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A. BIMBA
Naujoji militarinė sutartis 

su Turkija daugelyje ameri
kiečiu’ labai teisingai iššaukė 
giliausią pasipiktinimą. Už 
leidimą dar ilgiau palaikyti 
Turkijoje militarines bazes 
Fordo valdžia sutiko jai pri
mokėti daugiau kaip bilijoną 
doleriu! O tu bazių išlaikymas 
kasmet suėda po kelis bilijo
nus dolerių! Kokiems vel
niams jos ten reikalingos?

Tuo tarpu čia visur bankro
tas. Uždaromos bei siaurina
mos švietimo įstaigos. Žmo
nių sveikatos apsaugos reika
lams stoka lėšų.

Didesnę socialinę beproty
bę sunku ir įsivaizduoti. Bili
jono dolerių auka už tūkstan
čių mylių Turkijai tik už 
leidimą palaikyti militarines 
bazes!

Savo vedamajame “Dėl 
grasinimo Kubai . . kovo 
30 d. “The N. Y. Times“ 
redaktoriai nušneka labai lo
giškai. Kalba eina apie tą 
pačią Angolą, kur Kuba bu
vusi pasiuntusi militarinę mi
siją padėti liaudžiai laimėti 
prieš reakcines užsienio ir tos 
pačios mūsų Amerikos remia
mas reakcines jėgas. Fordas 
ir Kissingeris grasina, kad 
jeigu Kuba dar kur nors kitur 
taip pasielgs, prieš ją bus 
imtasi griežtų priemonių.

Dienraštis sako:
“Bet Kuba turi mažiausia 

kitose dvylikoje afrikieškų 
arba arabiškų šalių militari
nes misijas, tų šalių valdžių 
pakviestas. Galimas daiktas, 
kad jos ten randasi su nege
rais tikslais, bet jos turi tokią 
pat teisę ten būti, kokią turi 
Jungtinių Valstijų militarines 
pagalbos misijos, išbarstytos 
po beveik visą žemę.”

Mums valia, o kitiems — 
ne!

Mūsų vadai ir valdovai tu
rėtų suprasti, kad kol kas jie 
dar ne visam pasauliui bosau- 
ja. Jie turėtų pripažinti tas 
pačias teises kitoms šalims, 
kokiomis naudojasi ši šalis.

***
Pakartotinai mes esame 

pranašavę, kad su išauštan
čiu pavasariu šioje šalyje su
silauksime streikų audros. 
Mūsų pranašystė jau pildosi. 
Ypatingai municipalitetų 
(miestų) darbininkai-tarnau- 
tojai pradeda judėti. Pajudės 
ir sunkiosios pramonės darbi
ninkai. Eiliniuose nariuose 
kunkuliuoja nepasitenkini
mas unijų vadų svyravimu ir 
nuolaidžiavimu . samdyto
jams.

♦ **
Didelis technikoje progre

sas nedžiugina musų sunkio
sios pramonės dirbančiųjų. 
Paimkime plieno gamybą. 
Neseniai spaudoje buvo pa
skelbta, kad per pastaruosius 
penkioliką metų technikos 
pažanga plieno gamyboje pa
naikino 190,000 darbų. Šian
dien tiek pat plieno pagami
nama su daug mažesniu skai
čiumi darbininkų.

Kur tie darbininkai dingo? 
Bedarbių gretose, žinoma.

0 plieno pramonė nėra 
išimtis. Visur technikos pro
gresas begailestingai mažina 
darbo rankų skaičių.

Socialistinės šalys jau yra

Entered aa second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879

Į Gaminti ar ne?
Tai mažytė raketa. Ją lengva paslėpti ir patogu paleisti 

’ oran iš bile vietos. Ji gali nulėkti už 2,000 mylių ir 
nusinešusi išsprogdinti branduolinę bombą už apie tik 100 
pėdų nuo taikinio. Ir pagaminti ją daug lengviau ir pigiau, 
negu milžinišką branduolinę raketą.

Dabar Washingtone eina diskusijos: imtis masiniai tokias 
į raketas gaminti, ar ne? Karo šalininkai ir militaristai, 
i žinoma, reikalauja tuoj imtis už darbo. Bet blaiviau 
protaujantys pareigūnai nurodo, kad tas pradėtų naujas 

i branduolinių pabūklų gaminimo lenktynes ir padidintų 
' konflikto pavojų.

Sėkminga demonstracija prieš 
nedarbą ir infliaciją sostinėj
VVashingtonas. — Balan

džio 3 d., praeitą šeštadienį, 
i Koalicijos suruoštas žygis į 
Į Washingtoną prieš nedarbą, 
I infliaciją, kainų kilimą ir re
presijas, gerai pavyko. Į sos- 

: tinę sumaršavo dalyvių iš 
visų šalies kampų.

Policija sako, kad demons
tracijoje dalyvavo du tūks- 

• tančiai žmonių. Bet, žinoma, 
| jų buvo kelis-kartus daugiau. 
Į Tokiais atsitikimais policija 
■ visados dalyvių skaičių suma- 
i žiną.

puikiai Rodžiusios, kad šią 
problemą gali išspręsti tiktai 

i socializmas. Jos .neturi be- 
! darbių. Dargi kai kur trūksta 
į darbo rankų.

***
Chicagos kunigų organas 

dejuoja:
“Meno ir kultūros gyveni

me Lietuvoje yra būtina ati
duoti duoklę partijai ir oficia
liai propagandai. Televizijos 
programos tai daro šimtu 
procentų: valandų valando
mis reikia klausyti, ar pra
leisti pro ausis, apie melžėjų 
ar kitokių brigadų triumfus.”

Taip, taip, Lietuvoje ne tik 
televizijoje, bet ir per radiją, 
ir spaudoje daug, labai daug 
kalbama ir rašoma apie mel
žėjas ir kitus dirbančiuosius. 
Ir gerai, ir puiku!

O apie ką mes turime va
landų valandas klausyti arba 
pro ausis praleisti televizijos 
programoje? Štai keletas 
“žemčiūgų”: “Police Story”, 
“Police Woman”, “The Roo
kies”, “Rockford Files”, 
“Mod Squad”, “Kojak”, “The 
San Francisco Streets” ir t. t. 
Juo baisesni žmogžudžiai, tuo 
didesni didvyriai.

***
Ir vėl mūsų judėjimui dide

lis, skaudus nuostolis. Prieš 
kelias dienas iš gyvųjų tarpo 
mirtis išplėšė Motiejų Klimą, 
idėjai atsidavusį, veiklų, nuo- 

| širdų pažangietį.
Tą mielą, malonų draugą 

pažinau nuo pat pirmų New 
Yorke apsigyvenimo dienų. 
Jis priklausė visoms mūsų 
organizacijoms ir visose buvo 
veikėju. Ypatingai daug laiko 
ir energijos sveikas būda- 

I mas, Motiejus atidavė “Lais
vės” ir visos pažangiosios 
spaudos reikalams.
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Musų žemėje 4 bil., gyventojų 
ir jų skaičius dar vis auga

Kalbas sakė visa eilė kon- 
gresmanų, miestų majorų ir 
darbininkų judėjimo vadų. 
Visi reikalavo, kad vyriausy
bė ir Kongresas imtųsi griež
tų priemonių kovai prieš ne
darbą, infliaciją bei kainų ki
limą. Demonstrantai taipgi 
reikalavo pratęsti nedarbo 
apdraudos mokėjimą bedar
biams ir praplėsti maisto 
ženklelių programą.

Manoma, kad ši sėkminga 
visos šalies mastu demons
tracija pakreips gerojon pu
sėn šiais klausimais daugelio 
Kongreso narių nusistatymą.

Juos reikia šiltai 
pasveikinti

Washingtonas. — Šimtas ir 
devyniolika Kongreso narių 
(senatorių ir reprezentantų) 
pareikalavo, kad prez. For
das nutrauktų militarines pa
galbos teikimą Pietų Korėjos 
fašistiniam režimui su prez. 
Park priešakyje. Savo reika
lavime jie teisingai pabrėžia, 
kad tokia pagalba padaro 
Jungtines Valstijas atsako- 
mingomis už to režimo politi
nes represijas.

Nėra jokia paslaptis, kad 
Pietų Korėjos fašistinė Parko 
valdžia be Amerikos ginklų ir 
kareivių pagalbos nė dienos 
nepasilaikytų.

Smerkia grasinimą

Paul Soglin
Madison, Wis. — Valstijos 

sostinės majoras Mr. Soglin 
griežtai pasmerkė prezidento 
Fordo grasinimą socialistinei 
Kubai. Jis sako, kad vyriau
sybė tokiais grasinimais sie
kia šioje šalyje atgaivinti 
viešpatavusią laike “Bay of 
Pigs” militarines invazijos 
dvasią prieš Kubą.

United Nations, N. Y. — 
Šiomis dienomis Jungtinės 
Tautos išleido savo demogra
fijos metraščio jau 26-tą to
mą. Tai įdomus leidinys apie 
mūsų žemės gyventojus. Iš jo 
sužinome, kad šiandien šioje 
planetoje jau turime keturis 
bilijonus gyventojų ir jų skai
čius kasmet dar vis auga — 
taip auga, kad su 1989 mes, 
sakoma, jau turėsime gal 
daugiau kaip penkis bilijonus!

Pabrėžiama, kad gyventojų 
skaičius sparčiai auga visai 
ne todėl, kad ėmė gimti dau
giau vaikų. Netgi atvirkščiai
— gimstamumas išsivysčiu
siose šalyse net sumažėjo. 
Tačiau kartu žymiai sumažė
jo mirtingumas. Ir skirtumas 
skaičiaus tarp ateinančių į šį 
pasaulį ir išeinančių iš jo vis 
didėja. 1975 metais, pavyz
džiui, gimė maždaug 130 mili
jonų žmonių. Mirė 50-55 mili
jonai, taigi skirtumas siekia 
75 milijonus. Pagrindiniai 
“demografinio sprogimo” kal
tininkai — medicina, higiena 
ir sanitarija.

Penkios gyventojais skait
lingiausios šalys yra šios: Ki
nija — 825 milijonai, Indija
— 252 mln. (šiuo metu trimis 
milijonais daugiau), Jungti
nės Amerikos Valstijos — 
212 mln. (š. m. vasario mėne
sį — 215 mln) ir Indonezija — 
128 milijonai.

Agatai, kas mpš 
ir ko jis bijo

Bonna. — Vakarų Vokieti
jos premjeras ponas Helmut 
Schmidt pasikalbėjime su 

I žurnalo “Der Spiegei” kores- 
| pondentu pareiškė buvo susi- 
I rūpinimą Jungtinių Valstijos 
politika tarptautiniuose san
tykiuose. Jis sako, kad prezi
dento Fordo viešas atsisaky
mas detentės mažai tereiš
kia, faktinai nieko nepakeitė.

Kas Schmidtui labai rūpi ir 
ko jis labai bijąs, tai Ameri
kos Kongreso kišimasis į jos 
užsieninius reikalus, Senato 
varžymas Baltojo Namo (vy
riausybės) ėjimų užsienio rei
kaluose. Pa v., Senato už
draudimas prez. Fordui siųsti 
Amerikos militarinę pagalbą 
Angolos reakcinėms frakci
joms. Schmidt labai bijąs, 
kad tas gali pakeisti jėgų ba
lansą tarp Rytų ir Vakarų.

Vakarų Vokietijos vadas, 
kaip žinoma, pritaria idėjai, 
kad Amerika būtų viso pa
saulio žandaru.

New Yorkas. — Metropoli
tan Transportation Authori
ty pirmininkas Mr. Yunich 
pareiškė, kad ateinančiais 
metais traukiniais ir busais 
važiuotės kaina turės pakilti 
net iki 65 centų! Tik džiugu, 
kad jis užtikrino, šiemet fė- 
ras dar nebūsiąs pakeltas.

Dabartinis fėras 50 centų.

Ir jie pamylėjo
■mūsų Ameriką

Šiuo tarpu šioje šalyje lan
kosi — vieši Švedijos kara
lius Carl XVI Gustaf. Jis ne 
pirmas. Prieš kelias dienas 
viešėjo Jordano karalius.

Neseniai spaudoje buvo 
viešai paskelbta, kad FBI 
išleidžia nemažai dolerių to
kius nepaprastus svečius ap
rūpinti gražiomis panelėmis, 
kurios juos pasitinka, priima 
ir palinksmina.

Skaitlingiausi penki mies
tai (su priemiesčiais): Tokyo 
—- 11,612,000, New Yorkas 
— 11,572,000. Sanghajus — 
10,820,000, Mechikas — 
10,767,000 ir Buenos Aires — 
8,925,000.

Kiekvienas demografijos 
metraštis skiria ypatingą dė
mesį kuriam nors vienam 
demografinės situacijos as
pektui. Sis tomas kalba apie 
mirtingumo problemą. Pažy
mima, kad, sumažėjus vaikų 
mirštamumui bei infekcinių 
ligų mąstui, kai kuriose iš
vystytose šalyse amžiaus vi
durkis siekia 70 metų. Kartu 
išvardijamos naujos mirties 
priežastys.

Lisbon. — Portugalijoje 
partijos pradėjo rinkiminę 
kampaniją. Dalyvauja net 14 
partijų. Rinkimai įvyks ba
landžio 25 dieną.

Vienas bėdas nepa
vyko, bandys kitą

Ella T. Grasso
Hartford, Conn. — Valsti

jos gubernatorė reikalavo, 
kad seimelis (legislatūra) 
leistų jai prailginti valstijos 
darbininkams darbo dieną 
viena valanda, tai yra savaitę 
pakelti nuo 35 vai. iki 40 vai. 
Bet seimelis atmetė jos reika
lavimą. Dabar ji sako, kad ji 
turės iš darbo atleisti nema
žai darbininkų, gal net keletą 
tūkstančių. Ji turinti suba
lansuoti valstijos biudžetą, 
žinoma, valstijos 40,000 dar
bininkų sąskaita. Ji priešinga 
pakėlimui turčiams mokes
čių.

Madridas. — Ispanijos val
džia čia išblaškė pažangiųjų 
žmonių demonstraciją ir su

laikė 200 vadų. Taip pat 
pranešama, kad ir Barcelonos 
mieste panaši demonstracija 
bal. 4 dieną buvo policijos 
sutriuškinta. Tas reiškia, kad 
Ispanijoje pradeda įsigalėti 
fašistinė reakcija.

Bhauksar, Bangladeš. — 
Pernai Bangladeš turėjo labai 
gerą ryžių derlių. Suėmė 
12,200,000 tonų ryžių. Šie
met yra pasiryžusi šį kiekį 
gerokai pralenkti, jį padidinti 
800,000 tonų! Šioje šalyje 
ryžiai yra svarbiausias javas.

Paryžius. — Blgipto prezi
dentas Sadatas čia viešėda
mas pareiškė, kad nuo dabar 
Tarybų Sąjungos laivams 
atimtos teisės naudotis Egip
to uostais. Tas parodo dar 
didesnį pablogėjimą santykių 
tarp Egipto ir Tarybų Sąjun
gos.

PRICE 10c
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Ramina ir stengiasi džiuginti
Washingtonas. — Pradžia Į 

mėnesio ir federalinis Darbo j 
Departamentas vėl viduryje j 
arenos su pluoštu optimistiš- j 
kų duomenų apie šalies eko
nominę padėtį. Šiandien mes 
turime viso dirbančiųjų 
86,700,000. Tai reiškia, kad 
per kovo mėnesį jų skaičius 
paaugo 375,000. Iš pastarųjų 
109,000 buvę bedarbiai, o 
likusieji nauji darbininkai.

Vadinasi, bedarbių skaičius 
sumažėjo 109,000, ir todėl 
šiandien beturime 7,027,000 
bedarbių, arba tik 7.5 pro
cento visų darbo jėgų, vietoje 
vasario mėnesį buvusių 7.6 
procento.

Valdžios žmonės su pasi
didžiavimu sako: Tai puikiau-1 
sias įrodymas, kad krizė, 
traukiasi iš kelio. Juo aukš-! 
tesnes vietas valdžioje jie ■ 
užima tuo garsiau taip įrodi
nėja. Tai vyriausybės su į 
prez. Fordu priešakyje, žino- ! 
ma, nuopelnas. Jūs, piliečiai, 
tai nepamirškite. Nepamirš-1 
kite, kad šiemet prezidenti
niai rinkimai.

Gerai, kad mūsų ekonomi
ka atkunta. Bet besidžiaug- ] 
darni šiais optimistiškais Dar- 
bo Departamento duomeni
mis, nė valandėlei nepamirš
kime, kad jis, kaip storai 
darbo unijų judėjimo žmonės 
pabrėžia mūsų bedarbių ar
mija trimis ar keturiais mili
jonais sumažina, nedaskaito. 
Iš tikrųjų, mes šiandien turi
me daugiau kaip 10 milijonų 
bedarbių.

Stutgart, V. Vokietija. — ■ 
Įvykusiuose Baden-Wurt-' 
temberg valstijoje rinkimuo-, 
se socialdemokratai skaudžiai 
pralaimėjo krikščionims de-1
mokratams. Pastarieji surin-! ti pavergtiems juodiesiems 
ko 56.7 procento balsų. j žmonėms išsilaisvinti.

Lietuva neteko žymaus mokslininko
Vilnius. — Po sunkios ir 

ilgos ligos, eidamas 76 metus, 
mirė Kauno Antano Snieč
kaus Politechnikos Instituto 
profesorius Andrius Novo- 
dvorskis.

Kovingas 
kongresmanas

Rep. John Conyers
Michigano valstijos žmonės 
gali džiaugtis išrinkę į Kon
gresą savo atstovu John Co
nyers. Jis ten gerai kovoja už 
visus liaudies reikalus. Štai 
kad ir dabar: jis ne tik užgyrė 
žygį už darbus ir prieš inflia
ciją į Washingtoną balandžio 
3 dieną, bet ir pats aktyviškai 
dalyvavo. Gaila, kad mažai 
tokių kovingų kongresmanų 
Washingtone mes teturime.

Los Angeles, Cal. — Čia 
lankydamasis su propaganda 
už savo kandidūrą į preziden
tus, Ronald Reagan pasiūlė 
prezidentui Fordui stoti su 
juo į debatus. Tegu nuo vie
nos ir tos pačios platformos 
piliečiai pamato, kuris jų ge
resnis kandidatas. Bet prezi
dentas pasiūlymą arba kvieti
mą atmetė. Reaganas džiau
giasi.

Naubori, Kenya. — Čia 
gautas pranešimas, kad 
Ugandos valdžia ruošiasi pa
siųsti armiją į Rodeziją padė-

1938 metais baigęs Kauno 
' universitetą, Andrius Novo- I • • •į dvorskis dirbo inžinieriumi, o 
. nuo tarybų valdžios atkūrimo 
I iki šių dienų — Kauno Uni
versitete ir Kauno Politech
nikos Institute dėstytoju, 
profesoriumi.

I) id ž i u I i a i p r of e so r i a u s n u o - 
pelnai ruošiant ir auklėjant 
aukštos kvalifikacijos techni
kinius kadrus.

Profesor i us N ov od v or sk i s 
paruošė keletą vadovėlių stu
dentams, išleido knygų ir 
parašė daug straipsnių moks
linės metodikos klausimais. 
Mokėdamas kelioliką kalbų, 
jis daug nuveikė kuriant lie
tuvišką mokslinę techninę 
terminiją, ruošdamas žody 
nus- V. Petkevičienė
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Čilės krikščionys demokratai
Kuomet fašistiniai Čilės karininkai nuvertė liaudies 

valdžią, nužudė prezidentą Salvadorą Allendę ir įvedė 
baisaus teroro režimą, Čilės krikščionys-demokratai stovėjo 
fašistų pusėje. Taip, visai panašiai, kaip Lietuvos krikdemai 
rėmė Smetoną, Voldemarą ir kitus tautininkus, fašistus, 
kuomet jie nuvertė socialdemokratų-liaudininkų koalicinę 
valdžią.

Tiesa, Čilės krikščionių-demokratų lyderis Frei atvirai 
nesveikino fašistinę juntą, bet praktiškai krikdemai visame 
kame kooperavo su pučistais ir juos rėmė.

Ir kaip dabar? Anądien pranešta iš Santiago, kad valdžia 
uždarė krikščionių-demokratų radijo stotį Radio Balmaceda 
šešioms savaitėms, ir labai abejotina, ar stotis bus 
sugrąžinta krikdemams. Tuo pačiu laiku valdžia atėmė iš 
krikščionių demokratų jų svarbiausią savaitraštį, rimtą 
žurnalą “Ercilla”, kuris buvo plačiai skaitomas visoje šalyje, 
panašiai kaip šioje salyje skaitomi žurnalai “Time” ir 
“Newsweek”. Daugelyje vietų Čilėje policija pradėjo suimi
nėti jaunus krikščionius-demokratus aktyvistus. Daugelyje 
vietų Juntos agentai aplankė katalikų kunigus ir juos įspėjo, 
kad jie neturi teisės per savo pamokslus sekmadieniais 
reikšti politines nuomones.

Matyti, kad, ar tai iš tikro demokratinio įsitikinimo, ar dėl 
taktinių sumetimų, krikdemai pradeda atsiriboti nuo fašis
tų. Ekonominė padėtis Čilėje tragiška. Santiago priemies
čiuose, lūšnynuose, žmonės gyvena pusbadžiai. Miesto 
rajonuose, kur liaudies valdžia buvo pradėjusi steigti 
mediciniškus punktus, klinikas, dabar beturčiai niekur 
negali rasti gydytojo. Užmiestyje dvarininkai atgavo savo 
žemes, keršija bežemiams ir pusininkams, kurie buvo 
pradėję steigti kolektyvus.

Kaip bendrai Lotynų Amerikoje, nemažas skaičius eilinių 
katalikų kunigų gyvena arti liaudies ir turi ryšių su 
biednuomene (to, žinoma, negalima sakyti apie bažnyčios 
aukštesnę hierarchiją). Panašiai kaip Argentinoje, Bolivijo
je ir kitur, daugelis eilinių Čilės kunigų pradeda nerimauti, 
kelti savo balsą ir prieš terorą, ir prieš vargą. Krikščionių- 
demokratų partija pradeda tą nepasitenkinimą atspindėti — 
bent dalinai. Įdomu, ką apie tai pasakys krikdemų 
ideologiniai draugai čia pas mus — įsakysime — “Draugo” 
redaktoriai....

Miestas ir valstija
New Yorko valstijoje egzistuoja trijų rūšių universitetai: 

privatiški, valstijos ir New Yorko miesto. Privatiški 
universitetai išsisklaidę po visą valstiją: pačiame mieste 
New York University (NYU) ir Columbia, kitur tokie garsūs 
universitetai kaip Cornell ir t. t. Tai privatinės aukšto 
mokslo įstaigos, kurios išsilaiko iš mecenatų dovanų ir labai 
aukšto mokesnio, kurį patiekia studentų tėvai — nuo 
keturių iki šešių tūkstančių dolerių į metus! Aišku, kad 
tokius universitetus gali lankyti tik turtingesnių tėvų 
vaikai, nors tos įstaigos, stengdamosios būti “demokratinė
mis”, duoda stipendijas mažam skaičiui neturtingų šeimų 
jaunuoliams, kurie rodo ypatingą talentą.

Valstijos universitetai (The State University of New 
York) turi kelioliką skyrių: New Yorko miesto apylinkėje 
Stony Brook Long Islande, Purchase universitetą West- 
chesteryje, Harpur kolegiją Binghamtone ir t. t. SUNY 
universitetuose už mokslą beveik nereikia mokėti — tik 
reikia būti New Yorko valstijos gyventoju ir baigti vidurinę 
mokyklą su gerais pažymiais. Mokslas tuose SUNY skyriuo
se ant tokio pat aukšto lygio, kartais dar aukštesnis, negu 
privatiniuose universitetuose, nors privatinės įstaigos dar 
vis turi iš seno įsigytą “prestižą”. Valstijos universitetus 
lanko vidurinės klasės žemesnių sluoksnių ir darbo žmonių 
vaikai.

Trečia universitetų rūšis egzistuoja mūsų pačiame did
miestyje, New Yorke: City College, Queens College, 
Mergar Evers Brooklyne ir eilė kitų. Tai vis skyriai vieno 
miesto užlaikomo universiteto, kurio bendras pavadinimas 
City University of New York (CUNY). (Nereikia sumaišyti 
su privatiniu New York University).

Tai universitetai, kurie egzistuoja daugiau kaip 100 metų, 
per kuriuos perėjo eilė imigrantų vaikų kartu (airių, žydų, 
italų ir kt.). Tai universitetai, per kuriuos perėjo beveik 
visa dabartinė New Yorko miesto inteligentija, kūrybiniai 
žmonės — rašytojai, dailininkai ir t. t. Mokslas čia irgi 
nemokamas, arba beveik nemokamas. Mokslo lygis dabar 
CUNY skyriuose maišytas, nes reikia prisitaikyti prie 
naujųjų miesto masių jaunos kartos — negrų, puertorikiečių 
ir kitų, kurie, dėl ekonominių sąlygų, vidurinėse mokyklose 
kartais nepasiekia reikalingo mokslo lygio. Ir štai dabar 
miestas pergyvena sunkią ekonominę krizę ir grąsina baigti 
laisvą, be atlyginimo duodamą mokslą.

Kad tai būtų tikra tragedija, aišku. Negrų, puertorikiečių 
ir baltųjų darbo masių vaikai negalėtų lankyti CUNY ir jo 
skyriai likviduotųsi. Jie taipgi negalėtų lankyti užmiestyje 
esančius valstijos universitetus, nes, nors ten mokslas 
laisvas, reik mokėti už bendrabučius, valgį, ir panašiai, o 
einant mokslą pačiame mieste, studentai gyvena su tėvais.

Miestas pergyvena sunkią ekonominę krizę. Žinoma, būtų 
lengva tą krizę baigti, jeigu miesto valdyba ir majoras 
Beame uždėtų mokesčius didiesiems bankams, firmoms, 
dangoraižių savininkams ir kitiems turčiams. Bet to iš jų 
laukti negalima.

Bilbao, Ispanija. — Net 
1,000 baskų katalikų bažny
čios kunigų išleido pareiški
mą, kuriame sako, kad jie

protestuoja prieš Madrido 
valdžios represijas ir stoja už 
darbininkų teisę organizuotis 
į darbo unijas.

IŠSIGANDĘ IR BOSTONO 
LIETUVIŠKI 
MENŠEVIKAI

Bostono lietuviškų menše
vikų gazeta (kovo 23 d.) 
šaukia: “Sovietų ausys ir 
akys JAV Kongrese. Sovietų 
šnipai . . . ieško kontaktų su 
atsakingais pareigūnais ir 
kartais įsibrauna net į sena
torių padėjėjų vietas”.

Ir kaip tie “sutvėrimai” 
atrodo, kokios jie išvaizdos? 
Prašome:

”... Capitol Hill koridoriai 
pilni slankiojančių tamsiais 
vilnoniais kostiumais ir kie
tos išraiškos veidais asmeny
bių, angliškai kalbančių pas
tebimu rusišku akcentu . . . 
vis renka ar teikia žinias, 
darydami po skvernu net dvi
gubą biznį”. . .

Aišku, kad jų ir tie “skver
nai” turi būti nežmoniški, 
tiesiog dideli maišai. Tiek 
senatorių į juos sukrauti, tai 
ne žertas!

Menševikų laikraščio šta
bas turėtų apsižiūrėti, kad 
vienas koks tos “kietos iš
vaizdos”, su “tamsiais kostiu
mais” ir nesvietiškais skver
nais neįsimaišytų į jo tarpą ir 
nepradėtų daryti “biznį”. Jei
gu jie tokie gudrūs ir smar
kus, jog gali mūsų ir vėtytų ir 
mėtytų senatorių padėjėjais 
tapti, tai ką reiškia jiems 
susidoroti su “Keleivio” re
daktoriais ir leidėjais ...

Prisipažinsime: mes esame 
keleivičiais smarkiai nusivy
lę, nes manėme, kad jie visgi 
nėra tokie žiopliai, jog tikėtų 
tokiomis pasakomis. Bet da
bar matome, kad ne tik patys 
tiki, bet jomis šeria ir savo 
nelaimingus skaitytojus.

KLAIDA ANT KLAIDOS - 
MŪSŲ AMERIKAI 
“KAPUT”!

Tokios išvados prieina Chi- 
cagos kunigų “Draugo” re
daktoriai savo kovo 29 d. 
ilgame vedamajame “JAV- 
Sovietų Sąjungos varžybos 
dėl pirmavimo pasaulyje”. 
Mūsų vadai ir diplomatai to
kie atsilikėliai, kad jie užsie
ninėje politikoje daro klaidą 
ant klaidos. Užtenka trejeto 
pavyzdžių, kad tuo įsitikin
tum.

Paimkime tą pačią Angolą. 
Jie sako: “Sovietai vakariečių 
pasitraukimą iš kolonijų nu
matė ir tokiam momentui 
ruošėsi. Sakysime įsigalėti 
Angoloje jie pradėjo ruoštis 
jau prieš 12-14 metų”.

Čia “gražus” melas. Vi
siems žinoma, kad Jungtinės 
Valstijos daug anksčiau pra
dėjo teikti pagalbą Angolos 
reakcinėms frakcijoms, negu 
Tarybų Sąjunga ir Kuba atė
jo su pagalba revoliucinei 
Angolos Liaudies Išsilaisvini
mo Judėjimo frakcijai.

Antroji mūsų diplomatijos 
ir politikos “baisi klaida”, tai 
Kuboje liaudies laimėjimas.

Mes manėme, kad šios ša
lies vadovybė darė viską Ku
boje revoliucijos sutriuškini
mui. Ir ginkluota invazija 
prieš ją suruošta. Ir paskui 
paskelbė boikotą ir uždėjo 
embargo. Dar ir šiandien su 
ja jokių ryšių neturime.

Bet vis tiek mūsų vargšė 
Amerika kalta už Kuboje ko
munistų įsigalėjimą. Ir štai 
kaip ir kodėl. Tik paklausyki
te:

“Ryški Amerikos klaida, 
kokios neturėjo didvalstybė 
padaryti, buvo komunistinio 
režimo Kuboje įtvirtinimas. 
Juk savo laiku Amerika rėmė 
patį Castro ir jo perversmi
ninkus. Perversmui įvykus, 
JAV įsileido į savo kraštą 
apie 400,000 kubiečių. Juos 
mielai išleido pats Castro, 
nes tuo sunaikino labai tvirtą 
opoziciją savo krašte. Kubos 
patriotai, atsidūrę Floridoje, 
praktiškai nustojo būti pavo
jingi komunistiniam režimui 
jų tėvynėje.

LAISVĖ

Šios ir kitų klaidų dėka 
Kubos sala virto didele kari
ne ir propagandine baze, nu
kreipta prieš laisvuosius pa
saulio kraštus”.

Bet jeigu mes neklystame, 
tai tas pats “Draugas” ir visa 
klerikalų spauda karštai svei
kino šios šalies vadovybės 
geraširdiškumą, kad ji prii
ma, priglaudžia ir darbais ap
rūpina tuos “vargšus” kubie
čius, bėgančius iš “vergijos”. 
O dabar sako, kad kaip tik čia 
ir buvo toji baisioji klaida, 
kuri padėjo Castro režimui 
įsigalėti.

Taip pat “D.” galvočiai sa
ko, kad ši šalis padarė klaidą 
su Indokinija, su Vietnamu. 
Kame ir kaip? Ogi, kad mes, 
amerikiečiai, ten nekariavo
me užtektinai smarkiai ir 
energingai. Reikėjo nesi
traukti, kol ten su tais komu
nistais nebuvo pilnai susido
rota.

Tiesa, mes paaukojome 
apie 60,000 brangių amerikie
čių gyvybių. Bet sutanuo
tiems tėveliams iš “Draugo” 
pastogės tas nieko nereiškia. 
Jie, matyt, būtų pilnai paten
kinti, jeigu karas būtų buvęs 
tęsiamas dar keletą metų, 
nors jeigu būtų tekę dar kitus 
60,000 mūsų brangių gyvybių 
paaukoti. . .

“TAIGI LAIMINGO 
SKRYDŽIO, VISI 
DRĄSIEJI

Tik dabar mus pasiekė sa
vaitraštis “Literatūra ir Me
nas” iš š. m. sausio 17 d. 
Jame daug kalbama prie Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos su
važiavimą. Su susidomėjimu 
skaitome poeto Mieželaičio 
pranešimą. Ypatingai mums 
patinka viena pastraipa. Ji 
skamba:

Mūsų literatūroje, manau, 
užteko skaidrios erdvės ir 
tauriam humanizmui, ir tra
diciniam demokratizmui, ir 
apskritai gražiausių naciona
linių tradicijų puoselėjimui 
bei vystymui. O kartu ir 
drąsiems meniniams ieškoji
mams, ir psichologinei anali
zei, ir laboratoriniam ekspe
rimentui, ir intelektualiam 
opusui, ir jaunų talentų bren
dimui. Mūsų kūrybinių ieško
jimų skalė gana plati, o spal
vinis žodžio spektras gana 
įvairus ir margas. Ši meninė 
įvairovė tik, džiugina akį. Žo
džiu, kūrybinę atmosferą tu
rime gana palankią. Išmoki
me pirmiausia gerai panaudo
ti visas tas galimybes, kurias 
mums teikia šita ieškojimų 
erdvė ir krypčių skalė. O 
nepanaudotų rezervų, kaip 
pasakytų mūsų ekonomistai, 
turime dar kita tiek. Ateis 
subrendimas — ateis laikas ir 
didesniems darbams. Paruoš
ta gera starto aikštele gerai 
raketai pakilti.'Taigi laimin
go skrydžio, visi drąsieji!”

KAD GERAI ŽINOMI 
IR SU KAUKĖMIS

Kanadiškių klerikalų sa
vaitraštyje “Tėviškės Žibu
riai” (kovo 25 d.) tūlas A. 
Rinkūnas pateikia pluoštą 
liūdnų apdūmojimų apie peš
tynes tarp PLB, VLIK ir 
ALT. Jis labai susirūpinęs 
PLB (Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė) padėtimi. At
siradę nedorų sutvėrimų, ku
rie užsimanę ją padaryti 
“partine”, bet to nenorį prisi
pažinti. Rinkūnas visiems 
peštukams piktai sako:

“Iš šalies žiūrint atrodo, 
kad yra atėjęs laikas visiems 
nusiimti kaukes ir aiškiai (ne 
slapyvardžiais) pasisakyti: 
kokios Bendruomenės norime 
— partinės ar nepartinės? Jei 
dauguma nori partinės Bend
ruomenės, tai taip ir padary
kime — oficialiai Bendruome
nę supartinkime, sekančiame 
PLB seime atitinkamai pa
keisdami PLB konstituciją. 
Jeigu gi daugumas norėtų 
nepartinės bendruomenės, 

taip kaip ji buvo steigėjų 
vizijoje, tai įvairūs dideli ir 
maži partiečiai turėtų nesiim
ti partinės agitacijos nei rin
kimų, nei seimų metu ir už 
jokį kandidatą neagituoti”.

Mums, gi, “iš šalies žiūrint 
atrodo”, kad visi PLBės, 
VLIKo ir ALTos lyderiai ir 
su kaukėmis visiems lietu
viams yra gerai žinomi. Visi 
jie yra iki paskutinio kraujo 
lašo partiniai: prisiekę šmei
žikai ir niekintojai Tarybų 
Lietuvos, jos vadovybės, jos 
žmonių ir jos socialistinės 
santvarkos. Tarpe jų pešty
nės eina ne dėl kokio ten 
partijiškumo arba nepartijiš- 
kumo, bet dėl vadovybės ir 
dolerių nepasidalijimo. Jų 
nusikaukinimas nieko nepa
keis. Ponas Rinkūnas prakai
tuojate be reikalo.

LIETUVOS ŽMONIŲ 
GEROVEI PAKELTI

Vilniaus “Tiesa” (kovo 28 
d.) praneša, kad visoje Lietu
voje šiomis dienomis įvyko 
įmonių ir organizacijų, kolū
kių ir tarybinių ūkių kolekty
vų susirinkimai, kuriuose bu
vo apsvarstyti TSKP XXV 
suvažiavimo nutarimai ir 
priimti platūs 1976 metų įsi
pareigojimai. Tarp kitų pra
kilnių įsipareigojimų, entu
ziastiškai skamba įsipareigo
jimas apie žmonių materiali
nės gerovės pakėlimą. Kolek
tyvų susirinkimai nutarė šie
met:

“Tobulinti gyventojų pre
kybinį ir buitinį aptarnavimą, 
plačiau naudoti pažangias jo 
formas, kelti teikiamų pa
slaugų kultūrą ir kokybę. 
Metinį mažmeninės prekių 
apyvartos planą viršyti 6.5 
milijono rublių. Padidinti val
stybinės prekybos ir vartoto
jų kooperacijos parduotuvių 
prekybinį plotą 7.8 tūkstan
čio kvadratinių metrų, visuo
meninio maitinimo atviro tipo 
įmonių — 1 tūkstančiu vietų. 
Suteikti gyventojams virš 
plano buitinių paslaugų už 
400 tūkstančių rublių. Įvyk
dyti metinį gyvenamųjų na
mų fondo gazifikavimo planą 
iki gruodžio 15 d., miesto ir 
kaimo telefono tinklo skai
čiaus didinimo ir radiofikavi- 
mo — iki gruodžio 20 d.

Lietuvos TSR darbo žmo
nės užtikrina TSKP Centro 
Komitetą, kad praktiniais 
darbais pavers dešimtąjį 
penkmetį efektyvumo ir ko
kybės penkmečiu, deramu in- 

,dėlių prisidės, kad būtų įvyk
dyti didingi Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos XXV su
važiavimo iškelti uždaviniai”.

IŠ LAIŠKŲ
Brangi ir laukiama

Garbė pažangiems Ameri
kos lietuviams, kad jų laik
raštis “Laisvė” jau mini savo 
prasmingo gyvenimo šešias
dešimt penktąsias metines. 
Per tą laiką ji savo skaityto
jams davė labai daug naudin
gų pamokymų, patarimų ir 
žinių, kėlė ir stiprino jų dva
sią, padėjo kovoti su išnaudo
tojais, visada jiems tarnavo 
ištikimai ir nuoširdžiai buvo 
ne vien mokytoja, auklėtoja, 
informatorė, bet ir ryžtinga 
vadovė, draugė bičiulė.

Savo spausdintu žodžiu, 
šiuo kultūringu ginklu, ji drą
siai gynė ir gina darbininkų 
klasės interesus ir ideologiją, 
demaskavo ir demaskuoja sa
vo priešus. Keldama ir spręs
dama įvairias gyvenimo pro
blemas, “Laisvė” remiasi so
cializmo, demokratijos prin
cipais, marksistinės pasaulė
žiūros kriterijais.

Malonu, kad “Laisvė” neuž
miršta ir vyresnės kartos 
savo skaitytojų tėvynės, ne
maža rašo apie Tarybų Lietu
vos gyvenimą, socialistinės 
kultūros laimėjimus. Šian
dien ją mielai skaito visi 
pažangūs lietuviai. Visur ji 
brangi ir miela.

Gražios sukakties proga 
nuoširdžiai sveikinu jubilia-

Penktadienis, balandžio [April] 9, 1976

Klaipėdoje, Pempininkų mikrorajone, kuriame gyvena 
žvejai ir jūreiviai, atidaryta didžiausia respublikoje vaisti
nė. Bendras jos plotas — 700 kvadratinių metrų. Iš jų 
daugiau kaip 100 skirta prekybinei salei. Ši vaistinė — 
dešimtoji uostamiestyje. Įrengimus jai atsiuntė Čekoslova
kijos ir Lenkijos farmacininkai.

Egipto žygis priešingai 
arabų interesams

Vienašališku Egipto nutari
mu nutrauktas 1971 metais 
pasirašytos Tarybų Sąjungos 
ir Egipto Arabų respublikos 
Draugystės ir bendradarbia
vimo sutarties galiojimas. Sis 
nutarimas, priimtas EAR 
prezidento A. Sadato pasiū
lymu, juridiškai įtvirtina fak
tinę padėtį, kai dėl dabarti
nės Kairo vadovybės nedrau
giškos politikos TSRS atžvil
giu sutartis pastaraisiais me
tais neturėjo realaus turinio.

Prancūzijos informacijų 
agentūra “Frans pres” šiuo 
klausimu nurodo, kad istori
joje labai retai pasitaiko at
vejų, kai viena šalis tiek 
pasitarnauja kitai, kiek Tary
bų Sąjunga pasitarnavo 
Egiptui. Pakanka priminti, 
kad Tarybų Sąjunga tris kar
tus per pastaruosius du de
šimtmečius išgelbėjo šią val
stybę nuo Izraeilio agresijos. 
• • •

Anvaras Sadatas, užėmęs 
EAR prezidento postą, Nase- 
rui mirus, beveik iš karto 
ėmė siaurinti antiimperialis- 
tinę kovą ir palaipsniui suar
tėti su Vakarais. Dangstyda- 
masis, ypač iš pradžių, skam
biomis deklaracijomis apie iš
tikimybę nacionalinio išsiva
davimo idealams ir draugyste 
su socialistinėmis šalimis, jis 
kartu patylomis ruošėsi visiš
kai pakeisti valstybės politi
ką.

Vienas iš būdingų to laiko
tarpio epizodų buvo Kairo 
atsisakymas Tarybų Sąjun
gos karinių specialistų, kurie 
mokė egiptiečius, kaip nau
doti tarybinius gynybinius 
ginklus. Kartu asmeniniu 
prezidento nurodymu Egipto 
spauda pradėjo kampaniją, 
kurios tikslas buvo apjuodinti 
Tarybų Sąjungos politiką Ar
timuosiuose Rytuose.

Tuo tarpu visiems gerai 
žinoma, kad Tarybų Sąjunga 
nesiekia Artimuosiuose Ry
tuose jokių savanaudiškų 
tikslų, o nori tik vieno: kad 
tame rajone būtų tvirta ir 
teisinga taika. Kaip tik todėl 
Tarybų šalis padėdavo arabų 
valstybėms kiekvieną kartą, 
kai prieš jas būdavo vykdoma 
agresija, kaip tik todėl ji 
buvo viena iš Ženevos taikos 
konferencijos Artimųjų Rytų 
klausimu sušaukimo iniciato
rių.

Artimųjų Rytų klausimu 

tęs ilgametį redaktorių Anta
ną Bimbą, atiduodantį jai 
visus savo sugebėjimus, arti
mą jo padėjėją — administra
torę Ievą Mizarienę ir visus 
bendradarbius, spaustuvės 
darbuotojus, skaitytojus, 
platintojus, rėmėjus. Visiems 
linkiu stiprios sveikatos, ryž
to, ištvermės, naujų laimėji
mų, o “Laisvei” — ir toliau 
drąsiai vykdyti savo neleng
vus, bet garbingas pareigas, 
žengti tvirtu žingsniu, ilgai 
gyvuoti, būti laukiamai ir 
mielai.

Vandalinas Junevičius
Kaunas

Tarybų Sąjunga užima tvirtą 
poziciją teigdama, kad Izrae
lis turi pasitraukti iš jo oku
puotų svetimų teritorijų ir 
kad kiekviena tauta, gyve
nanti šiame rajone, jų tarpe, 
žinoma, tiek izraeliečiai, tiek 
arabai palestiniečiai, turi įgy
ti galimybę gyventi savo val
stybėje taikos ir saugumo 
sąlygomis. Savo pranešime 
TSKP XXV suvažiavime 
draugas L. Brežnevas patvir
tino, kad Tarybų Sąjunga 
pasirengusi dalyvauti, tarp
tautiniu mastu garantuojant 
visų Artimųjų Rytų šalių sau
gumą ir sienų neliečiamybę 
— SNO sistemoje arba kito
kiu pagrindu.

Pasaulio visuomenė paste
bėjo, kad Sadatas, ruošdama
sis atsisakyti sutarties su 
Tarybų Sąjunga, iš anksto 
užmezgė glaudų kontaktą su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stijomis ir plačiai atvėrė 
Egipto duris užsienio, pir
miausia Siaurės Amerikos, 
kapitalui. Nekreipdamas dė
mesio į kitų arabų šalių pro
testus, EAR prezidentas su
tiko sudaryti separating “lai
kinąjį susitarimą” su Izraeliu, 
pasitenkindamas tuo, kad Tel 
Avivas jam grąžino tik labai 
nedidelę dalį Sinajaus terito
rijos, kurią Izraelis užgrobė 

i 1973 metų karo metu.
Naujausią Sadato antitary- 

■ binę akciją vieningai pasmer
kė visas arabų pasaulis, iš
skyrus nebent feodalinę Sau

j do Arabiją, Kaire priimtą 
[ nutarimą kritikavo Sirija, 
Jordanija, Irakas, Libija ir 
kitos arabų valstybės. “Nu
traukdamas Tarybų Sąjun
gos ir Egipto draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartį, — 
rašė, pavyzdžiui, Damaske 
leidžiamas laikraštis “As sau- 
ra”, — Sadatas pademonstra-

i vo vykdąs politiką, kuri yra 
i priešiška arabų masėms ir 
j prieštarauja egiptiečių tautos

1 ū k e sč i a m s b e i s i e k i m am s ”.
Kaip nurodoma TASS-o pa

reiškime, visa atsakomybė už 
TSRS ir EAR Draugystės ir 
bendradarbiavimo sutarties 
nutraukimo padarinius tenka 
Egiptui. Tarybų Sąjunga 
vykdė ir ateityje vykdys 
principingą, nuoseklią politi
ką, kuria siekiama plėsti 
draugiškus santykius su 
Egipto Arabų respublika, su 
egiptiečių tauta. A. Krasėnas

Svarbus laimėjimas
Milwaukee, Wis. — Per du 

kartu Apelton, Wis., miesto 
mokyklų moksleiviai norėjo 
pasikviesti komunistinę An
gela Davis ir suruošti jai 
prakalbas mokyklos salėje. 
Bet miesto Apšvietos Taryba 
atsisakė salę duoti. Reikalas 
atsidūrė teisme. Dabar fede
ralinis teisėjas įsakė Apšvie
tos Tarybai leisti Davis kal
bėti. Prakalbos įvyks gegu
žės 17 d. Sis ginčas labai 
išpopuliarino šios komunistės 
veikėjos vardą visame mies
te, ypač studentijoje.
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J. Janonio 80~osioms gimimo metinėmsPOETAS KOVOJO UŽ 
TĖVYNĖS PAŽANGĄ

ANTANAS VENCLOVA

Jo gyvenimas 
yra pavyzdžiu 
ateinančiom kartom

Talentingiausias Lietuvių 
■ revoliucinis poetas

Visa Tarybų Lietuva šių metų pradžioje 
minėjo poeto Antano Venclovos 70-tą gimta
dieni. O ateinančiam birželyje jau bus 5 
metai nuo jo mirties. Pas mus Amerikoje 
Venclova daugiausia žinomas kaip poetas. 
Jo eilėraščiai skaitomi sueigose ir cituojami 
spaudoje. Tačiau jis buvo ir beletristas, 
publicistas, literatūros kritikas ir politikas. 
Poetas A. Venclova gimė 1906 metais, 
mokėsi Marijampolės gimnazijoje, paskiau 
Kauno universitete. Jis buvo didelės erudi
cijos intelektualas, mokėjo ne tik lietuvių, 
rusų, lenkų, bet ir vokiečių, ir prancūzų 
kalbas.

Antanas Venclova buvo savo amžiaus 
epochos kolizijų metraštininkas, tų kovų 
dalyvis. Jeigu šiandien džiaugiamės tuo, 
kad Lietuvoje suklestėjo ekonomika, kultū
ra, menas — tai Antanas Venclova savo 
poetiniu talentu kovojo už tuos laimėjimus, 
savo tautos ir tėvynės pažangą. Dar buržua
zinėje Lietuvoje Antanas Venclova veikė ir 
bendravo su Petru Cvirka, Vytautu Montvi
la, Salomėja Nėris, Kostu Korsaku ir kitais 
savo amžininkais. Minėjime poeto 70-to 
gimtadienio akademikas K. Korsakas kalbė
jo:

“Anksti, dar pačioje jaunystėje, apsi- 
sisprenęs eiti kartu su darbo žmonėmis, 
kovoti dėl jų šviesesnės ateities, stojęs j 
socialistinės ideologijos kelią, Antanas Ven
clova šiose pozicijos išliko visą savo gyveni
mą; atiduodamas socializmo idealų įkūniji
mui geriausius savo širdies ir proto polė
kius, visą savo talentą ir kūrybą, nors tai — 
kaip žinoma — buvo nelengvai įvykdoma 
fašistinio režimo laikotarpiu ar rūsčiais 
Tėvynės karo metais ir kai kuriais kitais 
mūsų audringos epochos momentais“ (“Lite
ratūra ir menas“, 1976, Nr. 2).

Jaunesni poetai ima pavyzdžius iš Venclo
vos, pasakė poetas Drilingaf “Mes visada 
galėjome mokytis iš jo — Venclovos — 
tvirto principingumo, ištikimybės revoliuci
nei idėjai, komunistinio taurumo. Mes ir 
dabar mokomės ir mokysimės iš jo poezijos 
meno, to meno, kuris yra ne gražus nauja
metinių skambalėlių žvangėjimas, o didelis 
vario varpas, šaukiantis kovoti, degti, nenu- 
rimti”.

Antaną Venclovą A. Baltakis apibrėžė 
kaip visuomenininką: “Jis liaudies seimo 
atstovas, dalyvavęs istorinėje TSRS Aukš
čiausios Tarybos sesijoje, kurioje Lietuva 
buvo priimta į Tarybų Sąjungą, pirmasis 
švietimo komisaras mūsų jaunos tarybinės 
respublikos” (“Tiesa“, 1976, sausio 7 d.). 
Venclova veikė Rašytojų sąjungoje, buvo 
jos pirmininku.

Antanas Venclova savo biografijoje rašė: 
“Rodos, ne tiek man davė universitetas, 
kiek pats gyvenimas. Jame buvo sūnūs ir 
posūniai, privilegijuoti, buržuazija ir prole
tariatas. Jame buvo daug politinių srovių, 
bet svarbiausios iš jų — viešame gyvenime 
fašizmas, o geriausiųjų žmonių svajonė — 
socializmas“.

ANTANO VENCLOVOS POEZIJA
Antano Venclovos poezijos kūriniuose, 

praėjus šimtmečiams, istorikas ras tikrą 
atspindį tos epochos, kurioje poetas gyveno. 
Pokario metais (1946-47) rašyti A. Venclo
vos eilėraščiai, knygoje “Šalies jaunystė” — 
galima pavadinti tos epochos epopėja. Tai 
pergalės ir naujo gyvenimo statyba. Eilė
raštyje “Saulė teka iš rytų“, poetas rašo:

Laužo frontų, užtvarų plieną, 
Pirmyn ritas ugnies srovė, 
Ukraina jau sveikina dieną, 
Švinta Baltijos žalia erdvė, 
Karaliaučius, Berlynas dega — 
Kyla vėliavos ant Reichstago — 
Ne, nemirs tų dienų šlovė!

Pe pergalės, Venclovos poezijoje suskam
bėjo statybos ir kūrybos gaida. Eilėraštyje 
“Penkmečio pavasariui” poetas rašė:

Pasibaigė didžioji epopėja
Kraujų, liepsnų, mašinų ir žmogaus. 
Valstietis vėl į dirvą grūdą sėja, 
Ir saulė lieja šviesą iš dangdus.

Vėl miestai juda, vakar ištuštėję, 
Ir žydi gėlės pas draugų kapus, 
Vėl kuria naują didžiką epopėją, 
Tarybinės tautos narsus žmogus.

Poetas šaukia išlaisvintų tautų milijonus į 
darbą, kad “Gyvent gyvenimu didžiu, nau
ju, be vargo, liūdesio”. Jis gėrisi Lietuvos 
gamta, kai “žemė išlaisvinta ir atgaivinta”. 
Joje poetas girdi ir jaučia “žaliuojančio šilo 
ošimą” ir “vėsią gelmę ežerų, ir lakštingalos 
meilų suokimą”. Tačiau gamtos ar kiti 
vaizdai Venclovos poezijoje, turi prasmę ir 
žmogaus veiklą. Poeto meilė tenka tėvynei 
ir jos liaudžiai. Jis rašo eilėraštyje “Meilė”:

Myliu mūsų žmones, kurie nugalėjo 
Sunkiausioj kovoj dėl gyvybės šalies. 
Tai jie aukso grūdu laukus vėl užsėjo, 
Tai jie ataugino daigus obelies, 
Tai jie atstatyti vėl miestų atėjo, 
Jie šaliai apginti jėgų negailėjo.

Paskutinis Antano Venclovos eilėraščių 
leidinys “Vakarinė žvaigždė” išėjo 1971 
metais — tais metais poetas ir mirė. Šio 
leidinio eilėraščiai įvairiomis temomis. Juo
se skamba gyvenimas, gamta, poeto lyriniai 
išgyvenimai. Įžanginiam eilėraštyje (“Min
tis”) poetas rašo:

i
Aukštoj kaktoj — didi mintis.
Visatą žvilgsnis jo aprėpia.
Jo žodis slepia plieno jėgą 
Ir įtemptos strėlės aštrumą, 
Nes jis — nekintama tiesa.

Skaitytojui nereikia aiškinti, kad ta “didi 
mintis”, tai marksistinė-lenininė pasaulėžiū
ra, su kuria ir poetas tikrino “savas mintis”, 
kad jo “kelias būt aiškesnis. Vadinasi, su 
Lenino idėjomis poetas Venclova išaugo tuo, 
kuo jis buvo.

A. VENCLOVA KAIP KRITIKAS
Venclovos 70-to gimtadienio proga, Bro

nius Raguotis nušviečia Venclovą kaip lite
ratūros kritiką. Autorius pastebi, kad Anta
nas Venclova niekad nelaikė save literatū
ros kritiku. Tačiau Raguotis pastebi, jog be 
Venclovos “sunku vaizduotis to laiko mūsų 
literatūros kritinę mintį ir jos procesą”. 
Išimtis yra ta, kad Venclovos kritika litera
tūrą laikė kaip visuomeninį, ideologinį reiš
kinį. Tai puikiai nušviečia B. Raguotis:

“Literatūros kūrinį ar reiškinį A. Venclo
va dažniausiai traktuoja ne vien kaip tos 
srities specifinį, estetinį faktą, nors ir sub
tiliai jaučia jo literatūrinę prigimtį. Rašyto
jo straipsniuose ir recenzijose literatūros 
faktas, sakytume, esti pąkylėjamas į visuo- 
meninio-socialinio ir bendrakultūrinio — 
įvykio ar reiškinio kategoriją. Kritikas 
įveda kūrinį į visuomeninį kontekstą, įsuk
damas jį į bendresnę ir erdvesnę orbitą. Tad 
savo dėmesį ir analizę jis kreipia į literatū
ros bei atskiro kūrinio santykius su visuo
menės gyvenimu, į jų ryšius su idėjine laiko 
problematika. Tokiu atveju kritikai rūpi 
literatūros sociologijos sritis, analizė ir 
sprendimas apie literatūrą ir kūrinį tampa, 
A. Gramšio žodžiais tariant, ne tiek esteti
niu, kiek visuomeniniu aktu, arba ne tik 
estetiniu” (“L. ir m”., 1976, Nr. 1).

Alfonsas Bieliauskas savo pranešime Ra
šytojų suvažiavimui irgi palietė literatūros 
kritikos vaidmenį. Jis pasakė: “Žinoma, 
kritika turi būti ir kritika, ir teisinga; tokia 
būti ji galės tik pasiremdama abiem — 
sociologijos ir estetikos — kriterijais; paga
liau tai reiškia, jog ji turi remtis pagrindi
niais mūsų visuomenės, mūsų partijos pa
saulėžiūros dėsniais, partijos politika litera
tūros ir meno klausimais” (“Literatūra ir 
menas”, 1976, Nr. 3).

Vadinasi, kritika be sociologinio ir ideolo
ginio užtaiso — nėra pilnavertė literatūros 
kritika. Ji tampa tik estetinių formacijų 
išdėstymu. Suprantama, kritikai, kurie kū
rinį vertina kaip visuomeninį, idėjinį reiški
nį, neatmeta jo estetinį, specifinį meistriš
kumą. Bėda tik su tais kritikais, kurie 
literatūros kritiką paverčia žanrinių apraši
nėjimų surogatais. Atrodo, kad ta prasme 
pastebėjo Rašytojų suvažiavime ir V. Bub
nys. Jis pasakė:

“Tik pasižiūrėkime, kaip lietuviškąjį ro
maną charakterizuoja mūsų kritika: tradici
nis romanas, socialinis romanas, psichologi
nis romanas, vidinio monologo romanas, 
intelektualinis romanas, netgi charakterių 
romanas, likimų romanas” (“Literatūra ir 
menas”, 1976, Nr. 5).

Nieko būtų blogo, kad kritikai klasifikuo
ja, rūšiuoja romaną pagal savo skonį, nors 
kartais visos tokios etiketės galima surasti 
viename romane. Kritika nukenčia tada, kai 
kritikas aprašinėja, įrodinėja tik meno 
kūrinio sandarą. Juk vienokio ar kitokio- 
žanro, kitaip sakant, tradicinis, socialinis 
bei psichologinis romanas gali būti visuome
niškai, idėjiškai — geras ir visai nevykęs.

Vadinasi, Venclova ir literatūros kritikai 
paliko sektiną pavyzdį. Šiandien Lietuvos 
Komunistų partijos ir Rašytojų sąjungos 
suvažiavimuose P. Griškevičius, A. Bar
kauskas ir kiti marksistai puoselėja tą 
idėjinį tradiciją literatūroje ir kultūroje, 
kuriai dirbo Antanas Venclova ir jo amžinin
kai. V. Bovinas

“Mano revoliucija” — pasa
kė V. Majakovskis apie Spa
lio revoliuciją. Tą patį būtų 
galėjęs pasakyti ir jaunutis 
lietuvių poetas Julius Jano
nis, visas savo jėgas atidavęs 
proletariate kovai ir užgesęs 
vos 21 metų prie Carskoje 
Selo šitos revoliucijos išvaka
rėse.

J. Janonis gimė Šiaurės 
Lietuvoje, skurdžiame kai
melyje 1896 m. balandžio 5 d. 
Vaiko sąmonėje neišdildomą 
pėdsaką paliko 1905 m. revo
liucija su Savo gaisrais ir 
baudžiamosiomis kazokų šim
tinėmis. Jau mokydamasis 
Biržų keturklasėje mokyklo
je, J. Janonis susižavi sociali
nės lygybės ir laisvės šūkiais, 
nusprendžia, kad vienintelė 
gyvenimo prasmė — kova už 
vargstančius.

1913 m. J. Janonis persike
lia mokytis į Šiaulius, vieną iš 
didžiausių to meto Lietuvos 
pramonės miestų. Čia jis pra
deda skaityti marksistinę li
teratūrą ir lenininę “Prav- 
dą”. Darbininkų klasė iškyla 
jam kaip pagrindinė gyveni
mo jėga. Šiauliuose J. Jano
nis stoja į revoliucinės kovos 
kelią, kuriuo ligi tol tik žavė
josi. Tai turėjo lemiamos 
reikšmės visai tolesnei jo ly
rikos raidai/.

Pirmoje pasaulinio karo 
metu, atsidūręs Voroneže, J. 
Janonis įsijungia į rusų moks

Vilniuje, Kutuzovo aikštėje, šalia universiteto, rymo 
didingi rūmai. Jų istorija siekia XVI amžių. Rūmų 
architektūroje savo pėdsakus paliko kiekviena epocha.

Prieš keletą metų į šį įdomų pastatą atėjo restauratoriai. 
Rūmams būvo nutarta gražinti tą išvaizdą, kurią praėjusio 
šimtmečio pradžioje jiems buvo suteikęs įžymus Peterburgo 
architektas V. Stasovas. Kartu reikėjo įnešti kai kurių 
naujovių, kad atgimęs pastatas galėtų patenkinti šiuolaiki
nes reikmes.

Po didelio ir kruopštaus restauratorių darbo rūmai 
Kutuzovo aikštėje atgimė. Visomis spalvomis nušvito salės, 
kurių čia yra septynios. Restauruotas vertingas architektū
ros paminklas perduotas Tarybų Lietuvos kūrybinėms 
sąjungoms: čia įkurti Meno darbuotojų rūmai.

Penktadienį, kovo 12 dieną. Meno darbuotojų rūmai 
atvėrė duris.

Vakare į rūmų atidarymo iškilmes susirinko respublikos 
sostinės visuomenės atstovai, meno, mokslo, kultūros 
veikėjai.

leivių marksistų veiklą. 1916 
m. pradžioj persikėlęs į Pet
rogradą, ima aktyviai burti 
lietuvių bolševikines organi
zacijas. Metų pabaigoje och- 
rankos areštuojamas. Paleis
tas išvyksta į Tartu, bet 
netrukus vėl suimamas ir pa
sodinamas į Vitebsko kalėji
mą, iš kurio išliuosavo 1919 
m. vasario revoliucija. Grįžęs 
į Petrogradą, gyvena ir dirba 
kartu su Z. Angariečiu, vienu 
iš Lietuvos Komunistų parti
jos kūrėjų. Petrogrado lietu
vių komunistų rajone eina 
sekretoriaus pareigas. Kaip 
lietuvių laikraščių korespon
dentas dalyvauja garsioje 
bolševikų Balandžio konfe
rencijoje, kur V. Leninas pa
skelbė savo tezes, kaip pa
ruošti Spalio revoliuciją.

J. Janonis nespėjo išleisti 
nė vieno poezijos rinkinio. 
Bet daugiau kaip penkiasde
šimt metų jo vardas nenueina 
iš lietuvių periodikos pusla
pių. J. Janonis — talentin
giausias lietuvių politinės ly
rikos kūrėjas, suteikęs šitai 
krypčiai gilios istorinės tie
sos, žmogiško tikrumo ir mo
ralinio patoso.

Darbininkų klasės politinis 
poetas rašo ne šiaip sau, ne 
savo estetiniam malonumui, 
o šventai tikėdamas, kad jo 
daina pastūmės istorijos eigą 
pažangos link. Juk poetinis 
žodis — tai dinamitas, sprog

dinantis priespaudos sieną.
J. Janoniui žodis ir veiks

mas buvo viena ir tas pats. 
Jis ne tik šaukė: “Mums 
Marksas tebus už vadovą!”, 
bet ir pats už šitą tiesą sėdėjo 
Petrogrado kalėjime. Skau
džių išmėginimų rizika, kai 
vardan tiesos žodžio tekdavo 
statyti ant kortos savo vie
nintelį gyvenimą, suteikdavo 
eilėraščiui maištingo nuošir
dumo galią, kuri keleriopai 
padidindavo jo idėjinį ir me
ninį įspūdingumą.

Toks J. Janonio lyrikos 
pobūdis natūraliai išaugo iš jo 
gyvenimo tikslo, idealų ir 
charakterio. Pats alkanas ir 
ligotas, jis visada galvojo 
apie kitus žmones, žūstančius 
frontuose ar šąlančius prie 
fabriko vartų, ir jo paties 
skurdas atrodė jam tik “laše- 
lėlis prieš visą skurdo ekra
ną”. Pasiaukoti kitiems, ati
duoti savo labiausiai panie
kintos klasės išvadavimui, 
kovoti už visos žmonijos lai
mę — tai jo gyvenimo tikslas. 
Atsižadėk visko, kas tau mie
la, bet trukdo kovai, padėk 
galvą, jei reikės, bet istorija 
turi eiti į priekį. Dėl to J. 
Janonio lyrika pilna žmogiš
kos didybės, moralinio grožio 
ir užslėpto tragizmo.

Marksistinė pasaulėžiūra - 
J. Janonio lyrikos fundamen
tas. Jis pirmasis lietuvių poe
tas, ištisai priėmęs revoliuci
nę proletariato teoriją. Mark
sizmas suteikė jam mokslinį 
tikrovės pažinimo ir vertini
mo metodą. Jis ėmė gilumi
nes reiškinių priežastis, iš
moko suprasti daiktų esmę, 
gyvenimo įvairume atidengė 
aiškius dėsnius.

J. Janonis žymiai išplėtė 
socialinio tipizavimo sferą lie
tuvių literatūroje. Į poeziją 
jis įvedė kapitalistinio mies
to motyvus, proletariato gy
venimo vaizdus. Jis sukūrė 
monumentalias, tarytum iš 
granito iškaltas, darbininkų 
figūras, kurios ir ligi šiol 
lietuvių poezijoje tebėra pa
čios ryškiausios. Eilėraštį jis 
statė iš didelių plokščių, o ne 
iš žaismingų smulkmenų ir 
greitai gęstančių akimirkų. 
Tose plokštėse įrėžti grafiški 
šio amžiaus reginiai, tapę jo 
simboliais (kumetis, kinkuo
jantis paskui kuiną pono lau
kuose; bedarbiai, stovintys 
prie fabriko vartų; niūri dar
bininkų minia, traukianti ry
tais į darba).

“. . . Jis minių poetas, 
skriaudžiamų, išnaudojamų 
ir kovojančių minių poetas”, 
— rašė 1917 m. apie J. 
Janonį V. Kapsukas, laikyda
mas tai didžiausia jo kūrybos 
vertybe. Tikras poetas kalba 
ne vien už save, bet ir už 
tuos, kurių dejavimų niekas 
negirdi, kurie neturi balso 
viešpataujančiojo sistemoje. 
Humanizmas lieka beveiks
mis ir tuščiažodis, jei igno
ruojama masių padėtis ir so
cialinių santykių neteisingu
mas.

J. Janonio — kovotojo ke
lias jaudino, žavėjo, padėjo 
apsispręsti ne vienam vėles
nio laikotarpio lietuvių rašy
tojui. Savo mokytoju jį laikė 
V. Montvila, ugningas tribū
nas, hitlerinių budelių sušau
dytas 1941 m. vasarą Jo 
portretą savo kambarėlyje 
laikė jautrioji lyrikė S. Nėris. 
Ilgus dešimtmečius J. Jano
nio poezija lietuvių literatū
roje švietė kaip skaisčiausias 
revoliucinio meno pavyzdys. 
Su jo vardu susijęs visas 
socialistinių idėjų ir tendenci
jų srautas ikitarybinėje lietu
vių literatūroje. Tarybiniais 
metais išversta į rusų kalbą, 
J. Janonio lyrika susilaukė 
aukšto rusų poetų ir kritikų 
įvertinimo.

J. Janonio lyrika, pilna ug
nies ir dvasinio tvirtumo, 
nepaprasto minties skaidru
mo ir įtaigumo, teisėtai pri
klauso pasaulinės revoliuci
nės poezijos lobynui.

V. Kubilius
Literatūros kritikas

Lietuva pagerbė 
revoliucijos šauklį

Vilnius. — Balandžio 5 die
ną sukako 80 metų, kai gimė 
pirmasis lietuvių proletarinis 
poetas Julius Janonis. Pami
nėti revoliucijos šauklio jubi
liejaus į Akademinį dramos 
teatrą gausiai susirinko Ta
rybų Lietuvos literatūros, 
meno ir mokslo darbuotojai, 
darbininkai, tarnautojai, stu
dentai, moksleiviai.

Iškilmingą vakarą pradėjo 
Lietuvos TSK Rašytojų Są
jungos valdybos pirmininkas 
poetas Alfonsas Maldonis. 
Apie taurią Juliaus Janonio 
asmenybę, jo kūrybos nacio
nalinę bei sąjunginę reikšmę 
ir platų pripažinimą minėjime 
kalbėjo akademikas Kostas 
Korsakas, lietuvių poezijos 
vertėjas maskvietis poetas 
Levas Ozerovas, poeto gim
tųjų Biržų, Šiaulių ir Vorone
žo miestų, kur Janonis mokė
si ir brendo, kaip kovotojas 
už darbo žmonių išsivadavi
mą, pasiuntiniai, žurnalistai.

Po iškilmingos minėjimo 
dalies įvyko koncertas, kuria
me skambėjo Juliaus Janonio 
eilės, dainos, parašytos jo 
tekstais.

Juliaus Janonio gimimo 80- 
metinės plačiai pažymimos 
visuose Lietuvos miestuose ir 
rajonuose. Ypač gražiai pa
gerbė savo k što sūnaus 
atminimą Biržų darbo žmo
nės. Miesto aikštėje jubilie
jaus išvakarėse buvo iškil
mingai atidengtas paminklas, 
vaizduojantis Julių Janonį 
nerimastingos jaunystės po
lėkyje, visu save revoliuciniu 
veržlumu žvelgiantį į priekį. 
Paminklą sukūrė Lietuvos 
TSR Liaudies dailininkas 
skulptorius Konstantinas 
Bogdanas ir Lenino premijos 
laureatas architektas Vytau
tas Brėdikis.

Lietuvos miestai — 
pasaulio okeanuose

Naujas gamybinis refriže
ratorius “Jonava” Tarybų Są
jungos užsakymu pastatytas 
Lenkijos Liaudies Respubli
koje, Gdansko laivų statyklo
je. Augančio Tarybų Lietu
vos chemikų miesto vardu 
pavadintas žvejybos laivas 
patikimas šiauriniuose ir pie
tiniuose žūklės rajonuose, tu
ri galingus šaldymo ir žuvies 
apdorojimo įrenginius. Trale
rio variklių galingumas — 
3880 arklio jėgų, talpa — 
daugiau kaip 5000 tonų.

Juodosios jūros prekybos 
laivyne plaukioja “Kaunas”, 
“Klaipėda”, “Kelmė”, Lenin
grado uoste prirašytas respu
blikos sostinės vardu pava
dintas laivas “Vilnius”.

Lietuvos prekybos ir žvejy
bos laivynuose yra daugiau 
kaip 20 įvairaus tonažo okea
ninio tipo laivų, pavadintų 
Lietuvos miestų vardais. Jie 
aprūpinti šiuolaikiniais įren
gimais, patikimi tolimiau
siuose plaukiojimuose, sėk
mingai gabena įvairiausius 
tarybinius ir užsienio krovi
nius, žūklauja.

. . . Palanga, Birštonas, 
Salantai, Eletrėnai . . . Šiais 
ir kitų mietų vardais pažymė
tus laivus, iškėlusius TSRS 
Valstybinę vėliavą, šiandien 
gali sutikti visų pasaulio že
mynų uostuose, visose van
denynų platumose. A. Pipiras

Montreal, Canada
SVARBUS PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame ir nuo
širdžiai kviečiame atsilankyti 
į šaukiamą paskutinį žiemos 
sezone mėnesinį L. L. D. 
susirinkimą, šaukiamą ant 24 
d. balandžio, šeštadienį 1 v. 
P- P-

Susirinkimas įvyks rusu 
svetainėje — 3447 St. Lau
rent Blvd.

Kviečiame skaitlingai atsi
lankyti narius ir simpatikus!

Kviečia LLD kp. Valdyba
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Lietuvos žmonių sveikatos sargyboje

Vilnius. — Neseniai respublikinė sanitarijos epidemiologijos stotis persikėlė į naujas 
patalpas. Čia įsikūrė dvi stambios laboratorijos. Vienoje jų sprendžiamos virusologijos 
problemos, antroje - nustatomas chemikalų kiekis aplinkoje ir žemės ūkio produktuose.

BŪTINAI APSILANKYKITE VERKIUOSE

Atgimusi Panerio gulbė
H. VENCEVIČIUS

Vilnius ir jo apylinkės gar
sėja senovėje pastatytomis 
bažnyčiomis, rūmais, ištisais 
architektūriniais ansam
bliais. Gan žymią vietą Vil
niaus architektūrinių pamin- 
klį tarpe užima Verkiai — 
miesto dalis Neries dešiniaja
me krante, septyni kilomet
rai į šaiurę nuo centro. Buvu
sio Verkių dvaro pastatų an
samblis ir parkas — respubli
kinės reikšmės architektūros 
paminklas. Si įvairių įdomių 
statinių kompleksą sudaro 
centrinių rūmų rūsiai, du šo
niniai pastatai, mažieji rū
mai, arklidės, ledainė, dvi 
oranžerijos, du vandens ma
lūnai, vila prie Neries, ūkio 
pastatai, malūnų tvenkiniai, 
sargo namelis, malūnininko 
namas, paštas, žuvivaisos 
tvenkiniai.

fdomi Verkių istorija
Iki XIV amžiaus pabaigos 

Verkiai buvo Lietuvos didžių
jų kunigaikščių nuosavybėje. 
1387 metais Jogaila Verkių 
dvarą su keliais miesto na
mais padovanojo Vilniaus 
vyskupui. Iki XVIII amžiaus 
vidurio Verkiai buvo Vilniaus 
vyskupų rezidencija. Tuo me
tu pastatai buvo mediniai.

1780 metais Verkių šeimi
ninku tapo vyskupas Ignas 
Masalskis. Netrukus savo 
dvare jis nutarė pastatyti 
puošnius rūmus. Aukštoje 
Neries terasoje rūmus pro
jektavo ir statė architektas 
Martynas Knakfusas, o vė
liau jo mokinys, įžymus lietu
vių architektas Laurynas 
Stuoka-Gucevičius. Knakfu
sas ir Stuoka-Gucevičius Ver
kiuose sukūrė klasicistinio 
stiliaus architektūros ansam
blį, kurio salės ir kambariai 
garsėjo savo meniškumu.

Ansamblio pagrindą sudarė 
centriniai rūmai ir du šoniniai 
pastatai. Ypač puošnūs buvo 
centriniai rūmai su kupolu ir 
šešių jonėninių kolonų porti
ku, kurių frontaną puošė 
skulptūrinės kompozicijos. 
Rūmai buvo dviejų aukštų su 
vandentiekiu ir kanalizacija. 
Kiekviename aukšte buvo po 
tris sales ir keturiolika kam
barių. Rytiniai dviejų aukštų 
rūmai su trečiuoju antikiniu 
aukštu bei pusrūsiu buvo pa
puošti jonėnų stiliaus portiku 
ir piliastrais. Čia gyveno dva
ro administracija.

Vakariniame dviejų aukštų 
pastatė buvo įrengta virtuvė. 
Mažesniuose rūmuose gyve
no dvaro administratorius. 
Prie kelio stovėjo dviejų 
aukštų arklidės su šešių dorė
nų stiliaus kolonu portiku. 
Virš šių buvusių arklidžių 
tebėra bokštelis su laikrodžiu 
ir stebėjimo aikštelė. Tarp 
pagrindinių pastatų buvo 
įrengtas baseinas su fontanu. 
Į baseiną tekėjo pasuktas 
Riešės upelis, kuris vėliau 
kaskadomis leidosi į Nerį. 
Taip pat buvo pastatyti ūki
niai pastatai, įrengti šiltadar
žiai, tvenkiniai ir kt. Savo

rūmuose Masalskis sukaupė 
dideles meno vertybes.
Svetimų armijų siautėjimas
Tuo po 1794 metų, mirus 

! Masalskiui, plataus užmojo 
į darbai sustojo.

Verkius valdė didikas Po- 
i tockis, Vilniaus apskrities 
: maršalka Jasenskis.

1812 metais Verkiai smar
kiai nukentėjo nuo Napoleono 
kariuomenės, kuri čia buvo 

i įrengusi ligoninę. Kareiviai 
sudegino centrinių rūmų me
dines dalis.

Nuo 1840 metų Verkius 
| valdė Vigenšteinai. Apdegin- 
i ti centriniai rūmai buvo nu- 
j griauti. Prie rytinių rūmų 
buvo pristatyta salė ir bokš
tas.

XIX amžiaus pabaigoje ir 
XX amžiaus pradžioje Verkių 
šeimininkai nuolat keitėsi. 
Štai nuo 1900 metų Verkius 
valdžiusi Cepelevskaja nuolat 
švaistėsi užsieniuose, parda
vinėjo dvaro muziejines ver
tybes, baldus. Daug unikalių 
daiktų pagrobė kaizeriniai 
okupantai. 1919-1923 metais 
Verkiuose stovėję lenkų rai
teliai ansambliui padarė ne
maža žalos. Antrojo pasauli
nio karo audra gerokai apga
dino dvaro pastatus.

Po karo Verkių rūmuose 
veikė kolūkių pirmininkų mo
kykla, gyvulininkystės tech
nikumas. Šiandien čia įsikūrė 
respublikos Mokslų Akade
mijos botanikos bei zoologijos 
ir parazitologijos institutai. 
Nors po karo Verkiai buvo 
atremontuoti, tačiau šis ver
tingas ansamblis laukė res
tauratorių, kurie grąžintų to
limos jaunystės meniškąją di
dybę.

1962 metais buvo restau
ruotas Botanikos instituto 
pastatas (vakariniai rūmai).

Ilgas ir kruopštus 
6 metų triūsas

— Vadinamų rytinių rūmų 
pastato restauravimo projek
tas buvo pradėtas dar 1962 
metais, — pasakoja Lietuvos 
kultūros paminklų restaura
vimo tresto valdytojas Ro
mualdas Kaminskas. Čia ver
ta pastebėti, kad pereitais 
metais ryšium su išaugusia 
darbų apimtimi paminklų 
restauravimo valdyba buvo 
reorganizuota į trestą.

— Mūsų darbuotojai Le
ningrado ir kitų miestų ar
chyvuose ieškojo Verkių rū
mų planų, projektų. Tačiau 
beveik nieko neradome. Tai 
labai apsunkino projektuoto
jų darbą. O juk mes siekėme 

.Verkių rūmams grąžinti pir
mykštę meninę išvaizdą, pa
šalinant daugelio remontų ir 
pertvarkymų padarytus ne
reikalingus pagražinimus bei 
klaidas, — toliau pasakoja 
restauratorių vadovas. — 
Reikia pasakyti, kad mūsų 
paminklų konservavimo in
stituto specialistai, vadovau
jami projekto autoriaus ar
chitekto Antano Kunigėlio, 

mūsų dailininkai, kitų sričių 
darbuotojai šį atsakingą už
davinį išsprendė gan sėkmin
gai.. .

Tai buvo ilgas, sunkus ir 
labai kruopštus darbas. Buvo 
atlikti platūs tyrimo darbai, 
nustatant senąsias sienų ir 
lubų spalvas, dažų, durų ir 
kitų detalių padengimo sudė
tį. Aktyviai bendradarbiavo 
paminklų konservavimo in
stituto cheminė laboratorija. 
Pagal tyrimo rezultatus kiek
vienai salei ir kambariui buvo 
daromi projektai.
Dailininkų didelės pastangos

Daug mėnesių Verkiuose 
praleido dailininkas-restau- 
ratorius Albertas Kundrotas. 
Su skalpeliu jis atsargiai ati- 
denginėjo senus lubų ir sienų 
dažymo sluoksnius, nustaty
damas spalvas, ieškodamas 
to dažų sluoksnio, kurie mena 
Masalskio laikus. Štai pirmo 
aukšto septintame kambary
je ant sienų buvo net septy
niolika dažymo sluoksnių. Ta
čiau gabiam ir kruopščiam 
restauratoriui pavyko nusta
tyti autentišką dažų sluoksnį. 
Kundrotas darė eskizus, kon
sultavosi su architektais, me
no žinovais. Vėliau jis pilnai 
restauravo tris sieninės alie
jinės tapybos paveikslus, 
vaizduojančius medžioklės 
sceną. Kaip spėjama, jie yra 
dailininko Bogdanovičiaus at
likti apie 1890 metus.

Nuo 1970 metų Verkiuose 
darbavosi daug įvairių res
tauravimo specialistų: aukš
tos kategorijos statybininkai 
ir lipdytojai, auksuotojai, 
metalistai, medžio drožėjai. 
Po sėkmingai atliktų statybi
nių darbų, sudėtingų metalo, 
auksavimo uždavinių sekė 
ypač sunkūs ir atsakingi lip
dybos, dailininkų ir meninio 
dažymo darbai.

Rūmų fasade lipdytojai 
pradėjo nuiminėti formas, 
modeliuoti ir atstatinėti trūk
stamas detales. Kolonų kapi
teliai, karnizai, antablementų 
detalės buvo nuo laiko ir 
nedorų žmonių rankų labai 
nukentėjusios. Sudėtingi 
darbai vyko didžiojoje rūmų 
salėje, kuri buvo pristatyta 
XIX amžiaus viduryje. Šios 
salės dešiniajame kampe bu
vo senas vandentiekio vamz
dis, kurio skleidžiama drėg
mė ardė lipdinius. Jis buvo 
pašalintas ir tuo užtikrintas 
lipdinių ilgaamžiškumas.

Pirmame ir antrame aukš
tuose meninio dažymo darbai 
buvo labai sudėtingi, daug 
kur reikalaują aukštos kvali
fikacijos dailininkų rankų. 
Daugelio kambarių lubose 
yra daug detalių, atliktų dau
geliu atspalvių arba imituo
jančių medžio raštą. Antro 
aukšto kambariuose yra daug 
sudėtingų detalių su imitaci
jomis. Kai kurie seni lipdiniai 
ne tik ornamentiniai, bet ir 
figūriniai. Durų, langų apva
dai ir kitos detalės turi sudė
tingus profilius, skirtingas 
spalvas, kai kur paauksini
mą. Reikėjo dažyti labai at
sargiai, meistriškai parinkti 
spalvas. Dažant bet kokią 
detalę buvo paliekama kiek 
įmanoma daugiau likusio se

no, autentiško dažo, prideri
nant naujus dažus. Reikėjo 
nustatyti senų dažų prigimtį, 
jų atsparumą šviesai, išsiaiš
kinti dažų rišamąją medžia
gą, gruntą, tinko sudėtį ir 1.1. 
Meninio dažymo brigada la
bai gerai atliko savo darbą. 
Brigadininko Eduardo Daš
kevičiaus, dažytojų Boleslovo 
Malinausko, Vitalijaus Sa
snausko ir kitų restauravimo 
darbai buvo aukštai įvertinti.

Keletą metų daug rūpesčių 
turėjo vyriausiojo inžinie
riaus pavaduotojas Juozas 
Rimša, vyresnysis darbų 
vykdytojas Antanas Ižganai- 
tis, brigadininkas Kęstutis 
Stepšys, meistras Kęstutis 
Kiudulas, statybininkų briga
dininkas Mykolas Žemaitis ir 
kiti restauratorių vadovai. 
Juos jungė vienas tikslas — 
laiku ir kokybiškai šiems se
niems Lietuvos rūmams grą
žinti jaunystę, Kuo galėdami 
aktyviai talkininkavo rūmų 
šeimininkai — zoologijos ir 
parazitologijos instituto va
dovai.

1976 metų pradžioje res
tauratoriai paliko Verkių rū
mus. Valstybinė rūmų priė
mimo komisija gerai įvertino 
šešerių metų restauratorių 
triūsą.

Visomis spalvų varsomis 
spindi rūmų salės ir kamba
riai. Nuotakingai šventine 
nuotaika dvelkia puikūs spal
vų deriniai, lipdiniai, paauk
savimai, plafonai. Pagrindinę 
laiptinę puošia dailininkės Al
donos Katitytės vykusiai res
tauruotas didžiulis prancūzų 
dailininko Bekerio paveiks
las. Šie rūmai mus žavi savo 
antra jaunyste. Dabar Ver
kiai vėl užima garbingą vietą 
gražiausių Lietuvos rūmų 
tarpe.

Lyg gulbė aukštu panerio 
krantu plaukia atgimę puikūs 
senųjų Verkių rūmai. Ir jei 
jums, gerbiamas skaitytojau, 
teks būti Lietuvoje — būtinai 
apsilankykite Verkiuose.

Įvairenybės
° Vakarų Vokietijos mies

tuose taksi keleiviai nenu
stemba, kai vairuotojai atsi
sako su jais kalbėtis apie orą, 
kino filmus arba futbolą. 
Naujos taisyklės draudžia 
vairuotojams leistis į pokal
bius su keleiviais, be to vai
ruotojai, prieš veždami kelei
vius, turi įsitikinti, kad jie 
neturi ginklo ir negirti.

° Kai anglo B. Reed svoris 
viršijo 220 kilogramų, jis nu
tarė, kad pats laikas suliesė
ti. Bet, netekdamas svorio, 
Baris pasidarė irzlus. Paga
liau jį paliko žmona. Paliktas 
vyras ryžosi kalbėti per tele
viziją, tikėdamasis, kad jį 
pamatys žmona. Jis sušuko: 
“Sugrįžk, Margareta! Aš me
čiau dietą ir vėl tapau toks, 
koks buvau”.

° Londone surengtas Euro
pos pypkorių (vyrų ir mote
rų) čempionatas. Jo dalyviai 
savo pypkes tūrėjo prisikimš
ti ir išrūkyti per šešias minu
tes. Išduota tik po du degtu
kus. Taip pat buvo stengia
masi rūkyti ir kiek įmanoma 
ilgiau.

Geriausią — 80 žmonių — 
komandą sudarė šveicarai. 
Bet asmeniškai pirmąsias dvi 
vietas laimėjo italai, kurie be 
pertraukos rūkė ilgiau kaip 
2,5 valandos. Komandomis 
nugalėjo prancūzai.

*
° AmerikieČhi povandeninio 

laivo kapitonas buvo pašalin
tas iš pareigų tiž tai, kad laivo 
denyje surengė pusnuogės 
kabareto artistės pasirodymą 
ir atsisveikindamas pabučia
vo jai ranką/ Teisindamasis 
savo vyresnybei, Stivenso- 
nas pareiškė:*; “Aš tenorėjau 
pakelti puolusį įgulos ūpą”. 
Viršininkai vis dėlto nuspren
dė grąžinti S'tivensoną laivo 
vado pareigoms, bet jį griež
tai įspėjo.

Jie lietuviškų fašistų aukos; juos 
gyvai prisimena jų senutė motina

Liudvikas Verba Vladislovas Verba

— Išsaugok, mama, kom
jaunimo bilietus, mums jie 
labai brangūs.

Kazimiera Verbienė gerai 
prisimena šiuos sūnų žodžius, 
ištartus prieš tris su puse 
dešimtmečio. Motina žvelgia 
į jų, Liudviko ir Vladislovo, 
nuotraukas, prisimena karš
tą, reikšmingų įvykių kupiną 
1940 metų vasarą, karo dūmų 
aptemdytą 1941-ųjų birželį.

Tada, Tarybų valdžios at
kūrimo metais, daug kas gir
dėjo džiugius, liepsningus 
Mykolo Verbos ir jo sūnų 
žodžius mitinguose, susirin
kimuose. Gražiai tiko visiems 
trims raudonos penkiakam
pės žvaigždutės, kurias Kazi
miera Verbienė iškirpo iš 
popieriaus sūnums ir vyrui. 
Pakruojo apylinkių valstie
čiai mėgo klausytis atvirų, 
principingų, dalykiškų Verbų 
kalbų, aiškindavosi su jais 
mažiau suprantamus klausi
mus. Liudvikas ir Vladislovas 
nevengdavo ir aštrių ginčų su 
buožiokais.

1940-ųjų liepą Vladislovas 
įstojo į komjaunimą, vyres
niojo brolio pavyzdžiu pasekė 
ir Liudvikas.

Be visų komjaunuoliškų rū
pesčių, įpareigojimų, Liudvi
kas labai mėgo dar vieną 
darbą — rašyt į spaudą. 
Išliko jam išduotas “Komjau
nimo tiesos” bendradarbio 
pažymėjimas.

Neilgas buvo naujam gyve
nimui pakilusio krašto darbo 
žmonių laisvės metas. Karas. 
Liudviką jis užklupo Šaukė
nuose.

— Vaikine, tu ne su mu
mis? — paklausė komjaunuo
lį, skubėjusį namo, sušilęs, 
susijaudinęs tarybinis leite
nantas, vedęs nedidelę karių 
grupę. — Ten jau — fašistai, 
— pridūrė.

— Pakruojyje — mano 
draugai. Ir komjaunimo do
kumentai . . . Privalau su
grįžti.

Namie Liudvikas rado bro
lį, papilkėjusiu veidu sėdintį 
tėvą, susirūpinusią motiną. 
Pakruojyje ir miestelio apy
linkėse jau siautėjo baltaraiš
čiai.

Tada sūnūs ir atidavė moti
nai saugoti komjaunimo bilie
tus. Bet patys pasitraukti, 
paimti ginklo nebespėjo: hit
lerininkų pakalikai suuodė

JONAS ORINTAS

Ilgesys
Tavasis gerumas 
Mane sužavėjo, 
Žydriosios akelės 
Širdį užkerėjo.

Be tavęs, mieloji, 
Nerandu paguodos. 
Tave prisiminęs 
Jaučiu laimę, rodos . . .

Mintimis bučiuoju. 
Diena lydi dieną, 
Mąstant ir galvojant 
Apie tave vieną.

Tau dainas dainuoju, 
Nes tavęs ilgiuosi; 
Laukiu kada vėliai 
Širdingai paguosi. . . 

juos esant namie ir išsivarė. 
Toks pat likimas ištiko ir 
tėvą.

Liepos 7-ąją Kazimiera 
Verbienė matė: baltaraiščiai, 
sugrūdę į sunkvežimį kelias
dešimt suimtųjų, išvežė neži
nia kur. . .

. Nežino motina iki šiol, kur 
fašistai susidorojo su jos rū- 
numis. Sako, kažkur prie 
Šiaulių. Aštuoniasdešimtme
tė moteris žiūri į sūnų doku
mentus, kuriuos išsaugojo, 
kalba:

—- Nieko dabar nebepada
rysi, nebesugrąžinsi gyveni
mo. Tik norėčiau, kad jau
nuoliai, kurie šiandien ima į 
rankas komjaunimo bilietus, 
prisimintų žuvusius. Maniš
kiai labai mylėjo žemę, labai 
brangino komjaunuolio var
dą. Nijolė Padorienė

IŠ LIETUVOS
(Telegrama)

LIETUVIŠKOJI 
TARYBINĖ 
ENCIKLOPEDIJA

Vilnius. — Kovo 24 dieną 
išspausdintas “Lietuviškosios 
Tarybinės Enciklopedijos” 
pirmasis tomas. Netrukus šis 
svarbus leidinys pasirodys 
Tarybų Lietuvos knygynuo
se.

Pirmajame tome — dau
giau kaip šeši tūkstančiai 
straipsnių ir pusantro tūk
stančio iliustracijų. Trečdalis 
— spalvotos. Medžiagą jam 
ruošė apie 800 autorių — 
įvairių sričių specialistų.

Vyriausioji enciklopedijos 
redakcija jau atidavė spaudai 
antrąjį šio universalaus žiny
no tomą ir baigia redaguoti 
trečiąjį. Kiekviena enciklope
dijos knyga išeis 75 tūkstan
čių egzempliorių tiražu.

Iš viso bus išleista 12 enci
klopedijos knygų. Jose nu
matoma pateikti 70 tūkstan
čių straipsnių ir 17 tūkstančių 
iliustracijų. *

Tarptautinės mugės 
apdovanojimai

Iš Vokietijos Demokratinės 
Respublikos gauta džiugi ži
nia. Keturiems Tarybų Lie
tuvos skyriaus eksponatams 
paskirti aukščiausieji Leipzi- 
go tarptautinės pavasario 
mugės apdovanojimai — auk
so medaliai!

Aukso medaliais įvertintos 
Vilniaus šlifavimo bei Kauno 
Dzeržinskio gamyklose paga
mintos staklės ir Kauno radi
jo gamyklos tranzistorinis 
poratatyvinis televizorius 
“Šilelis”.

Juliaus Juzeliūno 
kūrinių koncertai

Valstybinėje filharmonijoje 
įvyko autorinis Lietuvos TSR 
Liaudies artisto profesoriaus 
Juliaus Juzeliūno simfoninių 
kūrinių koncertas. Salėje ir 
prie televizijos ekranų susi
rinkę žiūrovai klausėsi kom
pozitoriaus ketvirtosios sim
fonijos, “Afrikietiškų eskizų” 
bei koncerto smuikui, vargo
nams ir styginiam orkestrui.

Po koncerto Julių Juzeliū
ną, 60-mečio proga, pasveiki
no Lietuvos TSR kultūros 

ministras Jonas Bielinis, Vil
niaus konservatorijos, Kom
pozitorių sąjungos muzikos 
mokyklų ir kitų kolektyvų 
atstovai.

Pažymint kompozitoriaus 
Juzeliūno 60 metų sukaktį, jo 
kūrinių koncertai įvyko Kau
ne ir Klaipėdoje, Akademinis 
operos ir baleto teatras šiai 
sukakčiai paskyrė naują bale
to “Ant marių kranto” pasta
tymą.

Sėkmingos gastrolės 
Austrijoje

Iš gastrolinės kelionės Aus
trijoje sugrįžo Tarptautinio 
konkurso laureatas Vilniaus 
kvartetas. Vienos ir Grąžo 
miestuose muzikantai iš Lie
tuvos atliko Haideno, Sosta- 
kovičiaus ir Čaikovskio kvar
tetus. Didelis Čiurlionio kūri
nių koncertas įvyko Jungti
nių Tautų atominės energijos 
agentūros būstinėje Vienoje.

Po šių gastrolių Vilniaus 
kvartetas gavo naują kvieti
mą atvykti į Austriją šių 
metų rugpiūčio mėnesį. Tai 
bus jau trečioji vilniečių ke
lionė į šią šalį.

ANTANUI VAIVUTSKUI - 
GARBĖS VARDAS

Vilnius. — Balandžio 1 die
ną už ilgametį darbą spaudo
je ir aktyvią visuomeninę 
kultūros bei švietimo veiklą 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumas suteikė 
žurnalistui Antanui Vaivuts- 
kui Lietuvos TSR nusipelniu
sio kultūros veikėjo garbės 
vardą.

Šiomis dienomis Antanui 
Vaivutskui sukako 60 metų. 
Garbingo jubiliejaus proga 
sukaktuvininką sveikino Lie
tuvos kultūros ir meno dar
buotojai, žurnalistai, draugai 
ir bičiuliai.

AKADEMINĖ LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA

“Mokslo” leidykla Vilniuje 
išleido “Lietuvių Kalbos Gra
matikos” trečiąjį tomą, skirtą 
lietuvių literatūrinės kalbos 
sintaksinei sandarai.

Tuo pačiu baigta leisti visa 
tritominė akademinė grama
tika. Ją paruošė Lietuvos 
Mokslų Akademijos Lietuvių 
Kalbos ir Literatūros Institu
tas, talkinamas Vilniaus uni
versiteto ir pedagoginio insti
tuto lituanistų.

Naujoji gramatika yra 
mokslinė, aprašomoji ir nor
minė. Ji turi daugiau kaip 
2,500 puslapių.

DRAUGYSTĖS KELIAI
Vilniuje įvyko Lietuvos 

Draugystės ir Kultūrinių Ry
šių su Užsienio Šalimis Drau
gijos valdybos prezidiumo 
posėdis, kuriame buvo aptar
ti Draugijos praėjusiais me
tais veiklos rezultatai ir nu
žymėtos darbo gairės atei
čiai. Pranešimą padarė val
dybos prezidiumo pirminin
kas Ramojus Petrauskas.

Pernai Draugija palaikė ry
šius su 62 užsienio valstybė
mis, daugelyje šalių lankėsi 
Lietuvos meno kolektyvai, 
atlikėjai, paskaitas skaitė žy
mūs mokslininkai, kultūros ir 
visuomenės veikėjai, įvairaus 
žanro parodos, supažindinan
čios su Tarybų Lietuvos gy
venimu, buvo surengtos Bel
gijoje, Italijoje, Čekoslovaki
joje, Austrijoje, Lenkijoje, 
Prancūzijoje ir daugelyje ki
tų kraštų. Tarybų Lietuvą 
aplankė 26 pasaulio šalių pa
siuntiniai.

Šiemet numatyta toliau 
plėsti ir gilinti ryšius su 
užsienio valstybėmis, su
rengti Lietuvos Kultūros die
nas Norvegijoje, Jugoslavijo
je ir Italijoje.

V. Petkevičienė

Buenos Aires. — Argenti
noje yra susidaręs žmogžu
džių “mirties būrys”, kuris 
medžioja ir žudo pažangius 
žmones. Balandžio 3 dieną 
sugavo ir nužudė 15 jaunų 
merginų ir vaikinų.
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GERAI PASIDARBUOTA
Ohio valstija bene bus pirmutinė, kurioje Komunistų 
Partijos veikėjai įteikė valstybės sekretoriui piliečių para
šus už jų prezidentinius kandidatus — Gus Hali į 
prezidentus ir Jarvis Tyner į viceprezidentus. Įstatymai 
reikalauja tik 5,000 parašų, o surinko ir įteikė 9,500. 
Nuotraukoje KP Ohio valstijos sekretorius Ted Brown 
[dešinėje] įteikia parašus valstijos sekretoriui James West.

VISOKIOS ŽINIOS
KATALIKĖS MOTERYS 
NORI KUNIGAUTI

New Yorkas. — Ne tik 
episkopalų bažnyčios galvos, 
bet ir katalikų bažnyčios 
aukštieji vadai turi “bėdos” 
su savo moterimis. Pasirodo, 
kad ir katalikės moterys pra
deda smarkiai kovoti už teisę 
būti kunigėmis. Kodėl tik 
vyrai gali kunigauti? Juk mo
terys irgi turi lygias teises.

Kaip tik šiuo klausimu yra 
susidariusi New Yorko Mote
rų Koalicija Už Teisę Kuni
gauti. Ji praeitą savaitę jau 
laikė konferenciją. Susirinko 
visi septyni šimtai moterų, 
draugumoje vienuolių. Buvo 
įsileista ir keletas kunigų, 
kurie pritaria moterų teisei 
būti kunigėmis. Konferencija 
vienbalsiai nutarė nuo dabar 
kovoti už moterims kunigavi
mo teisę. Jos visos sutiko, 
kad kova bus ilga ir neleng
va.

Mes tik galime palinkėti 
joms pilno pasisekimo.

JĄ SVEIKINO MASĖ 
STUDENTŲ IR 
PROFESORIŲ

Iowa City, la. — Kovo 15 
d. Iowa Universitete buvo 
toks nepaprastas ir įspūdin
gas įvykis, kokio šio miesto 
žmonės dar nebuvo matę. 
Milžiniška mokyklos auditori
ja negalėjo visų dalyvių su
talpinti. Susirinko daugiau 
kaip du tūkstančiai studentų 
ir profesorių išgirsti kalbant 
plačiai žinomą komunistų vei
kėją Angela Davis.

Davis pasakė smarkią 90 
minučių kalbą prieš rasizmą 
ir politines represijas. Jos 
išsireiškimai buvo palydimi 
ilgais dalyvių aplodismentais.

ITALIJOS MOTERYS 
PRIEŠ POPIEŽIŲ IR 
VYRIAUSYBĘ

Roma. — Balandžio 3 dieną 
čia įvyko tokia demonstraci
ja, kokios veikiausia Italija 
dar nebuvo mačiusi. Tai buvo 
nepaprastai skaitlinga ir ko
vinga moterų demonstracija. 
Ir tai buvo demonstracija 
prieš popiežiaus ir Krikščio
nių Demokratų Partijos nusi
statymą prieš legalizavimą 
aborcijų. Sakoma, kad de

BELLS TO TOLL
N ATIONWIDE FOR 200TH 
ANNIVERSARY

Denver, Colorado — A 
simultaneous, nationwide 
ringing of bells on July 4th 
will herald the country’s en
trance into its third century.

Communities, churches, 
schools, fire departments, 
universities and individuals 
will toll bells and carillons in 
conjunction with the ringing 
of the Liberty Bell in Phila
delphia at 2:00 p. m. (EDT). 
The time selected is exactly 
200 years from the precise 
moment that the Liberty Bell 
proclaimed the independence 
of the new nation. 

monstracijoje dalyvavo ne tik 
laisvų pažiūrų ir įsitikinimų 
moterys, bet tūkstančiai ir 
tikinčių, praktikuojančių ka
talikių.

Kaip ši kovinga moterų 
demonstracija paveiks popie
žiaus ir Krikščionių Demo
kratų Partijos vadovybės 
šiuo klausimu nusistatymą, 
dabar dar sunku pasakyti. 
Ypatingai premjeras Moro 
kovojo prieš parlamente pa
siūlymą legalizuoti aborcijas. 
0 popiežius pakartotinai yra 
pasmerkęs tuos, kurie prita
ria legalizavimui.

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė ne tik šiltai pasi
tiko ir priėmė Egipto prezi
dentą Sadatą, atvykusį su 
oficialiu vizitu, bet ir pažadė
jo jam suteikti stambią mili- 
tarinę pagalbą.

GRIEŽTAI PASMERKĖ 
IZRAELIO VALDŽIĄ

Meir Vilner
Tel Aviv. — Izraelio Ko

munistų Partijos generalinis 
sekretorius Vilner parlamen
te griežčiausiai pasmerkė 
valdžią už jos terorą prieš 
streikierius ir nužudymą pen
kių arabų darbininkų. Jis 
reikalavo, kad premjeras Ra
bin ir jo visa vyriausybė 
tuojau rezignuotų.

Izraelio Komunistų Partija 
susideda iš žydų ir arabų dar
bininkų.

EILINIŲ UNIJOS NARIŲ 
PRIEŠINIMASIS
LYDERIAMS.

Balandžio mėnesį didžiojoje 
Jungtinėje Plieno Darbinin
kų Unijoje eina skyriuose 
(lokaluose) viršininkų rinki-

John W. Warner, Adminis
trator of the American Revo
lution Bicentennial Adminis
tration (ARBA), announced 
the nationwide bell ringing 
program after consultations 
with community, state and 
regional Bicentennial officials 
at a special Bicentennial 
Weekend planning meeting 
held in Denver, Colorado.

“There is great interest 
across the land in a symbolic 
national effort to commemo
rate our 200th anniversary 
and many communities have 
already begun planning bell
ringing ceremonies as part of 
their Bicentennial activities,” 
he said.

mai. Tai laikoma labai svar
biu unijos gyvenime ir veiklo
je įvykiu.

Aukštoji unijos vadovybė, 
su prezidentu I. W. Abel 
priešakyje, deda visas pa
stangas, kad lokalų vadovy
bės susidėtų tik iš jo klasių 
bendradarbiavimo politikos 
šalininkų. Tam panaudoja ne- 
leistingas priemones, būtent, 
neleidžia eiliniams nariams 
nominuoti savo kandidatų į 
viršininkus. Lokalams kandi
datai paskiriami iš viršaus. 
Nariams pasirinkimo nėra.

Jidda. — Naujasis Saudi 
Arabijos karalius Khalid sa
ko; kad jis savo šalį stengsis 
sumodernizuoti. Jos atsiliki
mas yra jos nelaimė.

Roma. — Italijos Komunis
tų Partija griežtai užginčija 
reakcininkų paleistas kalbas, 
kad jinai gaunanti pinigų iš 
socialistinių kraštų finansavi
mui savo veiklos. Ji sako, kad 
visą savo veikląji finansuoja 
savo narių duoklėmis ir auko
mis.

New Delhi. — Keturios 
dešiniosios partijos, priešin
gos premjerės Gandhi vado
vaujančiai valdžiai ir Kongre
so Partijai, kuri šiandien val
do Indiją, vienijasi į vieną 
partiją. Susivienijusios jos ti
kisi paimti valdžią į savo 
rankas.

Los Angeles. — Čia kalbė
damas kovo 28 d., prez. For
das pasmerkė neseniai pasi
rodžiusią knygą, kurioje sa
koma, kad paskutinėmis die
nomis prieš rezignaciją prezi
dentas Nixonas buvo netekęs 
protinės lygsvaros ir net gal
vojo apie nusižudymą. For
das sako, kad visą laiką jis 
buvo kontakte su Nixonu ir 
kad su juo nieko panašaus 
nebuvo.

ĮVAIRUMAI
Sugrįžta $2 moneta. Po 

dešimties metų pertraukos, 
balandžio mėnesyje, ameri
kiečių kišenėse vėl atsiras $2 
moneta. Skirtumas bus tai, 
kad jos perkamoji vertė bus 
tiktai $1.19.

•
Ilgaamžiai. Tarybų šalyje 

randasi virš 19,000 gyvento
jų, pasiekusių šimto ir dau
giau metų amžių. Amerikoje 
šimtamečių yra 3,500.

•
Eskimosų transportui nau

jovė. Vienintelis eskimosų 
susisiekimas buvo su šunimis 
traukiamomis rogėmis. Išlai
kymas šunų tymo metams 
atsieina apie $2,500. Kai ku
rie šiaurės prekybininkai per 
metus išvažinėja iki 10,000 
mylių kelio. Dabar šunis gali
ma pavaduoti sniegu keliau
jančiais automobiliais. Kur su 
šunimis užtrunka ištisą die
ną, su automobiliu galima 
padaryt per dvi valandas. 
Pigiau kainuoja.

Bet pinigo ir laiko sutaupą 
turi savo minusą. Sniegu ke
liaujantys automobiliai suke
lia daug triukšmo. Baflino 
salos apielinkėje tyrimai pa
rodė, jog tokio auto vairuoto
jai pažeidė 83 procentus savo 
klausos.

•
Divorsai. Švedija užima 

pirmenybę. Iš šimto sutuok
tuvių esti 60 divorsų. Toliau 
seka Danija su 49. Šiaurės 
Amerika — 44 m., Dominin
kų Respublika — 43, Rytų 
Vokietija, Anglija. Lybija — 
po 39, Tarybų Sąjunga — 28, 
Iranas, Japonija, Prancūzija 
-10.

Jungtinių Tautų statistikos 
duomenimis, skyrybos drau
džiama tik Čilėje, Brazilijoje, 
Ispanijoje, ir Filipinuose. De
vyniolikoje pasaulio šalių dar 
egzistuoja daugpatystė.

•
Argentinoje veikia uošvių 

gynimo klubas. Jis turi 150 
narių-žentų, kurie labai gra
žiai sutaria su uošvėmis.

Surinko K. Petrikienė

LAISVĖ

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO.

Įdomūs įvykiai
V. Gulmanas

Mūsų kasdieniniame gyve
nime gausu įvairių įvykių, be
kurių būtų gana nuobodu gy
venti. Vieni jų yra vietinės 
reikšmės, kiti sąjunginiai, 
net internacionaliniai. Kas gi 
yra tas įvykis? Tai yra toks 
geras daiktas, kuris išjudina 
visus, senus, jaunus, didelius 
ir mažus, priverčia visus su
kaupti savo dėmesį ir laukti, 
kas čia bus įdomaus, nematy
to, patrauklaus. Žinoma, aš 
čia nerašysiu, kaip gražiai 
praėjo žiemos šventė, kiek 
džiaugsmo ji visiems atnešė, 
kaip vaikai pasigardžiuodami 
žiemos metu valgė ledus ir 
nesusirgo, kokios įdomios ir 
išradingos buvo suvalkietiš
kos kaukės ir t. t. Noriu 
pasitenkinti kol kas tiktai 
dviem renginiais būtent, 
tarprespublikine fotoparoda 
“Žmogus ir darbas” ir Tarp
tautinės Moters Dienos minė
jimu.

Antrąjį renginį pasirinkau 
todėl, kad įsivaizduotumėt, 
kaip mes tikrai gražiai mo
kam pasilinksminti, atžymėti 
tokią svarbią datą.

Foto paroda 
“Žmogus ir darbas”.

Mintis organizuoti pana
šaus profilio darbą kilo pas 
mus, Kapsuke, “Sūduvos” fo- 
toklube, kaip atsakas Plate
liams ir jų renginiui “Žmogus 
ir žemė”, kuri jau nebe pir
mus metus organizuojama 
Žemaitijoje. 0 Sūduvos žmo
nės, bendrai paėmus, yra 
užsispyrę ir ambicingi; jei jau 
nutarė ką organizuoti, tai žūt 
būt padarys, nors prizinių 
vietų ir negaus. Mūsų mintį 
palaikė LTSR fotografijos 
draugija, Kapsuko Maisto 
pramonės automatų gamykla 
ir vietos valdžia.

Paroda turėjo įvykti dar 
pernai, bet jubiliejiniai metai 
ir įvairūs kiti renginiai tam 
sutrukdė. Ir štai atėjo seniai 
lauktoji diena, parodos atida
rymas. Tiesa, turiu įnešti 
vieną pataisėlę kadangi paro
da yra tarprespublikinė, ji 
buvo atidaryta Vilniuje, pui
kiame LTSR fotografijos 
draugijos foto salone, o po to 
perkelta į Kapsuką, kur buvo 
visi apdovanojimai.

Ir taip mes vėl esame erd
vioje salėje, kur puikuojasi 
stendai su 126 darbais. Auto
rių sąrašas taip pat gana 
ilgas. Daug atstovų iš Mask
vos, Kijevo, Rygos Tbilisio 
(Gruzija), Talino ir eilės kitų 
miestų, miestelių. Jų fotoob- 
jektyvai, tie nepailstantys ir 
ištikimi draugai, užfiksavo 
audėjas, statybininkus, žem
dirbius, mokytojus, meninin
kus ir kitus darbo žmones 
darbo ar poilsio metu.

— Su džiaugsmu atvėrėme 
duris šiai meninės fotografi
jos parodai, paskirtai partijos 
XXV suvažiavimui, — pasa
kė atidarydamas parodą 
maisto pramonės automatų 
gamyklos direktorius, žiuri 
komisijos pirmininkas J. Šeš
kevičius. — Gerai, kad foto-

Tau, mano mamyte, gražiausi, gražiausi žiedai.” Mokinukai dainuoja savo mamytėms.

musų Kapsuke
grafai pasiryžo įamžinti tokią 
svarbią temą. Juk darbu yra 
sukurta tai, kas gražiausia, 
darbas ir‘žmogus neatskiria
mi vienas nuo kito.

Iškilmių metu taip pat kal
bėjo LKP rajono komiteto 
antrasis sekretorius A. Mar
kevičius ir rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotojas A. Liolys. Po to 
sekė prizų įteikimas. Pagrin
dinis prizas ir gamyklos pre
mija teko kauniečiui R. Ra
kauskui už fotografijų ciklą 
darbo tema. Specialūs prizai 
teko ir eilei kitų dalyvių. Jau
niausio parodos dalyvio pri
zas įteiktas gamyklos inžinie
riui ir “Sūduvos” foto klubo 
pirmininkui R. Linioniui. Už 
aktyvų dalyvavimą ruošiant 
parodą nebuvo pamiršti ir 
kapsukiečiai R. Rusteika, V. 
Skarickas, P. Zaronskis ir V. 
Žukauskas, kurie taip pat 
buvo apdovanoti specialiais 
prizais. Visi parodos dalyviai 
buvo apdovanoti diplomais ir 
atminimo medaliais.

Po atidarymo ir parodos 
apžiūrėjimo įvyko jos aptari
mas. Buvo pasiūlyta parodą 
“Darbas ir žmogus” rengti 
Kapsuke kas antri metai.

Žinoma, tokį neeilinį rengi
nį, kaip ši paroda, reikalinga 
vertinti tik teigiamai, nes ji 
išjudino fotografus, patys 
darbai, visumoj paėmus yra 
geri gražūs ir malonūs žiūrė
ti. Paroda susilaukė didelio 
visuomenės susidomėjimo. 
Per pirmas dvi dienas joje 
apsilankė arti 3,000 kapsu- 
kiečių.

Tarptautinės Moters 
Dienos minėjimas

Kovo 8-ji diena yra labai 
svarbi mūsų moterų gyveni
me. Ji iškilmingai švenčiama 
visoje Tarybų Sąjungoje. 
Reikalinga pripažinti, kad 
mūsų moterys įnešė labai 
svarų indėlį į gyvenimą. Kiek 
joms teko iškentėti okupaci
jos metais, kas nežino garsių
jų tarybinių karo lakūnių pul
ko, kuris kovėsi tikrai su 
vyriška drąsa, net patys hit
leriniai oro padangių arai nuo 
jų sprukdavo.

O kiek moterų dabar dar
buojasi įvairiose įstaigose, 
kiek yra mokslininkių, meni
ninkių, viso to nė nesuskai
čiuosi. Žinoma, norint, tai 
padaryti būtų galima, pasi
telkus statistiką, bet ne čia 
esmė.

Aišku, kai kurie “veiksnių” 
žurnalistai užsienyje tuoj ims 
dūduoti, kad, girdi, Tarybų 
Sąjungoje moterys privers
tos dirbti nes iš vieno vyro 
atlyginimo neišgyvensi ir 1.1. 
Buržuaziniais metais, atseit, 
buvo geriau. Žinoma, jei jų 
idealas, kad moteris namuose 
būtų tiktai šeimininkė, gra
žus, padažytas daikčiukas, 
tada yra kitas reikalas.

Mūsų tarybinių moterų 
idealas, gyvenimo suprati
mas yra kitoks, negu buržua
zinių atstovų. Jos taip pat 
siekia mokslo, nenori būti
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Musų vyrų sekstetas dainuoja V. Paltanavičiaus “Mamytę”.

Vienam parodos dalyvių R. Linioniui įteikiamas prizas

V. Alenskas birbyne atlieka liaudišką raliavimą, skirtą
moterims.

atsilikusios nuo vyrų, apsiri
boti vien virtuve, vaikais, 
šeima. Jei jos taip protautų, 
jų pasaulėlis būtų siaurut 
siaurutėlis. Žinoma, yra ir 
pas mus darbų, kurie yra 
nemoteriški, per daug sun
kūs, kaip, pavyzdžiui, staty
bose. Yra ir pas mus dar kai 
kurių trukumų, ko pasėkoje 
moterys taip pat dirba, o 
kartais ir daugiau negu vy
rai. Bet tai yra laikinas reiš
kinys. Na, o jei moterys nori 
dirbti lygiom su vyrais, to 
pas mus niekas negali už
drausti, atlyginimai vienodi 
tiek vieniems, tiek kitiems.

Moters Diena mokyklose
Siame straipsnelyje noriu 

supažindinti laisviečius, kaip 
pas mus mokykloje yra šven
čiama ši didelė šventė. Pirma 
salvė buvo mokyklos valgyk
loje surengti iškilmingi pie
tūs. Viskas vyrų buvo pa
ruošta slaptai, kad būtų di
desnis efektas. Na, o kai jos 
ant stalų pamatė garuojan
čius cepelinus (didžkukulius), 
neapsakomai nustebo, neži
nodamos, kaip atsilyginti vy
rams.

Pasibaigus pamokoms, įvy
ko oficiali dalis su koncertu, 
kurį atliko mūsų merginos ir 
kuris taip pat praėjo aukšta
me lygyje. Po to visos sugu
žėjo į mažąją veidrodžių salę, 
kur jų laukė dar didesni siur
prizai. Vyrai čia taip pat pasi
stengė. Pirmiausiai buvo 
suimprovizuotas baras su vi
sokiais tortais, sausainiais, 
saldainiais. Barmenai dirbo 
išsijuosę. Po to sekė sumušti
nių (buterbrodų) varžybos, 
kas padarys įdomesnius, vy
rai ar moterys. Nors moterys 
paprastai laikomos puikiomis 
kulinarėmis, o mūsų mokyk
los mokytojos tuo ir pasižy
mi, vienok šį sykį vyrai jas 
nugalėjo. Tikrai, buterbrodų 
buvo labai įvairių. Čia matėm 
ir “trijų muškietininkų” už
kandą, ciklą sumuštinių 
“žmogaus gyvenimas”, “pas
kutinę meilę” ir t. t. Mūsų 
moterys prisipažino nugalė
tos.

Bet čia dar ne viskas. Vy
rai supažindino moteris ir su 
savo programa, padainuoda
mi eilę liaudies dainų ir falce
tu V. Paltanavičiaus “Mamy
tę”. Tikrai, užsimerkus gali
ma drąsiai įsivaizduoti, kad 
dainuoja vaikai.

Programa buvo baigta taip 
pat labai populiaria “Žygio 
draugais”, kurią atliko visi 
mokyklos vyrai. Po to sekė 
šokiai, žaidimai.

Na, o jei pridėsime, kad 
visą progranlą vedė mūsų 
nenuilstami šios srities spe
cialistai, prityrę vadovai mo
kytojai V. Viliūnas ir J. 
Montvila, tai gausim tikrai 
puikų įspūdį. Svarbiausia, 
kad visiems buvo labai links
ma, smagu, skambėjo dainos, 
nerūpestingos kalbos.

Toks kultūringas pasilinks
minimas, kada apsieinama 
beveik be svaigiųjų gėrimų, 
tiktai su jų imitacija, tikrai 
buvo geras ir smagus. Svar
biausiai, kad mūsų gerbiamos 
moterys buvo labai patenkin
tos.
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Sveikinimai "Laisvės" suvažiavimui
Matydamas, kad laikraščio šėrininkų suvažiavimas 

jau čiapat prie durų, karštai sveikinu Jūsų visus 
administracijos štabo darbuotojus, vajininkus bei 
rėmėjus, o ypatingai suvažiavimo delegatus bei 
šėrininkus ir linkiu, kad padarytumėt gerus nutarimus 
ir, kad “Laisvė” lankytų savo skaitytojus per ilgus 
metus, nešdama teisingų apšvietos žodį iš liaudies 
kovų.

Čia siunčiu perlaidų sumoje $20 “Laisvės” paramai 
mano gimtadienio progajtur kovo 25 d. sukako man 73 
metai jaunystės.

IGNAS KAMARAUSKAS
Oakland, Cal.

* * *
Nuoširdžiai sveikinu “Laisvės” kolektyvo draugus ir 

drauges, rašytojus JAV ir LTSR, skaitytojus ir 
rėmėjus. Linkiu didžiausios sėkmės susirinkusiems 
“Laisvės" Bendrovės dalininkams ir linkiu, kad jie 
nutiestų kelių ilgam, ilgam gyvavimui mūsų brangaus 
laikraščio, kuris kovoja už tikrųjų visų tautų taikų. 
Prisiunčiu $100 “Laisvės" reikalams.

JONAS SMALENSKAS
Miami, Fla.

* * *
Sveikiname “Laisvės" dalininkų suvažiavimų. Linki

me gerų sėkmių jūsų tarimuose. Lai gyvuoja “Laisvė” 
dar ilgus metus. Siunčiame paramos po $5.00.

LEOSE MAINIONIS
JONAS VAICEKAUSKAS 

Binghamton, N. Y.
* * *

Sveikiname “Laisvės" dalininkų suvažiavimo dalyvius, 
“Laisvės” kolektyvų ir skaitytojus bei rėmėjus. Vėliname, 
kad suvažiavimas būtų sėkmingas, kad “Laisvė” gyvuotų 
dar ilgus metus. Siunčiame paramos $165 nuo sekamų:

LLD 153 kp.......................................$100.00
Valė Sutkienė................................. 25.00
Marie Baltulionytė......................... 20.00
Agata Norkus................................. 10.00
Jonas ir Marytė Gintaičiai...........  5.00
Dina Beers ..................................... 5.00

LLD 153 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI
San Francisco, Cal.

* * *
Mieli Draugai!

Nuoširdžiausiai sveikiname Jus čia susirinkusius aptarti 
“Laisvės” reikalus, linkėdami Jums ir visiems laikraščio 
darbuotojams ir skaitytojams geros sveikatos, energijos ir 
ištvermės, kad dar ilgai laikraštis galėtų gyvuoti. Su 
pasveikinimu siunčiame ir kuklių dovanėlę — $25.00 nuo 
L. L. D. Montrealo kuopos.

Lai gyvuoja Laisvė!
Lai gyvuoja jos darbuotojai ir skaitytojai

Lai gyvuoja Taika visame pasaulyje!
Liudas Kisieiis, LLD Montrealo kp. fin. sekretorius 

* * *
L. L. Draugijos 28 kp. valdyba turėjo susirinkimų 

balandžio 4 dienų ir nutarė pasveikinti “Laisvės” dalininkų 
susivažiavimų.

Mes, Literatūros Draugijos valdyba ir visi nariai, 
aukojame $125 dėl susivažiavimo ir linkime “Laisvės” 
redaktoriam, administracijai ir visiems dalininkams geros 
sveikatos, kad jie ir ant toliau pajėgtų išleisti “Laisvę”.

LLD 28 kp. valdyba, Waterbury, Conn.

DETROIT, MICH.
PENSIJONIERIU 
GIMTADIENIAI

Jau virš keturi mėnesiai 
mūsų pensijonieriai naudoja
si Detroito Lietuvių Klubo 
nutarimu — kiekvienų antra
dienį sueina į Klubų pinaklio 
palošti ir draugiškai laikų 
praleisti veltui.

Dauguma pensijonierių 
puikiai atžymi savo gimtadie
nius. Geros šeimininkės pa
gamina skanius pietus, ir su 
vaišėmis bei skaniu gimtadie
nio tortu jie linksmai pamini 
savo metų skaičių. Tarpe jų 
išsivysto didesnis draugišku
mas ir iš to būna Klubui 
naudos.

Kovo 30 dienų labai puikiai 
savo gimtadienius atžymėjo 
du pensijonieriai — tai De
troito senas “veteranas” Be- 
nis Wardo-Varaneckas ir ge
ras pažangiosios spaudos rė
mėjas Džimis Umaras. Per 
pastarojo pastangas susirin
ko arti 30 žmonių ir visiems 
buvo duoti geri pietūs su 
vaišėmis. Žinoma, mes nepa
sigailėjome jam už tai padė
kos ir sudainavome linksmus 
gimtadienio linkėjimus. Ir 
sueigos pabaigoje dar spau
dos rėmėjai sudėjo $100 
“Vilnies” ir “Laisvės” para
mai.

Kaip sakyta, tuo pačiu lai
ku buvo ir Benio Wardo 
gimtadienis, bet gaila, kad 
dėl sveikatos sušlubavimo jis 
į kovo 30 d. parengimų nega
lėjo atsilankyti. Todėl trečia
dienį, kovo 31 dienų, trys 
šeimos nuvykome pas juos,

Sekmadienį, balandžio 11 d., Lietuvių 
Kooperatyvinės Bendrovės (“Laisvės”] dali
ninkų suvažiavimas 10 vai. ryto, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
New York.

Po suvažiavimo 2 vai. bus pietūs. Kvie
čiame visus apylinkės lietuvius dalyvauti. 
Auka $5.

IN APPRECIATIONnuvežėme jam mažų dovanė
lių ir jo namuose labai gražiai 
pagerbėme tų mūsų mylimų 
draugų. O jo gyvenimo drau
gė Adelė parūpino skanių 
valgių su vaišėmis. Jai pagel
bėjo draugės U. Yuškienė, A. 
Kairaitienė ir P. Stunkienė.

Spaudos paramai aukoto
jams didelis ačiū, o draugams 
Umarai ir Wardo nuošir
džiausi jų gimtadienių proga 
linkėjimai: būkite sveiki ir 
sulaukite dar daug, daug 
gimtadienių.
52 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 20 dienų, 10 vai. 
ryto, įvyks Lietuvių Litera
tūros Draugijos 52 kuopos 
susirinkimas Klubo salėje, 
4114 W. Vernor Highway.

Visi nariai ir narės malonė
kite dalyvauti. Reikės nutar
ti, ar siusime delegatus į 
“Vilnies” dalininkų suvažiavi
mų gegužės 2 d. Taipgi turi
me keletu vietinių reikalų 
aptarti.

Kp. Ižd. A. K. Alvinas

On March 26th our family 
suffered a great loss — the 
death of our dearly beloved 
“Pop” and “Grandpa”.

o

It was only with the kind
ness and consideration of his 
many friends that we were 
able to get through a very 
difficult time.

o

We wish to thank everyone 
for their good wishes while 
Pop was so seriously ill —- 
and also for the sympathy 
extended when he passed 
away.

o

Our special thanks to Nel
lie and Paul Venta who made 
Pop’s. funeral just as he 
would have wished. The song 
Nellie sang was beautiful and 
she sang it beautifully. Paul, 
you spoke a lovely farewell 
and Pop would have been 
pleased.

Thank you, too, Use and 
Antanas Bimba — Use for 
contacting as many people as 
you did, and Antanas, who 
was leaned on heavily during 
the past several months.

o

Also, Anne Yakstis — 
thank you so much for con
tacting as many people as 
you did. We could have never 
done it without your help, 
and we appreciate it.

o

Thank you, too, Vytautas 
Beleckas of the Winter Gar
den Restaurant for an excel
lent meal and wonderful 
service.

o

And last, but not least, Joe 
Garšva and staff, thank yqy 
for all of your help during our 
very difficult time.

EMILY, JOE and WANDA 
KRUPSKI

CHARLES and LOUISE 
KLIMAS

Pramogų kalendorius

GEGUŽĖS 16 D.
Aido Choro pavasarinis pa- 

rengimas-koncertas ir balius 
pagerbimui ilgametės choro 
vadovės Mildred Stensler 
Įvyks Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka $6. 
*

New Yorkas. — Ateinantį 
rudenį šioje apylinkėje kole
gijos pasidarys “neįkanda
mos” darbininkų klasės jau
nuoliams. Vien tik už mokslų 
reikės mokėti $4,000 per me
tus. 0 jeigu kuriems reikės 
gyventi kolegijų bendrabu
čiuose, tai reikės pridėti dar 
$3,000. Vadinasi, viso $7,000!

BRIEFS
V*

Netekus brangaus bičiulio
Charles DeVetsco (Dzeveč- 

ka) mirė šių metų kovo 9 d. 
Tai buvo sūnus mums New 
Yorko pažangiečiams gerai 
žinomo K. Dzevečkos, kuris 
mirė praėjusį spalio mėn. 
sulaukęs 95 metus.

Charles buvo tykus ir ypa
tingai paslaugus žmogus. Tu
rėjo, taip sakant, “auksines 
rankas”. Nebuvo tokio daikto 
apie namus bei mašinų, kad 
jis negalėtų pataisyti, page
rinti. Visa tai nepaėmė iš 
mokyklų, bet iš gyvenimo, 
praktikos keliu, ir savo gabu
mu išsivystė.

Jis gimė 1881 metais New 
Jersey valstijoje ir išgyveno 
šioje apylinkėje iki po Antro
jo karo. Vedė visiems mums 
žinomų tų laikų solistę Aldo
nų Klimaitę ir po to persikėlė 
gyventi į Cleveland, Ohio, 
priemiestį North Olmstead. 
Čia juodu išauklėjo sūnų 
Charles ir dukrų Daphnę. 
Nors jis mūsų organizacijose 
neveikė, bet ir negyveno vien 
tik sau ir šeimai. Kas tik su 
juo turėjo kontaktų, pajuto jo 
gerų širdį ir norų visuomet 
padėti visiems.

Jis buvo priešfašistinio nu
sistatymo žmogus, ir kuomet 
kilo civilinis karas Ispanijoje
— jis ten vyko su eile kitų 
mūsų lietuvių jaunuolių padė
ti Ispanijos liaudžiai kovoje 
prieš fašizmų.

Neužteko jam rūpintis 
žmonių gerove gyvam esant
— jis norėjo ir mirus prisidėti 
prie medicinos progreso, to
dėl paliko savo kūnų medici
nos mokslo tyrinėtojams. Jo

lavonas nebuvo pašarvotas ir 
paprastai priimtų šermenų. 
Lavonas likosi ligoninėje 
paimtas tyrinėjimų (“re
search”) įstaigų. Po dviejų 
metų likučių pelenai bus per
duoti jo našlei.

Memorialinis renginys įvy
ko kovo 13 d. Unitarian-Uni- 
versalist Fellowship (tai sa
votiška lyg bažnyčia, kuriai 
gali priklausyti bile kokios 
tikybos žmogus arba visai be 
tikybos, ateistas. Labai įdo
mių kalbų čion pasakė apie 
velionį ir jo nuveiktus darbus 
be jokių minėjimų apie bent 
kokius dievus bei poterius.

Tikrai įdomus buvo mūsų 
bičiulis ir užbaigė savo dienas 
gražiai ir garbingai.

Linkiu ištvermės jo drau
gei Aldonai, dukrai Daphne, 
sūnui Charles, seseriai Jean 
ir visiems jo artimiesiems. 
Lai jo pavyzdys duoda mums 
visiems susiraminimų, nes ži
nau, kad taip jis būtų norė
jęs. E. N. Jeskevičiutė

Detroit, Mich.
LDS 21 kuopos susirinki

mas įvyks balandžio 11 d., 11 
W.Hwy.

Šis susirinkimas yra svar
bus, nes reikės balsuoti už 
narius į LDS Centro Valdy- 
pa. Prašome visus narius at
silankyti, nes kiekvienas tu
rėtų stengtis dalyvauti savo 
organizacijos viršininkų rin
kimuose.

Po susirinkimo galėsite nu
sipirkti užkandžių ir praleisti 
laikų su visais draugais.

Sekr. Ruth Gugas

Lietuvių Literatūros Draugijos 
ekskursijos j Lietuvą 1976 m.

Norime pranešti nariams, kad, taip kaip praėjusių vasarų, 
taip ir šių vasarų turėsime LLD ekskursijas į Lietuvų. Tai 
pratęsimas praėjusių metų Draugijos 60-mečio proga 
ekskursijų.

Šiais metais numatoma turėti dvi ekskursines grupes. 
Viena išvyks birželio 2 d. ir grįš birželio 16 d., o antra išvyks 
rugpiūčio 11 d. ir grįš rugpiūčio 25 d. Lietuvoje išbus 10 
dienų. Kaina $1,185. Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 
501 - 5th Ave., Suite 1605, New York, N. Y. 10017.

Kreipkitės tiesiog pas agentų arba rašykite LLD Centrui, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417.

IEVA MIZARIENĖ,
Centro Sekretorė

EAST BRUNSWICK, N. J.

Mirus

Motiejui Klimui
Reiškiame giliausių užuojautų jo dukrai Emily ir 

žentui Joseph Krupski, anūkei Wanda, sūnui Charles 
Klimas ir jo šeimai, taipgi visiems giminėms Lietuvo
je.

JUOZAS ir STEPHANIE WHITE 
ir šeima 

Clearwater, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Joseph Dovidonis
Reiškiame gilių užuojautų dukroms: Mildred Yasiu- 

kynas St. Petersburg, Fla. ir Aldona Styga Adding
ton, Maryland ir jų šeimoms, artimiesiems bei 
draugams.

LLD 45 KP. VALDYBA ir NARIAI
St. Petersburg, Fla.

RICHMOND HILL, N.Y.

Mirus

Juozui Babarskui
Reiškiame gilių užuojautų žmonai Onai, dukrai ir 

žentui Irene ir Steven Trivers ir visiems artimiesiems , 
bei draugams.

Mielas drauge Juozai, Tavo noras mylėti žmones ir 
gyvenimų buvo natūralūs Tavo ypatybei.

RICHARD ir IRENE JANULIS
Palmer, Mass.

Kira

EAST BRUNSWICK

Mirus

Motiejui Klimui
Reiškiame gilių užuojautą jo dukrai Emily ir žentui 

Joseph Krupski, anūkei Wanda, sūnui Charles Klimas 
ir jo šeimai, taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

JOHN ir ALDANA KATINIS
Woodhaven, N. Y.

EAST BRUNSWICK, N. J.

Mirus

Motiejui Klimui
Reiškiu gilių užuojautų jo dukrai ir žentui Emily ir 

Joseph Krupski, anūkei Wanda, sūnui Charles Klimas 
ir jo šeimai, taipgi visiems artimiesiems.

ONA ČEPULIENĖ
Brooklyn, N. Y.

EAST BRUNSWICK, N. J.

Mirus

Motiejui Klimui
Reiškiu gilių užuojautų jo dukrai ir žentui Emily ir 

Joseph Krupski, anūkei Wanda, sūnui Charles Klimas 
ir jo šeimai, taipgi visiems artimiesiems.

URŠULĖ BERNOTIENĖ
Woodhaven, N. Y.

EAST BRUNSWICK, N.J.

Mirus

Motiejui Klimui
Reiškiame giliausių užuojautų jo dukrai ir žentui 

Emily ir Joseph Krupski, 
Charles Klimas ir jo šeimai, 
siems bei draugams.

A. Babarskienė
P. N. Ventai
B. N. Skubliskai
V. Micunas
A. Jozėnienė
A. Rainienė
L. Lason
M. E.'Liepai
W. A. Malin
Elena Jeskevičiutė
Amelia Young
J. Siurba

anūkei Wanda, sūnui 
taipgi visiems artimie-

J. Grybas 
G. Wareson
J. Lazauskienė
K. P. Meškėnai 
S. Narkeliūnaitė
A. L Bimbai
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A clock that saw the birth 
of the Nation is now ticking 
off the hours of America’s 
200th anniversary. The hand
some “tall clock”, which plays 
six musical selections, stands 
presently on the eighth floor 
of the Department of State in 
Washington. 

* * *

The Good Humor Corpora
tion has pleaded guilty in 
State Supreme Court in 
Brooklyn to 50 counts of a 
244-count indictment charg
ing the company and two 
officers with falsifying rec
ords to cover high counts of 
coliform bacteria in Good 
Humor products.

* * *
Nearly one-fourth of the 

junior and senior high school 
students recently surveyed 
say they have been asked to 
buy or use marijuana. 

♦ * *
More than a million child

ren suffer physical abuse or 
neglect each year and about 
one in 500 youngsters die 
from their mistreatment, 
government statistics 
showed. 

* * ♦
Hailed as “two great New 

Yorkers who have preserved 
faith”, Andrew and Marian 
Heiskell were honored by the 
Citizens Union for their “out
standing contribution to the 
quality of life in New York 
City and the nation”. 

* * *
A 28-year-old former resi

dent at a state narcotics 
rehabilitation center testified 
that she had been compelled 
to engage in sexual activity 
with male officers there in 
order to obtain minor privile
ges. Use




