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A. BIMBA
Nereikia įsivaizduoti, kad 

Izraelio žmonės vieningai 
pritaria dabartinei jo val
džios su premjeru Beginu 
priešakyje politika. Ir juose 
labai plačiai skamba šūkis 
“Taika dabar!” Vėliausiuose 
pranešimuose iš Tel Aviv 
kalbama apie susidariusį pla
tų taikos komitetą. Antai ba
landžio 25 dieną net 360 Iz
raelio profesorių ir šiaip įvai
rių žymių intelektualų pasi
rašė ir pasiuntė premjerui 
peticiją, smarkiai kritikuo
jančią jo politiką. Joje sako
ma: “Valdžios politika neve
da prie koncesijų ir taikos, 
bet prie praradimo draugų ir 
Izraelio izoliacijos didėjimo.” 
Jie ragina šią politiką pakeis
ti tokia, kuri vestų prie tai
kos su arabų kraštais.

Taip padarė ir 300 dvasi
ninkų. Jie savo laiške prem
jerui sako, kad, jų suprati
mu, siekti taikos yra daug 
svarbiau, negu pasilaikyti 
okupuotas arabų žemes.

Pažangiečių dienraštyje 
“Daily World” balandžio 27 
dienos laidoje atspausdintas 
labai įdomus ir svarbus Ter
ry Cannon straipsnis apie 
Ethel ir Julius Rosenbergus, 
jaunus žydų kilmės dviejų 
mažų sūnelių tėvus, valdžios 
nužudytus prieš 25 metus. 
Autorius kalba apie Centrali- 
nės Žvalgybos Agentūros 
(Central Intelligence Agen
cy—CIA) intrigas ir vaidme
nį tame sąmoksle. Apie tai 
jam pavykę gauti vieno žy
maus žvalgybos agento slap
tus užrašus, kuriuose, tarp 
kitko, sakoma:

“Iš Rosenbergų buvo nori
ma tiktai to, kad jie šauktų 
žydus visose šalyse mesti ko
munistinį judėjimą ir jį su
naikinti. Atsilyginimui, 
jiems mirties badsmė būtų 
panaikinta.”

Bet, kaip žinia, Rosenber- 
gai buvo nepaperkami jokia 
kaina, net kaina jų jaunų 
gyvybių. Jie pasiliko ištikimi 
savo įsitikinimams ir princi
pams. Jie pasirinko geriau 
mirti, negu būti savo įsitiki
nimų išdavikais. Amžinoji 
šlovė jiems!

Jau ir didlapis “The N. Y. 
Times” gegužės pirmasios 
vedamajame smerkia Alaba- 
mos valdžią už neleidimą ta
rybinio žurnalo “Lite?aturna- 
ja gazeta” korespondentui 
Andronovui aplankyti kalėji
me sėdintį mirtimi nubaustą 
Johnny Harris ir laukiantį 
nužudymo elektros kedėje, ir 
turėti su juo interviu. Ko 
čia, girdi bijoma? Dabar ko
munistai turės argumentą 
prieš mus. Jis sakys: Jūs 
veidmainiaujate. Jūs kalbate 
apie žmogaus teisių stoką ki
tose šalyse, o neleidžiate re
porteriui pasikalbėti su žmo
gumi, kalėjime uždarytu ir 
laukiančiu egzekusijos!

Johnny Harris yra rasizmo 
auka.. Jis yra juodas, pieti
nės valstijos gyventojas, jį 
teisė ir nuteisė tik vien iš 
baltųjų sudaryta džiūrė. Jis 
negavo teisingo teismo. Ne
buvo skaitytasi su jo žmo
gaus teisėmis. Štai kodėl,

Baisi nelai II ė, kurioje žuvo
51 darbininkas

Plačiai atžymėtos
Lenino gimimo
108-sios metinės

Kovingas 
kongresmanas

Socialistinės šalys kovoja už
nusiginklavi ą ir taiką

Šio bokšto viduje įvyko nelaimė

Willow Island, W. Virgi
nia. — Čia jau keletas metų 
yra statoma milžiniška jėgai
nė. Darbas jau ėjo prie pa
baigos, bet štai balandžio 27 
dieną ištinka jėgainės 170 
pėdų aukščio bokšto viduje 
baisi nelaimė ir užmuša net 
51 statybos darbininką! Kaip 
nors pastoliai, ant kurių dar
bavosi tie darbininkai, neat
laikė ir sugriuvo.

Kalti jėgainės statytojos 
Monongahela Power Compa
ny savininkai, pelnagrobiški 
kapitalistai. Sakoma, kad su 
tikslu paskubinti darbą, kad 
pasidarytų didesnius pelnus,

matyt, Alabamos rasistai ne
nori, kad jo balsą iš už grotų 
mirties kameroje išgirstų 
platusis pasaulis.

□
Iš tarybinės spaudos suži

nome, kad Tarybų Sąjungos 
prekyba su Federatyvine 
Vokiečių Respublika (Vakarų 
Vokietija) per pastaruosius 
šešerius metus padidėjo net 
penkis kartus. Tai laikoma 
labai svarbiu reiškiniu. “Iš to 
nauda dvejopa—ekonominė 
ir politinė,” sako dienraštis 
“Izvestijos.” “Kai valstybės 
su skirtingomis socialinėmis 
sistemomis pradeda gyvai 
ekonominiai, moksliniai ir 
techniniai bendradarbiauti, 
tai neišvengiamai turi gerai 
atsiliepti ir į jų politinį bend
radarbiavimą.” Vadinasi, nū
dien tarp Vakarų Vokietijos 
ir Tarybų Sąjungos jau gerą
ją kryptimi vystosi ir politi
niai santykiai.

Tarybų Sąjunga užsieninė
je savo politikoje laikosi 
principo siekti platesnių ir 
geresnių santykių su visomis 
šalimis.

□
“Laisvės” ruošiamos eks

kursijos į Tarybų Lietuvą 
jau pilnai sutvarkytos. Vyks 
dvi grupės. Norintieji šiemet 
Lietuvą aplankyti ir ten 10 
dienų pavėšėti laisviečiai ne- 
bevilkinkite su užsiregistra
vimu kelionei. Nepraleiskite 
šios puikios progos.

jie įsakė statyti pastolius ant 
nepakankamai sukietėjusio 
cemento. Kai ant pastolių 
kartu sulipė visi darbininkai 
su įrankiais ir medžiaga, ce
mentas neatlaikė ir pastoliai 
sugriuvo.

Dabar paaiški, kad staty
boje nebuvo prisilaikoma 
saugumo taisyklių. Iš Wa- 
shingtono pranešama, kad 
jau 1973 metais net 13 kartų 
valdžios inspektoriai buvo 
nuvykę ir statybą inspekta
vo. Jie rado, kad laužomos 
yra saugumo taisyklės, bet, 
matyt, nieko nedarė, kad 
tam būtų padaryta galas. Ir 
štai baisi nelaimė!

Ar manote, kad kompani
jos savininkai ir valdžios in
spektoriai bus nubausti už 
sunaikinimą tiek brangių gy
vybių?! Labai, labai abejoti
na .. .

Bonn. — Vakarų Vokieti
jos valdžia pripažįsta, kad 
naujieji naciai kasdien darosi 
drąsesni ir kovingesni. Taip 
pareiškė vidaus ministras 
Werner Miahofer. Tačiau, 
kaip atrodo, vyriausybė ne
siima jokių priemonių juos 
sudrausti.

Vilnius. — Balandžio 21 d. 
Vilniuje, Valstybinės filhar
monijos salėje ivyko iškil
mingas miesto partinių, ta
rybinių ir visuomeninių orga
nizacijų atstovų posėdis, 
skirtas Komunistų partijos 
ir tarybinės vyriausybės įkū
rėjo, pasaulio proletariato 
vado V. Lenino gimimo 
108-osioms metinėms pami
nėti.

V. Lenino gimimo 108-ą- 
sias metines iškilmingai pa
žymėjo ir Kauno miesto dar
bo žmonės. Politinio švieti
mo namuose įvykusiame su
sirinkime dalyvavo revoliuci
nio judėjimo ir Didžiojo Tė
vynės karo veteranai, gamy
bos pirmūnai, partiniai ir ta
rybiniai, mokslo ir kultūros 
darbuotojai, jaunimo atsto
vai.

Iškilmingi minėjimai, skirti 
V. Lenino gimimo 108-o
sioms metinėms, taip pat 
įvyko kituose respublikos 
miestuose. įmonėse ir orga
nizacijose, ūkiuose, mokyklo
se lektoriai skaitė paskaitas 
apie didžiojo proletariato va
do gyvenimą ir veiklą. Elta

Izraelis padaręs 
klaidą

Tel Aviv. -- Izraelio gyny
bos ministras Ezer Weizman 
sako, kad Izraelis padarė 
klaidą, kad įsiveržimo į Liba
ną metu pavartojo taip vadi
namą “cluster bomb.” Mat, 
Izraelis buvo pažadėjęs, kad 
jis šią bombą pavartos tik 
tokiame atsitikime, jeigu kil
tų visuotinas karas tarp Iz
raelio ir arabų. Dabar gi to
kio karo nebuvo, vienok tik 
Izraelio armija ją panaudojo 
naikinimui Libano civilinių 
žmonių. Vadinasi, Izraelis 
sulaužė savo pažadėjimą.

Mirties bausmė 
nebus sugrąžinta

Albany, N. Y. — Kaip ži
nia, New Yorko valstijos sei
melis prieš kelias dienas bu
vo priėmęs įstatymą, kuria
me mirties bausmė už žmog
žudystę yra sugrąžinama. 
Bet gubernatorius Carey sei
melio nutarimą vetavo (at
metė). Dabar seimelio sena
tas negavo reikiamo skau- 
čiaus balsų, kad gubernato
riaus veto atmestų. Tuo bū
du mirties bausmė į New 
Yorko valstiją nesugrąžinta.

Parren Mitchell
Washingtonas. — Kon

gresmanas Parren J. Mi
tchell, demokratas iš Mary- 
lando, sveikina Tarybų Są
jungos prezidento Brežnevo 
pasiūlymą Jungtinėms Val
stijoms bendrai atsisakyti 
neutroninės bombos gamini
mo. Jis pateikė Atstovų rū
mams bilių, kuriame siūloma 
iš Pentagono militarinio biu
džeto išimti $4,800,000,000 ir 
juos panaudoti naudingiems 
socialiniams reikalams. Jo 
šis protingas bilius, žinoma, 
susiduria su didžiausia reak
cinių jėgų Kongrese opozici
ją.

Afganistane 
didelis 
perversmas

Afganistano respublika yra 
viena iš didesnių Azijos ša
lių. Ji rubežiuojasi su Tary
bų Sąjunga ir Iranu. Ji turi 
apie 20 milijonų gyventojų. 
Balandžio 27 dieną senasis 
reakcinis režimas su prezi
dentu Daug priešakyje tapo 
nuvestas. Laike perversmo 
prezidentas žuvo.

Susidarė nauja revoliucinė 
vyriausybė. Sakoma, kad 
Tarybų Sąjunga ir kitos so
cialistinės šalys naująją val
džią jau pripažino. Amerikos 
komercinė spauda sako, kad 
ši vyriausybė yra komunisti
nių pakraipų.

Šių metų balandžio 24-25 
d. Sofijoje įvyko Varšuvos 
Sutarties valstybių užsienio 
reikalų ministrų komiteto su
sirinkimas.

Ministrai pareiškė, jog jų 
valstybės tvirtai pasiryžu- 
sios įnešti konstruktyvų in
dėlį į Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos specialios 
sesijos nusiginklavimo klau
simu darbą ir kovoti, kad 
šiame darbe būtų pasiekta 
konkrečių teigiamų rezulta
tų. Jie taip pat pareiškė, jog 
jų valstybės yra už tai, kad 
būtų sušaukta pasaulinė kon
ferencija nusiginklavimo 
klausimais, kurioje dalyvau
tų visos pasaulio valstybės.

Užsienio reikalų ministrų 
komiteto posėdyje buvo pasi
keista nuomonėmis saugumo 
stiprinimo ir bendradarbiavi
mo plėtimo Europoje klausi
mais.

Posėdžio dalyviai pažymė
jo, kad jų šalių dedamos pa
stangos ir žengiami prakti
niai žingsniai, realizuojant 
visos Europos pasitarimo 
baigiamojo akto teiginius, 
yra svarbus konstruktyvus 
indėlis, stiprinant taiką bei 
saugumą ir plečiant bendra
darbiavimą Europoje. Taip 
pat buvo pažymėtas teigia
mas indėlis, stiprinant sau
gumą Europoje ir plečiant 
bendradarbiavimą, kurį įne
ša kitos taikingos valstybės, 
komunistų ir darbininkų par
tijos, visos demokratinės ir 
pažangiosios jėgos, darbinin
kų klasė, plačiosios liaudies 
masės. Posėdyje atstovauja
mos valstybės vadovaujasi 
būtinumu padidinti pastan
gas, kad visos valstybės, pa
sirašiusios Baigiamąjį aktą, 
dar efektyviau įgyvendintų 
Visos Europos pasitarimo 
priimtus aukščiausiu politi
niu lygiu principus ir susita
rimus.

Kartu posėdyje buvo pa
brėžta, kad šiuo metu ypač 
svarbu sustiprinti kovą prieš 
imperialistinę kišimosi į val
stybių vidaus reikalus, gin
klavimosi varžybų plėtimo, 
karinės konfrontacijos aštri
nimo Europos žemyne politi
ką.

Visiškai sutinkamai su bai
giamojo akto nuostatais, kad 
politiniai ir kariniai saugumo 
aspektai turi papildyti vieni 
kitus, užsienio reikalų minis
trai savo šalių vardu pareiš
kė, kad kuo greičiausiai turi 
būti žengti konkretūs ir 
efektyvūs žingsniai, kurių 
tikslas mažinti karinę kon
frontaciją, prisidėti prie nu
siginklavimo ir stiprinti pasi
tikėjimą Europoje.

Užsienio reikalų ministrai 
patvirtino, jog jų šalys siekia 
aktyviai stengtis realizuoti 
pasiūlymus, kad būtų suda
rytas ilgalaikis ir tvirtas pa
grindas savitarpiškai naudin
gam bendradarbiavimui plės
ti ekonomikos, mokslo ir 
technikos, kultūros, humani 
tarinių klausimų ir kitose sri
tyse Europos žemyno mastu 
sutinkamai su Baigiamojo 
akto nuostatais.

Varšuvos Sutarties valsty
bių užsienio reikalų ministrų 
komiteto posėdis vyko savi
tarpio supratimo, bendradar 
biavimo ir broliškos draugys
tės aplinkoje.

Padvigubės 
gyventojų

Jungtinių Tautų naujame 
leidinyje “UN Demographic 
Y earbook” pranašaujama, 
kad šios planetos gyventojų 
skaičius per ateinančius 37 
metus pasieks 8,080,000,000. 
tai yra pasidvigubinimas. 
Kasmet gyventoju skaičiaus 
pasidaugina 76,000,000.

Manoma, kad mokslo ir 
technikos panaudojimas pa
jėgs visus a;;' 'pinti maistu 
net ir tada

• Nedidelio Sardinijos rnies 
telio Bultaro policija gavo 
anoniminį pranešimą. Nuėjus 
jo patikrinti, aptikta savotiš
kas namų kalėjimas, kuriame 
37 metus buvo kalinama se
nutė Liučija Tiana. Prieš 36 
metus ją uždarė tikri broliai. 
Per tardymą jie paaiškino 
savo seserį užrakinę todėl, 
kad “joje apsigyveno pikta 
dvasia.” Išvaduota iš namų 
arešto Liučija Tiana sveria 
35 kilogramus,kaip išdžiūvus 
mumija.

Poros milijonų dolerių vertės narkotikų

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

EKSKURSIJOS Į
TARYBŲ LIETUVĄ

Pirmoji grupė išvyks iš New Yorko liepos 12 d. ir 
grįš liepos 28 d.

Antroji grupė išvyks iš New Yorko rugpjūčio 16 
d. ir grįš rugsėjo 1 d.

Kaina: $1,270. •
Šios ekskursijos ruošiamos vien tik “Laisvės” bei 

“Vilnies” skaitytojams.
Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 

vietą, prisiunčiant $100 užstato.
Sustojimai bus Helsinkyje, Leningrade ir Mask

voje. Lietuvoje išbus 10 dienų.
Visais reikalais kreipkitės į:

Visais reikalais kreipkitės į:
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

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

Čia vaizdas Florida, Maine valstijoje. Pakrančių sargyba suėmė laivą, kuriame rado 20 
tonų narkotikų, sudėtų į maišus. Tą pačią dieną pakrančių sargyba sandėlyje 
Tallahassee, Floridoje, užtiko ir konfiskavo net 40 tonų narkotikų!

Narkotikų biznis yra pasidaręs multimilijoniniu bizniu.
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APIE ŽYDŲ GYVENTOJŲ 
SKAIČIŲ PASAULYJE 
ŠIANDIEN

Kovo 12 dienos laidoje žy
dų dienraštis “Freiheit” pa
teikia įdomių duomenų apie 
šiandieninį žydų gyventojų 
skaičių pasaulyje. Viso jų esą 
14,259,525. Daugiausia jų 
gyvena Jungtinėse Valstijo
se, būtent net 5,775,935.

Susipažinkime su tomis 
teisėmis, kurias Tarybų 
Lietuvos žmonėms 
užtikrina naujoji konstitucija

Mes jau gavome naująją Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos konstituciją, pagrindinį šalies įstatymą. Mes 
jos 6-tame skirsnyje randame Lietuvos piliečiams užtikrin
tas šias plačias teises:

37 straipsnis. Lietuvos TSR piliečiai turi visas socialines, 
ekonomines, politines ir asmenines teises bei laisves, 
kurias skelbia ir garantuoja TSRS Konstitucija, Lietuvos 
TSR Konstitucija ir tarybiniai įstatymai. 38 straipsnis 
Lietuvos TSR piliečiai turi teisę į darbą.

39 straipsnis. Lietuvos TSR turi teisę į poilsį.
40 straipsnis. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę į sveikatos 

apsaugą.
41 straipsnis. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę į materiali

nį aprūpinimą senatvėje, ligos atveju, visiškai arba iš 
dalies netekę darbingumo, taip pat netekę maitintojo.

41 straipsnis. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę į sveikatos 
apsaugą.

41 straipsnis. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę į materiali
nį aprūpinimą senatvėje, ligos atveju, visiškai arba iš 
dalies netekę darbingumo, taip pat netekę maitintojo.

42 straipsnis. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę į gyvena
mąjį plotą.

43 straipsnis. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę į mokslą.
44 straipsnis. Lietuvos TSR turi teisę naudotis kultūros 

laimėjimais.
45 straipsnis. Sutinkamai su komunizmo kūrimo tikslais 

Lietuvos T'SR piliečiams garantuojama mokslinės, techni
nės ir meninės kūrybos laisvė.

46 straipsnis. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę dalyvauti 
tvarkant valstybinius ir visuomeninius reikalus, svarstant 
ir priimant visos valstybės ir vietinės reikšmės įstatymus 
ir sprendimus.

47 straipsnis. Kiekvienas Lietuvos TSR pilietis turi teisę 
pateikti valstybiniams organams ir visuomeninėms organi
zacijoms pasiūlymus dėl jų veiklos gerinimo, kritikuoti 
darbo trūkumus.

48 straipsnis. Sutinkant su liaudies interesais ir siekiant 
stiprinti bei vystyti socialistinę santvarką, Lietuvos TSR 
piliečiams garantuojamos žodžio, spaudos, susirinkimų, 
mitingų, gatvės eitynių ir demonstracijų laisvės.

49 straipsnis. Sutinkant su komunizmo kūrimo tikslais 
Lietuvos aSI< piliečiai turi teisę jungtis į visuomenines 
organizacijas, padedančias vystyti politinį aktyvumą ir 
savaveiksmiškurną, tenkinti jų įvairiapusiškus interesus.

50 straipsnis. Lietuvos TSR piliečiams garantuojama 
sąžinės laisvė, tai yra teisė išpažinti bet kurią religiją arba 
neišpažinti jokios, praktikuoti religinius kultus arba vesti 
ateistinę propagandą. Kurstyti nesantaiką ir neapykantą 
ryšium su religiniais tikėjimais draudžiama.

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

51 straipsnis. Šeimą gina valstybė.
Santuoka grindžiama savanorišku moters ir vyro sutiki

mu; sutuoktiniai šeimos santykiuose yra visiškai lygiatei
siai.

53 straipsnis. Lietuvos TSR piliečiams garantuojama 
buto neliečiamybė. Niekas neturi teisės be įstatyminio 
pagrindo įeiti į butą prieš jame gyvenančių asmenų valią.

54 straipsnis. Piliečių asmeninį gyvenimą, susirašinėji
mo, telefoninių pasikalbėjimų ir telegrafinių pranešimų 
slaptumą saugo įstatymas.

55 straipsnis. Gerbti piliečių asmenybę, saugoti jų teises 
ir laisves—visų valstybinių organų, visuomeninių organiza
cijų ir pareigūnų pareiga.

Lietuvos TSR piliečiai turi teisę į teisminį gynimą nuo 
pasikėsinimų į asmens garbę ir orumą, gyvybę ir sveikatą, 
į jo laisvę ir turtą.

56 straipsnis. Lietuvos TSR piliečiai turi teisę apskųsti 
pareigūnų, valstybinių ir visuomeninių organų veiksmus. 
Skundai turi būti apsvarstyti įstatymo nustatyta tvarka ir 
terminais.

Pareigūnų veiksmai, padaryti pažeidžiant įstatymą, vir
šijant įgaliojimus, varžantys piliečių teises, gali būti ap
skųsti teismui įstatymo nustatyta tvarka.

Lietuvos TSR piliečiai turi teisę, kad jiems būtų atlygin
ta žala, kurią neteisėtais veiksmais yra padariusios valsty
binės arba visuomeninės organizacijos, taip pat pareigūnai, 
eidami savo tarnybines pareigas.

Sužeista žolė
Labai gražu, kada gražu 
Sėdėt prie vinkšnų užkeiktų. 
Prie skruzdėlių namų mažų, 
Prie vasaros dienų baltų.

Labai jau negražu tylėt
Prie sužeistos lauke žolės, 
Prie tavo žodžio kaip maldos, 
Prie mano vėl naujos klaidos.

Ir vėl bučiuos diena balta.
Žinosiu — kad ne ji kalta. 
Staiga lauke pražys rugys, 
Ir sužeista žolė sugis —-------R. Graibus

Paskui seka Izraelis su 
3,059,000. Trečioji yra Ta
rybų S ąjunga —su 
2,678,000. Jas seka: Pran
cūzija—650,000, Anglija— 
410,000, Kanada—305,000, 
Argentina—300,000.

Paėmus Jungtinių Valstijų 
didmiesčius, jie žydais gy
ventojais dalijasi šitaip:

New York, 1,998,000; Los 
Angeles, 455,000; Philadel
phia, 350,000; Chicago, 
253,000; Miami, 225,000; 
Boston, 170,000; Washing
ton, 120,000; Bergen Coun
ty (N. J.), 100,000; Essex 
County (N. J.) 95,000; Balti
more, 92,000; Cleveland, 
80,000; Detroit, 80,000; 
San Francisco, 75,000; St. 
Louis, 60,000; and Montgo
mery County (Md.), 53,335.

Kituose pasaulio didmies
čiuose jų skaičius toks:

Amsterdam, 20,000; Ant- 
erp, 13,000; Brussels, 
24,500; Bucharest, 40,000; 
Budapest, 65,000; Cape 
Town, 25,650; Glasgow, 
13,000; Haifa, 210,000; Is- 
tambul, 23,000; Jerusalem, 
266,000; Johannesburg, 
57,500; Kiev, 170,000; 
Leeds, 18,000; Leningrad, 
165,000; London, 280,000; 
Lyons, 20,000; Manchester, 
35,000; Marseille, 65,000; 
Melbourne, 34,000; Mexico 
City, 32,500; Montevideo, 
48,000; Montreal, 115,000; 
Moscow, 285,000; Nice, 
20,000; Paris, 300,000; Por
to Alegre, 12,000; Rio de 
Janeiro, 55,000; Rome, 
10,000; Sao Paulo, 75,000; 
Strasbourg, 12,000; Syd
ney, 28,500; Teheran, 
50,000; Tel Aviv-Jaffa, 
394,000; Toronto, 115,000; 
Toulouse, 18,000; Vancouv
er, 12,000; and Winnipeg, 
20,000.

O to paties dienraščio ba
landžio 23 dienos laidoje 
žurnalistas Chaim Suller 
kreipia dėmesį į žydams ir 
visai žmonijai mirtiną neo- 
nacizmo kilimo pavojų Vaka
rų Europos šalyse—Vakarų 
Vokietijoje, Prancūzijoje, 
net ir Austrijoje, kurios 
premjeru yra žydas socialis
tas Bruno Kresky, taip pat 
Šiaurės ir Pietų Amerikose. 
Gi tų kapitalistinių šalių val
džios ir jų vadovybės nieko 
nedaro tam pavojui užkirsti 
kelią!
VIS KAS NORS NAUJO IR 
GRAŽAUS TOJE MŪSŲ 
LIETUVOJE

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (bal. 20 d.) rašoma:

“Vilniuje, Meno darbuoto
jų rūmuose, vyko neįprasta 
paroda, respublikoje sureng
ta pirmąkart: buvo ekspo
nuojami poezijoje savo jėgas 
bandančių dailininkų tapybos 
bei skulptūros darbai.

Dešimties menininkų kūry
bos paroda pasižymėjo stilių 
ir temų įvairove, savitu me
niniu požiūriu į pasaulį. Nuo
širdumu, taupiomis meninės 
išraiškos priemonėmis pa
traukė Arvydo Ambraso, Ri
čardo Vaitiekūno, Arvydo 
Šaltenio drobės. Skulptorių 
Veronikos Vildžiūnaitės, Ša
rūno Šimulyno kompozicijos 
stebino įdomia figūrų ritmi
ka, naujais siužetais. Dailės 
gerbėjų dėmesio susilaukė ir 
tapytojų Leonardo Gutaus
ko, Antano Martinaičio, Jono 
Mackonio paveikslai, skulp
torių Vytauto Mačiuikos ir 
Vytauto Šerio skulptūros.

Balandžio 11-ąją įvyko šios 
parodos aptarimas ir susiti

I ® J

kimas su jos dalyviais. Vaka
ro vedantysis poetas Sigitas 
Geda pasidalijo mintimis 
apie dailininkų darbus, jų 
poetinę kūrybą. Skambėjo 
dailininkų-poetų skaitomos 
eilės.

KUR AMERIKOS
LIAUDIES IŠEITIS?

Už dabartinę krizę ir jos 
gilėjimą pažangiečių dienraš
tis “Daily World” kaltina ka
pitalistines partijas ir taip 
vadinamą “dviejų partijų” 
sistemą.

Į klausimą, “Kur randasi 
vaistai nuo infliacijos?’’, 
dienraštis atsako:

“Rekordas parodo, kad Ni- 
xono, Fordo ir dabar Carte- 
rio administracijos nepajėgė 
su infliacija susidoroti. Atsa
kingi dviejų partijų sistema 
ir viešpats, kuriam ji tarnau
ja— monopolinis kapitaliz
mas.

Bet tam yra alternatyvas, 
kurio pradžia jau liaudies 
rankose. Tai yra nepriklau
soma politinė anti-monopoli- 
nė koalicija, paremta liaudies 
organizacijomis su darbinin
kais priešakyje.

Ekonominę infliacijos krizę 
lydi politinė krizė. Darbinin
kai ir liaudies masės nepriva
lo vėl patekti į sląstus, ku
riuose turėtų būti priversti 
pasirinkti vieną iš mažesnių 
blogybių’. Kai vis darosi aiš
kiau, kad Carteris taip pat 
neturi atsakymų į didžiuo
sius klausimus, kaip neturėjo 
Nixonas ir Fordas, ultradeši- 
nieji bando įsigalėti, paimti 
galią į savo rankas, pavarto
dami demagogiją ir didįjį 
melą. Carterio politikai al
ternatyvas (pavadavimas) 
turi būti pradėtas statyti da
bar formoje nepriklausomos 
politinės veiklos.”

Antimonopolinės plačios 
koalicijos, susidarančios iš 
darbo unijų ir kitų liaudiškų 
organizacijų ir grupuočių, 
šūkis jau pradeda aidėti viso
je eilėje darbo unijų. Su lau
ku jam leinta užkariauti liau
dies mases.

ĮVAIRENYBĖS
• OKEANINĖ 

STATISTIKA

TSRS MA Okeanologijos 
institute, vadovaujant TSRS 
MA nariui korespondentui 
A. Moninui statistiškai apdoro
ti Atlanto, Indijos ir Ramiojo 
vandenyno paviršinių vandenų 
temperatūros ir drylkingumo 
matavimo duomenys. Štai 
penktąją Pasaulinio vandeny
no ploto dalį užima šilti pu
siaujo juostos vandenys (26— 
28C] ir apie dešimtadalį — 
šalti antarktiniai vandenys, že
mesnės kaip 4°C temperatū
ros. Šilčiausias vandenynas — 
Ramusis (vidutinė temperatū
ra 19,50°C), šalčiausias — In
dijos (17,53'C). Paviršinių 
vandenų temperatūra pasi- 
skirčiusi gana tolygiai. Vidu
tinė Pasaulinio vandenyno 
temperatūra yra 18,75°C.

Vidutinis Pasaulinio vande
nyno paviršinių vandenų drus- 
kingumas yra 34,84%o. Drus- 
kingiau^ias yra Atlanto vande
nynas (35,19%o), mažiausiai 
druskingas — Indijos 
(34,58%o). Drusklngumas nėra 
tolygiai pasiskirstęs. Pavyz
džiui, Atlanto ir Indijos van
denyno paviršiniai vandenys 
druskingiausi yra pusiaujo- 
atogrąžų zonoje, o mažiausiai 
druskingi — arčiau ašigalių.

• STICHIJOS UŽGAIDOS

Alžyre, Maskaros rajone, 
kur auginamos vynuogės, vie
ną š. m. gegužės dieną dan
gų aptraukė debesys. Gyven
tojai, nekreipdami j tai jokio 
dėmesio, toliau plušo savo 
vynuogynuose: tokiu metų lai
ku ‘ čia bevelk niekada ne
lyja. Deja, labai greitai dan
gus prakiuro, bet ne lietumi, 
o stambia kruša. Ledo gaba
lai kai kur prakirto net čer
pių stogus, sužalojo automo
bilių paviršių. Ypač nukentėjo 
Chasinaus miestelis, prakiur
dinti visi jo namų stogai. Al
žyro telegramų agentūra pra
nešė, kad šio „dangiško bom
bardavimo" metu daug mies
telio gyventojų sužeista.

Lietuvoje gyvenančioji Ona Šilkienė [Silks] ir Justas Palec
kis Vilniuje — Karoliniškėse. Tolimoje matyti naujasis tele
vizijos bokštas. [Nutraukta vasario mėnesį]

Mielas drauge Antanai 
ir visi laisviečiai!

Šiandien man teko daly
vauti nepaprastose laidotu
vėse. Jau vakar per susirin
kimą Rašytojų sąjungoje iš 
J. Butėno sužinojau, kad 
IV.9 mirė susilaukusi 98 me
tų amžiaus Julija Janulaity
tė Biliūnienė-Matjošaitienė. 
Tai buvo savotiško likimo 
moteris, istorinė asmenybė, 
jungianti savo amžiumi gana 
jau tolimus naujosios lietuvių 
literatūros pradžios ir nacio
nalinio išvadavimo judėjimo 
laikotarpį su mūsų laikais. 
Juk jinai buvo įžymaus rašy
tojo Jono Biliūno žmona ir jo 
sunkaus gyvenimo draugė, 
lydėjusi jį ligi ankstyvos mir
ties nuo džiovos 1907 metais 
Zakopanėje. Ji išlaikė savo 
asmeniniame archyve daug 
velionies rankraščių—laiškų, 
straipsnių, grožinių kūrinių, 
kurie leido papildyti J. Biliū
no raštų rinkinius. J. Biliū
nas vienas pirmųjų lietuvių 
rašytojų įvedė į literatūrą 
darbininko temą ir buvo re
voliucinių pažiūrų skelbėjas. 
Todėl buržuazija jo nemėgo, 
jo raštai būdavo leidžiami 
apkarpyti. Tik tarybiniais 
laikais išleisti visi J. Biliūno 
raštai. Raštuose*tarp dauge
lio laiškų,yra visa eilė laiškų, 
rašytų mylimai žmonai July
tei, o ir eilėraščiuose J. Bi
liūnas skyrė jai daug posmų.

Po J. Biliūno mirties jo 
našlė ištekėjo už įžymaus pe
dagogo, vadovėlių autoriaus 
ir pažangaus veikėjo Stasio 
Matjošaičio [Esmaičio], gi
musio 1877 m. ir mirusio 
1949 m. S. Matjošaitis dau
giausiai dirbo Vilniuje, o 
1919 m. Tarybų valdžios lai
kais buvo Švietimo komisa
riato veikėjas. Svarbiausias 
jo darbas—8 dalių vadovėlis 
“Sakalėlis,” kuris buvo pla
čiai vartojamas Lietuvos mo
kyklose nuo 1923 ligi 1939 
metų.

J. Biliūnienė-Matjošaitie
nė, pergyvenusi Matjošaičio 
šimtąjį gimtadienį 1977 me
tais, tikėjosi sulaukti ir J. 
Biliūno šimtmečio 1979 me
tais. Deja, nesulaukė. Nors 
ji gyveno Kaune, bet mirė 
Vilniuje, atvykusi pas dukte
rį, žinomąją literatūros 
mokslininkę Meilę Matjošai- 
tytę-Lukšienę. Tačiau šian
dien išlydėjome karstą su jos 
palaikais į Kauną, kur ji pa

Ona Šilkienė [Silks] su savo giminaičiais, Kęstučiu, Albina 
ir Petru Kasakaičiais prie jų gyvenamojo namo Vilniuje- 
Karoliniškėse.

laidota Petrašiūnų kapinėsą 
greta savo antrojo vyro S. 
Matjošaičio. Kaip žinoma, 
Jono Biliūno palaikai 1953 
metais iš Zakopanės pervežti 
į Anykščių apylinkes ir palai
doti Liūdiškio piliakalnyje. 
Tuo išpildytas rašytojo pa
geidavimas, išreikštas eilė
raštyje:
Kad numirsiu man’ pakaskit 
Ant Šventosios upės kranto: 
Kad matytų kapas sodžių, 
Kūdikėlis kur užaugau . . .

Velionės duktė mokslinin
kė M. Matjošaitytė-Lukšienė 
yra daug pasidarbavusi tyri
nėjant Jono Biliūno kūrybą 
ir gyvenimą. Ji parengė 
spaudai J. Biliūno “Raštų” 
dvitomį, išleistą 1954-1955 
metais, parašė monografiją 
“Jono Bilūno kūryba” ir yra 
paskelbusi apie ją eilę 
straipsnių. Kaip žinome, J. 
Biliūno kūrybą aukštai verti
no V. Kapsukas-Mickevičius, 
dar 1917 metais parašęs 
knygą “Jono Biliūno biografi- • M ja.

Beje, kaip tik šiandieną, 
balandžio 11d. (senuoju ka
lendoriumi kovo 30 d.) su
kanka 99 metai nuo Jono 
Biliūno gimimo. Kitais me
tais bus iškilmingai pažymi
mas jo gimimo šimtmetis.

Paskutinį laišką esu para
šęs Jums kovo pradžioje iš 
Helsinkio. Iš ten grįžęs bu
vau Maskvoje, kur dalyva
vau Tarybinio Taikos fondo 
konferencijoje. Joje ataskai
tinį pranešimą padarė to fon
do pirmininkas rašytojus Bo
risas Polevojus. Ir man teko 
pasakyti kalbą apie taikos 
šalininku ir Taikos fondo rė
mėjų veiklą Lietuvoje, o kal
bą užbaigiau eilėraščiu apie 
taiką.

Deja, grįžęs iš Maskvos, 
buvau susirgęs plaučių užde
gimu ar “penumonija,” teko 
apie 10 dienų lovoje pagulė
ti. Laiko turėdamas, gana 
daug skaičiau. Beje, yra išė
jusi Jums žinomos veikėjos 
Michalinos Meškauskienės 
[Navikaitės] atsiminimų an
troji knyga “Ateities viltys,” 
kurią turbūt greit gausite. 
Tai labai įdomi knyga, nu
šviečianti kompartijos veiklą 
antifašistinio Liaudies fronto 
kūrimo laikus Lietuvoje.

Būkite sveiki, linkiu Jums 
viso geriausio.

Justas Paleckis 
Vilnius, 1978.IV.11

Nelei Ventienei
Būkite pasveikinti, bran

gūs laisviečiai, su Gegužės 
Pirmojo—viso pasaulio dar
bininkų solidarumo ir vieny
bės švente!

Kartu su žurnalistu Ber
nardu šakniu dažnai ir malo
niai prisimename savo nese
ną viešnagę Niujorke, sve
tingą Nelės ir Povilo Ventų 
užstalę, įdomius susitikimus 
ir nepamirštamus pokalbius 
su “LAISVĖS” red. Antanu 
Bimba, Ieva Mizariene, ki
tais pažangiečiais ir pažan- 
gietėmis. Laimingai sugrįžus 
į Lietuvą mes kaskart laukia
me nauju “Laisvės” nume
riu, , kurie įtaigiai papildo ir 
praturtina mūsų kelionės po 
JAV įspūdžius, atneša naujų 
žinių apie jūsų nenuilstamą 
veiklą, Amerikos lietuvio lie
tuvio gyvenimą ir godas.

Dabar per gimtąją Lietuvą 
vėl žengia jaunas, gaivus ir 
žalias pavasaris. Vėl visas 
mūsų kraštas dabinasi šven
tės rūbu Gegužės Pirmajai. 
Leiskite palinkėti visiems vi
siems “Laisvės” bendradar
biams ir skaitytojams vi
siems pažangiesiams New 
Yorke, San Francisco, Los 
Angeles, Washingtone ir ki
tose JAV vietose gyvenan
tiems, gražaus 1928-ųjų pa
vasario, geros sveikatos, iš
tvermės ir stiprybės.

Iki naujų susitikimų!
Juozas Jurevičius 

Žurnalistas
* * *

A. Bimbai,
Gegužės Pirmosios ir 

Spaudos Dienos proga nuo
širdžiai sveikiname Jus, 
Draugas Antanai, visus 
“Laisvės” bendradarbius, rė
mėjus ir skaitytojus.

Albertas Laurinčiukas 
“Teisos” Redaktorius

* * *

SVEIKINA IŠ
SAN ANTONIO, TEXAS

Siunčiu geriausius linkėji
mus. Čia oras labai puikus.

Helen Siauris
* * *

□ Tabaką miltelių pavidalu 
šiandien VFR uosto daugiau 
kaip 600 tūkstančių žmonių. 
Šiuo atžvilgiu Vakarų Vokie
tija greičiausiai užima pirmą
ją vietą pasaulyje. Uostymo 
biznis čia kurstomas kasmet 
rengiamomis mėgėjų varžy
bomis. Neseniai įvyko 102 
pretendentų į šios “sporto” 
rūšies čempionus susitiki
mas. Nugalėtoju tapo 28 me
tų Hanzis Šmitas. Jis per 
nustatytą laiką išuostė di
džiausią kiekį tabako ir . . . 
nenusičiaudėjo.

• KIEK STUDENTAI 
MOKOSI

Lvovo Medicinos instituto 
bendradarbiai tyrė savo stu
dentų darbingumą mokslo me
tais. Buvo parinkti vidutiniškai 
besimokantys studentai, vidu
tinio amžiaus (III—IV kursai), 
su vidutiniu apkrovimu — 
maždaug 36 valandos per sa
vaitę > pagal tvarkaraštį. Tai 
būtų 6 valandos per dieną. 
Tačiau iš tikrųjų, kaip paaiš
kėjo, studentų krūvis daug di
desnis: beveik 9 valandos se
mestro pradžioje ir beveik 11 
valandų semestro pabaigoje.

Be abejo, kai mokymosi lai
kas ilgėja, trumpėja laisvalai
kio ir miego laikas. Antai, 
semestro pradžioje per pa
rą miegama 7 vai, 40 min., o 
semestro pabaigoje jau visa 
valanda mažiau. Lėtėja darbo 
tempai, kontroliniuose darbuo
se pasitaiko daugiau klaidų, 
lėčiau reaguojama j išorinius 
dirgiklius. Liūdnos nuovargio 
pasekmės ypač ryškios pasku
tinėmis užsiėmimų valandomis.

Paskui — žiemos atostogos, 
bet jos tokios trumpos, kad 
studentas visų savo jėgų ne
atgauna. Taigi, kaip teigia 
centrinis žurnalas „Higiena Ir 
sanitarija", studento darbingu
mas yra normalus tik rudenį. 
Lvovo Medicinos Instituto 
bendradarbiai pasiūlė suteikti 
studentams galimybę savaran
kiškai planuoti savo taiką, 
ypač per sesijas, kad Damok
lo kardas — būtinai tą sau
sio dieną išlaikyti egzaminą 
— nekabotų virš galvos...

Kol Šis pasiūlymas neįgy
vendintas, belieka stengtis per 
atostogas gerai pailsėti.
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ATSIMINIMAI

Ir išėjau, kad niekada į ją nebegrįžčiau . . .
BR. JAUNIŠKIS

Dailininkė A. Karaliūtė. B. Jauniškio portretas. Pastelė
Pakilo Vilniaus universite

to rektorius Zigmas Žemai
tis. Pasveikino susirinkusius 
studentus į antruosius poka
rinius studijų metus, pasi
džiaugė, kad aktų salė papil
nėjo, profesorių ir dėstytojų 
eilės, fašistų išblaškytos, pa
gausėjo. Sveikino prorekto
riai, kalbėjo studentai. Pas
kui, visi sustoję, sugiedojo
me himną “Lietuva, tėvynė 
mūsų,” o pabaigoje studentai 
užtraukė “Gaudeamus igi- 
tur,” ir aš pasijutau tarsi 
bažnyčioje, giedodamas gies
mes, viešpačiui garbinti.

Į vienuolių bendruomenę 
ėjau, tvirtai po kojomis jaus
damas žemę. Aš pilnateisis 
studentas, Alma mater na
rys. Atsiradęs namuose, bro
liukui ėmiau pasakoti, ką bu
vau patyręs universitete. 
Paulius baigė skaityti brevi
jorių ir tarė:

— Didelis čia daiktas uni
versitetas. Bolševikinis. Ir 
profesoriai ne kitokie. Aš jų 
nė vienos paskaitos neklau
syčiau. Nuodėmė.

— 0 Mykolaitis-Putinas? 
Teologiją baigęs, filosofijos 
daktaras. Prieš dievą niekur 
nepasisakė. Tik gal jo dievas 
kitoks.

— Jis kunigystę panieki
no. Metė ją.

— 0 mes ar ne tokie pat? 
Buvę vienuoliai! . . .

— Mus privertė bolševi
kai. Bet mes vėl, štai, jun
giamės į misijų būrelius. Žiū
rėk, kiek vergsta tėvas Be
nediktas. Gyvena slapta, pa
deda mums eiliniams bro
liams, rūpinasi žmonių dvasi
niu gyvenimu. 0 kas jam? 
Mestų visa tai ir eitų į tur
tingą parapiją. Negrėstų jo
kie pavojai. Ir mokslus bai
gęs ne mažesnius už Putiną. 
Torino licenciatas. 0 pažiū
rėti paprastas, kuklus, pras
tai apsirengęs, net ašutinius 
marškinius nešioja. Ir vis, 
sako, už paklydėlius. Šven
tumo pavyzdys. 0 tu lygini ji 
su kunigu dezertyru.

Aš neturėjau kuo atremti, 
bet Putino šviesi asmenybė 
mano sąmonėje nė kiek nesu
menk©, o tėvui Benediktui 
atsirado kažkokia baimė dėl 
jo fanatizmo.

Prasidėjo studijos. Vis 
skubėdavau į istorijos-filolo
gijos auditorijas Centriniuo
se rūmuose. Greit užgulė ir 
žiema. Universitetas buvo 
nekūrenamas. Pūstelėjęs per 
stiklų įtrūkimus vėjas lyg 
ranka pažerdavo snaiges. 
Kartais jos apskriedavo apie 
dėstytoją, apsisukdavo apie 
suolus ir nusileisdavo ant su
grubusių studentų rankų ar
ba ilgai gulėdavo ant prie
šais juoduojančios lentos. Sė
dėjome kailiniuoti, padaužy
dami kojomis, patrindami 

rankas ir ausis. Bet sėdėjo
me.

Mane ėmė veikti marksiz
mo paskaitos. Vis garsiau 
mintyse skambėdavo doc. E. 
Meškausko pasakojimai apie 
palentologiją, dėsningų orga
nizmų keitimąsi, gyvybės 
evoliuciją. Portfelyje lyg ža
rija degė Darvino knyga 
“Žmogaus kilmė.” Ėmė bai
mė, kad prarasiu tai, kas 
buvo brangiausia—dievą. 
Darvinizmo teiginiams at
remti, skaičiau bažnyčios žy
maus filosofo Džiovanio Pa- 
pinio “Kristaus istoriją.”

Klaidžiojau su knygomis 
lyg migloje. Iš universiteto 
dažnai bėgdavau į Aušros 
vartus paguodos. Padėdavau 
tėvui Benediktui organizuoti 
studentus į šv. Jono bažny
čią viešoms išpažintims ir 
masiškai komunijai. Mane 
paskyrė Katedroje vaikus 
ruošti pirmąjai komunijai. 
Skaičiau ir vienokias, ir kito
kias knygas. Stengiausi iš
siaiškinti dievybės kilmę. 
Koks tas dievas. Tikybos va
dovėlyje skaičiau, jog dievas 
panašus į žmogų, nes žmogų, 
Adomą, jis sukūręs pagal sa
vo paveikslą. Senajame tes
tamente tai patvirtinama, 
nes, esą, dievas su Adomu 
vaikščiojo ir žaidė. 0 Nauja
jame testamente parašyta: 
“Dievas yra neapsakoma 
Esybė; jei palyginsime Jį su 
žeme ir dangum, jis bus di
desnis; jei palyginsime Jo 
protą su visų žmonių ir ange
lų protu, Jis bus kur kas 
protingesnis.” 0 Engelsas 
nusako, kad “. . . iš gamtos 
susmeninimo kilo pirmieji 
dievai, kurie, religijai besi
vystant, vis labiau ir labiau 
įgyjo viršgamtinių jėgų pavi
dalą.”

Suskilo mano dievas. Neiš
maniau, kaip aiškinti vai
kams. Nubėgau pas tėvą Be
nediktą ir pasakiau:

— Vaikų katekizuoti nei
siu!

Ėjo tretieji studijų metai. 
Prasidėjo didžioji savaitė 
prieš Velykas. Oras atšilo. 
Medžių pumpurai pilnėjo ir 
skleidė malonų kvapą. Baž
nyčių languose vis ilgiau 
margavo šviesos. Jautėsi 
prieššventinė nuotaika. Vi
liojo dievo namai. “Prieisiu 
paskutinį kartą išpažinties ir 
daugiau nė nepažvelgsiu į 
bažnyčią,”—pagalvojau. Rū
pėjo man su dievo namais 
atsiskaityti iškilmingai. Žino
jau, kad dvasininkai, nu
traukdami ryšius su religija, 
atlaiko paskutiniais iškilmin
gas mišias, giedant chorui, 
degant sietynams. Pasako 
paskutinį pamokslą, o paskui 
viešai prie altoriaus nusiren
gia liturginius rūbus, sutaną.

Gal ir man reikėtų panašiai 
pasielgti?

Priėmęs komuniją, pasaky
siu pamokslą, stovėdamas 
prie didžiojo altoriaus grote
lių. Tegul visi pasiklauso, 
kaip aš praradau ilgai bran
gintą dievą. Kaip mane ap
gaudinėjo vienuoliai, pri
versdami tarnauti jiems, ti
kindami, kad taip dievas rei
kalauja.

Atėjau į šv. Jono bažnyčią. 
Stabtelėjau prie durų, bet 
nepersižegnojau. Seniai jau 
poterių nebekalbėjau. Kam 
kalbėti, jeigu nebetikėjau, 
kaip anksčiau. Drungulys 
nukrėtė nugarą. Atgavęs 
lygsvarą, pasukau prie klau
syklos, bet neprisijungiau 
prie eilutės, o atsisėdau į 
klaupkas.

“Ką pasakysiu nuodėm
klausiui? Kokį didžiausią nu
sikaltimą papildžiau? Kad tė
vo Benedikto nepaklausiau?”

Šiurpas nukrėtė, jį prisimi
nus. Jis mane norėjo išvežti į 
Žaliąją girią. Būtų įbrukęs į 
rankas šautuvą ir dabar klai
džiočiau po kaimus, žmones 
gąsdindamas. Bet jam būčiau 
Kristaus karys.

Pabėgau. Ar čia nuodė
mė?! Prakeikimas jiems!

0 kokia mano išpažintis 
buvo atviriausia? Ta, kai že
mės po kojomis nemačiau. 
Kaip epušės lapas virpėjau. 
Bijojau kiekvieno savo žo
džio. Bijojau beprasmiškai 
prarasti gyvybę. Ir ta išpa
žintis buvo ne kunigui, o 
Universiteto dėstytojui Ju
liui Būtėnui. Dėstytojui, ne
pateptajam. Ir šitoji išpažin
tis buvo švenčiausia.

Atsikėliau iš klaupkų ir 
išėjau iš bažnyčios, išėjau, 
kad niekada į ją negrįžčiau.

Martynas

Kartais stengiesi suprasti, 
kodėl gi vieno poeto labai 
gražių ritmų ir rimų posmai 
nepasiekia nei vaiko, nei 
suaugusio sielos, o kito, žiū
rėk, kukliomis meninės iš
raiškos priemonėmis nutapy
ti vaizdai, paprastai pasako
jimai, net pamokymai smin
ga į širdį, jaudina ir mažą, ir 
didelį. Prie pastarųjų pri
klauso ir Martyno Vainilaičio 
eilėraščiai, poemėlės vai
kams.

Martynas Vainilaitis, vidu
riniosios kartos lietuvių poe
tas, gimė 1953 m. dainingo
je Dzūkijoje. Jau iš mažens 
buvo ugdomi geriausi poeto 
asmenybės bruožai. Pirmiau
sia tai davė tėvai ir mokyto
jai. M. Vainilaitis yra pasa
kęs: “Aš be galo dėkingas 
savo pirmajam mokytojui J. 
Šarauskui už įdiegtą meilę 
poezijai, lietuviško žodžio 
grožiui. Gal net už poeto var
dą . . .”

Poetas yra baigęs Vilniaus 
Valstybinės konservatorijos 
aktorinio meistriškumo spe
cialybę. Buvo aktoriumi, iš
bandė keletą profesijų, kol 
atrado savo tikrąjį pašauki
mą—rašyti vaikams. Tik
riausiai nesuklysime pasakę, 
jog šiuo metu jis—vienas iš 
pačių populiariausių, pačių 
mylimiausių vaikų poetų.

LAISVĖ

Palanga. Naujieji “Neringos” poilsio namai.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

ĮVAIRENYBĖS
□ Praėjusio amžiaus pabai

goje Argentinoje sutuokti
niams Anai ir Lorencui Fače- 
lams gimė penketas vaikų: 
trys sūnūs ir dvi dukterys. 
Bėgo metai, vaikai išaugo, 
vedė ir ištekėjo, savo ruožtu 
kūrę šeimas ir šių vaikai . . . 
Kai senasis Fačelas šventė 
savo 98 gyvenimo metines 
(žmonai 95 metai), iš visų 
Argentinos kampelių pa
gerbti “patriarcho” suvažia
vo vaikai, anūkai, proanūkiai 
ir proproanūkiai. Iš viso jų 
susirinko 1301!

□ 60 metų Marijai Vomer 
iš Miuncheno teko sumokėti 
300 markių baudą, kad ap
mėtė kiaušiniais vieną neofa- 
šistų demonstraciją. Policijo
je Vomer prisipažino, jog 
metusi tiktai vieną kiaušinį. 
“Aš jį sviedžiau į tos gaujos 
vadą! Kiti neverti netgi su
puvusio kiaušinio!”—piktino
si moterėlė.

Vainilaitis
M. Vainilaitis—produkty

vus poetas. Yra pasirodę ne
maža jo knygų: “Pupų pė
das,” “Dundulis dunda,” 
“Ežio namas” ir kt. Didžiau
sia jo knyga—“Mano volun- 
gėlės,” už kurią poetui 1976 
metais paskirta Respubliki
nė premija.

Didelė dalis “Mano volun- 
gėlės” eilėraščių—siužetiniai 
pasakojimai, kuriuose vyrau
ja lyriniai—fantastiniai ele
mentai. Pagrindiniai jo eilė
raščių veikėjai—gėlės, me
džiai, paukščiai, gyvulėliai, 
žvėrys. Eilėraščių lyriniai 
herojai, jų veiksmai, poelgiai 
atskleidžiami tautosakinėmis 
priemonėmis. Būdingos M. 
Vainilaičio kūrybos ypatybės 
—žaismingumas, judėjimas. 
Viskas gyva, suprantama ir 
artima vaiko širdžiai ir vaiz
duotei. Poetas sudvasina ir 
kartu priartina prie vaiko jį 
supantį pasaulį. Jis moko 
vaikus būti gerais, pasišaipo 
iš tuštumo, įžūlumo. Ir visa 
tai daro labai taktiškai, sub
tiliai.

— Norint tapti vaikų rašy
toju,—sako M. Vainilaitis,— 
pirmiausia reikia mylėti vai
kus ir juos gerbti. Pažinti 
vaikų pasaulį. Daug dirbti ir, 
žinoma, turėti gamtos ar die
vo dovaną, kuri vadinama ta
lentu.

M. Vainilaitis labai myli 
gamtą ir ją gerai pažįsta. 
Ypač myli Dzūkijos kalne
lius, gojelius, ežerus ir srau
nius upelius. Gamtoje mėgs
ta būti vienas. Jis tvirtai 
įsitikinęs; kad tik susilieji
mas su gamta gali atnešti 
nusiraminimą ir poilsį.

M. Vainilaitis dirba labai 
atsakingą darbą—yra vaikų 
žurnalo “Genys” redakto
riaus pavaduotojas. Mano
me, kad poetas, pasukęs kū
rybinio meistriškumo aukš- 
tumon, sukurs dar daug gra
žių posmų.

Rimantas Šinkūnas

□ Kalbėti itin naudinga— 
tvirtina JAV Ohajo valstijos 
psichologijos instituto profe
sorius Viljamsas. Nekalbūs 
žmonės, profesoriaus nuomo
ne, labiau jaudinasi dėl įvai
riausių sukrėtimų, jiems ne
prasiveržia susikaupusi ener
gija. Ir todėl . . . pirma laiko 
pasensta. Beje, gražiosios ly
ties atstovės, daugiau kal
banti žmonijos dalis, išties 
gyvena ilgiau.
□ Kasmet į mūsų planetos 

atmosferą išmetama 20 mili
jardų tonų pramonės atliekų, 
į vandenis suleidžiama 1,5 
milijono tonų naftos produk
tų, išbarstoma daugiau kaip
1.25 milijono tonų pesticidų. 
Per 365 dienas žmonija su
pleškina 2,7 milijardus tonų 
anglies ir 1,7 milijardo tonų 
naftos. Dėl viso to sunaikina
ma 10 milijardų tonų mūsų 
žemę gaubiančio deguonies.
• Kasmet į mūsų planetos 

atmosferą išmetama 20 mili
jardų tonų pramonės atliekų, 
į vandenis suleidžiama 1,5 
milijono tonų naftos produk
tų, išbarstoma daugiau kaip
1.25 milijono tonų pesticidų. 
Per 365 dienas žmonija su
pleškina 2,7 milijardus tonų 
anglies ir 1,7 milijardo tonų 
naftos. Dėl viso to sunaikina
ma 10 milijardų tonų mūsų 
žemę gaubiančio deguonies.
• Kalbėti itin naudinga— 

tvirtina JAV Ohio valstijos 
psichologijos instituto profe
sorius Williams. Nekalbūs 
žmonės, profesoriaus nuomo
ne, labiau jaudinasi dėl įvai
riausių sukrėtimų, jiems ne
prasiveržia susikaupusi ener
gija. Ir todėl . . . pirma laiko 
pasensta. Beje, gražiosios ly
ties atstovės, daugiau kal
banti žmonijos dalis, išties 
gyvena ilgiau.

Gimtinė
Čia balčiausias 
Sodų baltumas 
Ir žaliausia žolė, 
Čia skambiausios 
Lakštingalos krūmuos 
Ir kvapniausi 
Viržiai šile.

Vyturėlių giesmė 
Šimtabalsė, 
Atsitrenkusi 
Saulės varpan, 
Kelia, žadina 
Rytą anksčiausiai 
Ir išlydi darban.

Čia ilgiausiai 
Netilsta
Pabaigtuvių daina. 
Laimingiausias, 
Kuris čia užgimsta, 
Čia taurė
Vaišingumo pilna . . .—

Juk tai Tu čia, 
Manoji gimtine, 
Kaip motulė sava, 
Nors kapojo, 
Nors degino, mynė, 
Bet, kaip buvus, 
Likai Lietuva.

V. Laužikas

IŠ JAV LIETUVIŲ 
SPAUDOS ISTORIJOS

Nebe toli įžymi Amerikos 
lietuvių istorijos sukaktis- 
šimtas metų nuo pirmojo 
JAV lietuvių laikraščio “Ga- 
zietos lietuviškos” (1879 m.) 
pasirodymo. Augant lietuviš
kų laikraščių skaičiui, ypač 
nuo 1884 m., ryškėjo ir gilėjo 
jų klasinis politinis susiskir
stymas. Kartu brendo ir kiti 
teoriniai bei praktiniai žur
nalistikos reikalai.

Jau nuo XIX a. pabaigos 
itin aktualūs darėsi laikraš
čių leidimo, žurnalistų eti
kos, jų darbo ir sąlygų, pra
gyvenimo klausimai. Juos 
mėginant spręsti iškilo su
manymai burti JAV lietuvių 
laikraštininkus į tam tikras 
draugijas, rengti redaktorių 
ir leidėjų suvažiavimus. Apie 
tokių draugijų ir suvažiavi
mų projektus plačiai rašoma 
Vilniuje einančiame leidinyje 
“Bibliotekų darbas” (1978, 
Nr. 2)

Broniaus Raguočio straips
nyje nurodoma, kad pirmieji 
mėginimai burti JAV lietu
vių laikraštininkus į vadina
mas draugystes (draugijas) 
susiję su “Lietuviškojo bal
so” laikraščiu. 1885 m. įkur
tas šis laikraštis buvo lei
džiamas “Lietuvos mylėtojų 
draugystės,” paskui pavadin
tos “Lietuviškojo balso” 
draugyste. Jis spietė to leidi
nio šalininkus, rėmėjus ir 
bendradarbius. Vėliau jau ir 
kiti JAV lietuvių laikraščiai 
buvo leidžiami tam tikrų 
draugijų ir komitetų.

Specialesnius, jau daugiau 
žurnalistinius tikslus turėjo 
1892 m. Plymouth, Pa. įs
teigta “Rašliaviška draugys
tė.” Ją įkūrė “Vienybės lie
tuvninkų” laikraščio šalinin
kai, daugiausia kunigai. 
Draugystė buvo užsibrėžusi 
sukurti “luomą lietuviškų li
teratų ex professo, kurie 
vien tik iš literatūros duoną 
valgydami, galės kaipo spe
cialistai išsilavinti ant tos 
dirvos, ir tokiu būdu prisidė
ti prie pakėlimo mūsų rašlia
vos.” Iš draugystės narių su
rinktais pinigais buvo apmo
kami minėto laikraščio ko
respondentai, jų tarpe rašę 
iš Lietuvos.

Ir “Lietuviškojo balso,” ir 
“Vienybės lietuvninkų” įs
teigtos draugystės buvo vie
tinio pobūdžio ir siekė palai
kyti tam tikros ideologinės 
srovės žurnalistus.

Didelį rūpestį JAV lietu
viams kėlė tarp laikraščių 
įsiliepsnojančios diskusijos, 
kurios dažnai peržengdavo 
elementarius etikos reikala
vimus, įgydavo šiurkščią ne
korektišką formą. Tokios 
diskusijos ir polemikos prasi
dėjo jau tarp pirmųjų lietu
viškų laikraščių (“Unijos” ir 
“Lietuviškojo balso,”), o to
lydžio vis dažniau išvirsdavo 
į pagiežingus, ambicingus 
barnius. Į laikraščius plūste 
plūsdavo įvairios “asabiškos 
korespondencijos.” Brendo 
būtinas reikalas bent kiek 
aptvarkyti laikraščių tarpu
savio santykius.

Svarstant šiuos “negeisti
nus apsireiškimus laikraštys
tėj” iškilo laikraštininkų, 
tiksliau, redaktorių ir leidėjų

Balandžio 25 dieną mirė 
mokslininkas Thomas Wyatt 
Turner, sulaukęs 101 metų 
amžiaus. Jis buvo gimęs Ma
ryland valstijoje. Jo specia
lybė buvo aplinkos įtaka į
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suvažiavimo klausimas. 1901 
m. gegužės mėn. “Saulės” 
laikraštis ir pasiūlė “ant pa
šalinimo užgimusių dabar 
laikraščiuose erzinimų ir vai
dų, susivažiuoti lietuviškų 
laikraščių išleistojams ir re
daktoriams ir padaryti kokią 
nors sutartį.”

Tačiau tuo laiku šis pasiū
lymas plačiau nebuvo išgirs
tas ir palaikytas. Iš esmės jis 
liko beveik nepastebėtas. B. 
Raguočio straipsnyje pažy
mima, kad tokio laikraštinin
kų suvažiavimo idėja per ke
lis kartus dar buvo kelta 
1903, 1904 metais. Daugiau 
balsų dėl suvažiavimo pasi
girdo 1906-1907 m. Šį klausi
mą pajudino ir Lietuvių so
cialistų sąjungos (LSS) orga
nas “Kova” (1907, n. 3). Jis 
rašė, kad vertėtų Amerikos 
lietuvių redaktoriams su
šaukti suvažiavimą ir nusta
tyti tam tikras publicistikos 
formas.”

Praktiškai JAV laikrašti
ninkų suvažiavimo reikalai 
pradėjo spręstis į 1909 metų 
pabaigą. “Kataliko” laikraš
čio atnaujintam pasiūlimui 
dėl suvažiavimo pritarė įvai
rių idėjinių ir politinių srovių 
leidiniai. Jie kėlė įvairius pa
siūlymus ir pageidavimus dėl 
suvažiavimo ir jo darbų tvar
kos bei tematikos. Straips
nyje konkrečiai išdėstyti tie 
laikraščių ir korespondentų 
pasiūlymai. Jų tarpe ir dėl 
laikraštininkų organizacijos 
(Publishing Association) įkū
rimo.

Nuomonės dėl šios organi
zacijos pobūdžio ir krypties 
smarkiai skyrėsi. Antai, 
LSS leidinys “Kova” abejo
jo, ar tikslinga steigti tokią 
organizaciją, kuri vienytų 
įvairių ir iš principo skirtin
gų idėjinių srovių laikraš
čius. Ir kai kurie kiti laikraš
čiai buvo kritiškai nusiteikę 
norimos įkurti organizacijos 
atžvilgiu. Jie abejojo, kad 
įvairių srovių laikraštininkai 
sugyventų vienoje draugijo
je. Beje, kaip parodė gyveni
mas tokie būkštavimai pasi
tvirtino.

Svarstant suvažiavimo 
darbotvarkę, siūlyta į ją 
įtraukti gan daug ir įvairių 
klausimų. Ir apie žurnalisti
nę etiką, ir apie žurnalistų 
buitį, jų materialinę padėtį, 
ir apie “apgarsinimus,” ir 
pan.

Pagaliau 1910 m. vasario 
mėn. laikraščiuose buvo pa
skelbta suvažiavimo progra
ma. Pagal ją, suvažiavime 
numatyta aptarti klausimai 
suskirstyti į “Leidėjų skyrių” 
ir “Redaktorių skyrių.” Ir 
viename, ir kitame skyriuje 
buvo numatyta svarstyti 
daugiau kaip 10 įvairių temų. 
Jos daugiausia lietė žurnalis
tinės, apskritai spaudos eti
kos dalykus.

JAV lietuvių laikraštinin
kų pirmasis suvažiavimas 
įvyko 1910 m. kovo 17-18 
d. d. Brooklyne. Jame buvo 
įkurta Lietuvių spaudos 
draugija Amerikoje. Jos pa
skutinysis—septintasis—su
važiavimas surengtas 1924 
m. L. Antanaitis 

žmogų sritis. Jis buvo juodos 
rasės tėvų sūnus. Nuotrau
koje (kairėje) mokslininkas 
Turner kalbasi su žymiu 
Amerikos Komunistų parti
jos veikėju James Jackson.
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NUOTRAUKOMIS
Nuotraukomis atsiminimai iš smetoninio 

fažizmo siautėjimo laikų lietuvoje
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VICTIMS OF FASCIST TERROR IN LITHUANIA
LIETUVOS FAŠISTINIO TERORO AUKOS

LES VICTIMES DE LA TERREUR FASCISTE EN LITHUANIE

A VICTIM OF FASCIST TERROR 
IN LITHUANIA

LIETUVOS FAŠISTŲ TERORO AUKA 
UN VICTIME DE LA TERREUR EASCISTE 

EN LITHUANIE

STASYS KAZYS KLAUDIJA JONAS ANTANAS
ALIŠAUSKAS GIEDRYS KRASTINAITĖ MIŠKINIS ENDRJUŠKA

Nužudytas Sušaudytas Nukankinta Nužudytas Nukankintas
19 rugp., 1929 27 gr., 1926 31 rugp., 1929 23 vas., 1928 23 spal., 1928

A VI.CTIM OF FASCIST TERROR 
IN LITHUANIA

LIETUVOS EAŠ'STŲ TERORO AUKA

UN V l( TIM E DE LA TERREUR E A SCI ST E 
EN LITHUANIE

J uozas Karčiukait is

Juozas Gustaitis
Čia Juozas Gustaitis guli Veiverių rinkoje, 

toje pačioje vietoje, kur fašistai jį nušovė. Tai 
įvyko 1936 metų 16 vasario dieną, kuomet 
apylinkės ūkininkai susirinko paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbimą.

Juozas Karčiukai!is buvo fašistu policijos 
peršautas per krutinę kuomet Suvalkuos ūki
ninkai 1935 meims užprotestavo prieš sunkius 
mokesčius

Apie Kidulius, Šiaudinę,
Karališkių Kaimeli

KAULŲ SUAUGINIMO 
METODAS

Žemė jų, o jie žemės 
tikrai nesuvytę!

Ant gražios kalvos išsidės
tęs Pabutkalniuko kaimelis. 
Sako, seniau čia didelio kai
mo būta, o dabar vos kelios 
trobos belikę—vis Dobro
volskiu.

Senokai atgulė į kapus se
nieji Dobrovolskiai, o ant 
kalvos liko keturi broliai, ke
turios atžalos. Antanas tebe
gyvena senojoje sodyboje, 
jaunesnieji—Stasys ir Bro
nius, šalia susirentė naujus 
namus. Tik vyriausias, Alek
sas, įsikūrė tolėliau, pakalnė
je.

Visiems Dobrovolskiams 
būdingas darbštumas, žemai
tiškas pastovumas. Juk ne 
visada buvo taip gera gyven
ti, kaip dabar, visokių laikų 
buvo. Nemažai kaimynų pa
kėlė sparnus, kaip tie paukš
čiai, ar paliko Pabutkalniuko 
kalvą. O jie, keturi broliai, 
atkakliai, kantriai dirbo ir 
tikėjo: žemė jiems atsilygins.

Šitą tiesą broliai suvokė 
dar jauni būdami, kai ūkiuo
se darbadieniai liesi buvo. 
Jaunėlis brolis Bronius prisi
mena: “Kai visi keturi metų 
uždarbį vežiman bandyda
vome sudėti—netilpdavo.
Kaimynai net pavydėti ėmė. 
Iš kur, sako, tiems Dobro
volskiams ir neša aitvarai 
grūdus! O mes gerai žinojom 
savo paslaptį, tėvų įskiepy
tą: dirbk ir turėsi.”

Neturėjo galimybių senasis 
Dobrovolskis sūnų į mokslus 
leisti, tačiau Stasiui per di
džiausius vargus 6 skyrius 
pavyko užbaigti. Nuo 
1946-ųjų jis tapo Junkilų 
apylinkės Tarybos sekreto
riumi, o vėliau ir pirmininku. 
Susikūrus pirmajam kolū
kiui, Stasys dar ir jo buhal
teriu dirbo. 1962 metais pa
naikinus Užvenčio rajoną, 
neliko ir Junkilų apylinkės, 
kurioje Stasys pirmininkavo. 
Pasiliko jis tada gimtajame 
kolūkyje visam laikui. Jau 
15 metų darbuojasi Stasys 
Pabutkalniuko penimų galvi
jų fermoje kartu su jauniau
siu broliu Bronium. Per tą 
laiką Stasio krūtinę papuošė 
Garbės ženklo' ordinas, Bro
nius tapo Liaudies ūkio pa
siekimų parodos laureatu.

Vyresnieji broliai Aleksas 
ir Antanas—laukininkai. Ir 
jų rankos brigadai tebėra la
bai reikalingos.

“Naujo kelio” kolūkio pir
mininko Zenono Adomaičio 
kabinete puikuojasi darbo 
pergalių simboliai—rajoni
nio, respublikinio, sąjunginio 
1976 m. socialistinio lenkty
niavimo nugalėtojų raudono
sios vėliavos. Tose vėliavose 
visų ūkio dirbančiųjų, o jų 
tarpe ir svarus keturių bro
lių Dobrovolskiu, indėlis.

R. Mikalčius

Bronius Mackevičius

Jais ir jomis didžiuojasi 
visa Lietuva

Sekmadienį, balandžio 16 d. Vilniaus Vingio parke įvyko 
dienraščio “Tiesa” suruoštos bėgikų lenktynės, kuriose 
dalyvavo penki šimtai jaunų vyrų ir moterų.

LAIMĖTOJOS IR LAIMĖTOJAI PRIZŲ

R. Surplytė R. Švilpa D. Meidutė

R. Viršilovaitė R. Jakimavičius

okalbis su sūnumis

Š] kartą noriu trumpai pa
pasakoti apie Šakiu rajono 
Kidulių gyvenvietes praeity. 
Dauguma daviniu surinkti iš 
įvairių dokumentų, niekur 
neskelbtų.

Kidulių vardas pirmą kartą 
istorijoje paminėtas 1559 
metais Valavičiaus “Lietu
vos girių aprašyme.” Tada 
Kiduliai buvo Karališkas kai
mas, priklausęs Jurbarko 
dvarui, įkurtas Jurbarko gi
rios srityje. 1670 m. Kidu
liuose pastatyta mūrinė kop
lyčia, o 1685 m. yra statytas 
mūrinis rūmas. Švedams už
puolus Žemaitijų, Kiduliuose 
gyveno Žemaičių vyskupas 
Jonas Jeronimas Krišpinas 
Kierkšteinas. Jis bijojo šve
dų, todėl apsigyveno savo tė
vo dvare Kiduliuose, netoli 
Prūsijos sienos, kad švedams 
persikėlus į Zanavykiją per 
Nemuną iš Žemaitijos, galė
tų lengvai išvažiuoti į Prūsi
ja.

Kaip rodo pavardė, vysku
pas buvo vokiečių kilmės, 
bet buvo gimęs Žemaitijoje. 
Tai buvo 1705-1708 m.

Trys gyvenvietės Kiduliai, 
Šiaudinė ir Kaimelis yra gre
ta ir jų istorija susipina. Kai
melio kaimas taip pat pirmą 
kartą paminėtas Valavičiaus 
“Lietuvos girių aprašyme” 
1959 m. 1685 m. čia pastaty
ta koplyčia, vėliau bažnyčia 
ir tapo Kaimelio parapija. 
1737-1739 m. Kaimelyje gy
veno kitas Žemaičių vysku
pas Juozapas Mikalojus Kar
pis.

Kidulių dvare gyveno Na
poleono (prancūzų) nugalėtas 
prūsų karalius Fridrichas 
Vilhelmas III iki buvo 1807 
VII. 9 padaryta tarp prancū
zų ir prūsų taika Tilžėje. Ki
dulių dvaro sode F. Vilhell- 
mas III susitiko su Rusijos 
caru Aleksandru I.

1860 m. grafas Benediktas 
Tiškevičius, Kaimelio savi
ninkas, pastatė naują medinę 
bažnyčią Kaimelyje, kuri

1885 m. Konsekruota.
1905 m. XII.28 d. Rusijos 

revoliucijos atgarsiai pasie
kė Kidulius. Valstiečiai, įtū
žę ant caro valdininkų, užė
mė valsčiaus valdybą, sunai
kino carų portretus, sudegi
no mobilizacijos dokumen
tus, paskolų-santaupų kny
gas, pareikalavo valsčiaus 
raštus rašyti lietuvių kalba.

Istorijos šaltiniuose mini
ma, kad Šiaudinėje XVI am
žiuje buvo statomi upių lai
vai. Nuo seno čia veikė pra
džios mokykla. Yra sūrių ga
mykla.

Kiduliai—valsčiaus, dabar 
apylinkės centras. Tarpuka
rio laikotarpiu čia buvo val
stybinis ūkis, dabar tarybi
nis ūkis, kuriam priklauso 
Karališkių, Kaimelio, Kidu
lių, Limantų, Judrių, Buni- 
kių, Sutkių, Jokeliškių, Ku- 
karškės, Šiaudinės ir Palan- 
kinės kaimų žemės. Kidu
liuose yra vidurinė mokykla, 
Kaimelyje—kultūros namai.

Greta Kaimelio yra mano 
gimtasis Karališkių kaimas. 
Kaip pasakoja seneliai, šio 
kaimo gyventojai nėjo bau
džiavos, buvo laisvi ir pri
klausė Karaliui. Dėl to ir 
Kaimo pavadinimas Karališ- 
kiai, atsieit Karališki valstie
čiai. Gal būt, kaimo pavadi
nimui turėjo įtakos ir tai, 
kad jis buvo prie Karaliaus 
girių. Kiti pasakoja, kad šia
me kaime nakvojęs Karalius 
valstiečio pirkioje. Naktį la
bai verkęs valstiečio naujagi
mis vaikas. Karalius pasigai
lėjęs vaiko ir atleidęs Kai
miečius nuo baudžiavos, o 
Kaimas likęs pavadintas Ka- 
rališkiais. Dar kiti sako, kad 
šiame kaime Karalius pietus 
valgęs ir po to kaimą pavadi
nę Karališkiais. Atrodo, pir
masis aiškinimas teisingiau
sias. Kaip ten bebūtų, šio 
kaimo pavadinimas surištas 
su Karalium, šio kaimo val
stiečiai buvo nuo baudžiavos 
laisvi. Kęstutis Balčiūnas

Japonijoje dr. Kųbota su 
savo kolegomis sėkmingai 
naudoja elektrolitus kaulams 
suau ginti. Prie medžiagų, 
kurios lengvai tampa elek
trolitais, priklauso ir fluoro 
polimeras teflonas (kad teflo
no plėvelė įgautų elektrolito 
savybių, ji paveikiama dide
liu slėgimu)

Kaip susidaro kaulo audi
nys, veikiant elektros srovei, 
nėra visiškai išaiškinta, ta
čiau manoma, jog elektra 
skatina antkaulio suaugimą 
ir kitų audinių kaulėjimą ar
ba tų audinių ląstelių pakeiti
mą kaulėti. Elektros srovė 
veikia ląstelių dalijimąsi. Dėl 
to gali tikti įvairioms kaulų 
ligoms gydyti.

Susivienijimo modeliuotoja 
G. Janutytė demonstruoja 
naujos avalynės pavyzdžius.

A. Sabaliausko nuotrauka

Vilniaus Eidukevičiaus 
odos avalynės įmonių susi
vienijimo kolektyvas pradėjo 
gaminti vaikišką avalynę pa
vasario ir vasaros sezonui. 
Prekybos tinklui bus patiek
ta daugiau kaip 30 naujų 
modelių.

Naujus avalynės fasonus 
paruošė susivienijimo specia
listai. Jiems padėjo ir tėvai. 
Vaikų darželiuose, mokyklo
se, buvo organizuotos naujų 
avalynės modelių parodos, 
kuriuos galėjo įvertinti vai
kai ir tėvai, auklėtojai ir 
mokytojai.

Jaunos dienos gavėnių nežino: 
Nori verk, nori — ūžk ir dainuoki. 
Pigų, tirštą kaip kraujas vyną 
Tarpuvartėj geria berniokai.

Mums, pražilusiems, pikta. Ir gera 
Paklausyt, kaip gitaros rauda. 
Gera jausti, kad nuosėdos karo 
Į dainas jų gėlos neįleido.

Skrydžio aukštį kritimais išbandę, 
Mes negalim jaunais netikėti. 
Pigų vyną ir džiaugsmą jiems šiandien 
Arba ryt
Teks skausmu apmokėti.

Mus likimas skaudžiau išmėgino.
Bet sūnums to priminti neverta.
Ne! Net pauzėm rūsčiuos atminimuos
Mes nenorim jų džiaugsmo apkartina

Veltui nieko jaunystėj negavę,
Norim kitko —
Tikėti ir laukti,
Kad darbais ir akiračiais savo
Gražesni už mus sūnūs išaugtų.

Ir kad dainą mūs, dususią dūmuos, 
Jie pakėlę savaip, bet —- pratęstų.
Ir kad visko, kas buvo brangu mums, 
Tarsi kamščio pigaus nenumestų.

Nes kitaip:.. Kariui mirti geriau jau, 
Negu to, ką padarė, gailėtis.
Ne! Ne tam buvo lieta tiek kraujo, 
Kad portveinas tarpuvartėj lietus.

* let jei galėčiau...
\

Ištvėrę po kruša kartečių, 
Mes bijom smulkmenų skaudžių. 
Net jei galėčiau, 
Nenorėčiau 
Kartoti kelio nuo pradžių,

Nes vis dar graužiuos — man reikėjo 
Gyvent stambiau, gražiau, skambiau. 
Tikėt labiau, negu tikėjau, 
Rašyt karščiau, negu rašiau.

Ugny apdegę, nekraujuotų 
Jau senos žaizdos praeities. 
Ir negailėčiau aš dienų tų, 
Kurių negalima pratęst.

Sutaptų sąžinėje ribos
Tarp to, ko troškau ir daviau. 
----------- Bet ar, pasiekus tobulybės, 
„Esu" netaptų man — „buvau"?

Ne, negalėčiau jau be karčio 
Kartoti savo praeities.— 
Paparčio mitas 
Širdį verčia 
Ieškot žiedų jo 
Per naktis.

S. Dzimidas

A. Šarpnickytė A. Muliarčikas R. Trakymas

L. Balkauskaitė B. Sablevičiūtė A. Grilešelis

V. Antanavičius S. Batutienė K. Barčius

Dailės savaitė Kaune
Į tradicinės Dailės savaitės 

dienas aktyviai įsijungė Kau
no dailininkai. Pirmą dieną 
jie organizuotai atėjo prie 
Vladimiro Lenino paminklo 
ir padėjo gėlių. Po to pager
bė mirusius kūrybos drau
gus.

Nemažas būrys kauniečių 
tapytojų visą savaitę darba
vosi Spalio 50-mečio dirbti
nio pluošto gamykloje. Vieni 
tapė įmonės aplinką kiti dar
bo ritmą, treti pirmūnų ir 
darbo veteranų portretus. 
Savaitės pabaigoje buvo su
rengta įmonėje naujai nuta
pytų kūrinių paroda, kurią 
pluoštiečiai susidomėję ap
žiūrinėjo.

Gausiai susirinko kaunie
čiai meno mėgėjai balandžio 
15 d. į skulptorių dirbtuvę 
susipažinti su nelengvu tos 
kūrybos darbu. Vėliau Kau
no visuomenė tęsė pažintį su 
miesto tapytojais Muzikinia
me ir Dramos teatruose, Fil
harmonijos salėje, 36-oje 
profesinėje technikos moky
kloje surengtose parodose, 
kuriose buvo eksponuojami

nauji V. Juškūnės, A. Kaz
lauskaitės, M. Mildažytės- 
Kulikauskienės, S. Stakaus- 
ko ir kitų minėtų dailininkų 
darbai.

Tačiau visų daugiausia su
plaukė kauniečių į Dailės sa
loną (Rotušės aikštė 27), kur 
buvo surengta Kauno daili
ninkų kūrinių paroda-mu
gė.

Dailės savaitės proga gru
pė kauniečių menininkų buvo 
išvykę į Jurbarką, kur susiti
ko su rajono darbuotojais, 
moksleiviais, Smalininkų ta
rybiniame ūkyje-technikume 
surengė dailės vakarą.

“Santakos” kino teatras sa
vaitę laiko rodė filmus apie 
dailę ir dailininkus ir tuo paį
vairino tradicinių renginių 
programą.

Balandžio 18-ąją Kauno 
meno darbuotojų namuose 
įvyko baigiamasis Dailės sa
vaitės vakaras, kuriame dai
lininkai aptarė vykusius ren
ginius, pasidalyjo mintimis, 
kaip toliau stiprinti meno ry
šį su gyvenimu ir visuomene.

Vandalinas Junevičius
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KANADOS ŽINIOS

TRUMPAI APIE VISKĄ
Montrealio lietuviu SDPD 

susirinkimas įvyko balandžio 
8 dieną. Jame dalyvavo ne
mažas narių skaičius. Pirmi
ninkas J. Vilkelis paprašė 
pagerbti atsistojimu miru
sius draugijos narius iždinin
ko žmoną Virbalienę ir Mace
lį. Vicepirmininkas J. Brak- 
nys pateikė pranešimą apie 
ligonis. Ekskursijos į Tarybų 
Lietuvą vadovė J. Vilkelienė 
prašė vykstančius atvykti į 
stotįjįorą valandų prieš išvy
kimą.

Trumpai apdiskusavus 
kuopos ir baliaus reikalus, 
pirmininkas pranešė, kad 
sekantis susirinkimas bus 
paskutinis prieš atostogas 
(vakacijas) ir įvyks gegužės 
13 dieną, o po atostogų pir
mas susirinkimas įvyks rug
sėjo 9 dieną.

♦ ♦ *
Toronto General ligoninėje 

mirė dr. Charles Herbert 
Best, sulaukęs 79 metų. 
Kaip žinia, velionis buvo iš
radėjas nuo cukrinės ligos 
vaistų—insulino. Deko jo iš
radimo visame pasaulyje 
tūkstančiams žmonių sumaži
no skausmus ir prailgino gy
venimą. Jo mirtis didelis 
nuostolis žmonijai.

♦ * *
Ethnic grupių konferenci

joje Kvibeke dalyvavo 150 
delegatų. Konferencijoje 
taipgi dalyvavo provincijos ir 
federalinės valdžios minist
rai. Federalinės valdžios mi
nistras M. Lalonde Kvibeke 
gyvenantiems naujiems ka
nadiečiams patarė būti drau

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Elena Virbalienei
1978 m. balandžio 1 d.

Reiškiame gilia ir nuoširdžia užuojauta vyrui 
Stasiui, sūnums Viktorui. Tomui, Juozui. Jonui: 
taip pat keturioms sesutėms. Visi pažįstami ir 
draugai liūdime netekę geros draugės. Elenute. 
ilsėkis ramiai, mes Tavęs nepamiršime.

J. J. Vilkeliai
K. A. Juškai 
P. J. Teleniai
J. E. Petrauskai 
J. N. Narusevičiai
J. N. Brakniai 
B. M. Šalčiūnai 
A. A. Mikuliai 
V. F. Jotkai 
H. J. Macikai 
E. K. Radeckai
K. A. Keršiai 
J. S. Čičinskai 
J. A. Lesevičiai 
P. M. Petrauskai 
A. S. Naginioniai 
J. E. Urbonavičiai 
T. E. Šarskis
M. A. Paragiai 
J. E. Baršauskai
A. J. Taparauskai 
T. A. Kreiviai
J. M. Skinkiai 
J. A. Zenkai 
J. P. Skripkai
B. S. Valatkai
A. E. Monkevičiai
L. P. Kisieliai
M. Bunienė 
P. Botyrius 
A. Šnaideris
O. Veršinskienė 
E. Vilkis 
J. Stukas 

giškuose santykiuose su 
prancūzų tauta.

* * *
Montrealio dienraštyje 

“Star” balandžio 1 dienos 
laidoje anglų tautybės inte
lektualai David Pine, David 
Levine, Robert Dean, Ran
dall Richmond, McGill uni
versiteto profesorių, kolegijų 
mokytojų, studentų ir unijų 
lyderiai pareiškė, kad Parti 
Quibecois stato teisingus rei
kalavimus prancūzų tautai ir 
kultūrai išsaugoti.

* * *
1935 metais Kanadoje bu

vo 6,848 mylios asfaltuotų 
kelių, o 1973 m. jau 85,098 
mylios; aliejaus ir natūrali
nių dujų apšildymui gyven
viečių ir pramonės reikalams 
vambzdžių ilgis buvo 1,158 
mylių, o šiandien jau 34,431 
mylia.

Kanadoje 1940 metais pa
vienių mažų po 124 akrų ir 
didesnių farmų buvo 732 — 
900, o 1970 m. liko tik 366- 
100, kurių dydis po 463 ir 
daugiau akrų. Šios statisti
kos sako, kad Kanadoje 
smulkiosios farmos greitoje 
ateityje išnyks.

* * *
Šiandien Kanadoje 48 pro

centai šeimų turi baltinių 
džiovinimui elektros mašinas 
(clothing dryers), 15 procen
tų šeimų turi virtuvėse puo
dams, lėkštėms ir kitokiems 
maistui naudojamiems įran
kiams plauti automatiškas 
mašinas (dishwashers) ir 
daugelį kitokių moderniškų 
patogumu gyvenimui paleng

S. Pečiulaitis
M. Matusevičienė
V. O. Verbylai
S. F. Spaičiai
M. A. Kavaliūnai
J. P. Taruškai
J. M. Novikai
M. M. Laurinaičiai
H. P. Vitai
M. J. Šarskiai
J. A. Kaušylai
J. V. Knistautai
L. A. Rubinovichiai
A. J. Vaitiekūnai
A. E. Jugalavičiai
H. J. Kurylai
F. A. Šiuplevičiai
J. V. Venskaičiai
A. A. Norkeliūnai
L. Skripka
E. Juraitienė
J. Tamosonienė
M. Janušienė
N. Venskaitienė su dukra
K. Jurgutienė
V. Vekterienė
M. Cekaitienė
M. Tamkevičiene
S. Petronienė
J. Arisonienė
M. Kaušpėdienė
P. Bendžaitienė
K. Lukošius
B. Kvietinskas

vinti. Tai atsiekta dėka to, 
kad didžioji karo audra nepa
lietė šio kontinento. Bet jei
gu kiltu trečias pasaulinis 
karas, tai, sulyg šių dienų 
karo technikos, yra galimy
bių, kad ir mūsų moderniš
kus miestus paverstų griuvė
siais. Todėl šiandien visų pa
reiga kovoti, kad trečias pa- 
saųlnis karas nekiltų.* * *

1977 metais Kanadoje su
bankrutavo 1,050 įvairių biz
nių (verslų). Jų vertė — 
$1289 milijonai!* * *

Kanados 4 didieji bankai 
gavo nuo unijų, religinių in
stitutų, studentų organizaci
jų grąsinimus, kad ištrauks 
iš jų savo įdėlius, jei jie ne
sustos skolinę pinigus South 
Afrikos baltųjų režimui. Re
zoliucijose sakoma, kad Ka
nada skolinasi pinigų užsie
nyje ir moka didelius nuo
šimčius, o Kanados bankai 
skolina užsienio fašistiniams 
režimams pinigus labai ma
žais nuošimčiais. Valdžia tu

KANADOS PREMJERAS
KALTINA ALIEJŲ

Premjeras Trudeau kalbė
damas New York mieste ko
vo 22 d. skaitlingam susirin
kimui Amerikos finansinin
kų, priminė, kad Kanadoje, 
kaip ir JAV finansines bėdas 
sukėlė aliejų (naftą) ekspor
tuojančios šalys. Jis mėgino 
įtikinti finansierius, kad Ka
nados ekonominė padėtis ge
rėja (Kanada nori gauti 700 
milijonų dolerių paskolą 
JAV).

Panašiai aiškina ir dolerių 
vertės puolimą ir per spaudą 
ir per radija. Duoda įspūdį, 
kad visas bėdas sukėlė arabų 
šalys.

Ką gi sako kiti specialistai? 
William E. Simon, buvęs 
JAV iždo Sekretorium 1974- 
77 m., atsakydamas į klausi
mus “U. S. News & World 
Report” (balandžio 24 d.) re
porteriui, sakė: “. . . Jeigu 
naftos importas yra priežas
timi dolerių vertės puolimo, 
tai pasakykite man, delko 
Šveicarija, Japonija, ir Vo
kietija, šalys, kurios impor
tuoja visą jiems reikalingą 
naftą 100 procentų (JAV ir 
Kanada importuoja tik dali
nai, A. G.), turi vienas iš 
stipriausių valiutų pasaulyje, 
kuomet doleris yra vienas iš 
silpniausių? Tikra problema 
su doleriu yra ta, kad mes 
spausdiname jų per daug. 
Kuomet prigamini per daug 
ko nebūt, vertė eina žemyn. 
Niekas nenori laikyti dole
rius kuriuos nuvertina pati 
šalies valdžia.”

Čia Kanadoje vis tik karto
jama kasdien, kiek kanadiš- 

Montreal, Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinės Dr-jos 1978 metų Valdyba

Iš Kairės (sėdi) Pirmininkas Jonas Vilkelis. Prot.
sek. Janina Vilkelienė. Vice Pirm. Jonas Braknis.

Stovi iš Kairės: Iždininkas Stasys Virbalas, vai. 
narys Juozas Naruševičius. Finansų sek. Jonas 
Telenis ir vai. narys Juozas Petrauskas.

Užkviečiame narius ir svečius dalyvauti ruošia
mam draugijos Baliuje minint 50 metų Gimtadieni, 
kuris įvyks Gegužės (May) 20 d. 7 vai. vak.

Šv. Kazimiero salėje, 3426 Parthenois St.
Bus skanių valgių, gėrimų, laimėjimų ir gera 

muzika.
Lauksime. Valdyba

rėtų tai uždrausti.
* * *

Ligi šiol Kvibekas kasmet 
pirkdavo vyno iš South Afri
kos už $160,000 sulyg libe
ralų valdžios padarytą sutar
tį. Dabar Kvibeko seimelis 
uždraudė pirkti vyną South 
Afrikos Respublikoje, jeigu 
ji neduos lygių teisių juodie
siems gyventojams.

Bravo, Levesque!
* * *

Kvibeko mokyklų tvarky
mas yra katalikų ir protesto- 
nų rankose. Ateinantiems 
metams ruošiamas įstatymus 
perimti mokyklas į valdžios 
rankas. Mokyklose nebus 
dėstoma jokių religijų. Taip 
pat valstybė nerems privati
nių mokyklų. Mokslo lygį pa
kels į aukštesne pakopą, su
taupys daug bereikalingų iš
laidų vaikų vežiojimui į mo
kyklas. Bet gražon Party 
Quebecois užsitrauks dvasi
ninkų pyktį. Ta proga, žino
ma, pasinaudos liberalai ar 
konservatoriai sugrįžti val
džion. B. Kvietinskas

kas doleris yra pigesnis už 
amerikonišką, bet ir ameri
koniškas eina žemyn. Tai tik
ras dolerio vertės puolimas 
nuslepiamas.

Štai “The Financial Post” 
(balandžio 15 d.) įdėjo paly
ginimą su kitų šalių valiuto
mis: “Per dešimts metu Ka
nados dorelis nupuolė žemiau 
Tarybų Sąjungos valiutos 
35%, žemiau Belgijos 65%, 
žemiau Japonijos 72%, že
miau Vakarų Vokietijos 
108%, žemiau Šveicarijos 
147%.”

Labai gaila, kad nei Kana
dos premijeras, nei buvęs 
Amerikos iždininkas nepasa
ko savo žmonėms, kad 
spausdina dolerių perviršį, 
kad galėtu pigiais doleriais 
apmokėti brangius karo lėk
tuvus, tankus ir kitą nenau
dinga gamybą.

Visgi atsiranda vis daugiau 
žmonių, kurie supranta, kad 
Tarybų Sąjungos pasiūlymas 
sumažinti ar bent apriboti 
ginklavimąsi yra tikrą išei
tis.

Kanados atsargos Majoras 
Generolas Frederick S. Car
penter, kalbėdamas per tele
viziją (kovo 29) ant “Watson 
Report,” sakė: “Pirkimas vo
kiškų tankų ir amerikoniškų 
karo lėktuvų neduos mums 
jokios pridedamos apsaugos.

Mes esame kaimynai su 
Tarybų Sąjunga ir JAV, mū
sų politika turėtu būti steng
tis būti gerais kaimynais ir 
vieniems, ir kitiems.”

Al. G rinkus

Draugystė—draugų šiluma
Sugrįžus iš kelionių

. P. VENTA

Prie Lietuvių Piliečių Klubo salės. Stovi iš dešinės Stasys 
Kusmickas, Wolteris Žukas, Adelė Pakalniškienė ir Povilas 
Venta.

Be draugų gyvenimas būtų 
labai nuobodus ir neįdomus. 
Draugai žmogui turi ypatin
gą reikšmę. Žmogus turi su 
kuo nors pasikalbėti, išreikš
ti savo jausmus, pasiskųsti 
gyvenimo sunkumais, ar pa
sidalyti džiaugsmais, organi
zacijų reikalais ir t. t. Praei
tą rudenį abu su Nele lankė
mės Tarybų Lietuvoje. Ten 
susitikome daug gerų drau
gų, mus priėmė kaip tikrus 
savo brolius bei seseris, pa
važinėjo po visą Lietuvą, 
daug pamatėme. Visur 
mums parodė didelį nuošir
dumą. Širdingas ačiū jums, 
draugai.

Sugrįžęs iš Lietuvos turė
jau reikalų aplankyti šiltąją 
Floridą. Žinau, kad ten gy
vena daug gerų laisviečių ir 
mano asmeniškų draugų. Va
sario viduryje palikau New 
Yorką, šalčio ir sniego taip 
sukaustytą, jog buvo sunku 
automašiną gatvėmis važinė
ti.

Už poros valandų orlaivis 
nusileido Tampa, Fla. Išėjęs 
iš lėktuvo, radau manęs jau 
belankančius Verutę ir Pra
ną Budronis. Už pusvalan
džio pasiekėme Seminolą. 
Budroniai turi gražų namą, 
aplink kurį auga vaismedžiai- 
apelsinai ir grapefruitai. 
Taipgi visur žydi gėlės. Ve
rutė paruošė skanią vakarie
nę, o mudu su Pranu besikal
bant praleidome visą vakarą.

Ant rytojaus pietums 
draugai Budroniai pasikvietė 
keletą vietinių draugų. Susi
rinko M. J. Mileriai, A. P. 
Aleknai, B. J. Vaitkai, M. A. 
Raškauskai, A. S. Kuzmic
kai, A. Pakalniškienė, J. 
Stančikas. Buvo labai malo
nu su visais seniai matytais 
draugais pasimatyti ir pasi
kalbėti apie mūsų pažangią
sias organizacijas ir spaudą. 
Taipgi man buvo įdomu iš
girsti apie lietuvių veiklą St. 
Petersburge.

Pirmą dieną St. Peters
burge didelėje pažangiųjų 
lietuvių kolonijoje praleidau 
labai draugiškoje ir nuošir
džioje draugų kampanijoje. 
Labai didelis ačiū Verutei ir 
Pranui Budroniams.

Penktadienį vykstame į 
Lietuvių Piliečių Klubo salę, 
kur įvyks Dainos Mylėtojų 
Choro pamokos. Ten susipa
žinau su visais choristais. 
Reikia pasakyti, kad choras 
yra didelis ir vadovybėje 
energingos mokytojos Ade
lės Pakalniškienės ir prityru
sios akompanistės Helen Ja
nulytės labai gerai dainuoja.

Jau seniai buvau besima
lęs su Verute ir Valiu Sun
kais, buvusiais brooklynie- 
čiais. Abu gyvendami Brook- 
lyne buvo labai aktyvūs ir 
svarbūs judėjimo veikėjai. 
Mes jų ir kitų buvusių brook- 
lyniečių labai pasigendame.

Drauge! Bunkai nuo pat at

vykimo į St. Petersburgą įsi
traukė į veikimą. Valys gerai 
vadovauja Lietuvių Piliečių 
Klubui. Visi Klubo nariai tą 
pripažįsta ir juo pasitiki, iš
rinkdami jį Klubo pirminin
ku.

Jonas Stančikas daug pa
gelbsti salėje švaros užlaiky
me.

Po Choro praktikų draugai 
Bunkai parsivežė į savo gra
žiai ir pavyzdingai užlaiko
mus namus. Ten pavalgę va
karienę, vykstame į ligoninę 
aplankyti Verutės brolį Vla
dą Misiūną. Vladas atvyko į 
Floridą pabėgti nuo New 
Yorko žiemos šalčių ir snie
go, bet už kelių dienų čia jam 
sveikata sušlubavo ir turėjo 
pasiduoti į ligoninę. Kada 
mes jį aplankėme jo liga dar 
nebuvo nustatyta, bet ligonis 
nekaip jautei. Už kelių die
nų jam buvo padaryta opera
cija. Girdėjau, kad operacija 
nusisekė ir dabar Vladas tai
so sveikatą pas savo sesutę 
ir švogerį Bunkus. Vladas 
yra “Laisvės” ir Aido Choro 
geras rėmėjas. Mes visi lin
kime jam greitai sustiprėti ir 
pilnai atgauti sveikatą.

Visą savaitę praleidžiau 
dramnj Budronių namuose. 
Su Pranu buvome nuvykę 
žuvauti, bet žuvavimas man, 
kaip pradiniam, nelabai sekė
si. Vieną dieną ir J. Mileris 
prie mūsų prisidėjo. Nuvy
kome į De-Sodo parką. Tai 
tikrai labai didelis ir gražus 
parkas su daug medžių ir 
kitų žalumynų, stalų ir suolų 
piknikautojams. Į įlanką pa
statytas ilgas ir platus tiltas 
žuvautojams ir mėgstan
tiems pasivaikščioti. Ta die
na, matyt, buvo nežuvavi- 
mui, tai neturėjome laimės 
ne tik mes, bet ir daug kitų. 
Grįždami į namus sustojome 
prie mažesnės įlankos, tai 
pagavome kelias žuvytes. 
Tai turėjome progą paragau
ti Floridos žuvies . . .

Ketvirtadienį atvažiavo 
Helena ir Robertas Feiferiai 
ir nusivežė į savo gražią rezi
denciją. Namas gražiai su
tvarkytas, matyt, kad geri 
šeimininkai pridėjo daug 
triūso ir sielos. I vidų iėjęs 
tuoj matai, kad dailininkas 
Robertas yra surinkęs ir dar 
vis renka istorines mūsų ju
dėjimo nuotraukas ir straips
nius, turi daug padaręs skai
drių. Ir man įteikė keletą 
nuotraukų.

Visi menininkai labai myli 
gamtos grožį. Taip yra ir su 
draugais Feiferiais. įžengus į 
kiemą prieš tave stovi eže
ras, o jame plaukioja visokių 
vandeninių paukščių.Kai jie 
pamato šeimininką išėjusį į 
kiemą, visas būrys jų susi
renka ir reikalauja maisto.

Man išvykstant į Floridą 
Ona Yozėnienė įteikė $20, 
kad pavaišinčiau St. Peters- 
burgo choristus. Tą aš ir pa

dariau. Choristai dėkoja 
Onutei.

Kovo 4 dieną Klubo salėje 
įvyko Tarptautinės Moters 
Dienos minėjimas. Salė buvo 
pripildyta svečiais. Moterys 
pravedė programą. Julė An- 
drulienė labai gerai atliko 
pirmininkės pareigas. Tillė 
Lukienė išsamiai apibūdino, 
ką moterys nuveikė 1975, 
1976 ir 1977 metais. Helena 
Feiferienė jausmingai pa
skaitė poemą “Būkite laimin
gos moterys.” Mūsų New 
Yorko veikėja Helena Jeske- 
vičiutė pateikė ilgesnį prane
šimą apie moterų veiklą ir 
kovą prieš neteisėtumą. 
Amelija Young-Jeskevičiutė 
padainavo porą dainelių. Pir
mininkė Andrulienė suteikė 
progą ir man tarti žodį. Pa
sveikinęs visas moteris, pri
miniau mūsų spaudą—“Lais
vę” ir “Vilnį.” Helena Janu
lytė paskambino tai moterų 
dienai skirtą jos pačios pa
ruoštą solo melodiją.

Paskutinis išstojo Dainos 
Mylėtojų Choras, Adelės Pa
kalniškienės vadovybėje. 
Akompanavo Janulytė.

Po programos salė greitai 
buvo sutvarkyta šokiams. 
Armoškai užtraukus, daug 
pensininkų porų įsisiūbavo 
šokti.

Čia susitikau buvusius 
brooklyniečius ir iš kitų kolo
nijų suvykusius į St. Peters
burgą praleisti žiemos mėne
sius.

Pavaišinti tokį skaičių 
žmonių yra labai didelis ir 
sunkus darbas. Draugai 
M. A. Raškauskai, užsipelnę 
šeimininkai, labai sunkiai 
dirba gamindami maistą. S. 
Kuzmickas ir Keleris vaišina 
“trokštančius.” A. Aleknienė 
priima svečius ir perstato 
publikai, kas ir iš kur yra 
atvykęs, ir darbuojasi patar
naudama su maistu. Daug 
darbuojasi ir kitos moterys: 
V. Bunkięnė, M. Milerienė, 
V. Budroniene, T. Lukienė, 
J. Andrulienė, H. Šarkiūnie- 
nė, V. Kuzmickienė ir kitos.

Po visų iškilmių salėje, ke
liolika draugų lankėmės Ade
lės Pakalniškienės svetin
guose namuose, kur prie vai
šingo stalo vyko draugiški 
pasikalbėjimai organizacijų 
ir spaudos reikalais. Adelė 
turėjo surinkus spaudos, 
laiškų ir nuotraukų iš Ispani
jos kovų laikų. Kaip žinia, 
jos brolis Vytautas Zablac- 
kas dalyvavo tose kovose. 
Adelė man įteikė tą visą me
džiagą.

Kita dieną buvome draugų 
M. J. Milerių pakviesti pietų 
pas juos. Dalyvavo ir abi 
sesutės Jeskevičiutės. Po 

skanių pietų buvo draugiški 
pasikalbėjimai apie mūsų 
veiklą, kokia ji buvo praeity
je ir kokia yra dabar, ir ar 
ilgai dar galėsime vesti tą 
sunkų darbą, mūsų senajai 
kartai retėjant. Bet vienin
gai priėjome išvados, kad vi
si suglaudę savo jėgas, tęsi
me toliau tą prakilnų darbą.

Širdingai ačiū Adelei, kad 
mane nuvežė pas dailininką 
Praną Mockapetrį. Turėjau 
progą pamatyti meniškai iš
puoštus kambarius jo kūri
niais. Prano tapybos kūri
niais yra išpuošta ir Lietuvių 
Piliečių Klubo salė.

Ta proga taipgi aplankėme 
vieną gerą veikėją, kuris 
randasi senelių namuose. La
bai gaila draugų, kurie su
laukę senatvės turi pasiduoti 
į tuos namus.

Noriu širdingai padėkoti už 
draugiškus priėmimus ir vai
šingumą Bronei ir Juozui 
Vaitkams, Aldonai ir Povilui 
Aleknams, M. A. Raškaus
kams, H. Siaurienei. Ypatin
gai didelis mano ačiū Alek
nams už nuvežimą į Miami.

Taipgi noriu širdingai pa
dėkoti visiems už paramą 
“Laisvei.” (jų pavardės buvo 
paskelbtos “Laisvėje”).



6-TAS PUSLAPIS LAISVĖ PENKTADIENIS, GEGUŽĖS [MAY] 5,1978

DETROIT, MICH.
IŠ MŪSŲ LABAI ĮDOMIOS 
KELIONĖS Į NEW YORKĄ

Skaitome “Laisvėje,” kad 
balandžio 16 dieną įvyks Lie
tuvių Kooperatyvinės Spau
dos Bendrovės, kuri leidžia 
“Laisvę,” dalininkų suvažia
vimas. Su Teofile Masiene ir 
Mike ir Pat Stunskais susita
riame važiuoti.

Penktadienio rytas gražus, 
saulėtas, kvepia pavasariu, 
ir mes pasileidžiame ilgon 
(apie 700 mylių) kelionėn. Į 
vieną dieną tokią kelionę at
likt sunku. Tad vakaro su
laukę sustojome mažame 
miestelyje Danville, Penn- 
sylvanijos valstijoje, pernak
voti.

Šeštadienio rytą vėl leido
mės į kelionę, ir už poros 
valandų jau matėme skersai 
Hudson upę New Yorko dan
goraižius. Tai nepaprastas 
vaizdas!

Važiavome su baime per 
Lincoln tunelį, paskui per 
Queensboro tiltą po apačia 
geležinkelio ir pagaliau pa
siekėme Jackson Heights 
(New Yorko priemiestį) ir 
Ievutės Mizarienės gyveni
mo vietą. Jos butas tikrai 
lietuviškas: pilnas suvenyrų 
iš Tar. Lietuvos. Pailsėjome 
ir vėl važiuojame.

Manhattane
Taksi mus penkis veža į 

Manhattaną, kur randasi visi 
dangoraižiai. Vairuotojas 
taip skubina, jog mes visi tik 
laikomės įsikibė į sėdynes, 
kad neiššoktumėm per langą 
ar duris. Sustojome prie gra
žaus dangoraižio ir su keltu
vu pasiekiame 21 aukštą, 
kuriame gyvena Tar. Lietu
vos draugai Jonas ir Banga 
Lukoševičiai ir jų sūnus Da
rius. Žurnalistas Jonas Lu
koševičius darbuojasi Jungti
nėse Tautose, atstovauda
mas “Moscow News” ir Vil
niaus “Tiesą.” Malonus susi
pažinimas; skani lietuviška 
vakarienė su lietuviškais ba
ravykais ir kitais skanėsiais. 
O prie langų tik stovėk ir 
žiūrėk į Manhattano dango
raižius ir gražias šviesas va
kare. Tai nepaprastas vaiz
das. Ir tokie malonūs drau
gai Lukoševičiai!

Suvažiavimas
Sekmadienio rytą Ievutė 

Mizarienė visus prikelia ir 
ragina skubintis; reikia va
žiuot į Ozone Park, į “Lais
vės” dalininkų suvažiavimą.

Įėję į “Laisvės” namą, jau 
radome gerą būrį draugų šė- 
rininkų. Štai ir “Laisvės” re
daktorius Antanas Bimba su 
žmona Use, Katrina Petrikie- 
nė su sūnum Arthur ir jo 
žmona, ir kiti malonūs drau
gai, kuriuos buvome susitikę 
praeitais metais suvažiavi
me.

Jau gerokai po dešimtos 
valandos, Povilas Venta, 
“Laisvės” direktorių tarybos 
pirmininkas atidaro suvažia
vimą. Pirmininkaut apsiėmė 
Katrina Petrikienė, o viską 
surašyt St. Masytė. Į rezo
liucijų ir nominacijų komisiją 

išrinkti Jurgis Stasiukaitis, 
Nastė Buknienė ir Emilija 
Yuskovic. Didelius ir plačius 
raportus išdavė redaktorius 
Antanas Bimba ir adminis
tratorė Ieva Mizarienė. Iš 
raportų ir visų draugų kalbų 
pasirodė jog “Laisvė” yra ge
rame stovyje. Visi, kurie 
kalbėjo, linkėjo redaktoriui 

i Antanui Bimbai ir adminis- 
! tratorei Ievai Mizarienei ge
ros sveikatos ir daug energi
jos ateityje, ir kad “Laisvė 
gyvuotų dar daug, daug me
tų.

Aukos
Su sveikinimais dalininkų 

suvažiavime suplaukė virš 
penki tūkstančiai dolerių. 
Chicagos laikraščio “Vilnis” 
administratorė Mary Grager 
pasveikino suvažiavimą ir 
pridavė čikagiečių aukas su
moje $313; detroitiečių var
du sveikino suvažiavimą St. 
Masytė ir pridavė $1,200 
nuo sekamų detroitiečių - 
windsoriečių: mirusio detroi- 
tiečio Alex Waidžiulio paliki
mas, kurį pridavė jo apiekū- 
nai Alfons Rye, Kęstutis Ga
relis ir Al Stacey j $500; Teo
filė ir Stefanija Masys $200; 
Jim ir Helen Umaras $150; 
Pranas ir Elzbieta Jočionis 
$60; Vincas Kirvela $50; De
troito Moterų Pažangos Klu
bas $25; po $20; Frank 
Ulinskas, Anna Daukus, Jo
nas ir Adelė Klimaviče; 
Mike ir Pat Stunskai $15; po 
$10; Elizabeth Ulinskas, 
Servit ir Ruth Gugai, Anna 
Dočkus, George ir Sophie 
Nausėda, Frank Nakas, Pe
ter ir Martha Janulis, wind- 
soriečiai George Kuodis, 
Walter Savickas, Jim Mor
kūnas, Jack Užunaris; po $5; 
windsorieciai Sam Kunsaitis, 
Stanley Baltulis, Juozas 
Rubb, Julia Svirplys, detroi- 
tiečiai Anna Yakštys, Tony 
Vasaris, George Janonis ir 
Albinas Bubnelis.

Bankietas
Po suvažiavimo įvyko gra

žus ir pasekmingas bankie
tas. Skanius valgius priren
gė Nellie Ventienė ir Marytė 
Stukienė ir su pagalba kitų 
draugių, visi susirinkusieji 
buvo gerai pavaišinti. Buvo 
ir staigmena: bankiete buvo 
programa. Nepaprastai gra
žiai padainavo kelias dainas 
solistas Victor Becker, 
akamponuojant Aido Choro 
mokytojai Mildred Stensler. 
Trumpai ir energingai pa
sveikino visus bankieto daly
vius St. Masytė, Banga Lu
koševičienė ir Ieva Mizarie
nė, pirmininkaujant Povilui 
Ventai. Po bankieto, susipa
žinimai, pokalbiai, linkėjimai 
viens kitam. Tikrai buvo 
linksmas ir malonus pobūvis.

Sugrįžus atgal pas Ievą 
Mizarienę, į butą susirinko 
keletas svečių: Walter Šlei- 
vys, Jonas Valaitis, Frank 
Bručas, Anna Jozėnas, Salo
mėja Narkėliūnaitė. Tai bu
vo atsisveikinimas detroitie
čių ir Jono Valaičio sesutės 
Adelės Samuolienėfe, kuri 

buvo atvykus iš Kapsuko, 
Tar. Lietuvos, ir viešėjo 
JAV per pastaruosius penkis 
mėnesius. Pirmadienyje mes 
grįžome į Detroitą, o viešnia 
iš Tar. Lietuvos .atgal į savo 
miestą Kapsuką.

Dėkui
Sugrįžome į namus laimin

gai ir gerai nusiteikę. Dėko
jame visiems draugams už 
paslaugas ir draugiškumą, o 
ypatingai draugams Lukoše
vičiams ir Ievutei Mizarienei 
už malonų priėmimą.

Stefanija

Atsiprašome
Aprašant “Laisvės” dali

ninkų suvažiavimą ir pietus 
praeitame numeryje, nepa
žymėjome, kad Nellie Shum- 
bris prie stalų patarnavo. 
Taipgi gėlės, kurios puošė 
stalus buvo iš Keršulių sodo.

IM

GRIPUI DIAGNOZUOTI

Bakteriologinių preparatų 
įmonės laboratorijoje.

Kauno Bakteriologinių pre
paratų įmonė—vienintelė to
kio profilio Pabaltijyje. Šios 
įmonės gamybininkai pir
mieji šalyje pradėjo gaminti 
fluorescencinius globulinus— 
preparatus gripui, paragri- 
pui ir kitiems virusiniams su
sirgimams operatyviai diag
nozuoti

PRADEDAMA GAMYBA
Kauno Automatizacijos 

priemonių eksperimentinė 
gamykla ruošiasi gaminti na
šų elektrografinį aparatą 
ER-11K1. Tai Vilniaus Org- 
technikos SKB bei Kauno 
įmonės specialistų sukon
struotas aparatas. 1977 metų 
paskutiniame ketvirtyje pa
gaminta pirmoji pramoninė 
aparatų partija, o nuo šių 
ER-11K1 bus gaminamas se
rijomis.

KONCENTRUOJANT 
GAMYBĄ

Kauno Plastmasinių gami
nių įmonė “Neringa” tapo 
Vilniaus Kultūrinių prekių 
gamybinio susivienijimo Kul
tūrinių prekių gamyklos 
plastmasinių gaminių cechu. 
Pasikeitė ne tik pavadini
mas. Paskirta lėšų cecho re
konstrukcijai. Pastatytas tri
jų aukštų gamybinis korpu
sas. Pirmame aukšte sumon
tuotos plastmasių liejimo 
mašinos, antrame aukšte— 
apdailos baras ir produkcijos 
pakavimas, trečiame aukšte 
—administracija.

TAIKOS KLAUSIMU
Su Gegužės 23 d. prasidės 

specialės Jungtinių Tautų 
Sesija ir tęsis iki birželio 28 
d. Suvažiavę iš visų kraštų 
atstovai bandys nustatyti 
gaires Nusiginklavimui pa
sauliniu mastu ir tuo būdu 
sustiprinti taikos išlaikymą.

Tai, žinoma, nelengva pa
daryti. Kiekviena šalis rūpi
nasi savo apsauga ir iki šiol 
nesurasta būdų kaip įvesti 
viena kitai pasitikėjimą. Gin- 
klavimasis strimagalviais 
eina platyn ir didyn. Bran
duoliniai ginklai gerinami ir 
plečiami iki beprotystės. 
Daugelis mokslininkų—fizikų 
nuolat pabrėžia, kad bran
duolinių ginklų yra jau tiek 
išvystyta, jog didžiosios ša
lys, kaip Jungtinės Valstijos 
ir Tarybų Sąjunga gali su
naikinti pasaulį per dešimtį 
kartų, dešimtį kartu daugiau 
negu nei vieną sykį gali iš
naikinti visokią gyvybę šioje 
planetoje. Ar kas liks ir ga
lės atsikurti bent kuriame 
kampelyje nėra žinoma • nei 
kiek laiko imtų toks atsikūri
mo procesas.

Štai dėl ko taip svarbu ras
ti raktą į visuotiną nusigin
klavimą per Jungtines Tau
tas.

Geras Žygis
Švedijos piliečiai nuspren

dė, kad jų valdžia turės pil
nai ir viešai išaiškinti, kaip ir 
kodėl jos atstovai laikėsi šiuo 
nusiginklavimo klausimu toje 
sesijoje. Galėtų ir kitos šalys 
šį pavyzdį pasekti..

Kol kas didžiosiose šalyse 
nėra per didelio entuziazmo 
šiame reikale. Atrodo, kad 
tik paprasti piliečiai, o ypa
tingai moterys dažniausia šį 
klausimą kelia ir diskutuoja.

Pačių Jungtinių pastogėje 
tokios šalys kaip Meksika, 
Šri Lanka bei Jugoslavija, 
jau nekalbant apie Tarybų 
Sąjungą ir kitus socialisti
nius kraštus, daro pareiški
mus už nusiginklavimą, kuo
met mūsų šalis labai abejoti
nai, beveik nenoriai išsitaria.

Nedarbas
Kuomet pakeliamas taikos 

klausimas, tuojau mūsų mili- 
taristai demagogiškai šaukia, 
kad ginklų produkcija duoda 
mums darbus ir šalies gerbū- • I
VĮ.

Laikas atmesti šią iliuziją. 
Mes matome, kad tie bilijo
nai, išleisti karo pabūklams, 
veda šalį prie didesnės inflia
cijos nedarbo. Reikalinga ži- 

SVEIKINA “VILNIES” SUVAŽIAVIMĄ
Prie pirmiau paskelbtu sveikinimu “Vilnies” suvažiavi-

mui, prisidėjo sekami:
Walteris ir Bronė Keršuliai.............. $10.00
Walteris ir Amelia Yuskovic 10.00
Felix ir Adelė Lupševičiai............... .5.00

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

Viso turime $196. Žinau, kad kai kas įteikė sveikinimus 
per “Vilnies” administratorę Mary Grager. Ieva Mizarienė

SHREWSBURY, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Frank Petrauskas
Mirė

1976 m. gegužės 5 d.
Jau prabėgo dvieji metai kai mus palikai. Ilsėkis

|l ramiai, mielasis. Mes Tavęs niekad nepamiršime.
i Žmona—PAULINA PETRAUSKIENĖ
I Duktė- HELEN
H Žentas-JOSEPH

Anūkai—JEFFREY, JODY ir JASON

not, kad negalima, kaip sa
koma, turėti ir ginklus ir 
sviestą. Bilijoninės išlaidos 
palaikymui militarinių bazių 
įvairiuose pasaulio kraštuose 
ir jų apginklavimas, nieko 
neduoda šalies ekonomijai. 
Negi kas valgys ar kitaip 
naudosis neutronine bomba! 
Tokios išlaidos nepakelia ša
lies produkcijos vertybės.

Iš kitos pusės, jeigu gera 
dalis tų bilijonų eitų į staty
mą mokyklų, Jtransportacijos 
gerinimą, .•pa§M]in^mui did
miesčiuose lūšnynų . gamini
mui energijos naudojant 
gamtos jėgą, kaip tai saulę ir 
t. p., atsirastų daug naujų, ir 
tie uždarbiai eitų į pirkimą 
produktų. Dar reikia pridėti 
ir žmonių buities pagerinimą 
—aprūpinimą žmonių prie
žiūra ir kitais patarnavimais. 
Visa tai duotų darbų ir ge
rintų šalies gyventojų būklę.

Pirmenybė turi būti dar
bams, kurie duoda žmonėms 
geresnes gyvenimo sąlygas 
ir sykiu praturtina šalį ir jos 
gyventojus.

Moterų iškeltas obalsis— 
“maitinkime miestus, o ne 
Pentagoną,” turėtų nuolat 
keliamas visuose šio pasaulio 
kampuose.

Tik visų nuolatinė veikla 
už taiką gali ją palaikyti.

E. N. Jeskevičiutė

Kaip linksma pavasari
Pučia iš lengvo šiltas vejalis,
Tyku aplinkui, mirga žvaigždelės;

Girdisi tyliai čiulba lakštutė
Josios dainelė graži, linksmutė.

Ir vyturėlis aukštai pakilęs,
Čiulba dainelę visus pamilęs;

O gegužėlė linksma paukštelė
Kukuoja sode anksti rytelį.

Ir kanklių aidas skamba ir pilas, 
Net užžavėtas klausosi šilas;

Rodos nutyla, tai vėl atgyja, 
Žavi ir pinas mano širdyje.

Fr. Mankauskas
Miami, Fla.

Švedas Bjornas Lundber- 
gas savo turistinėje bazėje 
pakabino tokį dienos režimą: 
“Pageidautina, kad amerikie
čiai sugrįžtų į bazę iki antros 
valandos nakties, kad po 24 
valandos italai nebedainuotų, 
kad švedai neparsivestų 
merginų, o vokiečiai nesikel
tų anksčiau kaip penktą va
landą ryto.”

Gegužės Pirmosios 
demonstracija 
puikiai pavyko

Per paskutinius dvidešimt 
penkerius metus mūsų New 
Yorkas nebuvo turėjęs to
kios skaitlingos ir entuzias
tiškos demonstracijos, kokia 
įvyko šiemet praeitą šešta
dienį Union Square aikštėje 
Manhattane. Apie antrą va
landą po pietų jau buvo pilna 
aikštė.

Šiemet gegužinę demon
straciją suruošė iš darbo uni
jų ir kitų liaudies organizaci
jų susidaręs platus komite
tas. Demonstracijos šūkis 
buvo: “Už darbus, už lygybę, 
už taiką!” Kalbėtojai buvo iš 
įvairių organizacijų, jų tarpe 
ir Komunistų Partijos gene
ralinis sekretorius senas ko
votojas Gus Hali. Visi kalbė
tojai buvo palydėti entuzias
tiškais aplodismentais.

Be kalbų apie Gegužės Pir
mosios reikšmę ir apie pro
blemas, kurios šiandien stovi 
prieš šios šalies ir visos žmo
nijos darbo liaudį, buvo ir 
dainų su muzika.

Praeitą šeštadienį į geguži
nę demonstraciją sutraukti 
tiek daug gražios publikos 
daug padėjo ir per visą dieną 
skaisčiai šviečianti pavasario 
saulė. Rep.

MAISTAS BE 
KALORIJŲ

Vengrų mokslininkai sukū
rė maisto produktą norin
tiems suliesėti. Jis atrodo 
kaip vafliai, gana skanus, ge
ros išvaizdos, bet beveik ne
turi kalorijų.

Šio preparato svarbiausia 
sudedamoji dalis yra celiulio
zė, kuri žmogaus virškinimo 
trakte sugeria daug van
dens, išbrinksta ir sudaro so
tumo iliuziją. Šie vafliai nėra 
visiškai nenaudingi. Juose 
yra žmogui reikalingų vita
minų ir mineralinių druskų.

Tyrimais patvirtinta, kad 
šis maistas žmogui nesukelia 
jokių nepageidautinų padari
nių.

Pramogų kalendorius
A A A MbI Mb ^^F ^P

GEGUŽĖS 7j
Hartfordo Laisvės Choras 

ruošia pietus su šokiais. Pra
šome dalyvauti. Įvyks: 1:30 
vai., 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn., auka 
$4.50.
GEGUŽĖS 21 D.

Aido Choro metinis kon
certas, 2 vai., Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Po kon- 

’ certo bus duodami pietūs. 
Auka $6,

BIRŽELIO 11-D.
I

Hartfordo Laisvės Choras 
rengia pavasarinį koncertą 

j su menine programa ir pietu- 
1 mis. Bus svečiu iš toliau. 

Kviečiame visus. Įvyks: 1 
vai., 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

Daina apie 
mūsų 
protėvius

Ir mūsų dienų
valdonus.

Kai dar neišrastos kelnės 
buvo,

O nuo priešų gintis reikėjo, 
Tik tas diktavo taiką, 
Kas akmenų turėjo.

O kas diktuos taiką
Su galiūnu Atomu?
Kas išpuoš jo “vilą” tamsoj, 
Dviejų metrų gilumoj?

Pabusk, Pasauli!
Lai atomas dirba—nežudo. 
Uždėk pakinkius atomui, 
Tegu jis traukia plūgą! . . .

Jonas Mikaila

Japonų alpinistui S. Eko- 
tai—72 metai. Per savo spor
tinį gyvenimą jis įveikė apie 
70 aukščiausių Japonijos kal
nų viršūnių. Užkopė į Asa- 
mą, keturis kartus pabuvo 
legendinės Fudzijamos viršū
nėje—3776 m aukštumoje. 
Keturiasdešimt metų pasky
rė Ekota pamėgtajai sporto 
rūšiai, nors būdamas 23 me
tų jis neteko kojos.

Grupė niujorkiečių su viešniomis iš Detroito ir Chicagos per “Laisvės” suvažiavimą.




