoje, 
ir visiems giminėms Lietuvoje.

NASTĖ BUKNIENĖ
Brooklyn, N. Y.

Mirė Ona Cibulskienė
Po ilgos ir sunkios ligos, 

gegužės 14 d. mirė Ona Ci
bulskienė- Akelaitienė. Prieš 
septynis mėnesius kaimynai 
ją rado be sąmonės jos bute, 
matyt ją ištiko priepuolis 
(stroke), ir ji buvo nuvežta į 
ligoninę, kur išgulėjo iki mir
ties, neatgavusi sąmonės.

Ona atvyko į Brooklyn, N. 
Y. 1909 metais ir tuoj stojo į

Liūdnas Prisiminimas
Labai liūdna netekus mylimų tėvelių-uošvių, sesutės-švogerkos Viktorijos

Zofija Banytė-Zmitrienė Augustinas Zmitra Viktorija Zmitraitė-Miller

LIETUVOJE

Reiškiu giliausią užuojautą jo dukrelei Nelei Ventie- 
nei, sesutei Mary Adams, jų šeimoms čia Amerikoje, 
ir visiems giminėms Lietuvoje.

ANNE YAKSTIS
Richmond Hill, N. Y.

Mirus

Kazimierui JuškaiII

JUOZAS ONA BABARSKAI
Richmond Hill, N. Y.

LIETUVOJE
Reiškiame giliausią užuojautą jo dukrelei Nelei 

Ventienei, sesutei Mary Adams', jų šeimoms čia 
Amerikoje, ir visiems giminėms Lietuvoje.

MAMYTĖ—ZOFIJA BANYTĖ-ZMITRIENĖ, mirė vasario 18,1940 m.
TĖVELIS-AUGUSTINAS ZMITRA, mirė rugpiūčio 21,1950 m.
SESUTĖ-VIKTORIJA ZMITRAITĖ-MILLER, mirė rugsėjo 16,1965 m.

Ilsėkitės, brangieji, Glenwood kapinėse, Binghamton, N. Y. Mes jus kasdien 
prisimename su liūdesiu širdyse.

BRONĖ ZMITRAITĖ-KERŠULIENĖ
VLADAS KERŠULIS

Brooklyn, N. Y.

pažangųjį veikimą. Pirmiau
sia ji pradėjo dainuoti Aido 
chore. Po kiek laiko ji išvyko 
į Rockford, Ill., kur susitiko 
su Petru Akelaičiu ir ten jie 
vedė. Rockforde abu Akelai
čiai buvo terorizojami už jų 
veiklą pažangiąjame judėji
me. Teroras daėjo iki to, kad 
jiems reikėjo iš Rockfordo 
išsikraustyti, ir tuomet jie
pakeitė pavardę iš Akelaičių į 
Cibulskius. Vėliau jie gyveno 
Philadelphijoj, o paskiau at
vyko į Maspethą; kur išgyve
no iki mirties.

Mirus Onutės broliui ir jo 
žmonai paliekant mažus vai
kučius, Cibulskiai paėmė 5 
metų Jonuką ir užaugino jį 
kaip savą.

Abu Cibulskiai buvo mūsų 
visų pažangiųjų draugijų na
riai ir uolūs spaudos rėmėjai. 
Ona dirbo siuvyklose ir buvo 
narė Amalgameitų unijoj, 
kur taipgi daug prisidėjo su 
veikla.

Ona buvo pašarvota Mas- 
pethe, August Kodis šerme
ninėje. Penktadienį, gegužės 
16 d. suėjo gražus būrys 
draugų atsisveikinti su Onu
te. Kalbą pasakė Povilas 
Venta, “Laisvės” direktorių 
pirmininkas ir šių žodžių ra
šytoja.

Šeštadienio rytą prieš išly
dint Oną, Nelė Ventienė jaut
riai sugiedojo “Suliko”, o kre
matoriume “Ko liūdi, berže
li”. Atsisveikinimo žodį ta
riau koplyčioje ir krematoriu
me. Ieva Mizerienė

Prisimename 
Brangias Drauges

II

Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal savo 
išgalę darbavosi arba parėmė darbą išauginti ir išsau
goti pažangias organizacijai ir spaudą. Štai jos, 
išėjusios iš mūsų eilių į amžinąjį poilsį:
Margareta Alvinienė 
Helen Andriks 
Carol Baretela 
Ona Bečienė 
S. Bidermanienė 
Mary Brown 
Stefanija Cedronienė 
M. Ciberkienė 
Ona Cibulskienė 
Margaret Cowl-

Kavaliauskaitė 
Katrė Deikus 
Anna Deps 
Ona Dobinienė 
Aldona Gray-Kazokytė 
O. Janušienė 
Magdalena Juškienė 
Adelė Kalakauskienė 
Lilija Kavaliauskaitė 
Franciška Kazokienė 
Magdalena Kuncienė 
Marė Kalvaitienė 
Kostancija Karlonienė 
Kostancija Karpavičienė 
Lucy Klimienė 
Marė Kreivėnienė 
Marė Krunglienė 
Ona Laukaitienė 
Rožė Laukaitienė 
Irena Levanienė 
Veronika Lisajienė 
Ieva Menkeliūnienė

Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.

May Merk 
R. Merkienė 
Mary Mikalauskienė 
Albina Mikalaus 
Izabelė Misiūnienė 
Viktorija Millerienė- 

Zmitraitė 
Marė Nečiunskienė 
Ona Papienė 
Elzbieta Paškauskienė 
Sofija Petkienė 
Kazimiera Petlickienė 
Izabela Radžiūnienė 
Olga Reinhardt 
Stefanija Sasna 
Emilija Simon 
Marg. Sluogsnaitienė 
Ona Stanelienė 
Emilija Stupurienė 
Ona Švagždienė 
Ona Titanienė 
Ona Urbaitienė 
Stella Vaitkus 
Margaret Valilionienė- 

Walley
Ona Venskūnienė 
Katrina Vilktrakytė 
N. Virbickienė 
Ona Walmusiene 
Klem. Yenkeliūnienė 
Antanina Zdažinskienė 
Bronė Žilinskienė

NIUJORKO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS

“LAISVĖS” 
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
antradienį, gegužės 27 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje.

Sekretorė

Briefs
Several hundred high 

school students demonstra
ted peacefully in front of 
Newark’s City Hall and the 
Board of Education recently 
to protest the impending dis
missal of the largest number 
of teachers in New Jersey 
history.

♦ * ♦
In today’s society there are 

few domestic disasters that 
can equal the impact of the 
loss of a job of the family 
breadwinner.

* ♦ ♦
Theatregoers this season 

have learned that Maxim 
Gorky wrote other plays be
sides “The Lower Depths”. 
These included “Enemies” 
and “Summerfolk”.

* * *
The steel drum instru

ment, a musical gift from the 
islands of the Caribbean, has 
found its way into the New 
York City school system. 
Thanks to Michael Gordon, 
music supervisor of School 
District 16, four schools now 
have steel bands with stu
dent musicians. 
♦ * *

Waving banners of youth 
organizations from all five 
boroughs, almost 2,000 high 
school students rallied in 
front of City Hall recently to 
demand a half-million jobs for 
New York City youth and an 
end to announced cutbacks 
for this summer’s Youth 
Corps programs.

♦ ♦ *
No more Vietnams! No 

more interference in the in
ternal affairs of other coun
tries! That’s how the over- 
whleming majority of the 
United States people feel 
today.
AT CARNEGIE HALL IN 
NEW YORK

Long before opening time 
people were gathering in 
front of Carnegie Hall. It 
didn’t matter at all that it 
was wet and rainy. They had 
come here to participate in a 
rally for detente and world 
peace on the 30th anniversa
ry of V - E day.

The National Council of 
American-Soviet Friendship 
together with all nationality 
groups organized this event.

Since its foundation in 
1943, the National Council of 
American-Soviet Friendship 
has been engaged in the 
promotion of understanding 
and friendship between the 
people of the United States 
and the Soviet Union as a 
solid foundation for coopera
tion between these two na
tions that can help immeasu
rably in attaining a secure 
and peaceful world.

The concert-rally in New 
York May 13 was a big 
success. There were many, 
notables in the audience and 
the program was good. Lith
uanians participated in that 
historical event. Use




