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KRISLAI
Su geriausiais linkėjimais 
Po 50 metų!
Dar vienas tos agresijos 

vaisius
Abudu išsisukinėja 
Skaitytojų dėmesiui

A. BIMBA
Mūsų valstybės sekreto

rius Cyrus Vance vėl išdūmė į 
Vidurio Rytus. Ten išbusiąs 
vienuolika dienų ir aplanky
siąs šešias šalis. Misija esanti 
sena ir garbinga: padėti iz
raeliečiams ir arabams pa
siekti pastovią taiką.

Žinoma, visi geros valios 
žmonės linkime sekretoriui 
geriausios sėkmės. Jo misija 
nelengva ir labai sudėtinga. 
Bet jos pasisekimas priklau
sys ne nuo geriausių norų ir 
linkėjimų, bet nuo taikai 
pasiekti sekretoriaus nuvež
tos programos, apie kurią 
viešai mažai tekalbama.

Kai kurie mes puikiai tebe
prisimename tuos audringus 
1927 metus, kai Nicolo Sacco 
ir Bartalomeo Vanzetti buvo 
nužudyti elektros kedėje. 
Kiek daug didelių pastangų 
mes, ne tik Amerikos, bet 
viso pasaulio pažangieji žmo
nės, dėjome jų gyvybes išgel
bėti! Sakėme, kad jie yra 
nekalti, kad jie yra baisios 
reakcijos siautėjimo aukos. 
Bet viskas buvo veltui. . .

Tik dabar, tik prabėgus 
lygiai 50 metų, ir pati Mass, 
valstijos valdžia pripažino 
mūsų nusistatymo teisingu
mą, kad tie du kovingi darbi
ninkai nekalti, paskelbdama 
rugpiūčio 23 dieną jiems pa
gerbti diena.

Beje, tuoj po Sacco ir 
Vanzetti nužudymo mes išlei
dome mano parašytą brošiū
rą “Mirtis Kovotojų Už Lais
vę.” Ji buvo išplatinta tūks
tančiais.

Visi gerai atsimename pra
nešimus iš Vietnamo karo 
laukų, kad mūsų karinių jėgų 
vadovybė išrado ir plačiai 
naudoja naują karo pabūklą 
—tam tikrus chemikalus, ku
rie nulapina medžius ir pada
ro miškus bei sodus mūsų 
kariams puikiai permatomus, 
priešas juose arba už jų 
nebegali pasislėpti.

Pasirodo, kad tie nuodingi 
chemikalai pasiekė žemę, ku
rioje auginamas maistas, kuri 
naudojo Vietnamo žmonės. 
Dabar pranešama, kad tūks
tančiai ir tūkstančiai tų žmo
nių nuo tų nuodų laukia 
belaikės mirties! Jie žino, kad 
jiems išsigelbėjimo nebė
ra .. . Kokia baisi tragedija!

Mūsų prezidentas spaudos 
konferencijoje aiškinosi, kad 
jam ir į galvą neatėjus mintis 
pasmerkti Izraelį už steigimą 
izraeliečių kaimų arba nausė
dijų okupuotose arabiškose 
žemėse, kai čia lankėsi Izrae
lio premjeras Begin. O ponas 
Begin sugrįžęs į Tel Aviv tuoj 
užgyrė trijų nausėdijų įkūri
mą Jordano upės vakarinia
me krante, ir dabar, išgirdęs 
iš Amerikos ateinančią jo 
žygiui kritiką, bažijasi, kad 
jis ne naujus kaimus įkūrė, o 
tiktai jau įkurtus legalizavo- 
įteisino.

Vadinasi, abudu “nekalti.” 
Jūs “neturite teisės” juos 
kritikuoti arba smerkti už šį 
Izraelio taikai pavojingą ėji
mą—už aneksavimą arabiškų 
žemių.

I Italijos premjero Andreotti 
vizitas buvęs sėkmingas

Premjeras Giullio Andreotti [kairėje] ir prez. Jimmy
Carter.

Praeitą savaite, su oficialiu 
vizitų, šioje šalyje lankėsi 
Italijos premjeras ir Krikš
čionių Demokratų Partijos 
vadas Giullio Andreotti. Pa
sitarimai ir derybos tarp jo ir 
prezidento Carterio tęsėsi 
dvi dienas. Sakoma, kad jų 
dviejų pokalbiuose vyriausias 
klausimas buvo Italijos Ko
munistų Partija ir jos santy
kiai su Andreotti vadovauja-

PAVOJUS MILITARINIO 
ĮSIVĖLIMO AFRIKOJE

Iš Washingtono praneša
ma, kad prezidentas Carteris 
yra nusistatęs pradėti milita- 
rinę pagalbą teikti Samalijai 
ir Sudanui, kurios abi rube- 
žiuojasi su Ethiopija. Šiuo 
laiku tarp Samalijos ir Ethio- 
pijos eina ginkluoti susikirti
mai.

Anglijos žinių agentūra 
“Reuters” praneša, kad tokį 
Amerikos ėjimą labai aštriai 
kritikuoja ir smerkia Ethiopi- 
jos vyriausybė. Ji tai laiko 
Amerikos militaristų agresi
ją

Kaip ten bebūtų, šis mūsų 
vyriausybės žygis gali vesti 
prie tokios pavojingos avan
tiūros, kokion buvo ši šalis 
įtraukta Azijos Indokinijoje.

Bus leidžiama ir 
gydytojams 
garsintis

Albany. — New Yorko 
Valstijos Regentų Taryba 
vienbalsiai nutarė leisti gy
dytojams ir dentistams gar
sinti laikraščiuose ir žurna
luose ne tik save profesiją, 
bet ir kainą už patarnavimą. 
Iki šiol tai buvo draudžiama. 
Manoma, kad nuo dabar padi
dės tarp šios profesijos žmo
nių lenktynės ir žmonės turės 
geresnį pasirinkimą.

Laisvės direktoriai yra nu
tarę ir šiemet vajų pradėti su 
rugsėjo 1 diena. Ir šio vajaus 
tikslas toks pat: gauti naujų 
skaitytojų, atnaujinti išsibai
gusias prenumeratas ir su
kelti 15 tūkstančių dolerių 
fondą.

Nuoširdžiausiai prašome 
visus skaitytojus jau pradėti 
apie vajų galvoti ir jam 
ruoštis. Nuo jo pasisekimo 
daug priklausys mūsų laik
raščio ateitis. Daug reiškia 
geras vajui pasiruošimas. 

ma vyriausybe. Kaip žinoma, 
dabartinė krikščionių demo
kratų vyriausybė pasilaiko 
tik dėka komunistų paramos 
parlamente.

Apie jokius konkrečius su
sitarimus tarp mūsų prezi
dento ir Italijos premjero 
nieko nesakoma, veikiausia 
jų ir nebuvo. Bet Andreotti 
vizitas laikomas gerai pavy
kusiu.

Kritikuoja Ameri
kos vyriausybę

Praga. — Čekoslovakijos 
Komunistų Partijos dienraš
tis “Rude Pravo” labai aštriai 
kritikuoja prezidentą Carterį 
už nutarimą gaminti sparnuo
tąsias (kruizines) raketas. 
Laikraštis atmeta Carterio 
argumentą, kad šios raketos 
gaminimas esąs reikalingas 
pasivijimui Tarybų Sąjungos 
ginklavimosi lenktynėse.

Amerikiečiai vaikai viešnagėje

Maskva. — Prieš kelias dienas čia įvykusiame Pirmajame 
Tarptautiniame Vaikų Festivalyje, kuriame dalyvavo 2,000 
vaikų iš 100 šalių, dalyvavo 32 vaikai ir iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų. Nuotraukoje parodoma jų keletas. Su 
jais kalbasi tarybinės televizijos reporteris. Amerikiečiai 
labai patenkinti šia neprastai įdomia viešnage.

5 Ateizmo ir pažangos 
| laimėjimas

Austin, Texas. — Liepos 
I pabaigoje čionai tapo įsteig- 
. tas milijono dolerių vertės 
i ateizmo centras. Tai bene 
i bus pirmas šioje šalyje.

Tai buvo galima dėka ener
gingų pastangų Mrs. Madel- 
line Murray OTIair ir jos 
sankeleivių.

Ši moteriškė iš tikrųjų 
nusipelnė didelę netikinčiųjų 
pagarbą. Kaip žinia, Mrs. 
OTIair 1963 metais sėkmin
gai Aukščiausiame Teisme 
argumentavo, kad būtų už
drausta viešosiose mokyklose 
kalbėti poterius arba šiaip 
melstis. 0 dabar ji užvedė 
teisme bylą, kad nuo šios 
šalies monetos būtų nuimtas 
šūkis: “In God We Trust.’’ 
Manoma, kad jinai ir čia 
laimės.

Anglų kapitalas 
esąs labai 
išsigandęs

Londonas. — Anglijos di
plomatai giliai susirūpinę dėl 
padėties Rodezijoje. Juos pa
siekiančios žinios rodo baltų
jų rasistinio režimo, premje
ro Ian Smith vadovaujamo, 
didelę krizę. Jis gali bet kurią 
dieną subyrėti. Kas atsitiktų 
su milžiniškais Anglijos kapi
talistų investmentais toje 
mažytės saujelės baltųjų val
domoje Afrikos šalyje? Jie 
atsidurtų pavojuje.

Lima, Peru. — Katalikų 
bažnyčios vadovybė įspėjo 
Perų militarinę valdžią, kad 
jinai nebandytų šalyje krizę 
nugalėti represijomis prieš 
darbininkus. Tai retas atsiti
kimas, kad katalikų bažny
čios hierarchija užtartų dar
bininkus.

Amerikos katalikai 
laimėjo!

Washingtonas. — Kaip ži
noma, nelabai seniai Ameri
kos katalikų vyskupai nutarė 
reikalauti, kad popiežius leis
tų katalikų kunigams komu
niją nusidėjėliams duoti į 
ranką, o ne kišti tiesiai į 
gerklę. Plotkelės kišimas į 
gerklę yra labai nesanitariš- 
ka. Dabar gautas pranešimas 
iš Vatikano, kad popiežius 
Paulius VI nutarė patenkinti 
Amerikos vyškupų reikalavi
mą. Tai reiškia,, kad nuo 
dabar komunija bus įdedama 
į ranką, o ne į gerklę. 
Griešininkas pats turės ją 
įsidėti į savo burną.

Juodųjų žmonių nepasitenkinimas
prezidentu Carteriu tebeauga

Washingtonas. — Dar 
prieš senosios ir veikliosios 
juodųjų amerikiečių organi
zacijos National Urban Lea
gue suvažiavimą paskutinė
mis liepos mėnesio dienomis 
Vernon Jordan, organizacijos 
direktorius, aštriai pakritika
vo prez. Carterį už nevykdy
mą savo pažadų, už nepaisy
mą varguomenės reikalų ir 
likimo. Taipgi pasmerkė pre
zidentą už pataikavima reak
ciniams elementams su tikslu 
juos laimėti savo pusėn. Mr. 
Jordan priminė, kad juodieji 
piliečiai daug prisidėjo prie jo 
laimėjimo praeitų metų lap
kričio rinkimuose. Jeigu ne 
juodųjų žmonių entuziastiška 
ir energinga parama, jis var
giai šiandien būtų šios šalies 
prezidentu.

Įdomu priminti, kad pats 
Lygos vadas Jordan buvo 
vienas iš pirmutinių pasisa
kyti už Carterio kandidatūrą 
ir raginti juoduosius piliečius 
visomis jėgomis padėti jam 
laimėti.

Lygos suvažiavime prezi
dentas Carteris visaip teisi
nosi ir barė Jordaną, kad jam 
jis primeta nepaisymą bied- 
nuomenės reikalų. Jordano 
kritika, sakė prezidentas, 
tiktai pagimdo juoduosiuose 
ir kituose biednuose žmonėse 
beviltę ir nepasitikėjimą jo, 
prezidento programa, ir tuo 
būdu tiktai kenkianti tos 
biednuomenės interesams.

Ir išgirdę prezidento pasi
teisinimą, suvažiavimo dele
gatai vieningai palaikė Jorda
no nusistatymą. Dar dau
giau: tuoj po suvažiavimo 
kongresinis juodųjų narių ko- 
kusas irgi vieningai pasisakė 
prieš prezidentą ir pritarė 
savo pirmininkui. Tas paro
do, kaip gilus ir platus yra 
juoduosiuose žmonėse nepa
sitenkinimas Jimmy Carterio 
pirmųjų septynių mėnesių 
prezidentavimu.

Teisėjas prieš liaudį
Kent, Ohio. — Nepaisant 

Kent Valstijos Universiteto 
studentų pasipiktinimo ir 
protesto, Portage Pavieto 
teisėjas Joseph Kainrad už
gyrė universiteto administra
cijos užmojį pastatyti didžiu
lę sporto salę toje vietoje, 
kur 1970 m. gegužės 4 dieną 
buvo Ohio nacionalinės gvar
dijos nužudyti keturi studen
tai. Studentai reikalauja, kad 
toje vietoje būtų pastatytas 
įspūdingas paminklas tiems 
studentams pagerbti ir at
minti.

Įdomu, kad Wisconsino val
stijos sostinės Madison me
ras Paul Soglin ir miesto 
taryba vienbalsiai užgyrė 
Kento studentų reikalavimą 
ir pažadėjo jiems padėti jų 
prakilnioje kovoje.

Tokyo. — Japonijos moks
lininkai paleido į erdvę sateli
tą, kurio misija skriejant apie 
žemę studijuoti orą. Tai dar 
tik pirmas toks japonų sateli
tas. _________

Santa Barbara, Cal. — Šio 
miesto su 74,000 gyventojų 
apylinkėje siautėjantis miš
kuose gaisras sunaikino 185 
namus. Dar laimė, kad gais
ras buvo sulaikytas pirma, 
negu pasiekė patį miestą.

Prez. Carteris [kairėje] ir Vemon Jordanas National Urban 
League suvažiavime

Airiai katalikai 
skerdžia vieni kitus

Belfast, Šiaurinė Airija. — 
Atrodo, kad šioje nelaimingo
je šalyje kruvini konfliktai 
tarp katalikų ir protestantų 
laikinai liovėsi, bet prasidėjo 
skerdynės tarpe pačių katali
kų. Taip vadinamoje Airių 
Respublikinėje Armijoje, ku
rios misija turėtų būti tik Š. 
Airijos išlaisvinimas iš Angli
jos jungo, išsivystė du spari 
nai —dešinys ir kairysis. 
Tarp jų liepos 27 d. ir įvyko 
kruvinas susikirtimas, kuria
me 4 žmones tapo nušauti ir 
41 sužeistas.

Managua. — Nikaragvos 
prezidentas Somoza išskrido 
į Jungtines Valstijas gydy
mui savo širdies. Bus gydo
mas Miami, Fla.

Mokslininkų 
įspėjimas

Amerikos Nacionalinės 
Mokslų Akademijos moksli
ninkai priėjo išvados, kad 
padidintas ir nuolatinis var
tojimas anglies energijos ga
minimui gali neigiamai pa
veikti šios planetos klimatą. 
Tiesa, ne tuojau, ne mūsų 
laikais, bet už poros šimtų 
metų.

Šį įspėjimą paskelbti moks
lininkus privedė kalbos, kad 
iš tikrųjų apsirūpinimui ener
gija reikės pradėti daugiau ir 
daugiau pasiremti anglies 
naudojimu.

Tarybinė viešnia

Helen Zeitlin
Washingtonas. —Čia aną 

dieną lankėsi Tarybų Sąjun
gos Tarptautiniais Reikalais 
Instituto lektorė Helen Zeit
lin ir davė paskaitą apie 
gyvenimą socialistinėje šaly
je. Ji čia lankosi su tarybinių 
žmonių grupę pagal mainų 
programą.

Bostono piliečiams 
puiki proga

Polly Halfkenny
Boston, Mass. — Ši jauna, 

graži, energinga veikėja kan
didatuoja į Miesto Tarybą. 
Rinkimai įvyks rudenį. Da
bartinėje Taryboje, kaip ži
noma, darbo liaudis neturi 
atstovybės. Polly Halfkenny 
yra Massachusetts valstijos 
Komunistų Partijos vadovė ir 
aktyvi Bostono Susivienijimo 
Prieš Rasines ir Politines 
Represijas veikėja. Polly 
Halfkenny yra liaudies dukra 
ir Miesto Taryboje jos intere
sams atstovautų.

Puikios, darbščios 
moterys

Seattle, Wash. — Čia labai 
sėkmingai renkami parašai 
ant peticijos prieš gaminimą 
neutroninės bombos. Juos 
renka Seattle Moterys Už 
Taiką, Moterų Tarptautinė 
Lyga Už Taiką ir Laisvę ir 
Liaudies Koalicija Už Taiką ir 
Teisingumą. Kitų miestų mo
terys turėtų pasekti Seattle 
moterų pavyzdį.

Tel Aviv, Izraelis. — Lie
pos 29 d. Bersheba turguje 
sprogo bomba ir sužeidė 29 
žmones. Valdžia ieško pikta
dario arba piktadarių.

“Laiminga” nelaimė
Bostonas. — Liepos 28 d. 

Longan International Airpor- 
te American Airlines lėktu
vui besiruošiant keltis moto
re įvyko sprogimas. Lėktu
vas turėjo lėkti į Los Ange
les, Cal. Jame buvo 292 
keleiviai ir 12 įgulos narių. 
Visi žmonės išsigelbėjo. Tik 
vienas kitas tapo menkai 
sužeistas.
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37 metai Lietuva 
socialistiniu keliu

Liepos 21 dieną sukako 37 metai, kai Lietuvoje tapo 
atkurta Tarybų valdžia ir lietuvių tauta patraukė socialisti
niu keliu į naują ateitį. Apie pasirinktojo kelio teisingumą 
akivaizdžiausiai parodo pasiekti visose gyvenimo srityse 
laimėjimai.

Apie tai “Tiesa” (liepos 21 d.) savo vedamajame su 
pasididžiavimu sako:

“Tarybų Lietuva šiandien mini trisdešimt septintąsias 
metines, kai mūsų krašte atkurta Tarybų valdžia.

Nuo tų atmintinų dienų istorija jau atmatavo labai 
reikšmingą žingsnį. Įveiktas iš buržuazinių laikų paveldėtas 
pramonės atsilikimas, nepalyginamas su buvusiuoju Tarybų 
Lietuvos socialistinis kaimas, išaugo naujas tarybinis 
žmogus.

Kas ta jėga, kuri sugebėjo tik per kelis dešimtmečius taip 
pakeisti Lietuvos veidą, žmonių gyvenimo būdą, kuri 
nubrėžė tiesų pažangos kelią į komunistinę visuomenę!

Atsakas tik vienas ir labai aiškus—Tarybų Lietuvos 
laimėjimus nulėmė socialistinė santvarka. Tarybų valstybė 
sudarė sąlygas kuo plačiausioms liaudies masėms dalyvauti 
visuomeninių reikalų tvarkyme. Socializmo principai paža
dino neregėtą darbo žmonių energiją, suklestėjo kūrybinė 
mintis, sparčiais tempais vystėsi liaudies švietimas, menas, 
mokslas.

Gaivus šaltinis, vienas svarbiausių veiksnių siekiant 
pažangos, buvo Tarybų Sąjungos lenininė nacionalinė 
politika. Jaunajai Tarybų Lietuvos respublikai visa šalis 
teikė techniką, materialinę pagalbą. Netgi sunkiais pokario 
metais, kai buvo gydomos hitlerininkų sukelto karo žaizdos, 
mūsų kraštui, kaip jaunai Tarybų respublikai, buvo 
skiriamas didelis dėmesys, daroma viskas, kad visų 
tarybinių respublikų ekonomika vystytųsi sparčiais tem
pais, pasiektų bendrasąjunginį lygį.

Šiandien Tarybų Lietuva, kaip ir visos Tarybų Sąjungos 
respublikos,—nugalėjusio socializmo kraštas. Ji, kaip ir 
visa Tarybų šalis, pakiliai ruošiasi garbingam Didžiojo 
Spalio jubiliejui. Kolektyvai priima papildomus įsipareigoji
mus pirma laiko įvykdyti planus, gerinti gaminių kokybę.

Šiandieną didelė lietuvių liaudies šventė. Žydinti vasara, 
gražiu derliumi apsunkę laukai, pakili nuotaika. Sukakties 
minėjimą dar labiau praturtina liepos 18 dieną prasidėjusi 
sąjunginė liaudies dainų ir šokių ansamblių šventė, skirta 
Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šešiasdešimtme
čiui. Tarsi visos broliškos respublikos atvyko į Vilnių, 
džiaugiasi drauge su mumis šventėje ir draugai iš kitų 
socializmo šalių.

Argi galime užmiršti, kad šių dienų laimę, tuos 
vilnijančius laukus, išaugusias gamyklas, mūsų žemę 
puošiančias gyvenvietes, vaikų šypseną apgynė tarybinis 
karys nuožmiose kautynėse prieš hitlerinius okupantus. 
Gėlė ant kritusioj© kapo, pionierių rikiuotė ties paminklu 
kariui vaduotojui—kuklus, tačiau iš visos širdies amžinos 
padėkos ženklas.

Šios rimtos susimąstymo, pagarbos revoliucinei praeičiai 
valandėlės taurina tarybinį žmogų, nuteikia naujiems 
darbams. Per Tarybų Lietuvą žengia šviesus, laisvas 
gyvenimas.”

Izraelio pavojingas ujimas
Vos tik spėjęs sugrįžti iš Amerikos, kur jis lankėsi su 

oficialiu vizitu ir tarėsi su prezidentu Carteriu, Izraelio 
premjeras Menahem Begin užgyrė trijų naujų izraeliečių 
kaimų kūrimą vakarinėje Jordano upės pusėje okupuotoje 
arabų žemėje. Tas reiškia, kad Izraelis tą sritį jau laiko 
pastoviai aneksuota Izraelio teritorijos dalimi.

Šis Izraelio vyriausybės ėjimas laikomas labai pavojingu, 
užtrenkiančiu duris Vidurio Rytuose taikai. Arabai yra 
nusistatę, kad apie jokią taiką su Izraeliu negali būti nė 
kalbos, kol jis nesugrąžins jiems jų visas okupuotas žemes.

Didelis jaunutės respublikos 
laimėjimas

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos užgyrimas Vietnamo 
Socialistinės Respublikos narystės pasaulinėje organizacijo
je yra istorinės reikšmės įvykis. Pasveikinti reikia ir mūsų 
vyriausybę, kad pagaliau ji nusilenkė milžiniškos pasaulio 
šalių ir tautų daugumos opinijai ir nebebalsavo prieš 
priėmimą vietnamiečių į tautų šeimą. Netenka abejoti, kad 
šitą Saugumo Tarybos nutarimą užgirs ir busimoji 
Generalinės Asamblėjos sesija.

Vietnamiečiai šimtu procentų teisūs, kai jie reikalauja, 
kad mūsų dabartinė vyriausybė pildytų buvusios Amerikos 
vyriausybės pažadėjimą padėti jiems sugriautą šalį atstaty
ti. Atsisakymas pažadėjimą pildyti neturi jokio nei 
pagrindo, nei pasiteisinimo.

Kriminališki žvalgybos 
agentų nusikaltimai

Buvęs Valstybės Departamento žvalgybos darbuotojas 
John Marks paskelbė Centrinės Žvalgybos Agentūros (ČIA) 
iki šiol laikytų slaptybėje 1,000 puslapių dokumentų. Juose 
atidengiama kriminališka žvalgybos agentų veikla. Juose 
parodoma, kaip tie agentai panaudoja narkotikus apnuodiji-

IR GRAIKŲ BALSAS
Pažangiečių dienraštis 

“Daily World” (liepos 23) 
pranešė gavęs iš Graikijos 
sostinės kopiją (nuorašą) pe
ticijos su 68 žymių Graikijos 
visuomenininkų parašais. Pe
ticija liečia nuteistus ir il
giems metams įkalintus ne
kaltus “Wilmington 10.” Peti
cija buvusi pasiųsta preziden
tui Carteriui. Joje graikai 
ragina prezidentą paleisti iš 
kalėjimo šių politinių kalinių 
grupę.

Tarpe peticiją pasirašiusių 
yra sostinės Athenų ir kitų 
penkių miestų merai, trys 
miestų tarybų prezidentai, 
Graikijos Darbo Unijų Kon
federacijos, Athenų Gydyto
jų Susivienijimo, Graikijos 
Moterų Advokačių Susivieni
jimo, Graikijos Rašytojų Su
sivienijimo, Athenų Advoka
tų Gildijos ir Moterų Federa
cijos veikėjai ir veikėjos.

Kas mums, amerikiečiams, 
turėtų būti svarbu, tai kodėl 
apie šios peticijos gavimą 
nieko nesako prezidentas 
Carteris ir “gražiai” tyli ko
mercinės spauda?

Iš “Daily World” taip pat 
sužinome, kad Amerikinis 
Nacionalinis Susivienijimas 
prieš Rasinę ir Politinę Re
presiją yra pasiuntęs Euro
pon du atstovus atkreipti 
europiečių dėmesį į “Wil
mington 10” reikalą. Matyt, 
kad ir ši peticija yra jų 
puikaus pasidarbavimo vai
sius. Manoma, kad ir daugiau 
europiečių veikėjų yra pa
siuntę prez. Carteriui ragini
mą paleisti šią kovotojų prieš 
rasizmą grupę kalinių, vadi
namų “Wilmington 10,” kurių 
tarpe, kaip žinia, yra vienas 
žymus dvasiškis—Rev. Ben 
Chavis.
PRANCIŠKONŲ 
ORGANAS LABAI 
NUSIVYLĘS

Iš Brooklyno klerikalų 
“Darbininko” (liepos 29 d.) 
vedamojo “Kai tarpininkavi
mas nepadeda” sužinome, 
kad visos pastangos pašalinti 
“karą” tarp vaduotojų Lietu
vių Bendruomenės ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos nepasi
sekė. Tarp jų rietenos ir 
ginčai, matyt, kaip kunkulia
vo taip ir tebekunkuliuoja.

Buvus net susidariusi tar
pininkų grupė, susidedanti iš 
šių plačiai žinomų ir smarkių 
asabų: J. Jurkūno, L. Kriau- 
čeliūno, M. Mackevičiaus, J. 
Meškausko ir B. Vitkaus. 
Bėda su jais ir jų pastango
mis buvus tame, kad jie visi 
yra vienos ar kitos pusės 
šalininkai, o tarpininkai, gir
di, turėtų būti iš dangaus 
iškritę politiniai nekalti avi
nėliai, griežtai ir grynai neu- 
trališki. Be to, jie dargi 
nemokėjo tas savo aukštas 
pareigas eiti. Vedamojo auto
rius sako:

“Būtų buvę dar nieko, jei 
taikintojai tarpininkavimą 
būtų vykdę tyliai. Tačiau 
“visų nutarimu” jie apsi
sprendė išeiti į spaudą ir bylą 
perduoti viešosios opinijos 
teismui. “Visų sutarimu” pro- 
memoria išsiuntinėta ne vien 
Amerikos, bet ir kitų kraštų 
lietuviškai spaudai, nors rei
kalas liečia Amerikoj veikian
čias lietuviškas organizacijas. 
Dar blogiau, kad savoj pro- 
memorijoj tarpininkai netiks
liai pristatė Lietuvių Ben
druomenės poziciją. LB tar
pininkavimo neatmetė, o tik

mui “nužiūrimų” žmonių proto, kad jie patys prisipažintų 
prie jiems primetamo nusikaltimo arba išduotų kitus. Tam 
Agentūra panaudojus kriminalistus ir Narkotikų Biuro 
agentus. Į tą veiklą buvo įtrauktos net kai kurios aukštosios 
mokyklos.

Paskelbti dokumentai liečia paskutinių 25 metų žvalgybos 
agentų veiklą. Sunku ir įsivaizduoti, kiek žmonių tapo 
paversta narkotikų vartojimo aukomis, kiek jų pirma laiko 
nuvaryta į kapus!

Minėti dokumentai paskelbti pagal naują įstatymą— 
“Freedom of Information Act” (Informacijos Laisvės Aktą).

LAISVĖ

prašė iniciatorius “savo auto
ritetu ir turima įtaka į Altą 
sudarančias srovines grupes 
bei organizacijas Altą paveik
ti, kad būtų pradėti pokalbiai 
su JAV LB Krašto valdyba.” 
Deja, tarpininkai šį kvietimą 
pristatė kaip neigiamą atsa
kymą.

Jei iš tikro visa ši akcija 
tarpininkų pravesta “visų su
tarimu,” tenka visais ir nusi
vilti.”

“Darbininko” redaktorius 
tėvas pranciškonas savo 
skaudų nusivylimą baigia:

“Gerai, kad tarpininkai sa
vo misiją baigė, bet dar būtų 
buvę geriau, jei nebūtų jos 
pradėję.”

ŽIUPSNELIS ĮDOMIŲ 
DUOMENŲ

Tarybų Baltarusija yra vie
na iš Tarybų Sąjungos 15 
respublikų. Apie ją įdomių 
duomenų pateikia Lietuvoje 
leidžiamas žurnalas “Laikas 
ir Įvykiai” (77. 13). Iš jų 
sužinome, kad:

“Baltarusijos TSR užima 
207,6 tūkstančio kvadratinių 
kilometrų teritoriją. Joje gy
vena apie 9,5 milijono žmo
nių. Respublikos sostinėje 
Minske —1 milijonas 200 
tūkstančių gyventojų. Balta
rusijoje—šešios sritys, 96 
miestai ir daugiau kaip 100 
miesto tipo gyvenviečių.

Baltarusijos Komunistų 
partijoje daugiau kaip 506 
tūkstančiai TSKP narių ir 
kandidatų. 16.5 tūkstančio 
pirminių Baltarusijos LKJS 
organizacijų—apie 1 milijo
nas 300 tūkstančių komjau
nuolių.

Iš 430 BTSR Aukščiausios 
Tarybos deputatų, išrinktų 
1975 m. birželio 15 d.,-113 
darbininkų, 103 kolūkiečiai, 
liaudies ūkio specialistai, 
mokslo, kultūros, sveikatos 
apsaugos darbuotojai. Tarp 
deputatų—159 moterys.

Tarybų valdžios metais 
Baltarusijoje rasta daugiau 
kaip 4,000 telkinių, kuriuose 
30 rūšių naudingų iškasenų 
(kalio druskos, rudoji ir ak
mens anglis, skalūnai, nafta 
ir t. t.). Baltarusijoje randa
ma mineralinių vandenų ir 
koncentratų.”

Kaip žinoma, Tarybų Lie
tuvos santykiai su Tarybų 
Baltarusija yra labai draugiš
ki, ypač tarp jų platus yra 
mokslinis, ekonominis bei 
kultūrinis bendradarbiavi
mas.

AŠTRUS PROTESTAS 
SARKAZMO JUMORO 
FORMOJE

Liepos 26 dienos “The N. Y. 
Times” laiškų puslapyje at
spausdintas kokio ten jumo
risto Yorick Blummenfeld 
laiškas (po antrašte—“Neu
troninės bombos moralinė 
pirmenybė”) šiandien taip 
plačiai visame pasaulyje dis
kutuojamu naujos neutroni
nės bombos gaminimo ir pa
naudojimo klausimu. Kaip 
žinoma, si sprogdama bomba 
išleidžia radiciją, kuri plačiai 
aplink sunaikina visus žmo
nes, bet nepaliečia pastatų, 
neišduobina miesto ar kaimo 
gatvių, nesužaloja medžių ar
ba šiaip augmenų. Todėl 
tarptautinio įtempimo ir karo 
šalininkai karštai sveikina 
prezidentą Carterį už nutari
mą pradėti masiniai neutroni
nes bombas gaminti.

Blummenfeldo laiškas iš 
Londono ir tyčia datuotas

1984 metų liepos mėn. Jis 
rašo:

“Šiandien aš tapau NATO 
neutroninės bombos užmuš
tas. Taip, skausminga, alp
stančiai, aš dar galiu rašyti 
šį, mano paskutinį laišką. Bet 
radijaciją, kurios dozę aš 
aplaikiau, taip smarki, kad aš 
žinau, jog aš begaliu gyventi 
kelias valandas pirma, negu 
aš neteksiu sąmonės ant visa
dos.

Aš bijau savo mirties. Ji 
pripildo mane neapykanta ir 
kerštingumu. Net ii’ TV su 
savo muzika sukelia manyje 
baisų susijaudinimą. Aš ją 
sudaužiau. Taip, televizija 
ramiai pranešė, kad išlikimo 
proga tam, kuris nebuvo 
pogrindyje tuo laiku, kai 
bomba sprogo, labai abejoti
na. Aš tuo visiškai neabejoju. 
Aš esu pripildytas visiškos 
asmeninės desperacijos.

Bet net ir mano visiškoje 
panikoje, aš suprantu, kad aš 
turiu būti daug kuo dėkingas 
amerikiečiams. Mano gyvybė 
gali būti sunaikinta, bet net 
drabužiai ant mano nugaros 
nepaliesti! Taip pat ir mano 
kompozicijos. Namas, kuria
me aš gyvenau, su visomis 
jame knygomis, tapybomis ir 
fotografijomis —mano viso 
gyvenimo kūryba—nepalies
ta. Tai ko daugiau žmogus 
begali tikėtis iŠ karo?

Taip, tam tikra išvirkščia 
prasme, šis karas turi nusta
tyti naujus civilizuoto užsilai
kymo standardus. Kaip ne
kalbėsime, bet juk žmogus 
yra agresorius pats prieš 
save. Kodėl turi nukentėti 
pastatai ir bendrai nejudina
mas turtas? Lai žmonės žudo 
žmones, jeigu reikalinga, bet 
nėra jokio reikalo mums su 
savimi pasiimti ir visą plane- 
tą . . .

Tai protesto balsas ne tik 
prieš neutroninę bombą, ne 
tik prieš visus kitus karo 
pabūklus, bet prieš visus 
karus. Žmonių žudymasis yra 
kraštutinė beprotybė.

KODĖL VIENUS 
PERSEKIOJA, O KITUS 
PRIGLAUDŽIA

Savo kolumnoje “Kasdien” 
laikraščio “Vilnis” redakto
rius S. J. Jokubkarašo:

“Administracija aliarmuoja 
dėl nelegaliai atvykusių 
Amerikon ieškoti duonos kąs
nio meksikiečių. Girdi, jų 
perdaug priviso ir atima dar
bus iš amerikiečių darbinin
kų, kurių jau ir taip milijonai 
be darbo.

Bet štai, prez. Carteris 
patvarkė, jog reikia įsileisti 
dar 15,000 pabėgusių iš Pietų 
Vietnamo, Laoso ir Kambo- 
džios buržuazinių nacionalis
tų. Humaniška priglausti 
tuos, kurie neturi vietos kur 
dėtis. Bet gi Pietų Vietname, 
Laose, Kambodžoje jiems 
vietos yra. Ko jie negrįžta?

Mat, ten atėjo socializmas, 
o jiems, įpratusiems kitų 
prakaitu gyventi, socializmas 
peilis po kaklu. Vot, prez. 
Carteris ir pasigaili jų.”

Pasipriešino 
prezidentui

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmuose pasi
reiškė tokia didelė opozicija 
prezidento Carterio nutari
mui parduoti Iranui karinių 
lėktuvų už $1,200,000,000 
kad jis buvo priverstas nuta
rimo vykdymą atidėti 30 
dienų. Per tą laiką jis bandy
siąs kongresmanams įpiršti 
savo programą.

Didelis prekybos 
deficitas

Prekybos Departamentas 
praneša, kad šios šalies pre
kybos su užsieniais deficitas 
birželio mėnesį pasiekė du 
bilijonus ir aštuoniasdešimt 
du milijonus dolerių 
($2,820,000,000). Tokio aukš
to mėnesinio deficito nebuvo 
turėta per visus praeitus 
metus.
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Militarinio pabaisos šėrimas

Vilnius—matematikų sostinė
Daugiau kaip 400 moksli

ninkų iš 22 pasaulio šalių 
buvo suvažiavę į Tarybų 
Lietuvos sostinę, kur vyko 
antroji Vilniaus tarptautinė 
konferencija tikimybių teori
jos ir matematinės statistikos 
klausimais.

Jau prieš ketverius metus, 
kai Lietuvoje įvyko pirmasis 
šitoks matematikų forumas, 
daugelis pranašavo, kad Vil
nius, ko gera, gali paveržti 
Berkeley universiteto laurus. 
Mat, ligi tol patys svarbiausi 
pasaulyje tikimybininkų sim
poziumai vykdavo šiame JAV 
mieste. Prognozė pasitvirti
no: dabar kas ketveri metai 
Vilnius tampa pasaulio tiki
mybininkų sostine.

Vilniuje buvo atstovaujama 
aštuoniems JAV moksliniams 
centrams: Los Angeles, Šiau
rės Carolina, Pittsburgh/ 
Berkeley ir kt. Galėjai čia 
sutikti pasaulinio garso Cam
bridge (Anglija), Heidelberg 
(VFR), Sorbonne (Prancūzi
ja) ir kitų universitetų moks
lininkus.

Tiek savo sudėtimi, tiek čia 
sprendžiamų problemų platu
mu ir gilumu vilniškė konfe
rencija neturi sau lygių,—pa
sakė įžymus tarybinis moksli
ninkas, šiuolaikinės tikimy
bių teorijos pagrindėjas aka
demikas Andrejus Kolmogo
rovas (Maskva).—Tai plačiai 
garsėjančios Lietuvos mate
matikos mokyklos nuopelnas.

Kaip žinoma, Vilniuje, uni
versiteto rektoriaus akade
miko Jono Kubiliaus ir jo 
mokinių atradimų dėka gimė 
nauja matematikos šaka—ti
kimybinė skaičių teorija. Ki
ta tyrinėtojų grupė—jai va
dovauja Lietuvos TSR Moks
lų akademijos Matematikos ir 
kibernetikos instituto direk
torius akademikas Vytautas 
Statulevičius—sukūrė origi
nalius metodus, kurių pagal
ba matematiškai apdorojama 
masę atsitiktinių procesų.

. . . Įsivaizduokite, gydy
tojo rankose—jūsų kardio
grama. Kreivė, šokinėjančios 
linijos—tai širdies plakimas. 
Kas čia dėsninga, o kas 
atsitiktina? Žmogus galėjo 
būti susijaudinęs, pavargęs. 
Gal labai skubėjo, bėgo laip
tais, blogai miegojo. Visa tai 
vienaip ar kitaip paveikė 
kardiogramos kreivę. Štai čia 
gydytojui į talką stoja mate
matikas: jis nusako “žaidimo 
taisykles,” atmesdamas tai, 
kas atsitiktina.

Panašiai iššifruojamos 
smulkiausių dalelyčių “elge
sio normos” įvairiausiose 
mokslo bei technikos šakose 
(kurios, beje, taip pat plačiai 
gvildenamos Lietuvoje)—ši
luminės, atmosferos fizikos, 
“karštų elektronų” ir taip 
toliau. Lietuvos tikimybinin- 
kai savo atliktų teorinių tyri
mų pagrindu kuria taip pat

įvairių sistemų bei reiškinių 
valdymo matematinius mode
lius. Žodžiu, matematika 
šiandien talkininkauja vi
siems, jos horizontai nepa
prastai platūs.

— Beveik dvidešimt metų 
bendrauju su Lietuvos mate
matikais, trečią kartą viešiu 
Vilniuje, buvau abiejose čia 
vykusiose tarptautinėse kon
ferencijose. Ir kaskart pasi- 
semiu daug naujo. Mus taip 
pat labai sudomino akademi
ko V. Statulevičiaus paskai
tos, skaitytos Heidelberge.

Taip šių eilučių autoriui 
kalbėjo profesorius Klausas 
Krikebergas, įžymus Vakarų 
Vokietijos matematikas, da- * 
bartiniu metu dėstantis Pa
ryžiaus Renės Dekarto uni
versitete. Neseniai Krikeber- 
gą išrinko Tarptautinės tiki
mybininkų asociacijos prezi
dentu.

— Tarybinė matematikų 
mokykla,—tęsė jis, —labai 
stipri. Artimai bendradar
biauju su Maskvos, Kijevo, 
Ukrainos, Gruzijos, Sibiro 
mokslininkais, išmokau rusų 
kalbą—tarptautinę matema
tikų kalbą.

Profesorius Gopinathas 
Kalianpuras—Indijos statis
tikos instituto direktorius— 
atskrido į Vilnių iš Kalkutos. 
Dešimt metų jis dėstė Jung
tinėse Valstijose, Minnesota 
universitete. Lietuvių moks
lininkų pavardes—profeso
riaus B. Grigelionio ir kitų— 
svečias iš tolimos Indijos 
taria greit, sklandžiai, taisy
klingai.

— Juk tai mano geri pažįs
tami,—aiškina Kalianpuras. 
—Jie ir Indiją buvo aplankę, 
paskaitas čia skaitė. Tik ne
maniau, kad nedidelėje Lie
tuvoje tų mokslo vyrų tiek 
daug—beveik 14 tūkstančių 
tyrinėtojų! Sužavėtas viskuo: 
ir konferencijos lygiu, ir pui
kiais mokslininkų darbais, jų 
idėjomis ir čia vyravusia 
.atmosfera.

Profesorius Nasao Nagasa- 
va—vienas iš TSRS—Japo
nijos matematikos simpoziu
mų organizatorių—papasako
jo apie susitikimus su Tarybų 
Lietuvos mokslininkais Kio- 
te, Chabarovske ir Taškente. 
Dabar ruošiamasi ketvirta
jam dviejų šalių tikimybinin
kų simpoziumui. Jis įvyks 
Japonijoje, Nagojoje. Čia 
taip pat dalyvaus Vilniaus 
matematinės mokyklos atsto
vai. Massachusetts technolo
gijos instituto profesorius 
Ričardas Dadlis painforma
vo, kad Jungtinėse Valstijose 
išleista J. Kubiliaus mo
nografija “Tikimybiniai skai
čių teorijos metodai,” kad čia 
į anglų kalbą verčiami ir 
naujai išleidžiami visi vilniš
kio žurnalo “Lietuvos mate
matikos rinkinys” numeriai.

Saliamonas Vaintraubas

i
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BRUOŽAI IS PRAEITIES

Žemės ūkio specialistų paruošimas 
Lietuvoje iki I pasaulinio karo

Klausimą tyrinėjo: J. Alek-į 1911-1914 m. m. per 4 
sa, J. Ardickas, V. Gerulis, metus paduota prašymų, no- 
K. Grinius, J. Grumšlys, F. rinčiųjų įstoti į mokyklą,— 
Kemėšis, S. Klimas, J. 691, t. y. vidutiniškai vienam 
Krikščiūnas, M. Mickis, P. j priėmimui 173 prašymai; lai- 
Mikšionis, Z. Mockus, J. kė egzaminus, 397, t. y. 
Motiejūnas, J. Paltarokas, J. 57,5% padavusiųjų prašy- 
Petraitis, Juzefas Petre- mus; per 4 metus priimta į 
wicz’ius, K. Petruškevičius, i mokyklą 165, t. y. 41,5% nuo 
A. Purenąs, A. Rimka, P.,laikiusių egzaminus. 1915 
Šalčius, J. Tonkūnas, M. i metais mokykla evakuavosi į 
Veitas, A. Vienožinskis, B. Bogorodicką, Tūlos guberni- 
Vitkus, D. Zubovas, V. N. i joj. Čia ji išleido dvi laidas 
Zubovas, V. V. Zubovas, J. agronomų vidurinio išsimoks-
Žemaitis, Z. Žemaitis ir kiti.

Caro valdžiai uždarius Vil
niaus universitetą, aukštųjų 
mokyklų Lietuvoje nebuvo. 
Zootechninių aukštųjų moky
klų tuo metu bendrai nebuvo. 
Gyvulininkystės reikalus 
tvarkė agronomai ir veteri
narijos gydytojai: Agronomi
jos ir veterinarijos mokslų 
studijuoti reikėjo važiuoti už 
Lietuvos ribų.

Po I pasaulinio karo Žemės 
ūkio ministerijos darbuotojai 
agronomai S. Klimas, P. 
Mikšionis, K. Petruškevi
čius, A. Vienožinskis ištyri
nėjo žemės ūkio specialistų 
paruošimą ir žemės ūkio mo
kyklų būklę Lietuvoje iki 
pirmojo pasaulinio karo. Jų 
tyrimų rezultatų santrauka 
atspausdinta leidinyje-kny- 
goje, pavadintoje: “Žemės 
ūkio ministerija 1918-1937 
m.” Leidinyje išvardintos se
kančios mokyklos: 1) Kauno 
vidurinioji žemės ūkio mo
kykla Dotnuvoje; 2) Rietavo 
Žemės ūkio mokykla, 3) Jo
niškėlio žemės ūkio mokykla, 
4) Paverkšnių žemesnioji že
mės ūkio mokykla, 5) Pago- 
jaus žemesnioji pienininkys
tės ir gyvulininkystės moky
kla, 6) Bubių žemesnioji gy
vulininkystės ir pienininkys
tės mokykla, 7) Kontrol-asis- 
tentų kursai, 8) Obelių prak
tinė mergaičių Žemės ūkio ir 
namų ruošos mokykla; 9) Pa
nemunės mergaičių žemės 
ūkio ir namų ruošos mokykla.

Iki 1914 metų dėtos pastan
gos atidaryti dar sekančias 
mokyklas: 1) Gižų žemės ūkio 
mokyklą Vilkaviškio apskri
tyje, 2) Skapiškio miškinin
kystės ir sodininkystės mo
kyklą Panevėžio apskrityje ir 
3) Martiniškių mergaičių Že
mės ūkio mokyklą Giedraičių 
valsčiuje. Vienok, caro val
džios biurokratizmas tų mo
kyklų steigimą užvilkino iki 
pat I pasaulinio karo, ir 
mokyklos nebuvo atidarytos. 
Gižuose jau buvo nupirktas 
dvaras ir pastatytas namas, o 
klausimą apie atidarymą miš
kininkystės ir sodininkystės 
mokyklos Skapiškyje iškėlė 
pats Kauno gubernatorius 
dar 1907 metais. Visose mo
kyklose, apart Rietavo Že
mės ūkio mokyklos, buvo 
dėstoma rusų kalba. Tik tiky
bos pamokos katalikams (1 
vai. savaitėje kiekvienoje 
klasėje) nuo 1906 metų buvo 
dėstoma lenkų ir lietuvių 
kalbomis.

Pastabos apie 
kiekvieną mokykla

1. Kauno vidurinioji Žemės 
ūkio mokykla Dotnuvoje, įs
teigta 1911 metais, ruošė 
agronomus su viduriniuoju 
išsimokslinimu. Mokomaja
me ūkyje (588 ha) buvo 
veisiami galvijai. Danų žalų
jų, Olandų, Simentalų ir Švi
cu veislių; kiaulės—Didžiųjų 
baltųjų veislės. Į mokyklą 
buvo priimami baigę gimnazi
jos 4 klases ir išlaikę įstoja
muosius egzaminus iš tiky
bos, rusų kalbos, geografijos 
ir aritmetikos. Mokslas truko 
4 metus. Pratyboms buvo 
skiriama po kelias valandas 
savaitėje ir apie 10 savaičių 
pavasario ir vasaros laiku 
kasmet. Mokslas buvo išeina
mas pagal Rusijos Žemės 
ūkio ministerijos patvirtintą 
programą.

linimo. Evakuojantis mokyk
loje buvo viso 149 mokiniai; į 
Bogorodicką atvyko 125 mo
kiniai. Tie 125 mokiniai tau
tybėmis pasiskirstė sekan
čiai: rusų—59, lenkų—37, lie
tuvių—20, latvių—7 ir 2 vo
kiečiai. 54 mokiniai buvo iš 
Kauno gubernijos, 13—Gar
dino, 9—Černigovo, 8— 
Minsko, 7—Orelo, po 5—iš 
Lifliandijos ir Vitebsko, po 
4—iš Vilniaus ir Kurliandi- 
jos, 3—Suvalkų gubernijos; 
viso—iš 22 gubernijų. 73 
moksleiviai buvo valstiečių 
vaikai, 23—bajorų, 21— 
miesčionių, 3—kazokų, 3— 
karininkų ir 2 mokiniai buvo 
garbės piliečių vaikai. Apie 
tą mokyklą plačiai parašyta 
leidinyje “Žemės ūkio akade
mijos pirmojo dešimtmečio 
apyskaita. 1924-1934. Žemės 
ūkio akademijos leidinys.” 
Kaunas. 1934.

2. Rietavo žemės ūkio mo
kykla—tai pirmoji Žemės 
ūkio mokykla Lietuvoje ir 
vienintelė caro laikais mo
kykla su dėstomąja lietuvių 
kalba. Įsteigta 1895 metais, 
t. y. dar iki baudžiavos 
panaikinimo, kunigaikščio 
Ireniejaus Oginskio pastangų 
dėka. Mat, Oginskis buvo 
vienas iš labai mažo skaičiaus 
bajorų, kuriam patiko ne tik

Kaip baudžiauninkas apgynė 
savo nuotaką

Iš mūsų protėvių nepaprastai sunkios praeities— 
Gučiūnų kaimo istorijos, Rokiškio rajono

Baudžiavos laikais, be pono 
sutikimo baudžiauninkai jaur 
navedžiai neturėjo teisės ves
tis.

Jeigu ponas duodavo leidi
mą vestis, tai tuojau po 
vedybų, tas patsai dvarinin
kas dažniausia išprievartau
davo baudžiauninko nuotaką, 
nes tada ponai turėjo vadina
mąją “pirmosios nakties tei
sę.”

Gučiūnietis vaikinas Jurkš- 
tas įsimylėjęs raudonskruos
tę kaimynę Rabliauskaitę. Po 
kurio laiko, jaunieji nutarę 
susituokti ir nuėję pas Salų 
dvaro poną prašyti leidimo 
vedyboms. Ponas iš karto 
nenorėjęs sutikti, bet po ilgo 
prašymo, rankų ir kojų bučia
vimo, pagaliau davęs leidimą.

Mėnesiui praėjus, sekma
dienį po mišių bažnyčioje 
įvykęs jaunavedžių šliūbas.

Tuo metu, prie altoriaus, 
sėdėjęs ponas ir jo sūnus 25 
metų amžiaus, kuriam pati
kusi jaunoji, o todėl šis įsakęs 
zakristijonui pristatyti jam 
vakare nuotaką.

Tėvai ir jaunavedžiai tą 
sužinoję labai nuliūdę, verkę, 
aimanavę.

Vakare, verkdama nuotaka 
išėjusi pas poną, ją palydėjęs 
jos mylimasis—Jurkštas, ku
ris išeidamas pasiėmęs tėvo 
storą ąžuolinę lazdą. Jaunajai 
įėjus į tamsius palocius, kar
tu tyliai įslinkęs ir jos sutuok
tinis, o kai ponaitis kęsinęsis į 
jo nuotaką, tai jaunasis, su 
ąžuoline lazda, taip jį priva- 
nojęs, kad net dvi savaites 
niekšas ponaitis negalėjęs 
vaikščioti.

Ponas labai įpykęs, įtūžęs 
ir jaunąjį Jurkštą tuojau 
atidavęs į rekrutus.

lietuviška duona, bet ir lietu
vių kalba,—žemaičių kalba, 
kaip jis sakydavo. Mokyklai 
vadovavo Oginskio namų mo
kytojas Laurynas Ivinskis. 
Oginskis buvo šalininkas vie
tinių lietuviškųjų gyvulių 
veislių: Žemaituko, Lietuviš
kosios žaliūkės žebrės-balta- 
nugarės, todėl ir per pamo
kas mokykloje ypatingas dė
mesys buvo kreipiamas į 
vietinių aborigeninių gyvulių 
pažinimą—teoretinį ir ypač 
praktišką. Baigusiems Rieta- 
vos Žemės ūkio mokyklą 
buvo išduodami pažymėjimai 
rusų ir žemaičių kalba. Moky
kla uždaryta Muravjevo-Ko- 
riko, uždraudus lietuvišką 
spaudą.

3. Joniškėlio žemės ūkio 
mokykla. Joniškėlio dvaro 
savininkas Karpis Ignas 1808 
metais paliko savo testamen
tu 6 margus žemės ir 6600 
rublių atidarymui tokios mo
kyklos, kurioje būtų dėstomi 
ir žemės ūkio dalykai. 1860 
metais Rusijos Švietimo mi
nisterija nupirko 100 ha že
mės prie Joniškėlio Žemės 
ūkio mokyklos reikalams. 
1900 metais (beveik 100 metų 
praslinkus po pirmųjų žygių) 
atidaryta Joniškėlio Žemės 
ūkio mokykla. Apmokymas 
vyko 6 metus. Pirmus 3 
metus buvo išeinami ben
drieji dalykai, per ketvirtus 
ir penktus metus buvo išeina
mi specialieji žemės ūkio 
dalykai, o šeštieji metai buvo 
skiriami įgytoms iš žemės 
ūkio žinioms pagilinti. Kas
met pamokos tęsdavosi nuo 
spalio mėn. 1 dienos iki 
balandžio mėn. 1 dienos. 
Praktikos darbai tęsiasi išti
sus ketvirtus ir penktus ap
mokymo metus.

[Bus daugiau]

Ilgai jį gaudę, kelis kartus 
buvęs suimtas ir išvežtas, bet 
vis pabėgdavęs. Pagaliau, 
septintą kartą jaunavedį 
Jurkštą sugavę bedirbantį 
lauke, arti Jurkupių kaimo 
pridotkų, prie Versmelių. Po
licija Jurkštą labai sumušusi 
ir pančiais surakintą išvežusi 
į tolimus rekrutus 25 me
tams.

Jaunavedžio tėvus ir jo 
nuotaką Rabliauskaitę ponas 
išvaręs iš namų ir atėmęs jų 
žemę.

Baudžiavos laikais, rekruti- 
ninkas pirmus penkiolika me
tų neturėdavo teisės pasiųsti 
laišką tėvams. Jeigu, koks 
nors, rekrutininkas praneš
davo tėvams, tai tik žodžiu, 
per atitarnavusius arba per 
meškavedžius, kurie tada ve
džiodavo ir rodydavo kaimuo
se meškas.

Tėvai ir nuotaka išsilgę 
ilgai laukę žinios apie išvež
tąjį rekrutininką, bet nieko 
nesužinoję. Nelaimingasis 
jaunavedis Jurkštas nebesu- 
grįžęs iš rekrutų. Žmonės 
kalbėjo, jog vienas meškave- 
dys pasakęs, kad Jurkštas 
būdamas rekrutuose, prikal
binėjęs kitus neklausyti caro 
valdžios ir su ginklu priešin
tis jai, o todėl jis buvęs 
nuteistas mirties bausme.

Nors jaunasis Jurkštas mi
rė ir Salų apylinkėje jis 
daugiau nepasirodęs, bet vie
tos ponai, po to įvykio, 
nebedrįsdavę daugiau kęsin- 
tis į baudžiauninkes.

Senieji gučiūniečiai dar ir 
dabar, su gailesčiu, mini nar
sųjį rekrutininką Jurkštą, 
drąsiai apgynusį savo nuota
ką ir žuvusį kovoje prieš 
baudžiavą. A. Gučiūnietis

LAISVE

Platūs bulvių laukai Dotnuvos eksperimentiniame ūkyje. 
Prieš bulviakasį čia visada nupjaunami bulvienojai. Leng
viau dirbti kombainams, mažiau sužalojama gumbų.

A. Ragaišio nuotr.
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IS VISUR IR APIE VISKĄ
Matematikai Vilniuje

Vilniuje į antrąją tarptauti
nę tikimybių teorijos ir mate
matinės statistikos konferen
ciją susirinko daugiau kaip 
400 mokslininkų iš dvidešimt 
keturių pasaulio šalių. Pir
muosius pranešimus perskai
tė įžymus tarybinis moksli
ninkas, šiuolaikinės tikimy
bių teorijos pagrindėjas aka
demikas A. Kalmogorovas ir 
Vilniaus Valstybinio V. Kap
suko universiteto rektorius 
akademikas J. Kubilius.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos Matematikos ir ki
bernetikos instituto direkto
rius akademikas Vytautas 
Statulevičius, įvykstančios 
matematikų konferencijos 
proga, parašė:

“Lietuvos matematikų mo
kykla augo ir stiprėjo tarybi
nių tautų draugystės, stam
biausių šalies centrų ir įžy
miausių tarybinių mokslinin
kų nuoširdžios paramos dėka. 
Apie nemažus matematikų 
laimėjimus kalba tai, kad 
žurnalas “Lietuvos matema
tikos rinkinys” kaip ir “Lietu
vos fizikos rinkinys” Jungti
nėse Amerikos Valstijose du
bliuojami anglų kalba, kad 
mūsų respublikos sostinėje 
surengta Vilniaus antroji 
tarptautinė konferencija iš 
tikimybių teorijos ir matema
tinės statistikos. (...) Jos 
penkiose sekcijose bus pada
ryta apie 350 didesnių ir 
mažesnių pranešimų, jų tar
pe apie 120-ties pranešimų 
autoriai žinomi užsienio 
mokslininkai. Lietuvos mate
matikai padarys apie 40 pra
nešimų.”

Saulė ir elektra
Prancūzų mokslininkai 

daug dirba, kurdami keletą 
modelių saulės elektrinių, ku
rių galingumas yra vienas ir 
daugiau megavatų. Reikalin
gai šiluminei energijai su
kaupti bus panaudojami di
džiuliai veidrodžiai. Pavyz
džiui, vienas iš projektų nu
mato panaudoti 500 veidro
džių, kurių kiekvieno pavir- 
šius 50 kvadratinių metrų. 
Specialus mechanizmas . vei
drodžius suks saulės judėji
mo kryptimi. Manoma, kad 
darbinis skystis iš kalio ir 
natrio druskų bus įkaitina
mas iki 420 laipsnių Celsi
jaus.

Pagal išankstinius paskai
čiavimus pirmosios saulės 
elektrinės pradės veikti jau 
1980 metais, tačiau pakeisti 
šiuomet veikiančias šilumines 
elektrines jos tegalės tik 
sekančiame šimtmetyje.

Persikeliama į miestus
Užsitęsusi gyventojų mi

gracija f miestus privedė prie 
to, kad daugiau kaip 63 
milijonai japonų arba 57 pro
centai visos šalies gyventojų 
gyvena, užimdami tik 2 pro
centus visos Japonijos terito
rijos. Tankiausiai apgyven
dintas Chidako (Saitamo pre
fektūra) rajonas, kur vienam 
kvadratiniam kilometrui ten
ka net 59,000 gyventojų. 
Stambiausias aglomeracijas 
turintys miestai—Tokijas, 
Osaka ir Nagoja, bendrai 
peėmus, priskaičiuoja apie 38 
milijonus žmonių.
Okupantų nusikaltimai

Nuo Golano aukštumu oku-

pavimo pradžios čia arabų 
gyventojų sumažėjo nuo 
130,000 iki 13,285 žmonių. 
Apie 200,000 palestiniečių, 
nukentėję nuo žemės konfis
kavimo politikos, buvo pri
versti paliktLvakarinį Jorda
no krantą. O štai ką papasa
kojo amerikiečių tarnautojas, 
gyvenantis Gazoje:

— Laikas nuo laiko izrae
liečiai paima ką nors iš mano 
tarnautojų, kad įrodžius, jog 
palestiniečiams nėra reikalo 
laukti paramos iš tarptauti
nių organizacijų. Aš mačiau, 
kaip metalinėmis triūbomis 
buvo mušami šešiolikmečiai 
jaunuoliai.

Izraelio kalėjimų valdybos 
viršininkas Chaimas Levi pri
pažino, kad trylikoje kalėji
mų kalinama 3200 politinių 
kalinių. Sąlygos ten nežmo
niškos. Antai Ramios kalėji
mo kameroje, skirtoje 30 
kalinių, talpinama net 80. 
Suimtieji tokiose skylėse, ne
žiūrint alsinančio karščio, 
praleidžia po 23 valandas per 
parą.

O tik paklausykite! Šis 
pasaulis nesigėdi šaukti apie 
žmogaus teisių gerbimą!

Per penkmeti —11 milijonų 
kvalifikuotų darbininkų

Per šį, tai yra dešimtąjį 
penkmetį Tarybų Sąjungos 
profesinio techninio lavinimo 
mokyklos, kurių šalyje dau
giau negu 3000, liaudies ūkiui 
paruoš apie 11 milijonų kvali
fikuotų darbininkų. Tai pu
santro milijono daugiau, ne
gu jų buvo paruošta per 
praėjusio, tai yra, devintojo 
penkmečio metus.

Didžiulę reikšmę kvalifi
kuotų darbininkų paruošimui 
turi inžinierių-pedagogų, ka
drai. Per devintojo penkme
čio metus jų skaičius išaugo 
beveik pusantro karto. Iš 
aukštųjų mokyklų ir techni
kų išaugo beveik pusantro 
karto. Iš aukštųjų į profesi 
nes technikos mokyklas atėjo 
dirbti kone 50 tūkstančių 
žmonių. Dar apie 25 tūkstan
čiai pedagogų atėjo iš ben
drojo lavinimo mokyklų.

Rastas Marjos miestas
Egipte, už 40 kilometrų į 

vakarus nuo Aleksandrijos, 
sūraus Marjuto ežero pa
krantėje aptiktas smėlio už
pustytas miestas. Šis radinys 
neatsitiktinis, nes profeso
rius Farzio ai Fahranio daug 
metų ieškojo miesto, kuris 
minimas senuose istorijos 
šaltiniuose Marjos vardu.

Kokia intensyvi šio smėlyje 
paskendusio miesto prekyba 
buvo su išoriniu pasauliu, 
parodo atrasto jūros uosto 
dydis. Jame yra penkios 200- 
1500 metrų ilgio prieplaukos.

Be prekybos, šios vietos 
gyventojai vertėsi žemdir
byste. Ypatingą paklausą tu
rėjo čia išaugintos vynuogės 
ir iš jų padarytas vynas. Al 
Fahranio ekspedicijai pavyko 
atkasti statinį, kurį Kairo 
spauda pavadino “pirmąja 
pasaulyje vyno darykla.”

Marjoje rasta ir daug kitų 
daiktų: turtuolio namas, švy
turio liekanos, kapų, baltais 
akmenimis grįstų gatvių, 
Graikijos ir Romos monetų, 
namų apyvokos daiktų.

Tarybą Sąjungos sostinė 
uoliai ruošiasi Olimpiadai

J. ŽUKIENĖ
nuo 1,5 tūkst. iki 4000 žiūro
vų.

Leningrado prospekte yra 
“Dinamo” centrinis stadio-

i nas, kur taip pat daug sporti
nių aikštelių, yra Centrinio

į Atrodo, tik ką užgęso Olim- 
ipinės Graikijos ugnis Kana- 
;dos Montrealyje.Tačiau iš ti
krųjų nuo to “tik ką” praėjo 
gerokai laiko. Sekantis Olim
pinių žaidynių puslapis bus 
parašytas Maskvoje 1980 me- armijos sporto klubo sporti- 
tais. Pasaulio sportininkai ; nių įrengimų kompleksas, 
jau dabar viliasi būti Olimpi- lyra taip pat ir Jaunųjų pio- 

' ... .............................. . nierių stadionas, ir daug kitų,
i kurie dabar rekonstruojami. Į

Naujos statybos
; Iki Olimpinių žaidynių 
I Maskvoje ir Pamaskvyje bus 
pastatyti nauji objektai, iš 

'kurių ypatingiausias—deng
tas stadionas Taikos prospek
te. Tai pats didžiausias deng
tas įrenginys Europoje, lig 
šiol neturintis analogu viso 
pasaulio mastu. Šis statinys 
skiriamas kompleksinėms 

i sportinėms rungtims.
Naujų statinių sąrašuose—

nių žaidynių dalyviais, atka
kliai tam ruošiasi. Sporto 
mėgėjai irgi “planuoja” save į 
Maskvą, ir buria, kas iš 
sportininkų kokius prizus lai
mės. Jų prognozės dar ne 
kartą keisis. Na, o mes 
pasižiūrėkime, kokia būsianti 
Olimpinė Maskva.

Tarybų Sąjungos sostinė 
dabar kaip joks kitas miestas 
suinteresuota padaryti viską, 
kad Olimpinės žaidynės vyk
tų aukštame lygyje, kad jos 
duotų naujus impulsus didin- 
goms taikos ir draugystes dvjračių trekas įr žįedinė 15
idėjoms.

Milžiniška masė svečių
Į Maskvos Olimpiadą at

vyks turistai iš 130 šalių. 
Pagal išankstinius paskaičia
vimus tik svečių iš užsienio 
būsią apie 130 tūkst., gi plius 
dar nemažiau kaip 12 tūkst. 
sportininkų—žaidynių daly
vių ir aptarnaujančiojo perso
nalo. Apie 100 tūkst. žmonių 
atvyks į Maskvą iš įvairių 
Tarybų Sąjungos vietovių. 
Vadinasi, vienu metu Mask
voje susirinks 245-250 tūkst. 
Olimpiados pakviestųjų.

Suprantama, kad Olimpi
nių žaidynių svečių priėmi
mui reikalinga atitinkama ba
zė. Dabar Maskvoje yra 60 
stadionų, 1306 sporto salės, 
22 plaukiojimo baseinai, 110 
futbolo aikštelių, du dengti 
teniso kortai (aikštelės), du 
dviračių trekai, irklavimo ka
nalas, dauę įvairių kitų<spor- 
tinių įrengimų.

Pats reikšmingiausias 
sportinis statinys, kaip sako, 
statinys Nr. 1—tai V. I. 
Lenino centrinis stadionas 
Lužnykuose, turintis 140 ge
rai įrengtų patalpų. Čia yra 
teniso, įvairios kitos sporto 
aikštelės, plaukiojimo basei
nas, Didžioji ir Mažoji sporti
nės arenos, Sporto rūmai. . . 
Taigi, žaidynių dalyviams yra 
kur išbandyti savo jėgas. 
Tačiau iki jų atvykimo Luž
nykuose bus pastatyta uni
versali sporto salė, turinti 
teniso, krepšinio, rankinio, 
tinklinio, sportinės ir dieni
nės gimnastikos, fektavimo, 
bokso, stalo teniso aikštelės. 
Gi pati tribūna, priklausomai 
nuo sportinių rungčių, talpins

Pastabos apie s II uikus
PARDUOTA SMUIKŲ 
KOLEKCIJA

Rembert Wurlitzer, Inc., 
viena iš žinomesnių pasauly 
styginių instrumentų preky
bos firmų, turėjo savo žinioje 
1400 smuikų kolekciją darytų 
senų meistrų. Neseniai tą 
rinkinį pardavė William Moe- 
ning firmai Philadelphijon, 
kuri yra dabar didžiausia 
smuikų prekyboje visame pa
saulyje.

Rinkinyje buvo Stradivari, 
Amati, Ruggiero, Bergonzi ir 
Montagna darytieji instru
mentai. Už kiek visa tai 
parduota—nepasakyta.

NEPIGUS SMUIKAS
San Francisco mieste iš 

varžytinių buvo parduoda
mas Stradivariaus 1730 m. 
padarytas smuikas už 42 
tūkstančius dol.

Savininkas D‘Zurko, kuris 
groja viename restorane, to
kia kaina nėra visai patenkin
tas. Jisai tikėjosi, kad jo 
turimas smuikas galėtų būti 
įkainuotas 60 tūkstančių dol.

Smuikas buvo pirktas prieš
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kilometrų trąša Krylatske, 
dengtas plaukiojimo baseinas 
Izmailove, spaudos centras 
Zubauskio bulvare, žurnalis
tų namai, automatizuotas te
legrafo mazgas, tarptautinis 
paštas ir kiti pastatai.

Gi Mičiūrino prospekte bus 
pastatytas Olimpinis kaimas, 
kur gyvens apie 12 tūkst. 
žmonių. Čia taip pat bus 
kultūros, buities, administra
cinės bei sportinės paskirties 
pastatai. Olimpinis kaimas 
užims 107 hektarus.

Izmailove statomi viešbu
čiai. Gražioje vietoje korpu
sus kelia penki 28 aukštų 
pastatai, kuriuose galės gy
venti 10 tūkst. žmonių. Prie 
viešbučių veiks restoranai, 
bufetai, barai, medicinos 
punktai, kino—koncertų sa
lės, biliardinės, net plaukioji
mo baseinai ir kiti sportiniai 
įrenginiai.

Kaip žinia, Olimpinės žai
dynės vyks ne tik Maskvoje, 
jos ateis į Taliną, Leningra
dą, Kijevą, Minską.

Bus rungtyniaujama 21-oje 
sporto šakoje. O nugalėto
jams įteikta 198 komplektai 
medalių, iš kurių 146 indivi
dualiems asmenims, 52 kom
plektai—komandoms, iš šių
jų, beje, 15 komplektų mote
rų komandoms.

Jau Vakaruose girdisi ne
draugiški balsai, kad, esą, 
Olimpinių įrenginių statyba 
pakenkia gyvenamųjų namų 
statybai. Žodžiu teigiama, 
kad jų statoma žymiai ma
žiau. Bet tai tik prasimany
mai. Maskviečiai, kaip ir 
anksčiau, kasmet gaus raktus 
nuo 100 tūkst. gerai įruoštų 
butų.

19 metų už 2,500 dol. iš 
pirklio, kuris manė, kad tasai 
smuikas darytas Landolfi, 
mažiau žinomo meistro. Šio 
smuiko metinė apdrauda sa
vininkui kainuoja 3,000 dol.

Rembert Wurlitzer, garsu
sis muzikos instrumentų ži
novas ir pardavėjas New 
Yorke, tvirtino, kad minėtas 
smuikas yra darytas Fran
cesco Stradivari, kuris buvo 
sūnus to didžiojo meistro 
Antonio Stradivari, gyvenu
sio Cremona, Italijoj.

Jeigu tiek įvertintas smui
kas, tai kiek gali kainuoti 
smičius?

Brangiausias smuikas
Londone, šių metų gegužės 

12 d. buvo parduotas smuikas 
už 178,500 dolerių. Tai aukš
čiausia smuiko kaina pasauly
je. Smuiką padarė Juozas 
Guarneri dėl Jesu, Cremona 
miestelyje, Italijoj 1738 m.

Ankščiau brangiausiu 
smuiku buvo laikoma Stradi
variaus darytas smuikas. Jis 
buvo parduotas New Yorke 
už 168,000 dolerius. VZV
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ĄŽUOLŲ DRA UGYSTĖ
H. VENCEVICIUS

Yra pažinčių, kai žmonės 
matėsi vos kelis kartus, Oi 
tapo dideliais draugais. Ir 
vėliau tarpusavio laiškuose ši 
draugystė nuolat stiprėja, ir 
ilgiems dešimtmečiams palie
ka neišdildomus įspūdžius ir; 
žmonės sekančio susitikimo Į 
laukia kaip didelės šventės.

Yra žmonių, kurių kuklu-j 
mas ir atviras nuoširdumas į 
spinduliuote spinduliuoja, pa- i 
traukia savo atvirumu. Tai) 
nuostabi dovana.

Tokie žmonės buvo Rojus! 
Mizara ir Aleksandras Jakše- j 
vičius. Jie buvo susitikę vos 
kelis kartus, o tapo dideliais 
draugais, jų draugystė tęsėsi 
iki abiejų paskutinio atodū
sio. Gerbiamiems skaityto
jams Mizara gerai pažįsta
mas. O Aleksandras Jakševi
čius kaip žmogus ir visuome
nininkas mažiau žinomas. 
Man teko su Jakševičiumi 
ištisų 14 metų artimai ben
drauti. Todėl norėčiau apie 
Jakševičių, jo draugystę su 
Mizara ir papasakoti.

Jų susitikimas
1931 m. Rojus Mizara vie

šėjo Tarybų Sąjungoje. Daug 
buvo susitikimų. Mizara ypač 
domėjosi lietuvių gyvenimu. 
Tarybų Baltarusijoje gyveno 
gana daug lietuvių (emigran
tų). Veikė lietuviškos mokyk
los, buvo leidžiami lietuviški 
vadovėliai, grožinė literatū
ra, o Minske lietuviai leido 
savo laikraštį “Raudonasis 
Artojas.” Keletą valandų Mi
zara kalbėjosi su šio laikraš
čio redaktoriumi Aleksandru 
Jakševičiumi. Matyti, kad 
pirmoji pažintis abiems vi- 
suomeninkams buvo labai 
maloni ir Mizaros iniciatyva 
jie kelių dienų laikotarpyje 
vėl buvo susitikę, o paskui 
laiškais susirašinėjo. Abipu
sės asmeninės simpatijos vie
nijosi šių taurių mūsų tautos 
sūnų bendroje kovoje už švie
sesnę Lietuvos ateitį.

Pirmojo susitikimo metu 
Mizarai buvo įdomu sužinoti 
apie Jakševičiaus—liaudies 
mokytojo, V. Kapsuko, Z. 
Angariečio ir kitų įžymių 
revoliucionierių bendražygio 
gyvenimo kelią. 0 šis kelias 
tikrai buvo įdomus, perpintas 
labai svarbiais revoliuciniais 
įvykiais.

Geležinkeliečio sūnūs
Jakševičius—eilinio Šiaulių 

geležinkelio tarnautojo sū
nus. Jo tėvas Šiauliuose, o 
vėliau Kaišiadoryse uždegda
vo ir gesindavo stoties žibin
tus. Aleksandras 1900 m. 
baigė Liepojos geležinkelio 
amatų mokyklą. Paskui kele
tą metų dirbo Liepojos, Go-

buvo tapti mokytoju. Artimai 
susipažino su žinomu kalbi
ninku Jonu Jablonskių, kuris 
jam daug padėjo patarimais, 
knygomis. Išlaikęs egzami
nus ir gavęs mokytojo diplo
mą, 1907 m. organizavo slap
tą lietuvišką mokyklą Kaišia
dorių apylinkėse Prozariškių 
kaime. Vėliau mokytojavo 
Zarasų-Rokiškio apylinkėse.

Pirmojo pasaulinio karo 
audra jį nubloškė į Minską ir 
dirbo lietuvių mokykloje.

Vėl Kaišiadoryse
Kaizeriniams okupantams 

užėmus Minską 1918 metais 
Jakševičius užmezgė ryšius 
su pogrindine bolševikų orga
nizacija ir aktyviai dirbo. 
Vasarą jis grįžo į Kaišiadorį. 
Greitu laiku čia jau veikė 25 
žmonių komunistinė organi
zacija. Lietuvoje brendo di
deli revoliuciniai įvykiai. Bu
vo ruošiamasi sušaukti pir
mąjį nelegalų Lietuvos komu
nistų suvažiavimą. Kaišiado
riečiai savo vadovą ir organi
zatorių Jakševičių išrinko ar
tėjančio suvažiavimo delega
tu. Jis buvo suvažiavimo 
parengimo organizacinio ko
miteto nariu. Žinomo revoliu
cionieriaus Prano Eidukevi
čiaus pasiūlymu, Jakševičius 
buvo išrinktas LKP I-jo suva
žiavimo pirmininku ir padėjo 
rengti suvažiavimo nutari
mus. Suvažiavimas Aleksan
drą išrinko Centro Komiteto 
nariu, ir jis įsteigė nelegalią 
partijos spaustuvę.

1918 m. gruodyje sudaro
ma Lietuvos laikinoji revoliu
cinė darbininkų ir valstiečių 
vyriausybė. Buvęs geležinke
lio stočių žibintų prižiūrėtojo 
sūnus tampa Lietuvos susi
siekimo liaudies komisaru.

Jakševičius kartu su V. 
Kapoku ir kitais įžymiais 
revoliucinieriais pasirašė is
torinį 1918 m. gruodžio 16 d. 
Manifestą, paskelbusį Lietu
voje Tarybų valdžią.

Jakševičius labai daug dir
bo organizuodamas geležin
kelio darbą, žodžiu ir raštu 
skleisdamas Spalio revoliuci
jos idėjas. 1918 m. vasario 
18-20 d. Lietuvos Tarybų I 
suvažiavimas jį išrinko Tary
bų Lietuvos Centro Vykdo- 
mjo Komiteto nariu.

Jis vėl pogrindyje
Nuslopinus Lietuvoje Ta

rybų valdžią, partija Jakševi
čių vėl siunčia į pogrindį. Jis 
dirba Šiauliuose, Kaune. Ko
munistai jį išrenka Lietuvos 
komunistų partijos Centro 
Biuro sekretoriumi. Jo pa
stangomis Kaune įsteigta ne
legali spaustuvė, kurioje at
spausdinti atsišaukimai plin-

melio depo dirbtuvėse. Iš pat 
mažens pamėgo skaityti.

Vėliau dirbo Kaišiadoryse 
ir įsijungė į politinę veiklą: 
platino socialdemokratų laik
raščius ir atsišaukimus, žo
džiu, ragino žmones kovoti su 
caro valdžia. Aleksandras 
daug mokėsi. Jo svajonė

ta visoje Lietuvoje ir Vilniaus 
■ krašte. Jakševičius kartu su 

Karoliu Požėla parengia ir 
išleidžia pirmuosius pogrindi
nės “Tiesos” numerius.

1920 m. Jakševičių partijos 
Centro Komitetas iškviečia į 
Smolenską, ir jis dirba LKP 
Užsienio biure.

Washingtonas. — Liepos 20 dieną Moterys Kovoja Už 
Taiką organizacija suruošė protesto demonstraciją prieš 
prezidento Carterio įsakymą tuoj pradėti gaminti neutroni
nę bombą. Demonstracija buvo rami, bet kovinga.

Jakševičius ilgus metus 
dirbo Maskvoje pedagoginį 
dąrbą, mokytojavo Baltarusi
jos lietuviškose mokyklose, i 
Daug spausdino revoliucinėje i 
lietuvių emigrantų spaudoje, 
vertė į lietuvių kalbą tarybi
nių rašytojų kūrinius, parašė 
ir išleido du vadovėlius lietu
vių pradinėms mokykloms.

Daug ką turėjo tuomet 
Jakševičius Mizarai papasa
koti.
Pagaliau Lietuvos sostinėje!

1956 m. Jakševičius grįžo 
gyventi į Vilnių. Tuomet mes 
ir susipažinome, papasakojo 
apie susitikimus su Mizara.

— Labai norėčiau dar kar
tą susitikti su Rojumi—nuo
stabios sielos žmogumi,— 
dažnai sakydavo Jakševičius. 
Šis senyvas, tačiau jaunuolio 
energiją ir optimizmą išsau
gojęs žmogus, pergyvenęs 
daug rūsčių valandų visa 
galva pasinėrė į darbą. Jis 
padėjb istorikams nustatyti 
eilės svarbių įvykių tikslias 
vietas, spaudoje paskelbė 
gausų pluoštą atminimų. O 
daugiausia laiko skyrė susiti
kimams su žmonėmis. Dau
gelio kelionių metu teko klau
sytis Jakševičiaus pasakoji
mų, matyti, kaip nuoširdžiai 
Prienuose ir Anykščiuose, 
Klaipėdoje ir Rokiškyje jį 
sutinka klausytojai.

Džiugi žinia
O štai kartą Jakševičius 

sužinojo: į Lietuvą atvažiuo
ja Mizara. Anksti ryte jis 
atėjo pas mane pasidalinti 
džiugia žinia.

Seni kovos draugai Vilniuje 
susitiko dar du kartus, 1959 
ir 1965 metais. Abu labai 
džiaugėsi ir kalboms nebuvo 
galo. Jakševičius Mizarai 
daug pasakojo apie praeitį, 
džiaugėsi prasmingam gyve
nimo žygiui pakilusia Lietu
va.

Ilgus metus truko Mizaros 
ir Jakševičiaus—šių dviejų 
mūsų tautos ąžuolų draugys
tė. Ji retai buvo puošiama 
asmeniniais susitikimais, ta
čiau labai tvirta vieningų 
siekių ir vilčių vainiku.

Rytas gamtoje
z 

Lenkias baltas žiedas 
Ant obels šakos,— 
Vyturėlis gieda 
Rytų nuo aušros . . .

Saulė sveikin’ gamtą 
Spinduliais švelniais, 
Suka ratų gandras 
Debesų keliais.

Žydi gėlės pievoj 
Kvepia medumi;
Džiaugsmas veda sieloj: 
Netelpa širdy!

Kęstutis Balčiūnas

Žemės rutulio gyventojai
1976 m. pradžioje Žemės 

gyventojų išaugo iki 4 mlrd. 
(1900 m. gyventojų buvo 1,5 
mlrd., o 1950 m.—2,5 mlrd.). 
Per 1976 m. žmonių Žemėje 
pagausės dar 70 mln.

Daugiau kaip 30 išsivysčiu
sių pasaulio šalių gimstamu
mas vos tepralenkia miršta
mumą, o kai kuriose iš tų 
šalių apskritai nėra gyvento
jų prieaugio. Vidutinė gyve
nimo trukmė išsivysčiusiose 
šalyse didesnė kaip 70 metų, 
o vidutinis gyventojų prieau
gis nuo 1970 iki 1975 m. 
Prancūzijoje sudaro 0.9%, 
Olandijoje—0.8%, Belgijoje 
—0.4%, Liuksemburge— 
0.2%. Per tą laiką mažiausias 
gimstamumas buvo Vakarų 
Vokietijoje (1000-čiui gyven
tojų 12) ir Austrijoje bei 
Šveicarijoje (1000-čiui gy
ventojų mažiau kaip 15). 
Dešimtmečio viduryje gims
tamumas Vengrijoje, Lenki
joje, Bulgarijoje ir VDR 
1000-čiui gyventojų buvo ma
žesnis kaip 17.

JAV nuo 1970 iki 1975 m. 
vidutinis gyventojų prieaugis 
buvo 0.9%, Kanadoje—

poezijos Šventę prisiminus

Poezijos paukštės giesmė
BROCKTON, MASS.

Sunku nepasiduoti poetiš
kai nuotaikai, atėjus gegužės 
pavakarę į Lakštingalų kran
tinę Palemone: marių vande
ny žaidžia auksiniai saulės 
blyksniai, tarsi vaikydamiesi; 
baltas jachtų bures, viskas! 
aplink pasidengę žalumos iri 
žiedų kilimu. Čia pat, apsup
tas sodria lapija ir mūsų 
poezijos lakštingalos Salomė
jos Neries namelis—memo
rialinis muziejus, kuriame 
kasdien būna svečių . . .

O gegužės 27-osios vakarą 
jų čia tikrai nestigo: poetai ir 
šimtai jų kūrybos gerbėjų 
rinkosi į tryliktą Poezijos 
pavasarį. Jau vidudienį Kau
ne prasidėjo šventės rengi
niai: skambant iškilmingai 
varpų muzikai ir Salomėjos 
Neries eilėms, poetai dėjo 
gėles prie šios talentingos 
kūrėjos kapo Istorinio muzie
jaus sodelyje, lankėsi pas 
darbininkus ir jų busimąją 
pamainą. Literatūrinės po
pietės įvyko revoliucionierių 
vardais pavadintose įmonėse 
ir įstaigose—K. Giedrio pra
monės susivienijime, J. Jano
nio popieriaus fabrike, R. 
Carno profesinėje technikos 
mokykloje, taip pat rekon
strukcijos neseniai atidaryta
me LTSR Literatūros muzie
juje.

. . . Dar laikrodžio rodyklei 
nemaža kelio iki šventės pra
džios—19 valandos, o aikšte
lėje prie marių kranto jau 
judru ir gyva, viskas paruoš
ta iškilmėms.

Plazda Poezijos pavasario 
balta vėliava su žydru paukš
tės siluetu, daugelio susirin
kusiųjų rankose—tokia pat 
emblema pažymėtas šiemeti
nis šventinis poezijos almana
chas. Kaip kasmet, čia bū
riuojasi daug vaikų su gėlė
mis—magieji kauniečiai iš 
jaunų dienų mokosi mylėti 
poetinį žodį.

Nuskardena ragų garsai, 
lyg vaivorykštė ore sumargu
liuoja tautinių juostų tiltas 
virš tako, kuriuo į aikštelę 
eina garbingiausi šio vakaro 
svečiai-poetai. Jų tarpe—vil
niečiai ir kauniečiai, patyrę 
plunksnos meistrai ir jauni
mas, įvairių poetinių braižų 
atstovai.

Tryliktąjį Poezijos pavasa
rį pradeda Lietuvos KP Kau
no miesto komiteto pirmasis 
sekretorius Vladislavas Mi- 
kučianskas. Pasveikinęs 
šventės svečius ir dalyvius, 
palinkėjęs meninio žodžio 
meistrams kūrybinės kloties, 
jis praneša, kad 1977 metų 
Salomėjos Neries prizas už 
eilėraščių knygą “Vėjo vy
nas” paskirtas poetui Vaciui 

1.3%, Naujojoje Zelandijoje 
— 1.4%, Australijoje—1.9%.

Azijos, Afrikos ir Lotynų 
Amerikos šalyse gyvena 75% 
planetos gyventojų. Šioms 
šalims tenka 85% bendro 
gimstamumo, o per pasta
ruosius 25 metus 90% Žemės 
gyventojų priaugo šiose šaly
se.

Indijoje, Pakistane, Ban
gladeše ir Šri Lankoje dabar 
gyvena apie 1,3 mlrd. žmo
nių, ir šiose šalyse kasdien 
pagausėja 40 tūkst. gyvento
jų. Vidutinis gyventojų 
prieaugis šiose šalyse sudaro 
2.4% per metus. Mažiau kaip 
per 30 metų gyventojų čia 
gali padvigubėti.

1975 m. Indijoje, Pakista
ne, Bangladeše, Indonezijoje 
ir daugelyje Afrikos bei Lo
tynų Amerikos šalių daugiau 
kaip 40% gyventojų amžius 
ne didesnis kaip 15 metų, o 
išsivysčiusiose šalyse tokio 
amžiaus asmenys sudaro 20- 
3Q% gyventojų.

Besivystančiose šalyse pa
staruoju metu labai padidėjo 
vidutinė gyvenimo trukmė.

Reimeriui, ir pirmasis pa
sveikina laureatą. Ąžuolų la
pų vainiku pagerbtas laurea
tas įžiebia tradicinį šventės 
aukurą, padėkoja už aukštą 
savo įvertinimą, pažymėda
mas, jog jam ypač džiugu 
pelnyti tą apdovanojimą šie
met, Tarybų valdžios įkūrimo 
jubiliejaus išvakarėse. Vacio 
Reimerio kalboje nuskambė
jęs Salomėjos Neries devizas 
“Dainuok, širdie, gyvenimą!” 
tarsi paskatina prabilti dau
giabalsį poetų chorą.

Netrukus žalioje aikštelėje 
vienvaldžiu šeimininku tam
pa poetinis žodis, palydimas 
liaudiškos dainos, šokio ar 
melodijos (susirinkusiems 
koncertuoja Kauno savivei
klininkai—S argėnų kerami
kos gamyklos etnografinis 
folklorinis ansamblis, vado
vaujamas V. Stulgos ir pa
vyzdinis liaudies šokių an
samblis “Rasa,” vadovauja
mas V. Buterliavičiaus.

Šilti plojimai sveikina “poe
tų paradą” pradėjusį Algi
mantą Baltakį, kuris skaito 
dailininkui Stasiui Krasaus
kui skirtą eilėraštį “Bresto 
tvirtovė,” Joną Striekūną, 
prabilusį jautriais posmais 
apie Tėvynę. Nuoširdžiai 
klausytojai reaguoja į vyriau
sio amžiumi poeto Justo Pa
leckio pasirodymą, jo kūry
bos eilutes “Atminkit, poetai, 
kad skaito jus žmonės!” Vai
kams rašantį Anzelmą Matutį 
sveikina didelis būrys jo eilė
raščių jaunųjų gerbėjų. Eiles 
apie savo gimtąjį miestą skai
to svečias, Leningrado litera
tas Vladimiras Toropyginas.

Garbingų šventės dalyvių 
tarpe—ir mūsų poezijos vete
ranai Jonas Graičiūnas, An
tanas Miškinis, už kurių pos
mus žiūrovai atsidėkoja katu
tėmis ir gėlėmis.

Prie mikrofono eina kau
niečiai poetai: Aldona Puišy
tė, Robertas Keturakis, Algi
mantas Mikuta, , jaunieji— 
Gražina Cieškaitė, Donaldas 
Kajokas. Klausytojai girdi 
jauno poeto ir dramaturgo 
(Klaipėdoje pastatytas jo “Či
činskas”) Juozo Marcinkevi
čiaus, šventės laureato Vacio 
Reimerio, satyriko Gedimino 
Astrausko eiles.

Įpusėjus poezijos vakarui, 
paaiškėja dar vienas laurea
tas: Vilkaviškio rajono Salo
mėjos Neries kolūkio žemdir
biai kasmetinę ūkio premiją 
už geriausią poezijos kūrinį 
kaimo tema paskyrė Mykolui 
Karčiauskui, savo aukštaitiš
ką gimtinę apdainavusiam 
“Žvirgždės poemoje.” Jis 
skaito poemos ištrauką.

Nutyla skambūs sutartinių, 
armonikos ir kanklių garsai, 
vėl kalba poezija: savo kūry
bą skaito Marcelijus Marti
naitis, Alfonsas Maldonis, 
Aleksys Churginas, jaunieji 
vilniečiai—Vytautas Skrip
ka, Almis Grybauskas, Ri
mantas Vanagas.

Šventei pasibaigus, pasiro
do, kad “išrastas” (kaip ir 
dera 13-tojo Poezijos pavasa
rio rengėjams) jos nuotaikos 
matuoklis. Šitą “įtaisą”—plo
jantį Pegasą Kauno miesto 
kultūros skyriaus vedėjas Jo
nas Bielskis įteikia vyriau
siam potui—Justui Paleckiui. 
Žiūrovai nuoširdžiai ploja 
Poezijos pavasario daly
viams, dainininkams ir šokė
jams, bet skirstytis neskuba.

Smagus saviveiklininkų 
maršas tampa tarsi naujo 
darbymečio poetams signalu: 
juos apsupa autografų pra
šantys skaitytojai, fotogra
fai, “medžiojant y s” paskuti
nius kadrus, slepiantis saulei. 
Gražios šitos bičiuliško poezi
jos kūrėjų ir skaitytojų ben
dradarbiavimo akimirkos: 
būtent jos įtikina, kad kas
metiniai Poezijos pavasariai 
iš tiesu tapo gyvybinga nacio
naline tradicija.

1 Rūta Kanopkaitė

Stasys Rainard
Vienas iš žymiųjų veikėjų Cambridge, South Boston, 

Brockton ir Mass, apskričių, pergyveno operaciją ir 
sveiksta sėkmingai.

Ilgos naktinės darbo valandos trukdė Stasiui pilnai veikti 
pažangiųjų lietuvių veikloje jam gyvenant jaunąsias dienas.

Bet sulaukęs pensininko amžiaus, per dvidešimts metų, 
Stasys rūpestingai dirba komisijose, sekretoriauja, pirmi
ninkauja, energingai praveda mūsų laikraščių vajus, rašo 
korespondencijas mūsų laikraščiams, pasako atsisveikinimo 
kalbas prie mirusių draugų-draugių karstų; draugijų 
susirinkimuose ir komisijų sueigose visada pilnas organiza
cinės iniciatyvos, draugijų parengimų komisijose vis užima 
atsakomingas vietas.

A. TARAŠKA

BALSAS IŠ ARGENTINOS
Gerbiamieji 
drg. Kamarauskai!

Po kiek laiko aš ir vėl 
parašau jums, gerbiamieji, 
keletą žodelių. Kas naujo 
jūsų gyvenime, ir kaip tar
nauja jūsų sveikatėlės. Pa
skutiniame laiške rašėte, kad 
buvote susirgę.

Pas mumis gyvenimas eina 
senu keliu. Viskas labai 
brangsta, tas mūsų pinigas 
mažos vertės. Jūsų ameriko
niškas doleris kainuoja ketu
riasdešimt aštuoni tūkstan
čiai pesų. Skaitant jūsų spau
dą matosi, kad ir pas jumis 
kainos ir viskas kyla, bet jūsų 
doleris vistiek vertingesnis.

“Laisvę” ir “Vilnį” gaunu, 
bet labai pavėluotai. Ačiū 
jums už siuntimą “Laisvės,” o 
kas siunčia “Vilnį,” nežinau, 
bet labai už tai esu dėkinga 
jums visiems, gal kada nors 
aš ir atsilyginsiu. Perskaičius 
atiduodu “Vagos” redakcijai.

Choro “Gintaras” valdyba

Audinys— 
žaibolaidis

Tarybiniai mokslininkai su
kūrė originalų nesielektri- 
nantį audinį, kuris pavadin
tas “žaibolaidžiu.” Audinys 
gerai skalbiamas ir lygina
mas, nesudėtingas gaminti. 
Antistatinės tokio drabužio 
savybės nepriklauso nuo ap
linkos apšvietimo ir drėgmės, 
jie higieniški.

Naujovė sėkmingai išlaikė 
visapusiškus bandymus. 
Naujasis audinys bus plačiai 
naudojamas radioelektroni
kos, aviacijos, lengvosios ir 
kitose pramonės šakose. Iš jo 
bus siuvami antistatiniai kos
tiumai, chalatai, gaminamos 
šlepetės ir takeliai. 

SCRANTON, PA.

Mirus

Mary Kupstas Wanagaitis
1977 m. gegužės 31 d.

Reiškiame gilią užuojautą jos vienintelei dukrelei 
Mrs. Steve Palinasky. Jos kita dukrelė Anna 
Wanagaitis mirė 1977 m. balandžio 19 d.

M. Wanagaitiene buvo veikli visose organizacijo
se, ypatingai LLD Scrantono kuopoje. Ji rėmė visą 
mūsų pažangiąją spaudą—“Laisvę” ir “Vilnį.” 
Liūdime netekę taip mylimos draugės.

LLD 39 Kuopa ir nariai

ir dainininkai nori pasveikinti 
Laisvės ir Aido chorus jų ilgų 
metų darbo sukakties proga. 
Siunčiu jūsų vardu. Malonė
kite perduoti chorų valdy
boms, už ką būsiu labai 
dėkinga.

Mano mama siunčia linkėji
mus jums. Prieš 20 dienų ją 
buvo paėmęs paralyžius. Bet 
gero daktaro ir kaimynų pa
galba jau dabar jaučiasi sti
presnė. Dar kairės rankos 
nelabai suvaldo, bet laikui 
bėgant, aš manau, bus ge
riau. Geriausių pasekmių jū
sų gyvenime.

Linkėjimai Iešmantams ir 
Feiferiams.

Valerija Žaltauskienė
1977.17.3. Bu. Aires

Sveikinimai
Argentinos Lietuvių Ratelio 
klubo Choras “Gintaras”.

Karštai sveikiname “Aido” 
choro Valdybos, narius, dai
nininkus ir rėmėjus. Jūsų ko
lektyvo šešiasdešimts penke- 
rių metų sukakties proga. 
Linkime jums ir toliau tęsti 
užbrėžtą darbą, kad Jūsų 
skambi lietuviška daina 
skambėtų už taiką ir drau
gystę.

Choro “Gintaras” 
Valdyba

Argentinos Lietuvių Rate
lio klubo Choras “Gintaras”

“Laisvės” choro 50 metų 
sukakties proga, karštai svei
kiname Valdybos narius, dai
nininkus ir rėmėjus. Linkime 
jums ir toliau tęsti pasiryžtą 
darbą. Tegul skamba jūsų 
dainos visam lietuviškam pa
saulyje.

Choro “Gintaras”
Valdyba

i
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KANADOS ŽINIOS
Trumpai apie viską

Už šimto mylių į šiaurry
čius nuo Kvibeko miesto žmo
nės kalbėdavo, kad Pohene- 
gamook ežere jie matė išky
lant į vandens viršų “monste- 
ry” (pabaisą). Ligi šiol nei 
valstybės organai, nei sporto 
klubai netikėjo ta legenda. 
Gyventojai turėjo jiems įro
dyti, kad ji yra teisinga. Jie 
sudėjo $5,000, iškvietė iš 
Toronto 3 “daiverius,” kurie 
su prodžektorių pagalba van
denyje pamatė pabaisą virš 
25 pėdų ilgio. Iš nelabai 
aiškios foto nuotraukos spė
jama, kad tai yra vandens 
karvė arba “sturgeon.”

♦ ♦ ♦ ♦

International Safety Asso
ciation pranešė, kad Kvibeko 
Pulp and Newsprint Co. 75 
įmonėse dirba 33,000 darbi
ninkų, kad jie išdirbo 
67,570,000 valandų bėgyje 12 
mėnesių, pagamino 
7,500,000,000 tonų popieros, 
ir nesusižeidė nė vienas dar
bininkas. Tai pasaulinis dar
bovietės saugumo rekordas.

♦ * ♦

Sulyg naujo federalinės 
valdžios parėdymo, darbinin
kas, sulaukęs 65 metus ir 
įmąs federalinę ir provincinę 
pensijas, pametęs darbą, ne
gaus nedarbo apdraudos.

♦ * *

Sulyg Montrealio naujo 
miesto valdybos patvarky
mo, nebebus duodamas leidi
mas statyti vienos šeimos 
namus, nes ji numatanti, kad 
greitoje ateityje mieste pri
truks statybai žemės.

♦ * ♦ *

Ottawos Statistikos žinio
mis, Kanadoje baigė aukštuo
sius mokslus 74,851 jaunuo
lis, abiejų lyčių ir įvairių 
profesijų. Darbo Departa
mento pranešimas sako, kad 
iš jų tiktai 18,370, arba 24 
proc., bus aprūpinti jų profe
sijose darbais. O 49,000 bai
gusių mokslus jaunuolių net 
ir paprastus darbus gauti 
viltis labai mažas.

♦ ♦ ♦

Robin Hood Flour Mill Co. 
darbininkai sustreikavo vasa
rio mėnesį. Provincijos'val
džia nedavė policijos skebų 
apsaugai. Kompanija pasam
dė privatinės kompanijos sar
gus. Šie ėmė šaudyti į strei
kuojančius darbininkus. Aš- 
tuoni darbininkai buvo per
šauti, du iš jų pavojingai. 
Pribuvus miesto policija sar
gus areštavo. Jie sako, kad 
jie tik ėjo pareigas, kurioms 
jie yra pasamdyti. Jie šautu
vus irgi gavę iš kompanijos. 
Vedamas tardymas. Kompa
nija sako, kad ji dirbs su 
skebais.

Provincijos seimelis yra pa
ruošęs įstatymą, kuris drau
džia kompanijoms užstrei- 
kuotą fabriką operuoti ske
bais. Kuomet tas įstatymas 
bus priimtas, nebus žudynių, 
nes nereikės įmones pikietuo- 
ti.

Darbo unijų delegacija lan
kėsi federalinės valdžios Dar
bo ministerijoje pas ministrą 
J. Munro su prašymu, kad 
federalinė valdžia priverstų 
kampaniją skaitytis su teisin
gais darbininkų reikalavi
mais. Ministeris atsakė, kad 
jis neturįs galios duoti kom
panijai instrukcijas.

★ ★ ♦

Kvibeko premjeras R. Le
vesqiue išsiuntėjo 9 Kanados 
pronvincijų premjerams laiš
kus, kuriuose jis išdėstė savo 
politiką ir prašė, kad jie 
priimtų jo siūlomas taikos 
sąlygas išlaikymui Kanados 
konfederacijos. Jis siūlo, kad 
prancūzams, gyvenantiems 
kitose Kanados provincijose, 
būtų duodamos tokios teisės, 
kokias gauna anglai, kurie 
gyvena Kvibeko provincijoje.

Ligšiol prancūzai turėjo ly
gias teises tiktai New Bruns
wick provincijoje; Kai kurios 
kitos provincijos šiek tiek 
praplėtė prancūzams teises, 
bet C. B. provincija tebesilai
ko senoviško konservatyvų 
nustatyto atsinešimo link 
prancūzų.

♦ * *

Sulyg cenzo (gyventojų su- 
skaičiavimo), 1971 metais 
Kanadoje buvo 21,568,310 
gyventojų. Iš jų namuose 
kalbėjo angliškai 14,446,235, 
o prancūziškai 5,546,025.

* * *
Komentatoriai numato, 

kad Levesqiue bus sunku 
išlaikyti Party Qiuebeqois 
lygsvarą, nes pasidalijimas 
pradeda atvirai reikštis. Di
desne pusė partijos narių yra 
linkę kairėn. Levesqiue ban
do laikytis vidurio politikos.

* * *
S. Knowles, N. D. P. 

Winnipego senatorius, pa
reiškė, kad jam sunku pragy
venti su $31,000 metine alga 
(netaksuojama). Jis sako, 
kad daugiau žmogus uždirba 
sėdėdamas Stock biržoje, ne
gu būdamas Senate.

Vargšas, ar ne?!
B. Kvietinskas

Montrealio kronika
NELAIMĖ

V. Bilevičius, pjaudamas 
žolę, smarkiai susižeidė ran
ka elektrine mašina, pagul
dytas Jean-Talon ligoninėje.

Linkiu greit pasveikti.

ATVYKO—IŠVYKO
B. Spudienė atvyko iš N. Y. 

aplankyti savo draugę E. 
Zenienę, tuo pačiu laiku ap
lanko ir daug savo pažįstamu.

B. H. Šimoneliai išvyko į 
Floridą.

O. Medonienė atvyko iš 
Hartfordo aplankyti pusbroli 
E. J. Petrauskus ir kitus 
gimines ir pažįstamus.

Linkiu linksmų laikų.

MIRĖ
Liepos 17 d. mirė Kazimie

ras Milius, 58 m.
Paliko nubudime žmoną, 

dukrą, sūnų, brolį Vincą, taip 
pat pusbrolį J. A. V., kuris 
buvo atvykęs į laidotuves. 
Velionis buvo gimęs Mon- 
treale.

Artinusiems gili užuojautą, 
o velioniui lai būna lengva 
žemelė.

PIKNIKAS PAVYKO
Birželio 26 d. M. L. Sūnų ir 

Dukterų Pašalpinės dr-jos 
piknikas gražiai pavyko. V. 
Vekterienės gražioje vasar
vietėje. Medžiai pasipuošę 
gražiomis spalvuotomis vėlia
vėlėmis ir išpustais baliūnais, 
padarė labai įspūdingą vaiz
dą. Nors tuo laiku Draugijos 
pirmininkas J. Vilkelis buvo 
ligoninėje, bet valdybos na
riai J. Vilkelienė, S. Virba
las, J. Braknys, S. Telenis 
atliko pareigas puikiai.

Prie to dar prisidėjo darbu 
L. Urbonavičiūte, V. Vaitie
kūnienė ir J. Gargasienė.

Dovanų buvo suvežta labai 
puikių. O kurie negalėjo daly
vauti, dovanas pridavė per 
kitus.

Dovanos davė gražaus pel
no ir tuo parėmė Draugiją.

J-na

Padėka
Brangūs draugai ir draugės!

Širdingai dėkoju visiems, 
už atlankymą manęs ligoninė
je ir namuose, už gėles ir 
korteles. Jūsų toks atjauti
mas, padėjo pergyventi 
skausmus.

Dar kartą, didelis ačiū.
A. Mockevičius

MIAMI, FLA
NE VISOS MALONIOS 
ŽINIOS MUSU VEIKLOJE

Liepos 24 dieną įvyko LLD 
75 kuopos mėnesinė sueiga ir 
susirinkimas. Iš atostogų dar 
negrįžo kuopos sekretorė M. 
Navickienė ir iždininkė N. 
lešmantienė. Tad susirinki
mo tarimus užrašė J. Daugir
das. Šiai kuopos sueigai pie
tus paruošė Uršulė ir Jonas 
Daugirdai, Olga Šimkienė, 
Juozas Nevins ir kitos drau
gės.

Ir stebėjomės, kad šiuo 
karštos vasaros metu kuopos 
sueiga buvo skaitlingesnė, 
negu buvo tikėtasi. Viso da
lyvių buvo virš 60. Žinoma, 
mūsų sueigas padidina kita
taučiai, ypač ukrainiečiai. 
Vienas iš šių draugų rusų 
kilmės—S. Trehonuk aukojo 
mūsų spaudai 5 dolerius ir 
butelį šampano.

Tačiau ir šiame susirinkime 
buvo nemaloni žinia, nes 
turėjome išreikšti pagarbą 
jau velioniui Jonui Koch ir 
užuojautą jo žmonai Marytei. 
J. Koch išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo šių metų liepos 2 dieną. 
Jonas buvo ilgametis pažan
giųjų organizacijų narys ir 
veikėjas. Velionio Jono pa
garbai, Marytė Koch sumo
kėjo visas šios sueigos pietų 
išlaidas. LLD kuopa taip pat 
nutarė per “Laisvę” ir “Vilnį” 
išreikšti užuojautą velionio 
žmonai ir visiems jo artimie
siems.

Tad vėl jau kviečiame LLD 
narius ir svečius į sekamas 
kuopos sueigas, kurios taipgi 
įvyks sekmadieniais. Rugpjū
čio 14 dieną bus paruošti 
pietūs ir manoma pravesti 
kultūrinę programą. Na, o 
rugpiučio 28 dieną LLD 75 
kuopos susirinkimas ir, kaip 

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
officially informs its numerous clients 

that the sending of
DUTY - PREPAID GIFT PARCELS 

to relatives in USSR
is continuing as it has been during the past 45 years.

EVERY PARCEL IS INSURED.
There is nothing to be paid by the recipient.

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

Parcels are accepted in the following offices 
and branches:

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

Tel.: [215]-925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
212 Fifth Avenue, Room 709 

New York, N. Y. 10010 
Tel.: [2121-685-4537 

[Between 25 & 26 Str.] 
Office hours: Daily 9:00 A. M.-5.00 P. M.

Saturdays closed for July & August

WORCESTER, MASS. 01605 
82 Harrison Str.
(617)-7L ^47
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 
(203)—224-0829
ELIZABETH, N. J. 07201 
956 A Elizabeth Avenue 
(201)—354-7608
VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall, West Landis Ave. 
(609)—696-9796
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(201)—257-2113
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 
(212)—OR 4-3930
BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 
(212)—389-6747
SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenue 
(315)—476-6958
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681—683 Hudson Avenue 
(716)—544-2151
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str.
(215)—925-8878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 
(301)—DI 2-2374

CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St. 
(216)—741-8082
CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.
(216)—749-3033
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue 
(313)-894-5350
HAMTRAMCK, MICH. 48212
11415 Jos Campau Avenue 
(313)—365-6350
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Avenue N. E. 
(612)—788-2545
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 West Chicago Avenue 
(312)—235-7788
CHICAGO, ILL. 60632 
4065 Archer Avenue 
(312)—YA 7-5980
WHEAT RIDGE, COLO. 80033
4330 Quay Str. 
(303)—422-4330
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue 
(415)—564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
115516th Place N. E. 
(206)-EM 3-5556

Request our new dutv list.

visuomet, geros draugės pa
teiks skanius užkandžius. 
Prašome pasižymėti šias da
tas.

Linkime sveikatos 
mūsų ligoniams

Teisėtai sakoma, kad svei
kata yra brangiausias žmo
gaus turtas. O tos nelaimės 
kai kuriuos mūsų organizaci
jų narius ir veikėjus dar 
kamuoja. A. P. Gabrėnas jau 
daugiau kaip pusmetis negali 
atgauti pilną sveikatos susti
prėjimą. Jis gydosi Veteranų 
ligoninėje. Buvo susveikęs, 
grįžo į namus, bet netrukus 
vėl turėjo patekti į ligoninę. 
Šiuo metu draugas Gabrėnas 
jau kelinta savaitė kaip nega
li išsivaduoti iš ligoninės. Jis 
yra LSK direktorių tarybos 
narys, jis veiklus buvo LLD 
kuopos kultūrinės veiklos ko
misijoje. Tačiau nelaiminga 
liga jį atitraukė nuo visuome
ninės veiklos. Žmona Mae 
Gabrėnienė rūpinasi jo svei
kata.

Jonas Thomsonas daug vei
kė kaip vietinio choro organi
zatorius, veikėjas. Bet šiuo 
metu jau negali dalyvauti 
sueigose. Jis namuose kovoja 
su ligomis savo žmonos Sofi
jos priežiūroje. Juozas Zutra 
po sunkios ligos jau pusėtinai 
sustiprėjo. Malonu šį draugą 
vėl sutikti sueigose. Taip ir 
Juozas Viginas jau nugalėjo 
ligos ataką ir dalyvauja suei
gose.

Gerokai ligos pažeistas Pe
tras Gudelis. Džiugu, kad jis 
jau vaikštinėja, matomas 
sueigose. Jį prižiūri ir aptar
nauja Juozas Nevins. Šis 
draugas ir dabar skaito spau
dą, domisi pasauline politika. 
Gudelio simpatijos visuomet 
buvo ir yra ten, kur pažan- 

gios idėjos laimi kovą. Jis 
primena man, kada ir kaip 
minėsime Spalio revoliucijos 
60-tą sukaktį.

Nežinome, kaip ilgai išlai
kys draugas Juozas Paukštai - 
tis. Jis kenčia įvairių ligų 
ataką, lanko gydytojus, bet 
dar, taip sakant, stovi ant 
kojų. Draugas Paukšt aitis 
nuo pat LLD kuopos įsikūri
mo Miamyje, yra jos valdy
bos nariu. Ir dabar Juozas 
atlieka LLD 75 kuopos finan
sų sekretoriaus pareigas. Jo 
žmona Mariutė eilę metų 
dirbo LSK sueigose kaip 
vyriausia virėja. Šiuo metu ji 
atrodo pilna energijos.

Visiems draugams linkime 
geriausios sveikatos. Tačiau 
negalime užmiršti, kad sumi
nėti visi draugai jau gyvena 
savo amžiaus 9-tame dešimt
metyje. Kai kurie jau arti 
dešimtojo. Vadinasi, ir metų 
našta atsiliepia į mūsų svei
katą. V. Bovinas

CHICAGO, ILL.

Mirė Ignas Urmonas

Po ilgos ir sunkios ligos, 
liepos 26 d. rytą mirė plačiai 
žinomas visuomenės veikė
jas Ignas Urmonas, sulau
kęs gražaus amžiaus. Velio
nis prieš metus buvo ištik
tas sunkios paralyžiaus li
gos. Keliais atvejais buvo 
Holy Cross ligoninėje ir 
slaugymo namuose. Kas la
bai skaudu, tai kad nuo lie
pos 2 dieną buvo perkeltas 
iš slaugymo namų į Holy 
Cross ligoninę operacijai, 
bet esant labai silpnam, gy
dytojai atsisakė operuoti, 
tačiau liepos 24 d. “Medi
care” potvarkiu ir gydyto
jams pasakius, kad nėra ga
limybių pasveikti, teko ligo
nį jau be sąmonės perkelti 
į slaugymo namus, kur mirė 
išbuvęs virš paros laiko.

Ignas visą savo gyvenimą 
dirbo pažangos ir darbo 
žmonių labui; jis troško, 
kad mūsų šalyje susirgęs 
žmogus būtų gydytojų pri
žiūrimas ir jam teikiama vi
sokeriopa medicinos pagal
ba; kad valstybė, kuriai ati
davė visas jėgas, jam susir
gus jį aprūpintu reikiamom 
paslaugom. Bet jis to nesu
laukė, jam teko viso gyve
nimo santaupas atiduoti gy
dymui, o kas skaudžiausia, 
jam nebuvo leistina numirti 
gydytojų prižiūrimas.

Reiškiu nuoširdžią užuo
jautą liūdinčiai jo žmonai, 
dukrai ir jos šeimai ir na
riams tų organizacijų, ku
rioms jis priklausė.

J. M-ne

St. Petersburg, Fla.
SERGA

Cipras Tamulionis kurį lai
ką turėjo skausmus kojose. 
Vėliau smarkiai suėmus 
skausmams, turėjo pasiduoti 
į ligoninę. Tenai nuplovė jam 
koją. Ir antra yra skaudanti. 
Kurį laiką jis buvo Nursing 
Home. Bet dabar randasi 
namie. Gaila gero draugo, 
kad taip turi daug kentėti.

Jis Floridoje gyvena jau 12 
metų. Atvykęs iš Fishburg, 
Mass. Taipgi gyvenęs Bosto
ne.

Jis yra “Laisvės” skaityto
jas per daugelį metų. Linki
me jam sustiprėti. Povilas

WATERBURY, CONN.
/Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kp. susirinkimas 
įvyko liepos 24 d. pas Vaito- 
nius po medžiu. Narių atsi
lankė neperdaugiausiai.

Visi aptarė draugijos reika
lus ir nutarė surengti pietus 
spaudos naudai rugpiūčio 21 
dieną Vaitonių rezidencijoje, 
25 Roosevelt Dr.

Dabar jau yra platinami 
tikietai geriems pietums. Ku
rie norite paremti spaudą, 
įsitėmykite tą dieną ir atsi
lankykite pas mus pietų.

Liepos 19 dieną po trumpos 
ligos Middlesex ligoninėje, 
Middletown, mirė Vincent 
Daunis, 83 metų. Gyveno 26 
Spring St. Naugatuck, Conn.

Cleveland, Ohio
East Ohio Gas Co. 2,200 

darbininkų streikuoja jau an
tra savaitė. Jie reikalauja 
geresnių darbo sąlygų, algų 
pakėlimo, geresnių pensijų, 
ilgesnių vakacijų (atostogų) 
ir t. t. Kompanija nesiskubi
na taikytis. Vasaros metu dar 
nieko, bet žiemą būtų pusėti
na krizė.

♦ * *

Stanffer Co., kuri paėmė 
subankrutavusį Sheraton 
Cleveland viešbutį ant Public 
Square, atleido buvusius dar
bininkus ir dabar nenori su 
jais kalbėti apie jų sugrąžini
mą į darbus. Žinoma, darbi
ninkai per savo unijos lokalą 
10 kovoja už darbų atgavimą. 
Paliesta 207 darbininkai.

♦ * *

Ernest Horn, 20 metų, 
3910 Clinton Ave., aną dieną 
sumanė apiplėšti namą 1905 
Fulton Rd. Namo savininkas, 
matyt, žinojo ir laukė. Plėši
kas gavo kulką į galvą ir 
nebesiranda gyvųjų tarpe. Jo 
draugas, tik 16 metų jaunuo
lis, taipgi buvo peršautas ir 
dabar guli ligoninėje.

♦ * *

Kent State Universiteto 
studentai nesiliauja priešintis 
statymui sporto komplekso 
toje vietoje, kur 1970 metais 
4 studentai buvo nušaukti, o 
9 sužeisti prieškarinėje de
monstracijoje. Teisėjas užgy- 
rė komplekso statymą. Da
bar įvyks naujos demonstra
cijos.

♦ * *

Mero Perk antismuth kam
panija eina labai silpnai. Pu
blikos dalyvavimas labai 
prastas. Du procentai pri
siuntė savo nuomones apie tą 
kampaniją. Kiekviena gauta 
nuomonė miestui kainavo 
$1.50.

Meras būtų geriau pada
lęs, jeigu tuos pinigus būtų 
išleidęs apsaugojimui piliečių 
nuo razbaininkų. Publika jam 
pritartų ... J. Petraus

MIAMI, FLA.

Mirus

Jonui Koch
Reiškiu nuoširdžią gilią užuojautą jo žmonai 

Marytei, visiems giminėms, artimiesiems ir drau
gams.

Ištvermės liūdesio valandoje.

ALMA BRUWER
St. Petersburg, Fla.

MIAMI, FLA.

Mirus

Jonui Kochiui
Vėl netekome draugo, LLD 75 kuopos, LSK 

nario, veikėjo Jono Koch. Jis mirė 1977 metų liepos 
2 dieną. Visi LLD kuopos nariai reiškiame širdingą 
užuojautą velionio žmonai Marie Koch ir visiems jo 
artimiesiems ir draugams.

LLD 75 KUOPA

Buvo gimęs Lietuvoje kovo 
15 dieną, 1894 m. sūnus 
Vincent ir Martha (Striditis) 
Daunis.

Laidotuvių direktorius bu
vo iš Buckmiller Funeral 
Home, 83 Fairview Ave., 
Naugatuck. Buvo palaidotas 
liepos 21 dieną Lietuvių kapi
nėse, Waterbury, Conn.

Liūdesyje liko jo sesers 
anūkė Mrs. Esther Ann Ha
milton, gyvena Naugatuck.

Vincas atvyko į šią šalį 
jaunas būdamas ir dirbo įvai
rius darbus. Paskutiniu laiku 
dirbo Eastern Malleable Iron 
Co. kaipo kesterys. Buvo 
išėjęs į pensiją jau daug 
metų.

Vincas buvo narys LLD 28 
kp. ir per daug metų skaitė 
“Laisvę,” kol sveikas buvo.

Gili užuojauta jo giminėms 
čia Amerikoje ir Lietuvoje. O 
jums, Vincai, ilsėkis ramiai 
Lietuvių kapinėse

M. Svinkūnienė

Hartford, Conn.
Hartfordo Laisvės Choro 

kai kurie dainininkai jau pra
dėjo atostogauti. Visiems 
choras linki gražių ir linksmų 
atostogų. Pradėsime dainuoti 
rugsėjo mėnesį.

♦ ♦ ♦

Chorui labai liūdna, nete
kus Howard Bossow. Mirė po 
operacijos vėžio liga. Sąmo
nės nebeatgavo per tris sa
vaites. Howardas chore dai
navo apie 10 metų. Buvo 
darbštus, visada pagelbėda
vo chorui, kada tik reikėjo. 
Giliausia užuojauta jojo šei
mai ir artimiesiems.

♦ ♦ ♦

Kostancija Miller jau svei
kesnė, sūnus ją pasiėmė pas 
save gyventi. Labai giria 
savo marčią. Kadangi sūnus 
gyvena Portlande, tai jai bus 
toli važinėti į choro repetici
jas.

Gaila, kad mūsų choras 
mažėja, bet dar gerai dainuo
ja.

Neseniai dainavome įstai
goje, kur Walter būna. Iš
klausęs visą programą, jis 
chorą pagyrė. Kartais ir pats 
bandė dainuoti su choru.

♦ ♦ ♦

Elena su savo teta išvažia
vo atostogų. Tetą paliko pas 
savo sūnų Long Island, N. 
Y., o pati su marčia išskrido į 
Palm Beach, Fla. O iš ten į 
Vero Beach, kur marčios 
motina gyvena.

Elena džiaugiasi, jai ten 
labai patinka. New Yorke visi 
nuo karščio slamba, o Flori
doje tiktai 78 laipsniai šilu
mos. Ji gal dar važiuos ir į 
Miamį susitikti su pažįsta
mais.

Iki pasimatymo.
E. B.
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Moksleivių dainų ir šokių šventė Lietuvoje Aplankėme Alice Yonikienę Iš gražios, links os popietės Pramogų kalendorius
Mes, kurie važiavome LDS 

ekskursijoje Lietuvon, ten 
radome surprizą—“Mokslei
vių dainų ir šokių šventę. 
Šventė buvo suruošta atžy- 
mėjimui Spalio socialistinės 
revoliucijos 60-metų sukak-

Aiškins socialistinių 
šalių santykius

Gus Hali
Šiais laikais komercinėje 

spaudoje daug rašoma apie 
nesantaika ir nesusipratimus 
tarpe komunistų vadovauja
mų socialistinių šalių. Tuo 
klausimu interesuojantiems 
niujorkiečiams rugpiučio 30 
d. gera proga iš autoritetingų 
lūpų sužinoti tikrą, pilną 
tiesą. Manhattane, Godoff 
Auditorijoje (310 W. 43rd 
St.) Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius Gus
Hali kalbės temoje “World 
Communist Unity” (Pasauli-1 
nė Komunistų Vienybė). Pro-| 
grama prasidės 7:30 v. v. 
Įėjimas $2 asmeniui. 

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 
PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
diena. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra 45; 3-čia $40; 4-ta $35; $5-ta $30; 
6-ta $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10;

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už 
atnaujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas nuo 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTES
TANTAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE 
PATYS PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI 
PER KITUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININ
KAMS.

$15,000 FONDAS
Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, turime 

ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, kad 
“Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl šiam 
svarbiam reikalui sukelti $15,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” Savo Giminėms
Ar Drai. ns Į Lietuvą. Jie Bus 
Jums Dėhingi Už Tą Dovaną.

* * *
“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE

IR UŽSIENIUOSE:
Amerikoje $10 metams, $5.50 pusei metų.
Kanadoje $10.00 metams, $5.50 pusei metų 
Lietuvoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų 
Kitur užsieniuose $12.00 metams, $6.50 pusei metų

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417

ties. Pasiruošime šventei da
lyvavo apie 50,000 mokslei
vių.

Po dviejų atrinkimų šven
tės programos pildyme daly
vavo 21,000 geriausių muzi
kantų, dainininkų ir šokėjų iš 
visų Lietuvos rajonų ir mies
tų.

Vieni jų skambėjo birželio 
25 dieną Vingio Parko estra
doje, o kiti šoko Žalgirio 
Stadione birželio 26 d.

Koks gražus pasižymėji
mas Lietuvos jaunuolių! Ir 
kokia gera pamoka mums 
visiems. Tikrai žavėjantis įs
pūdis pamatyti, kaip lietuviai 
lavina savo jaunimo estetišką 
skonį ir ugdo jo menišką 
talentą. Mes matėme nenuil
stančio darbo vaisius.

Valio Lietuvos meninin
kams už gerai pavykusį spek
taklį. Vingio Parke aš ypatin
gai žavėjausi kompozitoriaus 
Raudonikio muzika ir daino
mis. Na, o toks šokių spek-‘ 
taklis stadione galėjo įvykti 
tiktai Lietuvoje. Tikrai pa
vyzdingas darbas išlavinti 
tūkstančius jaunų šokikų 
veikti sutartinai, vieni ki
tiems padedant, be jokių 
matomų sukliuvimų. Pirma 
kartą buvo matytas klasiki
nių šokių kolektyvas. Įstrigo 
širdin 500 darželių vaikučių.

Vyriausias dirigentas buvo 
L. Abarius, o vyriausias ba
letmeisteris S. Gudavičius.

Amelija

Paryžius. — Liepos 28 d. 
keturi ginkluoti banditai už
puolė sunkvežimį, kuris ga
beno $3,540,000 vertės mone
tų ir sėkmingai pabėgo.

Vasaros metu, kuriems pa- j 
dėtis leidžia, visi nori išvykti 
kur į tolesnes vietas. Grįž- | 
tant iš Catskills kalnų, liepos j 
18 d. sustojom Kingston, i 
N. Y., aplankyti Alice Yoni-j 
kienę. Paspaudus durų var-1 
pelį, mus pasitiko jos sūnus | 
Leonas, kuris tuo laiku su 
savo žmona lankėsi pas ma
mą.

Buvo labai malonus susiti
kimas. Draugė Yonikienė, 
savo brandaus gyvenimo am
žių praleidusi visuomeninio 
gyvenimo sūkuriuose, tuoj

Jaunųjų darbininkų 
suvažiavimas

New Yorke. — Ketvirtasis 
Jaunųjų Darbininkų Išsilais
vinimo Lygos suvažiavimas 
įvyks šiame didmiestyje spa
lio 7-10 dienomis. Prie jo jau 
pradėta uoliai ruoštis.

“Jaunimo suvažiavimas 
šaukiamas tuo laiku, kai jau
nuose žmonėse reiškiasi pla
čiausias nepasitenkinimas 
prez. Carterio administraci
jos antijaunimiška politika,” 
sako suvažiavimo šaukimo 
komisijos pirmininkas Jay 
Schaffner. “Jungtinių Valsti
jų jaunimas, kuris yra vy
riausia šios krizės auka, ener
gingai kovoja. Jauni žmonės 
visų pašaukimų — jauni dar
bininkai, universitetų, kole
gijų bei vidurinių mokyklų 
studentai, bedarbiai, visų ra
sių ir tautybių, rodo norą 
susivienyti bendroje kovoje 
už reikalavimą taikos, darbų, 
lygybės, integracijos ir galo 
rasizmui.”

Jaunųjų Darbininkų Išsi
laisvinimo Lyga aktyviškai 
dalyvauja visuose jaunųjų 
žmonių judėjimuose ir išstoji
muose. Tikimasi labai skait
lingos ir konstruktyviškos 
konvencijos. Konvencijos šū
kis: “Už geresnį gyvenimą 
mūsų kartai!”

Išvyko atostogoms
Aidietė ir visų mūsų pažan

gių organizacijų veikli narė 
Julija Lazauskienė šiomis 
dienomis išvyko į Kaliforniją. 
Tai pirma jos ilgesnė kelionė 
po jos mylimo vyro Jono 
mirties. Ten ji turi giminaičių 
su kuriais jau per ilgą laiką 
nesimačiusi.

Tuo pačiu laiku ir jos 
dukrelė Lilian su vyru ten 
viešės. Taip, kad visi bendrai 
turės puikias atostogas.

Mes linkime mūsų mielai 
draugei Julijai linksmai pra
leisti viešnagę ir laimingai 
sugrįžti į namus. Lauksime.

N. B.

Dėkojame
Prie suruošimo ir per pikni

ką liepos31 d., Laisvės salėje 
dirbo sekami direktoriai ir jų 
pagalbininkai:

Gaspadinės: N. Ventienė ir 
O. Babarskienė. Joms pagel
bėjo Nastė Buknienė ir ji pat 
prie stalų.

Prie išpardavimų: Nastė 
Buknienė ir Ilse Bimbienė.

Prie pardavimo bilietų: So
fija Stasiukaitienė

Povilas vrenta priruošė sa
lę, page J jo supirkti vaišes 
ir dirbo prie stalų ir prie 
baro. Jam pagelbėjo A. Mi
tchell.

Širdingai dėkojame vi
siems. Administracija 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

apipylė mus klausimais apie 
mūsų laikraščius, draugijas, 
veikėjus. Prie užkandžių ir 
kavutės, nei nepajutom, kaip 
praslinko pora valandų, o iki 
namų dar toli, todėl reikėjo 
pasakyti “Iki kito pasimaty
mo!”

Draugė Yonikienė, nors po 
kambarį “vaikšto” kėdėje su 
ratukais, padėtimi nesiskun
džia. Kambarį turi su visais 
patogumais naujame aparta
mente, specialiai pastatyta
me del senyvo amžiaus žmo
nių. Ten pat yra įsikūrusių 
jos idėjos draugų, taip, kad 
yra su kuom pasikalbėti. Jos 
sūnus Leonas su šeima gyve
na netoliese.

Leonas Yonikas laisvie- 
čiams yra gerai žinomas dai
nininkas. Nors dabar pragy
venimą darosi skirtingoje ša
koje, bet su daina nesiskiria: 
kartu su savo sūnum, kuris 
jau pasistiepęs į “teenage,” 
dainuoja “Rhiebeck Chorai 
Club.” Tas choras jau cele- 
bravo 32-sius metus, dainuo
ja savo plačioje apylinkėje 
įvairiuose koncertuose. Leo
no žmona, sūnus ir dukra— 
visi yra meno mėgėjai.

K. Petrikienė

TARP LIETUVIŲ
Praėjusią savaitę užėjo į 

“Laisvės” pastogę netikėtas 
svečias, Bronius Gelgota, ku
ris paskutiniu laiku gyveno 
Chicagoje. Jis ten buvo ilga
metis LLD kuopos sekreto
rius ir gana aktyviai veikė 
pažangiųjų judėjime.

Draugas Gelgota paliko 
“Laisvei” $5 ir sakė gal 
apsigyvensiąs New Yorko 
apylinkėje. Būtų malonu.

* * *
Visi žinome, kad Mykolas 

Liepa pergyveno ne vieną 
operaciją ir kelis kartus per 
paskutinius metus turėjo pa
gulėti ligoninėje. Važiuoda
ma namo iš darbo, sustojau 
pas Mykolą ir Emiliją Liepus, 
senus mano ir Rojaus asmeni
nius draugus. Radau Mykolą 
atrodantį neblogai, bet skun
dėsi, kad neviskas tvarkoje ir 
kad dar vis randasi gydytojo 
priežiūroje. Emilija taipgi at
rodo suvargusi, bet aš ma
nau, kad tai ne nuo ligos, bet 
nuo rūpinimosi Mykolo svei
kata.

Draugai Liepai įteikė man 
$30, paskirstydami taip: $10 
už “Laisvės” prenumeratą, 
$10 auką “Laisvei,” $5 LLD 
už duokles ir $5 nuo Emilijos 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubui. Draugė Liepienė 
taipgi aukojo Moterų Klubui 
4 ypatingai gražiai padarytas 
paduškaites.

Linkiu draugams Liepams 
sveikatos ir ilgų metų.

❖ * *
Pranas Varaška jau seniai 

nepasirodė pas mus, bet 
praėjusį sekmadienį atsilan
kė į mūsų pikniką po stogu. 
Pranas nusiskundė, kad buvo 
susižeidęs kojos pirštą ir per 
keturias savaites niekur ne
galėjo dalyvauti. Jis paauko
jo “Laisvei” $10. levo.

“Laisvės” administratorė 
Ieva Mizarienė skubotai lėk
tuvu išskrido į Hollywood, 
Cal. Ten gyvenanti jos sesuo 
Mamie yra sunkiai susirgusi. 
Šiuos žodžius rašant nebuvo 
žinoma, kaip ilgai Ieva turės 
ten užtrukti.

Praeitą sekmadienį Laisvės 
salėje įvykęs “piknikas po 
stogu” visuose dalyviuose pa
liko gražiausią įspūdį. Džiu
gu, kad ir dalyvių buvo 
nemažai—apie tiek, kiek ren
gėjai tikėjosi. Ypač malonu 
buvo matyti visą eilę jau 
senokai parengimuose bema
tytų veidų.

Pietūs ir vaišės, kaip ir 
paprastai mūsų panašiose 
sueigose, buvo pirmos kla
sės.

Šį kartą meninės progra
mos neturėjome. Mat, per 
vasaros karščius mūsų šau
nusis Aidas, mūsų solistės ir 
solistai atostogauja, taupo 
savo meninę energiją rudeni
niam ir žieminiam sezonams. 
Bet pobūvyje turėjome daini

Aukos “Laisvei” per

Viso..................................................................... $163.00
Prenumeratomis gavome:

Irina Lyubchenko, Brooklyn, N. Y. (nauja)................ $10.00
Elena N. Jeskevičiūtė (savo ir tris į Liet.) .................... 46.00
Ona Quater, New York, N. Y............................................10.00
M. Liepa, Woodhaven, N. Y............................................. 10.00
Mrs. A. Staniūnas, Fox River Grove, Illinois,

per A. Yuskovic(į Liet.)........................................24.00

Viso..................................................................... $100.00
Dėkojame visiems.

ADMINISTRACIJA

Skulptoriaus Vildžiūno Darbingos 
atostogos Amerikoj

Skulptorius Vladas Vildžiūnas

pikniką po stogu
Sekmadienį, liepos 31 d., aukų gavome per pikniką 

“Laisvės” salėje sekamai:
Ona Quater, New York City..........................................$25.00
Long-islandiečiai iš Commack..........................................25.00
Elena N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y....................... 22.00
George Wareson, Brooklyn, N. Y.............. ......................20.00
Pranas Varaška, Woodhaven, N. Y................................. 10.00
Josephine Augutienė, Cliffside Park, N.J......................10.00
Arthur Petrick, Miller Place, N. Y.................................. 10.00
M. E. Liepai, Woodhaven, N. Y....................................... 10.00
Frances Mažilienė, Brooklyn, N.Y..................................10.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y...................................................... 10.00
Julia Lazauskienė, South Ozone Park, New York

per N. Ventienę....................................................... 5.00
Mary Adams, Great Neck, N. Y., per N. Ventienę........5.00
M. Hacinkevičius, Great Neck, N. Y........................  1.00

Vienas kūrybingiausių Lie
tuvos skulptorių Vladas Vil
džiūnas jau trečias mėnuo 
atostogauja Amerikoj, lanky
damas muziejus, galerijas, 
didmiesčius. Padedant Lietu
vos meno gerbėjams, praėju
sį savaitgalį, Long Islando 
salos gale esančiam madin
gam Southamptono miestelyj 
išstatė Lietuvoj ir jau Ameri
koj sukurtų skulptūrų priva
čią parodą, kur buvo sukvies
ti atrinkti žmonės. Parodos 
iniciatore skelbėsi dail. Mont
vilienė, iš Conn. Iš lietuvių 
dailininkų, tarp svečių, matė
si dail. Jonynai, Paškevičiai, 

ninkę Amelią Jeskevičiutę ir 
LDS iždininkę Amelią Juške
vičienę, kurios neseniai su 
LDS ekskursija lankėsi Lie-; 
tuvoje. Tai pirmininkas Povi- j 
las Venta jas ir iškvietė 
pasidalyti su mumis savo 
įspūdžiais iš viešnagės mūsų 
gimtajame krašte. Abi jos 
labai džiaugiasi šia viešnage. 
Lietuvoje visi ekskursantai iš 
Amerikos visur buvo šiltai 
sutikti ir priimti. Abi ekskur
santės trumpai papasakojo, 
kur lankėsi ir su kuo susitiko.

Reikia pastebėti, kad abi 
Šios mūsų žymios lietuvaitės 
yra Amerikoje gimusios ir 
augusios ir nuo pat jaunų 
dienų dalyvaujančios pažan
giajame judėjime. Mums ma
lonu buvo pasiklausyti jų 
parsivežtų įspūdžių. Rep.

Urbaitytė, Krikštolaitytė, 
Viesulas, kiti. Po parodos, 
privačioj turtuolio viloje įvy
ko tarybinio skulptoriaus pa
gerbimas.

Prieš metus, Great Necke, 
kitam L. L miestely-kurorte, 
puošnioj bibliotekoj, A. Šal
čiaus iniciatyva buvo suruoš
ta Lietuvos grafikų ir Ciurlio- 
nies reprodukcijų gražiai pa
sisekusi paroda, kurią poka
rio pabėgėlių spauda bailiai 
ignoravo. Ji ignoruoja ir 
dabar ir skulp. Vildžiūno 
lankymąsi, nes jis “grįš at
gal.” Aim
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Klubas rengia filmų rodymo 
popietę. Stefanija Masytė iš 
Detroito rodys jos susuktus 
filmus jai viešint Lietuvoje. 
Pelnas skiriamas “Laisvei.”

BRIEFS
Did you see “The World 

Famous Moscow Circus” on 
TV last Friday night and 
Friday night week before? 
Yes. So did I and it was very 
enjoyable—acrobatics, aerial 
acts, clowns, baby elephants, 
bears and even an ice skating 
routine as the single center 
ring was transformed into an 
ice rink in five minutes.

“They are very clever,
these Russians,” said William 
Conrad who was the host.
Second part was overseen by 

I Shirley Jones. Wonderful!
Wonderful!

William Conrad

If you feel like taking a 
drive to the country go to 
Arrow Park. Most of us have 
been there before and I sure 
would like to go there again. 
You could spend a wonderful 
day there. There is a fresh 
water lake for fishing, swim
ming; wood trails for hiking; 
a playground and picnic faci
lities. During the month of 
August films are being 
shown every Friday night 
and folk dancing every Satur
day night.

Rooms are available for 
weekends, as well as weekly.

♦ ♦ ♦

Should Consolidated Edi
son be replaced with public 
power? This question is on 
the minds of many people, 
especially since the last 
blackout in New York City. 
Mayoral candidates have 
been asked how they felt 
about it. A survey revealed 
that very few candidates 
reject the idea of public 
power outright, while many 
others gave their own ver
sions of alternative solutions.

* * ♦

In recent years editorials 
and articles in the Wall 
Street Journal and other 
papers have been declaring 
that the Social Security Sys
tem is in deep financial crisis. 
They have demanded cuts in 
Social Security by raising the 
age level for retirement to 67 
or 68.

“Inherent in the right to 
life, liberty and the pursuit of 
happiness is the right to 
adequate housing and the 
right to adequate income . . . 
It is time to re-write the 
constitution so that the right 
to an adequate income, the 
right to comprehensive 
health care, the right to 
decent housing are acknowl
edged rights and benefits in 
this country,” said Hobart 
Jackson, one of the leaders in 
the fight for senior citizens 
rights.

♦ ♦ ♦

Eighty-three children died 
last year in New York City as 
a result of parental abuse, 
officials reported recently, 
warning that child abuse has 
become “an alarming pro
blem.” Use




