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A. BIMBA
Už toki negirdėtą maisto 

kainų iškilimą ne vienas ame
rikietis kaltina mūsų maisto 
augintojus farmerius. Tai jie 
mus be jokios mielaširdystės 
apiplėšią!

Kaltinimas be pagrindo. 
Farmeriai taip pat begailes- 
tingai apiplėšiami maisto 
trustų.

Kaip žinia, per paskutinius 
30 metų mums maistas yra 
pabrangęs keleriopai. Betgi 
farmeriai keleriopai daugiau 
už savo produktus negauna. 
Toli nuo to. Už kai kuriuos 
produktus gauna dargi ma
žiau. Pav., 1948 metais už 
rugių ir kukurūzų bušelį jie 
gaudavo $2.63, o 1976 metais 
tegavo $2.35! Už avižų bušelį 
prieš 30 metų gaudavo $1.29, 
o pernai gavo $1.46—tik 17 
centų daugiau. Už kviečių bu
šelį gaudavo $2.05, o pernai 
gavo $2.99. Už kiaušinių tuzi
ną—41 c.ir 54 c. Tiktai už 
pieną pernai gavo daugiau 
negu dvigubai.

Jau turime Tarybų Sąjun
gos naujosios Konstitucijos 
projektą. Jis diskutuojamas 
ir gvildenamas faktinai visa
me pasaulyje.

Šios dienos “Laisvėje” ran
date perspausdintą visą sky
rių apie žmogaus teises ir 
laisves. Tikiu, kad kiekvienas 
laisvietis jį perskaitysite su 
giliausiu susidomėjimu. Tai 
puikiausias atsakymas tiems, 
kurie mėgsta burnoti apie so
cialistiniame pasaulyje žmo
gaus teisių neegzistavimą. 
Jokio kapitalistinio krašto 
žmonės neturi tiek daug to
kių svarbių teisių ir laisvių.

Lietuviškieji ir visi kiti 
reakcininkai nepaliauja sapa- 
lioję, kad Lietuva ir kitos 
tarybinės respublikos esan
čios rusų prievarta prisijung
tos ir iš savo rankų nepalei
džiamos šalys. Naujoji Kon
stitucija turėtų uždaryti 
jiems burną. Jos 69-tas 
straipsnis skamba:

“Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjunga—vieninga 
sąjunginė daugianacionalinė 
valstybė, sudaryta laisvo ap
sisprendimo ir lygiateisių Ta
rybų Socialistinių Respublikų 
savanoriško susivienijimo pa
grindu.”

O 71-mas straipsnis sako:
“Kiekvienai sąjunginei res

publikai paliekama teisė lais
vai išstoti iš TSRS.”

Tą pačią dieną niujorkiškis 
senatorius Daniel P. Moyni
han ir buvęs valstybės sekre
torius Henry Kissingeris pla
čiai atidarė savo burnas. 
Abudu užtraukė tą pačią 
reakcinę melodiją. Senato
rius bara prez. Carterį, kad 
jis nedavertinąs “einančios 
mūsų laikais centrinės politi
nės kovos tarp liberalinės 
buržuazijos ir totalitarinio 
komunizmo.” O buvęs sekre
torius muša trivogą, kad ko
munistų laimėjimai Europoje 
grūmoją mums didžiausiu pa
vojumi.

Atsimename, kaip pernai 
ponas Kissingeris įspėjo Itali
ją, kad ji nedrįstų nė iš tolo 
prie valdžios prisileisti savo 
komunistus. Jeigu ji taip pa-

Prasidėjo naujos svarbios 
derybos tarp JAV ir 

Tarybų Sąjungos
Washingtonas, birželio 13 

d. — Nepaisant santykių tarp 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos pablogė
jimo, čia tarp jų prasidėjo 
derybos dėl uždraudimo visų

Milijonierius 
pabėgėlis turi 
eiti laukan

Robert L. Vesco

1972 metais milijonierius 
Robert L. Vesco buvo kalti
namas falšyvu būdu “nu
skriaudęs” Investors Over
seas Services kompaniją. 
Vietoje stoti prieš teismą, jis 
pabėgo į Costa Rico ir ten iki 
šiol puikiausiame palociuje 
laimingai sau gyveno.

Bet štai dabar gauna Costa 
Ricos prezidento įsakymas 
tuojau jo šalį apleisti. Mat, 
ateina rinkimai ir prezidentas 
Quiroz bijąs, kad Vesco buvi
mas pakenks jam laimėti rin
kimus. Jo oponentai “Vesco 
ir korupciją” padarė svar
biausiu klausimu rinkimų 
kampanijoje.

darys, mes prieš ją imsimės 
atitinkamų žygių.

Jis nori, kad mūsų dabarti
nė vyriausybė įspėtų ne tik 
Italiją, bet jau visą Europą. 
Tegu jos kapitalistinių šalių 
žmonės nedrįsta išsirinkti to
kias valdžias, kokias jie nori, 
jeigu jie, girdi, nenori ant 
savo galvos užsitraukti mūsų 
rūstybę ...

Birželio 10 d. 9 vai. vakare 
buvo televizuojama labai įdo
mi dviejų valandų programa 
“The CIA Secret Army,” visa 
susidedanti iš pasakojimų ir 
parodymų, kaip šios šalies 
vyriausybės norėjo ir stengė
si susidoroti su socialistine 
Kuba. Atidengiamas ypač 
įdomus istorijos puslapis apie 
prezidentą John Kennedy ir 
jo brolį valstybės prokurorą 
Robert Kennedy. Parodoma, 
kaip jiedu planavo ir įsakė 
Centrinės Žvalgybos Agentū
ros (ČIA) agentams nužudyti 
Kubos liaudies vadą Fidel 
Castro.

Bet kokia baisi ironija: Be
veik tomis pačiomis dienomis 
pats prezidentas krinta nuo 
teroristų kulkos, o kiek vė
liau ir jo brolis susilaukia to 
paties žiauraus likimo!

Įsako teroristams nužudyti 
Castro, o patys krinta nuo 
teroristų kulkos! Istorija dar 
nebuvo pažinusi tokio atsiti
kimo . . .

branduolinių sprogdinimų. 
Prezidentas Carteris šias de
rybas laikąs labai svarbiomis. 
O visiems žinoma, kad Tary
bų Sąjunga seniai siūlo pada
ryti galą branduoliniams ban
dymams. Taigi, šių derybų 
pasisekimui perspektyvos la
bai geros.

Susitarimas šiuo svarbiu 
klausimu žymiai pagerintų 
tarp šių šalių santykius ir 
labai pasitarnautų pasaulinės 
taikos reikalui. Todėl visa 
žmonija prasidėjusioms nau
joms deryboms yra rimtai 
susidomėjus ir linki joms sėk
mės. Nereikia nė;kalbėti, jog 
šaltojo karo reakciniai šali
ninkai nesigailės jokių pa
stangų prie susitarimo neda- 
leisti. Ypatingai jie stengsis 
panaudoti Kongresą nedalei- 
dimui pasiekti susitarimo. O 
Kongrese jų jėgos labai dide
lės.

Paryžius. — Prancūzija 
pradėjo gaminti savo rake
tas, galinčias nunešti ir nu
mesti branduolines bombas. 
Šios raketos labai pavojin
gos.

Unija laimėjo
Frankfurt, Ky. — Ken

tucky Valstijos Aukščiausias 
Teismas panaikino žemesnio 
teismo uždėtą 20 tūkstančių 
dolerių bausmę ant Jungtinės 
Angliakasių Unijos. Unija 
buvo nubausta už 1973-1974 
m. paskelbimą Duke Power 
Co. streiko. Šį Aukščiausio 
Teismo žygį unija laiko dide
liu laimėjimu.

Svarbus
akademinės 
laisvės laimėjimas

Paul Nyden
Pittsburgh, Pa. — Per išti

sus 15 mėnesių ėjo kovą už 
sugrąžinimą Dr. Paul Nyden 
į profesoriaus vietą Pittsbur
gh© Universitete. Jis buvo 
pašalintas už jo liaudiškas, 
pažangias pažiūras, kurias jis 
skelbė tokiuose leidiniuose 
kaip “Nation,” “Science and 
Society,” ‘‘Labor Today,” 
“Working Papers for a New 
Society,” “Mountain Eagle” 
ir kitus. \

Kovai už jo sugrąžinimą 
buvo sudarytas “Studentų 
Komitetas Nyden Gynimui.” 
Sunki kova tapo laimėta: Dr. 
Nyden sugražintas į profeso
riaus vietą. Jis dėsto sociolo
giją. Studentų labai gerbia
mas ir mylimas. Universiteto 
trustistai buvo priversti pasi
duoti.

Tarybų Sąjungos naujoje 
konstitucijoje apie jos 

piliečių teises ir laisves
Visas pasaulis susidomėjo pranešimų iš Maskvos prieš 

kelias dienas, kad Tarybų Sąjunga turi paruošus naujos 
Konstitucijos projektą, ir laukė jo paskelbimo. Dabar 
projektas jau paskelbtas ir diskutuojamas. Visur daugiausia 
dėmesio kreipiama į žmogaus teises naujojoje Konstitucijo
je. Todėl čia ištisai pateikiame Konstitucijos 7-tą skyrių 
“Pagrindinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos.”

O kodėl Tarybų Sąjungos vadovybė matė reikalą senąją 
Konstituciją pakeisti nauja, rasite šios dienos vedamajame.

7 skyrius. Pagrindinės TSRS 
piliečių teisės, laisvės ir pareigos

39 straipsnis. TSRS piliečiai turi visas socialines-ekonomi
nes, politines ir asmenines teises bei laisves, kurias skelbia 
ir garantuoja TSRS Konstitucija ir tarybiniai įstatymai. 
Socialistinė santvarka užtikrina piliečių teisių ir laisvių 
plėtimą, nepaliaujamą gyvenimo sąlygų gerinimą, vykdant 
socialinio-ekonominio ir kultūrinio vystymo programas.

Piliečiai, naudodamiesi teisėmis ir laisvėmis, neturi daryti 
žalos visuomenės ir valstybės interesams, kitų piliečių 
teisėms.

40 straipsnis. TSRS piliečiai turi teisę į darbą, tai yra 
teisę gauti garantuotą darbą, apmokant už jį pagal jo kiekį 
ir kokybę, įskaitant teisę pasirinkti profesiją, užsiėmimo 
rūšį ir darbą pagal pašaukimą, sugebėjimą, profesinį pasi
rengimą, išsilavinimą ir atsižvelgiant į visuomenės porei
kius.

Šią teisę užtikrina socialistinė ūkio sistema, nenukrypsta
mas visuomenės gamybinių jėgų augimas, nemokamas 
profesinis mokymas, darbo kvalifikacijos kėlimas ir apmo
kymas naujų specialybių.

41 straipsnis. TSRS piliečiai turi teisę į poilsį.
Šią teisę užtikrina 41 valandos darbo savaitė darbinin

kams ir tarnautojams ir sutrumpinta darbo dieną kai 
kurioms profesijoms ir gamyboms, sumažinta naktinio 
darbo trukipę; kasmetinės apmokamos atostogos, poilsio 
dienų suteikimas kiekvieną savaitę, taip pat kultūros-švieti
mo ir sveikatingumo įstaigų tinklo plėtimas, masinio sporto, 
kūno kultūros ir turizmo vystymas; palankių galimybių 
poilsiui gyvenamojoje vietoje ir kitų sąlygų racionaliam 
laisvalaikio panaudojimui sudarymas.

Kolūkiečių darbo laiko ir poilsio trukmę reguliuoja kolūkių 
įstatai.

42 straipsnis. TSRS piliečiai turi teisę į sveikatos apsau
gą.

Šią teisę užtikrina nemokama kvalifikuota medicininė 
pagalba, kurią teikia valstybinės sveikatos apsaugos įstai
gos; saugumo technikos ir gamybinės sanitarijos vystymas 
bei tobulinimas; piliečių gydymo ir sveikatos stiprinimo 
įstaigų tinklo plėtimas; plačiai vykdomos profilaktinės 
priemonės; aplinkos sanavimo priemonės; ypatingas rūpini
masis augančiosios kartos sveikata, vaikų darbo uždraudi
mas; plačiai vykdomi moksliniai tyrimai, kuriais siekiama 
užkirsti kelią ligoms ir mažinti sergamumą, užtikrinti ilgą 
aktyvų piliečių gyvenimą.

43 straipsnis. TSRS piliečiai turi teisę į materialinį 
aprūpinimą senatvėje, ligos atveju, taip pat visiškai arba iš 
dalies praradę darbingumą ir netekę maitintojo.

Šią teisę garantuoja darbininkų, tarnautojų ir kolūkiečių 
socialinis draudimas; senatvės, invalidumo pensijos ir pens- 
jos netekus maitintojo, laikino nedarbingumo pašalpos; 
piliečių, iš dalies praradusių darbingumą, įdarbinimas; 
rūpinimasis vienišai^ nusenusiais piliečiais ir invalidais.

44 straipsnis. TSRS piliečiai turi teisę į butą.
Šią teisę užtikrina valstybinio ir visuomeninio butų fondo 

vystymas ir apsauga, kooperatinės ir individualinės gyvena
mųjų namų statybos rėmimas, teisingas gyvenamojo ploto, 
suteikiamo vykdant gyvenamųjų namų statybos programą, 
skirstymas kontroliuojant visuomenei, taip pat nedidelė 
butų nuoma.

45 straipsnis. TSRS piliečiai turi teisę į mokslą.
Šią teisę užtikrina tai, kad visų rūšių mokslas yra 

nemokamas, kad įgyvendinamas visuotinis privalomas jau
nimo vidurinis mokslas, plačiai vystomas profesinis-techni- 
nis, specialusis vidurinis ir aukštasis mokslas, siejant 
mokymą su gyvenimu, su gamyba; neakivaizdinio ir vakari
nio mokymo plėtojimas; valstybinių stipendijų ir kitų 
lengvatų teikimas moksleiviams ir studentams; nemokamas 
aprūpinimas mokykliniais vadovėliais; galimybė mokytis 
mokykloje gimtąja kalba; profesinio orientavimo sistemos 
vystymas ir sąlygų darbo žmonių savišvietai sudarymas.

46 straipsnis. TSRS piliečiai turi teisę naudotis kultūros 
pasiekimais.

Šią teisę užtikrina tai, kad visiems prieinamos mūsų šalies 
ir pasaulinės kultūros vertybės, esančios valstybiniuose ir 
visuomeniniuose fonduose; kultūros-švietimo įstaigų vysty
mas ir tolygus išdėstymas šalies teritorijoje; kultūrinių 
mainų su užsienio valstybėmis plėtimas.

47 straipsnis. Sutinkamai su komunizmo statybos tikslais 
TSRS piliečiams garantuojama mokslinės, techninės ir 
meninės kūrybos laisvė. Ją užtikrina mokslinių tyrimų, 
išradybos ir racionalizacinės veiklos plėtojimas, meno vys
tymas. Valstybė sudaro tam reikiamas materialines sąly
gas, remia savanoriškas draugijas ir kūrybines sąjungas. »

(Tąsa 4 pusi.)

Amerikos komunistai 
pasimoję mobilizuoti 

liaudies mases
New York. — Šio mėnesio 

pradžioje Amerikos Komu
nistų Partijos Nacionalinė 
Taryba laikė susirinkimą ap
tarimui visos eilės klausimų, 
susietų su nauja situacija, 
Washingtone pasikeitus vy
riausybei. Susirinkime daly
vavo du šimtai veikėjų. Ve
damąjį susirinkimui praneši
mą padarė partijos generali
nis sekretorius Gus Hali. Dis
kusijose dalyvavo beveik visi 
susirinkimo dalyviai.

Savo pranešime sekreto
rius Hali aštriai kritikavo 
prez. Carterį už nevykdymą 
per rinkimus sudėtų pasiža
dėjimų. Jis plačiai nušvietė 
liaudyje didėjantį nepasiten
kinimą Carterio prezidenta
vimo pirmaisiais žygiais. 
“Carteris pradeda jausti to 
nepasitenkinimo galingą 
spaudimą,” sakė Hali. “Todėl 
per anksti sakyti, kad dabar
tinis vyriausybės kursas yra 
nebepakeičiamas. Liaudies 
masės savo spaudimu gali 
priversti jį pakeisti.”

Išvada aiški: Komunistų 
Partija yra pasimojus viso
mis jėgomis mobilizuoti pla
čiausias liaudies mases pri
vertimui prezidento Carterio 
pildyti per rinkimus padary
tus pažadus. Ypatinga dėme 
sį, suprantama, komunistai 
kreips šion kovon įtraukti or
ganizuotus darbininkus. Jau 
yra pasireiškęs didelis nepa
sitenkinimas naujosios vy
riausybės kursu pačiose

Gus Hali

Žymusis Ispanijos 
poetas sugrįžo

Raphael Alberti
Madridas. — Prieš kelias 

dienas iš ilgametės tremties 
sugrįžo Ispanijos poetas Ra
phael Alberti. Jis yra pasižy
mėjęs kovotojas už taiką. Da
bar jis kandidatuoja į parla
mentą kaip komunistas.

skaitlingiausiose darbo unijo
se. Jau net ir Amerikos Dar
bo Federacijos-Industrinių 
Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) konservatyviška 
vadovybė yra parodžius savo 
nusivylimą. Reikia nepamirš
ti, kad darbo unijos ir nulėmė 
rinkimų rezultatus. Tik jų 
talkos dėka demokratų kan
didatas Carteris laimėjo rin
kimus ir tapo šios šalies pre
zidentu.
.1

Baigėsi baisioji 
drama Holandijoje

Assen, Holandija. — Per 
dvidešimt dienų grupė gin
kluotų molukaniečių laikė 
paėmę traukinį su 55 kelei
viais. Jie reikalavo, kad val
džia paleistų iš kalėjimo 20 jų 
tautiečių ir duotų lėktuvą 
jiems ir traukinio grobikams 
saugiai išskristi iš Holandi- 
jos. Valdžia atsisakė paten
kinti jų reikalavimą. Vietoje 
to, tvirtomis ginkluotomis jė
gomis traukinį užpuolė ir iš
laisvino įkaitas. Susikirtime 
žuvo šeši molukaniečiai ir du 
keleiviai.

Beje, kartu tapo išlaisvinti 
ir 3 mokytojai, kurie buvo 
mokykloje laikomi įkaitomis.

Dabar Holandijoje eina pla
čios diskusijos. Daugelis ma
no, kad valdžia pasielgė blo
gai, kad buvo galima išvengti 
tokio kraujo praliejimo. Val
džios žmonės ir jų šalininkai 
karštai gina nenusileidimą 
mokukaniečių reikalavimui.

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris pasiskyrė pa
tarėją senų žmonių reikalais. 
Juo yra 74 metų Nelson H. 
Cruikshank.

Washingtonas. — Vyriau
sybė nutarusi tuo tarpu Ira- 
nui neparduoti 250 karinių 
lėktuvų.

Kuba dabar ir prieš 18 metų
Beizbolės sporte Mr. Bill 

Veeck yra vienas iš aktyviau
sių ir plačiausiai žinomų žmo
nių. 1958 metais jis lankėsi 
Kuboje. Tai buvo dar prieš 
revoliuciją. Jis ją aplankė ir 
dabar. Apie dabartinę Kubą 
ir jos žmones jis sako:

“Aš ėjau, kur tik norėjau 
eiti, mačiau, ką tik norėjau 
matyti, ir kalbėjausi, su kuo 
tiktai norėjau.

Niekur nesimatė to pasibai
sėtino skurdo, kuris buvo 
prieš 18 metų. Aš nemačiau 
baso žmogaus arba nuo alkio

išsipūtusiu pilvu vaiko. Aš 
nemačiau 20 metų amžiaus 
žmonių su be viltimi akyse. 
Aš mačiau žmones besišyp
sančius.

Šiandien Kuba daug geres
nė 90-čiai procentų jos žmo
nių, kurie prieš revoliuciją 
neturėjo jokios ateities.” 

a Reikia žinoti, kad Mr. 
Veeck nėra komunistinių įsi
tikinimų amerikietis. Jis te- 
bęgy vena buržuazine filosofi
ja. Bet jis, matyt, buvo nu
stebintas tais dideliais skirtu- 
ipais tarp buvusios ir dabarti
nės Kubos.

i 
j

i j
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Skurdo kilimas 
tarp seno amžiaus 
sulaukusių amerikiečių

Siautėjančios ekonominės krizės rykštė formoje infliacijos 
ir kainų kilimo skaudžiausiai plaka amerikiečius, laimingai 
peržengusius 65 metų gyvenimo slenkstį. Ypatingai ji 
nemielaširdinga juodiesiems ir ispaniškos bei azijietiškos 
kilmės amerikiečiams.

Tai nėra mūsų sukurtas šiai mūsų kapitalistinei sistemai 
kaltinimas. Jis yra pagrįstas tokių valdiškų organų, kaip 
Cenzo Biuras ir Senato Komitetas, duomenimis. Jų raportai 
pasakoja apie senuolių ekonominės padėties sistematišką 
sunkėjimą. Antai Senato Komitetas raportuoja, kad juodųjų 
senų žmonių skurdas tarp 1974 ir 1975 m. pakilo 10.3 
procento, o ispaniškos kilmės žmonių net 17.1 procento. 
Kaip su baltaisiais senais amerikiečiais? Iš to paties komite
to sužinome, kad ir jų skurdas pašoko 7 procentais.

“Labiausiai ekonominiai nuskriausti mūsų visuomenėje 
yra tie senyvi amerikiečiai, kurie gyvena pavieniai arba 
neturi artimų giminių,’’ sako raportas. Tarpe juodųjų senų 
žmonių šios grupės asmenys sudaro 74.8 proc. ir 66.2 
procento tarp ispaniškos kilmės.

Nėra rasinės lygybės ir tarp senuolių, gyvenančių iš 
Socialinio Saugumo (Social Security) benefitų. Tai keista. 
Taip juk neturėtų būti. Betgi yra. Antai juodasis senas 
amerikietis vidutiniai gauna $168 per mėnesį, o baltasis— 
$210. Skirtumas gana didelis.

Prie savo raporto Senato Komitetas pastebi, kad tiktai 
dabar įvairios oficialiosios valdiškos agentūros pradeda 
suprasti, kokia nelaimė yra šitas masinis skurdas.

Supratimas yra vienas dalykas, bet efektinga kova yra 
kitas. Nesigirdi ir nesimato, kad mūsų vyriausybė rimtai ir 
nuoširdžiai imtųsi kovos priėš šią nelaimę.

i i

Kodėl Tarybų Sąjungai reikia 
naujos Konstitucijos?

Šis klausimas daugeliui mūsų amerikiečių labai svarbus. 
Juk ir senoji Konstitucija palyginamai tebėra pusėtinai 
nauja, nes ji buvo priimta 1936 metais. Kokie pasikeitimai 
šalyje ir valstybėje įvyko, kad jau reikalinga nauja?

Geriausią ir aiškiausią atsakymą randame įvade į naująją 
naująją Konstituciją. Jame sakoma:

“Didžioji Spalio socialistinė revoliucija, kurią įvykdė 
Rusijos darbininkai ir valstiečiai, vadovaujami Komunistų 
partijos su V. Leninu priešakyje, nuvertė kapitalistų ir 
dvarininkų valdžią, sutraukė priespaudos pančius ir įkūrė 
Tarybų valstybę—naujo tipo valstybę, pagrindinį revoliuci
jos iškovojimu gynimo, socializmo ir komunizmo statybos 
įrankį,

Tarybų valdžia įgyvendino giliausius socialinius ir ekono
minius pertvarkymus, visiems laikams padarė galą žmogaus 
išnaudojimui, klasiniams antagonizmams ir nacionalinei 
nesantaikai, įtvirtino visuomeninę gamybos priemonių nuo
savybę, tikrą demokratiją darbo žmonių masėms. Pirmą 
kartą žmonijos istorijoje buvo sukurta socialistinė visuome
nė.

Socializmo galia ryškiai pasireiškė neblėstančiu žygdarbiu 
tarybinės liaudies, jog • Ginkluotųjų pajėgų, iškovojusių 
istorinę pergalę Didžiajame Tėvynės kare. Ši pergalė 
sustiprino TSRS tarptautines pozicijas, atvėrė naujas pa
lankias galimybes socializmo, nacionalinio išsivadavimo, 
demokratijos ir taikos jėgoms augti visame pasaulyje.

Tęsdama savo kuriamąją veiklą, tarybihė liaudis užtikrino 
spartų ir visapusišką šalies vystymąsi, socialistinės santvar
kos tobulėjimą. Sustiprėjo darbininkų klasės, kolūkinės 
valstietijos ir liaudies inteligentijos sąjunga, TSRS nacijų ir 
tautybių draugystė. Susiformavo socialinė-politinė vienybė 
tarybinės visuomenės, kurios vadovaujančioji jėga yra 
darbininkų klasė. Įvykdžiusi proletariato diktatūros uždavi
nius, Tarybų valstybė tapo bendraliaudine. Padidėjo Komu
nistų partijos—visos liaudies avangardo—vadovaujantis 
vaidmuo.

TSR Sąjungoje sukurta išsivysčiusi socialistinė visuome
nė. Šiame etape, kai socializmas vystosi jau savo paties 
pagrindu, vis labiau atsiskleidžia naujosios santvarkos 
kuriamoji galia, socialistinio gyvenimo būdo pranašumai, 
darbo žmonės vis plačiau naudojasi didžiųjų revoliucinių 
iškovojimų vaisiais.

Tai—visuomenė, kurioje sukurtos galingos gamybinės 
jėgos, priešakinis mokslas ir kultūra, kurioje pastoviai kyla 
liaudies gerovė, susidaro vis palankesnės sąlygos visapusiš
kam asmenybės vystymuisi.

Tai—brandžių socialistinių visuomeninių santykių visuo
menė, kurioje, remiantis visų socialinių sluoksnių suartėji
mu, visu nacijų ir tautybių teisine ir faktine lygybe, atsirado 
nauja istorinė žmonių bendrija—tarybinė liaudis.

Tai—darbo žmonių—patriotų ir internacionalistų—di
džiulio organizuotumo, idėjiškumo ir sąmoningumo visuo
menė.

Tai—visuomenė, kurios ^gyvenimo dėsnis yra visų rūpini
masis kiekvieno gerove ir kiekvieno rūpinimasis visų 
gerove. \ t

Tai—tikros demokratijoi visuomenė, kurios politinė siste
ma užtikrina efektyvų visų visuomenės reikalų valdymą, vis 
aktyvesnį darbo žmonių dalyvavimą valstybiniame gyveni

RAGINA TUOMI 
NEPASITENKINTI

Savo vedamajame “Dėl ry
šių su Kuba’’ pažangiečių 
dienraštis “Daily World’’ 
(birželio 8d.), sako, kad ne
reikia manyti, jog Carterio 
Administracija staiga sulibe- 
ralėjo ir pradėjo ieškoti ryšių 
su socialistine Kuba. Bet vis 
tiek galima ją pasveikinti, 
kad ji nusilenkė prieš spaudi
mą ir pradėjo su Kuba kalbė
tis. Bet dienraštis ragina šios 
šalies žmones tuomi nepasi
tenkinti. Reikia nesustoti da
rius spaudimą, kad būtų su 
Kubos Respublika įsteigti pil
ni, normališki ryšiai, pagrįsti 
pasižadėjimu nesikišti į viena 
kitos vidaus reikalus ir gerbti 
viena kitos nepriklausomybę.

“Ryšium su tuo,’’ sako 
“Daily World,” ant Amerikos 
pažangiųjų jėgų gula specia- 
liška atsakomybė. Mūsų pa
reiga reikalauti, kad Jungti
nės Valstijos likviduotų savo 
laivyno bazę Kubos teritori
joje Guantanamoj. Bazės eg
zistavimas yra paneigimas 
Kubos soverenumo. Ameri
kos žmonės turi padaryti galą 
šiai okupacijos formai. Jie 
taipgi turi padaryti galą viso
kiam prekybiniam boikotui 
prieš Kubą.”

Dienraštis teisingai paste
bi, kad normališki ryšiai su 
Kuba gražiai pasitarnautų vi
sam taikos reikalui.

PUIKUS PATARIMAS 
PREZ. CARTERIUI

Dienraštyje “Washington 
Post” (birželio3d.) kolumnis- 
tas William Raspberry sako:

“Jeigu prezidentas Cartę- 
ris rimtai rūpinasi išlaisvini
mu politinių kalinių, jeigu jis 
tikrai susirūpinęs visa eile 
žmogaus teisių, jam nereikia 
žiūrėti į Afriką, Lotynų Ame
riką arba Tarybų Sąjungą.

Tegu jis pasižiūri į North 
Carolina ir pasibaisėtiną Wil
mington 10 bylą . . . būtų 
labai naudinga, jeigu jis prisi
verstų save prabilti šiuo rei
kalu. Juk, kaip tekalbėsime, 
žmogaus teisės neprasideda 
kur nors už vandenų . .

Taikus puikus prezidentui 
patarimas.

TIEMS MŪSŲ 
KLERIKALAMS
LABAI NEPATINKA

Kunigų “Draugas” labai su
sirūpinęs gerėjimu santykių 
tarp socialistinės Kubos ir 
Jungtinių Valstijų. Suminė
jęs net keletą Castro papildy
tų prieš šią šalį “nuodėmių,” 
kaip, antai konfiskavimas 
Amerikos bankų bei fabrikų, 
sako, kad Castro mums “pa
vojingas” dar ir tuo, kad jis 
“herojum laikomas Jamaiko
je, Guyanoje ir Panamoje.” 
Taigi, sako “Draugas,” “nusi
lenkimas Castrui jo reputaci
ją ir jo diktatorines užmačias 
dar labiau iškels ir savo

me, realių žmogaus teisių ir laisvių derinimą su pilietine 
atsakomybe.

Išsivysčiusi socialistinė visuomenė—dėsningas etapas ke
lyje į komunizmą.

Aukščiausias Tarybų valstybės tikslas—sukurti beklasę 
komunistinę visuomenę. Svarbiausieji valstybės uždaviniai: 
sukurti materialinę-techninę komunizmo bazę, tobulinti 
socialistinius visuomeninius santykius ir juos pertvarkyti į 
komunistinius, auklėti komunistinės visuomenės žmogų, 
kelti darbo žmonių materialinį ir kultūrinį gyvenimo lygį, 
užtikrinti šalies saugumą, prisidėti prie taikos stiprinimo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo.

Tarybinė liaudis,
vadovaudamasi mokslinio komunizmo idėjomis ir būdama 

ištikima savo revoliucinėms tradicijoms, remdamasi didžiai-, 
siais socialiniais ekonominiais ir politiniais socializmo iško
vojimais,

siekdama toliau vystyti socialistinę demokratiją, 
atsižvelgdama į TSRS, kaip pasaulinės socializmo siste

mos sudėtinės dalies, tarptautinę padėtį ir suprasdama savo 
internacionalinę atsakomybę,

perimdama 1918 metų RTFSR Konstitucijos, 1924 metų 
TSRS Konstitucijos ir 1936 metų TSRS Konstitucijos idėjas 
ir principus,

I skelbia bendraliaudinės socialistinės valstybės tikslus ir 
principus, nustato jos organizavimo pagrindus ir įtvirtina 
juos šioje Konstitucijoje.”
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krašte jis dar labiau suspau^ 
komunistinius varžtus.” Ko
kius nors santykius su Castro 
turėti reiškią tą patį, kaip “su 
velniu eiti obuoliauti.” (“D.”, 
birž. 7 d.).

“Draugas” maldauja ir ra
gina mūsų prezidentą Carterį 
susiprasti ir atsisakyti gerini
mo santykių su Kuba.

O toje pačioje kunigų orga
no laidoje kokia ten Rūta 
Klevą Vidžiūnienė savo ilga
me straipsnyje “Jungtinių 
Tautų krizė,” sušilus ragina 
šios šalies vyriausybę keisti 
politiką ir šios pasaulinės or
ganizacijos atžvilgiu. Pagy
rusi, kad su savo technologija 
ir mokslu vakariečiai daug 
padėję biedniems ir atsiliku- 
siems kraštams, Rūta sako:

“Nemaloniai > tačiau nu
skamba amerikiečių nuolan
kus dalyvavimas ir finansavi
mas tokios institucijos, kurio
je gerai susiorganizavęs tre
čiojo pasaulio blokas spiauna 
laisvei į veidą. Kai kuriems 
interesams, ypač rusams, ten 
atsirado gera dirva žvejoti 
sąjungininkus it burti juos 
savo naudai aplink savo 
abstrakčią idėją. Amerikos 
atstovo dalyvavimas Jungti
nių Tautų bloko garbės neda
rančiuose posėdžiuose ir jo 
nuolank/s pareiškimai apie 
“padarytą progresą” žmo
gaus teisių klausimais, nesii- 
mant iniciatyvos net tokių 
įvykių, kaip Ugkndos teroras 
ištyrimui, kaip tik suteikia 
visai organizacijai teisėtumo 
atspindį ir įteisina dvigubus 
standartus.”

IZRAELYJE VĖLIAUSI 
ĮVYKIAI IR AMERIKOS 
ŽYDAI

Izraelyje gegužės 17 dieną 
įvykę rinkimai, kuriuose lai
mėjo reakcinių jėgų koalicija 
“Likud,” smarkiai sukrėtė 
Amerikos kairiuosius žydus. 
Pav., dienraštis “Feiheit” la
bai susirūpinęs. Jo redakto
rius Paul Novick straipsnyje 
“Izraelis, taip! Begin, ne!” 
lygina Izraelio dabartinę pa
dėtį su padėtinu Jungtinėse 
Valstijose, kai 1968 metais 
Richard Nixonas, tas, irgi, 
“sukčius ir apgavikas,” tapo 
išrinktas prezidentu. Jis koa
licijos “Likud” vadą Menahim 
Begin skaito Izraelio tokia 
pat skaudžia nelaime.

Dienraštis “Feiheit” ragina 
visus Amerikosjžydus, kurie 
stoja už taikų Vidurio Rytų 
klausimo išsprendimą, suvie
nytomis jėgomis padėti Iz
raelio žmonėms, kurie, ma
tyt, padarė tokią pat klaidą, 
kokią mes amerikiečiai pada
rėme 1968 ir 1972 metais 
išrinkdami Nixoną, atsidaryti 
akis ir pamatyti t: jų klaidą. 
Redaktorius Novu k pasitiki, 
kad izraeliečiai pamatys savo 
klaidą ir atitaisys.

Beje, Paul Novick iškelia 
Izraeliui pavojų ir iš vidaus,

jeigu Begino politika bus 
vykdoma. Mat, Begin stoja 
už ankesavimą visų okupuotų 
arabų žemių. Ten gyvena 
apie milijonas arabų. Gi pa
čiame Izraelyje gyvena pusė 
milijono arabų. Girdi, ilgai 
nereikės laukti, kai arabai 
pačiame Izraelyje sudarys 
daugumą gyventojų. Tada iz
raeliečiai tik jėga galės pasi
laikyti galioje, kaip kad šian
dien Rodezijoje ir Pietų Afri
kos Respublikoje baltųjų ma
žuma jėga valdo daugumą jų 
juodųjų gyventojų, arba Iz
raelis taps arabų valdomu 
kraštu ir žydai nebeteks savo 
valstybės! Begin ir jo pasekė
jai, sako Novick, yra paskuti
niai apakėliai, jeigu nemato, 
kad jie su tokia aneksijos 
politika veda Izraelį į pražūtį.

Iš kitos pusės, Amerikos 
.dešinieji reakciniai žydai-sio- 
nistai “Likud” ir Begin laimė
jimą sveikina ir mobilizuojasi 
padėti jiems Izraelio vadovy
bėje įsitvirtinti.

LABAI POPULIARUS
BET IR ŽIAURUS

Nėra jokia paslaptis, kad 
futbolas yra nepaprastai po
puliarius šioje šalyje sportas, 
bene populiaresnis ir už beiz- 
bolę. Labai populiarus ne tik 
šioje šalyje, bet ir Europoje. 
Lietuva irgi nėra išimtis.

“Komjaunimo tiesoje” (bal. 
12 d.) skaitome straipsnelį 
“Dėkui dievui, kad palikai 
mus gyvus.” Jame kaip tik ir 
kalbama apie futbolą, ir tei
singai sakoma, kad “ameriko
niškasis futbolas” yra šiurkš
čiausia sporto šaka. Straips
nelyje pabrėžiama:

“Ji labai skiriasi nuo Euro
pos futbolo. Kasmet vienas 
milijonas 400 tūkstančių jau
nuolių, užsidėję šalmus, ir 
specialią storą uniformą, išei
na į aikšteles. Vienas milijo
nas 300 tūkstančių iš jų pasi
traukia iš rikiuotės dėl trau
mų—-daugiausia pasitaiko lū
žimų. Medicinos pagalba, tei
kiama nukentėjusiems, kai
nuoja 300 milijonų dolerių 
per metus. Dešimtims žaidė
jų kiekvieną sezoną sanitarai 
ir gydytojai nebesuspėja pa
dėti. O visa kova—-tik sieki
mas numesti 400 gramų sve
riantį, apvalų kaip kiaušinis 
odinį kamuolį už priešo ko
mandos vartų linijos.”

Amerikoniškame futbole 
lemiamąjį vaidmenį vaidina 
ne mokėjimas, lankstumas, 
gudrumas, o brutališka jėga.

Paduodamas ir pavyzdys. 
Štai:

“Į stadioną sugužėjo per 60 
tūkstančių žiūrovų. Ataką iš 

..aikštelės centro pradeda 53 
“Raketų“ numeris Kenas 
Biornišas. Jis iškart čiumpa 
kamuolį ir, spausdamas prie 
savęs kairiąja ranka, bėga 
skersai aikštelės. Trys priešo 
(“Naujosios Anglijos patrio
tų”) komandos žaidėjai už
kerta kelią. Galingu smūgiu 
Kenas vieną paguldo, bet du 
tučtuojau užima spragą. Tre
čiasis pasikėlęs smogia Bior- 
nišukį dešinį petį. 53 numeris 
sukasi aplink savo ašį, atro
do, štai nukris, bet išlaiko 
pusiausvyrą ir nubėga dar 
5-6 metrus. Ir vėl jį atakuoja: 
53 numeris raitosi žemėje, 
lėtai pasikelia, laikydamasis 
už pilvo, skausmo iškreiptu 
veidu. Stadionas ploja. Ploji
mai skiriami Kenui Biornišui. 
Jo komandos žaidėjai ir tre
neris ploja per petį. Jis nubė
go beveik septyniolika met
rų. Televizija dukart kartoja 
sulėtintai jo metimą.

“Raketos” laimėjo 29:27. 
Keturi labai rimtai sužeisti. 
Trys patys šlubčioja į rūbinę, 
ketvirtąjį išneša. Kitiems 
teks suskaičiuoti mėlynes. 
Jie nusiima šalmus, šypsosi, 
mojuoja rankomis. Seniau
sias komandos žaidėjas. 32 
numeris, atsisėda ant suolo ir ’ 
išsitiesia visu ūgiu. Tyla. Ki
ti, susiėmę už rankų, atsi
klaupia. 32 numeris aiškiai 
ištaria: “Dėkui, dieve, kad 
palikai mus gyvus.”
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Tradicinio “Poezijos pavasario” šių metų laureatas poetas 
Vacys Reimeris, apvainikuotas ąžuolų vainiku.

V. Šontos nuotrauka

UŽ GRAŽIĄ IR SVEIKĄ 
LIETUVOS GAMTĄ

Šių metų pavasarį Vilniaus 
Valstybiniame V. Kapsuko 
universitete įvyko pirmoji 
tarprespublikinė studentų 
mokslinių draugijų konferen
cija aplinkos apsaugos ir ra
cionalaus gamtos resursų pa
naudojimo klausimais. Be 
Lietuvos aukštųjų mokyklų, 
joje dalyvavo 92 moksliniai 
darbuotojai ir vyresniųjų 
kursų studentai iš Maskvos, 
Leningrado, Latvijos, Esti
jos ? Baltarusijos, Ukrainos, 
'Ciuvašijos, Kirgizijos ir kt. 
Konferencijos sekcijose per
skaityta ir išanalizuota 70 
pranešimų.

Visuotinio susidomėjimo 
susilaukė ir Tarybų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentų 
skaityti pranešimai: “Sanita
rinės būklės tyrimai Žemai
čių Germanto ežere” (Kauno 
politechnikos institutas), 
“Vandens apsaugos zona An
talieptės vandens saugyklo
je” ir “Atmosferos apsauga 
nuo užteršimų” (Vilniaus uni
versitetas), “Gamtos pamink
lų ir jų teritorijų apsauga 
Aukštadvario apylinkėje’’ 
(Vilniaus pedagoginis institu
tas), “Vaistinių augalų apsau
ga Lietuvoje” (Kauno medici
nos institutas) ir kt.

TSRS Aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo minis
terija šią mokslinę konferen
ciją surengė Vilniuje ne atsi
tiktinai. Vilniaus universite
to, ypač Gamtos mokslų fa
kulteto, mokslininkai jau 
prieš ketvirtį amžiaus ėmė 
aktyviai propaguoti gamtos 
apsaugos idėją, kaupti ir 
skleist ta tema mokslines ži
nias. Ypač daug čia pasidar
bavo nūnai mirę profesoriai 
—zoologas T. Ivanauskas ir 
botanikas P. Snarskis. Šian
dien aktyvūs jų pasekėjai—, 
profesoriai J. Dagys, V. 
Chomskis, C. Kudaba, docen
tui V. Skuodis, V. Ščemelio
vas ir daug kitų.

Pirmųjų universiteto 
mokslinės minties gamtosau
gos formuotojų paskatinti, 
universiteto dėstytojai savo 
mokslinio tyrimo darbuose su 
entuziasmu ėmėsi gamtos pa
žinimo ir jos puoselėjimo te
matikos. Buvo išleista profe
soriaus A. Basalyko knyga 
“Kraštovaizdis ir jo tvarky
mas,” tarnaujanti renkvedžiu 
gamtininkams mėgėjams bei 
jaunimui. Geografijos mokslų 
kandidatas P. Kavaliauskas 
keliuose savo moksliniuose 
darbuose išnagrinėjo žmo
gaus poilsio gamtoje naudą.

Docentės D. Galvydytės dar
buose vyrauja Lietuvos land
šafto tyrimas ir jo rezultatai. 
Tačiau bene produktyviau
sias gamtos aktualijų įvai
riais aspektais skelbėjas ir 
tyrinėtojas periodikoje bei 
universitete išleidžiamuose 
“Mokslo darbuose” yra profe
sorius C. Kudaba.

Vien per kelerius paskuti
niuosius metus gamtos ap
saugos ir racionalaus jos re
sursų panaudojimo tematika 
Vilniaus universitete apginta 
10 disertacijų. Į mokslinį 
gamtos apsaugos uždavinių 
sprendimą Gamtos mokslų 
fakulteto profesoriai, dėsty
tojai įtraukia ir studentus.

Mokslinių darbų, mokslinių 
tyrimų vertė nėra vien teori
nė.. Jų išvadų pagrindu įgy
vendinamos praktiškos prie
monės gamtos apsaugai Lie
tuvoje gerinti. Tai visų pirma 
—naujų landšaftinių, ornito
loginių, ichtiologinių, botani- 
ninių draustinių steigimas. 
Remiantis mokslinėmis išva
domis, sudaromi ir tų draus
tinių organizaciniai nuosta
tai.

Prieš trejetą metų Vilniaus 
universitetas organizavo Lie
tuvos aukštųjų mokyklų ir 
technikumų dėstytojams se
minarą gamtosaugos darbo 
klausimais. Jo poveikis buvo 
tas, kad gamtos apsaugos 
idėjos ir jų propaganda pla
čiai pasklido visos Lietuvos 
besimokančio jaunimo tarpe. 
Nemažai prie to prisideda ir 
kasmet rengiamos Gamtos 
mokslų fakulteto dėstytojų ir 
studentų mokslinės ekspedi
cijos, kurios pagal mokymo 
programą numatytos įvairio
se respublikos vietose.

Nemaža universiteto stu
dentų, įsigijusių geografų ir 
geologų specialybes, išeina 
dirbti į įvairias gamtos ap
saugos ir jos tvarkymo sritis 
— geologijos, žemėtvarkos 
projektavimo, hidrometeoro
logijos ir kt. sistemas, kur jie 
ryžtingai kovoja prieš dar pa
sitaikančius gamtos apsaugos 
ir jos gėrybių naudojimo pa
žeidimus. I. Jasilionis

Japonų gydytojai išbandė, 
kiek laiko gali žmogus ištver
ti nemiegojęs. Buvo pasirink
ta 12 eilinių žmonių—6 mote
rys ir 6 vyrai. Ilgiausiai ištvė
rė viena iš moterų, namų 
šeimininkė,—84 valandas. 
Greičiausiai, po 23 valandų, 
užmigo vienas vyras, kuris 
dirbo . . . naktiniu sargu.
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Įžymiam artistui Mečiui 
etaiChadaravičiui 75 11

A. GUClŪNIETIS

A. de Miuseto “Meile nežaidžiama” [scena]. M. Chadaravi
čius 2 iš dešinės.

Mečys Chadaravičius—vie
nas žymiausių lietuvių tary
binio teatro meistrų—respu
blikos nusipelnęs artistas.

Nors mirtis jį pakirto vos 
47 metų, bet per 20 aktoriaus 
darbo metų, savo talento, kū
rybinių ieškojimų ir nepa
prastai atsidavusio darbo dė
ka pasiekė žymių meninių lai
mėjimų. M. Chadaravičius gi
mė 1902 m. gegužės 3 d. 
Krakėse Kėdainių rajone— 
mirė 1949 m. spalio 3 d. 
Vilniuje.

Nuo 1913 m. jis mokėsi 
Kėdainių gimnazijoje. Kilus 
1-jam pasauliniam karui pasi
traukė su tėvais į Rostovą 
prie Dono (Ukrainos TSR), 
mokėsi gimnazijoje, gražiai 
deklamavo eilėraščius ir vai
dino moksleivių vakarėliuo
se.

1921 m. grįžo į gimtąjį 
kampelį—Krakes, neužilgo 
išvyko į Kauną, mokėsi bu
halterijos kursuose ir dirbo 
sąskaitininku.

Už ryšius su Lietuvos Ko
munistų partija M. Chadara
vičius 1923 m, buvo suimtas, 
kalintas, o vėliau ištremtas į 
Krakes, kur gyveno policijos 
priežiūroje. Čia jis pasireiškė 
jau kaip aktyvus saviveiklos 
artistas, režisierius, žymus 
kultūros veikėjas.

M. Chadaravičius su pažan
giaisiais Krakiečiais Adolfu 
Baltrūnu, Ignu Kanišausku, 
Elena Chadaravičiūte ir ki
tais įsteigė Krakių dramos 
ratelį, pastatė veikalus: S. 
Čiurlionienės “Aušros sū
nus,” G. Žemkalnio “Blinda— 
svieto lygintojas,” “Uošvė į 
namus, tylos nebebus”, “Mo- 
ratas” (iš prancūzų buruazi- 
nės revoliucijos laikų), “Vy
resnysis angliakasys,” “Kry
žius,” “Iš meilės” ir daug 
kitų.

1926 m. vasarą Pašušvio 
dvare (Krakių apylinkėje) M. 
Chadaravičius pastatė labai 
įspūdingą, istorinę M. Šikš
nio dramą “Pilėnų kunigaikš
tis,’’ vaizduojančią didvyriš
ką lietuvių kovą su kryžiuo
čiais, į kurią susirinko, sugu
žėjo ne tik krakiečiai, bet ir 
tolimesnių vietovių gyvento
jai.

M. Chadaravičius labai sėk
mingai gastroliavo su savo 
trupe ir kituose miesteliuose 
bei kaimuose. ;

Už lėšas, gautas iš spektak
lių, jis įsteigė biblioteką— 
skaityklą, (kuriai apie šimtą 
knygų atsiuntė pažangus kra- 
kietis—Amerikos lietuvis 
Martynas Urba iš Easton, 
Pa.), įrengė gegužinių ir 
sporto aikštelių, suorganiza
vo styginį orkestrą.

Kilnus M. Chadaravičiaus 
pasišventimas dirbti liaudies 
labui, jo nuoširdžios pastan
gos siekti su jaunimu pras
mingesni©, kilnesnio gyveni
mo nenuėjo niekais.

Mėgėjų spektakliai, kultū
ringos gegužinės, sportiniai 
žaidimai, pažangios knygos ir 
laikraščiai darė didelę įtaką 
jaunimui, kuris rečiau besi
domėjo kortomis ir alučiu, o 
vis daugiau skaitė pažangiąją 
literatūrą ir linksmai dainuo

davo liaudies bei revoliucines 
dainas.

Po 1926 m. fašistinio per
versmo, M. Chadaravičius 
buvo tuojau suimtas, kalintas 
Kėdainiuose, o vėliau ištrem
tas į Alytų policijos priežiū
rom Tremtyje jis taipgi akty
viai veikė, su pažangiaisiais 
Alytaus miškų mokyklos ir 
gimnazijos mokiniais pastatė 
labai gražią V. Nagornoskio 
tragediją “Živilė,” vaizduo
jančią senuosius Gedimino 
laikus.

1927 m. gegužės mėnesio 
sekmadienio vakarą alytiš
kiai labai gausiai rinkosi už 
miestelio, Nemuno pakrantė
je.

Neramus žilojo Nemuno 
šniokštimas—nukėlė žiūro
vus į tolimą Lietuvos praeitį. 
Staiga iš tamsos į prožekto
riais apšviestą kalnelį įlėkė 
raitelių būrys.

Jo priešakyje, vado šalmu 
apsigaubęs, išdižiai jojo nar
susis Porajus—-tragedijos 
“Živilė” herojus M. Chadara
vičius . . .

Alytuje tai buvo neregėtai 
reikšmingas kultūrinis įvy-. 
kis, kuri ir šiandieną alytiš
kiai mini.

1928 m. M. Chadaravičius 
atvyko į Kauną ir iki 1931 m. 
mokėsi valstybės teatro vai
dybos studijoje, vadovauja
mas režisieriaus A. Sutkaus.

Nuo 1931 m. jis valstybės 
teatro aktorius. 1933 m. M. 
Chadaravičius drauge su ki
tais pažangiais aktoriais pe
rėjo dirbti į A. Olekos—Ži
linsko vadovaujamą “Jaunųjų 
teatrą.” Pirmuoju savo pa
statymu jaunieji pasirinko 
Bičer Stou “Dėdės Tomo lūš
nelę.” M. Chadaravičiui buvo

Tomas—“Dėdės Tomo lūšne
lė” [pagal B. Stou] [M. Cha
daravičius]
patikėtas pagrindinis dėdės 
Tomo vaidmuo.

1933 m. lapkričio 14 d. 
Kaune, Liaudies namų salėje, 
įvyko jo premjera.

M. Chadaravičiaus nepa
prastai šiltai sukurtas juo- 
daodžio-šviesios, tyros sielos 
žmogaus—charakteris su
skambo spektaklyje kaip rė
žiantis kontrastas baltie
siems—juodos sielos vergval
džiams, kurie niekino jo tau
rumą, išnaudojo, engė ’■ pa
galiau nužudė dėdę Tomą.

M. Chadaravičiaus puikiai 
sukurtas Tom-' sceninis vaiz
das bu’ o rūstus apkaltinimas 
ir pasmerkimas tų, kurie drį
so trypti darbo žmogaus tei
ses.

“Dėdės Tomo lūšnelės” pa

statymas turėjo žiūrovų tar
pe didžiausį pasisekimą. Vien 
Kaune buvo suvaidinta 25 
kartus. “Jaunųjų teatrą” lik
vidavus, 1934-1940 m. M. 
Chadaravičius dirbo akto
rium Kauno valstybės teatre, 
nuo 1940 m. Vilniaus dramos 
teatre.

1945-1948 m. dėstė akto
riaus meistriškumą Vilniaus 
dramos teatro studijoje buvo 
jos meno vadovu. Jo auklėti
nių būrys sėkmingai dirba 
aktoriais ir režisieriais respu
blikos teatruose.

M. Chadaravičius sukūrė 
daugiau kaip 80 vaidmenų, 
kuriems būdinga ryški socia
linė charakteristika, aukšta 
sceninė kultūra ir dvasinis 
turtingumas. Tai vaidmenys: 
“Dėdės Tomo lūšnelė,” Gene
rolas Chrapovskis (A. Vie
nuolio “1831 metai,” M. Klau- 
zenas (G. Hauptmano “Prieš 
saulėlydį,” Veršininas (V. 
Ivanovo “Šarvuotis 14-69” ir 
daug kitų.

Jis visas savo kūrybines 
jėgas skyrė darbo žmogui, 
liaudžiai. Buržuazinio laiko- 
tarpaio teatre M. Chadaravi
čius visada ėjo išvien su pa
žangiaisiais teatro veikėjais.

Hitlerinės okupacijos me
tais, jis buvo priverstas slap
stytis. Praūžus karo audrai, 
M. Chadaravičius pasinėrė į 
teatro atkuriamąjį darbą.

Jis—pirmas teatro parti
nės organizacijos sekretorius 
ir meno tarybos narys.

M. Chadaravičius labai 
daug dirbo, ruošėsi ir svajojo 
sukurti tokius įžymius vaid
menis, kaip Hamletas, Vilius 
Telis, Jegoras Bulyčiovas ir 
kitus.

Labai gaila, kad sunki liga 
pakirto M. Chadaravičių pa
čiame gražiausiame ir pajė
giausiame amžiuje.

Jis įnešė savitą žymų indėlį 
į lietuvių teatrinės kultūros 
lobyną. M. Chadaravičiaus 
vardas aukso raidėmis įrašy
tas į mūsų tarybinio teatro 
istoriją.

Lietuvos darbo žmonės, o 
ypač Krakiečiai ir alytiečiai 
visada jį minės, kaip įžymų 
lietuvių tarybinio teatro 
meistrą ir kovotoją už darbo 
žmonių laimingesnį ir švie
sesnį rytojų.

JUSTAS PALECKIS

Jūs, kurie doleriui 
meldžiatės šiandien 
(Pabėgusiems karo nusikaltėliams)

Vilniaus kalneliuose griaudė patrankos, 
Skelbdamos Lietuvai galą nakties, 
Džiūgavo miestai ir girios, ir lankos; 
Greitai fašizmas jau kojas paties.

Pergalę nešė patrankų tų ugnys, 
Nyko mūs tautai siaubinga grėsmė, 
Baigėm gyventi ant kranto bedugnės: 
Aušo gyvenimo naujo esmė.

Jūs, įsikibę fašistinio skverno, 
Išperos “Ostlando,” žiurkių gauja, 
Sekdami niekšą ir Hitlerio berną, 
Bėgot—baisi jums gadynė nauja.

Bėgote, slėpdami Kaino dėmę, 
Bėgot kaip budeliai savo tautos, 
Naciams prisiekę ir Hitlerį rėmę, 
Savo kudašių jūs išnešėt vos.

Bėgdami Lietuvą bandėt skandinti 
Baloj fašistinio melo, šmeižtų, 
Tautą nuo žemės atplėšti, išginti 
Siekėte, traukėt bedugnėn kartu.

Bandėte tautą parduoti—tuo baigės 
Jūsų niekšybių viena dar grandis.
Viltys klastingos lyg tirpstančios snaigės 
Nyko: jas blaškė tautos išmintis.

Dvasioms be vietos—likimas tik slieko, 
Lietuva buvo be jūsų ir bus!
Išgamom žemės gimtosios jūs liekat, 
Dingsit, vaikydamies tik miražus.

Laižę nacistų kulnis kruvinąsias, 
Bandote doleriui melstis nūnai.
Ženklas judošiaus—jums ženklas tikrasis, 
Jau nenuplausite jo amžinai.
Vilnius. 1947 metai.

Varėnos rajono Marcinkonių kultūros namų etnografinis 
ansamblis.

LIETUVIAI SPALIO REVOLIUCIJOJE

Uk ergietis—legendarinės
“Auroros” jūreivis

11

Ukmergėje, Lenino gatvės 
pakraštyje, stovi dailus na
melis, apsuptas tvarkingo so
delio. Daugelis ukmergiečių 
ir svečių ilgus metus lankė ir 
apsilanko šiuos namus, ku
riuos savo darbščiomis ran
komis pastatė i ir išgrąžino 
miesto vandentiekio mašinis
tas Adolfas Godliauskas. Ge
rai pažinojau šį žemo ūgio, 
kresną vyriškį, kuriam liki
mas lėmė būti lemtingų isto
rijos posūkių liudininku ir ak
tyviu dalyviu.

Godliausko seneliai už daly
vavimą 1863 m. sukilime bu
vo ištremti į Ukrainą. Tėvai 
dažnai prisimindavo gimtos 
Ukmergės apylinkes.

Petrapilio jaunas lietuvis 
Adolfas Godliauskas buvo pa
šauktas į carinę kariuomenę 
ir tapo jūrininku. Aplankė 
daug užsienio miestų, dalyva
vo mūšiuose su kaizerinės 
Vokietijos laivais. O paskui 
buvo paskirtas; “Auroros” 
kreiserio mašinistu. Laivo 
draugai, slėpdamiesi nuo ka
rininkų, jam išaiškino, kas 
yra bolševikai, daug pasakojo 
apie užsienyje gyvenantį Le
niną. Dorū ir tyliu Godliaus- 
ku jūrininkai pasitikėdavo ir 
retkarčiais į rankas įbrukda
vo lapelį. /

Virto caro patvaldystė, Ru
siją bando valdytį Kerenskio 
Laikinoji vyriausybė. “Auro
ra” buvo didelis krislas Ke
renskio vyriausybės akyse, 
nes laivo įgula klausė tik bol
ševikų, draugavosi su revo
liuciniais darbininkais.

Vieną dieną laįvo komitetas 
sušaukė visą įgulą.

— Kerenskis mums įsakė 
išvesti laivą iš Petrogrado. 
Tik ką buvo jo pasiuntinys,— 
pranešė jūrininkūš Lipato
vas. —Kaip galvojate,—krei
pėsi jis į draugus.

Jūrininkai suūžė, subanga
vo.

— Jei neišplauksime, gra
so neduoti mums maisto,— 
dar pridūrė Lipatovas.—Na, 
tai kaip darysim?

Jūrininkai kumštelėjo God- 
i l 

iauskui, girdi, tu gerą galvą 
turi, taigi trumpai ir išdėstyk 
komitetui mūsų valią.

— Aš manau, o taip pat 
tikiu, kad ir kiti man pritars, 
—lėtai pradėjo Godliauskas, 
—niekur mes iš Petrogrado 
neplauksim. Jei Leninas įsa
kys, tai ir į pasaulio galą, o 
Kerenskis—jis juk yra laiki
nas.

— Teisingai! Bolševikų 
partijos Centro Komitetas 
mums įsakė likti Petrograde, 
—užbaigė Lipatovas.

Artėjo sprendžiamoji kova. 
Jūrininkai taisė laivą. God- 
iauskas ištisas paras dirbo 
mašinų skyriuje. Reikėjo kuo 
skubiau paruošti laivą ir jį 
aikyti kovos parengtyje. Ko
miteto nariai Beliajevas su 
Lipatovu dažnai vykdavo į 
miestą, ir grįždavo su laik
raščiais ir įvairiomis naujie
nomis. Vieną pavakarę laivo 
komitetas atidžiai patikrino 
visus laivo įrengimus, pabūk
lus. Mat, buvo gautas karinio 
revoliucinio komiteto įsaky
mas “Aurorai”. Neva pri
plaukti Nikolajaus tiltą, ati
daryti juo susisiekimą ir su
stoti prieš Žiemos rūmus. 
Įsakymas buvo įvykdytas. 
Laikas skaičiavo paskutines 
išnaudotojiško pasaulio Rusi
joje minutes.

Adolfas Godliauskas buvo 
mašinų skyriuje, kai Petro
pavlovsko tvirtovėje sužibo 
raudona šviesa—signalas 
“Aurorai.” Jį tarsi mestelėjo 
į šalį kurtinantis trenksmas. 
Tai buvo istorinis šūvis—ko
manda Žiemos rūmų šturmo 
dalyviams.

1918 m. pradžioje laivo ko
mitetas svarstė svarbų klau
simą: ką pasiųsti į Kronštatą, 
Baltijos laivyno centrinio ko
miteto nariu.'’ Nutarė" ir pa
siuntė Godliauską. Prieš pen
kerius metus jaunas lietuvis 
Adolfas Godliauskas Kronš- 
tate buvo beteisis jūreivis, 
kelis kartus karininkų “apdo
vanotas” antausiais. O dabar 
jis grįžo į Kronštatą aukš
čiausiosios Baltijos laivyno 
valdžios nariu. Kelis kartus 
matė Leniną, girdėjo jo žo
džius.

Užsienio ir vidaus priešai 
norėjo bet kuria kaina pa
smaugti revoliuciją. Jie ren
gė sąmokslus, provokavo su
kilimus. Gadliauskui teko 
taip pat dalyvauti vieno suki
limo malšinime. Buvo sunkiai 
sužeistas, gulėjo ligoninėje, o 
paskui buvo paleistas į atsar
ga.

Adolfas Godliauskas grįžo į 
tėvų žemę. Nagingas šaltkal
vis greit gavo darbą miesto 
vandentiekyje. Tačiau bur
žuazinė valstybė nenorėjo jo 
pripažinti Lietuvos piliečiu.

— Mano seneliai kovojo už 
Lietuvos laisvę, o aš ilgus 
metus buvau priverstas taip 
vadinamai nepriklausomai 
Lietuvai mokėti mokesčius 
kaip svetimtautis,—karčiai

šypsodamasis man pasakojo 
Godliauskas. Dažnai jo butą 
revoliucinių švenčių išvaka
rėse aplankydavo policinin
kai. Slaptoje vietoje, tarp 
įvairių dokumentų, gulėjo 
1919 m. išduotas “Auroros” 
kreizerio atestas. Smetoni
nės žvalgybos agentai apie jo 
savininko revoliucinę praeitį 
nieko nežinojo. Jie taip pat 
nesužinojo, kad Godliauskas 
aktyviai rėmė komunistus, 
buvo Lietuvos raudonosios 
pagalbos narys.

1944 m. vasarą hitlerinin
kai bėgo iš Ukmergės. Jie 
užminavo tiltą per Šventąją, 
vandentiekį, eilę įmonių. Ke
lios sekundės ir išlėks į pa
danges brangūs vandentiekio 
įrengimai, kuriuos savo ran-1 
komis montavo Adolfas God
liauskas. Senasis aurorietis 
ryžosi. Tarnybos “Auroroje” 
metais jis gerai susipažino su 
įvairiomis sprogstamomis 
medžiagomis, sprogdinimais. 
Patylomis jis išminavo, van
dentiekio bokštą, link Šven
tosios upės kriaušiu tįsančius 
įrengimus. Su didžiuliu 
trenksmu į viršų išlėkė pusė 
Šventosios tilto. O vanden
tiekio bokštas stovėjo. Hitle
rininkai šoko ieškoti užtaisų 
jų jau nebuvo. O prie miesto 
jau artėjo pirmieji Tarybinės 
Armijos daliniai. Taip buvo 
išgelbėtas Ukmergės van
dentiekis. Pamenu, kaip pir
momis išvadavimo dienomis 
buvęs partizanų būrio_vadas, 
tapęs partijos apskrities ko
miteto pirmuoju sekretoriu
mi Vladas Vildžiūnas sušaukė 
vandentiekio darbininkus, 
pasakė karštą padėkos kalbą 
ir apkabinęs išbučiavo Adolfą 
Godliauską.

Godliauskas greit Lenin
grade surado savo senus 
“Auroros” draugus, Spalio 
revoliucijos dienų dalyvius. Į 
jo namelį plaukė kadrinio lai
vyno karininko Timofiejaus 
Lipatovo laiškai. Godliauskas 
kelis kartus lankėsi Lenin
grade. * •

1957 m., minint Spalio re
voliucijos 40-sias metines, 
partijos Leningrado miesto 
komitetas Adolfą Godliauską 
pakvietė į iškilmes. Į Ukmer
gę grįžo su garbės raštais, 
atminimo dovanomis, kupi
nas šviesių įspūdžių.

Godliauskas dažnai įvairio
se Lietuvos vietose jaunimui 
pasakodavo apie Spalio revo
liucijos dienas.

Už ilgametį sąžiningą dar
bą Ukmergės vandentiekyje 
Godliauskas buvo apdovano
tas aukščiausiu mūsų šalies 
Lenino ordinu.

. . . kapinėse stovi pamink
las su žinomojo “Auroros” 
kreiserio siluetu. Čia nuo 
1969 m. prosenelių gimtojoje 
Ukmergės žemėje ilsisi Adol
fas Godliauskas, kuriam liki
mas lėmė būti Naujo pasaulio 
gimimo liudininkų ir aktyviu 
jo kūrėjų gretose.

H. Vencevičius

Abidian, Ivory Coast. —- 
Čia birželio 9 d. viešbučio 
gaisre sudegė 41 žmogus. Be
veik visi esą prancūzai.

Vilniuje buvo surengta dekada “Vainikas Spaliui.” Ge
riausieji Tarybų Lietuvos saviveiklininkai, atvykę iš 25 
rajonų ir 6- miestų, pademonstravo, ką meno kolektyvai 
sukūrė gražiausio, kaip jie ruošiasi sutikti Didžiojo Spalio 
jubiliejų. - V. Gulevičiaus nuotrauka

ĮVAIRUMAI
PLASTMASĖ STIPRESNĖ 
UŽ PLIENĄ

Viena VFR pradėjo gaminti 
naują sintentinį pluoštą, va
dinamąjį arenką, gumai ir 
plastmasėms sustiprinti. Pa
lyginti su plienu, kuris pa
prastai naudojamas tokiems 
tikslams, arenka yra 5 kartus 
tvirtesnis. Be to, naujasis 
sintetinis pluoštas mažiau, 
nei plienas, plečiasi, kylant 
temperatūrai, yra atspares
nis ugniai už kitus sintetinius 
pluoštus. Manoma, kad aren
ka labai pravers automobilių 
padangų, konverejų juostų, 
kabelių gamyboje.

ŽIBALAS IŠ MEDŽIŲ
Amerikiečių chemikas, No

belio premijos laureatas Mal
vinas Kalvinas pagrindė teo
riją, kad iš tam tikrų rūšių 
medžių sulčių galima gauti 
medžiagą, kurios cheminė su
dėtis analogiška benzinui ar
ba žibalui.

Jeigu šią teoriją pasiseks 
įgyvendinti praktikoje, ji tu
rės didelę ūkinę reikšmę.
AKYTAS ASFALTAS

Toks asfaltas išbandytas 
Japonijoje, Tokio mieste. Į jį 
primaišoma granitinės skal
dos. Naujuoju asfaltu iškloti 
šaligatviai sugeria vandenį, 
po skylėta danga geriau auga 
medžiai. Kol kas juo klojami 
tik šaligatviai, nes mechani
nis atsparumas nėra pakan
kamas gatvių dangai.
negendaNCios bulvės

Išsaugoti derlių —vienas 
svarbiausių visų šalių žemės 
ūkio Specialistų rūpesčių. Be
veik ištisus metus vienoje 
Baltarusijos daržovių bazėje 
buvo stebimos bulvės. Nors 
saugojimo sąlygos buvo 
įprastinės, po bandomojo lai
kotarpio nepakito nei stiebą- 
gumbių' išvaizda, nei skonis. 
Prieš nukasant buvles, laukai 
buvo apiberti specialiu pre
paratu, kuris surišo stieba- 
gumbių biologinį aktyvumą ir 
taip jį tarytum užkoncerva- 
vo.
UGNIES PEILIAI

Ukrainos mokslininkai su
konstravo mašiną granitui 
piaustyti įkaitintų dujų sro
vėmis. Reaktyvinių mikrova- 
riklių išmetamos įkaitintos 
dujos gali piaustyti kiečiausią 
uolieną. Tokiais ugnies “pei
liais” iš masyvo tvarkingai 
išplaunami akmens blokai. 
Automatiniai akmenpioviai 
vis plačiau įdiegiami karje
ruose.
VILČIŲ TEIKIANTYS 
EKSPERIMENTAI

Japonijos inžinierius Take- 
sis Sugimotas nuvažiavo 700 
km. automobiliu, kurio varik
lį maitino naujos rūšies ku
ras—oro, vandens ir benzino 
mišinys. Vanduo mažomis 
porcijomis įkaitinamas iki 
1000 C, jo garai sumaišomi su 
benzino garais ir oru. Tokio 
mišinio reikia perpus mažiau, 
negu, benzino įprastiniams 
varikliams, mažiau išmetama 
ir nuodingų dujų. Be to, ma
šinos dalys ne taip greitai, 
susidėvi.

• Luisą Paskvė suėmė vieno 
Paryžiaus baro rūbinėje, kai 
jis, apkvaitęs nuo įtūžio, 
kumščiavo kažkokį svečią. 
Policijoje mušeika paaiškino: 
“Kai tas ponas vilkosi paltą, 
aš ištraukiau jo piniginę. Nie 
kaip negalėjau susivaldyti, 
pamatęs, kad tai mano pinigi
nė, kurią, tariau sau, prieš 
valandėlę būsiu pametęs.”
• Socialinių tyrinėjimų insti

tutų darbuotojai pateikė Saro 
krašto gyventojams klausi
mą: “Ar jūs tikite esant vel
nią?^ Pasirodo, kas aštuntas 
iš apklaustųjų tiki “tamsybių 
jėgoš” egzistavimu. Apie 10 
procentų pareiškė, kad jie iš 
vis nežino, kuo dabar galima 
tikėti.
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Restauruotame literatūros 
muziejuje

Poeto Maironio skulptūra
Su kiekvienu pavasariu į 

Kauną atkeliauja literatūri
nės šventės. Palemone su
liepsnoja Poezijos pavasario 
aukuras, P. Ziberto šilko 
kombinate rašytojai susitin
ka su darbininkais, už geriau
sius kūrinius darbininkiška 
tematika rašytojui įteikiama 
įžymaus revoliucionieriaus 
Prano Ziberto literatūrinė 
premija. '

Šiemet į lietuvių literatū
ros metraštį įrašytasįdar vie
nas reikšmingas įvykis. Ęau- 
no senamiestyje restauruo
tuose XVII amžiaus rūmuose 
(Maironio namuose) atidary
ta nauja lietuvių tarybinės 
literatūros ekspozicija. Res
tauratoriai, literatūros moks
lo specialistai ir muziejininkai 
respublikos visuomenei pa
teikė gražią dovaną. Auten
tiškomis detalėmis išpuošę 
senuosius baroko rūmus, jie 
perdavė muziejui 25 ekspozi
cijų sales, sutvarkė ir atnau
jino lietuvių literatūros klasi
ko Jono Mačiulio-Maironio 
memorialinį butą. Rekon
struotoje Rotušės aikštėje 
pastatyta lyriška Maironio 
skulptūra, kurią sukūrė Leni
no premijos laureatas skulp
torius Gediminas Jokūbonis.

Literatūros muziejaus di
rektorė Marija Macijauskie
nė su meile mini visus tuos, 
kurie padėjo surinkti reikš
mingiausius literatūros kūri
nius, rašytojų rankraščius ir 
asmeninius daiktus, retus do
kumentus, nuotraukas, iš to
limiausiu kraštų čia atkelia
vusius mūsų poezijos ir pro
gos vertimus. Dabar literatū
ros lobyno fonduose per 40 
tūkstančių eksponatų. Jų tar
pe reta medžiaga apie žy
miuosius lietuvių tautosakos 
rinkėjus, pirmosios lietuviš
kos knygos (M. Mažvydo 
“Katekizmo prasti žodžiai”) 
muliažas, K. Donelaičio, L. 
Rėzos, A. Baranausko rank
raščių fotokopijos, brangios 
relikvijos, pasakojančios apie 
A. Strazdo, S. Daukanto, M. 
Valančiaus gy vu.Jmą ir kūry
bą.

Dabar lankytojams atverta 
plati tarybinės lietuvių litera
tūros ekspozicija, apimanti 
1940-1976 metus, ir Maironio 
butas. Feodalinio ir kapitalis
tinio laikotarpio skyriuose 
vyksta paskutinieji užbaigi
mo darbai. Jie knygos mylė
tojus pakvies 1978 metais.

Tarybinio laikotafpio sky
rius pradėtas plačiu pasakoji
mu apie fašistų nukankinto 
poeto Vytauto Montvilos gy
venimą, istorinius 1940 metų 
įvykius. Čia daug teskelbtos 
medžiagos apie Lietuviško
sios 16-osios divizijos leidi
nius, rašytojus karius, S. Nė-

V. Šontos nuotr. s
ries, P. Cvirkos, L. Giros, 
Jono Marcinkevičiaus kūri
nius, telkusius lietuvių tautą 
į kovą prieš okupantus. At
statomieji pokario metai ir 
nepailstantys tiek savo kūry
ba, tiek visuomenine veikla 
A. Venclova, A. Gudaitis-Gu- 
zevičius, T. Tilvytis, V. My
kolaitis-Putinas, A. Vienuo- 
lis-Žukauskas. Dar galinges
ne kūrybine srove išsiliejo 
1956-1976 metai, išgarsinę 
mūsų kraštą Lenino premijos 
laureatų E. Mieželaičio, J. 
Avyžiaus, respublikos liau
dies rašytojo J. Grušo, visos 
plejados jaunųjų rašytojų kū
riniais. Ekspozicijoje darniai 
komponuojami svarbiausi 
krašto, mūsų kultūros gyve
nimo įvykiai su įžymiausių 
lietuvių rašytojų gyvenimo 
momentais. Apie mūsų lite
ratūros suklestėjimą liudija 
ir tai, kad šiuo metu lietuvių 
rašytojų kūriniai verčiami į 
54 kalbas, pasiekia visus že
mės kontinentus.

0 dabar bent trumpam per
sikelkime į mūsų tautos dai
niaus Maironio butą. Jau ant 
slenksčio lankytoją pasitinka 
kanklės, nuaidi J. Naujalio 
“Lietuva brangi” melodija. 
Erdviame prieškambaryje J. 
Mateikos paveikslo “Žalgirio 
mūšis” kopija, medinių lazdų, 
kuriomis vaikštinėjo rašyto
jas, rinkinys. Darbo kamba
ryje prie lango senas pultas. 
Čia rytmečio valandomis 
dirbdavo poetas. Čia gimė jo 
baladės “Jūratė ir Kastytis,” 
“Čičinskas,” buvo tobulinami 
ir papildomi vėlyvesnieji “Pa
vasario balsų” leidimai.

Poeto bute—kuklūs baldai, 
daug ano meto lietuvių daili
ninkų paveikslų, asmeninė 
biblioteka.

Muziejininkai jau atgaivino 
Maironio bute vykusias lite
ratūrines popietes. Dabar jos 
perkeltos į erdvius gotikinius 
rūmų požemius, kur literatū
ros gerbėjai renkasi į susiti
kimus su rašytojais, į atsimi
nimų vakarus, poezijos, no
velės dienas, literatūrinius 
disputus. Muziejaus sodelyje 
numatyta rengti poezijos tea
trų spektaklius.

Kauno senamiestis—vi
duramžių amatų, laivybos ir 
prekybos centras—šiandien 
įgauna naują profilį. Siauros 
senamiesčio gatvelės, kurio
mis vaikštinėjo Adomas Mic
kevičius, Motiejus Valančius, 
Tumas-Vaižgantas. Maironis, 
kasmet privilioja vis daugiau 
turistų. H. Labanauskas

Norfolk, Va. — Audrai ki
lus, Chesapeake įlankoje ap
sivertė žvejinis laivas ir ketu
ri žmonės nuskendo. Laive 
buvo 27 žvejai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
AŠTRUS KALTINIMAS 
APŠVIETOS TARYBAI

Los Angeles, Cal. — Po 
ilgo ir plataus tyrinėjimo mo
kyklų padėties rasiniu klausi
mu Jungtinių Valstijų Civili
nių Teisių Komisija paskelbė 
savo 246 puslapių raportą. 
Jame aštriausiai kritikuoja
ma Los Angeles distrikto Ap- 
švietos Taryba, kad jinai ne
pildo federalinio ir valstijos 
įstatymų ir neintegruoja vie
šųjų mokyklų. Distrikte yra 
vienuolika segreguotų mo
kyklų, kurias lanko 600,000 
moksleivių!

Raporte pabrėžiama, kad 
Apšvietos Taryba ne tik 
neintegravo mokyklų, bet iki 
šiol net nepateikė jokio plano 
jų integracijai.

JIE PATYS TEISIĄ 
LĖKTUVO GROBIKĄ

Stockholm — Vietoje gra
žinti tarybinio lėktuvo grobi
ką latvį Sosnovsky, švedai 
patys jį teisią. Jie teisinasi, 
kad tarp Švedijos ir Tarybų 
Sąjungos nėra sutarties gra
žinti lėktuvų grobikus.

Ankara. — Turkijoje rinki
mus laimėjo opozicijos Repu- 
blikinė Liaudies Partija ir su
darys naują vyriausybę. Ta
čiau nesitikimą kokių nors 
griežtų pakitimų Turkijos na
minėje ar tarptautinėje poli
tikoje.

Washingtonas. — Šios ša
lies vyriausybė esanti pasi- 
mojus tarpininkauti tarpe 
Cyprus salos graikų ir turkų. 
Ji mananti, kad dabar ten 
pasiekti susitarimą sąlygos 
yra palankios.

ŽEMES IR VANDENS 
RESURSŲ TYRINĖJIMAS

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmai nutarė’ vuinstruktūbti 
Agrikultūros Departamentą 
sistematiškai tyrinėti ir pa
sverti žemės ir vandens re
sursus. Jų ištekliaus žinoji
mas reikalingas išvengimui 
krizės. Toks tyrinėjimas kas
met atsieitų apie 16 milijonų 
dolerių.

Manoma, kad šį praktišką 
sumanymą užgirs ir Senatas. 
Atstovų Rūmuose tiktai 16 
kongresmenų balsavo prieš.

Waveland, Miss. —- Birže
lio 6 d. Baptistų bažnyčios 
suruoštoje išvykoje prigėrė 
šeši jauni žmonės. Visi buvo 
bažnyčios choro nariai.

LĖTAI EINA SUDARYMAS 
NAUJO KABINETO

Tel Aviv. — Izraelio nauja
sis premjeras Menahem Be
gin susiduria su sunkumais 
pastangose sudaryti kabine
tą. Jis jį turėsiąs gatavą tik
tai apie birželio pabaigą. 
Mat, jo koalicija “Lukud,” 
kuri laimėjo rinkimus, parla
mente neturi daugumos. Jis 
turi į kabinetą įsileisti dar 
kurią nors politinę grupę, o 
tai, matyt, nelabai sekasi.

REIKALAUJA 
AREŠTUOTI 
POLICININKUS

Chicago, Ill. — Illinojaus 
Komunistų Partija reikalau
ja, kad būtų suareštuoti ir 
nubausti policininkai, kurie 
aną dieną Humboldt Parke 
per Puerto Rica Dienos de
monstraciją nušovė du puer- 
torikiečius—Rafael Cruz, 25 
m., ir Julio Osorio, 26 metų.

Komunistų PartijA taipgi 
reikalauja pašalinti policijos 
superintendetą James Rosh- 
fordą.

Roma. — Birželio 10 dieną 
trys maskuotos ir ginkluotos 
moterys ir vienas, vyras įsi
veržė į Romos Universitetą ir 
padegė kompiuterių centrą. 
Nuostoliai siekią mažiausia 
du milijonus dol.

BAISUS SUGRIOVIMO 
VAIZDAS

“Reuters” žinių korespon
dentas buvo pirmas svetim
tautis apsilankyti buvusiame 
Kinijos šiaurinime Tangshan 
mieste po toje apylinkėje 
1976 metų liepos mėnesį įvy
kusio žemės drebėjimo. Kaip 
žinoma, laike to žemės drebė
jimo ten žuvo 750,000 žmo
nių!

Korespondentas radęs bai
siausią vaizdą. Ne tik tas 
miestas tiesiog nušluotas nuo 
žemės paviršio, bet ir visa 
apylinkė esanti paversta į 
griuvėsius.

Maskva; — Tarybų Sąjun
gos mokslininkai teigia, kad 
planeta Jupiter tebėsianti 
saulės gimimo procese, o ne 
jau mirštahti, kaip kad kai 
kurie astronomai mano. Gir
di, Jupiteris tebeauga, tebe- 
siplečia. 

r

Washingtonas. — Prezi
dentas Carter sako, kad jis 
labai patenkintas jo žmonos 
Rosalynn ir visos šeimos “di
plomatiniais gabumais.”

GYDYTOJAI PRALENKIA
Atlanta, Ga. — Federalinė 

studija parodo, kad gydytojai 
ir dentist ai proporcionališkai 
pralenkia paprastus rūkorius 
nustojimu rūkyti. Pav., prieš 
8 metus 30 proc. gydytojų 
rūkydavo; o 1975 jau tiktai 21 
proc. berūkė.

NORI “ATSIMOKĖTI”
Washingtonas. — Republi- 

konų senatorių vadai reika
lauja, kad būtų paskirtas spe
cialus prokuroras ištirti Pietų 
Korėjos agentų veiklą, papir- 
kinėjant kongresmanus. To
kie kyšių ėmėjai esą beveik 
Visi demokratai. Tuo republi- 
konai nori atsimokėti už de
mokratų sukeltą Watergate 
skandalą prieš republikonus. 
Demokratai, aišku, pasiūly
mui priešinasi. Tą galįs atlik
ti ir dabartinis prokuroras 
Bell.

■■ ■i;/

Roma. Nežinomas tero
ristas nušovė Tahą Carim, 
Turkijos ambasadorių Vati
kane, r*

LIETUVOJE SVEČIAI 
IŠ ISLANDIJOS

Vilnius, VI. 4 (ELTA). - 
Dvi dienas respublikoje vie
šėjo Islandijos Taikos komi
teto delegacija, atvykusi į 
mūsų šalį Tarybinio taikos 
gynimo komiteto kvietimu. 
Delegacija, kuriai vadovauja 
Islandijos parlamento depu
tatė S. Jakobsdotira, susipa
žino su Vilniumi, susitiko su 
Lietuvos TSR Taikos gynimo 
komiteto pirmininku Socialis
tinio Darbo Didvyriu J. Pa
leckio, lankėsi miesto Vykdo
majame komitete.

Svečius iš Islandijos priė
mė Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pavaduotoja L. 
Diržinskaitė.

Washingtonas. — Iš Saudi 
Arabijos importuojama nafta 
šiemet pabrangs nuo 3 iki 5 
procentų. Ją paseksiančios ir 
kitos 7 naftą gaminančios ša
lys.

SUGAUTAS DR. LUTHER 
KING NUŽUDYTOJ AS

Petros, Tenn. — Po 54 
valandų medžiojimo policijai 
pavyko sugauti Dr. Luther 
King nužudytoją James Earl 
Ray, kuris yra nubaustas 99 
metų kalėjimu ir buvo praei
tą savaitgalį su kitais ketu
riais kaliniais pabėgęs iš Bru
shy Mountain kalėjimo. 
Suimti ir kiti trys pabėgėliai.

Tennessee valstijos guber
natorius Ray Blanton reika
lauja, kad federalinė valdžia 

pasiimtų Ray savo globon. 
Šis Ray pabėgimas ir jo su- 
medžiojimas, sako guberna
torius, valstijai kainavo 
$178,000. Nėra jokios garan
tijos, kad jis ir vėl nebandys 
pabėgti. Juk jis nieko nebe
turi pralaimėti, nes ir taip 
visą likusį gyvenimą turės 
praleisti už grotų.

Rochester, N. Y. — Birže
lio 6 d. trys pilni anglies 
vagonai nusirito nuo bėgių 
tiesiai į Genesee upę.

ČIA PLANUOJA NUVERST 
COSTA RICOS VALDŽIĄ?

Tokį kaltinimą prieš Jung
tinių Valstijų Centrinės Žval
gybos Agentūrą iškelia Costa 
Ricos savaitraštis Liaudies 
Avangardo Partijos organas 
“Libertad.” Laikraštis nuro
do, kad esanti pradėta pla
čiausia reakcininkų propa
gandą prieš dabartinį prezi
dentą Daniel Oduber. ČIA 
planuoja nuversti prez. Odu
ber ir jo vieton sugrąžinti 
buvusį prezidentą Jose Fi- 
gueres.

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmai atmetė pasiūlymą pa
kelti federalinius mokesčius 
(taksus) ant gazolino.

Roma. — Su vizitu Vatika
ne popiežių lankė Vengrijos 
Komunistų Partijos vadas 
Janos Kadar. Po pasitarimo 
abudu išreiškė pasitenkinimą 
gerėjančiais santykiais tarpe 
valdžios ir katalikų bažnyčios 
Vengrijoje.

San Ramon, Cal. — Birže
lio 3 dieną du maži lėktuvai 
ore susidūrė ir nukrito. Trys 
žmonės žuvo.

GERINAMI SANTYKIAI 
TARP EGIPTO IR TSRS

Cairo. — Kaip žinoma, tarp 
Tarybų Sąjungos ir Egipto 
santykiai jau,tūlas laikas yra 
gana įtempti. Ęet šiomis die
nomis Tarybų Sąjungoje su 
oficialiu vizitu lankėsi Užsie
nio reikalų ministras Išmali 
Fahmy. Ten jis turėjo pasita
rimus su tarybinės vyriausy
bės ir Komunistų Partijos va
dais. Apart abiejų santykių, 
buvę aptarta ir Vidurio Rytų 
padėtis.

Sakoma, kad šio vizito re
zultatai labai geri. Visa at
mosfera žymiai pasikeitė. 
Spėjama, kad greitu laiku 
bus pastebėtas didelis page
rėjimas santykių tarp Egipto 
ir Tarybų Sąjungos.

PASIEKTAS 
SUSITARIMAS DĖL 
KARO TAISYKLIŲ

Ženeva. — Per ištisus ke
tverius metus tęsėsi derybos 
dėl pataisymo taip vadinamų 
“karo taisyklių.” Dabar 109 
šalių atstovų konferencijoje 
prieita prie susitarimo 
dviems svarbiais klausimais. 
Pirmas klausimas, tai kad ka
ro metu nebūtų kliudoma he
likopteriais ir šiaip lėktuvais 
iš karo lauko išgabenimui su
žeistų kareivių. Antras — 
kad suimti ginkluoti partiza
nai būtų lygiai taip tarktuoja- 
mi, kaip per karą paimti prie
šo kareiviai. Žinoma, tas ne
paliečia teroristų, kurie save 
irgi vadina partizanais.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretoriaus pavaduoto
jas Habib ir generolas 
Brown, militarinių jėgų štabo 
pirmininkas, teigia, kad Pie
tų Korėjos ir Japonijos val
džios pritaria Amerikos mili
tarinių jėgų iškraustymui iš 
Pietų Korėjos.

Quito. — Ekvadaro studen
tai birželio 2 dieną sutiko 
mūsų prezidento žmoną Ro
salynn Carter su protestu 
prieš Amerikos imperializ
mą. Policija panaudojo dujas 
demonstracijos išblaškymui.

Tar. S-gos nauja konstitucija
[Tąsa iš 1 pusi.]

Autorių, išradėjų ir racionalizatorių teises saugo įstaty
mas.

48 straipsnis. TSRS piliečiai turi teisę dalyvauti valstybės 
ir visuomenės reikalų valdyme.

TSRS piliečiai renka Liaudies deputatų tarybas ir gali 
būti į jas išrinkti, dalyvauja svarstant ir parengiant įstaty
mų ir bendravalstybinės bei vietinės reikšmės sprendimų 
projektus, dalyvauja valstybinių organų^ kooperatinių ir 
kitų visuomeninių organizacijų darbe, jų veiklos kontrolėje, 
gamybos ir darbo kolektyvų reikalų valdyme, susirinkimuo 
se pagal gyvenamąją vietą.

49 straipsnis. Kiekvienas TSRS pilietis turi teisę pateikti 
valstybiniams organams ir visuomeninėms organizacijoms 
pasiūlymus jų veiklai gerinti, kritikuoti darbo trūkumus. 
Pareigūnai privalo įstatymo nustatytais terminais svarstyti 
piliečių pasiūlymus ir pareiškimus, į juos atsakyti ir imtis 
reikiamų priemonių.

Persekioti už kritiką draudžiama.
50 straipsnis. Sutinkamai su darbo žmonių interesais ir 

siekiant stiprinti socialistinę santvarką TSRS piliečiams 
garantuojama žodžio, spaudos, susirinkimų, mitingų, gat
vės eitynių ir demonstracijų laisvė. Šių politinių laisvių 
įgyvendinimą užtikrina suteikimas darbo žmonėms ir jų 
organizacijoms visuomeninių pastatų, gatvių ir aikščių, 
platus informacijos skleidimas, galimybė naudotis spauda, 
televizija ir radiju.'

51 straipsnis. Sutinkamai su komunizmo statybos tikslais 
TSRS piliečiai turi teisę jungtis į visuomenines organizaci
jas, padedančias vystyti politinį aktyvumą ir savaveiksmiš- 
kumą, patenkinti jų įvairiapusiškus interesus.

Visuomeninėms organizacijoms garantuojamos sąlygos 
sėkmingam savo įstatų uždavinių vykdymui.

52 straipsnis. TSRS piliečiams pripažįstama sąžinės lais
vė, tai yra teisė išpažinti bet kurią religiją, atlikinėti 
religines apeigas arba neišpažinti jokios religijos, vykdyti 
ateistinę propagandą. Kurstyti nesantaiką ir neapykantą 
ryšium su religiniais tikėjimais draudžiama.

Bažnyčia TSR Sąjungoje atskirta nuo valstybės ir mokyk
la—nuo bažnyčios.

53 straipsnis. Šeimą gina valstybė.
Santuoka sudaroma savanorišku moters ir vyro susitari

mu; sutuoktiniai šeimos santykiuose yra visiškai lygiatei
siai.

Valstybė teikia pagalbą šeimai steigdama ir vystydama 
platų vaikų įstaigų tinklą, organizuodama ir tobulindama 
buities ir viešojo maitinimo tarnybą, suteikdama pašalpas ir 
lengvatas daugiavaikėms šeimoms, išmokėdama pašalpas 
gimus kūdikiui.

54 straipsnis. TSRS piliečiams garantuojama asmens 
neliečiamybė. Niekas negali būti suimtas kitaip, kaip tik 
teismo nutarimu ar prokuroro sankcija.

55 straipsnis. TSRS piliečiams garantuojama buto nelie
čiamybė. Niekas neturi teisės be įstatyminio pagrindo įeiti į 
butą prieš jame gyvenančių asihenų valią.

56 straipsnis. Piliečių asmeninį gyvenimą, susirašinėjimo, 
telefoninių pasikalbėjimų ir telegrafo pranešimų slaptumą 
saugo įstatymas.

57 straipsnis. Gerbti tarybinio žmogaus asmenybę, saugo
ti jo teises ir laisves—visų valstybinių organų, visuomeninių 
organizacijų ir pareigūnų pareiga.

TSRS piliečiai turi teisę į teisminį gynimą nuo pasikėsini
mų į gyvybę ir sveikatą, turtą ir asmeninę laisvę, į garbę ir 
orumą.

58 straipsnis. TSRS piliečiai turi teisę apskųsti pareigūnų 
veiksmus valstybiniams organams ir visuomeninėms orga
nizacijoms. Šie skundai turi būti apsvarstyti įstatymo 
nustatyta tvarka ir terminais.

Pareigūnų veiksmai, padaryti pažeidžiant įstatymą, virši
jant įgaliojimus, varžantys piliečių teises, gali būti apskųsti 
teismui įstatymo nustatyta tvarka.

TSRS piliečiai turi teisę,, kad jiems būtų įstatymo nustaty
ta tvarka ir ribose atlyginta žala, kurią neteisėtais veiks
mais padarė valstybinės įstaigos ir visuomeninės organizaci
jos, taip pat pareigūnai, vykdydami savo tarnybines parei
gas.

59 straipsnis. Piliečio teisių ir laisvių įgyvendinimas 
neatskiriamas nuo jo pareigų vykdymo.

TSRS pilietis turi laikytis TSRS Konstitucijos, tarybinių 
įstatymų, gerbti socialistinio bendrabūvio taisykles, garbin
gai kilnų TSRS piliečio vardą.

60 straipsnis. Kiekvieno darbingo TSRS piliečio pareiga ir 
garbės reikalas—sąžiningai dirbti jo pasirinktoje visuome
nei naudingos veiklos srityje, griežtai laikytis darbo ir 
gamybinės drausmės.

61 straipsnis. TSRS pilietis privalo saugoti ir stiprinti 
socialistinę nuosavybę. TSRS piliečio pareiga—kovoti su 
valstybinio ir visuomeninio turto grobimais bei švaistymu.

Asmenys, kurie kėsinasi į socialistinę nuosavybę, bau
džiami pagal įstatymą.

62 straipsnis. TSRS pilietis privalo saugoti Tarybų valsty
bes interesus, prisidėti prie jos galios ir autoriteto stiprini
mo.

Socialistinės Tėvynės gynimas yra šventa kiekvieno 
TSRS piliečio pareiga.

Tėvynės išdavimas—sunkiausias nusikaltimas liaudžiai.
63 straipsnis. Karinė tarnyba TSRS Ginkluotųjų pajėgų 

gretose—garbinga tarybinių piliečių pareiga.
64 straipsnis. Kiekvieno TSRS piliečio pareiga—gerbti 

kitų piliečių nacionalinį orumą, stiprinti tarybinės daugiau- 
nacionalinės valstybės nacijų ir tautybių draugystę.

65 straipsnis. TSRS pilietis privalo gerbti kitų asmenų 
teises ir teisėtus interesus, nesitaikstyti su antivisuomeni
niais poelgiais, visokeriopai padėti saugoti viešąją tvarką.

66 straipsnis. TSRS piliečiai privalo rūpintis vaikų auklė
jimu, ruošti juos visuomenei naudingam darbui, auginti 
garbingais socialistinės visuomenės nariais.

67 straipsnis. TSRS piliečiai privalo saugoti gamtą, 
tausoti jos turtus.

Rūpinimasis istorijos paminklų ir kitų kultūros vertybių 
išsaugojimu—TSRS piliečių pareiga.

68 straipsnis. Internacionalinė TSRS piliečio pareiga—pa
dėti vystyti draugystę ir bendradarbiavimą su kitų šalių, 
tautomis, palaikyti ir stiprinti visuotinę taiką.

i
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KANADOS ŽINIOS Lietuvos moksleivių dainų 
šventės belaukiant

Montreal, Que;
LIGONIAI

J. Tumas staigiai susirgo, 
išvežtas į R. Viktorijos ligoni
nę.

D. Petrauskaitė turėjo ope
raciją vaikų ligoninėj.

Linkiu greit pasveikti.
IŠVYKO

T. Virbalas išvyko į Pary
žių darbo reikalais.

S. A. Keršiai Jr. buvo išvy
kę į Portugaliją praleisti 
atostogas.

T. M. Subačiai išvyko į 
Toronto apsidairyti nuolati
niam apsigyvenimui vietos.

Visiems gero pasisekimo.
MIRĖ

Gegužes 31 d. po ilgos ligos 
mirė Valerija Griganavičienė 
[Skurauskaitė], 68 m. Paliko 
nuliūdime vienintelę dukrą 
Helen su šeima, dvi sesutes 
T. Lietuvoje, taipgi gimines 
Bostone, kurie buvo atvykę į 
laidotuves. Kilusi iš Sovenių 
Kaimo, Kovarsko valsčiaus, 
Ukmergės apskrities. Į Ka
nadą atvyko 1930 m.

Artimiesiems gili užuojau
ta, o velionei lai buna leng
va Kanados žemelė. J-na

UŽKVIETIMAS
M. L. S. ir D. Pašalpinė 

Draugija ruošia išvyką-pikni-

TRUMPAI APIE VISKĄ
Kultūros ministeris C. Lau- 

rien sušaukęs angliškų laik
raščių žurnalistus, pranešė, 
kad studentai, baigę mokslus 
angliškuose universitetuose, 
kuriuos Kvibeko valdžia fi
nansuoja, neatsilyginę iš
vyksta dirbti i angliškas pro
vincijas, daro didelį nuostolį 
Kvibeko žmonėms. Jei tas 
bus daroma ir ateityje, val
džia bus priversta imtis žygių 
tam sustabdyti. 

į ♦ * ♦

Kvibeko provincijoje praei
tais metais mokslinosi 94,000 
jaunuolių privatinėse mokyk
lose, kurių užlaikymo 80 pro
centų lėšų apmoka provinci
ja. Party Quebecois planuoja 
nustoti rėmus tokias mokyk
las, nes jose mokslinasi dau
gumoje pasiturinčių tėvų vai
kai. * ♦ ♦

Virš milijonas neišautėju- 
sių prancūzų gyvena kitose 
provincijose. Jie organizuotai 
įteikė federalinei valdžiai rei
kalavimą jiems duoti tokias 
pat teises, kokias turi anglai, 
gyvenantieji Kvibeko provin
cijoje. Premjeras Trudeau 
sutiko su jais tartis birželio 
pabaigoje. * ♦ ♦

Montreale susikūrė komi
tetas Front de Liberation. Jo 
programa—išliuosuoti politi
nius kalinius, kurių yra nu- 
'teistų visam amžiui už politi
nius nusikaltimus. Jie turi 
ant peticijos surinkę 25,000 
parašų, kuriuos įteiks federa
linei valdžiai.

* * *
Royal Mountain Police, 

Montreal Police ir Provincial 
Police viršininkai prisipažino 
teisme, kad jie 1972 m. spalio 

’ 7 d. įsilaužė į kairiųjų laikraš
čio “Press Libre” raštinę su 
tikslu rasti priešvalstybinės 
literatūros ir įkalinti laikraš
čio leidėjus. Dabar jiems už 

• įsilaužimą be varanto gręsia 
dviejų metų kalėjimas!

* *
. Sekmadienio rytą 8 metų 
S. Tessier išėjęs iš bažnyčios, 

. prie laiptų buvo automobilio 
užmuštas. Šiais metais Kvi- 

įbeko provincijoje automobi
liais užmušta 20 žmonių. Kal
tininkai pabėgo. Dabar Le- 

,.vesque valdžia paruošė įsta
tymą, kad tokiame atsitikime 

ką birželio 26 d. gražioje V. 
Vekterienės vasarvietėj. 
Yra kviečiami ir laukiami visi 
draugijos nariai ir svečiai. 
Nepamirškite, bus laimėjimai 
tuo paremsite draugiją ir 
gražiai laiką praleisite su sa
vo draugais..

Iki pasimatymo. Valdyba

IR SIRGDAMAS
NEUŽMIRŠTA SPAUDOS

Nuoširdų šios kolonijos 
spaudos rėmėją, didelį “Lais
vės” patriotą—Domininką 
Norvaišą, ištiko didelė nelai
mė. Einantį gatve užgavo 
automašina. Buvo nuvežtas į 
ligoninę, kur išbuvo dvi sa
vaites. Šiuo laiku sugrįžęs į 
namus, kur jį slaugė prižiūri.

Ši nelaimė jį ištiko išvaka
rėse jo 89-to gimtadienio. 
Nors skaudžiai pergyvena šią 
nelaimę, bet ir sirgdamas pa
sirūpino, proga savo gimta
dienio, įteikti “Laisvei” 
$89.00, tai yra po vieną dolerį 
nuo išgyventų metų.

Ši jo stambi auka ne pirmu
tinė. Ne tik savo gimtadienio 
proga bet ir įvairiais kitais 
atvejais stambiai paremia 
laikraštį.

Linkiu šiam dosniam spau
dos rėmėjui greitai susveikti 
ir vėl būti tokiam judriam, 
koks buvo, nežiūrint kad me
tų našta sunkiai slegia pe
čius! Kaiminka 

valdžia apmokės mirties ap- 
draudą, rūpinsis sveikatos li
kimu. Apdraudos kompanijos 
labai priešingos tokiam įsta
tymui. Jos jame įžiūri “komu
nizmo šmėklą.”

* * *
R. Levesque yra atsidūręs 

tarpe kūjo ir priekalo. Parti
jos konvencijoje dauguma de
legatų pasisakė už legalizavi
mą abortų Kvibeko provinci
joje, o jis išstojo prieš. Mote
rys delegatės jį išvadino hi- 
pokritu. Kuom šis skandalas 
baigsis, sunku atspėti.* * *

Kvibeko Darbo Federacijos 
konvencijoje jos prezidentas 
Louis Leberge užgyrė Leves
que vedamą politiką, ir nuro
dė, kiek darbo klasei naudin
gų įstatymų jis praveda gy
venimam Gėda, sako, darbi
ninkams, kurie drįsta išeiti 
prieš Pary Quebecois.* * *

Pirmas laikraštis Montrea
le buvo išleistas 1778 metais. 
Jis vadinosi “La Gazette.” Jo 
leidėjas buvo Francuzo F. 
Mesplet.

* * *
Naujas Kvibeko provinci

jos civilinis vedybų įstatymas 
sako, kad tėvam sutikus, gali 
vesti vaikinas 14 metų, o 
mergina—12. Aštuoniolikos 
metų gali vestis ir be tėvų 
sutikimo. Visų religijų dva
siškiai už tokį įstatymą pra
našavo Kvibekui “sodomos ir 
gomoros” likimą. Bet kol kas 
dar nieko neįvyko . . .* * *

Montrealio distrikte NDG 
39 akrų plote vienuolės įsikū
rė 1827 m. Kaipo religinis, 
institutas' nemokėjo jokių 
mokesčių. Ligšiol joms sekėsi 
neblogai. Dabar nabages pra
dėjo kamuoti apylinkės gy
ventojai. Jos priverstos sam
dyti ginkluotus sargus, kad 
neleistų pašaliečių ant jų že
mės. * ♦ *

Sveikatos Departamentas 
pranešė, kad St. Lavrens 
upėje, Lac st. Francois, Lac 
st Louis ir Laprairie Basin 
sugautos žuvys labai pavojin
gos valgyti. Jų prisivalgęs 
gali staigiai mirti arba likti 
bepročiu. * * *

Nei viena kita įmonė Mon-

Šio mėnesio pabaigoje Vil
niuje įvyks trečioji Lietuvos 
Moksleivių Dainų šventė. 
Prie jos, matyt, yra gerai 
pasiruošta. Apie tai pasakojo 
“Eltos” korespondentui Ta
rybų Lietuvos švietimo mi
nistras A. Rimkus:

Kaip ir ankstesnės šventės, 
ji truks dvi dienas: pirmoji— 
dainų diena Vingyje, antroji 
—šokių diena “Žalgirio” sta
dione. Šią šventę mūsų mok
sleivija skiria Spalio socialis
tinės revoliucijos šešiasde
šimtosioms metinėms. Daina, 
šokiu, muzika moksleiviai 
šlovins Didįjį Spalį, tarybinę 
Tėvynę, reikš nuoširdžią pa
dėką Komunistų partijai už 
laimingą vaikystę ir jaunys
tę. Repertuare derama vieta 
tenka liaudies dainoms ir šo
kiams, klasikai.

Šventėje dalyvaus vaikai ir 
moksleiviai, nuo darželinuko 
iki abituriento. Kartu su ben
drojo lavinimo mokyklų mo-

Vilniaus universiteto 
400-sioms metinėms
1. Tūkstantasis ir pirmasis

Vilniaus V. Kapsuko uni
versitete neseniai pažymėti 
du svarbūs įvykiai. Išėjo Uni
versiteto laikraščio “Tarybi
nis studentas” tūkstantasis 
(1000) numeris. Su šia proga 
“supuolė” ir naujo leidinio pa
sirodymas: Universiteto Isto
rijos fakulteto Žurnalistikos 
katedra išleido pirmąjį moko
mojo laikraščio “Universiteto 
žurnalistas” numerį.

Viso Universiteto laikraš
tis—“Tarybinis studentas” 
pradėjo eiti nuo 1950 m. va
sario 15 d. Per savo gyveni
mo laiką—kiek daugiau kaip 
27-erius metus—šis periodi
nis leidinys daug padėjo auk
lėti, mokyti ir ruošti busi
muosius Lietuvos liaudies 
ūkio ir kultūros specialistus. 
Jo puslapiuose aktyviai reiš
kėsi ir reiškiasi jaunosios lite
ratūros jėgos. “Tarybiniame 
studente” buvo paskelbti pir
mieji dabar žinomų Lietuvos 
rašytojų—Just. Marcinkevi
čiaus, V. Žilinskaitės ir dau
gelio kitų Universiteto auklė
tinių kūriniai.

Įvairiais atžvilgiais išaugo 
ir pats “Tarybinio studento” 
laikraštis. Pirmojo numerio 
tiražas buvo 1000 egzemplio- 

treale taip neišsigarsino, kaip 
duonos kepykla St. Lave- 
rens, Bakery LTD. Bet kuo
met klijentas valgydamas ra
do pelę duonos kepale, val
džia kompaniją nubaudė 
$3,250 už nešvarą kepykloje.

* * *
Nuo karo pabaigos ameri

konai vakarų vokiečių maiti
no dešrukėmis, sakydami, 
kad jos pagamintos iš jautie
nos. Dabar vokiečiai apsižiū
rėjo ir surado, kad dešrukės 
yra pagamintos iš arklienos ir 
jų šimtus tonų sugražino fir
mai Fort Worth, Texas.

* * *
Dr. R. Kistner ištyrė pla

čiai išgarsintą Vitaminą E, 
kaipo gydantį nuo reumatiz
mo ir lytiškai stiprinantį. Jis 
surado, kad garsinimas yra 
apgaulingas ir tiktai firmų 
pasipinigavimui.

* * *
Kvibeko Man Power oficia

liai pranešė, kad vasaros lai
ku norintieji gauti darbą stu
dentai turės mokėti prancūzų 
kalbą.

* * *
Kvibeko Land and Forest 

ministerija uždarė miškus 
piknikauti ir uogauti iki ru
dens. Priežastis: netvarkingi 
miškų lankytojai jau pagimdė 
virš šimtą gaisrų, kurie pada
rė tautai nuostolius už šimtus 
milijonų dolerių.

B. Kvietinskas 

kiniais pasirodys ir profesinių 
technikos mokyklų mokslei
viai. Jie dainuos mišriame 
chore, gros pučiamųjų orkes
tre, šoks liaudies šokius. Dai
nų dieną pirmą kartą pasiro
dys jungtinis 1350 muzikan
tų—-skudučių, kanklių, akor
deonų ir styginių—orkestras. 
Jis atliks specialiai šiam są
statui parašytą V. Bagdono 
pjesę “Šaunūs muzikantai.” 
Šokių dieną pirmą kartą ma
tysime klasikinių šokių kolek
tyvus, kurie atliks fragmen
tus iš J. Pakalnio ir P. Čai
kovskio baletų.

Šventei rengėsi daugiau 
kaip 50 tūkstančių bendrojo 
lavinimo ir profesinių techni
kos mokyklų moksleivių. At
rinkta 21 tūkstantis dalyvių. 
Gausiausiai moksleivių at
vyks iš Trakų rajono—774, 
Vilkaviškio—671, Šilutės— 
624, Kupiškio—495. Šventė
je dalyvaus 2458 Vilniaūs, 
1865 Kauno, 1254 Klaipėdos 
moksleiviai.

rių, tūkstantasis numeris pa
sirodė 4,500 egz.

Naujasis leidinys—“Uni
versiteto žurnalistas” bus 
žurnalistikos specialybės stu
dentų mokomasis laikraštis. 
Jo pirmajame numeryje tre
čiojo kurso studentai—žurna
listai rašo apie vieno Dzūki
jos kampelio-Marcinkonių 
apylinkės—gyvenimą ir žmo
nes.
2. Interviu su Universiteto 

rektoriumi J. Kubiliumi.
Universiteto laikraštis “Ta

rybinis studentas” sukaktu- 
viniame-tūkstantajame nu
meryje išspausdino interviu 
su Universiteto, rektoriumi 
prof, akademiku Jonu Kubi
liumi.

Atsakydamas į korespon
dento klausimus apie Univer
siteto 400-ąsias metines ir jo 
dabartį, Universiteto rekto
rius nurodė:

— Vilniaus universitetą, 
kaip savo tautos švietėją, mi
ni ne tik mūsų, bet ir kaimy
nų—pirmiausia lenkų ir bal
tarusių mokslo ir kultūros 
istorikai. Internacionalinės 
tradicijos per ilgus laikus 
tvirtėjo, ir mūsų dienomis 
tapo Universiteto veiklos pa
grindu. Universitetas-pabrė- 
žė J. Kubilius,—visada jau
nas savo pažangia moksline 
mintimi, įtaka ‘visuomenės 
gyvenimui, kultūrai.

Į klausimą, kokioms stu
dentų žmogiškoms ir dalyki
nėms savybėmis jis teikia 
pirmenybę, prof. J. Kubilius 
atsakė:

— Vadovavau daugiau nei 
dvidešimčiai aspirantų, iš 
mano mokinių jau yra ir dak
tarų, ir profesorių. O jei dar 
priskaičiuotume studentus 
matematikus, kuriems dės
tau jau ne pirmą dešimt
metį . . .

Man patinka pąprasti, sąži
ningi, darbštūs, mėgstą 
mokslą jauni žmonės. (O kam 
tokie nepatinka?) Manau, kad 
moksliniam darbui reikia spe
cialiai ieškoti gabių žmonių 
dar vidurinėje mokykloje ir 
per studijų metus juos indivi- 
duoliai ugdyti. Paimkim ma
tematiką. Ji respublikoje 
išaugo per labai trumpą lai
ką—kokį dvidešimt metų. 
Tam reikėjo daug pastangų. 
“Deimančiukų” buvo ieškota 
ir rasta.

Tęsdamas mintį apie da
barties studentą, Rektorius 
pabrėžė kelis momentus:

— Pirmiausia—studentas 
turi trokšti žinių, ruoštis tap
ti visuomenei naudingu žmo
gumi. Tai jo tikslas. Reikia, 
kad jis formuotų savo asme
nybę, turėtų tvirtus idėjinius 
įsitikinimus. A. Aukštaitis

APIE ŽYMŲJĮ AMERIKOS
LIETUVIŲ MUZIKĄ IR CHORVEDĮ

VLADO ŽUKO MUZIKINE VEIKLA
Pažangiajame užsienio lietuvių 
judėjime ypatingas vaidmuo ten
ka meno saviveiklai; daina, mu
zika lydėjo ir lydi šį judėjimą 
nuo jo užuomazgų iki šiolei. 
Kaip prisimena Rojus Mizara 
knygoje „Žvilgsnis j praeitį", 
įžymiausias JAV lietuvių muziki
nio gyvenimo ugdytojas Mikas 
Petrauskas, daug nusipelnęs po
puliarindamas revoliucinę dainą, 
yra sakęs: „Man rodos, lietu
vių socialistų kuopos, be poli
tinio darbo, turėtų rūpintis ir kul
tūriniu. Ar negražu būtų, jei prie 
kiekvienos Lietuvos Socialistų 
kuopos būtų suorganizuotas 
koks nors dailės ratelis, choras 
ar kas panašaus?" Dar nebuvo 
susikūrusi politinė Amerikos Lie
tuvių socialistų partija, o Čikago
je 1904 metais jau buvo sukurtas 
darbininkų choras, nuo kurio įsi
kūrimo savo veiklos istoriją skai
čiuoja nūdieniai pažangūs Čika
gos lietuvių choristai. 1914 m. 
Čikagoje įvyko chorų suvažiavi
mas, kuris įsteigė „Susivienijimą 
lietuvių socialistų dainininkų 
Amerikoje"; vėliau šios organi
zacijos pavadinimas buvo ne 
kartą keičiamas. 1915 m. Susivie
nijimas jo suburtų chorų suvažia
vime skelbė tikslą „lavintis dai
navime ypač tokių dainų, kurios 
kelia darbininkų dvasią ir auklė
ja socialistinius jausmus". 1919 m. 
suvažiavime Susivienijimas nuta
rė „pasiduoti LSS kontrolei". 
Kai daugumas Amerikos Lietuvių 
socialistų sąjungos narių nuėjo 
su komunistais, revoliucinių so
cialistų įtakoje liko ir daugumas 
chorų. Darbininkų chorai buvo 
dideli, jie jungė daug jaunimo. 
Chorinė saviveikla atliko didelį 
vaidmenį ne tik keldama esteti
nę darbo žmonių kultūrą, ugdy
dama muzikinę kūrybą, bet ir 
skatindama revoliucines nuotai
kas. Todėl, geriau pažindami pa
žangiečių chorų istoriją, rūpin
damiesi sutelkti medžiagos apie 
muzikinę užsienio lietuvių darbi
ninkų veiklą, drauge praplečia
me galimybes atskleisti nuolati
nį revoliucingai nusiteikusių dar
bo žmonių ryšį su muzikiniu gy
venimu, jų teikiamą muzikiniam 
auklėjimui estetinę-idėjinę reikš
mę, jų poreikį kultūriškai ir dva
siškai lavintis. Tačiau muzikine 
užsienio lietuvių istorija , iki šiol 
lieka apleistas tyrinėjimų baras, 
reikalaujantis intensyvaus me
džiagos rinkimo ir kvalifikuoto 
nagrinėjimo.
Būdingas pažangių užsienio lie
tuvių chorinės veiklos bruožas 
buvo tai, kad socialistų chorai, 
daugiau negu bet kuri kita išei
vių meno saviveiklos ir apskritai 
kultūros sritis, išsiugdė vietinius 
vadovų kadrus. Daugumas žino
miausių, aktyviausių pažangiečių 
chorų vadovų, dirigentų, moky
tojų, ugdžiusių meilę lietuviškai 
dainai, atvyko ne iš Lietuvos, pa
milo dainą ne lietuviškame kai
me, o atėjo į muzikinį lietuvių 
gyvenimą iš amerikietiškų mo
kyklų. Meninio gyvenimo išeivi
joje nagrinėtojams ta aplinkybė 
iškeltų įdomių psichologinių, es
tetinių, socialinių, kultūrinių 
problemų. Pavyzdžiui, „Kultūros 
baruose" pasakojome apie pro
fesionalią muzikę Bronę Salinai- 
tę, kuri, iškilusi į pažangiųjų lie
tuvių išeivių muzikinės kultūros 
vadoves, tik pernai, prieš pat sa
vo mirtį, pirtną ir vienintelį sykį 
aplankė tėvų kraštą — Lietuvą. 
Tarybiniais metais po pirmą (ir 
kol kas vienintelį) kartą gimtąjį 
kraštą aplankė pajėgiausios JAV 
lietuvių chorų vadovės Daratėlė 
Murelienė, Birutė Ramoškaitė- 
Mann, Aldona Žilinskaitė-Ander- 
son, Adelė Pakalniškienė, Valeri
ja Urbikienė ir kitos. Visos jos 
gimė ir augo Amerikoje. Kaip ir 
Mildred Stenslerienė, kaip ir kiti 
JAV lietuvių muzikinio gyvenimo 
ugdytojai. Tarp jų yra dar ir to
kių, kurie visai nėra matę tėvų 
krašto, gal dėl to ir mums yra 
mažiau girdėti ar pažįstami, nors 
jų vaidmuo muzikiniame išeivių 
gyvenime iš tikrųjų reikšmingas. 
Tarp jų yra ir Vladas Žukas, ku
ris, beje, rengėsi pernai pasisve
čiuoti respublikinėje Dainų šven
tėje, tačiau pablogėjusi sveikata 
sutrukdė šį sumanymą.

■
„Regisi, 1928 metais, — rašo 
Elena Aušraitė-Feiferienė, „Lais
vėje", — Niujorke vyko Gegužės 
Pirmosios šventės demonstraci
jos, po kurių, vakare, buvo su
rengtas mitingas ir koncertas di
džiajame Niujorko ,,Madison 
Square Garden" parke. De
monstracijoje dalyvavę „Siety
no" ir „Aido" chorai atliko ir 
koncertinę dalį. Susirinkę net 
apie 20 tūkstančių žmonių klau
sėsi lietuviškų ir kitų tautų revo
liucinių dainų, kurias dainavo 
abu chorai. O vadovavo jiems 
Vladas Žukas.
Sis jaunas žmogus jau tada pasi
žymėjo didele energija ir vado-

Vtadas Žukas šiandien 
vavimo chorams patirtimi. Dar 
ankstyvoje jaunystėje jis ėmėsi 
muzikinės veiklos. Iš pradžių 
akompanuodavo pianinu solis
tams, taip pat pažangiečių ren
giniuose, turėdamas 19 metų, jau 
ėmė vadovauti Binhemptono 
lietuvių „Aido" chorui, su kuriuo 
statė net operetes. Po metų, pa
ragintas į choro koncertus iŠ Niu
jorko atvykstančios solistės Mar
garitos Cesnavičiūtės (vėliau — 
Petrikienės), jis persikelia į neto
li nuo Binhemptono esantį Niu
jorką, kur pradeda dirbti su gar
siuoju „Aido" choru.
Netrukus plačiai atsiskleidžia jau
no muziko sugebėjimai ir nepa
prasta energija. 1925—1931 me
tais Vladas Žukas dirba su ke
letu chorų, stato operetes, va
žinėja po lietuvių kolonijas. Vie
nu metu jis mokė net šešis cho
rus. Tekdavo įtemptai dirbti kas 
vakarą, o šeštadieniais ir sekma
dieniais vykdavo koncertai, mi
tingai ir piknikai, kuriuose daly
vaudavo ir vienas ar kitas cho
ras.

Antai, vadovaudamas Bruklino 
„Aido" chorui, V. Žukas pasta
tė operetes „Bailus daktaras", 
„Paulina", „Grigutis". Mokė jis 
ir kitą Niujorko chorą — Maspe- 
to „Lyrą", su kuriuo pastatė 
„Pepitą". Netoliese nuo Niujor
ko esančiame Niuarko mieste, 
kuris sudaro Didžioįo Niujorko 
'dalį, V. Žukas vadovavo žino
mam „Sietyno" chorui; šū'juo 
pastatė „Silviją", kuri, kaip ma
noma, geriausiai meniškai nusi
sekusi iš jo pastatytų operečių. 
Tuo pačiu laikotarpiu Vladas Žu
kas vadovavo ir Petersono (Niu- 
džersio valstija) „Bangai", Greit 
Neko „Pirmyn" (Niujorkas) ir 
Elizabeto „Bangai" (Niudžersio 
valstija). Be to, per tą laikotarpį 
energingasis chorų vadovas po
rą metų dirbo su Detroito „Ai
du", kuris pastatė operetę ,Te
pila ".
Tad tarp dviejų pasaulinių karų 
Vladas Žukas buvo vienas akty
viausių pažangiųjų chorų vado
vų. 1934 metais šis chorų vado
vas dirbo su Bruklino UFA okte
tu, o Niudžersio valstijos Kirnio 
(Kearny) mieste turėjo subūręs 
lietuvišką vyrų chorą".

Muzikiniai V. Žuko sugebėjimai 
pradėjo reikštis anksti. Juos ska
tino ir tėvas, kuris buvo papras
tas darbininkas. Jonas Žukas, 
muziko tėvas, į darbininkų ju
dėjimą įsitraukė dar Europoje. 
Kurį laiką jis dirbo plieno fabri
ke Odesos apylinkėse, ten bū
damas profesinės darbininkų są
jungos nariu. Ukrainoje, Odesos 
apylinkėse, 1906 m. balandžio 
24 d. ir gimė būsimasis išeivių 
muzikinės kultūros ugdytojas 
Revoliucijai įsisiūbavus, plieno 
fabrikas buvo uždarytas, V. Žu
ko tėvas liko bedarbis ir 1907 
metais grįžo j Lietuvą. Tik gim
tajame krašte J. Žukas neužsibu
vo — tais pat metais emigravo 
į JAV. Po poros metų pas jį at
vyko žmona su sūnumi, ir šeima 
apsigyveno Niujorko valstijos 
Binhemptono mieste. Tad tik 
kūdikystės metai Vladui Žukui 
susiję su tėvų kraštu, o praktiškai 
jo tėvynė buvo Amerika.

Brooklyno “Aidas” 1927 metais, kai’jam vadovavo Vladas
Žukas [pirmoje eilėje, viduryje]

Tėvas, pastebėjęs sūnaus palin
kimą muzikai, leido vaiką priva
čiai mokytis skambinti fortepijo
nu. Atvykęs į Niujorką vadovau
ti „Aidui", Vladas Žukas tęsė 
muzikos ir kompozicijos moks
lus privačiai pas prof. E. Trume- 
ną. Tačiau, nors su muzika buvo 
susijęs visas V. Žuko gyvenimas, 
ne iš jos jis ilgus metus pelnėsi 
duoną. Dirbo jis vitrinų dekora
torium didžiosiose Elizabetos 
parduotuvėse. Išdirbęs 29 metus, 
bene prieš penketą metų išėjo j 
pensiją.

Per tėvus Vladas Žukas įsijungė 
į pažangiečių kultūrinę veiklą ir 
visada liko jai ištikimas. Jo vado
vaujami chorai, kaip matome, 
aktyviai dalyvaudavo darbininkų 
renginiuose. Ir jo šeimoje įsivy
ravo pažangiečių dvasia: žmo
na Milda Stanelytė, kurią surado 
mokydamas „Sietyno" chorą, 
buvo iš aktyvių pažangiečių šei
mos.
Kilus Antrajam pasauliniam ka
rui, V. Žukas, pašauktas JAV ka
riuomenėn, perėjo kovų prieš 
fašizmą ugnį. Jis kovėsi Prancū
zijoje, Belgijoje, Liuksemburge, 
Vokietijoje. Dalyvaudamas mū
šiuose, buvo du kartus sužeistas, 
už narsumą apdovanotas meda
liais. Ir karo metais Vladas Žu
kas neužmiršo savo muzikinio 
pašaukimo. Kai po pergalės 
Bambergo mieste buvo įsteigta 
karių konservatorija, jis, kaip tu
rintis chorvedžio specialybę, 
buvo pakviestas į konservatori
jos direktorių tarybą. Ten metus 
dirbdamas, dar pakėlė savo kva
lifikaciją. Atsigavęs po sunkių 
karo išgyvenimų, grįžo prie kū
rybos. Tada jis sukūrė anglišką 
dainą „Phantom Paradise", ku
ri vėliau išpopuliarėjo ir buvo iš
leista Čikagoje, „Superior Me
lodies Co" leidyklos pastango
mis. Sio^ dainos tekstą į lietuvių 
kalbą išvertė žinomas pažangie
čių literatas dr. J. Kaškaitis. Ir da
bar pažangių lietuvių solistai 
St. Pi<fersbergo klube, kuriam 
V. Žukas talkininkauja, mėgsta 
dainuoti, kaip rašo E. Feiferienė, 
šią žavią melodiją. Lankydamas 
mokyklą Binhemptone, sukūrė 
centrinės šio miesto aukštesnio
sios mokyklos (gimnazijos) him
ną, už kurį buvo apdovanotas. 
V. Žuko kompozicijos ne kartą 
yra skambėjusios pažangiečių 
chorų koncertuose.

Jo vadovaujami dainininkų sam
būriai išeidavo j amerikietišką 
publiką ne tik darbininkų šven
čių metu. Antai jo vadovaujami 
„Aido" choras ir vyrų UFA ok
tetas įdainavo plokšteles, kurias 
išleido „Columbia Record Co" 
Niujorke. Jo vadovaujamas Kir
nio vyrų choras per vietinę ame
rikiečių radijo stotį WHOM 
Džersi Sityje vienerius metus 
koncertavo lietuviškose valando
se.

Sugrįžęs po Antrojo pasaulinio 
karo į Ameriką, Vladas Žukas 
apsigyveno Elizabetoje. Karo 
metais pašlijusi sveikata neleido 
jam aktvviau įsitraukti į muzikinę 
veiklą. Tačiau jis sutiko būti Lie
tuvių meno sąjungos Centro ko
miteto nariu, kai buvo rengiamas 
pažangiečių meno saviveiklos 
1946 metų festivalis Čikagoje. 
Jis ten dalyvavo drauge su „Sie
tyno" choru. Drauge su kitais 
chorvedžiais sudarė festivalio 
repertuarą. V. Žukas buvo LMS 
vasaros meno kursų, rengiamų 
Vustąryje (Worcester), narys. Il
gus metus jis '■— LDS ir LLD na
rys.
Išėjęs į pensiją, v. Žukas apsi
gyveno Floridoje, Galfporto 
mieste. Ir šiame krašte jis neap
leido kultūrinės veiklos. Pažan
giečiai dainininkai, atvykę iš 
šiaurės žiemoti karštoje Florido
je, repetuoja koncertus V. Žuko 
namuose. O ir pats jis akompa
nuoja koncertams, kai dainuoja 
St. Pitersbergo „Dainos mylėto
jų" choras.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
POPIEŽIUS JAU TURI 
ĮPĖDINI?

Vatikanas. — Popiežius 
Povilas VI savo vyriausi pa
galbininką arkivyskupą Gio
vanni Benelli pakėlė į kardi
nolus. Dabar jis galės būti 
kandidatu į popiežius. Jis dar

Monsignor 
Giovanni Benelli

tik 56 metų amžiaus. Popie
žius Povilas VI jau 80 metų. 
Jis turi artritą ir sunkiai gali 
judintis. Kalbama, kad jis 
galvojąs apie rezignaciją ir 
perleidimą sosto kitam.

FINANSINE pagalba iš 
KITŲ VALSTIJŲ

Trenton, N. J. — Iškelta 
aikštėn, kad demokratų ir 
republikonų partijos guber
natoriaus nominacijoms išlei
do $3,500,000. Pasirodo, kad 
didelė šios didelės sumos da
lis atėjo iš kitų valstijų, dau
giausia iš New Yorko Wall 
Stryto bankų. Bankininkai ži
no, kad jų pastumdėliams lai
mėjus, jie nebus pamiršti ir 
bus dar su dideliu kaupu atly
ginti. t

BUVĘS SEKRETORIŲ^ 
TAMPA MILIJONIERIUMI

Henry Kissingeris kadaise 
buvo profesoriumi, paskui 
prie Nixono ir Fordo valsty
bės sekretoriumi. Dabar jis 
yra padaręs su knygų leidyk
la Little, Brown and Co. su
tartį, kad jis iš jos gaus du 
milijonus doleriu,už jo atsimi
nimus. Jis taipgi gaus iš tele
vizijos tinklo NBC milijoną ir 
penkis šimtus tūkstančių do
lerių už keletą su juo pasikal
bėjimų!

Sekretoriavimas jam pui
kiai apsimokėjo.

Beje, Kissingeris apsiėmė 
metus profesoriauti George
town Universitete. Taipgi 
gaus gerai apmokėti.

TĖVŲ DIENOS PROGA

SVEIKINAME

Jurgį Stasiukaitį
Žinome kad mūsų mylimiausiam vyrui ir tėveliui, 

Jurgiui Stasiukaičiui, brangiausia dovana, tai prisi
dėjimas prie palaikymo “Laisvės.”

Tokiu būdu sveikas mielas Jurgi, brangus tėvai ir 
tėveli! Vietoje asmeninių dovanų, mes įteikiame, 
Tavo vardu, “Laisvės” paramai $50.

Ilgiausių Metų!
Žmona -SOFIJA STASIUKAITIENE 
Sūnus -FRANK BRAŽINSKAS 
Marti -JANET
Anūkės-TAMMY, KAREN ir ELIZABETH 

Fairview, N. Y.—Amityville, N. Y.

YUCAIPA, CAL.
Mirus

Antonette 
Morkūnaitei—Russ

Liūdime netekę geros pažangietės, kuri po ilgos 
ligos mirė gegužės mėnesyje.

Reiškiame užuojautą jos giminėms Lietuvoje ir 
draugams.

Viola Sutkienė 
K. J. Karosas 
Connie Mugianis

San Frfencisco-Oakland, Cal.

TeldaKing į, 
Josephine Anscott 
Marie Baltullpnytė

NORS MAŽIAU, BET IR 
VĖL URMINES KAINOS 
PAKILO

Washingtonas. — Darbo 
Departamentas praneša, kad 
urminės kainos per gegužės 
mėnesį vėl pakilo. O tai reiš
kia, kad smulkmeninės kai
nos vartotojams taipgi vėl 
pakils.

Tiesa, per praėjusį mėnesį 
urminės kainos tepakilo ketu
riais dešimtadaliais vieno 
procento, tai beveik per pus^ 
mažiau, negu per pirmesnius 
tris mėnesius, bet svarbu, 
kad jos pakilo, o ne nukrito. 
Vieną mėnesį daugiau, kitą 
mažiau pakyla, bet kilimui 
galo nesimato.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos mokslininkai paleido į 
erdvę 916-tą satelitą “Cos
mos.” Jo tikslas, kaip ir visų 
kitų satelitų, tolimesnis erd
vės tyrinėjimas.

ŽADA MILIT ARINIUS 
TRIBUNOLUS PALEISTI

Manila. — Filipinų prezi
dentas Ferdinand Marcos ža
da laipsniškai militarinius tri
bunolus (teismus) likviduoti. 
Jie buvo sudaryti teisimui 
civilinių žmonių, jo valdžiai 
nusikaltusių. Keturi tūkstan
čiai tokių nusikaltėlių būsią 
atiduoti civiliniams teis
mams. Prez. Marcos sako, 
kad jo valdžia tai darys, kad 
parodytų, jog ji gerbia “žmo
gaus teises.”

MISSISSIPPI UPES 
VANDUO PAVOJINGAS!

Louisiana valstijos univer
siteto medicininis centras iš
tyrė ir surado, kad žemutinė
je Mississippi upės dalyje 
vandenyje randasi chemika
lų, kurie gali pagimdyti vėžį! 
Bet konkrečių įrodymų tyri
nėtojai nepaduoda. Tačiau, 
žinomą, to rajono gyvento
juose jų raportas sukėlė dide-; 
lį susirūpinimą.

Columbus, Ohio. — Šio 
miesto Apšvietos Taryba pa
galiau nutarė vykdyti teismo 
įsakymą integruoti viešąsias 
mokyklas. Kur bus reikalas, 
tam bus panaudota ir autobu
sai pristatymui moksleivių. 
Mieste yra 96,000 mokslei
vių.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Cyrus Vance 
žada su vizitu lankytis Kinijo
je kada nors rugpiūčio mėne
sį. Vizito misija neskelbiama.

Philadelphia, Pa.
MIESTAS BANKIERIŲ 
KIŠENĖSE

Net koktu pagalvoti apie 
tokį milžinišką miesto įsisko
linimą bankieriams. Praėju
siais 1976 met. miestas sumo
kėjo bankieriams nuošimčiais 
už paskolas 144 milijonus dol. 
O viešiosios mokyklos, kurios 
veikia atskiriai nuo miesto, ir 
sumokėjo bankieriams už pa
skolas $61.5 mil. Jau keletas 
metų, kai miesto viešųjų mo
kyklų Švietimo Taryba serga 
finansine liga. Pernai turėjo 
27 milijonus deficito, o šiemet 
turi suvirš 100 mil. Bankie- 
riai atsisako teikti dar dau
giau paskolos. Ką dary
ti? . . .

Mokyklų Švietimo Taryba, 
kuri susideda iš 17 riebiai 
apmokamų asmenų, atleido iš 
darbo 90 eilinių, žemai apmo
kamų darbininkų, ir paprašė 
Pennsylvania valstijos gu
bernatoriaus Milton Shapp 
pagalbos. Gubernatorius at
sakė neturįs fondų pagalbai. 
Patarė kreiptis į valstijos sei
melį.

To tik ir laukė. Miesto ma
joras Rizzo, keli miesto tary
bos nariai, mokyklų Švietimo 
Taryba, ir vidurinio mokslo 
mokiniai, visi susigrupavo, 
susėdo į 165 busus, ir skait
lingas karavanas nuriedėjo į 
valstijos sostinę Harisburgą 
prašyti mokykloms pinigų. 
Sakoma, kad keli legislatūros 
nariai pasižadėjo darbuotis, 
kol gaus Philadelphijos mo
kykloms finansinę pagalbą.

Prieš porą metu valstijos 
seimelis buvo didelis priešas 
Philadelphia Mokyklų Švieti
mo Tarybai, nes gubernato
riaus atsiųsta komisija per
žiūrėjimui finansų vedimo 
knygų komisija surado didelę 
knygose betvarkę, jog nebe
galima buvo surasti, kur ir 
kam pinigai išmokėti. Bet 
visgi surado, kad du milijonai 
dol. kaž-kur dingo be žinios!

* * *
Po 44 dienų transporto dar

bininkų streiko, Septa kom
panija nusiskundžia, kad su
mažėjo važiuotojų skaičius 
apie 20,000. Todėl kompanija 
turinti didelių nuostoliu ir ne
begalinti laiku ižmokėti busų 
vairuotojoms pakelto atlygi
nimo, pasirašyto sutartyje. 
Nepaisant pakelto 15 centų 
fėro, nebegali išsiversti!

Po streiko, busų patarnavi
mas sumažėjo. Daugelyje li
nijų prieš streiką busai kur
savo kas 10-15 minučių, o 
dabar kas 20 minučių, ir kas 
pusė valandos. Busų langai 
purvini, neapvalyti, per lan
gus nebegalima įžiūrėti nei 
gatvių parašu. Važiuojant 
busai kelyje dažnai sugenda, 
ir prisieina ilgokai palaukti, 
kol kitą gauni.

* * *
Tarpe 7 ir 8 dieną birželio 

naktį temperatūra nukrito iki 
45 laipsnių, o užmiestyje kai 
kur buvo ir šalna. Nušalo 
gėlės, daržiovės. Taipgi per 
porą birželio pradžios dienų 
oras taip buvo užterštas, kad 
net buvo sunku kvėpuoti. 
Daugelis susirgo, 7 mirė.

Spauda, radijas ir T. V. tik 
skūpiai, tik nenoromis skelb
davo šias žinutes.

“L.” Reporteris

Buvęs prezidentas 
prašo 3 milijonų

Lansing, Mich. — Buvęs 
prezidentas Fordas prašo 
valstijos seimelį, kad jam 
duotų tris milijonus dolerių 
įsteigimui bibliotekos jam pa
gerbti. Biblioteka būtų įs
teigta Grand Rapids. Visos 
jos įsteigimas kainuotų šešis 
milijonus dolerių.

Minneapolis, Minn. — Šio 
didmiesčio Centrinės Darbo 
Unijos prezidentas Virgil Mo
line ragina šioje šalyje kurti 
naują politinę partiją. Tai tu
rėtų padaryti darbo unijos.

Haverhill, Mass.
Gegužės 23 d. mirė Joseph 

Augustinavičius, 58 metų, iš
95 High St. Susirgo dirbtuvėj 
ir bevežant į Hale Hospital, 
mirė. Buvo našlys, paliko du 
sūnus—Frank T. ir John J., 
ir dvi dukteris—Mrs. Luize 
McGilway ir Pauliną Augus- 
tinavičiutę, seserį Mrs. Ed
ward R. Richard ir devynis 
anūkus. Palaidotas geg. 26 d. 
Lietuvių kapinėse Bradforde.

Gegužės 27 d. mirė Kastan
tas L. Balukas, 68 metų, iš 26 
South Park St., Bradford. 
Mirė Mass. General Hospital 
Bostone. Buvo antrojo pasau
linio karo kareivis, dirbo paš
te. Paliko moterį Ann M., 
brolį Joseph ir tris brolio 
vaikus. Palaidotas geg. 31 d. 
Elmwood Cemetery.

Gegužės 31 d. mirė Luise 
C. Abramavičiutė, 65 metu, 
iš 329 South Main St., Brad
ford. Susirgo ir bevežant į 
Hale Hospital, mirė. Iš profe
sijos buvo slaugė. Paliko tris 
brolio vaikus—John Haver- 
hillyje, Michael, Hartford, 
Conn., Richard, Quincy, 
Mass. Paliko ir daugiau gimi
nių ir draugų. Palaidota bir
želio 3 d. St. Patrick cemete
ry.

Visi buvo Amerikoje gimę 
ir augę.

Mirusiems ramybė, o liku
siom jų artimiesiems užuo
jauta.

* * *
Per paskutinius dvejus me

tus apdegė daug namų—vieni 
mažiau, o kiti daugiau, viso
96 namai. Padarė nuostolių 
už du milijonus dolerų.

Buvo ieškoma namų degin
tojų. Gegužės 26 d. suareš
tuota aštuoni ir kaltinami už 
namų deginimą. O vėliau 
suareštuota dar daugiau—vi
so 16. Ir dar vis ieškoma 
daugiau piktadariu.

Darbininkė

Washingtonas. — Niujor
kietis senatorius Moynihan 
kritikuoja prezidentą Carte- 
rį, kad jis nedavertinąs šian
dien einančios istorinės kovos 
tarp “liberalinės demokrati
jos ir komunizmo,” tai yra 
tarp Rytų ir Vakarų.

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Bernotą

mirė 1975 m. birželio 23 d.
Jau praėjo dveji metai be mūsų taip mylimo ir 

brangaus vyro, tėvo ir tėvuko. Prisimename jį 
kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Jo malonus 
būdas, jo meilė šeimai pasiliko mūsų mintyse ant 
visados.

Žmona-URŠULĖ BERNOTIENĖ 
Dukra ir žentas-ALDANA ir JONAS KATINIS 

Anūkai-CYNTHIA ir JOHN 
IR JŲ ŠEIMOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J oseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Philadelphia, Pa.
IŠ KUR PUČIA 
BLOGAS VĖJAS?

Ne per seniausiai čia puoš
niame viešbutyje Bellevue 
Stratford staiga mirė Vetera
nų Legiono 29 delegatai ir 
151 skaudžiai susirgo. Įvykio 
tyrėjai nėra vienos nuomo
nės: vieni teigia, kad kalta 
kokia ten “stebuklinga” neži
noma liga, bet kiti, iš Wa- 
shingtono valstybiniai svei
katos biuro atstovai kaltina 
nežinomą, naują bakteriją. 
Kaltininkas nesurastas, tai ir 
nenubaustas. Viešbutis ne po 
ilgo tapo uždarytas dėl įplau
kų sumažėjimo.

* * *
Neseniai užsidarė departa- 

mentinė Lit Brothers krautu
vė ant 8th ir Market Str. 
Buvo užėmus visą skverą ir 6 
aukštus. Turėjo 10 mažesnių 
skyrių kitur. Keli šimtai dar
bininkų neteko darbo. Bet to 
neskelbia, nes, mat, nenori 
pažeisti kapitalistinės siste
mos prestižo.

Skundžiasi ir kitos didžio
sios krautuvės. O kaip su 
mažesniais bizniais? Jų bank- 
rutavimas yra žymiai padidė
jęs. Taip vadinamų “šerifo 
išpardavimų” už skolų neuž- 
simokėjimą skaičius labai pa
didėjęs.

* * *
“The Sunday Bulletin” už 

gegužės 22 d. vis^Jpuslapį 
prirašė apie karą Vietname. 
Kiek ten buvo užmušta viet
namiečių ir amerikiečių, kiek 
buvo sužeistų ir kiek bilijonų 
dolerių tas karas kainavo 
Amerikai! Bet nė žodelio, dėl 
ko ten buvo kariauta. Ką 
blogo vietnamiečiai mums pa
darė? Kas buvo kaltininkas 
už masinį žmonių žudymą? 
Vietnamo ir Korėjos karai 
buvo išbandymas visokių gin
klų stiprumo.

* * *
T. V. komentatorius be jo

kių komentarų pasakė: Mūsų 
vyriausybė teikia maisto kiu- 
ponų 17-ai milijonų šeimų. 
Klaiku! Kitaip tie žmonės bū
tų alkani. . .”

Per daug to prasto vėjo 
Washingtone ir Pentagone.

Južintiškis

Mielus draugus 
atlankius 
Shenandoah, Pa.

Kapų lankymo savaitgalio 
proga su vaikų pagalba buvo 
didelis malonumas dar kartą 
atlankyti jaunystės draugus- 
bičiulius draugus Agotą ir 
Kazimierą Naravus. Emeliją 
Motuzienę ir Oną Žiobienę. 
Jau prabėgo geras skaičius 
metų, kai ten visi kartu 
kruopščiai veikėme pažangio
se organizacijose.

Atlankėme kapus, pagar
biai nulenkėme galvas prie 
Kazimiero Motūzos, Petro 
Grabausko ir daugelio kitų 
gerai žinomų žmonių kapų.

Shenandoah apylinkė labai 
pasikeitusi. Angliakasyklos 
nedirba, o kitokių darbų yra 
mažai. Jaunimas išsikėlė j 
miestus, kur daugiau progų 
pragyvenimą pelnyti. Dėlei 
to tuose miesteliuose gyven
tojų skaičius mažėja. Daugu
moje ten likę tik tėvai baigti 
savo gyvenimo dienas.

Dėlei sumažėjimo jaunimo 
daug mokyklų uždaryta. Bu
vusios ligoninės irgi ne visuo
se miesteliuose veikia. Pasi
taikius ligoniui, veža į arti
miausią veikiančią ligoninę.

Jau keletas metų Shenan
doah apylinkėje nebekasa an
glies. Taigi tie buvę juodi 
kalnai dabar gražiai žaliuoja. 
Tas sudaro gražią apylinkę.

Draugė Naravienė įsirašė į 
New Yorko Moterų Klubą, 
užsimokėjo penkis dolerius ir 
LLD centrui paaukojo $5. 
Nuoširdus jau ačiū.

Dėkoju už draugišką manęs 
priėmimą.

Kostė Rušinskienė

LDS ekskursijų 
pirmoji grupė 
išvyko Lietuvon

Pirmoji LDS ekskursijų 
grupė, susidedanti iš 35 as
menų, išskrido iš New Yorko 
birželio 15 d.

Ši grupė svečiuosis 10 die
nų Lietuvoj. Vieną dieną ap
silankys Leningrade, dvi die
nas Maskvoje ir dvi dienas 
Helsinki (Finlandijoje).

Su šia grupe išvyko LDS 
prezidentas Servit J. Gugas 
su žmona Ruth; buvę LDS 
vice prezidentai—Francis ir 
Aldona Olson iš Libertyville, 
Ill.; LDS 65 kuopos finansų 
sekretorė Alvina Strich iš 
Kenosha, Wis.; LDS 160 kuo
pos pirmininkas Edward 
Norkus iš Pittsburgh, Pa., ir 
LDS Įstatų Komiteto narė 
Amelia Young iš New Yorko.

Antroji grupė išvyks liepos 
13 d., o trečioji rugpiūčio 10 
d. J. S.

Pranešimas 
iš pasaulinio 
taikos Kongreso

Varšuvoje, Lenkijos sosti
nėje, įvykusiame Pasaulinės 
Taikos Statytojų Kongrese 
dalyvavo delegacija ir iš 
Jungtinių Valstijų. Dabar 
New Yorke birželio 24 dieną 
įvyks su sugrįžusiais delega
tais—Pauline Rosen, Leon 
Tolopko ir C. Komo rowski 
susitikimas. Trys delegatai 
pateiks įdomius raportus.

Mitingas šaukiamas Man- 
hattane, 85 East 4th St. Pra
džia 7 vai. vakare. Įėjimas 
nemokamas. Visi kviečiami.

Albany, N. Y. — Guberna
torius Carey pasirašė seime
lio (legislatūros) priimtą, įs
tatymą, kuris griežtai drau
džia smuklėse nuogomis krū
timis merginoms šokti ir 
linksminti kostumerius. To
kių “prajovų” daugiausia ran
dama New Yorko mieste apie 
42-rą gatvę. Smuklių savinin
kai protestuoja. Uždraudi
mas pakenks jų bizniui. Nėra1 
jokia paslaptis, kad pusnuo
gės moterys yra jauniems vy
rams didelė atrakcija.
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Pramogų kalendorius

LIEPOS 31 D.
“Laisvės” Bendrovės direk

toriai rengia pikniką po stogu 
sekmadienį liepos 2 d., Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

RUGSĖJO 25 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas rengia filmų rodymo 
popietę. Stefanija Masytė iš 
Detroito rodys jos susuktus 
filmus jai viešint Lietuvoje. 
Pelnas skiriamas “Laisvei.”

New Yorkas. — Miestas 
gavo iš federalinio darbų fon
do $300,000,000. Iš šios su
mos būsią apmokėta algos jau 
dirbančių 14,000 darbininkų 
ir suteikta darbo 14,000 be
darbių.

BRIEFS
Interest in Ballet has 

grown so remarkably in re
cent years that one of the 
most crowded spots along 
Madison Avenue these days 
is the Norman Crider gallery
bookshop, which recently 
was paying tribute to Anna 
Pavlova with a special exhibi
tion. * * ♦

Deborah Hall’s job is one of 
the most hazardous occupa
tions in the world. She is 
among the estimated half
dozen women in the country 
working hundreds of feet be
low ground mining coal. It 
was a job she didn’t look for, 
but now, after a year and a 
half in mines, she is earnaing 
honors for running the most 
coal.

* * *
Somebody writes in The 

New York Times: “Did Mr. 
Carter really become Presi
dent so he could pack his 
peanuts in cartons embla
zoned with the White House, 
an American flag and the 
legend, “from Jimmy Car
ter’s warehouse in Plains, 
Ga.”?

What a shock to have this 
crass commercialism greet 
the eye on entering a super
market.

But then, that is what this 
country is all about these 
days. It may not be illegal, 
but it is nevertheless an af
front to the dignity of the 
high office of the President of 
the United States.”* * ♦

Vietnam war is over but 
the wounds of it will take 
many more years yet to heal. 
And the shame is on the 
United States for its part in it 
may never be erased. Ameri
can people should see to it 
that anything like this never 
happen again. We must use 
what we learned from it.

Use

Use Bimba and Connie Rush
in skas participating in the 
anti-Vieti.^m war demon
stration in Washington in 
1967.
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