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KRISLAI
Pajudės visa šalis
Garbė tiems tėvams 
Negarbingo piršlio rolėje 
Italijos socialistų vaidmuo 
Svarbus posūkis

A. BIMBA
Šiemet liepos Ketvirtąją 

švenčiant Jungtinių Valstijų 
gimimo 200-ąsias metines, ti
kra to žodžio prasme pajudės 
visa šalis. Nieko panašaus šis 
kraštas dar nebuvo matęs.

Šiai šventei pasiruošimai 
buvo labai platūs. Ypatingai 
didmiesčiuose įvyks milžiniš
kos demonstracijos.

Neabejojame, kad Ameri
kos lietuviai skaitlingai daly
vaus visose šios istorinės 
šventės atžymėjimo formose.* □

Aną dieną “Gimtajame 
Krašte” buvo atspausdinta 
mums, Amerikos lietuviams, 
labai įdomi nuotrauka. Joje 
parodoma grupelė vaikučių, 
kurie lankėsi Lietuvoje. Juos 
ten pasiuntė bostoniškiai lie
tuviai tėvai.

Garbė Jiems. Jie myli savo 
vaikus ir nori, kad jie susipa
žintų su jų gimtuoju kraštu. 
Susipažintų ir jį pamiltų!

Gražesnio pasitarnavimo 
lietuvybei, kokį atliko šie 
tėvai, sunku beįsivaizduoti.

Kaip žinoma, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas yra 
nutaręs ateinančiais (1977) 
metais pasiųsti Lietuvon net 
tris ekskursijas. Turėtų būti 
dedamos pastangos, kad di
delė ekskursantų dalis susi
dėtų iš antrosios ir trečiosios 
Amerikos lietuvių kartos.

Prieš kiek laiko mūsų Val
stybės sekretorius Henry 
Kissingeris buvo nusidavęs į 
Čilę ir karštai paspaudė ran
ką Čilės fašistiniam diktato
riui ir Čilės žmonių skerdikui 
generolui Pinchet, o šiomis 
dienomis su tokia pat misija 
jis lankėsi Vakarų Vokietijo
je. Ten jis susitiko ir karštai 
pasveikino fašistinį Pietų Af
rikos diktatorių John Vors- 
ter, kurio vadovaujamos vy
riausybės teroru prieš milijo
nus afrikiečių, piktinasi viso 
pasaulio geros valios žmonės.

Daugeliui amerikiečių tikra 
misterija, kad kaip tik tą 
pačią dieną pasitaikė su vizi
tais būti ir Pietų Afrikos 
diktatorius. Bet nėra jokios 
tnisterijos. Juos pakvietė Va
karų Vokietijos vyriausybė, 
su jais iš anksto susitarus. To 
negarbingo piršlio rolę suvai
dino V. Vokietijos premjeras 
socialdemokratas Helmut 
Schmidt.

Nors Italijos Socialistų 
Partija nedidelė ir praeituose 
rinkimuose pasirodė labai 
menkai, bet dabartinėje si
tuacijoje jai atitenka gana 
svarbus vaidmuo. Krikščio
nys Demokratai nori su jais 
atnaujinti priešrinkiminę 
koaliciją. Be jų jie neturi 
seime daugumos.

Kaip jie pasielgs?
Eina derybos ir pasitari

mai. Už dienos kitos turės 
paaiškėti. 0 gal jų nusistaty
mas jau bus aiškus, kai šie 
žodžiai pasieks mūsų skaity
tojus. . .

Vėliausiuose pranešimuose 
kalbama, kad socialistai esą 
linkę ieškoti kokio nors kom- 
promiso-susitarimo ir su ko
munistais. Jie jau esą pasiūlę 
seime balsuoti už komunistą į 
vienų seimo rūmų preziden
tus.

Sveikiname "Laisvės" skaitytojus ir rėmėjus su Jungtinių Valstijų gimimo
Įstatymas visiems lygiai 
verstinas, sako teismas

JAV atmetė Angolos narystę 
Jungtinėse Tautose!

Washingtonas. — Vėliau
sias Aukščiausiojo Teismo 
nutarimas civilinių teisių rei
kalais visaip sutinkamas. 
Vieniems patinka, kiti jam 
priešingi. Bet to buvo tikėta
si.

Nutarimas siejasi su 1964 
metais Kongreso priimtu ci
vilinių teisių įstatymu. Jame 
sakoma, kad jokia vieša įstai
ga arba įmonė negali atsisa
kyti samdyti darbininką ar 
darbininkę tik todėl, kad jo 
ar jos odos spalva juoda-tam- 
si. Šis geras įstatymas, žino
ma, buvo taikomas vyriausiai 
apsaugojimui juodųjų žmonių 
teisės į darbą. Jis buvo reikaę 
lingas ir už jo priėmimą buvo 
ilgai ir sunkiai kovojama.

Bet nėra jokia paslaptis, 
jog laikui bėgant, juodieji 
žmonės pradėjo kurti bei 
steigti įstaigas ir įmones, 
kurioms reikia nemažai dar
bininkų. Kaip su jomis? Ar ir 
jas paliečia 1964 metų įstaty
mas?5

Ir štai šiomis dienomis 
Aukščiausiojo Teismo 7 bal
sais prieš 2 patvarkymas, 
kad tas įstatymas yra lygiai 
verstinas ir juodiesiems įmo
nių savininkams. Jie neturi 
teisės diskriminuoti baltųjų 
darbininkų.

Šis reikalas Aukščiausiąjį 
Teismą pasiekė labai keistoje 
formoje. Viena juodųjų ope
ruojama firma atleido du bal
tus darbininkus už jų “apsi- 
vogimą”. Bet lygiai toks pat 
kaltinimas buvo iškeltas ir 
prieš vieną juodąjį darbinin
ką, tačiau jis nebuvo išmes
tas iš darbo. Teismas patvar
kė, kad firmos savininkai pa
sielgė neteisingai, nelegališ- 
kai, tai yra — jie sulaužė 
1964 metų civilinių teisių Įs
tatymą.

Italijos komunistai 
nesiveržia į koalicijų

Roma. — Italijos Komunis
tų Partija, praėjusiuose rin
kimuose labai daug laimėjusi, 
bet nepralenkusi Krikščionių 
Demokratų Partijos, nesis
kubina reikalauti vietos koa
liciniame kabinete, kuris tu
rės būti sudarytas, veikiau
siai iš krikščionių ir socialis
tų.

Komunistų vadai sako, kad 
su reikalavimu vietos val
džioje jie palauks, nes nori 
žinoti, kokios bus sąlygos, ar 
bus jiems priimtinos. Jeigu 
jie eis į koalicinę vyriausybę, 
tai eis atviromis akimis, ta 
sąlyga, jie toje vyriausybėje 
turės progą kovoti už Italijos 
darbo liaudies interesus.

Per ištisus aštuonioliką me
tų Jugoslavijos prezidentas ir 
komunistų vadas Tito boiko
tavo kitas Europos komunis
tų partijas, nenorėjo jokių 
ryšių su jomis. Bet dabar tą 
nusistatymą pakeitė ir kartu 
su jomis dalyvauja konferen
cijoje R. Berlyne. Matyt, Ti
to priėjo išvados, kad izolia
vimasis nuo kitų revoliucinių 
partijų niekam nepadeda. Tai 
labai protinga išvada.

Bet ’dar įdomiau ir svar
biau, kad patvarkymą parašė 
ir pasiūlė teismui priimti Mr. 
Thurgood Marshall, vieninte
lis Aukščiausiojo Teismo juo
dasis narys! Tas faktas, aiš
ku, labai daug padės juoduo- 
siuose zmonese teismo nuta
rimą teigiamai vertinti ir 
priimti.

Thurgood Marshall
—-------------------

Lietuvos rašytojai 
akty viškoje kovoje 
už pastovių taikų

Vilnius, birželio 16 d. — 
Lietuvos TSR Rašytojų są
jungoje respublikos sostinės 
rašytojai pasirašė po Pasauli
nės taikos tarybos prezidiu
mo sesijoje Stokholme priim
tu atsišaukimu už ginklavi
mosi varžybų nutraukimą.

— Tarybų Lietuvos rašy
tojai, — pasakė ta proga įvy
kusiame mitinge respublikos 
liaudies rašytojas J. Baltušis,
— visada buvo aktyvūs kovo
tojai už taiką. Ir ateityje 
humaniškiausiam pasaulyje 
reikalui — taikai mes turime 
skirti visus savo sugebėji
mus.

Kurti daugiau kūrinių tai
kos tema kvietė poetas J. 
Paleckis, rašytojas V. Petke
vičius, poetė V. Palčinskaitė 
peskaitė taikai skirtą savo 
naują eilėraštį.

— Nors praėjo daugiau 
kaip trisdešimt metų, kai 
Europoje baigėsi karas, —- 
kalbėjo rašytojas V. Bubnys,
— karo šmėkla dar klaidžioja 
daugelio širdyse. Karas — tai 
ne tik žmonių skausmas, ka
ras — tai ir materialinių bei 
dvasinių vertybių sunaikini
mas. Mes turime būti tikri, 
kad mūsų darbas, mūsų kū
ryba gyvens, išliks ateičiai. 
Ir tegul šie mūsų parašai — 
tik smiltelė didžiuliame tai
kos trokštančių žmonių para
šų vandenyne, mes tikime — 
taika nugalės ginklavimosi 
varžybas.

Susirinkime respublikos 
rašytojai sudarė visuomeninę 
komisiją Taikos fondui remti.

' ELTA

Naujų skaitytojų 
vajus

New Yorkas. — Pažangie
čių dienraštis “Daily World” 
pradėjo vajų gavimui naujų 
skaitytojų. Pradžia esanti ge
ra. Dienraščio administracija 
kreipiasi į visus skaitytojus 
padėti pasiekti pasibrėžtą 
tikslą. 0 tikslas yra gauti 
9,000 naujų skaitytojų.

200-siomis metinėmis

Nepriklausomybės Deklaracija
Vienbalsiai priimta trylikos Amerikos Jungtinių 

Valstijų Kongrese, liepos 4, 1776*

Kada žmonijos įvykių eigoje pasidaro reikalinga vienai 
žmonių bendruomenei nutraukti politinius ryšius, kurie 
ją junge su kita, ir užimti tarp pasaulio valstybių atskirą 
ir lygią vietą, kurią jai suteikia gamtos įstatymai ir gam
tos Dievas, padori pagarba žmonijos opinijai reikalauja, 
kad jie pareikštų priežastis, kurios verčia juos skirtis.

Mes laikome sekančias tiesas pačias savaime aiškiomis, 
būtent: 'kad visi žmonės yra sutverti lygūs; kad jiems jų 
Kūrėjas davė tam tikras neatimtinas teises; kad tarp tų 
teisių yra gyvybė, laisvė ir siekimas laimės; kad toms 
teisėms apsaugoti tarp žmonių steigiamos valdžios, kurios 
savo teisingą galią įgauna nuo sutikimo valdomųjų; kad 
kur tiktai bet kokia valdžios forma pradeda tuos tikslus 
griauti, žmonės turi teisę pakeisti arba pašalinti ją ir 
įsisteigti naują valdžią, paremiant jos pamatus tokiais 
principais ir suorganizuojant jos jėgas tokioje formoje, 
kuri atrodo jiems geriausia pasiekti saugumo ir laimės. 
O išmintis, ištikrųjų, rodys jiems, kad seniai gyvuojančios 
valdžios neprivalo būti keičiamos dėl nesvarbių ir per
einamųjų priežasčių, ir visų prityrimai parodo, kad žmo
nės labiau yra linkę kentėti, kol blogumai yra pakenčiami, 
negu atsteigti savo teises nugriaunant tas formas, prie 
kurių jie yra pripratę. Bet kai ilga eilė skriaudų ir uzur- 
pavimų, be pakaitos siekiančių to paties tikslų, rodo pa- 
simojimą juos pavergti absoliutaus despotizmo jungui, 
tai yra jų teišeitai yra jų pareiga nuversti tokią valdžią t pir pasirūpinti naują sargybą savo ateities saugumui, ši
taip kantriai kentėjo šios kolonijos ir tokia dabar yra bū
tinybė, kuri verčia jas pakeisti buvusias valdžios sistemas. 
Dabartinio Didžiosios Britanijos karaliaus istorija yra 
istorija pakartotinų skriaudų ir uzurpavimų, kurių visų 
tiesioginis tikslas yra įsteigti šiose valstijose absoliučią 
tironiją, šiam teigimui įrodyti patiekiame bešališkajam 
pasauliui faktus:

Jis atsisakė užgirti įstatymus, kurie yra naudingi ir 
reikalingi visuomenės labui.

Jis uždraudė savo gubernatoriams praleisti greitos, ne
atidėliojamos svarbos įstatymus, jei bent jų veikimas 
būtų sulaikytas, ligi bus gautas nuo jo užgyrimas, o kai 
jų veikimas buvo sulaikytas, jis visai >nebekreipė dėmesio 
į juos.

Jis atsisakė praleisti kitus įstatymus didelių sričių žmo
nių parankumui, jei bent tie žmonės išsižadėtų savo teisės 

(Pabaiga 5 pusi.)

Istorinis komunistų sąskrydis

Dar prieš europinių komunistų partijų suvažiavimą Tarybų 
Sąjungos Brežnevas ir Demokratines Vokiečių Respublikos 
Honeckas susitinka ir sveikinasi. Nuotraukos kairėje 
vokiečių vadas.

Rytinis Bėdinas. — Birže
lio 30 dieną čia prasidėjo 
Europos komunistinių partijų 
suvažiavimas. Jame dalyvau
ja net 28 partijų atstovai.

Tai pirmas toks sąskridys 
po 1967 metų. Prie jo buvo 
beveik metus ruoštasi. Tary
bų Sąjungos komunistų Par
tija buvo šio suvažiavimo su
manytoja.

Suvažiavifrio darbotvarkė 

labai plati. Jo pagrindinis 
tikslas — nustatyti bendra 
veiklos kursą.

Suvažiavime dalyvauja 
aukščiausi partijų vadai, jų 
tarpe Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos generalinis 
sekretorius Leonidas Brežne
vas ir Vokiečių Demokratinės 
Respublikos Komunistų Par
tijos sekretorius Erich Ho- 
neckar.

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba apsvarstė jaunutės 
Angolos Respublikos aplika
ciją į nares pasaulinėje orga
nizacijoje. Dauguma Tarybos 
narių balsavo už priėmimą, 
bet Jungtinės Valstijos balsa-

NUTEISTAS MIRTI

Daniel Francis Gearhart
Luanda, Angola. — Iš čia 

teistų ir rastų kaltais trylikos 
užsieniečių pasamdytų sava
norių, atvykusių į Angolą 
dalyvauti civil, karą, keturi 
nuteisti mirti, o kiti nubausti 
ilgų metų kalėjimu. Vienas 
nuteistųjų mirti yra ameri
kietis Daniel Francis Gear
hart. Kiti trys yra anglai.

Organizuoti darbininkai griežtai 
smerkia ir protestuoja

Praeitą savaitę Aukščiau
siojo Teismo nuosprendis pa
statė ant kojų visą organizuo
tų darbininkų judėjimą, visas 
darbo unijas. Prasidėjo audra 
aštriausių protestų.

Aukščiausiasis Teismas pa
tvarkė (5 balsais prieš 4), kad 
federalinis Fair Labor Stan
dard įstatymas, kuris nustato 
minimum algas ir darbo va
landų kiekį, nepaliečia valsti
jų tarnautojų ir miestų muni
cipalinių darbininkų. O tokių

"Vilnies" vajus
Chicago, Ill. — Jau prasi

dėjo “Vilnies” metinis vajus 
sukelti $20,000 fondą laikraš
čiui išlaikyti. Administracija 
savo atsišaukime storai pa
brėžia šio vajaus didelę svar
bą. Kviečia ne tik laikraščio 
skaitytojus, bet visus Ameri
kos pažangiuosius lietuvius 
padėti pasiekti tikslą.

Netenka abejoti, kad, .kaip 
visada, ir “Laisvės” skaityto
jai ateis į talką vilniečiams.

Kaip žinoma, “Laisvės” ru
deninis vajus šiemet prasidės 
su rugsėjo 1 diena. Tuo tarpu 
laisviečiams yra proga gra
žiai prisidėti prie “Vilnies” 
vajaus.
JAU IR MILJTARINĖS 
TARNYBOS DURYS 
MOTERIMS ATDAROS

Colorado Springs. — Mote
rys jau iškovojo teisę tarnau
ti ir militarinėje tarnyboje. Į 
čia veikiančią Oro Jėgų Aka
demiją jau įstojo 155 mote
rys! Iki šiol buvo supranta
mi, kad moterys militarinei 
tarnybai netinka. Bet kitaip 
mano moterys. Jos privertė 
vyriaušybę joms atidaryti ir 
militarines duris. 

vo prieš, ir Angola pasilieka 
už Jungtinių Tautų sienos. 
Mat, Saugumo Taryboje to
kia sistema, kad penki pasto
vieji nariai turi balsuoti už 
bet kokį sumanymą, idant jis 
būtų priimtas ir vykdomas. 
Kiekvienas jų turi vetavimo 
(atmetimo) teisę. Tomis pen
kiomis šalimis yra Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Tarybų 
Sąjunga, Prancūzija ir Kini
ja.

Kuo mūsų šalies vyriausy
bė remia savo veto? Tikrai 
keista, būtent, kad saulelė 
Kubos kareivių tebesą neiš
traukti iš Angolos Respubli
kos!

Bet kaip su tomis šalimis, 
kuriose Jungtinės Valstijos 
laiko ne po šimtą kitą savo 
kareivių, bet milžiniškas mili- 
tarines bazes su milžiniško
mis gerai ginkluotomis jėgo
mis? Pagal šio veto logiką, 
tos visos šalys turėtų būti 
pašalintos iš pasaulinės orga
nizacijos?!

Washingtonas. — Iškelta 
aikštėn, kad bėgiu paskutinių 
penkerių metų FBI agentai 
buvo pagrobę net septynius 
pažangius žmones. O buvo 
manyta, kad tai darbas pa
prastų kriminalistų.

darbininkų yra apie tris mili
jonus!

Prieš teismo patvarkymą į 
kovą stoja ne tik šių šiesiogi- 
niai paliestų darbininkų uni
jos, betzviso unijos be jokios 
išimties. Prieš nutarimą jau 
išleido griežtą pareiškimą 
Amerikos Darbo Federaci- 
jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso (AFL-CIO) vado
vybė, kuri kalba daugiau kaip 
14 milijonų unijistų vardu. 
Šiuo tarpu dar nežinoma, 
kokių kitokių būdų darbo uni
jų judėjimas imsis prieš šitą 
Aukščiausiojo Teismo pat
varkymą.

Nusukęs 7 milijonus

Yorko valstija kaltina, kad jis 
įvairiais apgavingais būdais 
nusukęs net milijonus dolerių 
Medicaid pinigų.

Mr. Eugene Hollander yra 
priežiūros (nursing) namų sa
vininkas. Jis traukiamas teis
man. Tuo tarpu jis jau sėdi 
kalėjime. Už panašias sukty
bes jį ten pasiuntė federalinis 
teismas.
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Revoliucija, kuri "sukrėtė pasaulį;
Įžymusis Amerikos pažangus žurnalistas ir veikėjas John 

Reed taip apibūdino, didžiąją Socialistinę Spalio Revoliuciją 
Rusijoje. Iš tikrųjų buvo sukrėstas visas kapitalistinis 
pasaulis. Pasikeitė visa pasaulinė situacija, visi tarptauti
niai santykiai. Neišskyrus ir mūsų Jungtinių Amerikos 
Valstijų, visos didžiosios kapitalistinės šalys pirmąją žmoni
jos istorijoje socialistinę valstybe sutiko su giliausia baime. 
Kiekvienas pažangus žmogus, ypač šioje šalyje buvo ap
šauktas bolševiku, paskui komunistu ir žiauriausiai perse
kiojamas, areštuojamas, brukamas į kalėjimą arba, jei 
nepilietis, deportuojamas. Istorija niekados nepamirš “gar
siųjų” Palmerio ablavų ant pažangiųjų asmenų ir organizaci
jų-

Šiemet liepos 4 dieną sukanka lygiai du šimtai metų toms 
mūsų Jungtinėms Valstijoms. Jas irgi pagimdė revoliucija. 
Toji revoliucija irgi sukrėtė pasaulį. Ji irgi buvo motina 
naujos rūšies valstybės — tiesa, buržuazinės valstybes, bet 
naujos rūšies, griežtai skirtingos nuo visų kitų aštuoniolik
tajame šimtmetyje valstybių. Pirmiausia, ji buvo respubli
ka, kuomet visame pasaulyje viešpatavo “paties dievo 
duotos”, ir “palaimintos”, kaip visų religinių dvasininkai 
tvirtino, tironiškos monarchijos, kuriose tokios sąvokos 
kaip demokratinės žmonių teisės ir civilinės laisvės buvo net 
nežinomos. Tuo tarpu jaunutė Amerikos respublika net 
savo Konstitucijoje pripažino ir davė žmonėms teisę 
išsirinkti savo prezidentą, savo įstatymams leisti įstaigą, 
pavadintą Kongresu.

Tai buvo visiškai naujas dalykas. Tai irgi nuskambėjo 
skersai ir išilgai visą pasaulį, sukrėsdamas ir giliausiai 
išgąsdindamas visus sostus, visus valdonus.

Kaip ir kas tą revoliuciją pravedė, su kokiais sunkumais ir 
kančiomis teko susidurti toje ilgoje kovoje prieš “motinos” 
Anglijos viešpatavimą trylikoje Amerikos kolonijų, čia ne 
tik nėra vietos, bet ir nėra reikalo plačiau įsigilinti ir 
nušviesti. Daug ką apie tai mūsų skaitytojai galite sužinoti 
iš jau senokai “Laisvėje” spausdinamų straipsnių apie 
Amerikos demokratijos steigėjus, tokius kaip George 
Washingtonas. Tomas Jeffersonas, Samuel Adams ir kit.

Ir štai šioms 200-sioms metinėms atžymėti pašvęsti visi 
1976 metai. Visoje šiandien labai plačioje šalyje nėra tokio 
kampo ir kampelio, kuriame tam atžymėjimui nebūtų 
ruošiami įvairiausi renginiai.' Tokio “triukšmo”, tokių 
iškilmių, kokios visoje šalyje įvyks šiemet Liepos 4-ją, dar 
nėra buvusių. Jose, žinoma, dalyvaus ir lietuviškos kilmės 
amerikiečiai.

Prie šių trumpų pastabų gal tik belieka mums, pažangie
siems amerikiečiams, pridurti didelį nusivylimą — nusivyli
mą, kad šios Jungtinės Amerikos Valstijos, gimusios iš 
kolonijų per revoliuciją, per karą, kuo jos teisingai labai 
didžiuojasi, ne tik kad nepadėjo ir nepadeda pastaraisiais 
dešimtmečiais Azijos' bei Afrikos žmonėms nusikratyti 
kolonijinio jungo ir savo likimą paimti į savo rankas, betgi, 
kaip žinoma, dar padėjo ir šiandien padeda tų žmonių 
pavergėjams. Ar mūsų šalis nors pirštą pajudino padėti 
Portugalijos arba Anglijos kolonijoms laimėti nepriklauso
mybę? Kaip tik priešingai. Vėliausias to negarbingo 
vaidmens pavyzdys vakar buvo duotas Angoloje, o šiandien 
yra duodamas Pietų Afrikoje, kur mūsų valstybės sekreto
rius šios šalies vyriausybės vardu sveikinasi ir bučiuojasi ne 
su aštuoniais milijonais afrikiečių, kovojančių už teisę 
patiems valdytis, bet su jų pavergėjais atėjūnais vorste- 
riais.

Dar vienas tuo klausimu nutarimas
Aukščiausiojo Teismo 1954 metų nutarimas dėl mokyklų 

rasinės integracijos iki šiol buvo aiškinamas ir suprantamas 
labai vienšališkai, būtent, kad tiktai viešosios, piliečių 
mokesčiais išlaikomos mokyklos turi būti integruotos. 0 
kaip su privatiškai išlaikomomis ir operuojamomis mokyklo
mis, kurįų yra labai daug, kurias užeisi visuose šalies 
kampuose? Jos paliekamos ramybėje. Jos nepaliečiamos. 
Aukščiausiojo Teismo nutarimas jų neapima.

Tik reikia stebėtis, kad mokyklų rasinės integracijos 
šalininkams ėmė daugiau kaip dvidešimtį metų tuo klausi
mu rimtai susirūpinti. Tik neseniai privatiškų ‘mokyklų 
integracijos klausimas pasiekė Aukščiausiąjį Teismą ir tik 
dabar turime teismo nuosprendį. Labai logiškai ir teisingai 
Aukščiausiasis Teismas 1954 metais interpretavo, kad jis 
lygiai liečia ir viešai operuojamas privatiško pobūdžio 
mokyklas. Tai reiškia, kad ir jose negali būti rasinės 
diskrfrninacijos, kad ir jos negali atmesti aplikacijos moks
leivio bei studento tiktai todėl, kad jo oda yra kitokios 
spalvos.

Tai labai svarbus teismo nutarimas. Rasistams labai 
nepatiks. Jie visomis keturiomis priešinsis privatinių 
mokyklų rasinei integracijai, kaip priešinasi viešųjų mokyk
lų integracijai. Bet su laiku tiesa ir šviesa laimės.

Bet tas tik patvirtintų mūsų nuomonę
\

Komercinė spauda skelbia pranešimą iš socialistinės 
Lenkijos, jog ten komunistinė vyriausybė buvusi pasimojus 
arba nutarus smarkiai pakelti gyvenimo reikmenų kainąs. 
Bet iš fabrikų darbininkų pusės kilęs toks aštrus pasiprieši
nimas, jog valdžia turėjusi savo nutarimo atsisakytąjį iš 
naujo apsvarstyti. Komercinė spauda negali^atsidžiaugti, 
kad ir socialistinėje šalyje karts nuo karto pasireiškia 
nepasitenkinimų ų* priverčia valdžią su jais skaitytis.

Bet jeigu šis pranešimas pasitvirtintų, tai tiktai patvirtin
tų Amerikos pažangiųjų žmonių nuomonę, kad socialist!-

ŠILTAS ŽODIS I VISAS 
TARYBŲ LIETUVOS 
MOTERIS

Prieš keletą dienų Lietuvos 
spaudoje pasirodė Lietuvos 
“Moterų aktyvo kreipimasis į 
visas Tarybų Lietuvos mote
ris”. Jame, tarp kitko, skai
tome:

“Svarbiausioji moters pa
reiga — motinystė. Kreipia
mės į moteris-motinas. Būki
te savo vaikams tarybinio 
žmogaus idealu. Mokėkite 
būti teisingai griežtos, švel
niai reiklios. Savo asmeniniu 
pavyzdžiu ugdykite taurius 
pilietinius jausmus, mokykite 
vaikus doros, nepakantumo 
skriaudoms, širdies gerumo, 
visuomeniškumo. Tegu mūsų 
vaikai šeimoje išmoksta būti 
ištikimais socialistinei Tėvy
nei, išugdykite juose taurias 
dorovines savybes, sugebėji-

I mą kovoti už komunistinius 
diealus, siekite, kad jie taptų 
tikrais tarybiniais patriotais 
ir internacionalistais. Kovo
kime šeimose prieš vartoto
jiškos psichologijos, miesčio
niškumo apraiškas, abejingu
mą, formuokime protingus 
materialinius ir dvasinius po
reikius.

Moterų tarybų aktyvistės! 
Sutelkite pastangas, kad vi
sose šeimose, mokyklose, ga
mybiniuose kolektyvuose, vi
soje mūsų visuomenėje įsi
tvirtintų sveika, darbinga, 
kūrybinga atmosfera; kovo
kite už aukštą buities kultū
rą; skiepykite naujas tarybi
nes tradicijas, ugdykite ma
terialistinę pasaulėžiūrą, dar 
didesnį dėmesį skirkite socia
listinio gyvenimo normų kas
dieniniam stiprinimui”.

GARBĖ JUMS, LIETUVIŲ 
TAUTOS SŪNŪS
IR DUKROS!

Aną dieną (birž. 14 d.) 
kunigų “Draugo” redaktorius 
ponas Kviklys pasmerkė Ta
rybų Lietuvą, kam jinai su 
savo socialistine ekonomika 
taip aukštai iškilo, taip toli 
nuprogresavo. Tai esąs dide- | 
lis lietuvių tautai pavojus. 
Lietuva turėjusi pasilikti 
smulkių žemės ūkių šalimi.

Pavaizdavimui, kas Lietu
voje prie tarybinės santvar
kos atsitiko, kur mūsų gimta
sis kraštas jau nužygiavo, 
Kviklys pateikia glėbį faktų 
iš Lietuvoje išleisto statisti
kos metraščio už 1974 metus. 
Jie labai, labai įdomus. Štai 
jie:

1939 m. Lietuvos kaimuose 
gyveno 77,1 proc., o miestuo
se 22,9 proc. gyventojų. 1974 
m. šis santykis buvo iš pa
grindų pasikeitęs: miestuose 
gyveno 55 proc., kaimuose — 
45 proc. visų šalies gyvento
jų.

Taigi Lietuvos miestai, ry
šium su žemės ūkio sukolcho- 
zinimu ir gyventojų bėginiu 
iš kaimų į miestus, labai išau
go. 1974 m. Lietuvos dides
nieji miestai, pagal gyvento
jų skaičių, rikiavosi tokia 
tvarka: Vilnius — 420,400, 
Kaunas — 337,200, Klaipėda 
— 160,600, Šiauliai —
107.100, Panevėžys — 
88,200, Alytus — 40,200, Ma
rijampolė — 32,700, Kėdai
niai — 24,500, Ukmergė —
24.300, Telšiasi — 22,600, 
Tauragė — 21,400, Jonava — 
21,400, Radviliškis — 18,200, 
Mažeikiai — 18,100, Utena —
17.100, Plungė — 16,400, 
Kretinga — 14,100, Druski
ninkai — 13,400, Šilutė
13.300, Biržai - 13,200, Nau
joji Akmenė — 13,100, Kur
šėnai — 12,600, Palanga — 
11,000, Rokiškis — 10,900, 
Raseiniai — 10,700, Jurbar
kas — 10,500 gyventojų.

Dirbančiųjų skaičius Lietu
voje 1973 m. siekė 1,260,800. 
Iš jų dirbo: pramonėje —
440.400, žemės ir miškų ūky
je — 136,900, transporte — 
101,000, statyboje — 
112,500, prekyboje — 
112,500, komunaliniame butų 
ūkyje ir buitiniame patarna
vime — 43,700, sveikatos 
apsaugos tarnybose
69.400, švietimo, kultūros, 
mokslo įstaigose — 144,700.

Įdomus ir dirbančiųjų mo
terų procentas įvairiose ūkio 
srityse: sveikatos, kūno kul
tūros ir socialinio aprūpinimo 
įstaigose jos sudarė net 83 
proc., švietimo įstaigose — 
76 proc., ryšių tarnyboje — 
67 proc., prekybos ir maitini
mo įstaigose — 79 proc., 
pramonės darbininkų tarpe
— 50 proc., kredito įstaigose
— 78 proc. Statybos ir mon
tavimo sunkiuose darbuose 
buvo 16 procentų moterų”.

Bet vietoje sveikinti lietu
vių tautos sūnus ir dukras už 
tokią pažangą, “D.” redakto
rius, juos kaip sakyta, bara ir 
smerkia. Tie išaugę miestai, 
toji pažanga visose srityse, 
pasiekta Kpmunistų Partijos 
vadovybėje, lemianti Lietu
vai tik nelaimę, tik pražūtį,

Mes, žinoma, karščiausiai 
sveikiname Lietuvos liaudį ir 
jos vadovybę. Tiek ekonomi
koje, tie moksle, apšvietoje ir 
kultūroje ji žygiuoja pirmyn 
pėda pėdon su pačiomis pa
žangiausiomis pasaulio tauto
mis.

SVEIKINA CHULIGANUS
ir Chuliganizmą

Su dideliu pasitenkinimu ir 
džiaugsmus Chicagos menše
vikų laikraštis (birž. 18 d.) po 
antrašte “Pikietavo Maskvos 
mokslinę parodą” rašo:

“Chicagos Mokslo ir Pra
monės muziejuje sovietų val
džia, besikeisdama stį ameri
kiečiais “kultūrinėmis žinio
mis”, buvo suruošusi “moks
linę paroda” apie sovietinį 
Sibirą, bet pikietininkai pri
vertė muziejaus vadovybę 
uždaryti ir užrakyti muzie
jaus duris. Pikietuotojai ap- 
lipdė visas muziejaus duris 
dideliais plakatais, kurie pa
neigė mokslinę sovietinio Si
biro vertę. Be to, jie klausė 
parodą ruošusių “sovietų 
mokslininkų”, kodėl sovietų 
valdžia neleidžia žydams iš
važiuoti iš Sovietų Sąjun
gos”.

Atrodo, jog tai buvo darbas 
žydų chuliganų, kurie, kaip 
žinia, New Yorke padėlioja 
bombas prie Tarybų Sąjun
gos ir kitų socialistinių kraštų 
įstaigų. Juos ir jų terorą svei
kinti gali tiktai menševikų 
laikraščio redaktorius. Juk 
kaip tiktai tokio teroro auko
mis buvo ir du Amerikos dip
lomatai Libane sostinėje Bei
rute.

Galima suprasti, jeigu opo
nentai pikietuoja kokį nors 
politinio pobūdžio sąskrydį. 
Bet mokslinę parodą pulti ir 
priversti muziejų uždaryti 
savo duris!

Jeigu iš mūsų vyriausybės 
pusės bus toks teroras prieš 
tarybines mokslines parodas 
toleruojamas, tai ir grynai 
moksliniai mainai tarpe Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos bus 
neįmanomi. Turės būti užda
rytos durys ir mūsų Ameri
kos parodoms Tarybų Sąjun
goje. Kam iš to bus nauda?

Maskva. — Šiemet garsia
jam Maskvos Didžiajam Tea-’ 
trui sukanka lygiai du šimtai 
metų. Jame yra vaidinę pa
tys garsiausi rusų tautos ak
toriai. Kai kurie jo aktoriai 
yra lankęsi ir Jungtinėse Val
stijose.

Abidvi , kapitalistinės" partijos atstovauja didžiojo biznio 
interesams.
----------------------------------1---------- ..----------------------------------------—--------j-------- —

Argentinoje mirė įžymus 
pažangiųjų lietuvių veikėjas

T. Adomonis
Iš argentiniečių lietuvių lai

kraščio “Vaga” (birž. 17 d.) 
sužinome, kad ten sulaukęs 
70 amžiaus iš gyvųjų tarpo
išsiskyrė įžymus veikėjas T. 
Adamonis. Velionis buvo gi
męs ir augęs Rokiškio rajone 
Buniuškų į kaimė mažažemių 
valstiečių šeimoje. Kaip ir

niuose kraštuose darbo žmonės kontroliuoja savo vyriausy
bes, o ne vyriausybės savo žmones. Lenkijoje darbininkai 
diktuoja savo vyriausybei, nes tai yra jų, o ne saujelės 
turčių, vyriausybė. Ir tai labai gražu ir gerai. Visur, ir mūsų 
Amerikoje,taip turėtų būti, ir kada nors turės taip būti.

I tais buvo išrinktas į bendro
vės valdybą. Jo iniciatyva 
buvo sukurta (1931 m. gegu
žės 24 d.) meninė organizaci
ja “Lietuvių Liaudies Teat
ras” ir tų pačių metu gegužės 
31 d. buvo išrinktas į valdy
bą.

Prasidėjus antrajam (1941) 
pasauliniam karui buvo iždi
ninku prie paramos prieš fa
šizmą kariaujančių tautų Ko
miteto.

T. Adamonio giliai htfinani- 
tariška veikla nepatiko ir 
anuometinei, aiškiai simpati-

tūkstančiai kitų Lietuvos sū
nų ir dukrų, nepanešdami 
sunkaus gyvenimo jungo ir 
represijų smetoninėje Lietu
voje, T. Adamonis bėgo į 
užsienį duonos kąsnio ieškoti, 
ir 1929 metais pasiekė Ar
gentiną. I

Apie T. Adamonio gyveni
mą ir patyrimų^ naujoje ir 
toli nuo tėvynės šalyje “Va
ga” rašo:

Pirmieji metai emigracijoje 
buvo sunkūs ir liūdnus, ne
mokėjimas kalbos, svetimi 
papročiai — neteikę džiaugs
mo. Dirbo prie namų staty
bos už 3 pezų dienos atlygini
mą, po to staliaus amatą 
išbandė neužilgo, pradėjo 
dirbti savistoviai įkurdamas 
kėdžių dirbtuvę kuri egzis
tuoja ir šiandien.

Į Argentinos lietuvių kultū
rine. veiklą įsijungė vos išli
pęs iš laivo K. Undraičio ir J. 
Baltušniko kviečiamas įstojo 
(1929) į spaudos bendrovę 
“Rytojus” ir tais pačiais me-

Ir vėl kaltinimai 
prieš FBI ir ČIA

Washingtonas. — Senati
ms komitetas, kuris tyrinėjo 
žvalgybinių organų veiklą, 
savo vėliausiame pranešime 
iškelia naujus kaltinimus 
prieš FBI (Federal Bureau of 
Investigation) ir CIA (Cent
ral Intelligence Agency) ry
šium su prezidento John 
Kennedy nužudymu 1963 me
tais. Komitetas sako, kad 
šios dvi įstaigos neatliko savo 
pareigų.

Tai labai rimtas kaltinimas.
Kodėl FBI ir ČIA neatliko 
savo pareigų? Gal nenorėjo 
atlikti? Tai kodėl nenorėjo?
Kur, kaip žmonės sako, yra 
“šuo pakastas”?

Šis komitetO^raportas esąs 
penktas ir tuo reikalu pasku
tinis. O visa eilė klausimų 
pasilieka neatsakyti. . .

zuojančiai fašistinių šalių vy
riausybėms Argentinos vaF 
džiai, 1944 m. lapkričio 21 d. 
buvo areštuotas ir pasibaisė
tinai žiauriai bet nekaltai
kankinamas (policija itarė jį 
palaikant ryšius su| Arg. 
K. P.) Tačiau įrodymų nebu
vo, o T. Adamonis patyrė 
neapsakomas kančias.

Susitvėrus (1944) draugijai 
“Laisvoji Lietuva”, kurios 
tikslas buvo suburti po nauja 
patriotine vėliava visus be 
išimties Argentinos lietu
vius, nuo pat įkūrimo dienos 
buvo šios d-jos pirmininku.

Kai pasibaigus antrajam 
pasauliniam karui buvo su
šauktas 1-sis Pietų Amerikos 
lietuvių kongresas T. Ada
monis dalyvavo jame kaip 
Argentinos lietuvių delegatų 
vadovas.

Susitvėrus lietuvių Visuo
meniniam klubui “Kultūra” 
buvo išrinktas sekretorium 
kultūriniams reikalams.

Uoliai ir sąžiningai atliko 
visas jam pavestas pareigas. 
Kai buvo leidžiamas laikraš
tis “Tėvynė” prisidėjo kaip 
redakcinės komisijos narys, o j 
1956—1959 metų laikotarpiu j 
buvo atsakomuoju redakto- | 
rium. 1959 gale lankėsi T. 
Lietuvoje ir savo patirtus 
įspūdžius po antgalviu “Tė
vynės ilgesys”, plačiai aprašė 
“Tėvynėje”.

Didelę nesavanaudišką pa
ramą suteikė bendradarbiau
damas “Vagos” laikraščiui, 
jis daugiausia pasidarbavo 
suieškant skaitytojų bei rė
mėjų.

Štai nedidelė dalis jo bio
grafijos. Jo stebėtinas darbš
tumas ištverfne kovoti iki 
galo už didžiuosius žmonijos 
siekimus, tebūnie pavyzdys 
visiems.

Lietuvių visuomenė skait-
lingai susirinkusi prie kapo 
amžinai, su ašaromis akyse 
atsisveikino su žmogum,kuris
jai daugelį metų ištikimai 
tarnavo.

Cakaritos kapinėse jautrų 
atsisveikinimo žodi tarė “L. 
Ratelio” pirm. E. Pilikaus- 
kas.

IŠ LAIŠKU
Gerbiamas Drauge,

Šiandien mano 80-asis gim
tadienis ir jį praleidžiu Con
cord, Mass. Mėnesio pradžio
je mano mokykla MIT minėjo 
1926-ųjų metų klasės 50 metų 
sukaktį; Ir aš dalyvavau. 
Abelnai, mano klasės kolegos 
apie 5 ar 6 metus už mane 
jaunesni, tačiau jau trečdalio 
nebėra gyvųjų tarpe. Kai 
kurie gyvieji jau pražilę ir 
nuplikę bei luoši. Bet yra dar 
ir gerai atrodančių.

Grįždamas namo (Miami, 
Fla.) sustojau Concord ilges
niam laikui. Čia, kaip žinoma, 
prieš 200 metų sužėrėjo pir
moji Amerikos revoliucijos 
kibirkštis, čia pirmojo šūvio 
aidas nuaidėjo aplink visą 
pasaulį, čia pirmas patriotas, 
revoliucionierius Davis krito 
kovoje prieš Anglijos tironi
ją. Jis, žinoma, nebepasakys, 
ir nesvarbu, kas paleido pir
mąjį šūvį — Amerikos patrio
tas ar Anglijos raudonskver-
nis. Bet svarbu, kad revoliu
cionieriai laimėjo ir raudon- 
skverniams skvernus apkar-
pė.

Concord miestelis tik 20 
mylių į vakarus nuo didmies
čio Bostono. Stambioji pra
monė jį aplenkė. Čia nėra 
fabrikų, dangoraižių, nei di
džiosios pramonės centrų. 
Mažai jis pasikeitęs nuo tų 
laikų, kai Amerikos patriotai 
kovėsi su anglais. Tačiau gry
nojo kraujo jankių miestelyje 
matosi mažai. Jo gyventojai 
daugumoje yra ateivių vai
kai. Apylinkėje tarpe Naujo
sios Anglijos kalnelių, ežerė
lių ir žalumynų smulkioji bur
žuazija turi puikias rezidenci
jas, bet pačiame miestelyje 
jų nesimato.

Su geriausiais linkėjimais,
A. P. Gabrėnas

ONĖ JUŠKIENĖ

Baltija
Melsvos jūros bangos 
Plaka baltą smėlį, 
Mesdamos į krantą 
Gelsvą gintarėlį. 
Gintarėliai puošia 
Lietuvaičių rūbą, 
O bangelės jūros 
Vis į krantą skuba. 
Lengvos valtys supas 
Baltijos bangose, 
Žali pušynėliai 
Jos pakrantėj ošia. 
Lieknos pušys stiebės 
Sakeles pakėlę, 
Čia mes esam gimę 
Čia mūs tėviškėlė. 
Lietuvos šalelė 
Bočių numylėta, 
Tiek dainų dainuota 
Ir posmų sudėta. 
Myliu tėviškėle 
Tavo melsvą jūrą, 
Žalią miško skarą, 
Baltą miesto mūrą. 
Kai saulutė leidžias 
Baltijos bangose, 
Tokiu gamtos grožiu

Portugalijos 
prezidentas

Antonio Ramalbo Eanes
Lisbon. — Praeito sekma

dienio balsavimuose Portuga
lijos prezidentu išrinktas ge-
nerolas Antonio Ramalbo 
Eanes. Už jį paduota 65 pro
centai balsų. Kiti kandidatai 
gavo po daug mažiau. Komu
nistų kandidatas Pato tegavo 
8 procentus balsų.

Jungtinėse Am e r 
stijose pažangiųjų 
veikloje didelę k 
reikšmę priduoda d< 
nio pobūdžio chor; 
repertuaruose at sisj 
dies dainos, darbo 
buitis, meilė L) ei u v 
rūs vertimai dainų, 
bei miuziklų.

Dėka atsidavus 
mokytojų, skirtingi 
rikos kolonijose pe 
mešius skambėjo ii 
parengimuosi* lietu1 
na. Savu laiku Pirn 
gūžės proga lietuvi 
nuaidėdavo ir Ne 
gatvėmis.

Galima išvardinti 
chorvedžių, kurie 
chorams įvairiose k 
bet šiuo kartu prav< 
minti muziką — kon 
ir chorvedį Vladą 
Žuką, kuriam šių m< 
džio 24 dieną sukak 
amžiaus, kuris gyv 
doje ir pastarui 
akompanuoja pian 
Mylėtojų Chorui, S 
burg mieste.

Vlado Žuko var 
kam seniai žinomas 
lūs, tylus ir nesiauk 
savo nusistatymą 
ieško. Choristai, da 
jo vadovybės, prisi 
dą kaipo energingą 
ta disciplina mokyt 
gerbė ir didžiavosi 
gaiš kultūriniais da 

\do veiklumas muzil 
\se pasireiškė d 
prieš Antrąjį paša 
ir jo meno nuopeln 
neišdildomais paža 
tuvių istorijoje.

Vladas Žukas 
metais, Ukrainoj 
miesto apylinkėje, 
vėl is Jonas Žukas, 
no fabrike, priklau 
nėję sąjungoje ir 
geresnę darbo žm< 
lę. Prasidėjus rex 
judėjimui, plieno 1 
po uždarytas ir Jo 
pačiais metais i j 
Ameriką. Po dveji 
Iena Žukienė su s 
du atvyko į J Al 
Šeima apsigyveno 
ton, N. Y.

Muzikos talentai 
dar pradėjo reikš 
tėję. Tėvai, pasted 
pašaukimą, leido 
piano privačiai 
Frances Frank, ir 
pas jį pradėjo reiks 
nis troškimas. 1J 
aukštesniąją mok 
das sukūrė savo pi 
n j - - kompoziciją, 
Binghamton Ceri 
School, ir už t ai ta 
notas.

Binghamtone J< 
Iena Žukai priklau 
žangiųjų lietuvių < 
ir savo sūnų Vlad| 
pačios galvosenos 
nas būdamas. \ 
akompanavo pianl 
pažangiųjų lietuvį

t
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AIŠKŲ
)rauge, 
nano 80-asis gim- 
į praleidžiu Con- 
Mėnesio pradžio- 
;ykla MIT minėjo 
tų klasės 50 metų 

aš daly v a vau. 
no klasės kolegos 
metus už mane 

bau jau trečdalio 
ųjų tarpe. Kai 
ji jau pražilę ir 
uosi. Bet yra dar 
lančių.

namo (Miami, 
u Concord ilgės
ią, kaip žinoma, 
‘tų sužėrėjo pir- 
kos revoliucijos 
a pirmojo šūvio 
j jo aplink vis^ 
>irmas patriotas, 
rius Davis krito 
Anglijos tironi- 

la, nebepasakys, 
kas paleido pir- 
kmerikos patrio- 
os raudonskver- 
bu, kad revoliu- 
nėjo ir raudon- 
ikvernus apkar-

liestelis tik 20 
us nuo didmies- 
Stambioji pra- 

mkė. Čia nėra 
:oraižių, nei di- 
monės centrų. 
;ikeitęs nuo tų 
erikos patriotai 
ais. Tačiau gry- 
nkių miestelyje 

, Jo gyventojai 
ra ateivių val- 
je tarpe Naujo- 
kalnelių, ežerė- 
4 smulkioji bur- 
ikias rezidenci- 
įme miestelyje

is linkėjimais, 
A. P. Gabrėnas
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Dainos ir muzikos keliais

New Yorko “Aido” choras su chorvedžiu Vladu Žuku — 1927 metais.

LAISVĖ _ a____ — 3-ias puslapis

bangos 
ėlį, 
antą 
U.
>šia
t>4, 
os 
ubą.
5 supas 
se,

>šia. . 
stiebės

'imę 
ėlė.

i, 
įuota
a.

R, 
irą, 
urą. 
Ižias 
e, 
rožių

alijos 
mtas

albo Eanes
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išrinktas ge

do Ramalbo 
luotą 65 pro- 
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ažiau. Komu- 
; Pato tegavo 
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Jungtinėse Amerikos Val
stijose pažangiųjų lietuvių 
veikloje didelę kultūrinę 
reikšmę priduoda demokrati
nio pobūdžio chorai, kurių 
repertuaruose atsispindi liau
dies dainos, darbo žmogaus 
buitis, meilė Lietuvai ir įvai
rūs vertimai dainų, operečių 
bei miuziklų.

Dėka atsidavusių chorų 
mokytojų, skirtingose Ame
rikos kolonijose per dešimt- 
mešius skambėjo ir skamba 
parengimuose lietuviška dai
na. Savu laiku Pirmosios ge
gužės proga lietuviška daina 
nuaidėdavo ir New Yorko 
gatvėmis.

Galima išvardinti visą eilę 
chorvedžių, kurie vadovavo 
chorams įvairiose kolonijose, 
bet šiuo kartu pravartu prisi
minti muziką — kompozitorių 
ir chorvedį Vladą (Walter) 
Žuką, kuriam šių metų balan
džio 24 dieną sukako 70 metų 
amžiaus, kuris gyvena Flori
doje ir pastaruoju laiku 
akompanuoja pianu Dainos 
Mylėtojų Chorui, St. Peters
burg mieste.

Vlado Žuko vardas daug 
kam seniai žinomas. Jis kuk
lus, tylus ir nesiaukština, turi 
savo nusistatymą ir žino ko 
ieško. Choristai, dainavę prie 
jo vadovybės, prisimena Vla
dą kaipo energingą, su griež
ta disciplina mokytoją. Visi jį 
gerbė ir didžiavosi jo sėkmin
gais kultūriniais darbais. Vla
do veiklumas muzikos baruo
se pasireiškė daugiausia 
prieš Antrąjį pasaulinį karą 
ir jo meno nuopelnai pasiliks 
neišdildomais pažangiųjų lie
tuvių istorijoje.

Vladas Žukas gimė 1906 
metais, U kr ainoje, Odesos 
miesto apylinkėje, kur jo tė
velis Jonas Žukas, dirbo plie
no fabrike, priklausė profesi
nėje sąjungoje ir kovojo už 
geresnę darbo žmogaus būk
lę. Prasidėjus revoliuciniam 
judėjimui, plieno fabrikas ta
po uždarytas ir Jonas tais 
pačiais metais išvažiavo į 
Ameriką. Po dvejų metų He
lena Žukienė su sūneliu Vla
du atvyko į JAV, ir visa 
šeima apsigyveno Bingham
ton, N. Y.

Muzikos talentas pas Vladą 
dar pradėjo reikštis jaunys
tėje. Tėvai, pastebėję sūnaus 
pašaukimą, leido jį mokytis 
piano privačiai pas prof. 
Frances Frank, ir čia tuojau 
pas jį pradėjo reikštis kūrybi
nis troškimas. Lankydamas 
aukštesniąją mokyklą, Vla
das sukūrė savo pirmąjį kūri
nį -- kompoziciją, himną dėl 
Binghamton Central High 
School, ir už tai tapo apdova
notas. $

Binghamtone Jonas ir He
lena Žukai priklausė prie pa
žangiųjų lietuvių organizacijų 
ir savo sūnų Vladą mokė tos 
pačios galvosenos. Dar jau
nas būdamas, Vladas jau 
akompanavo pianu solistams 
pažangiųjų lietuvių parengi-.

muose, o vėliau, devyniolikos 
metų amžiaus, jis jau perėmė 
vadovauti ten esantį Aušros 
CĮiorą, sumokydamas opere
tes “Malūnininkas ir kamin- 
krėtis” ir “Sylvia”. Tačiau 
neilgai jis šį chorą vadovavo, 
nes jį viliojo nauji muzikos 
siekimai. Už metų laiko, pa
ragintas newyorkietes solis
tės Margaretos Cesnavičiū- 
tės, kuri dalyvaudavo “Auš
ros” choro koncertuose Bin
ghamtone, Vladas atvyko į 
New Yorką ir pradėjo vado
vauti Aido Chorą.

New Yorko miestas vilioja 
kiekvieną talentingą jaunuolį 
siekti naujų horizontų. Čionai 
buvo gera proga Vladui tęsti 
toliau privačiai muzikos ir 
kompozicijos pamokas pas 
prof. Edward Truman. Apart 
pamokų, jis mokė Aido Chorą 
ir kjtų artimų miestelių pa
žangiuosius chorus.

Nuo 1925 mėtų iki, 1931 
metų Vladas Žukas buvo la
bai užimtas chorvedyste ir 
važinėjimu su operetėmis po 
kitas lietuvių kolonijas. Tuo 
laikotarpiu jis vadovavo Aido 
Chorą Brooklyn, N. Y., su- 
mokindamas operetes: “Bai
lus daktaras”, “Paulina” ir 
“Grigutis”, su kuria pasirodė 
New Haven, Conn., kolonijo
je. Mokino LyrOs Chorą Mas- 
peth, N. Y., pastatydamas 
operetę “Pepita” ir Sietyno 
Chorą Newark, N. J., sumo
kydamas operetę “Sylvia”, 
kuri, jam atrodo, pasisekė 
geriausiai iš meninio taškare- 
gio.

Tuo pačiu laikotarpiu Vla
das Žukas taip pat vadovavo 
Bangos Chorui, Elizabeth, N. 
J.; Pirmyn Chorui — Great 
Neck, N. Y. ir Bangos Chorui 
— Paterson, N. J. Mokinant 
šešis chorus vienu laikotar
piu, reikėjo stropiai darbuo
tis kiekvieną vakarą savaitė
je, o šeštadieniais ir sekma
dieniais vykdavo koncertai, 
mitingai bei piknikai, kuriuo
se vienas ar kitas choras 
dainuodavo. Apart to, Vladas 
mokė dvejus metus Aido 
Chorą Detroit, Mich, sumo
kydamas operetę “Pepita”.

Vladas entuziastiškai dirbo 
visuose muzikos baruose. Jis 
davė didelį kultūrinį įnašą, 
sumokydamas operetes ir, be 
to, 1934 metais jis vadovavo 
vyrų oktetą “UFA” Brook
lyn, N. Y. ir vyrų chorą — 
Kearny, N. J., su kuriuo 
koncertavo lietuviškoje radi
jo valandoje vienerius metus 
per WHOM, Jersey City ra
dijo stotį. Taip pat po jo 
vadovybe Brooklyno Aido 
Choras ir vyrų oktetas 
“UFA” įdainavo plokšteles po 
etikete ‘'‘Columbia Record 
Co.”, New Yorke.

Regis 1928 metais, New 
Yorke Gegužės Pirmosios 
šventės proga, demonstraci
joje dalyvavo Sietyno ir Aido 
chorai, 0 vakare įvyko viešas 
mitingas ir koncertas didžia
jame New Yorko Madison

Square Garden, kur koncer
tinę programos dalį atliko 
abudu chorai Vlado Žuko va
dovybėje, kur 20,000 žmonių 
klausėsi lietuviškų chorų, at
liekant tarptautines ir lietu
viškas dainas.

Mokinant Sietyno Chorą, 
Vladas Žukas susipažino ir 
susijuokė su choriste Milda 
Stanelyte, kurios tėveliai 
taip pat buvo veiklūs pažan
giečiai.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Vladas buvo pašauktas 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
kariuomenėn, kuri tuomet 
kariavo prieš nacius Vokieti
joje, Belgijoje, Luxemburge, 
Prancūzijoje ir Anglijoje. 
Ten Vladas pėstininkų 83-čio- 
je divizijoje, kovojo prieš 
fašistus keturiuose mūšio žy
giuose ir tapo du kartus 
sunkiai sužeistas. Už narsu
mą kovos lauke, jis tapo ap
dovanotas su “Purple Heart” 
ir “Bronze Star” medaliais. !

Karui pasibaigus, tapo įs
teigtą 16-sios divizijos G. I. 
(pėstininkų) konservatorija 
Bamberg mieste, Vokietijoje. 
Turint chorvedžio specialy
bę, Vladas buvo pakviestas 
konservatorijos direktorių 
tarybon, kurioje buvo žymių 
muzikos žinovų, ir dėka jų 
patarimų, Vladas dar giliau 
ištobulirio savo muzikinį žino
jimą.

Konservatorijoje Vladas iš
buvo metus laiko, atsigavo 
nuo karo pergyvenimų ir su
kūrė anglišką dainą “Phan
tom Paradise”, kuri vėliau 
buvo išleista Amerikoje “Su
perior Melodies Co.” leidyk
loje, Chicago, I1L O dr. J. J. 
Kaškiaučius išvertė dainos 
žodžius į lietuvių kalbą. Net 
ir dabar St. Petersburg Lith
uanian Senior Citizen klube 
dažnai išgirstame solistus 
dainuojant šią žavią melodiją

Sugrįžęs namo į JAV, Vla
das Žukas apsigyveno Eliza
beth, N. J. Dėl pašlijusios 
sveikatos, jis negalėjo tam
priau įsitraukti į meninę vei
klą taip, kaip dirbo prieš 
karą. Bet sutiko būti LMS 
Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro komitete, surengimui 
festivalio 1946 metais Chica
go, Ill., kur jisai dalyvavo su

Muzikas-chorvedys 
Vladas Žukas

Sietyno Choru ir kartu su 
kitais ten suvažiavusiais 
chorvedžiais sudarė festivalio 
dainų programą. Taip pat jis 
buvo LMS vasarinių kursų, 
kurie vykdavo Worcester, 
Mass. Apart to, Vladas yra 
LDS ir LDLD ilgametis na
rys.

Muzikos troškimas lydėjo 
visą Vlado Žuko dvasinį gy
venimą, tačiau iš to jis nega
lėjo pragyventi. Jis dirbo 
vitrinų dekoratorium didžio
siose krautuvėse Elizabeth, 
N. J. Išdirbęs 29 metus, jis 
išėjo į pensiją ir jau 5 metai 
gyvena Gulfport, Florida, 
kur yra įsijungęs į pažangiųjų 
lietuvių kultūrinę veiklą. Žie
mos laiku atvykę iš šiaurės 
dainininkai repetuojasi Vlado 
namuose, prisirengdami dai
nuoti L. S. C. klube. Pasimai
nydami sU mūsų gabiąja pia
niste Helen Janulyte, juodu 
akompanuoja Dainos Mylėto
jų Chorui ir solistams.

Sveikiname Vladą Žuką su 
70-uoju gimtadieniu, linkėda
mi geriausios sveikatos ir 
sėkmingos kūrybinės nuotai
kos. H. Feiferienė

PAŠTO PATARNAVIMAS 
PABRANGO 333 procd

Paimkime paprastą laišką. 
Prieš 20 metų jo pasiuntimas 
kainavo tik 3 centus. O šian
dien Įjau net 13 centų.

Štai koks buvo kilimo pro
cesas:

1957 3
1958 4
1963 , 5
1968 6

. 1971 8
1974 10
1976 13

Vadinasi, pabrango dau
giau kaip keturis kartus, ar
ba 333 procentus!

MŪSŲ SVEIKATOS 
APSAUGOS REIKALAIS

Chirurgijos naujovė
■ ' ' ' l i Į '•--I"' • c . '

Medicininį terminą “embo
lija” (kraujagyslių ar limfos 
takų užsikimšimas) mes pa
prastai įpratę sieti su labai 
rimtais pavojais žmogaus 
sveikatai, net gyvybei. O štai 
Vilniaus klinikinės ligoninės 
intrakardinių tyrimų labora
torijoje — priešingai — em- 
bolui patikėtas gyvybės nešė
jo vaidmuo.

Specialistai gerai žino, pa
sakoja mums naujojo metodo 
autorius, laboratorijos vedė
jas, medicinos mokslų kandi
datas E. Kosinskas, kad sėk
mingai atlikti auglio pakenk
to inksto operacijos praktiš
kai beveik neįmanoma. Aug
lio poveikyje čia susidaro 
toks patalogiškai tankus 
kraujagyslių tinklas, kad, vos 
palietus skalpeliu, prasideda 
nebesustabdomas kraujavi
mas. Nemaža ligonių žūsta ne 
nuo auglio intoksikacijos, o 
nuo kraujavimo. Sprendžiant 
šią problemą, ir gimė dirbti
nės embolizacijos metodas. Į 
inksto arteriją įvedamas ka
teteris, ir per jį suleidžiamos 
polistirolio ar kokios kitos 
indeferentiškos medžiagos 
granulės. Taip suformuotas 
embolas užtveria kraujui ke
lią. Negaudamas maisto, 
inkstas subliūkšta, apmiršta. 
Po paros galima visiškai sėk
mingai atlikti operaciją, pa
šalinti netikusį organą, visasJ 
funkcijas paliekant antram — 
sveikajam.

Dirbtinės embolizacijos 
metodas taikomas ir kitokių 
susirgimų atvejais, kai ligo
niai gresia didelio kraujavi
mo pavojus. Įvedus kafeterį, 
galima, pavyzdžiui, užkimšti 
net ir visai siaurutę krauja
gyslę, tuo sustabdant kraujo 
tiekimą tik į vieną konkrečią 
audinio zoną.

Esu įsitikinęs, pastebi E. 
Kosinskas, kad šis metodas 
gali būti taikomas ir da/ 
plačiau.

Vida Petrauskaitė
ELTOs koresp.

“LAISVEI“ IŠ BERLYNO

RAŠYTOJO VARDAS
LEONAS STEPANAUSKAS

Prie įėjimo į H. Zudermano parką. Iš kairės į dešinę: žurna
listas L. Stepanauskas, mokyklos direktorius G. Šmitas, 
profesorius V. Falkenhanas.

Pasikinkę bėruką (išvertus 
į 1976 metų pavasario kalbą: 
susėdę į mano mažą automo
bilį), mudu su Berlyno uni
versiteto profesoriumi Vikto
ru Falkenhanu ritamės auto
strada pietų link . . . Paskui 
paprastu asfaltuotu keliu per 
žydinčius paberlynės kaimus, 
kaip bebūtų keista — visai 
nenukentėjusius nuo mūšių 
prieš ketvirtį amžiaus. Tipiš
kai vokiškai tuščius, it iššluo
tus . . . Jei jau kas juda, tai 
nebent traktorius, velkantis 
kokią priekabą.

Lengva įsivaizduoti, kaip 
kitados čia važiavo arkliais. O 
mes ir važiuojame ieškoti 
anų laikų, kai čia riestaspran- 
džiai tempė vežėčias . . .

Po valandos kelio — Blan- 
kenzės kaimelis arti Trebino 
miesto. Na, jei jau du gandrai 
savo lizde nesijaudindami ant 
aukšto stogo snūduriuoja, tai

mažos paslapties . .". Kažko
kie biznieriai nupirko daug 
žemių ant Blankenzės ežero 
kranto, kad paskui brangiai 
pardavinėtų sklypus turtin
giems miestiečiams. Reikėjo 
“pirmojo “(vokiečiai vadina 
Zugpferd, tai yra “traukian
čiojo”) arklio. Pardavė gar
siam rašytojui šitą mažą rojų 
gana pigiai, kad jo vardu į 
apylinkes bankininkus, meni- 
ninkus-žvaigždes viliotų . . .

Parkas apleistas. Tarp su
lapojusių medžių dungso 
brangios statulos. “H. Zuder
mano kolekcijos” liekanos, į 
čia rašytojo atvežtos iš Pietų 
šalių. Net tikrus itališkus 
vartus savo sodui atvežė. Iš 
Venecijos . . . Reikėjo kipari
sų, bet paberlynėje jie neau
ga. Tai egles panašiai nukar- 
pinėjo. Eglės tokias šukuose
nas seniai nusimetė ir užmir
šo .. . Užtat grožio čia nema-

tikrai rasime tą truputį ieško
mos praeities! . .

Sustojame prie senų namų 
dideliame parke! (Įvažiuojant 
į kaimelį sutikta moteris iŠ 
karto teisingai nurodė, kur 
jie yra). Tai namas, kuriame 
paskutiniaisiais savo gyveni
mo metais čia gyveno “Lietu
viškųjų apysakų” autorius 
Hermanas Zudermanas (H. 
Sudermann).

Dabar tai mokykla. Bet 
lengva patikėti, kad pastatas 
daug dešimtmečių pergyve
nęs.

Šalia aukštų laiptų du amū
rai. Ant namo kaktos seno
viškas herbas. . .

Viskas atgyja, suskamba, 
kai nuo laiptų ima ristis moki
niai.

Greitai mokyklos direkto
rius Giunteris Šmitas vedžio
ja mus po parką, kurį kerpa 
upelės kaspinas. Įdomu klau
sytis pedagogo pasakojimo, 
nes jis patsai iš čia kilęs. 
Vaikystėje dar visa kas bylo
jo apie čia gyvenusį rašytoją. 
(H. Zudermanas mirė 1928 
metais).

“Lietuviškųjų apysakų” 
autorius ši namą įsigijo šimt
mečio pradžioje. Jo vaikystė 
tolimoje r Šilutėje Klaipėdos 
krašte jau buvo beveik už
miršta. Seniai ir knyga apie 
Lietuvos Kuršių marių pa
krančių žvejus išleista (1917e 
m.). H. Zudermanas jau buvo 
tapęs madingu, didmiesčių^ 
publikos skoniui pataikaujan
čių rašytoju. Užtat ir pinigų 
daug turėjo, jei tokį namą 
Berlyno pašonėje pirko (kitą 
turėjo pačiame mieste; dabar 
tatai Vakarų Berlynas; ten 
mažas jo vardo muziejus). 
Kaip dabar sužinome, būta

ža. O nauji laikai ilgokai 
nesuspėjo susigaudyti šitoje 
painavoje.

Direktorius atsiveda į mo
kytojų kambarį. Tokio moky
tojų kambario dar nesu ma
tęs .. . Sustingus šimtmečio 
pradžia. Ant sienos gerų me- 
Alininkų piešti H. Zudemlano, 
jo mamos portretai . . . Ir 
kitos rašytojo darbo kamba
rio relikvijos. Čia jis dirbo. 
Mokytojai prie ilgo stalo 
svarsto eilinius mokyklos rei
kalus. Atrodo, nepastebi ši
tos aplinkos. Bet profeso
riaus ir žurnalisti iš Berlyno 
atsilankymas verčia ir juos 
pakelti akis.

Vieni nesupranta, ko ir ko
dėl mes ieškome, kiti — daug 
žino apie Zudermaną. Kai 
imam kalbėti apie jo darbus, 
raštus, visų lūpose vis tie pat 
žodžiai: Lietuviškos apysa
kos.

. . . Visa tai, ką čia apra
šau, daug sausiau kartu su 
profesoriumi V. Falkenhanu 
pateikėme Berlyno universi
tete Vokietijos Demokratinės 
Respublikos mokslininkų-bal- 
tistų 34-tosios konferencijos 
metu.

Be literatūros žinovų audi
torijoje sėdėjo Blankenzės 
kaimo bei mokyklos atsto- 
vas-vokiečių kalbos ir litera
tūros mokytojas. Darbe daly
vavo Drezdeno Aukštosios 
technikos mokyklos eksper- 
tas-architeklas.

Dienotvarkėje: H. Zuder
mano klausimas.

Mat, demokratinė Vokieti
ja nutarė atgaivinti senąjį 
parką; taip pat ir H. Zuder
mano atminimą įamžinti.

Suglaudus galima būtų šitą 
“bylą” taip atpasakoti.

H. Zudermanas labai daug 
ką parašė. Bet jo viso gyveni
mo piramidės Lietuviškosios 
apysakos (“Kelionė į Tilžę”, 
“Miks Bumbulis”). Pasakoji
mai apie “neturtingiausius 
tarp neturtingųjų” — tikri 
perlai. Juose “pirmą kartą 
pilnavertės literatūros rūbe 
. . . vokiečių žmonėms vie
ningai parodyta paprasta lie
tuvių liaudis” (akademiko 
Vilhelmo Girnaus, “Sinn und 
Form” vyriausiojo redakto
riaus žodžiai baltistų konfe
rencijos metu).

Šitas literatūros turtas da
bar ir atkreipė į H. Zuderma
ną akis.

Šiuo metu vykstantieji ty
rinėjimai rodo, kad, pasida
vęs mados ir pinigo žavesiui 
(H. Z. rašė scenos vaidinimus 
pagal sentimentalų pasiturin
čiųjų skonį), rašytojas vis 
tiktai negalutinai užgniaužė 
savo sąžinę . . . Jo prisimini
mų knyga kupina tokių prisi
pažinimų . . . Kai kur jis 
pakyla iki stebėtinai tvirto ir 
rąiškaus savo tuometinės ap
linkos kritiko lygio. Mirda
mas testamente užrašė: na
mus palieku neturtingiems 
menininkams.

Šiais laikais demokratinėje 
Vokietijoje, lygiai taip pat 
kaip ir visose socializmo šaly
se, kitaip remiami meninin
kai. Užtat numatyta “Zuder
mano parką”, o vėliau ir jo 
namus, susieti su “Kelionės į 
Tilžę” autoriaus vardu (čia 
mus pasiekė žinios, kad Lie
tuvoje, Šilutėje taipgi numa
toma pažymėti H. Zuderma
no vaikystės ir jaunystės vie
tas). Vietos žemės ūkio koo
peratyvo, Drezdeno universi
teto, Berlyno mokslininkų su
telktomis jėgomis^ pradeda
mas kurti kultūros centras, 
kuriuo naudosis paprasta 
liaudis. ‘ ~ *

. . . Matau Nemunu į Tilžę 
plaukiantį žveją . . . Vargas 
taip nualino žmogų, taip dva
siniai suluošino, kad jis pake
liui žada nuskandinti savo 
žmoną . . . Tilžėje (ano meto) 
žmonių akimis žvejas dar 
kartą pamato savo gyvenimo 
draugę. Kokia graži šita lie
tuvė! . . Žvejas net kitiems 
pavyduliauti ima . . . Jie 
plaukia namo Nemunu ... Iš 
to žibančio ir dailaus miesto, 
kur net “švariausieji” žavėjo
si moteriške iš paprasto žve
jų kaimo . . . Turi įvykti 
tatai, kas užplanuota, tai yra 
žmogžudystė . . . Įvyksta!! 
Bet kitaip . . . Žvejas audros 
metu gelbsti savąją žmoną, 
kurią šiandien, tai yra aną 
zudermaniškąją dieną Tilžė
je, taip karštai iš naujo įsimy
lėjo. Žvejas žūsta bangose. 
Žmona išgelbėta. Beje, po 
krūtine išnešios kūdikį, atgi
musios meilės vaisių.

Šitie paprasti Lietuvos žve
jai atėjo iš senųjų knygų ir 
kitos tautos autoriui — savo 
kūrėjui tvirtai sako: gyvenk 
laimingesnių palikuonių atmi
nime.

Ragino vakarus 
nebijoti Rytų

Londonas. — Čia praeitą 
savaitę lankydamasis Jungti
nių Valstijų sekretorius Kis- 
singėris ragino NATO šalis, 
tai yra kapitalistines šalis 
arba “Vakarus” nesibijoti 
lenktynių su Rytais arba so-' 
cialistiniais kraštais. Bet tik, 
girdi, mes turime išvien lai
kytis ir pėda pėdon žygiuoti 
nustatytu keliu. O tą kelią, 
kaip žinoma, joms nustato 
arba parenka Amerikos Vy
riausybės.

“Lietuviškųjų apysakų” autoriaus H. Zudermano namas
Blankenzės kaime.

Tokyo. — Grupė jaunų Li
beralinės Demokratų Parti
jos, kurios rankose yra da
bartinė Japonijos valdžia, na
rių pasitraukė iš partijos ir 
pradėjo' organizuoti n a u j ą 
partiją. Tai reiškia šios parti
jos skilimą.



4-tas puslapis

Kodėl ir kaip prieš 200 metu 
gimė Jungtinės Valstijos?

TOMAS PAINE
1737—1809

DR. A. PETRIKĄ

(Tęsinys iš praeito numerio)
James K. Hosmeris savo knygoje “Samuel Adams” 

(1887 m., p. 343) apie Tomo Paine darbus sako:
“ ‘Blaivus Protas’ ir ‘Krizė’ neabejotinai pabudino 

visuomenės sąmonę ir paskatino žmones griežtai rei
kalauti nepriklausomybės paskelbimo.”
T. Paine nebuvo vien teorinis saliono “revoliucijonie- 

rius.” Jis savo darbais įrodė, kad kova jam nebaisi, kad 
ant idėjos aukuro jis yra pasiruošęs aukoti net savo gy
vybę. 1776 m. jis stojo savanoriu į veikiančią .kolonistų 
kariuomenę ir drąsiai kariavo prieš Anglijos samdinius. 
Ties Fort Lee, N. J., jo dalinius sumušė skaitlįngesnė ir 
geriau ginkluota karaliaus kariuomenė. Jiems teko trauk
tis per užšalusias pelkes link Newarko. Ten jie sustojo 
ir ruošėsi mūšiui. Dalis Amerikos karių apleido Wash- 
ingtono armiją, nes “jų tarnybos laikas buvo išsibaigęs,” 
kiti pabėgo. Dezertyrų skaičius kasdien didėjo. Likusioji 
dalis irgi vargu buvo verta kariuomenės vardo, mūšiui 
netinkama: pusnuoge, išbadėjusi,., sušalusi. Buvo stoka 
ginklų, maisto ir šovinių. Buvo stoka ir karingos nuotai- 
taikos. Kovos laimėjimu maža kas tikėjo. Anglija turė
jo nemaža savo šalihinkų kolonijose—tai buvo jos penk
toji vora! šitie gaivalai kiekviena proga sukilėliams ken
kė, o ne padėjo. Turtingieji kolonistai parodė didelį šykš
tumą, nedavė sukilimui vesti pinigų. Nusivylimas stūksojo 
kiekviename kampe, kiekviename kryžkely. Jurgis Wash- 
ingtonas atvirai skundėsi bloga padėtim.

Tokioj tat atmosferoj T. Paine skuba savo vadui į pa
galbą. Jis rašo—karo būgnas jam stalo vietoj—kitą ma
nifestą, tik šiuo kartu jau ne įrodinėja nepriklausomybės 
būtinumą, bet šaukia kolonistus kovoti prieš užpuoliką, 
gelbėti patį revoliucijos reikalą. Jisai sako, jog būtų pražū
tinga pralaimėti taip sėkmingai pradėtą sukilimą, jog 
reikia jį tęsti iki laimingos pergalės, reikia aukoti viską 
laisvei ir nepriklausomybei—jis rašo “Krizę” (Crisis K:

“Dabar yra tie Jaikai, kuriais bandoma žmonių sie
la. Vasaros mėto karys ir giedrios dienos patrijotas 
šituo krizės metu nebenorės tarnauti savo kraštui. 
Bet tas, .kuris nebijo kovos dabar, yra vertas padėkos 
ir meilės visų šalies žmonių. Priespaudą, kaip ir pra
garą, nelengva nugalėti. Mus tačiau ramina viltis, bū
tent: juo sunkesnė kova, tuo garbingesnė pergalė. 
Ką mes įgyjam pigiai, tą menkai vertinam. Tiktai 
brangumas viskam duoda kainą. Dangus žino, kaip 
įkainuoti savo prekes. Iš tikro būtų keista, kad tok
sai šventas daiktas, kaip laisvė,—būtų pigiai įkai
nuotas .. . Širdis to, kuris nejaučia dabar,—yra negy
va : jo vaikų gyslomis tekės kraujas bailio... Aš 
myliu žmogų, kuris gali bėdoje šypsotis, kuris nelai
mėje rdnda sau jėgų ir kurio mintys jį drąsina... 
Tegu jie mane vadina maištininku, to aš nepaisau, ta
čiau aš velniškai kentėčiau, jeigu savo sielą pavers- 
čiau kekše, prisiekdamas ištikimybę tam, kuris yra 
lygus girtuokliui, kvailiui ir nieko vertam užsispy
rėliui . .. Tie, kurie nori džiaugtis laisve, turi, kaip 
vyrai, už ją ir kovoti.”

Tai taip kalbėjo T. Paine į Amerikos žmones! Stipriau 
neprabilo nei Rouget de Lisle į francūzus “Marselietės” 
žodžiais bei akordais, šito propagandos meistro žodis vei
kė amerikiečių širdis taip efektingai, kaip Washingtono 
kardas karaliaus samdytus skerdikus. Jisai, stovėdamas 
prie revoliucijos vairo, kaip Zigfridas prie žaizdro, kalė 
kovai ginklus. Kai tiktai amerikiečiams teko panešti ko
kia nors sunkenybė, T. Paine kalbėjo į juos nauju “Kri
zės” leidiniu. Revoliucinio karo metu jisai išleido 16 “Kri- 
zės*' numerių. (

Kiekviename svarbiame šios kovos žygyje mes randame 
T. Paine1 pėdsakų. 1777 m. sausio 21 d. Philadelphijos 
Saugumo Taryba siuntė jį tartis su Eastono (Pa.) indė
nais, kuriuos anglai buvo sukurstę prieš amerikiečius. 
Tų pačių metų bal. 17 d. Kongresas išrinko jį Užsienio 
Reikalų Komisijos sekretorium, kurio pareigas jisai ėjo 
iki 1779 m: sausio 6 d. T. Paine vykusiai išaiškino Silas 
Deane suokalbį apiplėšti šios šalies iždą.

1779 m. lapkričio 2 d. Pennsylvanijos Seimas išrinko A. 
Paine savo sekretorium, kurio pareigas jisai ėjo iki 1781
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m. pradžios. Jisai padėjo parašyti ir tai valstijai konsti
tuciją. "

1780 m. pavasarį Jurgis Washingtonas parašė Pennsyl
vanijos Seimui labai pesimistišką laišką, kuriame skun
dėsi nepakenčiama .kariuomenės padėtim. T. Paine tuoj 
davė sumanymą sukelti kariuomenei gelbėti fondą, į kurį 
jisai pats pirmutinis įnešė visas savo sutaupąs—$500. 
Paskubom tapo sukelta $1,500,000 fondas ir tais pinigais 
įkurta pirmasai nacionalinis šalies bankas.

1781 m. pradžioj Kongresas apskaitė, kad revoliucinio 
karo tęsimui reikia iš kur nors gauti $8,000,000. T. Paine 
pasiūlė prašyti Francūziją paskolos. Kongresas su pasiūly
mu sutiko ir tų pačių metų vasario mėn. pulkininkas J. 
Laurens ir T. Paine slaptai išplaukė iš Bostono į Fran
cūziją. Jų misijai pavyko ir rudenį juodu grįžo prikrautu 
laivu drabužiais bei kitomis karo reikmenimis ir 2,500,000 
livrų pinigais. Dėl tokios gausios paramos amerikiečių 
ūpas labai pakilo.

Veik kiekvieną svarbesnį revoliucinio karo žingsnį mes 
matome susietą su T. Paine vardu. Šiandien kiekvienas 
pažangus amerikietis pripažįsta, kad Tomo Paine vaid
muo nepriklausomybės kovų metu buvo nei kiek ne men
kesnis- -jeigu ir ne didesnis—kaip Jurgio Washingtono, 
Benjamino Franklino ar Tomo Jeffersono. Jisai visa šir- 
džia ir siela kovojo tol, kol anglų generolas Charles Corn
wallis pasidavė amerikiečiams ties Yorktownu.* Nuo 
šios, laimingai amerikiečiams išėjusios kautynės—anglų 
pralaimėjimai sekė vienas kitą, kol po dviejų metų šio 
krašto revoliucinė armija galutinai sumušė karaliaus sam
dinius.

NEPRIKLAUSOMA AMERIKA.
Galiau, po aštuonių metų karo ir bado, išaušo lauktoji 

valanda: 1783 m. bal. 18 d. Jurgis Washingtonas paskel
bė, kad kova jau baigta ir kad J. A. V. yra nepriklausoma 
šalis! Nušvito amerikiečių akys. Džiaugėsi pergalė \ir 
Tomas Paine. Paskutiniame “Krizės” num.* jis rašė:

“Laikai, kuriais buvo bandoma žmonių siela,—jau 
praėjo. Didžiausia ir pilniausia revoliucija, kokią tik 
pasaulis kada yra matęs, garbingai ir džiaugsmingai 
baigta.

Tačiau pereiti iš didžiausio pavojaus į saugią pa
dėtį, iš karo sąmyšio į ramią taiką, nors ir labai ma
lonią,—reikia laipsniškai derinti savo jausmus, idant 
visa tai suprasti. Net ir rimtis gali perblokšti, jeigu 
ji ištinka perdaug ūmai. Jeigu momentaliai sustotų 
ilgai siautusi audra, ji greičiau mus nustebintų/ ne 
kaip pradžiugintų ...

Nei vienas, sakau, kraštas nėra turėjęs tiek progų 
džiaugsmui, kaip šitas kad turi. Pati jo užuomazga, 
kaip bešvintantis rytas, buvo giedra ir daug žadanti. 
Jo tikslas buvo geras, jo principai teisingi ir libera
lūs. Jo temperamentas ramus ir griežtas... Ne 
kiekvienas kraštas (veikiausia, tokio visame pasauly 
nėra) gali didžiuotis tokia tauria pradžia. Net patsai 
Amerikos apgyvenimas yra revoliucijai būdingas.. . 
‘Amerikai nereikia gedintis savo gimimo, nė pasa
koti apie stadijas, kuriomis ji iškilo ...

Amerikos reikalas padarė mane rašytoju, šitas rei
kalas užgavo mano sąmonę taip skaudžiai, ir kraštas 
man atrodė esąs tokiame pavojuje, kada jisai bandė 
visai neįmanomu ir nenatūraliu būdu susitaikinti su 
tais, kurie buvo pasiryžę jį sunaikinti... jog aš, taip 
jausmų paveiktas, nebegalėjau tylėti...

Bet karo vaizdai jau baigti ir kariai ruošiasi grįžti 
namo ir geresniems laikams, todėl ir aš baigiu šią 
temą. Aš nuo pat pradžios nuoširdžiai sekiau revo
liuciją visais jos posūkiais bei vingiais. Ateityje, ne
žiūrint kokioj šaly aš būsiu, visuomet su garbe prisi
minsiu tą vaidmenį, kurį man teko vaidinti, ir dėko
siu gamtai bei apvaizdai už duotą man galimumą 
būti bent kiek ^monijai naudingu!”
Taigi sunkiausiu šitam kraštui metu T. Paine buvo ko- 

losalė figūra. Jo nuveikti darbai Amerikos nepriklauso
mybei ir laisvei yra monumentalūs. Tačiau kaip tragiškai 
iš jo pasityčiojo istorija, kaip begėdiškai jį nuskriaudė 
tūli žmonės,^su kuriais jisai dirbo! Rodos, lųad tokio nuo
širdaus nepriklausomybės vyndaržy darbininko gyvenimą 
turėtų žinoti kiekvienas šios šalies kūdikis. Deja, taip 
nėra! Jo biusto nėra garbės salionuose, jo gimimo dienos 
niekas nešvenčia, niekas jo vardo nemini patriotinėse su
kaktyse. Net mokyklų istorijos tekstuose jo vardo nėra. 
Philadelphijos Fairmount Parko Valdyba per penkis 
metus svarstė—leisti statyti Tomui Paine paminklą parke, 
ar ne? Ir va, 1942 m. birželio 12 d. Valdyba specialiam 
paminklo komitetui davė galutiną atsakymą—NE! Parko 
Valdyba pripažino Tomo Paine nuopelnus Amerikos revo
liucijai, tačiau paminklo statyti, vis tik neleido, mat, “jo 
raštai rodo jį ateistu buvus.” Kokia karti gyvenimo ironija! 
O juk jis buvo tasai tikrasis laisvės varpas, kurio balsas 
skambėjo ne kokioj vienoj varpinyčioj, bet visoje 13-koj 
Amerikos Kolonijų! Betgi ateitis yra jo. Jį gerbia ir at
mena viso pasaulio pažangioji darbininkija. Tomo Paine 
vardas kada nors iškils, kaip tasai pasakiškas Feniksas iš 
žemės, ir sužibės visai nauja, dar nematyta skaistybe!

* (Bus daugiau)

Pietų ir Šiaurės Vietnamas istoriniame 
susivienijimo procese

Hanoi. — Šiuo laiku Šiau
rės Vietnamo sostinėje posė
džiauja ir svarsto abiejų ša
lies dalių susivienijiipą nese
niai išrinktas Socialistinės 
Vietnamo Respublikos sei
mas. Manoma, kad seimas 
nutars padaryti Hanojų ir 
apvienyto Vietnamo sostine.

Seimas susideda iš 493 na
rių. 249 nariai buvo išrinkti 
Šiaurės Vietname, o 243 Pie
tų Vietname. Jis turi nusta
tyti šalies apvienijimo kursą

ir sudaryti vieną visam kraš
tui vyriausybę. Seime dele
gatų ūpas labai aukštas ir 
viltingas. Po tiek daug metų 
padalijimo, pagaliau vietna
miečių tauta apsivienija ir po 
socializmo vėliava žygiuoja 
pirmyn į šviesų ir laimingą 
rytojų. Tai nebus lengva, nes 
kraštas labai sugriautas ir 
pareikalaus daug pastangų ir 
energijos jį atstatyti. Ir tik 
tada pradėty statyti naują 
socialistinį gyvenimą.

Jau ir Kentucky valstijoje laimėta

Penktadienis, Liepos [July] 2, 1970

Vėl Lietuvos moksli-

Penktadienis. Liepos ĮJ

KANAI

Jarvis Tyner Gus Hall
New Yorkas. — Gautas oficialus prahešimąs, kad 

Kentucky valstijos valdžia priėmė piliečių parašus ir 
pripažino Komunistų Partijos kandidatams Gus Hali ir 
Jarvis Tyner teisę būti prėzidentiniuose rinkimuose 
lapkričio 2 dieną kandidatų sąraše. Tai jau antroji 
valstija pripažįsta komunistams tą teisę. Pirmoji buvo 
New Jersey valstija.

i
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Iš knygos bičiulių veiklos
Neperseniai įsisteigusi Lie

tuvos Knygos bičiulių draugi
ja plečia savo veiklą. Panevė- 
žyje sužvilgo plakatai: 
“Ateistinės knygos dienos”. 
Ateistinių dienų atidarymas 
Panevėžio rajone įvyko Me
lioracijos statybos montavi
mo valdybos erdvioje salėje. 
Skaitlingai susirinkus tikin
tiesiems ir ateistams į tribū
ną pakilo Vilniaus V. Kapsu
ko universiteto vyr. dėstyto
jas, respublikoje žinomas 
ateistas P. Pečiūra. Jis yra 
išleidęs 18 rhokslo populiari- 
zacijos knygų: “Dievai' palie
ka žmones”, “Šventi ir už
keikti akmenys”, “Tradicijos 
vakar ir šendien” ir kt. Filo
sofas P. Pečiūra kalbėjo apie; 
tas problemas, kurias iškėlė 
naujoje knygoje “Šventė ir 
jos komponentai”, t. y. apie 
naujus papročius ir tarybinės 
tradicijas, apeįgų ir pramogų 
pravedimo būdus ir metodus. 
Su dideliu susidomėjimu bu
bo sutiktas literatas B. Jau
niškis, knygų “Misionieriai 
tarp indėnų”, “Dievo praradi
mas”, “Žmonės su abitais” 
autorius. Rašytojas sustojo 
ties savo nauju rinkiniu “Ma
žoji paslaptis”, kuriame pa
vaizdavo buvusius kunigus, 
vienuolius, praradusius dievą 
ir tapusius ateistais. Klausy
tojų dėmesį prikaustė profe
sorius K. Daukšas, žinomas 
tokiomis knygomis, kaip “Nė 
žingsnio be deguonies”, “Ste
buklai mokslo šviesoje”, 
“Chemija be formulių” ir kt. 
Jis kėlė diskusinį klausimą 
dėl visuomenėje atsirandan

Iš kairės į dešinę: Filosofas Pečiūra, redaktorė T. Povilaity
tė, rašytojas B. Jauniškis, Panevėžio ateistų tarybos 
pirmininkas K. Uscila ir kt. prezidiumo metu. A. Poška

Paroda Lietuvoje

ninku svarbus įnašas
Vilnius. — Tarybų šalies 

elektroninės pramonės į mo- 
nės dešimtojo penkmečio 
pradžioje gavo naują — daug 
tikslesnį ir kur kas operaty
viau veikiantį prietaisą — 
vatmetrą. Tai beinertinis 
prietaisas, skirtas elektro
magnetinės energijos impulų 
galingumui matuoti. Prietai
są sukūrė Tarybų Lietuvos 
Mokslų akademijos Puslaidi
ninkių fizikos instituto ekspe
rimentinės gamyklos padali
nio darbuotojai.

Instituto padalinio, kuria
me veikia mechaninis bei 
puslaidininkių ir kuriamas 
trečiasis — radijo cechai, už
davinys — padėti operaty
viau ir ekonomiškiau taikyti 
gamyboje atradimus bei išra
dimus, racionalizacinius pa
siūlymus. Ga atliekami naujai 
sukurtų prietaisų tyrimai, pa
ruošiama konstrukcinė doku
mentacija. Be to, jis aprūpins 
instituto mokslinius sekto
rius technologine produkcija, 
gamins nestandartinę apara
tūrą, į vairius puslaidininkių 
tyrimo stendus.

Dešimtojo penkmečio me
tais padalinys išaugs į stiprią 
eksperimentinę gamybos ba
zę. Rikiuotėn stos technologi
nio centro korpusai su ce
chais superšvarioms gamybi
nėms operacijoms, konstravi
mo laboratorijomis.

Tarptautinis 
piknikas

Toronto. — Liepos 
Scevchenco Parke (Pal 
atsibus tarptautinis t 
piknikas. Visi taikos s; 
kai kviečiami dalyvauti.

Įvairios tautinės grup 
teiks savo tautinius r 
patiekalus. Bus meno is 
nių, literatūros, žaidirr 
vaikų.

Programa bus tikrai 
tautinė: bus kalbėtoja 
čiliečių, portugalų, is 
kipriečių, arabų, \ietr, 
čių, italų ir kitų organic 
Bus galima daug sužinot 
įvykius tose šalyse.

Pikniką rengia Gan 
Peace Congresso To 
Skyrius ir 20 įvairių et 
organizacijų.

Įžanga tikta) $2. Aute 
nuveš tuos, kurie net u r 
mašinų. Tuo reikalu t 
nuok it: 861 1163.

Montreal kronike
LIGONIAI

P. Jokšys turėjo antr; 
raciją Montreal Genera 
ninėj, kur neteko ant re 
jos.

E. Jakšienė plaudami 
panas, netikėtai įkišo r; 
griežimo volius. Buvo n 
ta į ligonine. Vienoje še 
skaudžios nelaimės. G re 
sveikti.
BAIGĖ MOKSLĄ

Vida Kaušylitė, j. A. 
šylu dukrelė, baigė !\ 
universitetą su gerais 
mėjimais. Pasirinko r 
tojos šaką.

Geros laimės.
APSIVEDĖ

L. Gabrievičiutė aps 
su V. Alinausku. Ves 
buvo puikios. Buvo atvy 
B. Simoneliai iš Kalifor 
Griciai ir daugiau sve< 
Chicagos.

Jaunieji išvyko pra 
medaus mėnesi.

Laimingo gyvenimo.
IŠVYKO

A. Mikulis išvyko į } 
sylvaniją į artimos gimir 
vestuves. K. Zižiunien 
vyksta su grupe liepos 1 
T. Lietuvą.

Linksmos viešnages.

MIRĖ
Birželio 12 d. mirė M 

košius, 76 m. Paliko nu 
me dvi dukreles ir sun 
šeimomis ir broli T. Del 
je.

Birželio 16 d. po sui 
ligos mirė G. Rot kinie (

Visi miestai 
finansinėje krizėje

Milwaukee. — Čia susirin
kę didžiųjų šalies miestų ma
jorai verkia ir x skundžiasi, 
kad jie giliausioje finansinėje 
krizėje ir nesuranda būdų jai 
nusikratyti. Visi žįūri į Wa- 
shingtoną pagalbos. Bet, kaip 
atrodo, Washingtonas nesi
skubina jiems ištiesti rankos, 
nes, kaip žinia, jis irgi pana
šioje bėdoje.

čių daiktų kultą: daiktas žmo
gui ar žmogus daiktui?

“Minties” leidyklos atsto
vas K. Trečiakauskas papa
sakojo apie naujas knygas, 
kurių dabar išleidžiama kelis 
kartus daugiau nei prieš kele
tą metų ir vis knygų stokoja
ma. Tai rodo visuomenės kul
tūrinio lygio didelį išaugimą.

Ateistinių knygų kūrėjai 
dar susitiko su Naujamiesčio, 
Miežiškių mokyklų moki
niais, “Lietuvos žemės ūkio 
technika” darbuotojais, Ra
guvos kolūkio žemdirbiais. 
Susitikimų metu vyko įdo
mūs koncertai, knygų paro
dos, veikė knygų kioskai.

ATEISTINĖ POPIETĖ 
DRUSKININKUOSE

Miesto vaikų biblioteka su
ruošė ateistinę popietę-susi- 
tikimą su žemiečiu ateistu, 
buvusiu 10 metų Kauno jėzui
tų vienuoliu Kazimieru Urbo
nu ir Vilniaus ateistų klubo 
“Ave, vita!” pirmininku B. 
Jauniškiu. K. Urbonas moki
niams ir jaunimui papasakojo 
ką jis pergyveno už vienuoly
no sienų, atskleisdamas reli
ginių dogmų klaidingumą, 
dabartinių vienuolių gudry
bes viliojant jaunimą Dsavo 
tarpą. B. Jauniškis kalbėjo 
apie jaunimo marksistines 
pažiūras ir jų formavimą, 
nušvietė Lietuvos bažnyčios 
dabartinius santykius su val
stybe respublikoje, komunis
tų partijos politiką religijos 
atžvilgiu. Atsakė į gausius 
mokinių klausimus.

Vilnius. — Lietuvos Val
stybiniame dailės muziejuje 
Vilniuje atidaryta Lenkijos 
dailininko Ježio Milerio grafi
kos paroda. Ježis Mileris — 
žinomas vario graviūrų meis
tras. Jis- taip pat lenkų pašto 
ženklų ir vertybinių popierių 
iliustracijų autorius. Parodos 
atidarymo proga į Vilnių at
vyko dailininkas Ježis Mile
ris. “Tiesos” inf.

Žygiuoja pirmyn
Ši Amerikos aktorė ir vei

kėja prieš kelias dienas sugrį
žo iš Angolos Respublikos. Ji 
parsivežė daug gražių, entu
ziastiškų įspūdžių. Sako, kad 
jinai rado Angolos darbo liau
dį optimiškai nusiteikusią. 
Savo darbščiomis rankomis ji 
atstato savo kraštą ir kuria 
sau naują laisvą, šviesų ryto
jų.

FRANCES WILLIAMS

TOROM
Reiškiame giliausią 

jos šeimai, mirus jos f
Taipgi reiškiame

Vinskienei ir šeimai, i
Gailimės nelėkusio:

TORONTO

Kaip ir viso pi 
jaunimo

Vilnius. — Birželio 17 
Lietuvos sostinės 35 osio 
dūrinės mokyklos aktų 
susirinko pedagogai, mol 
tėvai, paskutini kartą d<‘ 
tys mokyklinę uniformą 
turientai. Čia įvyko iškil: 
gas brandos atestatų p 
mas, kuris sutapo su jam 
mitingu už taiką.

Vaikinus ir merginas 
kelialapiais į gyvenimų 
ką įteiktomis brandos aa 
to knygelėmis nuo>irazia 
sveikino mokvt-' 
rius P. Kučą ik;..

Robertas KETURAKIS

Esu, jaunyste
Neatskaudėjo, neatsisapnavo 
Visi — ir skaudūs, 
ir sapnuojami, —
Žiedais baltavo
Ir naktim juodavo
Geri — kaip žydinčių

javų tyla, 
Blogi — kaip visos nuodėmės. 
Anksti prisėst šešėly obelies, 
Skaičiuot, kas dar išliko, tas 

išnyko. . .
Kol dar, širdie, nė vieno 

neprarast vilties, 
Mes su visais likimais esam 

lygūs!
Kol dar nepriimi, širdie, 

ramiai
Susitikimų ir išsiskyrimų, 
Visus kalnagūbrius praaugs 

namai,
Pilni jaukių bebaimių 

sutvėrimų, 
Kuriuos vadinam kartais 

viltimis . . .
Aš dar lig šiol esu, jaunyste, 

tavo.
Pasaulis, stebintis mane 

žvaigždėtom akimis.
Neatskaudėjo, 

neatsisapnavo.
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KANADOS ŽINIOS
rienc), apie 70 metų. Paliko 
nuliūdime sūnų Leoną ir duk
relę Albiną su šeimomis ir 
artimuosius bei pažįstamus. 
Velionė priklausė prie Sūnų 

atsibus‘urpūutinisTaikos Iir t’zu,ktuerų Mote'
piknikas. Visi taikos šalinin- į I?/.lubo lr dauglau organl‘ 
kai kviečiami dalyvauti.

Įvairios tautinės grupės pa
teiks savo tautinius maisto 
patiekalus. Bus meno išdirbi
nių, literatūros, žaidimų dėl 
vaikų.

Programa bus tikrai tarp
tautinė: bus kalbėtojai nuo 
čiliečių, portugalų, ispanų, 
kipriečių, arabų, vietnamie
čių, italų ir kitų organizacijų, j dies Balsas” užsidarė, visi 
Bus galima daug sužinoti apie ’ galvojome, kas bus dabar . . . 
įvykius tose šalyse. Bet mūsų kaimyne “Lais-

Pikniką rengia Canadian y vė” mus priglaudė ir davė 
Peace Congresso Toronto Į puslapį “Kanados žinios”. Bet 
Skyrius ir 20 įvairių etniškų i pasirodo, kad kai kurie tik 
organizacijų. , rankas nuleido ir laukia, kad

Įžanga tiktai $2. Autobusai kiti rašytų. Norėčiau žinoti, 
nuveš tuos, kurie neturi savo kur prapuolė Torontas, Lon- 
mašinų. Tuo reikalu telefo- 1 don, Ont., Vinipegas, Venku- 
nuokit: 861-1163. Rep. ; veris? Pavartoki! plunksną, 

nes esate laukiami. Vienas
I Montrealas negali viso pusla
pio užpildyti. Atsišaukit. •

Janina

Tarptautinis 
piknikas I

1Toronto. — Liepos 11 d. I 
Scevchenco Parke (Palermo) I 
atsibus tarptautinis taikos į

I zacijų.
I . Kilusi iš Salantų apylinkės, 
I Žemaitijos.

Į Kanadą atvyko 1930 me- 
j tais.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velionėms lai būna leng-

i va Kanados žemele.
PARAGINIMAS

Kai mūsų laikraštis “Liau-

Fairfield, Conn.
Birželio 20 d. įvyko graži 

išvyka, Conn. State Parke, 
Westport, Conn. Ši išvyka 
buvo rengta LDS 74-tos kp. 
vardu. Autingas prasidėjo 10 
vai. ryte. Svečiai pradėjo 
rinktis lėtai. Veikiausiai sve
čiai pabūgo lietaus, mat, tą 
rvta buvo ūkanota; oras 
drėgnas. Tokiu būdu ir sve
čių bei viešnių ne atsilankė 
tiek, kiek buvo tikėtasi. Ta-

| čiau, kurie čia dalyvavo, visi 
buvo pilnai patenkinti. Visi 
atsivežė labai gardaus maisto 
bei išsigėrimo, lengvaus ir 
stipresnio. Stalai buvo aps
čiai apkrauti įvairiais gardu
mynais. Malonu buvo tėmyti, 
atrodė, kaip vienos šeimos

I nariai. Visi geriausiame upe. 
i Visi maloniai linksminosi. I

Bendrai imant, tokia išvy
ka naudinga ir žmogaus svei- ’ 
katai, nes parkas pilnas dide
lių šimtamečių įvarios rūšies 
medžių. Visai priepat jūrų. 
Tokioje aplinkoje žmogus gali 
pakvėpoti geresniu, švarės-! 
niu oru.

Du dalyviai įteikė 74 Jęp. j 
dovaną kuri atnešė kuopai 27 :
pelno. Kuopos, vardu didelis į džios ir aukštesniais už ją. 
— nuoširdus ačiū. ,Man labai I 
gaila, kad neteko sužinoti jų 
vardai. Atsiprašau.

Turiu už garbę pažymėti, 
kad pas mus atsilankė dvi 
žymios ypatos iš New Yorko, 
tai dainininkas Viktor Becker 
ir žymioji Aido Choro moky
toja Mildred Stenslerienė. 
Laikau sau už garbę, kad 
turėjau progos paspausti 
jiems dešinę.

Rengimo komisija buvo: 
Jeane ir John Rigeley ir 
Amelia ir Walter Juskovič. 
Jie sunkiai ir nuoširdžiai dar
bavosi, kad šis gražus paren- 
gimėlis būtų geras, naudin
gas ir įspūdingas. Kuopos 
vardu jiems didelis, nuošir
dus dėkui. Šidlavos Žemaitis Į

Montreal kronika
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LIGONIAI
P. Jokšys turėjo antrą ope

raciją Montreal General ligo
ninėj, kur neteko aųtros ko
jos.

E. Jakšienė plaudama dra
panas, netikėtai įkišo ranką į 
griežimo volius. Buvo nuvež
ta į ligonine. Vienoje šeimoje 
skaudžios nelaimės. Greit pa
sveikti.
BAIGĖ MOKSLĄ

Vida Kaušylitė, J. A. Kau- 
šylų dukrelė, baigė McGill 
universitetą su gerais pažy
mėjimais. Pasirinko moky
tojos šaką.

Geros laimės.
APSIVEDĖ

L. Gabrievičiutė apsivedė ► Piknike buvo labai ^olimų

Parėmė "Laisvę"
Toronto. — Birželio 20 To

ronto Lietuvių Moterų Klu
bas turėjome išvyką (pikni
ką) draugų Cibirkų farmoje. 
Nors iš vakaro buvo prana
šaujama, kad bus lietus, bet 
sekmadienį buvo gražus oras 
ir piknikas gerai pavyko. Bu
vo apie 20 mašinų.

Sį pikniką mūsų klubas 
rengė specialiai paremti 
“Laisvę”. Už tai tam tikslui 
buvo sukelta $50. Pantus lai
mėjimams aukojo A. Vaičiu
lienė, R. Ragauskienė, M. 
Masionienė, A. Guobienė. 
Širdingai joms ačiū.

su V. Alinausku. Vestuves 
buvo puikios. Buvo atvykę A.
B. Šimoneliai iš Kalifornijos, 
Griciai ir daugiau svečių iš 
Chicagos.

Jaunieji išvyko praleisti 
medaus mėnesį.

Laimingo gyvenimo.
IŠVYKO > j

A. Mikulis išvyko į Penn-į 
sylvaniją į artimos giminaitės 
vestuves. K. Žižiūnienė iš
vyksta su grupe liepos 15 d. į | 
T. Lietuvą.

Linksmos viešnagės.

MIRĖ Į
Birželio 12 d. mirė M. Lu- j 

košius, 76 m. Paliko nuliūdi- ' 
me dvi dukreles ir sūnų su i 
šeimpmis'Tr brolį T. Lietuvo
je./

Birželio 16 d. po sunkios 
ligos mirė G. Retkiūte (File-

Tai Ana Jakob iš 
Vokietijos ir Ieva 
iš Chicagos. Tai

E. Laurusevičienės

viešnių. 
Vakarų 
Voveris 
draugės
sesutės dukros. Jos viešėjo 
pas draugus P. E. Laurusevi- 
čius, New Lowell, tad ta 
proga atsilankė Toronte ir 
mūsų piknike. Piknike taipgi 
dalyvavo Adelė Mikšienė iš 
Calgery, Alberta. Tai buvusi 
torontetė. Ji dabar svečiuoja
si' Toronte pas savo drauges. 
Žada pabūti Toronte kiek 
ilgiau.

Lai 
laiką
bėjome,/ pasivaišinome.

Beje, i mūsų klubas rengia 
kitą išvyką — pikniką. Jis 
atsibus toje pačioje vietoje 
rugpiūčio 1 d. Įsidėmėkite 
datą ir nepamirškite dalyvau
ti. A. Ylienė.

gražiai praleidome, 
ežiame ore. Pasikal-

TORONTO, ONT., CANADA
Reiškiame giliausią užuojautą draugei V. Masienei ir 

jos šeimai, mirus jos sūnui.
Taipgi reiškiame giliausią užuojautą draugei N. 

Vinskienei ir šeimai, mirus jos vyrui Pranui Vinskui.
Gailimės netekusios malonių tautiečių.

TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

Kaip ir vi so pasaulio, taip Lietuvos 
jaunimas trokšta taikos

7

Vilnius. — Birželio 17 d. į j — Jaunimui, — pasakė jis, 
Lietuvos sostinės 35-osios vi- j — ypač svarbu, kad dangus 
dūrinės mokyklos aktų salę | būtų giedras, kad karo šmėk- 
susirinko pedagogai, mokinių 
tėvai, paskutinį kartą dėvin
tys mokyklinę uniformą abi
turientai. Čia įvyko iškilmin
gas brandos atestatų įteiki
mas, kuris sutapo su jaunimo 
mitingu už taiką.

Vaikinui ir merginas su 
kelialapiais į gyvenimą — tik 
ką įteiktomis brandos atesta
to knygelėmis nuoširdžiai pa- j Abiturientai vieningai pasi
sveikino mokykM'; dH-kto- ■ rašė Stokholmo atsišaukimą, 
rius P. Kudvika.

la nedrumstų pirmųjų sava
rankiškų žingsnių, kad jie 
galėtų kūrybingai dirbti, gi
linti savo žinias.

Mitinge taip pat kalbėjo 
mokytojos V. Verbickienė ir 
V. Musijenko, tėvų komiteto 
atstovas J. Kairiūkštis, abi
turientės M. Trumpaitė, D. 
Paukštytė.

ELTA

Nepriklausomybės deklaracija
(Pabaiga iš 1 pusi.)

turėti, atstovybę įstatymdavystėje—teisės, kuri* neapsako
mai naudinga jiems .ir baisi tiktai tironams.

Jis saukė įstatymdavystės organų susirinkimus nepa
prastose, nepatogiose vietose, toli nuo jų rekordų ir ar
chyvų vietų, vien tiktai su tuo tikslu, kad 'įvarginimu 
privertus juos sutikti su jo (patvarkymais. >

Jis pakartotinai paleisdavo atstovų rūmus už tai, kad 
jie vyrišku drąsumu pasipriešindavo jo įsikišimams prieš 
žmonių teises. K

Taip paleidęs atstovų rūmus, jN atsisakydavo per ilgą 
laiką leisti išrinkti kitus atstovus; tuomi įstatymdavystės 
teise, kurios negalima sunaikinti, sugrįžo žmopėms abelnai, 
kad jie ją galėtų naudoti; tuo gi tarpu valstybė tapo iš
statyta į visus pavojus išorinio įsiveržimo ir vidujinių 
sukrėtimų.

Jis dėjo pastangas sulaikyti žmones nuo apsigyvenimo 
šiose valstijose, tuo tikslu trukdydamas įstatymus sve- 
turgimiams įsigyti pilietybę, atsisakydamas praleisti kitus 
įstatymus, padrąsinančius ateivybę į tas valstijas, ir pa
sunkindamas sąlygas naujų žemių įsigyti.

Jis kliudė teismadarystę, neįtikdamas su įstatymais, 
siekiančiais įsteigti teismų organus.

Jis padarė teisėjus priklausomais nuo jo vieno valios, 
taip dėl jų pasilaikymo vietose, taip dėl jų algų kiekio ir 
apmokėjimo. •

Jis įsteigė daugybę naujų valdiškų vietų ir siuntė josna 
govėdas valdininkų žmonėms varginti ir misti jų duona.

Jis taikos metu mūsų tarpe laikė nuolatines armijas be 
mūsų seimelių sutikimo. .•

Jis padarė kariškius.' nepriklausomus nuo civilinės val-

Jis susitarė su kitais pavesti mus jurisdikcijai, kuri yra 
svetima mūsų konstitucijai ir nepripažintai mūsų įstaty
mų; davė savo sutikimą jų tariamos įstatymdavystės 
aktams: Kad laikyti gausingas ginkluota^ jėgas mūsų 
tarpe; saugoti jas pagelba apgavingo teisimo nuo bausmių 
už bet kokias žmogžudystes, kurias jie galėtų atlikti prieš 
šių valstijų, gyventojus; atkirsti mūsų prekybą nuo visų 
pasaulio dalių; apdėti mus mokesčiais be mūsų sutikimo; 
atimti iš mūsų, daugelyje atsitikimų, prisaikintųjų teisėjų 
teismo patogumus; gabenti mus už jūrų teisimui už ta
riamus nusikaltimus; panaikinti laisvą angliškų įstatymų 
sistemą kaimyniškoje provincijoje, įsteigiant ten sauva- 
lišką valdžią ir praplečiant jos sienas, tuomi sudarant pa
vyzdį ir tinkamą priemonę įvedimui tokios pat neribotos 
savo valdžios ir šiose kolonijose; atimti mūsų čarterius, 
panaikinti mūsų vertingiausius įstatymus ir pamatiniai 
pakeisti mūsų valdžių formas; sulaikyti mūsų pačių 
įstatymdavystės ir paskelbti turinčiais galią leisti mums 
įstatymus visuose atsitikimuose.

Hartford, Conn.
Anna Krasnickienė iš mūsų 

tarpo išsiskyrė birželio 21 d. Į 
Ameriką buvo atvykus dar 
jaunutė būdama. Gyveno 
North Coventry, Conn. Tai 
buvo nuoširdi, susipratusi 
moteris. Priklausė prie LLD 
68 kuopos ir L. M. Klubo. 
Nebuvo tokio parengimo, ku
riame ji nebūtų dalyvavusi. O 
į spaudos parengimus visada 
atveždavo stambią dovaną 
“Laisvei”, kurią ji skaitė ir 
rėmė per daugelį metų. Ir 
abelnai rėmė pažangiąją vei
klą. Paliko liūdesyje sūnus 
Victor ir Frank ir penkis anū
kėlius.

Lai būna tau, drauge, leng
va Coventrio žemelė, o sū- 
nams ir anūkams nuoširdi 
užuojauta. ***

Laisvės Choras dabar atos
togaus iki rugpiūčio pabai
gos. Linkiu visiems choris
tams turėti linksmas atosto
gas, o rudenį vėl darbuotis su 
energija ir pasišventimu.

***
O. Miller nuėjo į ligoninę 

patikrinti savo sveikatą. Lin
kiu pilniausiai pataisyti svei
katą ir vėl linksmai dainuoti 
su visais, o, +**

Dar truputis prisiminimų 
(pavėluotai) apie Laisvės 
Choro koncertą, kuris įvyko 
gegužės 23 dieną. Tai buvo 
vienas iš geriausių. Visi pro
gramos pildytojai atliko savo 
pareigas kuo geriausiai. Pasi
rodo, kad daug darbo Jdėjo 
rengėjos-rengėjai ir publika 
jų triūsą gerai įvertino rąjnkų 
plojimu. Onutė Stelmokaitė 
iš Floridos tikrai buvo! to 
popiečio pažiba. Ji tikrai už
valdė mūsų jausimus. Didelis 
ačiū tau, Onute. Dainuok, 
mielęji, kur tik pi^oga pasitai
ko. Žmonės jus labai myli.

Širdingai ačiū New Yorko 
Aido Chorui ir jo mokytojai 
Mildred už atvažiavimą padė
ti programą išpildyti. V. K.

Haverhill, Mass.
Dainuosim — važiuosiu! 

Olympia Parkan. Atrodo, 
kad visai neseniai važiuoda
vome ir dainuodavome į viso
kius parengimus, o tų paren
gimų būdavo daug. O dabar 
jau visai kitaip. Visokie pa
rengimai sumažėjo.

Tai labai gerai, kad Wor- 
cesterio lietuviai rengia lie
pos 18 d. gera ir linksmą 
parengimą Olympia Parke, 
kuriame visuomet suvažiuoja 
žmonių iš plačios apylinkes ir 
visi praleidžia linksmai laiką 
su savo senais ir naujais 
pažįstamais. Tai ir šį kartą 
galėsime linksmintis ir pra
leisti linksmai laiką, laiką 
taip, kaip seniau.

Šiuo kartu gerai'darbuojasi 
Sametis Haverhill ir Kodys 
Laurence. Atrodo, kad mes 
dar pasirodysime, kad ir mes 
dar gyvuojame.

Pasimatysime Olympia 
Parke! Darbininkė

Brockton, Mass.
Birželio >12 dieną turėjome 

gražų pobūvį. Tai buvo Ados 
White gimtadienio atžymėji- 
mas ir išleistuvės į Tarybų 
Lietuvą. Ji vyksta į tėvų 
žemę aplankyti savo artimus 
gimines — Pečiulius Palango
je. Parkus, Vezenti ir Norkus 
Stripenių kaime.

Į pobūvį susirinko jos trys 
sūnūs, marčios ir anūkai. Su
dainavo jai “Happy Birthday” 
ir palinkėjo pasiekti savo 
tikslą ir laimingai sugrįžti.

Su ja kartu važiuoja jos 
anūke Adelain Moory.

Mieloji Ada paaukojo $10 
“Laisvės” palaikymui. Dide
lis jai ačiū. S. Rainard

Jis išsižadėjo čionai valdžios^paskelbdamas mus už jo 
apsaugos ribų ir vesdamas karą prieš mus.

Jis plėšė mūsų jūras, draskė mūsų pajūrius, degino 
mūsų miestus ir naikino mūsų žmonių gyvybes.

Šiuo laiku jis gabena samdytas svetimšalių armijas už- 
baigimuj mirties, naikinimo ir tironijos darbo, kuris jau 
prasidėjo su žiaurumu ir vyliugingumu, kokiam tolygų 
vargiai būtų galima rasti net barbariškiausiuose amžiuose 
ir kuris visiškai nedera civilizuotos tautos galvai.

Jis vertė mūsų piliečius, suimtus Į nelaisvę atvirose 
jūrose' imti ginklą prieš pačių savo kraštą, tapti savo 
draugų ir brolių budeliais, arba patiems žūti nuo jo 
rankos.

Jis kurstė tarpe mūsų vidujinius sukilimus ir stengėsi 
užtraukti ant mūsų pasienių gyventojų begailestingus lau
kinius indijonus, kurių žinoma kariavimo taisyklė yra žu
dyti visus, nežiūrint amžiaus, lyties ir padėties.
^įsuose tos priespaudos, laipsniuose mes didžiausio nu

sižeminimo žodžiais prašėme teisybės. Bet j mūsų pakar
totinus prašymus buvo atsakyta tiktai pakartotinomis 
skriaudomis. Valdovas, kurio kiekvienas veiksmas parodo 
jį esant tironu, netinka valdyti laisvus žmones.

Neigi mes pamiršome mūsų brolius britus. Mes laiks 
nuo laiko įspėjome juos apie jų parlamento pasikėsinipius 
praplėsti nepateisinamą savo jurisdikciją ant mūsų. Mos 
priminėme jiems apie mūsų čia atvažiavimo ir apsigyve
nimo sąlygas. Mes kreipėmės į jų prigimtą teisingumą ir 
kilnumą ir maldavome jų, vardan mūsų giminystės, išsi
žadėti tų uzurpacijų, kurios neišvengiamai veda prie nu
traukimo ryšių ir susisiekimo. Bet ir jie pasiliko kurčiais 
teisingumo ir mūsų giminystės balsui. Todėl mes turime 
pasiduoti būtinybei, kuri pareiškia atsiskyrimą, ir laikyti 
juos, kaip laikome visus kitus žmones, priešais kare, o 
draugais taikoje.

TUO BŪDU, mes, Amerikos Jungtinių Valstijų atstovai, 
susirinkę Generaliniame Kongrese, prašydami pasaulio 
Aukščiausiojo Teisėjo pritarimo mūsų tikslams, šių kolo
nijų gerų žmonių vardu ir autoritetu, iškilmingai skelbia
me ir pareiškiame, kad šios Jungtinės Kolonijos yra ir 
teisėtai privalo būti laisvos ir nepriklausomos valstijos; 
kad jos yra atsipalaidojusios nuo visokios pavaldinystės 
Britų sostui, ir kad visi politiški ryšiai tarpe jų ir Didžio
sios Britanijos valstybės yra ir privalo būti visiškai nu
traukti; kad kaipo laisvos ir nepriklausomos valstijos jos 
turi pilną galią skelbti karą, daryti taiką, sueiti į santar
vės, steigti prekybą ir atlikinėti visus kitus veiksmus ir 
žygius, kokius turi teisę daryti nepriklausomos valstybės. 
Šiai deklaracijai paremti, tvirtai pasitikėdami Dieviškos 
Apveizdos apsauga, mes bendrai vienas kitam pažadame 
savo gyvybę, turtą ir savigarbą.

Pasirašo:
JOHN HANCOCK

NEW HAMPSHIRE:
Josiah Bartlett, Wm., Whipple, Matthew Thornton. 

MASSACHUSETTS BAY:
Sami. Adams, John Adams, Robt. Treat Paine, Elbridge 
Gerry.

RHODE ISLAND:
Step. Hopkins, William Ellery.

CONNECTICUT:
jRoger1 Sherman, Sam’el Huntington, Wm.1 Williams, Oliver 

Wolcott.
NEW YORK:

Wm. Floyd, Phil. Livingston, Frans. Lewis, Lewis Morris. 
VIRGINIA:

George Wy^the, Richard Henry Lee, Th. Jefferson, Benja. 
Harrison, Ths. Nelson, Jr., Francis Lightfoot Lee, Carter 
Braxton.

NORTH CAROLINA:
Wm. Hooper, Joseph Hewes, John Penn.

PENNSYLVANIA:
Robt. Morris, Benjamin Rush, Benja. Franklin, John 
Morton, Geo. Clymer, Jas. Smith, Geo. Taylor, James 
Wilson, Geo. Ross.

DELAWARE:
Caesar Rodney, Geo. Read, Tho. M’Kean.

GEORGIA:
Button Gwinnett, Lyman Hall, Geo. Walton.

MARYLAND:
Samuel Chase, Wm. Paca, Thos. Stone, Charles Carroll 
of Carrollton.

SOUTH CAROLINA:
Edward Rutledge, Thos. Heyward, Junr., Thomas Lynch, 
Junr., Arthur Middleton.

NEW JERSEY:
Richd. Stockton, Jno. Witherspoon, Fras. Hopkinson, John 
Hart, Abra. Clark.

\

Naujas vadas

Frank Thompson
Washin^tonas. — Vietoje 

sušikomprotavusio ir pasi
traukusio Atstovų Rūmų Ad
ministracinio Komiteto pir
mininko vietos W. L. Hays, 
beveik vienbalsiai išrinktas 
atstovas Frank Thompson iš 
New Jersey valstijos. Šis 
postas laikomas labai svar
biu.

Įvairenybės
° “Ilgaplaukiai vyrai aptar

naujami paskutiniai” — tokie 
skelbimai dabar dažni Singa
pūro'parduotuvėse, draudi
mo kompanijose ir teatrų 
kasose. Negalėdama pasiek
ti, kad jaunimas savanoriškai 
atsisakytų nešioti pernelyg 
vešlias ir paprastai nešvarias 
šukuosenas, Singapūro mies
to valdžia pradėjo kampaniją 
“už tvarkingą šukuoseną”.

° Vieno Milano gydytojo 
priimamajame kabo toks 
skelbimas: “Labai prašau pa
cientus nepasakoti vienas ki
tam savo ligų ir jų simptomų., 
Man pernelyg sunku išskirs
tyti visus simptomus pagal 
priklausomybę”.
° Viešėjęs JAV prancūzų 

meno kritikas Klodas Viler- 
sas rašė: “Didesnė pusė šios 
šalies meno galerijų turi tik 
po vieną “originalą”. Tai pats 
galerijos savininkas”.

Binghamton, N. Y.
Mirus Katrinai Morkūnie

nei, gegužės 15 d., reiškiu 
gilią užuojautą jos sūnui Al
bertui ir jo šeimai ir visiems 
artimiesiems.

Jonas Vaicekauskas

NORTH COVENTRY, CONN.

Mirus

Anna H. Krasnickienei
1976 m. birželio 21 d.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnums ir 
anūkėliams.

O Jums, Anna, atlikus gyvenimo pareigas, linkime < 
ilsėtis ramiai.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS
Hartford, Conn.

BUENOS AIRES, ARGENTINA

MIRUS
t

Įžymiam Argentinos pažangiųjų lietuvių 
veikėjui, spaudos ir organizacijų darbuotojui,

Tadui Adamoniuit

Reiškiame gilią užuojautą “Vagos” laikraščio kolek
tyvui, velionio šeimai, giminėms, jo artimiems drau
gams ir bendražygiams.

Buvę argentiniečiai:
MONIKA ir ANDRIUS RAŠKAUSKAI 
HELENA ir ROBERTAS FEIFERIAI

z St. Petersburg, Florida
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Kodėl jis pašalintas?

Maurice H. Nadjari John F. Keenan

Iš Tarybų 
Lietuvos

Vilnius. — Tarybų Lietu
voje ruošimąsi Vilniaus Val-

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

WORCESTER, MASS.

PIKNIKAS, PIETŪS ir KONCERTAS

Spaudos naudai

TARP LIETUVIŲ Pramogų kalendorius

Palyginti dar jaunas advo
katas, New Yorko valstijos 
gubernatoriaus Carey paskir
tas specialiu prokuroru ištirti 
ir iškelti aikštėn plačiai kles
tinčią korupciją New Yorko 
mieste, ėmėsi darbo su didele 
energija. Ir jam pavyko su
rasti labai daug įvairių nusi
kaltėlių.

Bet prokuroras Maurice H. 
Nadjar padarė didelę “klai
dą”, kai pradėjo kaitinti New 
Yorko valstijos Demokratų 
Partijos pirmininką Mr. Cun
ningham. Jis ant savo galvos 
užsitraukė taip pat demokra
to gub. Carey rūstybę. Ir 
dabar žmogus turi eiti lau
kan!

Jo vieton gubernatorius
————————

paskyrė John F. Keenan tęsti 
Nadjari pradėtąjį darbą. Pa
gyvensime ir pamatysime . . 
Gal jis bus atsargesnis ir 
nekibs prie jo partijos ir 
valdžios aukščiausiose vieto
se sėdinčių korupcininkų . . .

V. A. CLEAN UP SERVICE

New and used furniture — 
bric-a-brac

Bought and sold
Call after 5 P. M. - 843-3823

Vinnie — Ann

Sutiko susimažinti 
algas

Long Island. — Labai retas 
atsitikimas, kad darbininkai 
ypač šiais infliacijos i^ kainų 
kilimo laikais kur nors Nutik
tų sau numušti algas. Betgi 
taip padarė Nassau-Suffolk 
apskričių 1,500 dailidžių. Jų 
unija priėmė samdytojų pa
siūlymą ne nukirsti algas 22 
procentais, bet ir dirbti ilges
nes valandas.

Dalykas, mat, tas, kad apie 
1,000 dailidžių šiandien netu
ri darbo. Samdytojų Building 
Trade Council pažadėjo juos 
aprūpinti darbujeigu visi šių 
rajonų dailidės dirbs ilgesnes 
valandas ir už gerokai suma
žintas algas.

stybinio Universiteto jubilie
jui: 1979 metais sukanka 400 
metų, kai buvo įkurtas šis 
garsusis mokslo ir kultūros 
židinys.

Sudarytas respublikinis 
komitetas. Jo pirmininkas — 
Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto sekretorius 
Lionginas Šepetys, pirminin
ko, pavaduotojas — Universi
teto rektorius Jonas Kubi
lius. Į komitetą įeina: Lietu
vos TSR Aukščiausios Tary
bos pirmininko pavaduotoja 
Leokadija Diržinskaitė, 
Mokslų Akademijos prezi
dentas Juozas Matulis, Res
publikos aukštojo ir specialio
jo vidurinio mokslo ministras 
profesorius Henrikas Zabu
lis, kiti įžymūs visuomenės 
veikėjai, kūrybinių organiza
cijų vadovai, mokslininkai 
profesoriai.

Jubiliejinio komiteto posė
dyje buvo pažymėta, kad Vil
niaus Universitetas (įsteigtas 
1579 m.) suvaidino žymų 
vaidmenį ne tik Lietuvos, 
Lenkijos, bet ir visos Rytų 
Europos mokslinės minties 
istorijoje. Tarybų valdžios 
metais universitete paruošta 
daugiau kaip 26 tūkstančiai 
aukštos kvalifikacijos specia
listų. Šiuo metu jame mokosi

Liet. Literatūros Draugijos 7-tą Apskritis ir 11 Kuopa 
rengia

Sekmadienį, liepos 18 d., 12 vai. 
OLYMPIA PARK

68 So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.
Parkas bus atdaras 12 vai., pietūs bus duodami 1 

vai. Dainų programa &us labai įvairi. Bus.dainininkų 
grupė iš New Yorko Aido Choro; taipgi dalyvaus 
vietiniai solistai Irena Janulienė ir Jonas Sąbaliaus- 
kas. Tikimės dar ir daugiau dainininkų solišuj iš New 
Yorko, o gal ir iš Hartfordo. Programą pradėsime 
anksti, tuojau po pietų.

Kviečiame visus lietuvius iš arti ir toli.
RENGIMO KOMITETAS

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

New Yorko miestas tokio 
spektaklio dar nebuvo matęs

Praėjusį šeštadienį Laisvės 
salėje po aidiečių pamokų iri 
LDS Centro valdybos posė-1 
džio įvyko jaukus pažmonys. I 
Bendrai visi susėdo prie pui
kiai paruoštu stalų, su įvai- Į 
riais skanumynais. Visi vaiši-1 
nomės ir linksmai praleidome 
kelias valandas.

Žinau, kad aidiečiai deta
liau aprašys šį pobūvį, bet 
man norisi paminėti ten bu
vusius kelis svečius bei daly
vius.

Buvo malonu pasikalbėti su Į 
LDS prezidentu Serve Gu-1 
gas, atvykusiu iš Detroito, su 
LDS Centro sekretore Anne 
Yakštis ir kitais LDS Centro ] 
nariais.

Smagu buvo susitikti tik ką 
sugrįžusius iš Lietuvos Salo
mėją Narkeliūnaitę, Onutę! 
Jozėnienę ir aidietį Mečislavą 
Hacinkevičių, kuris vyko su 
LLD pirmąja ekskursija šiais 
metais. Visi trys draugai 
džiaugėsi pamatę Lietuvą 
taip gražiai klestinčią.

Taipgi šioje puotoje daly
vavo jau mums gerai pažįsta
mas Povilas Binkis, kuris šį 
šeštadienį išvyksti į Vilniaus 
Universiteto vasarinius kur
sus šešioms savaitėm^. Povi
lo abu tėvai, kurie gyvena 
Chicagoje, gimę ir augę Ame
rikoje, bet Povilo meilė Lie
tuvos ir lietuvių kalbos nei 
kiek ne mažesnė už daugelio 
kitų, kurie ten gimė ir augo.

Ieva

LIEPOS 18 D.
LLD 7-ta apskritis rengia 

spaudos pikniką Olympia 
Park, 68 So. Quinsigamond 
Avenue, Shrewsbury, Mass, 
(prie Worcesterio). Pradžia 
12 valanda dieną. Pikniko 
reikalais rūpinasi LLD 11 kp. 
Worcester, Mass. Bus ir me
ninė programa.

Smerkia veto prieš 
Angolos respubliką

United Nations. — Jungti
nių Tautų sekretorius Kurt 
Waldheim viešai pareiškė di
delį apgailestavimą, kad 
Jungtinės Valstijos panaudo 
jo veto galią prieš jaunutę 
Angolos Respubliką ir tuo 
būdu jos aplikacija į Jungti
nes Tautas tapo atmesta.

Sis veto galios panaudoji
mas prieš išsilaisvinusią ir 
nepriklausomybę laimėjusią 
Afrikos šalį niekaip nepatei
sinamas. Toks mūsų vyriau
sybės ėjimas sukėlė didelį 
pasipiktinimą daugybėje pa
saulio kraštų, jau nekalbant 
apie socialistines šalis.

New Yorkas. — Mokytojų 
Federacijos prezidentas Al
bert Shanker praneša, kad 
labai greitoje ateityje būsią 
susitarta su miesto valdžia ir 
Apšvietos Taryba dėl naujo 
kontrakto. «

Mr. M. Rifkin, President of the old reliable firm

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
officially informs its numerous clients 

that the sending of

DUTY-PREPAID GIFT PARCELS 
to relatives in USSR

is continuing as it has been during the past 45 years.

Every parcel is insured.

There is nothing to be paid by the recipient.

The sending of a gift parcel is the best way to bring joy 
to your relatives for Easter.

Parcels are accepted in the following offices and 
branches:

Globe Parcel Service, Inc.
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.; (215]-925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

Tel.: [212] -725-2449

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 
(301)—DI2-2374
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 
(617)—268-8764
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 West Chicago Avenue
(312) —235-7788
CLEVELAND, OHIO 44119 
877 East 185 Str.
(216)—486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue
(313) —894-5350
ELIZABETH, N. J. 07201 
956 A Elizabeth Avenue 
(201)-354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 
(313)-365-6350
HARTFORD, CONN. 06106 
466 Park Str.
(203)—232-1716
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
MIAMI, FLORIDA 33138 
7612 N. E. 2 nd Avenue 
(305)—757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Avenue N. E. 
(612)—788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 
(203)-224-0829
NEW YORK, N. Y. 10001 
49 West 29th Str.
(212)—689-2710
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 
(212)—OR4-3930

OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32 Str. 
(402)—731-8577
CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd. 
(216)—749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str.
(215)—925-8878 ,
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Avenue 
(412)—471-3712
ROCHESTER, N Y. 14621 
681—683 Hudson Avenue 
(716)—544-2151
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 ' 
1236 Ninth Avenue 
(415)—564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place N. E.
(206)—EM3-5556
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(201)—257-2113
VINELAND, N. J, 08360 
Parish Hall, West Landis Ave. 
(609)—696 9796
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Str.
(617)—798-3347
YONKERS, N. Y. 10705 
467 Vz South Broadway 
(914)—969-2564
BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 
(212)—389-6747
WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay Str.
(303)—422-4330
SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
(315-476-6958

apie 16 tūkstančiu. Kaip di
džiai vertinamas Lietuvos 
mokslo židinys, rodo univer
siteto apdovanojimas Raudo- 
nosio Vėliavos ordinu.

Posėdyje aptarti jubilieniai 
renginiai, kurie prasidės jau 
ateinančiais metais. Įvyks 
šiai datai skirta visasąjungi
nė mokslinė konferencija. 
Šimtametis aukštosios moky
klos kelias atsispindės ketu
riuose “Vilniaus Universite
to Istorijos” tomuose. Ruo
šiamasi išleisti albumą apie 
senuosius universiteto rū
mus, kurie, kaip žinia, yra 
valstybės saugomas architek
tūros paminklas. Bus sukurti 
universiteto istorijai ir jo 
dabarčiai skirti dokumenti
niai filmai ir kino žurnalai, 
jubiliejinis medalis, pašto 
žepklai ir vokai. Įamžinant 
žymiausių universiteto profe
sorių atminimą, numatoma 
seniausiuose rūmuose įrengti 
skulptūrinių bareljefų galeri
ją, o naujajame studentų 
miestelyje pastatyti pamink
lą įžymiam Lietuvos revoliu
cinio darbininkų judėjimo 
veikėjui Vincui Kapsukui, 
kurio vardu 1955 metais pa
vadintas universitetas.

I. Gečienė

POEMS WANTED
The New York Society of 
Poets is compiling a book of 
poems. If you have written a 
poem and would like our 
selection committee to consi
der it for publication, send 
your poem and a -self-ad
dressed stamped envelope 

to:
New York Society of Poets

P. 0. Box 727, Radio Station 
New York, N. Y. 10019

; Burinio laivo pavyzdys
Šis didžiausias Jungtinių 

Valstijų miestas yra gerai 
pasiruošęs plačiai ir iškilmin
gai atžymėti respublikos gi
mimo 200-asias metines. 
Apart visų kitų renginių, pa
radų ir parodų salėse ir gat
vėse, pats didžiausias ir įspū
dingiausias spektaklis įvyks 
mūsų New Yorko uoste liepos 
Ketvirtąją. Tai bus laivų pa
radas, kokio nėra buvę visoje 
ilgoje žmonijos istorijoje.

Kaip reklamuojama, para
de dalyvaus daugiau kaip 225 
būriniai laivai iš 30 šalių ir

apie 50 karinių laivų iš 26 
šalių! Prie jų pridėk daugiau 
kaip 300 laivų, operuojamų 
mūsų federalinės, valstijos ir 
miesto valdžių. Be to, New 
Yorke turime nuo 10,000 iki 
20,000 privatinių taip vadina
mų “pleasure” laivelių. Na, ir 
dabar įsivaizduokite, kaip lie
pos 4-ąją dieną atrodys ne tik 
New Yorke, bet ir visą Ilgąją 
Salą apsupantys vandenys!

Bet, žinoma, tai dat toli 
gražu ne viskas. Tikimasi, 
kad šitos istorinės šventės 
proga mūsų New Yorke lie
pos 4 dieną turėsime daugiau 
kaip šešis milijonus svečių iš 
Amerikos ir viso pasaulio!

Kalbant apie šį nematytą ir 
negirdėtą spektaklį, nė va
landėlei nereikia įsivaizduoti, 
kad jis miesto galvų ir vadų 
yra ruošiamas grynai pasi
linksmino motyvais. Tikima
si, kad jis mums duos, ne 
mažiau kaip 26o milijonų do
lerių gryno pelno, kurio di
džiausia dalis teks biznie
riams, bet keletas milijonų 
dolerių tam tikroje formoje 
nubyrės ir į miesto valdžios 
iždą.

Džiaugsmas ir pelnas — 
ranka rankon, pėda pėdon!

Rep.

Women in the News

Maria Dmytryshyn

Sunkvežimių vairuotojų unijos 
vadai kaltinami suktybėse

Washingtonas. — Federali
nis Darbo Departamentas 
esąs nužiūrėjęs, kad Sunkve
žimių Vairuotojų Unijos (In
ternational Brotherhood of 

^Teamsters) pensijų fonde nė
ra ataskaitos už šimtus mili
jonų dolerių. Departamentas 
netgi jau planuojąs šį fondą 
paimti valdžios kontrolėn ir 
patraukti atsakomybėn uni
jos vadus. Jeigu tokia korup
cija būtų patvirtinta plates

niais tyrinėjimais ir iš tikrųjų 
valdžia fondą- paimtų savo 
kontrolėn, būtų užtraukta di
džiausia negarbė šiai dviejų 
milijonų narių unijai ir jos 
vadovybei.

Pranešimuose iki šiol ne
specifikuojama, kaip ir kas 
tame fonde tokias kriminališ- 
kas suktybes yra papildęs, 
kas iš tos korupcijos pašinau- 
dojo. Reikia žinoti, kad šios 
unijos pensijų fonde yra daug

Earlier this year a banquet 
was given in honor of Maria 
Dmytryshyn, much-beloved 
soloist of the N. Y. Ukrainian 
Leontovich Chorus. It was 
appropriately held at the Uk
rainian Labor Home in 
N. Y. C. where she had given 
many of her memorable per
formances.

* * *
The Public Broadcasting 

Service will televise the 
White House dinner for 
Queen Elizabeth II on July 7. 
The three-hour program will 

| follow the royal party throu- 
i ghout the evening.

* * *
I Two members of a gang of 
I young women who, the police 
say, have robbed and beaten 
25 aged persons in the Coney 
Island section of Brooklyn in

the last few months — two of 
whom later died — have been 
arrested when they were 
identified by a hospitalized 
90-year-old man they had 
attacked.* * ♦

Growing old keeps some 
people very young-at-heart. 
That’s how it’s been for many 
women in Manor nursing 
home in the Bronx. They’re 
aged but they are active 
politically, mostly campaign
ing for local senior citizens’ 
rights and needs. One such 
campaign was to get a mail
box located on the nursing 
home’s premises. After nine 
months of many letters back 
and forth, they finally got it. 
Then they were working on 
getting a parking lot. There 
was none, and that places a 
burden on their visitors.* * *

Candel Candlelight con
certs will provide an elegant 
evening of entertainment for 
visitors to the Laurel Hill 
Mansion in Fairmount Park, 
Pa., during July and August. 
Members of the “Women for 
the Bicentennial'’ organiza
tion in Fairmount Park have 
been raising funds to acquire 
early American furnishingš 
for the mansion which is now 
ready to be opened to the 
public for the first time. Two 
hundred and fifty tour guides 
have been trained to explain 
the historical significance of 
the mansion to visitors. Use

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
l
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bilijonų dolerių.
Reikia žinoti, kad šios uni

jos vadovybėje korupcija nė
ra naujas, negirdėtas daly
kas. Juk kaip tik už panašias 
suktybes prieš keletą metų 
buvo teisiamas ir kalėjimu 
nubaustas unijos buvęs prezi
dentas Hoffa. Nejaugi istori
ja pasikartos su dabartiniu 
prezidentu Fitszimmons, ku
ris praeitame unijos suvažia
vime į peklą siuntė visus, 
kurie jo vadovybę išdrįsta 
kritikuoti?

Ukrainian dancers, above, are among the 175 artists taking 
part in the Russian Festival of Music and Dance, at the 
Metropolitan Opera House. The three-week New York 
engagement of the troupe will be followed by six-week U.S. 
tour.




