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KRISLAI
Jų entuziazmas suprantamas 
Ir aniems tokia pat teisė 
Visos žmonijos troškimas 
Doleriai ar gyvybės?
Kas jie per vieni?

A. BIMBA
Gegužės 11 dieną viso pa

saulio žydai su giliausiu 
džiaugsmu ir didžiausiu en
tuziazmu atšventė Izraelio 30 
metų gyvavimo jubiliejų. To
mis dienomis Jungtinėse 
Valstijos lankėsi Izraelio 
premjeras Begin ir su pra
kalbų maršūtų aplankė visus 
didžiuosius miestus. Jubilie
jaus proga jam pavyko su
kelti Izraeliui nemažai mora
linės ir medžiaginės para
mos.

Visa tai aišku ir supranta
ma. Kai lygiai prieš 30 metų 
Anglijos kolonija virto nepri
klausoma valstybe ir pasiva
dino Izraeliu, Tarybų Sąjun
ga buvo viena iš pirmutinių 
didžiųjų valstybių ją pripa
žinti ir su ja sumegsti ryšius.

Gaila, kad šiandien aukš
tieji sionistų vadai tą istorinę 
tiesą yra pamiršę.

Lygiai už tokią pat teisę į 
savo valstybę šiandien kovo
ja palestiniečiai. Deja, nūdie
niai Izraelio vadai griežčiau
siai priešinasi jiems tą teisę 
pripažinti. Tai, ką gavo ir 
turi patys, savo kaimynams 
nepripažįsta. Ne tik gaila, 
bet ir smerktina.

Smerktina dar ir dėl to, 
kad kaip tiktai šis jų nusista
tymas trukdo pasiekimui Vi
durio Rytuose pastovios ir 
teisingos taikos. Kokia dide
lė ir konstruktyviška būtų 
buvus staigmena, jeigu šio 
vizito proga premjeras Begin 
būtų paskelbęs, kad Izraelis 
pakeičia savo nusistatymą ir 
pripažįsta palestiniečiams 
teisę į savo valstybę!

Su gegužės 23 diena atsi
darys Jungtinių Tautų Gene
ralinės Asamblėjos nepa
prastoji sesija aptarimui nu
siginklavimo reikalu. Tai bus 
istorinis žmonijos gyvenime 
įvykis, paliečiantis kiekvieną 
tautą, kiekvieną valstybę—iš 
tikrųjų, kiekvieną žmogų šio
je planetoje. Ji gali atkelti 
vartus į naują epochą, kurio
je visų visas dėmesys bus 
nukreiptas į žmogaus būklės 
pagerinimą, o ne į ieškojimą 
ir produkciją kuo baisiausių 
ir efektingiausių masinio žu
dymo pabūklų.

Toks yra žmonijos troški
mas šios sesijos atsidarymo 
išvakarėse.

Medicinos mokslas yra taip 
toli nužengęs, jog šiandien 
jau technologijos pagalba ga
li išgelbėti žmogų nuo inkstų 
ligos mirties. Deja, tas bū
das pusėtinai iškaštingas. Jo 
pagalba vienos gyvybės iš
gelbėjimas atsieinąs apie 
$28,000. Aišku, kad jis priei
namas tiktai turčiams su su
trikusiais inkstais, tiktai sau
jelei net ir mūsų Amerikos 
gyventojų.

Tas pats ir kitose kapitalis
tinėse šalyse. Ir pavyzdį 
mums duoda Anglija, irgi 
pusėtinai turtinga šalys. 
Šiuo tarpu ten esą apie 3,000 
anglų, kurie serga inkstų li
ga ir kurių gyvybes būtų 
galima tuo technoligišku bū
dų išgelbėti, bet Britų Nacio
nalinė Sveikatos Tarnyba

Mirė žymusis Tarybinis 
muzikas ir kompozitorius

Žinių agentūra “TASS” praneša, kad gegužės 1 dieną 
mirė žymusis Tarybų Sąjungos muzikas-kompozitorius 
Aram Khachaturianas. Buvo 74 metų amžiaus, Maskvos 
Muzikos konservatoriją baigęs 1937 metais. Velionis paliko 
sukūręs daug muzikos melodijų. Jo kūryba yra žinomas ir 
jiąudojama visame pasaulyje. Jis lankėsi Jungtinėse Valsti
joje ir 1968 m. ir sausio 28 dieną dirigavo Washington© 
Nacionalinę simfoniją. Velionis buvo armėnų kilmės kauka
zietis.

Darbininkų remiamas 
svarbus pasiūlymas

Washingtonas. — Senate 
pradedamas svarstyti Kon
gresui pasiūlytas bilius, va
dinamas “Labor Law Reform 
Bill,” arba S.2467. Jis labai 
naudingas Amerikos žmonių 
poreikiams.’ Jį remia visos 
darbo unijos. Neseniai plati 
Jungtinių Plieno Darbininkų 
Unijos iš Clevelando apylin
kės grupė narių lankėsi Wa
shington© ir matėsi su visa 
eile senatorių. Unijistų misi
ja buvo paveikti senatorius, 
kad jie balsuotų už “S .2467”. 

< Šiam biliui, aišku, labai 
priešingi valdančiosios klasės 
interesai, kurie Kongrese, 

nutarė nebeskirti jų išgelbė
jimui pinigų, nes perdaug 
kainuoja. Ir taip daro darbie- 
čių valdžia!

Apskaitoma, kad mūsų 
Jungtinėse Valstijose 1980 
metais bus apie 75,000 inks
tų sutrikimu sergančių žmo
nių, kurių gyvybės išgelbėji
mas pareikalautų tarp dviejų 
ir šešių bilijonų dolerių. Bet 
iš kur juos paimsi? Viską 
suėda militariniai, ginklavi
mosi reikalai . . .

Šiandien daug kalba ir ra
šoma apie Italijoje teroristų 
siautėjimą. Reakcinėje pro
pagandoje jie bandomi pri
mesti Italijos komunistams. 
Mat, jie yra pasivadinę ar 
vadinami “Raudonosiomis 
brigadomis” (Red Brigades).

Italijos teroristai yra 
griežčiausi komunistų prie
šai. Jie yra kraštutiniai fašis
tai. Jų vadas yra tūlas Rena
to Garcio, vienas iš suimtų ir 
įkalintų 13 teroristų, kurių 
paliuosavimo reikalauja bu
vusio premjero Moro grobi
kai. Garcio buvo narys ir 
veikėjas fašistinės grupės, 
pasivadinusios “Nauja san
tvarka” (Ordine Nuovo).

ypač Senate, turi daug šali
ninkų. Tokie šaltojo karo ri
teriai, kaip senatorius Jack- 
sonas, visomis keturiomis 
priešinasi šiam biliui. Todėl 
jam laimėti užgynimą bus ne
lengva.

Laiminga nelaimė
Atlanta, Ga. — Čia statant 

didelį federalinį raštinių pa
statą ant ketvirto aukšto 
platforma suiro ir nukrito že
mėn, bet 30 ten dirbančių 
darbininkų pavyko laimingai 
iš nelaimės vietos pabėgti. 
Nei vienas nebuvo sužeistas. 
O galėjo, kaip aną dieną 
West Virginijoje, jie visi žū
ti.

Clearwater, Fla. — Gegu
žės 4 dieną čia kilo smarki 
audra ir apgriovė vieną pra
dinę mokyklą. Du mokslei
viai užmušti ir 96 sužeisti, 
kai kurie pavojingai.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

EKSKURSIJOS Į 
TARYBŲ LIETUVĄ

Pirmoji grupė išvyks iš New Yorko liepos 12 d. ir 
grjš 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 visu, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 
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Sustojimai bus Helsinkyje. Leningrade ir Mask

voje. Lietuvoje išbus 10 dienu.
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Visais reikalais kreipkitės į:
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
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Pagalbos ranka
Čilės režimui

Mūsų Agrikultūros depar
tamentas užgyrė planą su
teikti Čilės farmeriams 
$38,000,000 vertės kreditų. 
Tai gana stambi suma. Bet 
argi iš tikrųjų ji ir atiteks 
Čilės darbo farmeriams, ku
rie galo su galu nebepajėgia 
sudurti? Manyti, kad taip 
bus reikėtų savęs apgaudinė
jimą, arba neturėjimą supra
timo, kaip Čilė šiandien yra 
militarinės fašistinės klikos 
valdoma. Tikrovėje tie tris
dešimt aštuoni milijonai 
amerikonišku dolerių atiteks 
arba tiesioginiai dabarti
niams jos valdovams, arba 
per stambiuosius farmerius, 
kurių interesus tie valdovai 
gina ir atstovauja.

Amerikos žmonės turėtų 
protestuoti prieš šį nepatei
sinamą Agrikultūros depar
tamento ėjimą. Bet kokia 
ekonominė pagalba dabarti
nei Čilei tik sutvirtina fašis
tinį režimą.

Užtikti nauji naftos 
ir dujų šaltiniai

Hong Kong. — Gautas 
pranešimas, kad Kinija 
South China Sea užtiko labai 
didelius naftos ir natūralinių 
dujų šaltinius. Jie tuojau bu
sią pradėti vystyti. Manoma, 
kad Kinija stengsis tam dar
bui importuoti technologiją 
iš Jungtinių Valstijų. Ameri
kinė Armco Steel Corpora
tion, jau gavus užsakymą 40 
milijonų dolerių vertės alie
jaus produkcijai prietaisų. 
Taipgi reikės grąžtuvo, kuris 
kainuosiąs apie 25 milijonus 
dolerių.

Tokia transakcija žymiai 
prisidės prie plėtimo preky
binių santykių tarpe Kinijos 
ir Jungtinių Valstijų.

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmų pakomitetis užgyrė 
paskyrimą iš valdžios iždo 15 
bilijonų dolerių taisymui se
nų bei tiesimui naujų kelių ir 
šiaip transportacijai. Tai be
veik dvigubai daugiau, negu 
Carterio administracija yra 
pasiūlius Kongresui. Mano
mą, kad šią sumą užgirs ir 
Senato pakomitetis.

Mexico City. — Praeitą sa
vaitę kelias dienas Meksikoje 
lankėsi Jungtinių Valstijų 
Valstybės sekretorius Cyrus 
Vance. Jo vizitas neturėjęs 
jokio specifiško tikslo. San
tykiai tarp Meksikos ir Jung
tinių Valstijų esą geri.

Cikagiečių šūkis buvo “Už 6 
valandų darbo dieną”

Chicago, Ill. — Gegužinė 
demonstracija kaip ir dauge
lyje kitų miestų, šiemet įvy
ko šeštadienį, balandžio 29 
dieną. Demonstracija buvo j 
laikoma garsiojoje Haymar
ket Square aikštėje. Nors 
diena pasitaikė šalta ir labai 
vėjinga, bet demonstracija 
buvo gana skaitlinga.

Aukščiausia buvo iškeltas 
ir garsiausia skambėjo šūkis: 
“Už šešių valandų darbo die
ną!” Kiti Šukiai: “Už dar
bus,” “Už lygybę,” “Už tai
ką.”

Kaip žinia, šioje šalyje ko
va ir už aštuonių valandų 
darbo dieną prasidėjo Chica- 
goje 1886 metais.

Ir jis bėdoje?!

Henry Ford II
San Francisco, Cal. — Čia 

vienas stambus Ford Motor 
Corporation šėrininkas pa
traukė teisman korporacijos 
pirmininką milijonierių Hen
ry Ford II. Jį kaltina švais
tymu korporacijos pinigų ir 
vartojimu diskriminacijos, 
geriausius, pelningiausius ir 
riebiausius kontraktus pasu
kant savo giminaičiams.

Tuo tarpu Ford Motor Co. 
praneša, kad šiemet per pir
muosius 3 mėnesius ji padarė 
$466,000,000 gryno pelno.

Fordo korporacija samdo 
183,000 darbininkų.

Belfastas, Šiaurinė Airija. 
— Anglijos kareivis nušovė 
airietį 18 metų jaunuolį, o 
kitą 17 metų jaunuolį, kuris 
buvo tame pačiame automo
bilyje, sužeidė. Armija sako, 
jaunuoliai bandę pravažiuoti 
pro armijos patikrinimo var
tus. Jie nesiskaitę su įsaky
mu sustoti.

Miami, Fla. — Federalinė 
grandžiurė apkaltino Lau
derdale gyventoją Richard 
Harvin, imigracijos inspekto
rių išdavinėjimu vizų prosti- 
tėms Argentinoje. Jo laukia 
smarki bausmė.

Meksikos komunistų 
partija legalizuota

Mexico City. —- Meksikos 
valdžia pareiškė, kad paga
liau Meksikos Komunistų 
Partija ir pora kitų mažų 
politinių partijų yra legali
zuojamos. Per ištisus 4o me
tų Komunistų Partijai buvo 
neleidžiama viešai pasirody
ti. Dabar ji galės 1979 metų 
parlamento rinkimuose lega
liai dalyvauti su savo kandi
datais.

Tokyo. — Japonijos polici
ja užpuolė demonstraciją iš 
7,000 žmonių ir pavojingai 
sužeidė 7 demonstrantus. 
Demonstracija buvo suruoš
ta protestui prieš sostinės 
priemiestyje statyme naujo 
aerodromo.

Dabar jau bus 
“penkios didžiosios”

Detroit, Mich. — Iki šiol 
Jungtinėse Valstijose ketu
rias didžiąsias automobilių 
gaminimo korporacijas suda
rė General Motors, Ford, 
Chrysler ir American Mo
tors. Bet dabar atsiranda dar 
viena milžiniška korporacija, 
tai Volkswagen Manufactu
ring Corporation. Ji gamina 
“Volkswagen Rabbit” auto
mobilius ir už metų pralenks 
American Motors. Jos fabri
kas bus netoli Pittsburgho ir 
ji ateinančiais metais jau pa
gamins net 200,000 mašinų, 
o American Motors tebeduo
da 157,000 per metus.

Paryžius. — Čia teroristų 
tapo nušautas besilankantis 
Egipto Komunistų Partijos 
veikėjas Henri Cariel. Velio
nis buvo tiktai 64 metų am
žiaus.

Daug didesni pelnai, 
su daug mažiau 
darbininkų

Trijų stambiausių automo
bilių pramonės korporacijų— 
General Motors, Ford ir 
Chrysler—bendras grynas 
pelnas 1977 metais buvo 
$5,160,000,000, arba vienu 
bilijonu doleriu didesnis, ne
gu 1976 metais. Ir kas svar
biausia, kad tai pasiekta su 
90,000 mažiau darbininkų!

Tai pasiekta, sako Jungti
nė Automobilių Darbininkų 
Unija, patobulinimu techni
kos ir vertimu darbininkus 
skubiau dirbti.

Tarybų Sąjungos prezidentas su 
oficialiu vizitu Vakarų Vokietijoje

Leonidas Brežnevas [kairėje] su V. Vokietijos 
premjeru Helmut Schmidtu

Bonna, V. Vokietija.—Praeitą savaitę Vokiečių Federa
tyvinėje Respublikoje lankėsi Tarybų Sąjungos preziden
tas Leonidas Brežnevas ir turėjo ilgus pasitarimus su 
premjeru Schmidtu ir kitais vadais. Pranešimuose apie šį 
vizitą nieko nesakoma apie kokius nors konkrečius susitari
mus. Aišku, kad Brežnevo vizito tikslas buvo praplėsti ir 
pagerinti santykius tarpe Tarybų Sąjungos ir Vakarų 
Vokietijos.

REDAKCIJOS ATSIPRAŠYMAS
Praeitos savaitės pradžioje spaustuvėje dingo pluoštas 

priduotų raštų, kurių tarpe buvo keletas korespondencijų 
ir straipsnių. Apie tai turėjome pranešti jau praeitame 
laikraščio numeryje, bet manėme, kad galgi atsiras. Deja, 
nebeatsirado. Todėl prašome atleisti tuos, kurių korespon
dencijos bei straipsniai nepasirodė “Laisvėje.”

Nužudytas

Aldo Moro
Roma. — Kadangi valdžia 

atsisakė paleisti iš kalėjimo 
trylika teroMstų, jų šalinin
kai nužudė buvusį Italijos 
premjerą ir Krikščionių de
mokratų partijos vadą Aldo 
Moro. Praeitą antradienį jo 
lavonas rastas paliktas auto
mobilyje.

Velionio šeima taip pasi
piktinus valdžios poelgiu, jog 
atsisakė į jo šermenis įsileisti 
jos bei krikščionių partijos 
vadus.

Sako, arabai gali 
nusisukti nuo 
Amerikos

Washingtonas. — Gynybos 
sekretorius generolas Brown 
sako, kad jeigu ši šalis par
duos karinius lėktuvus Izrae
liui, o neparduos Saudi Ara
bijai ir Egiptui, šie kraštai 
gali nusisukti nuo Amerikos 
ir ieškoti ginklų Tarybų Są
jungoje. Šiuo įspėjimu sek
retorius nori paveikti tuos 
kongresmanus, kurie prie
šingi ginklų pardavimui ara
bams. Girdi, arabai turi gin
kluotis, ir jeigu negaus gink
lų pas mus, tai kreipsis į 
Tarybų Sąjungą.

Roma. — Italijos policija 
suareštavo 26 žmones, nužiū
rimus turėjime ką nors bend
ro su buvusio premjero Moro 
pagrobimu. Tas parodo vy
riausybės padidintas pastan
gas surasti Moro ir jo grobi
kus.



2-RAS PUSLAPIS

L n Y C wy V LITHUANIANA JI B* V Jb WEEKLY
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 

PUBLISHING SOCIETY, INC.
Published Fridays, except in case of holidays 

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y.

Established April 5. 1911 — ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

United States, per year $10.00 I 
Canada, Lat. Amer., per year $ 10.00 
Foreign countries, per year $12.00

i Kas ką rašo ir sako
LIETUVOJE TOS 
PROBLEMOS SU 
JAUNIMU 
[MOKSLEIVIJAI NĖRA

Neužilgo prasidės vasari
nės atostogos, mokyklos už
sidarys ir milijonai jaunuolių 
išsilies į miestų ir miestelių 
gatves. Kur jie per vasarą 
dėsis, kur eis, ką veiks? 
Daugeliui jų būtų labai nau

Pabarimo ir pasmerkimo 
nebeužtenka

Kai Izraelio ginkluotos jėgos įsiveržė į Libaną ir užėjome 
jo pietinę dalį, Jungtinių Tautų Saugumo Taryba Izraelį 
pasmerkė. Bet štai gegužės 4 dieną lygiai tokį pat žygi 
padaro ir Pietų Afrikos Respublikos rasistinis režimas 
prieš jaunutę Angolos Liaudies Respubliką. Tą savo agresi
ją taip pat teisina tuo, jog iš Angolos teroristai buvę 
įsiveržę į Pietų Afrikos teritoriją ir juos reikėję nubausti. 
Dabar Jungtinių Tautų Saugumo Taryba smarkiai pabarė 
ir Pietų Afrikos režimą už tą agresiją prieš Angolą. Bet 
daugiau ir nieko . . .

Pasaulinei situacijai esant tokiai, kokia ji šiandien yra 
Jungtinių Tautų diplomatams turėtų būti aišku, kad ši 
istorija vėl ir vėl pasikartos Afrikoje, Azijoje arba kur 
kitur, jeigu nebus surasti būdai tuoj agresorius nubausti. 
Angolos režimas nebūtų agresijos papildęs, jeigu jis būtų 
žinojęs, kad už tą žygį jis ant savo galvos užtrauks 
diplomatines bei ekonomines sankcijas. Reikia, kad busi
mieji agresoriai žinotų, kad jų žygis nepraeis be atitinkamo 
atpildo.

Geriau negu nieko
Balandžio pabaigoje Jungtinių Valstijų Valstybės sekre

torius Cyrus Vance lankėsi Maskvoje ir tarėsi su Tarybų 
Sąjungos Užsienio reikalų ministru Gromyka ir kitais 
aukštais pareigūnais. Šios šalies spaudoje beveik nieko 
nesimatė apie Vance misijos ir pasitarimų rezultatus.

Dabar turime tarybinės žinių agentūros susumavimą tų 
rezultatų. Jais per daug džiaugtis, žinoma, negalima. 
Tačiau negalima sakyti, kad tas mūsų Valstybės sekreto
riaus žygis buvo bereikšmis ir bevertis.

Sekretoriaus pasitarime su Gromyka buvo pasikeista 
nuomonėmis svarbiausiais Tarybų Sąjungos-Jungtinių Val
stijų santykius liečiančiais klausimais, taipgi tarptautinė
mis problemomis, kurios lygiai interesuoja abi šalis. Buvo 
pasitarta apie priemones išvengimui branduolinio karo ir 
apribojimui ginklavimosi. Ryšium su tuo, buvo pasikalbėta 
apie padėtį derybų dėl apribojimo strateginių ginklų. Kaipo 
pasėka, abi pusės sutiko, kad tos derybos būtų paskubintos 
ir baigtos galimai artimiausiu laiku. Abi pusės pasisakė už 
pasiekimą susitarimo dėl uždraudimo visų branduolinių 
bandymų. Abi pusės pabrėžė svarbą pasiekimo susitarimo 
dėl sumažinimo apsiginklavimo ir ginkluotų jėgų Centrali- 
nėje Europoje.

Be to, pasitarime buvo pasikeista nuomonėmis apie 
busimąją neeilinę Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
sesiją nusiginklavimo reikalais. Taipgi susitarta šiais visais 
klausimais toliau tęsti diskusijas.

Vadinasi, kaip sakyta, šis Valstybės sekretoriaus Vance 
vizitas nebuvo bevertis.

Teisinga išvada tėra viena
Gavome Tarptautinės Darbo Organizacijos leidžiamo biu- 

letinio “ILO Information” šių metų pirmą numerį. Jis labai 
įdomus tuo, kad jame plačiai pažvelgiama į technologijos 
vystymosi ir tobulėjimo rezultatus ateityje. Tas klausimas 
šiandien įtin svarbus kapitalistinėse aukštai išsivysčiusiose 
ir besivystančiose šalyse. Nėra jokia paslaptis, kad įdiegi
mas įvairių mašinų į pramonę pavadavo žmogaus rankų 
darbą. Tas, pats ir žemės ūkyje. Arklį, žagrę ir akėčias 
pavadavo milžiniškas traktorius.

Biuletine ieškoma atsakymo į klausimą: Kur dėsis, ką 
veiks vis tobulėjančios technologijos pavaduoti darbinin
kai? Juk jau ir šiandien, pav., šioje šalyje turime apie 10 
milijonų bedarbių. Visame kapitalistiniame pasaulyje pri- 
skaitoma apie 15 milijonų bedarbių. Technikos vystymasis 
ir tobulėjimas nesustos ir ateityje. Kaip tik priešingai—dar 
padidintais tempais ji vystysis ir tobulės. Taigi, ji vis 
daugiau ir daugiau darbininkų tiek pramonėje, tiek žemdir
bystėje ir prekyboje išmes iš darbo.

Tiesa, kad gerinimas liaudies būklės pareikalauja dau
giau įvairiausių pramonės bei žemdirbystės produktų, 
kurių gaminimui reikia daugiau darbo jėgų. Bet to neuž
teks. Reikalinga trumpesnė darbo diena. Štai kodėl taip 
aktualus yra šiemet Pirmosios Gegužės demonstracijose 
iškeltas šūkis: ‘‘Už šešių valandų darbo dieną,” arba ‘‘Už 30 
valandų darbo savaitę.” Šiam šūkiui lemta vis aukščiau 
kilti ir garsiau aidėti ateityje ne tik šioje šalyje, bet visam 
kapitalistiniame pasaulyje.

Socialistiniuose kraštuose nedarbo nėra, todėl technolo
gijos plitimas ir tobulėjimas ten tokios problemos nesuda
ro.

dingą ir reikalinga padirbėti. 
Labai daugelis jaunuolių- 
moksleivių ir labai norėtų 
per vasarą kuo nors naudin
gu užsiimti. Bet kai milijonai 
ir suaugusių darbininkų 
vaikštinėja be darbo, apie 
aprūpinimą darbais jaunuolių 
per vasarą negali būti nė 
kalbos. Tai kas jiems belieka 
daryti? Jiems belieka tik du 
“užsiėmimui”: tinginiauti ir 
išdykauti. Rezultatas: vasa
ros metų jaunuolių nusikalti
mai žymiai pagausėja. Mies
tų ir miestelių gatvės pasida
ro dvigubai pavojingesnės.

Tarybų Sąjungoje, Tarybų 
Lietuvoje tos problemos nė
ra. Ten nėra bedarbių, ten 
darbo visiems užtenka. Ten 
moksleivių masės gali įsidar
binti ir įsidarbina per vasa
rą.

Štai mūsų rankose Vilniuje 
leidžiamo žurnalo “Tarybinė 
mokykla” šių metų 4-tas nu
meris. Jame kaip tik tuo 
klausimu skaitome labai įdo
mų gana ilgą Lietuvos TSR 
švietimo ministerijos Mokyk
lų valdybos pirmininko Bro
niaus Dobrovolskio straipsnį 
“Mokslo metus baigiant.” Ja
me kalbama apie tai, kaip 
reikia mokykloms mokslei
vius paruošti pasitikimui va
saros. Straipsnio paskutinės 
dvi pastraipos skamba:

“Prieš akis — moksleivių 
vasara. Praėjusiais metais 
darbo ir poilsio, gamybinėse 
brigadose, mokyklinėse giri
ninkijose, darbo būriuose 
dirbo apie 165 tūkstančius 
VII-X klasių moksleivių. 
Neabejotina, kad ir šių metų 
vasaros atostogos praturtins 
moksleivių darbo kolektyvų 
patirtį, padės jaunimui ugdy
tis teisinga pažiūra į darbą, 
atskleisti savo sugebėjimus, 
išbandyti jėgas. Reikia ir to
liau visaip skatinti organi
zuotą, kolektyvinį mokslei
vių darbą. Bendrojo lavinimo 
mokyklų vadovai, klasių va
dovai, mokytojai turi išaiš
kinti mokiniams ir jų tėvams 
tokio darbo svarbą. Žinoma, 
tam tikra dalis moksleivių 
vasarą įsidarbins ir indivi
dualiai. Taip dirbančių mok
sleivių negalima palikti be 
mokyklos dėmesio ir priežiū
ros. Būtina išvengti praeitais 
mokslo metais šiame bare 
pasitaikiusių nemažų spragų 
ir nesklandumų. Moksleivių 
darbas vasarą turi tapti tikra 
jų idėjinio, dorovinio ir fizi
nio grūdinimosi mokykla.

Liaudies švietimo darbas, 
mokymas-auklėjimas-nenu- 
trūkstamas vyksmas. Orga
nizuota mokslo metų pabaiga 
yra kartu ir svarbi prielaida 
tinkamai ruoštis naujie
siems. Liaudies švietimo 
skyrių, mokyklų pedagogų 
kolektyvų uždavinys—užtik
rinti, kad ateinantieji mokslo 
metai ženklingų naują, aukš
tesnė augančiosios kartos 
mokymo, auklėjimo ir ruoši
mo darbui pakopą.”
ABSOLIUTIŠKAI NĖRA 
JOKIO PRIEŠTARAVIMO

Bostoniškis Jackus Sonda 

Naktis
Mėnuo paklydo dangaus arimuos, 
Vėjas užmigo medžių šakos’, 
Kūnas nuvargęs nakčiai nurimo, 
Ieško paguodos saldžiuos sapnuos.
Žvaigždės aukštybėj mirga, plevena, 
Ir debesėliai snaudžia keli,— 
Čia Kvėdainalė tyliai sruvena, 
Kvėdarna skęsta miego šaly.

Kęstutis Balčiūnas

savo laikraštyje bal. 25 dieną 
pateikia pluoštą piktai puo
lančių pastabų Vilniaus “Tie
sai” ir joje šio mėnesio pra
džioje atspausdinto straips
nio “Atpildas” autoriui. Jac
kus baisiai įtūžęs, kam 
straipsnyje demaskuojami 
lietuviškieji hitlerininkų ko
laborantai, parankiniai, par
sidavėliai. Jis straipsnyje už
tikęs ir labai dideli prieštara
vimą. Girdi:

LAISVĖ

(Šia proga “Tiesa” pasišo-! 
kėja ir pati pasakyti atitinka- • 
mą “pamokslėlį.” Ji kaltina 
lietuvius, kad jie bendradar- 

' biavę su vokiečiais, uoliai 
■ talkininkavę hitlerininkams, 
i vežant žmones prievartos į 
i darbams į Vokietiją, vežant 
juos į koncentracijos stovyk
las, bet čia pat parašo, kad— 
“Lietuvių tauta priešinosi
hitleriniams okupantams, branduoliniais ginklais gink- 

! vyrai vengė registruotis į! lavimosi lenktynės, kurios ; 
i vermachtą ir policijos dali-! turi privesti prie karo. Mūsų I• M mus . . .

Bet “Tiesa” kaltina kolabo
ravimu hitlerininkams ne vi
są lietuvių tautą, ne visus 
lietuvius, o tik buržuazinius 
nacionalistus, suniekšėjusius 
ir išsigimusius lietuvius. O 
kad tokių lietuvių karo metu 
buvo, tai gali užginčyti arba 
paneigti tiktai buvę hitleri
ninkų parankiniai.

ŠTAI KUR ESANTI VISŲ 
MŪSŲ NELAIMĖ, 
PRAŽŪTIS

Šį kartą trivogą muša ir 
mus visus šaukia gelbėtis iš 
pražūties ne mirtinai išsigan
dęs drebančiomis kinkomis iš 
menševikų laikraščio pasto
gės Martynas Gudelis, bet jo 
artimas kaimynas iš kunigų 
“Draugo” Bronius Kviklys. 
Kaip ta “pražūtis” šiais aud
ringais laikais yra populiariai 
vadinama? Kaip kitaip, žino
ma, “komunizmu.” Ji ateis. 
Ji jau ateina. Ir nekur ant 
planetos Marsas, bet štai čia, 
pas mus, mūsų brangiosiose 
Jungtinėse Valstijose.

Nesijuokite, bet skaitykite 
ir įsidėkite, broliai ir sesės, 
giliai į savo galvas:

“Ar Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gali įsigalėti ko
munizmas? Šį klausimą dau
gelis pateikia ir jį diskutuoja 
akivaizdoje reiškinių, kai 
matyti, kad komunizmas vis 
labiau demokratiniu keliu įsi
gali kai kuriuose Europos 
kraštuose: Italijoje ir Pran
cūzijoje komunistų partija 
rinkimų metu surenka daug 
balsų, o didžiajai nekomunis
tinei visuomenės daliai esant 
suskilus į daugelį srovių bei 
partijų, vieningai veikiantieji 
komunistai nesunkiai gali 
tapti stambiausia, o tuo pa
čiu ir valdančiąja partija. 
Nemaža simpatikų komunis
tų partija turi Ispanijoje ir 
Portugalijoje. Visuose šiuose 
kraštuose komunizmas ple
čiasi “normaliu“ keliu —iš 
apačios, kyla iš dabar vei
kiančia socialine santvarka, 
nepasitenkinusių darbininkų.

o

Kitaip yra Amerikoje. Čia 
komunizmas nekyla iš apa
čios, ne iš darbininkų sluoks
nių, bet tam tikru būdu jį 
kiek savotiškai remia JAV 
vyriausybė ir neprotingi ka
pitalistai. Valdžios ir kapita
lo vadovai dažnais atvejais 
padeda išsilaikyti Sovietų 
Sąjungos režimui, ją remia 
politiškai ir ekonomiškai, o 
tuo pačiu metu stiprina pa
saulinės revoliucijos plėtimo 

Į akciją . . .
Amerikos biznieriai, turį 

daugiau pinigų, kviečiasi pas 
save ir, mielai priima aukštus 
bolševikų pareigūnus, siun
čia jiems ir priima iš jų dova
nas, ieško progų sudaryti 
glaudžius prekybinius sandė
rius. Vadinasi, tam tikra 
prasme kviečia komunizmą 
pas save. Lenino žodžiais, 
“patys vejasi virvę, kuria 
mes juos pakarsime”. . .

Visų šių blogybių šaknys 
slypi ne kur kitur, kaip JAV 
—Sovietų detentėje. Jeigu 
Amerika nori išsigelbėti ir 
likti nepriklausoma valstybe, 
turi nedelsdama keisti savo 
užsienio politiką, pirmoje 
eilėje atsisakydama detentės 
su Sovietais, nes 60 metų 
istorija rodo, kad bolševikai 
skaitosi tiktai su tvirta jėga 

ir kiekviename nulaidžiavime 
mato silpnumą. Remti reikia 
ne savo priešus, bet drau- , 
gus. (“Draugas,” bal. 26 d.)

Vadinasi, mūsų išsigelbėji-i 
mas—naujas karas—ir dar ■ 
ne tradicinis karas, bet vė
liausios mados, būtent, bran- 1 duolinis karas. Juk kiekvie
nas žurnalistas žino, arba tu
rėtų žinoti, jeigu jis nėra i 
atsisveikinęs su sveiku pro-1 
tu, kad šioje gadynėje deten-1 
tei substitutas, arba alterna- i 
tyvas yra nesuvaldomos 

: kvikliams ir gudeliams dar j 
' neužteko pasaulinės skerdy- ;
I nės, Korėjoje skerdynės ir 
[vėliausia Vietname skerdy-
| nės. Jie nori naujos ir baises-
nės už anas visas sudėtas į 
krūvą.

JO KANTRYBĖ, MATYT, 
JAU BUVO IŠSISĖMUS

Nėra jokia paslaptis, kad 
lietuviški reakcininiai nacio
nalistai vardu neva “Lietu
vos vadavimo” savo kišenes 
kasmet paturtina desėtkais 
tūkstančių dolerių, surinktų 
iš savo eilinių pasekėjų. Kai 
kuriems aukotojams, matyt, 
jau pradeda kantrybė išsi
semti. Antai nabašninkas 
Martynas Stonis prieš smer- 
tį savo straipsnyje “Ką sakė 
vasario 16” šaukia:

“Lietuvis mandagus ir kan
trus, bet kai organizacija per 
36 metus renka aukas Lietu
vai vaduoti ir šiandien nieko 
negali pasakyti, ką ji už su
rinktus pinigus padarė ar nu
pirko, kantrybė baigiasi ir 
prasideda kritika, atsiranda 
noras reikalauti, kad būtų 
pasakyta, kas dabar daroma 
su jo pinigais. Iš tiesų, ar 
kada esame matę BALFo, 
ALTos ar VLIKo pajamų ir 
išlaidų smulkias apyskaitas, 
iš kurių galėtume matyti, 
kaip išleidžiami suaukoti 
tūkstančiai?” (Pasaulio Lie.’, 
tuvis,” 1978, balandis).

Veltui velionio M. Stonio 
balsas. Tokių apyskaitų ne
buvo, nėra ir nebus. Apy
skaitos pakenktų jų raketo 
bizniui.

JIS SUŠILĘS 
TEBEBARSTO 
TARYBŲ SĄJUNGĄ

Kažin kokio A. Štromo as
menyje mūsų nelaimingi “va
duotojai” susidaro naują 
Maižiesių. Jis subartysiąs vi
są Tarybų Sąjungą ir atida
rysiąs kelią jiems sugrįžti 
Lietuvon į jų prarastus dva
rus, fabrikus ir bankus. An
tai kanadiečių “Tėvyškinės 
žiburiuose” (bal. 27 d.) jis vėl 
jiems garantuoja, kad taip su 
Tarybų Sąjunga ir atsitiks.

“Kaip tik dabar,” Štromas 
drožia, “praėjus tam vilčių 
neįgyvendinusiam 30-čiui, 
pirmą kartą atsirado realios 
galimybės Lietuvos padėčiai 
pasikeisti. Atsirado todėl, 
kad dabar aiškiai pasireiškia 
sovietinio režimo sustabarė
jimas, jo nesugebėjimas 
efektingai tvarkyti krašto 
reikalus, visi tie politinio 
silpnumo požymiai, kurių to
limesnis vystymasis anksčiau 
ar vėliau (ir greičiau anks
čiau, negu vėliau) turės at
vesti į to režimo pakrikimą, į 
jo subyrėjimą ir į naujos eko
nominės bei politinės san
tvarkos Sov. Sąjungoje susi
kūrimą.
... Taigi, šiandieną, kaip 

niekada anksčiau, svarbu 
pradėti ruoštis tai valandai, 
kai atsiras galimybė pakeisti 
dabartinę Lietuvos padėtį 
ryšium su vykstančiais pasi
keitimais visos Sov. Sąjun
gos mastu.”

Mūsų karštas patarimas 
“T. ž.” redaktoriams ir leidė
jams: Tuoj pradėkite savo 
daiktus krauti į čemodanus. 
Nepražiopsokite auksinės 
progos. Nesuvilkite savo 
naujojo Maižiešiaus.

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS |MAY] 12, 1978

LAIŠKAI
MARGARETAI 
CESNAVICIŪTEI 
PETRIKIENEI
Mūsų mieloji Margareta,

. . . Labai nuoširdžiai ačiū 
už “Laisvę,” kurią gaunu ir 
šiais metais. Mums ji patin
ka, kad duoda daug žinių ir 
gausiai paveiksluota. Kai 
skaitai straipsnelį ir matai 
aprašomo žmogaus ar įvykio 
paveikslėlį, tai geriau įsime
ni ir patį įvykį ar žmogų. Dėl 
šito “Laisvė” mums labai pa
tinka.

Jūsų vyras velionis Anta
nas, o mums daktaras Anta
nėlis—yra mūsų širdyse gy
vas. Jis savo žvilgsniu pasi
tinka kiekvieną įeinantį į ka
pus. Jis visa savo paveikslų 
ekspozicija pasitinka muzie
jaus lankytojus. Pereitais 
(1997) metais mūsų muziejų 
aplankė 2,211 žmonių. Velio
nis daktaras Antanas buvo 
mūsų muziejaus didžiausias 
rėmėjas. Kai aš rodau muzie
jaus ekspoziciją lankytojams, 
visuomet primenu jiems ku
rios knygos ar eksponatai 
gauti iš dr. A. Petrikos. Tai
gi, dr. Antanas pas mus lie
ka amžinu ne tik paminkle, 
bet ir širdyse . . .
Rozalija ir Stasys Ankevičiai

Paežerai

Mielas Drauge Antanai i 
ir visi laisviečiai!

Nuoširdžiai sveikiname 
Jus ir Jūsų artimuosius Ge
gužės Pirmosios ir Pergalės 
dienos proga.

Linkime tvirtos sveikatos, 
gerovės, sėkmės darbuose ir 
laimės gyvenime.
Genovaitė ir Justas Paleckiai

Vilnius,
1978.IV.26.

Gerbiamieji Bičiuliai,
Laiko rodyklė skaičiuoja 

paskutines šių, 1977 metų 
dienas. Greitai nuplėšime pa
skutinį šių metų kalendo
riaus lapelį. Visi praėjusiais 
metais pasiekėme ką nors 
naujo, padarėme didesnį ar 
mažesnį darbą, o svarbiau
sia, nors kuopelę įdėjome į 
bendrą mūsų tautos kultūros 
lobyną. Ateinantieji metai 
bus naujų kūrybinių laimėji
mų metai. Man tai bus ir 
jubiliejiniai metai, nes vasa
rio viduryje sukaks penkias
dešimt metų. Manau, jeigu 
bei ryžto užteks darbuotis 
toliau. O Jums Jūsų didelia
me darbe naujaisiais, 1978 
metais linkiu sveikatos, lai
mės, pasisekimo, didelių kū
rybinių laimėjimų bei ryžto 
dirbti žmonijos labui. Tegul, 
ilgai, ilgai negęsta Jūsų visų 
kūrybinė ugnelė, tegul Nau
jieji, 1978 metai būna naujų 
pasiekimų metais! Tad

Drauge susėskime prie stalo 
Arčiau, arčiau, seni draugai, 
Pakelkim sklidiną bokalą,— 
Tešviečia laime urūs veidai!

Tegul jaunystės ryžtos žydi, 
(Nors galvos papuoštos

šarma), 
Metus senuosius palydint, 
Teskamba juokas ir daina!

Naujuose metuos naują 
laimę,

Naujųjų užmojų didžių, 
Visiems, visiems mieste ir 

kaime, 
Visiems nuoširdžiai aš linkiu!

Tegul užmiršta žmonės karą! 
Visi tesidžiaugia taika!
Tegul žmonijai gerą daro 
Kiekvieno dirbančio ranka!

Tegul draugystė visur žydi 
Ir laisve džiaugias žmonija, 
Tegul kiekvieną gėris lydi, 
Liepsnuoja meilė širdyje!

Taigi, susėskime prie stalo 
Arčiau, arčiau, seni draugai 
Taures pakelkime šampano, 
Teskamba dainos ir • 

juokai! . .
Tad su Naujais metais, 

naujais siekimais ir nauja lai
me! Sėkmės, ryžto ir valios 
Jums Naujuose, 1978 me
tuose!

Kęstutis Balčiūnas

Nuo Redakcijos: Prašome 
atleisti, kad šiuo jūsų gražius 
mums sveikinimus su Nau
jaisiais metais tik dabar pa- 
naudojame. Jie veikiausia 
kur nors paštuose buvo už
kliuvę, kad tiktai dabar mus 
pasiekė.

Kunige Phoebe Lewaid Coe
Šiomis dienomis Marylan- 

do valstijoje jinai tapo įšven
tinta į episkopai kunigines. 
Tai pirmoji ir kol kas vienin
telė toje protestantiškoje 
sektoje moteris kunige.

t
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IŠ BRAZILIJOS LIAUDIES DIDVYRIŠKŲ KOVŲ

Aštuoniolika iš tvirtovės
Brazilų Komunistų Partijos generalinio sekretoriaus 

Luizo Karlos Prestezo 80-čia proga
LINAS VALBASYS

Brazilijos patrijotai—pažan- : 
gioji intelegintija ir jaunes- 

i nieji karininkai: Sikeira 
' Kamposas, Luizas Karlas 
! Prestesas, Nevtonas Pradas,• 
I Marijus Karpenteras ir dau-! 
; gelis daugelis kitų.

Šiltais vakarais mėgstu 
nueiti į Lenino aikštę ir po 
plačiašakėmis liepomis atsi
pūsti po dienos darbų. Čia, 
netoliese, krykštauja mažy
lių būrelis statydami smėlio 
pilis, o jų mamytės ar sene
lės neria mezginius, pasakoja 
būtus ir nebūtus atsitikimus, 
prisimindamos praeitus lai
kus linkčioja galvomis, atsi
dūsta . . .

Ateina čia ir vienas mano 
bičiulis “amerikonas.” Jis gy
vena netolimame, Neries pa
krantėje esančiame name, 
gale šios aikštės. Žmogus vė
tytas ir mėtytas, pasakytų 
mūsų senoliai. Dar visai jau
nas jis išklydo į platų pasau
lį.

— Duonos ieškoti — jis 
tvirtina.

Jo pasakojimai
Apkeliavęs dalį Ispanijos, 

o paskui patekęs Lotynų 
Amerikon. Buvęs Uragvaju- 
je, skersai ir išilgai išvažinė
jęs ir išvaikščiojęs didžiulę 
teritorijų Brazilijoje. Jo gal
va—tikra enciklopedija. Gal 
dėlto taip mane traukia šis 
sostinės kampelis: susitikti šį 
įdomų žmogų ir klausytis jo 
porinimų apie man nežino
mus kraštus, plačias girias, 
įvairias indėnų gentis ir nar
sius Pietų kraštų žmones.

Šį kartų aš jį radau prie 
didžiulio rožių krūmo, trau
kiantį senų pypkę ir leidžian
tį tirštų dūmų kamuolius pro 
pabalusius ūsus.

Atsisėdome ant artimiau
sio suolo ir užsimezgė įpras
toji kalba: apie šaltų vasarų, 
apie mūsų žemdirbių kovų už 
derlių, apie laisvę atgaunan- 
čias afrikiečių tautas.

“Amerikonas” išbėrė pele
nus iš užgesusios pypkės ir 
tarė: —Už laisvę kovoja di
džioji pasaulio dalis. Dėl jos 
žūstu geriausi liaudies sūnūs. 
Atmeni? Anų kartų aš tau 
pasakojau apie garsųjį Brazi
lijos Lampejonų, norėjusį su
lyginti šiaurinių Brazilijos 
valstijų gyventojus. Bet, tai 
buvo žmogus be idėjos, be 
įsitikinimų—plėšė iš vienų ir 
atidavė kitiems.

Ar turi laiko?
Apie didįjį pasišventėlį

— Gerai. Šiandien aš no
riu papasakoti tau apie kele
tu tokių žmonių, nepagailėju
sių savo sveikatos ir net gy
vybės už darbo žmonių rei
kalus, prieš savus ir sveti
mus išnaudotojus.

Aš išsiėmiau “Primų” ir 
pasiūliau “amerikonui.”

— Ačiū, aš prisikimšių 
pypkę. Iš jos ir dūmas tirš
tesnis ir burnoje karčiau.

Įžiebęs degtukų užsidegiau 
savo cigaretę, užtraukiau dū
mų, ir pasislinkau arčiau bi
čiulio.

— Taigi. Brazilijos, kaip ir 
daugelio kolonijinų ir pusiau 
kolonijinių kraštų istorija pil
na gražių puslapių, didžiulių 
patrijotinių žygių, ar tai už 
savo nepriklausomybę kovo
jant prieš Purtagalijos impe
rijų, ar tai už išsivadavimų iš 
savų prispaudėjų parsidavu
sių užsienio kapitalistams, iš
naudojantiems Brazilijos 
liaudį ir plėšiantiems šalies 
turtus.

Kam nežinomas dabartinio 
Brazilų Komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus 
Presteso kolonos žygis, kaip 
po 1924 metais nepavykusios 
revoliucijos geriausi Brazili
jos liaudies sūnūs pasitraukį 
į periferijų ir du su puse 
metų kovėsi po visų šalies 
teritorijų su daug skaitlin- 
gesnėmis vyriausybinėmis 
jėgomis. Jie nužygiavo 26 
tūkstančius kilometrų per 
neįžengiamus miškus ir pel
kes nugalėdami didžiules 
kliūtis benešant laisvės ži

bintų iškankintai liaudžiai di
džiosios Lotynų Amerikos 
šalies.

Jis didvyriškas žygis
Bet . . . dar nepakankamai 

žinoma ir apie ytin didvyriš
kų žygį, kuriam ryžosi aštuo
niolika vyrų iš Kopakabanos 
tvirtovės.

“Dešimt dienų sukrėtusių 
pasaulį,” apie kurias rašė 

, amerikietis žurnalistas John 
Reedas, pasiekė ir tolimosios 
Brazilijos darbo liaudį. Rusi
jos proletariatas sųjungoje 
su darbo valstiečiais iškovo
jęs pergalę prieš buržuazijų 
davė gražų pavyzdį ir kitų 
kraštų darbo žmonėms: dar
bininkai reikalavo trumpes
nių darbo valandų ir didesnio 
užmokesčio iš savo samdyto
jų daugelyje pasaulio šalių. 
Didžiulė streikų banga su
krėtė stambiuosius pramo
nės centrus—San Paulų ir 
Rio de Žaneirų. Šiaurinėse 
Brazilijos valstijose skrodė 
laukus atskiros grupės ker
šytojų, bausdamos latifundi- 
jų savininkus už skriaudas 
žemės ūkio darbininkams.v
Sunkiai alsavo visa Brazilija 
po didžiuliu priespaudos pa
du. Nuo Rio Grande do Šulo 
iki Rio Branko; nuo Resifės 
iki Peru miškų kaupėsi nea
pykantos banga prieš nedi
delę saujelę išnaudotojų, pa
siglemžusių vadovaujančius 
postus ir atiduodančių Brazi
lijos žemės turtus užsienio 
kraštų monopolijoms.

Ne už tokių respublikų bu
vo kovojusi šios šalies liau
dis. Poeto Kastro Alveso, 
tribūnų Silvos Žardimo ir 
Lopeso Trovano įdėjos ir 
svajonės buvo mindžiojamos 
užkietėjusių liaudies priešų. 
Viskas kaip monarchijos lai
kais—vyriausybė atstovavo 
tik nedidelę grupę turtuolių, 
prieš milijonus alkanų ir 
vargstančių. Tų matė ir ruo
šėsi atkakliai kovai tikrieji

Paminėta liūdna ir
tragiška sukaktis

Kent, Ohio. — Gegužės 4 dienų suėjo 8 metų nuo tos 
dienos, kai Kento universiteto studentų demonstracija 
prieš Vietnamo karų buvo nacionalinės gvardijos kareivių 
užpulta ir išardyta. Keturi studentai buvo ant vietos 
nušauti. Nuo to laiko toje pačioje vietoje kasmet yra 
universiteto studentų ir fakulteto narių toji liūdna sukaktis 
atžymima. Šiemet gegužės 4 dienų taip pat buvo suruoštas 
masinis to įvykio atžymėjimas. Portage pakvietė ginkluotą 
policija demonstracijų užpuolė ir jos išardymui panaudojo 
taip vadinamas dujines bombas.

Nuotraukoje parodoma grupė Kento universiteto fakulte
to narių-profesorių, dalyvaujančių sukakties minėjime.

Jo žmona be dolerio guli ligoninėj
Jis yra multibilijonierius ir 

turtingiausias žmogus visa
me pasaulyje. Bet jo buvus 
žmona suparalyžiuota ir guli 
vienoje New Yorko ligoninė
je be dolerio kišenėje. Mrs. 
Gladys Ludwig sako, kad jos 
vyras jai nėra sumokėjęs ali- 
monijos už praeitus visus 
metus ir kad ji neturi iš ko 
už būtų nuomų užsimokėti. Ji 
neturi pastogės, į kurių galė
tų sugrįžti.

Mr. Ludwig yra vedęs ant
rą žmonų. Gladys jį vadina 
beširdžiu. Ji 72 metų, o jis 
80 m.

1922 metais Epitasijus Pe- 
soas baigė savo prezidentavi
mo kadencijų ir ruošėsi įteik
ti aukščiausiųjį valstybės 
postų naujai išrinktam prezi
dentui Artūrui Bernardesui, 
iš kurio nieko gero nebuvo 
galima tikėtis, nebent nuo
lankumų jėzuitams ir neapy
kantos darbo liaudžiai.

Skaudus nepasisekimas
Arturas Bernardesas buvo 

laimėjęs rinkimus papirkinė- 
damas rinkiminių apylinkių 
pirmininkus. Jo sėbrai varto
jo smurtų, klastojo doku
mentus. Rinkiminės kampa
nijos metu jis buvo nusiuntęs 
laiškų savo patikėtiniui depu
tatų rūmuose (parlamente), 
įsakydamas griebtis visokių 
priemonių—papirkinėti ka
riuomenę ir generolus. Nau
jojo prezidento gestas sukėlė 

| audrų jaunesniųjų karininkų 
į tarpe—pradėjo ruoštis suki
limui. Sukilime turėjo daly
vauti karininkų akademija, 
kai kurie daliniai sostinėje, 
Lėmės ir Kopakabanos tvir
tovės.

Ir taip, 1922 metų liepos 5 
dienos ryte buvo duotas žen
klas sukilti. Deja . . . val
dantieji sluoksniai laiku suži
nojo apie revoliucionierių 
planų ir jiems pasisekė susi
doroti su Rio de Žaneire sto
vėjusiais daliniais. Liko tik 
Lėmės ir Kopakabanos tvir
tovės. Lėmiečiai, neturėdami 
tinkamos artilerijos kovai su 
vyriausybei ištikimais dali
niais, susėdo į uždarus tram
vajus ir persikėlė į Kopaka
banos tvirtovę. Kopakabanos 
tvirtovė likusi viena taip pat 
buvo bejėgė. Tarp tvirtovės 
ir prezidento rezidencijos bu
vo aukštas kalnas apsaugųs 
prezidentūrų nuo revoliucio
nierių šūvių. Bombarduoti 
miestų sukilėliai nei nesiren
gė. Kuo kalti taikūs gyvento
jai jeigu vyriausybė pasirin
ko pardavikiškų kelių.

(Bus daugiau)

Daniel K. Ludwig

LAISVE

Mokslo ir kultūros židinys
Vilniaus Valstybinio Darbo Raudonosios vėliavos ordino 

V. Kapsuko universiteto rektorius. Socialistinio Darbo 
Didvyris profesorius Jonas Kubilius atsakė į ELTOS ko
respondento Balio Bučelio klausimus.

i — Ateinančiais metais 
universitetas pradės skai
čiuoti penktąjį savo istorijos 
šimtmeti. Tačiau pokalbi no
rėtų pradėti nuo žymiai vė

lesnių laikų. Štai dekretas, 
pasirašytas V. Mickevičiaus- 
Kapsuko 1919 metų kovo 
13-ją dieną: “Lietuvos ir Bal
tarusijos Liaudies Komisarų 

! Taryba . . . nutaria: 11 Cari- 
|nės reakcijos uždaryto Vil
niaus universiteto sienose 
įkurti visuotinį Darbo uni
versitetą, 2] Įvesti Universi
tete nemokamą ir visiems 
prieinamą mokymą . . .” 
Kuo, Jūsų nuomone, šis do
kumentas ir reikšmingas 
šiandieniniam universiteto 
gyvenimui?

— Tai buvo toks jaunos, 
tik prieš kelis mėnesius susi
kūrusios tarybinės vyriausy
bės žingsnis, kurį sunku per
vertinti, apžvelgiant mūsų 
kultūros ir švietimo istorijų. 
Šiuo dekretu lietuvių, taip 
pat kitoms tautoms—ukrai
niečių, baltarusių, lenkų— 
buvo sugrųžinta aukštoji mo
kykla, suvaidinusi didžiulį 
vaidmenį jų socialinės ir kul
tūrinės pažangos raidoje. To
dėl visiškai teisėtai universi
teto atgimimų po to, kai jis 
1832 metais buvo caro užda
rytas, mes siejome su pirmo
sios mūsų krašte darbininkų 
ir valstiečių vyriausybės, su 
V. Mickevičiaus-Kapsuko 
vardu. Per beveik 400 metų 
universitetas išgyveno viso
kiausius laikus. Su labai re
tomis išimtimis, tai buvo 
sunkūs laikai: vyko nuolatinė 
pažangios minties kova su 
viduramžių scholastika, su 
jėzuitų ideologija, su carizmo 
priespauda, ponų Lenkijos 
nacionalizmu. Tiktai Tarybų 
valdžios metais universite
tas, kaip, beje, ir visa mūsų 
kultūra, pasiekė tikro su
klestėjimo. Taigi, artėjantį 
universiteto jubiliejų mes 
pažymime ir kaip socializmo 
idėjų Lietuvoje pergalę.

— Kokia ji, šiandieninė 
mūsų Alma Mater?

— Tai, pirmiausia, 16 
tūkstančių studentų, kurių 
asmenyje matome Tarybų 
Lietuvos rytdienų. Tai dau
giau kaip 1500 profesorių, 
dėstytojų ir mokslinių bend
radarbių. Tai 82 mokslų dak
tarai ir 600 kandidatai. Kas 
šimtasis respublikos gyven
tojas yra universiteto auklė
tinis, sėkmingai besidarbuo
jantis liaudies ūkio, kultūros, 
mokslo, švietimo baruose. 
Šiandieninis universitetas— 
tai modernios auditorijos, 
galinga skaičiavimo* ir labo
ratorinė technika, erdvūs 
bendrabučiai. Ir visa—tai 
noriu ypač pabrėžti—jauni
mas gauna nemokamai, apie 
kų ir buvo kalbama V. Mic
kevičiaus-Kapsuko pasirašy
tame dekrete. Vieno studen
to kelias nuo pirmakursio iki 
absolvento valstybei atsieina 
5 tūkstančius rublių. Tokia 
yra mūsų Alma Mater-puo- 
selėjanti respublikos kultū
rų, ekonomikų, Švietimų, vi
sada atidi jaunimui ir rūpes
tinga jam . . .

— Jubiliejui, kaip žinia, 
ruošiamasi jau seniai. Kaip 
vyksta šis pasirengimas? Ko
kiomis naujienomis tomis 
dienomis universitetas su
tiks savo jaunuosius šeimi
ninkus ir buvusius auklėti
nius, svečius?

— Sudarytas jubiliejinis 
komitetas, kuriam vadovauja 
Lietuvos KP CK sekretorius 
L. Šepetys. Komitetas nu
veikė iš tikrųjų nemažai. Se
nieji universiteto rūmai kom
pleksiškai restauruojami ir, 
jubiliejaus išvakarėse darbas 
iš esmės bus baigtas. Anta
kalnyje, Saulėtekio alėjoje, 
išaugo ištisas studentų mies- 

| telis, kurio šeimininkai, kar- 
1 tu su Vilniaus inžinerinio sta- 
' tybos instituto, yra mūsų 
i studentai. Štai dar šiemet 
j ten bus baigtas statyti Fizi- 
; kos fakulteto mokymo kor
pusas, 16 aukštų bendrabu
tis, 600 vietų valgykla, pra
dedamas statyti bazinis Vil- 

i niaus aukštųjų mokyklų skai
čiavimo centras. Manome, 

; kad šie ir panašūs objektai, 
i atsiėję dešimtis milijonų ru- 
j bliu, yra geriausia dovana 
i artėjančiam jubiliejui.

Bus išleista universiteto is
torija. Pirmasis jos tomas 

i jau pas skaitytojus, antrasis 
! po mėnesio kito išeis iš spau- 
I dos, netrukus įteiksime lei- 
I dyklai trečiųjį. Turiu pasaky- 
i ti, kad tai vienas išsamiausių 
i ir labiausiai kvalifikuotų 
i moksliniu atžvilgiu veikalų 
apie Vilniaus universitetų. 
Papasakoti apie universitetų 
gavome daug pageidavimų iš 
visų tarybinių respublikų bei 
daugelio užsienio šalių. Todėl 

i vienatomis istorijos leidinys 
j išeis rusų ir anglų kalbomis. 
Bus ir meninio bei suvenyri
nio pobūdžio knygų—“Senoji 
ir naujoji universiteto archi
tektūra,” “Universiteto bib
liografija,” “Vilniaus univer
siteto aktai” ir kt.

Žadame dar labiau papuoš
ti senųjų Alma Mater. Čia 
mums daug padeda Dailinin
kų sųjunga, Dailės instituto 
studentai. Saulėtekio alėjoje 
numatoma pastatyti skulpto
riaus K. Bogdano skulptūrų 
“Leninas ir Kapsukas.” Uni
versiteto kiemuose įrengsi
me paminklines lentas įžy
miesiems universiteto profe
soriams. Senuosiuose rū
muose, kuriuose, beje, ilgai
niui pasiliks tiktai rektora
tas, mokslinė biblioteka ir 
humanitariniai fakultetai, at
siras daug mažosios archi
tektūros kūrinių. Toliau 
tvarkomas ir plečiamas Mok
slo muziejus buvusioje Jono 
bažnyčioje. Iš esmės tai bus 
universiteto muziejus, nes 
iki tarybinių laikų moksliniai 
tyrimai buvo atliekami tiktai 
universitetuose.

— Vilniaus universitetas 
vien tiktai šalyje turi apie 60 
savo kolegų, palaiko ryšius 
su daugeliu užsienio univer
sitetų bei kitokio profilio 
aukštųjų mokyklų. Ar jūsų 
šventė susilauks atgarsio te
nai?

— Kiek mums žinoma, Vil
niaus universiteto jubiliejų 
ruošiasi pažymėti visos di
džiausios ir seniausios Tary
bų Sųjungos aukštosios mo
kyklos. Tai—Maskvos M. 
Lomonosovo, Leningrado, A. 
Ždanovo, Kazanės V. Leni
no, Latvijos P. Stučkos, Tar
tu, Baltarusijos, Odesos uni
versitetai. Turiu pasakyti, 
kad visos šios mokyklos yra 
daug padėjusios mums, su 
jomis palaikome labai gerus 
ryšius. Štai sunkiais pokario 
metais, kai trūko kadrų, bu
vo silpna materialinė bazė, 
Maskvos ir Leningrado uni
versitetų aspirantūroje mo
kėsi didelis būrys dabartinių 
mūsų profesorių. Mūsų mok
slinei bibliotekai daug retų, 
tiesiog unikalių knygų pado
vanojo Maskvos ir Odesos 
aukštosios mokyklos. Pasto
viai keičiamės studentais bei 
mokslo darbuotojais su uk
rainiečiais, baltarusiais, lat
viais, estais.

Palaikome glaudžius ryšius 
su Prahos, Krokuvos, Greifs- 
valdo (VDR), Liublino, Kon
go (Brazvilis) universitetais, 
kitomis Lenkijos, Čekoslova
kijos, VDR aukštosiomis mo
kyklomis. Iš ten gauname ži
nių, kad mūsų jubiliejus bus 
deramai pažymėtas.

Jubiliejinėse iškilmėse, ku
rios įvyks 1979 metais, turė
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sime svečių iš daugelio pa
saulio universitetų. Žada at
vykti pasaulinio garso moks
lininkų.

— Universiteto jubiliejus 
yra visos Tarybų Lietuvos 
mokslo ir kultūros šventė. 
Ryšium su tuo norėtųsi pa
klausti, kuo prie jos galėtų 
prisidėti buvę universiteto 
studentai? Mūsų kultūrinės 
įstaigos, ūkiniai organai?

— Jaučiame labai didelę 
Lietuvos KP Centro Komite
to, respublikos vyriausybės 
paramą. Daug padeda Aukš* 
tojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo, Kultūros ministeri
jos. Todėl esminiai klausimai 
bus išspręsti. Tiesa, kai ku
rių protenzijų turime staty
bininkams.

Bet norėčiau pareikšti tokį 
pageidavimą. Yra nemažai 
žmonių—daugiausiai tai bu
vę mūsų studentai, dėstyto
jai, kai kurie kolekcionieriai, 
kurie neabejotinai turi me
džiagos, susijusios su univer
siteto istorija. Mums ta me
džiaga—nuotraukos, įvairūs 
dokumentai, aktai, knygos, 
dienoraščiai, prisiminimai— 
labai reikalinga. Dalį jos ga
lėtume įsigyti, dalį pasisko
lintume. Būtų gera, kad 
kiekvienas atsilieptų į šį pra
šymą.

— Su universitetu neat
skiriamai susiję daugelio ži
nomų mokslininkų, visuome
nės ir kultūros veikėjų var
dai. Jų —tūkstančiai. Ku
riuos žmones, labiausiai nusi
pelniusius, Jūs norėtumėte 
išskirti?

— Vėl norėčiau pradėti 
nuo vėlesnių laikų. Ypatingą 
pagarbą jaučiame tiems, ku
rie sunkiais pokario laikais, 
po to, kai hitlerininkai taip 
nusiaubė universitetą, padė
jo jį atkurti, kurie sunkiais 
išbandymų metais liko ištiki
mi lietuvių tautai ir universi
tetui iki paskutinių gyveni
mo akimirkų. Iš tokių pažy
mėtini profesoriai Z. Žemai
tis, A. Jucys, P. Pakarklis, 
B. Pranskus-Žalionis, V. My
kolaitis-Putinas, J. Balčiko
nis ir kt. Labai ryškų pėdsa
ką tiek universiteto, tiek 
mūsų krašto kultūros ir 
mokslo istorijoje paliko i darbe.

Baisogalos vidurinėje mokykloje veikia 17 būrelių. Juose 
savo žinias gilina ir praktinių įgūdžių įgyja visi 786 
moksleiviai. Veikliausi—gamtininkai, matematikai, taip 
pat jaunieji žemdirbiai.

Didžlę paramą, plėtojant būrelių veiklą, teikia Lietuvos 
Gyvulininkystės mokslinio tyrimo instituto mokslininkai. 
Būrelių nariai dažnai lankosi instituto laboratorijose. Baiso
galos eksperimentinio ūkio fermose ir laukuose.

NUOTRAUKOJE: Lietuvos Gyvulininkystės mokslinio 
tyrimo instituto vyr. mokslinė bendradarbė, biologijos 
mokslu kandidatė O. Šuopytė supažindina vaikus su moks
liniais darbais biocheminėje laboratorijoje. A. Dilio nuotr.

M. K. Sarbievijus, kurio ly
rika žavėjosi visa XVII am
žiaus Europa, Adomas Mic- 
kevišiaus, ilgametis universi
teto rektorius, pasaulinio 
garso astronomas M. Počo- 

i butas, Simonas Daukantas ir 
i t. t. Noriu pabrėžti, kad visi 
' šie ir daugelis kitų šviesių 
į vardų niekada nebus užmirš- 
I ti: kruopščiai saugomas jų 
1 atminimas ir jų darbai.

— Universitetas šiuo metu 
ruošia 33 specialybių kadrus 
liaudies ūkiui, mokslui, kul
tūrai, švietimui. Specializaci
jų yra ir daugiau —apie 70. 
Ar Jums neatrodo, kad to
kiai akademinei įstaigai, ko
kia yra universitetas, tai 
pernelyg sunku ir sudėtinga?

— Kiekvienas aukštosios 
mokyklos veiklos programą 
apsprendžia patsai gyveni
mas, kitaip tariant, šalies, 
respublikos poreikiai. Ma
nau, kad šiuo metu einama 
teisingu keliu. Tačiau ateity
je, mano nuomone, specialy
bes teks stambinti. Atrodo, 
kad praktiniuose moksluose 
pradedame pernelyg susi- 
skaldyti. Esu įsitikinęs, kad 
technologinių procesų, kurie, 
beje, šiais laikais atsinaujina 
greičiau, negu paruošiamas 
specialistas, aukštojoje mo
kykloje, juo labiau universi
tete, mokyti, kaip dabar da
rome, nereikėtų. Juk mes 
turime ruošti specialistus ne 
kuriai nors konkrečiai įmo
nei, cechui ar barui. Studen
tas aukštojoje mokykloje tu
ri gauti fundamentalias ži
nias ir išmokti, priklausomai 
nuo aplinkybių, taikyti jas 
praktikoje.

— Ką jūs norėtumėte pa
linkėti artėjančio jubiliejaus 
proga mūsų akademiniam 
jaunimui?

— Pirmiausiai, tokio pat 
entuziazmo, žinių troškimo, 
tokio pat patriotizmo, koks 
mūsų jaunimui buvo būdin
gas iki šiol ir yra1 būdingas 
dabar. Kartu noriu įspėti, 
kad žinios, įgytos aukštojoje 
mokykloje, tėra tik pradinis 
bagažas, kurį teks nuolat pa
pildyti. Ir dar—atkaklumo, 
siekiant užsibrėžto tikslo, 
ypač atkaklumo moksle ir
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Su Motinos Diena
H. FEIFERIENĖ

Netekome kristalinės sielos žmogaus
Pavasaris, pats gražiausias 

metų laikotarpis. Žydi gėlės, 
o paukščių čiulbesys tarytum 
skelbia šventę. Bet pavasa
ryje yra dvi reikšmingos 
šventės, tai Pirmoji Gegužės 
ir Motinos Diena. Pirmoji 
Gegužės—laisvės, lygybės ir 
broliškumo šventė. Šią šven
tę žmonės pradėjo švęsti, kai 
jie patyrė skriaudą, pajuto 
pažeminimą iš kito žmogaus. 
Socialistiniuose kraštuose ši 
šventė atšvenčiama iškilmin
gai, tačiau ir kapitalistinėse 
valstybėse liaudis rengiasi 
prie Pirmosios Gegužės at- 
šventimo tiek, kiek sąlygos 
leidžia.

Gegužės mėnesio antrąjį 
sekmadienį švenčiame Moti
nos Dieną. Kaip žinoma, Mo
tinos Dienos šventė gimė 
Woodrow Wilson prezidenta
vimo laikotarpiu, 1914 me
tais, Philadelphijos mieste, 
JAV. Inciatorė buvo Miss 
Anna Jarvis, kuri per metų 
metus vykdė kampanijas, 
agitavo-reikalavo ir darė žy
gius, kad vieną kartą metuo
se būtų paskirta diena moti
nų pagerbimui, kad būtų 
įvesta nacionalinė Motinos 
Dienos šventė. Ir jos tikslas 
buvo atsiektas.

Nors Motinos Dienos šven
tė kiekvienais metais vis la
biau sukomercializuojama, 
kas sumenkina motinystės 
prasmę, bet nežiūrint to, 
apart komercinių priedų, 
mūsų širdyse jaučiame meilę 
prie motinos. Mes minime 
motiną, kaip gyvybės teikė
ją, kaip vaikų globėją ir auk
lėtoją.

Motinos darbai, rūpesčiai 
bei meilė neįkainuojama. 
Taip jau gamtos sutvarkyta, 
kad žmonijoje motinos neša 
tą pareigą per kartų kartas, 
—neša tą šviesų meilės jaus
mą vaikams, kuris prasideda 
su motinos šypsena gimu
siam kūdikiui, ir su vaiko 
šypsena motinai. 0 mes atsi
lyginame savo motinoms, 
augindamos savo vaikus, gi 
mūsų vaikai atsilygina 
mums, augindami savuosius 
vaikus, arba kitaip sakant— 
mūsų anūkus.

Kalbant apie motiną, mes 
pajuntame jos meilę, jos 
kantrybę, jos atsidavimą. Ji 
trokšta, kad jos pagimdytas 
ir auklėtas vaikas būtų ger
biamas. Ji mokina savo vai
kus meilės. O meilės reikia 
mokintis per visą gyvenimą! 
Oi kaip jos trūksta mūsų 
kasdieniniam gyvenime! 
Šiais moderniniais laikais 
dar gi ir to neužtenka. Gyve
nimo tempui didėjant, aplin
kuma labai daug veikia į vai
kų galvoseną. Šiuo atveju 
tenka ne tik motinai, bet ir 
tėvui parodyti ir įtikinti vai
kui teisingą gyvenimo kelią.

Nelengva apibūdinti moti
nos vaidmenį, todėl, kad 
kiekviena motina auklėja 
vaikus skirtingose gyvenimo 
sąlygose. Nekalbėsime apie 
tas motinas, kurios praban
goje gyvena, kurių vaikus 
augina auklės ir rytojaus die
na joms nerūpi—jos tvarkosi 
kaip patinka. Bet pažvelkime 
į darbininkę moterį—motiną, 
kuri priversta užsidirbti pra
gyvenimą sau ir vaikučiams. 
Kiek ji nemalonumų pergy
vena, kiek skurdo ir rūpes
čių, pakol užaugina vaikus. 
Už visą tai, motinai užtenka 
tik tiek, jei sūnus ar dukra 
taria gerą, šiltą žodį, pažvel
gia į motiną maloniu žvilgs- 
rfiu, nusišypso, apkabina.

Žvelgiant į mūsų pažangųjį 
judėjimą, prisiminkime kiek 
moterų auklėdamos šeimas, 
dar prisidėjo prie organizaci
nės veiklos. Sugrįžusios na
mo po sunkios darbo dienos, 
atlikusios namų ruošą, apžiū
rėjusios vaikus, jos dar sku
ba į organizacijų susirinki
mus, ar chorą arba vaidinto
jų ratelį; tuo norėdamos pri

sidėti prie visuomeninės vei
klos. Apart visuomeninės 
veiklos, kai kurioms dar rū
pėjo daugiau prasilavinti, no
rėjo mokintis, įsigyti profesi
jas. Visa tai ji ryžtingai atli
ko ir dar savo vaikus užaugi
no!

Pasaulio visuomenė, o ypa
tingai motinos, reiškia didelį 
susirūpinimą dėl gaminimo 
neutroninių bombų, su kurio
mis išnaikintų mases žmonių, 
o miestų pastatai paliktų ne
paliesti. Tai rimta grėsmė 
žmonijai! Jau reiškiami pro-' 
testai per visą mūsų šalį ir 
užsienyje prieš šių baisių 
bombų gaminimą. Turėkime 
viltį, kad naudojantis tarp
tautinėmis priemonėmis dėl 
ginkluotės kontrolės, bus su
stabdyta ši baisi grėsmė 
žmonijai, kad jie žengtų į 
taiką ir tautų savitarpio su
pratimą, į tautų draugys
tę . . .

Šia Motinos Dienos proga, 
dėkojame motinoms už meilę 
ir už išauklėjimą. Laimingi 
tie, kurie gali padėkoti savo 
motinai gyvu žodžiu arba 
laišku. Deja, daugelis mūsų 
motinų jau ilsisi kapuose . . ; 
Bet prisiminimuose mes jas 
vaizdžiai matome . . .

Motinos Dienos proga labai 
tinka eilėraštis “Dvi Mote
rys,” sukurtas įžymaus Ta
rybų Lietuvos poeto Justino 
Marcinkevičiaus, kuriame 
jaučiama didelė pagarba ir 
meilė motinai ir žmonai.

DVI MOTERYS

Dvi moterys man sakė tiesą: 
“Mielas . . . Brangus . . .

Vienintelis!” 
Dvi moterys mane 

mylėdamos barė. 
Dvi moterys tylėdamos man 

priekaištavo. 
Dvi moterys man viską 

atleido.
Dvi moterys manimi 

didžiavos.
Viena buvo mano motina. 
Antra mano vaikų motina.

Naujos knygos
IŠLEIDO “MOKSLAS”

Vilniaus universiteto isto
rija (1803-1940). 344 psl. An
troji Vilniaus universiteto is
torijos knyga apima laikotar
pį nuo 1803 m. iki Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvoje 
1940 m. Ji, kaip ir pirmoji, 
yra daugelio autorių darbas. 
Knygoje parodoma sociali
nės-ekonominės universiteto 
raidos sąlygos, jo indėlis į 
tiksliuosius, gamtos, medici
nos ir visuomenės mokslus, 
supažindinama su įžymiau
siais profesoriais ir jų dar
bais, nagrinėjamas universi
teto vaidmuo to meto visuo
menės gyvenime.

P. Vitkauskas. Lietuvos 
Tarybų Respublikos sukūri
mas 1918-1919 metais. 230 
psl. Knygoje nušviečiama 
Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos įtaka lietu
vių tautos nacionaliniam išsi
vadavimui ir Lietuvos Tary
bų Socialistinės Respublikos 
sukūrimui. Aptariama Lietu
vos politinių partijų požiūris 
ir politika Lietuvos nacionali
nio valstybingumo kūrimo 
klausimais. Plačiai parodoma 
Lietuvos Komunistų partijos 
nacionalinė politika. Knygoje 
skelbiama nemaža naujų fak
tų, panaudojama spaudoje 
neminėtų archyvinių doku
mentų.

V. Merkys. Nelegalioji lie
tuvių spauda kapitalizmo lai
kotarpiu (ligi 1904 m.). Poli
tinės jos susikūrimo aplinky
bės. 276 psl. Leidinyje aiški
namos lietuvių spaudos drau
dimo priežastys, uždaviniai 
ir pasekmės, analizuojamos 
rusų tautos liberalinių ir re
voliucinių sluoksnių pažiūros 
į šį faktą ir kt. Metodologinis 
tyrinėjimo pagrindas yra 
marksizmo-leninizmo klasikų 
veikalai. D. Cičalienė

PROFESORIUS J. PETRAITIS
DOCENTAS A. NORKUS

Po ilgos ir sunkios ligos 
eidamas 71 metus amžiaus 
1978 m. sausio 26 d. mirė 
LTSR nusipelnęs agronomas 
Mečys Brašiškis.

M. Brašiškis gimė 1901 m. 
balandžio mėn. 6 dieną Šiau
lių apskrityje, Meškuičiuose į čios prašmatniausios studen- i stotyje, 
valstiečio šeimoje 1911 metų ; tės. Lapkričio mėn. 6 d. va- | Susikūrus Žemės ūkio liau- 
pavasarį baigė Meškuičių i kare Akademijos parke ture- ' dies komisariatui, M. Brašiš- 
pradžios mokyklą. Tais pat ' jo įvykti “Petelnės” korpora- kiui pavedama vadovauti Že
mėtais įstojo mokintis į Šiau- ; cijos narių visuotinas susirin- mės ūkio liaudies komisaria- 
lių gimnaziją. Čia priklausė į kimas. M. Brašiškis patarė: to Žemės ūkio švietimo val- 
pažangiųjų moksleivių “auš- ! 
rininkų” slaptai kuopelei, ku
riai iki 1915 metų vadovavo 
poetas Julius Janonis ir Sta
sys Brašiškis (nuo 1946 metų 
buvo LTSR ministeris). Dėl

i I pasaulinio karo mokslas su- 
| sitrukdė, ir Šiaulių gimnaziją 
; Mečys Brašiškis baigė 1922 
metais. Tų pat metų rudenį j 
M. Brašiškis įstojo mokintis į 
Vytauto Didžiojo universite
to Kaune Matematikos-gam
tos fakultetą. Studijuoda
mas, priklausė Studentų-so- 
cialistų draugijai, vienintelei 
tuo metu pažangiajai studen
tų organizacijai, kuriai pri
klausė visa pažangioji stu
dentija (bolševikai, socialde
mokratai, kairieji liaudinin
kai ir eilė vėliau nepartinių). 
Vienok, dėl lėšų stokos M. 
Brašiškis ilgai studijuoti ne
galėjo ir apleido 1925 metais 
universitetą. Apleidęs uni
versitetą, M. Brašiškis dėstė 
matematiką Šiaulių suaugu
sių gimnazijoje, kurią užlaikė

mės ūkio akademijoje veikė vakarėse? Aišku: “Kultūros 
studenčių korporacija “Petel- būrelis.”

i nė,” kurios pirmininkė buvo ; 1937 m. M. Brašiškis baigė 
i studentė Vailokaitytė,—ku- Žemės ūkio akademijos Ag- 
i nigo—bankininko Vailokaičio . ronomijos fakultetą ir iki 
brolio dukėte. “Petelnės” ; 1940 metų liepos mėn. dirbo 

I korporacijoje dalyvavo pa- agronomu augalų apsaugos

Lietuvos liaudis neteko 
žymaus veikėjo ir 
drąsaus kovotojo

Sulaukęs 69-erių metų ba- Žlugus fašistiniam režimui, 
l landžio 26 d. Vilniuje staiga J. Rugienis nuo 1940 m. va- 
mirė revoliucinio judėjimo saros su džiaugsmu įsijungė į 

i dalyvis TSKP narys nuo socialistinės santvarkos kūri- 
I 1930 m., personalinis pensi- mą. Jis dirbo administracinį 
' ninkas Justas Rugienis. Ne-i darbą Kėdainiuose, paskui 
1 tikėta mirtis išplėšė iš mūsų 
j gretų aktyvų visuomeninin- į 
! ką, ištvermingą revoliucio-1 
į nierių, nenuilstamą Komu-
i nistų partijos idėjų propa- i lietuviškojoje šaulių divizijo- 
; guoto ją.

Zarasuose.
Didžiojo Tėvynės karo me

tais J. Rugienis tarnavo 
Raudonosios armijos 16-oje

Petelnės” korporacijos pir- dybai. II pasaulinio karo me 
i mininkei susirinkimo proga 
Į apkaišyti parką vėliavėlėmis, 
• o taip pat aprišti gražiu po
pierių parką apšviečiančias 
elektros lemputes. Bet aka
demijos kooperatyve tuo me
tu “pripuolamai” buvo pope- 
rio tik raudonos spalvos . . . 
ir lapkričio mėn. 6 dieną va- ! Mokslų akademijoje, 
kare visas Akademijos par-1 metų pavasarį Partijos kvie- . 
kas buvo išpuoštas raudonai j timu išėjo dirbti į gamybą ir į 
Temstant per parką ėjo pro- i 3 metus buvo Jurbarko MTS j 
rektorius Aleksa ir pamatė: | vyr. agronomu. 1956 metų į 
o siaubas—Spalio revoliuci
jos išvakarėse visas parkas 
raudonuoja . . . Vadinasi, 
bolševikų demonstracija . . . | 
Prorektorius skubiai skambi-! 
no telefonu į Kėdainius, į 
policiją, pranešdamas, kad 
akademijos bolševikai ruošia 
demonstraciją, o gal ir sukili- ! 
mą. Policija sugulė parke ir 
su užtaisytais kulkosvai
džiais laukia bolševikų ... O 
čia su iškeltomis virš galvos 
petelnėmis prie tribūnos at
žygiuoja “Petelnės” korpo- I 
rantės.

tais M. Brašiškis buvo Tary- i 
binės armijos 16-ios Lietu- i 
viškosios divizijos gretose.

Pokario metais M. Brašiš- į 
kis dirbo atsakingose parei- i 
gose Žemės ūkio ministerijo- i 
je, Ministrų taryboje, Vai- į 

. i stybinio plano komisijoje, j 
i™-1--’ -i-j--------. 19541

į Mokytojų profesinė sąjunga. 
Kaipo aršų laisvamanį 1929 
metais M. Brašiškį švietimo 
ministerija atleido iš moky
tojo pareigų. Atleistas iš mo
kytojo pareigų, M. Brašiškis 
1929-1930 m. m. atliko kari
nę priemonę, o 1930-1933 
metais dirbo tėvo ūkyje Meš
kuičiuose.

1933 metais M. Brašiškis 
įstojo į Žemės ūkio akademi
jos Dotnuvoje Agronomijos 
skyrių, kurį baigė 1937 me
tais. Akademijoje M. Brašiš
kis vadovavo vienintelei 
Akademijos pažangiai stu
dentų organizacijai “Kultū
ros būrelis,” kuris apjungė 
visus studentus antifašistus 
ir antiklerikalus, pradedant 
bolševikais ir baigiant liaudi
ninkais.

M. Brašiškis vykusiai pasi
juokdavo iš fašistų. Taip Že-

— Kas papuošė raudonai 
parką?—pašokęs klausia po-i 
licijos viršininkas.

— Mes—“Petelnės” kor- 
porantės,—atsakė korporaci
jos pirmininkė studentė Vai
lokaity tė.

— “Kultūrininkė?”
— Ne . . . Aš—“ateitinin

kė,” mano dėdė — kunigas I 
Vailokaitis ...”

— 0 aš—“neolituanė,”—iš 
užpakalio tarė studentė Ran- 
damanskaitė.

Policijos viršininkas ap
stulbo, ir net pistoletas iškri
to iš rankų . . .

Prasidėjo tardymas . . .
Žinoma, tardė nė “Petel
nės” korporantes, bet “Kul
tūros būrelio” narius: kas ga
li būti kaltas parko suraudo- 
ninime Spalio revoliucijos iš-

gale M. Brašiškis buvo at- j 
šauktas iš Jurbarko MTS ir; 
buvo paskirtas sėklininkys- | 
tės skyriaus viršininku. Jis ; 
daug pasidarbavo, kad Lie
tuvoje būtų įgyvendinta vie- ■ 
ninga sėklininkystės siste- i 
ma. i

M. Brašiškis buvo teisin
gas žmogus, sakė tik tiesą, 
niekuomet nemelavo ir ne
kentė melo; niekuomet nie
kam nepataikavo pats ir 
smerkė pateikavimą kitų. 
Buvo reiklus sau ir kitiems. 
Visus savo bendradarbius 
traktavo vienodai ir visiems 
buvo vienodai reiklus, nežiū-| 
rint į kai kurių giminystę su 
dideliais viršininkais. Tai bu
vo kristalinės sąžinės žmo
gus.

Netekome kristalinės sąži
nės pažangaus žmogaus, pui
kaus nuoširdaus draugo, 
stropaus pareigingo darbuo
tojo, kvalifikuoto specialis
to—agronomo.

Adresas 233000. Kaunas, 
Kęstučio, 27&-8 Profesorius 
Petraitis Juozas S. Petro.

Pekinas. — Kinijos prem
jeras Hua smarkiai kritikavo 
Jungtinių Valstijų politiką 
tarptautiniuose santykiuose. 
Jis tą padarė lankydamasis 
Šiaurinėje Korėjoje ir kalbė
damas 100,000 publikai.

K. DONE 
LAIČIO 
MUZIEJUS 
TOLMIN 
KIEMYJE

P** *

* U V

o

plačiai mini-1964-alslais buvo 
mos 250-oslos K. Donelaičio gi
mimo matinės. Ta proga nutaria 
sutvarkyti aplinką, kur gyveno 
būrų dainius, atstatyti Tolminkie
mio bažnytėlę Ir (rengti joje kok| 
nors kultūros Jtldlnj. Tolminkie
myje (Nesterovo rajonas, Kali
ningrado sritis) dirbo jungtinė 
Lietuvos TSR Kultūros ministeri
jos, Mokslų akademijos, Vilniaus 
universiteto, Kauno medicinos 
instituto ir Architektūros pamink
lų konservavimo instituto ekspe
dicija.

Darbo čia tikrai daug. Mūsų 
respublikos archeologai, Istorijos 
kandidato A. Tautavičiaus vado
vaujami, surinko duomenis baž
nytėlės atstatymo projekte. Po 
to ieikojo K. Donelaičio kapo, 
j| surado ir moksliškai nustatė, 
jog čia tikrai užkasti būrų dai
niaus palaikai.

Restauravimui reikalingi tikslūs 
duomenys. Deja, jų neturėta. 
Tiesa, buvo vienintelis bažnytėlės

piešinys, publikuotas Leipcigo 
universiteto profesoriaus F. Tec- 
nerio, kai jis tyrinėto K. Done
laičio biografijų. Tačiau, juo re
miantis, nejmanoma buvo pradėti 
restauravimo darbų. Mūsų restau
ratoriai sužinojo, jog Oetingehe 
(Vakarų Vokietija) 1968-alslais 
prof. V. Hubačas (Hubatsch) Iš
leido knygų „Rytprūsių evangeli
kų bažnyčios istorija**, kurioje 
įdėtas Tolminkiemio bažnyčios 
piešinys, aprašytas jos Interjeras. 
Architektas N. Kitkauskas parašė 
knygos autoriui laiškų. Prof. V. 
Hubačas atsiuntė keletu nuotrau
kų, vaizduojančių pastato fasadų 
ir interjerų, aprašė senus bažny
čios vargonus, sietynus, vitražus.

Lenkijos mokslininkai IŠ Olšty- 
no archyvo taip pat atsiuntė 
mūsų restauratoriams vertingų 
duomenų, brėžinių, (domių žinių 
sutelkė archyvo direktorius J. 
Judzlnskls. Jis nurodė, jog Tol
minkiemio vargonai XVIII a. pa
baigoje buvo išpuošti reljefiniais 
elementais, turėjo 2 klaviatūras,

13 registrų. Jie būvą seni, baro
kiniu fasadu. Alaviniai XVII a. 
vamzdžiai atnaujinti 1908 m.

Surinkus duomenis, buvo pa
rengta dokumentacija. Restauravi
mo darbai pradėti 1971-alslals. 
Memorialinio pastato restauravi
mui dabar vadovauja architektas 
Napalys Kitkauskas.

Jau atstatytos sienos, (rengtas 
rūsys-kripta, kur numatoma laikyti 
poeto palaikus, atstatytos kai ku
rios Interjero detalės, restauruo
tas varpinės bokštas, (rengtos 
durys, langai. Svarbiausia, jog 
memorialinis pastatas jau po 
stogu (padengtas čerpėmis). Res
tauruojama šventoriaus tvora. Pra
sidės apdailos darbai.

Detaliai numatyta, kaip Tolmin
kiemio memorialinis pastatas bus 
pritaikytas muziejui ir švietimo 
reikalams. Muziejus turės du sky
rius. Pirmajame bus ekspozicija 
apie K. Donelaitj, antrajame — 
šios vietovės kraštotyrinė me
džiaga.

Kazimieras UMBRAZlONAS

J. Rugienis gimė 1909 m.| 
kovo 28 d. Vilkaviškio rajono. 
Gižų apylinkės Marijanavoj 
kaimo darbininkų šeimoje. 
Baigęs pradinę mokyklą, jis 
nuo 1924 m. mokėsi staliaus 
amato, dirbo statybos darbi
ninku. H

Priimtas 1927 m. į pogrin
dinės Lietuvos komjaunimo 
organizacijos gretas, J. Ru
gienis dirbo LKJS Vilkaviš
kio rajono komiteto nariu, 
padėjo gabenti komunistinę 
literatūrą iš Vokietijos į Lie
tuvą ir ją čia nelegaliai pla
tinti. Už tai jis 1928 m. rug
pjūčio 18 d. prie Kybartų 
buvo suimtas, žiauriai kan
kintas. Marijampolės apy
gardos teismas jį nuteisė 
dvejus metus kalėti.

Išėjęs iš kalėjimo, J. Ru
gienis buvo priimtas į po
grindinės Lietuvos Komunis
tų partijos gretas. 1930-1931 
m. jis dirbo LKJS Kauno 
rajono komiteto sekretoriu
mi ir Centro Komiteto nariu. 
Už revoliucinę veiklą policija 
jį 1931 m. balandžio 14 d. vėl 
suėmė, o Kauno apygardos 
teismas nuteisė šešerius me
tus kalėti.

Paleistas iš Raseinių kalė
jimo 1937 m. pabaigoje, J. 
Rugienis kurį laiką buvo be
darbis, o po to dirbo statybo
se. Kartu jis buvo LKP Kau
no miesto ir apskrities komi
teto narys ir jo atstovas 
komjaunimo komitete. 1938 
m. spalio 13 d. J. Rugienis 
buvo suimtas ir administraci
ne tvarka ištremtas šešiems 
mėnesiams į Dimitravo pri
verčiamųjų darbų stovyklą.

Atgavęs laisvę, J. Rugie
nis tęsė revoliucinę veiklą 
Kauno statybininkų gretose, 
padėjo organizuoti jų strei
ką, už ką jį 1939 m. liepos 17 
d. vėl ištrėmė metams į Di
mitravo stovyklą. Iš viso 
buržuazinės Lietuvos kalėji
muose jis praleido daugiau 
kaip dešimt metų.

Dirbdamas pogrindyje ir | 
kalinamas, J. Rugienis nuo- j 
lat lavinosi, rašė straipsnius 
ir korespondencijas pogrindi
niams leidiniams “Darbinin-1 
kų jaunimas,” “Balsas,” kalė
jimuose leidžiamiems rank
raštiniams politkalinių žur- j 
nalams.

je politiniu darbuotoju, daly
vavo mūšiuose.

Po demobilizacijos grįžęs į 
gimtąjį kraštą, J. Rugienis 
mokėsi Vilniaus valstybinia- 

I me universitete, baigė teisės 
, mokslus. Nuo 1949 m. iki 

1956 metų jis buvo Lietuvos 
1 TSR Aukščiausiojo teismo 
narys. Nuo 1957 m. iki išėji
mo į pensiją 1973 m. J. Ru
gienis dirbo Religijų reikalų 
tarybos prie TSRS Ministrų 
Tarybos įgaliotiniu Lietuvos 
TSR.

Už nuopelnus visuomeni
nėje veikloje ir socializmo 
kūrimo darbe Tarybinė vy
riausybė apdovanojo J. Ru
gienį Darbo raudonosios vė
liavos ir “Garbės ženklo” or
dinais bei medaliais. 1969 m. 
jam buvo suteiktas Lietuvos 
TSR nusipelniusio teisininko 
garbės vardas.

Atsidavusio kovotojo už 
liaudies reikalus, ištikimo 
Komunistų partijos nario J. 
Rugienio atminimas visada 
išliks mūsų širdyse.
P. Griškevičius, A. Barkaus
kas, J. Maniušis, v. Chara- 
zovas, K. Kairys, V. Saka
lauskas, L. Šepetys, V. As
trauskas, V. Baltrūnas, J. 
Petkevičius, L. Diržinskaitė, 
A. Česnavičius, J. Kuolelis, 
K. Liaudis, V. Niunka, R. 
Šarmaitis, K. Tumėnas, G. 
Zimanas, J. Zinkus.

R. Graibus

Plaukia upe prieš vėją.
Vėjas upę išbars.
O kodėl susiėjom 
Po tiek metų dabar?

Mes lyg žuvys ant kranto.
Kas prieis ir įmes?
O šioj upėj gyventi 
Ar galėsime mes?

Nebemokam kalbėti 
Kaip anksčiau — pakuždom. 
Mes lyg seniai be vietos, 
Apsikaišę bėdom.

Daug pasaulio apėję, 
Išsirinkom namus.
Plaukia upė prieš vėją — 
Pro visų likimus.

Ji suspėjo pagirdyt
Ir tave, ir mane.
Laimės indas apvirto —
Sis tas liko dugne-------

Pasižiūrėjo pievos augalas 
j mano pradėtą darbą 
ir labai protingai nusigręžė.

Pasižiūrėjau į savo darbą — 
iš kur tas kreivumas lūpų, 
kad net negražu.

Numečiau darbą ant prieklėčio, 
o kreivalūpis piktas iš paskos 

seka 
ir vis į mane pirštais rodo-------

WESTWOOD, MASS.

Kazimieras Žukauskas
mirė

1962 m. balandžio 27 d.
Jau 16 metų kai negailestinga mirtis atskyrė 

mūsų mylimą vyrą ir tėvą. Labai mums jo gaila.

PETRONE ŽUKAUSKIENE, žmona 
HELEN, 

WILFRED BOND, 
RODNEY,

dukra 
žentas 
anūkas
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KANADOS ŽINIOS
Paminėjo tėvelio
mirties sukaktį

Montreal. — Vinco Krikš
čiūno vienų metų mirties su- 
kaktį-paminėjimą suruošė 
velionio duktė—Alice Juš
kienė. Prisilaikydama tėvelių 
tradicijos, sukvietė visus gi
mines, artimus draugus ir 
drauges. Visi susirinko į 
K. A. Juškų labai išpuoštą 
rezidenciją, kur buvo labai 
puikiai pavaišinti įvairiau
siais skanėsiais, o Charles 
Juška, su talkininkais, sten
gėsi svečių troškulį nuramin
ti. Drg. Alice Juška nuošir
džiai visiems padėkojo už at
silankymą, labai apgailesta
vo, kad dėl vietos stokos ne
galėjo visų draugų sukviesti. 
0 J. Petrauskas geru žodžiu 
prisiminė velionį. Visų vardu 
padėkojo už pakvietimą ir už 
suruoštas puikias vaišes.

Drg. Alice plačiai žinoma 
ne tik montrealiečiams. Ji 
Expo-67 laiku įsigijo daug 
pažįstamų ir T. Lietuvoje, 
nes daug atvykusių tėvynai
nių buvo šiltai sutikti jų na
muose. Ir dabar kartais iš 
Tėvynės atvykę pajunta jų 
namų šilumą. Alice yra puiki 
dekoruotoją, todėl čia vyks
tanti įvairūs organizacijų ar 
asmeninio pobūdžio rengi
niai, niekad neapseina be jos 
meninių rankų. Ji ir kitais

Švenčiant Mont. Liet. Sūnų ir Dukterų 
Pas. Draugijos 50-ąjį Gimtadienį

Norisi nors trumpais bruo
žais perbėgti dr-jos gyveni
mo laikotarpį, kuris prasidė
jo nuo 1928 m. gegužes 1 d.

Draugija susiorganizavo su 
obalsiu vienas “vienas dėl vi
sų, visi dėl vieno.” Tai buvo 
labai gražus obalsis. Buvo 
ieškoma būdų suvienyti vi
sus lietuvius į vieną pašalpi- 
nę organizaciją ir bendrai jų 
reikalus. Aprūpinti savitar
piai vienas kitą, šelpiant ir 
platinant apšvietą.

Buvo padėta labai rimti ir 
gražūs pamatai, ant kurių 
buvo pradėta sparčiai auginti 
draugiją. Ir po poros metų 
draugija jau turėjo apie tris 
šimtus narių.

Bet tuo nebuvo tenkinama
si, ir dėl greitesnio ir sek- 
mingesnio darbo buvo skel
biami naujų narių verbavimo 
vajai. Ir būdavo labai gražus 
rezultatai. 1934 m. vajaus 
metu įsirašė 100 naujų narių 
1935 m. jau 169,—1936 m. 
130. Ir taip augo iki arti 8 
šimtų narių. Draugija nepa
sitenkino vien tik narių ver
bavimu. Buvo suorganizuota 
sporto—jaunimo sekcija, ku
ri veikė labai gražiai. Bet 
kuomet buvo jaunu aktyvis
tų keletas pašauktas į Ka
riuomenę, tai veikimas su
silpnėjo. Tas pats atsitiko ir 
su orkestro grupe, kuri turė
jo likviduotis.

Turiu pasakyti, kad mūsų 
jaunimo įtraukimas į organi
zacijos veikimą buvo didelis 
pliusas, nors sąlygos nebuvo 
tam geros.

Bendrai kalbant, šį draugi
ja yra labai daug atlikusi kul
tūriniai lietuvių tarpe. Su- 
ruošdama įvairius parengi
mus, koncertus bei paskaitas 
sveikatos klausimais. Taip 
pat dalyvavo šaukimuose 
įvairių visuomeninių suvažia
vimų.

Ir šį draugija niekuomet 
nenutolo nuo gimtojo krašto. 
Visuomet rūpinosi jos brolių 
ir sesučių reikalais. Smeto
nos valdymo laikais, kuomet 
lenkų ponai pasikėsino ant 
Lietuvos, mūsų organizacija 
su kitomis draugijomis siun
tė protestus.

Taip pat praeitam karui ki
lus, į kurį buvo įvelta ir mū- 

įvairiais būdais, nežiūrint 
kad ir labai bloga sveikata, 
suteikia savo paslaugas.

Tenka jai tik nuoširdžiai 
palinkėti geros sveikatėlės ir 
stiprios energijos.

JUBILIEJINIS 
BANKIETAS

Sūnų ir Dukterų pašalpi- 
nės draugijos rengiamas 50 
metų sukakties jubiliejinis 
bankietas, kuris atsibus 20 
d. gegužės, jau ne už kalnų. 
Ar jau visi pasiruošę jame 
dalyvauti? Nepraleiskite šios 
labai retos ir puikios progos. 
Užtikrinu, kad visi būsite la
bai patenkinti.

Iki pasimatymo bankiete!
P.

Toronto, Ont.
L. L. Draugijos Toronto 

kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks gegužės 25 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Sūnų 
ir Dukterų Klubo patalpose, 
160 Claremont St.

Kviečiame narius ir simpa- 
tikus atsilankyti. Prieš vasa
rines atostogas pasitarsime, 
kaip jas naudingiau praleisti, 
kad nepamiršus ir organiza
cinių reikalų bei mūsų spau
dos.

Lauksime! Kuopos Valdyba 

sų gimtine, mūsų draugijos 
nariai rūpinosi suteikimu pa
galbos. Narės mezgė ir siuvo 
įvairius dalykėlius dėl karei
vių.

Ir prie daugelio kitų labda
rybės darbų buvo prisidėta. 
Per tą laika, draugijos ser- 
gantiems ar nelaimės ištik
tiems nariams buvo išmokėta 
$112,766.13. Visokiems lab
darybės ir draugijos reika
lams išleista $42,545.47. Po
mirtinėms išmokėta $14,535.

Pirmiau pomirtinėms buvo 
mokama po $100, o dabar tik 
$50, nes iš administracijos 
iždo nuperkamas gėlių vaini
kas ir parūpinama laidotu
vėms automašina.

Labai didelis draugijos 
skaičius narių jau yra mirę, 
jų tarpe gerų aktyvistų. Vi
sus juos išvardinti neįmano
ma, bet vieną kitą reikia pa
minėti.

Pirmas, draugijos steigė
jas Zigmas Janauskas mirė 
1977 m.; antras, kuris buvo 
vienas iš didžiųjų draugijos 
auklėtojų, Antanas Janušis 
mirė 1970 m. Nemažai dėl 
draugijos darbavosi Juozas 
Džiaugys ir Ed. Strollis. 
Abudu jau mirę. Ir daugelis 
kitų, kurie jau nebegali su 
mumis dalyvauti.

Šiandien yra ligos par
blokšti ilgamečiai draugijos 
darbuotojai Juozas Lesevi- 
čius ir Kostas Kilikevičius. 
Turime jiems padėkoti ir pa
linkėti, kad greitai pasveiktų 
ir vėl galėtų dalyvauti kartu 
su mumis.

Dabartiniai veikėjai? Žino
ma, negalima juos pamiršti. 
Pirmiausia mano atkreipė 
dėmesį mūsų darbštusis ir 
nenuilstantis vicepirminin
kas Jonas Braknis. Antras, 
tai iždininkas Stasys Virba
las, kuris gražiai tvarko fi
nansų reikalus. Taip pat mū
sų finansų sek. kanadietis 
lietuvis Jonas Telenis. Mūsų 
užrašų sekr. Janina Vilkelie
nė, kuri daug dirba, ypatin
gai rūpinasi draugijos paren
gimais. Be to, valdybos na
riai, kurie daug padeda prie 
parengimų ruošimo, tai Juo
zas Naruševičius ir Juozas 
Petrauskas.

Na, apie save, ką gi “gali

Draugystė-draugų šiluma
DAUGIAU ĮSPŪDŽIŲ IŠ KELIONĖS 

POVILAS VENTA
Kovo 12 dieną 5 vai. ryto. St. Petersburgo Dainos My- 

išvažiavome iš St. Peters- ■ lėtojų Chorą Adelės Pakal- 
| niškienės vadovybėje. Padai- 
i navo choras ir solistai. Publi- 
j kai labai patiko. Visiems 
! akompanavo Elena Janulytė. 
į Tą dieną Miamio lietuviai 
i paminėjo Tarptautinę Mo-

burgo į Miamį Aldonos ir 
Povilo Aleknų automobiliu. 
Važiavome penkiese—apart 
Aleknų, viešnia iš Tarybų 
Lietuvos advokate Regina 
Ruginienė, Alma Bower ir 
aš.

Apie 12 vai. pribuvome į 
Lietuviu Klubą. Mus pasitiko 
Klubo pirmininkas Augustas 
Iešmantą. Svetainė jau buvo 
pilnutėlė žmonių. Jau seniai 
buvau matęs tokią skaitlingą 
publiką mūsų brooklyniečių 
parengimuose. O čia, toli nuo 
Centro, tiek daug žmonių 
prisirenka!

Pirmučiausia susitikau 
daug pažįstamų draugų, bu
vusių brooklyniečių—Natali
ją lešmantienę, Vincą Bovi- 
ną, Heleną ir Izidorių Cel- 
kius, A. Švėgždą, Joną Sma- 
lenską ir daug kitų. Bet ne
matau Valentinos ir Aleko 
Nevinskų ir Juozo Nevinsko. 
Klausiu Augustiną, kas atsi
tiko su Nevinskais? Jis sako: 
Nueik į virtuvę, ten juos ra
si.

Virtuvėje radau juos smar
kiai besidarbuojant, baigiant 
pietus paruošti dėl tiek pu
blikos. Tai yra didelis ir sun
kus darbas. Gerai dar, kad 
Klubas turi didelę ir gerai 
sutvarkytą virtuvę, tas kiek 
palengvina darbą. Pasisvei
kinus, gavau užkvietimą pas 
juos apsistoti, būti jų šeimos 
svečiu.

Susėdus pietauti, hostesė 
Mary Koch publikai perstatė 
iš toliau atvažiavusius žmo
nes.

Papietavus, A. Iešmantą 
pranešė, kad prasidės kon
certas, ir pats sudainavo tris 
dainas. Paskui perstatė iš 

pasakyti. Išbūnu visose 
draugijos pareigose ir darba- 
vau dėl draugijos labo apie 
30 metu.

Taip, yra daug gražų pri
pažinti, kad ne visada kelias 
buvo rožėmis klotas. Buvo 
žmonių, kurie bandė šią 
draugiją sunaikinti, darė vi
sokių kliūčių ir visokių išgal
votų nesąmonių ir šmeižtų.

Bet tas viskas buvo nuga
lėta ir šiandien švenčiame 
mūsų dr-jos 50 metų jubilie
jų su gražia šypsena. Ir aš 
linkiu nariams daug sveika
tos ir ilgo gyvenimo.

Gal kas ir daugiau parašys 
apie draugijos praeitį ir veik
lą.

Geros kloties visiems ir 
taikaus sugyvenimo tarpe 
lietuvių ir visų tautų.

Jonas Vilkelis
Pirmininkas 

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 metu Gimtadieni, 
kuris jvyks Gegužės (May) 20 d. 7 vai. vak. •

Sv. Kazimiero salėje. 3426 Parthenois St.
Bus skaniu valgiu, gėrimu, laimėjimu ir gera 

muzika. '
Lauksime. Valdyba

terš Dieną—Kovo-ąją. Kal
bėtojos buvo Aldona Alek
nienė, lietuviškai, ir Tille 
Lukienė, angliškai. Jos labai 

i gerai apibūdino moterų ko- 
|vas už lygias teises. Progra
ma buvo ilgoka, bet įvairi ir 
įdomi.

Programai užsibaigus, bu
vo pateikta skani vakarienė.

Po tos dienos visų iškilmių 
reikėjo atsisveikinti su visais 
draugais iš St. Petersburgo 
ir savo gerais prieteliais Ve
rute ir Pranu Budrioniais, 
pas kuriuos buvau svečias jų 
vaišinguose namuose.

Sėdome į Valentinos ir 
Aleko Nevinskų mašiną ir 
važiuojame į Lauderdale. 
Ten radau dvi viešnias iš 
New Yorko—V. Vinckūnienę 
ir jos sesutę, kurios jau ke
lios savaitės pas Nevinskus 
vieši.

Ant rytojaus aplankiau 
Heleną ir Izidorių Gelius, ku
rie seniau gyveno Brooklyne 
ir priklausė Aido Chore. 
Mums besikalbant, atvažiavo 
ir Iešmantai su Irena Rugi- 
niene, kuri pas juos buvo 
apsistojusi.

Ant rytojaus grįžau pas 
Nevinskus. Abu draugai Ne- 
vinskai yra labai darbštūs. 
Alekas ne tik atlieka savo 
namo visus pataisymus, ir 
kitiems padeda, ale jis ir jo 
brolis Juozas daug darbo įde
da ir į Lietuvių Piliečių Klu
bą. Gaila, kad jų nebeturime 
Brooklyne. Prisimenu, kada 
jie čia gyveno, kiek daug 
darbo atlikdavo prie “Lais
vės” namo. Išdažė svetainę, 
sudėjo naujas šviesas, per
dirbo virtuvę ir daug kitų 
darbų atliko. Valentina taip
gi veikė organizacijose ir su 
dukrele Diana dainavo Aido 
Chore. Valentinos tėvelis, 
Vincas Vinckūnas, kuris jau 
senokai miręs, taipgi, kaip 
žmonės sakydavo, buvo auk
sinių rankų žmogus, daug 
darbo pridėjo prie “Laisvės” 
namo. Jis taipgi mokėjo su
taisyti spaustuvės mašinas.

Man nuvykus į Floridą, bu
vo labai malonu svečiuotis tų 
gerų draugų namuose. Noriu 
Valentinai ir Alekui širdingai 
padėkoti už tokį šiltą ir drau
gišką priėmimą.

Sekančią dieną buvome už
prašyti pas gerus ir nuošir
džius laisviečius Nataliją ir 
Augustiną Iešmantus. Pas

juos radome kanadiečius Al- 
i doną ir Edy Andersonus be- 
l sisvečiuojant.

Natalija lešmantienė daug |
■ darbų atlieka Lietuvių Pilie- 
I čių Klube ir parašo iš Klubo
veiklos korespondencijų į

i “Laisvę,” taipgi yra “L.” va- 
jininkė.

Kai Iešmantai gyveno New
■ Yorko apylinkėje, abu daina- 
| vo Aido Chore, Augustinas 
j buvo choro solistas, o Natali- 
i ja choro sekretorė, ir kitus 
i darbus atlikdavo. Turėjau
kelias dienas liuosas, tai Ale
kas pavažinėjo po Miami,

i Fort Lauderdale, Hollywoo- j 
I dą, Pompano, aprodė įdo- ; 
! miausias vietas ir nuvežė į ; 
' veteranų ligoninę sveikatai Į 
patikrinti. *

Kas sekmadienis Klube 
i yra ruošiami parengimai su 
1 pietais, visuomet susirenka 
daug žmonių. Alekas rūpina- i 
si maisto supirkimu, tai daug 
važinėja po supermarketus, 
ieško bargenų. Tai ir man į 

į teko pamatyti daug tų mar- i 
! ketų. Jie ten geriau sutvar- 
j kyti, negu pas mus New 
Yorke. Patarnavimas labai 
geras ir greitas, viską atlie
ka kompiuteriai, skaičiuoja ir 
grąžą išduoda. Maisto kainos 
tokios pat, kaip New Yorke.

V. ir A. Nevinskai kas sek
madienis turi anksti vykti į 
Klubą, kad 12 vai. pietūs 
būtų gatavi, o iš Lauderdale 
į Miamį jiems atvažiuoti ima 
daugiau valandos. O Jonas 
Smalenskas svetainę sutvar
ko. Jis nebejaunuolis, bet 
dar judrus ir sveikata nesi
skundžia, kas rytą keliasi 
anksti, atlieka rytinę mankš
tą, eina pasivaikščioti, kai 
oras šiltas, važiuoja į pliažą 

s paplaukioti. Pasikalbėjus 
apie “Laisvės” reikalus ir iš
leidimo išlaidas, Jonas įteikė 
“Laisvės” suvažiavimo pa
sveikinimui $100. Labai ačiū, 
draugui Smalenskui.

Draugą Vincą Boviną daug 
metų pažinojau. Kai jis gy
veno New Yorke, buvo labai 
aktyvus meno srityje, daug 
veikė Lietuvių Meno Siąjun- 
goje. Vincas jau seniai gyve
na Miamyje. Jis yra vienas iš 
vadovaujančių draugų orga
nizacijose. Vincas nesiskun
džia nei sveikata, nei senat
ve, veikia, darbuojasi, kiek 
išgali. Linkime draugui Bovi- 
nui sveikatos ir daug Flori
dos saulėtų dienų.

Noriu išreikšti širdingą 
užuojautą geriems laisvie- 
čiams draugams Daugirdams 
dėl mirties jų vienintelės 
jaunos dukrelės. Daugirdai 
nuo pat atvykimo į Floridą 
darbuojasi organizacijose, 
per kelis metus buvo Lietu
vių Piliečių Klubo vedėjais.

Dabar Klubo vedėju yra 
Juozas Nevinskas. Pas Juozą 
aš porą dienų svečiavausi, 
tai turėjau progą plačiau pa
sikalbėti Klubo reikalais. 
Klubas gerai sustovi, turi 
gerą valdybą, parengimai 
yra ruošiami kas sekmadie
nis, žmonių visuomet prisi
renka daug. Be to, salė daž
nai būną išnuomuota vestu
vėms ir kitoms pramogoms. 
Klubas turi dar du mažus 
namelius, kuriuose gyvena 
J. Nevinskas, Jonas Sma
lenskas ir Petras Gudelis, 
kurį Juozas prižiūri, nes jis 
yra menkos sveikatos.

Trečiadienį, kovo 14 dieną 
įvyko Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuo
pos susirinkimas. Draugas 
Bovinas jį pravedė. Buvo ap
tarti organizacijos reikalai. 
Po susirinkimo Natalija leš
mantienė pateikė pietus.

Tai buvo mano paskutinis 
susitikimas ir atsisveikini
mas su Miamio draugais. No
riu padėkoti visiems drau
gams už šiltą ir draugišką 
priėmimą ir už suteikimą 
“Laisvei” paramos. Penkta
dienį anksti rytą Alekas at
vežė į Ft. Lauderdale, ir iš 
ten nuskubėjo į Lietuvių Pi
liečių Klubą, o aš į New Yor- 
ką! I

ST. PETERSBURG, FLA.
j Jau bėga šešti metai, kaip dangi Petrė yra buvusi slau- 
: gyvuoja Lietuvių Piliečių gė ir gyvendama Chicagoje 
■ klubas. Kiekviena šeštadienį turėjo šeimos daktarą, tai 
klubo salėje įvyksta pobū- j buvo išvežta ten gydytis, 
viai. Susirenka organizacijų i Truputį sustiprėjo ir grižo 

! nariai, taipgi atsilanko nema- Į pas vyra į St. Petersburgą. 
; žas skaičius turistų iš įvairių Ją atlydėjo jos dukra, kuri 
Į vietų. Iki šiam laikui mūsų Į gyvena Chicagoje. Linkiu 
! pobūviai buvo skaitlingi. Ka- Į Petrei pilnai susveikti.
į dangi mūsų darbštūs šeimi-
i ninkai Monika ir Andrius MIRĖ
Raškauskai visuomet paga- Į Balandžio 26 d. St. Peters- 

i mina svečiams skanių valgių. . burge slaugimo namuose mi- 
•0 po pietų būna dainų pro- į rė Jonas Blaškis. Buvo 85
grama.

Mūsų meniną programą 
žymiai praturtino Stasys ir 
Violet Kuzmickai. Dabar jie 
gyvena St. Petersburge, vei
kia organizacijose ir dažnai 
padainuoja solo ir duetus. 
Taipgi retkarčiais padainuoja 
duetą Tillė ir Juozas Lukai. 
Taip pat Larry Strack padai
nuoja solo. Dainos Mylėtojų 
choras išpildo įvairią progra
mą. Dainuoja Vyrų choras, 
Moterų choras ir bendras 
choras. Taipgi pirmą karta 
pasirodė Moterų Kvartetas.

Tat, paėmus viską bend
rai, mūsų pobūvių meninė 
programa būna įdomi. Jai 
vadovauja Adelė Pakalniš
kienė, o pijaninu akompo- 
nuoja Helena Janulytė.

Po programos visuomet 
groja muzika šokiams. Mūsų 
pobūvių lankytojai nenuobo
džiauja. Kviečiame visus at
silankyti.

Balandžio 28 popietę Dai
nos Mylėtoju Choras turėjo 
pamokas. 0 po pamokų cho
ristas Juozas Keller paminė
jo savo gimtadienį. Apart 
choro, buvo pakviesta ir dau
giau svečių. Malonu buvo po
kily je matyti Juozo žmoną 
Petrę, kuri pergyveno skau
džią nelaimę. Praeitų metų 
gruodžio mėnesį savo na
muose netikėtai parpuolė ir 
sulaužė šlaunies kaulą. Ka- 

ST. PETERSBURG, FLA.

Jonui
Mirus

Blaškiui
Reiškiame širdingą užuojautą velionio podukrai

Volgai Jankei, jos vyrui Ray Jankei ir jų šeimai.

W. Stakenas A. Lesnikienė
A. Stakenienė J. ir A. Statman
F. ir M. Walaiciai J. ir P. Keller
B. ir M. Brennan M. Allison
A. Sherman A. ir P. Lukai
E. Valley D. Mikalauskas
J. White V. ir M. Repeikai
S. Yuknis N. Petronienė
B. Jankauskas P. Simenienė
A. Pateckas J. Bakšys
P. Pateckas J. ir T. Lukai
A. Pakalniškienė M. Rutkauskienė
A. ir M. Raškauskai M. Vilkauskas
L. Strack M. Melneschuk
S. ir V. Kuzmickai W. Dubendris
W. ir M. Žukai E. Kairaitienė
J. ir H. Dobrow J. Stančikas
J. Vaitkus J. Greblikas
B. Vaitkienė F. Kontenis
W. Dūda J. Maracich
E. Dudienė A. Nakras
V. Casper F. Mockapetris
T. ir V. Norvell S. Daraška
J. ir M. Kriščiūnai H. Janulis
T. Šaliunienė J. ir P. Stančikai
A. Brewer J. ir M. Miller
P. ir A. Aleknai A. Budris
G. ir N. Evans J. Šarkiūnas
V. ir V. Bunkai H. Šarkiūnienė
A. Jonušienė M. Gramm
E. Shnerpunienė J. Judickas
M. Gružinskienė D. Mikalajūnienė
W. K. Kelley J. Andrulienė
H. Siaurienė J. Harmatiuk

MIAMI, FLA.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Marozas
Mirė 1974 Metais

Jau praėjo ketveri metai, kai palikai mane vieną 
gyvenimo audrose. Bet aš tave, Jonai, prisimenu 
savo mintyse ir darbe. Lai būna Tau amžinas 
poilsis. Aš neužmiršiu tavo meilės, kaip mylimo 
vyro savo žmonai.

VERONIKA MAROZAS

metų amžiaus, gimęs Lietu
voje Kapsuko rajone, Pilotiš
kių kaime. Iš Lietuvos į Chi- 
cagą atvyko 1914 m. ir ten 
gyveno daug metų, veikė pa
žangiame judėjime. Prieš 18 
metu iš Chicagos su žmona 
Paulina (jau mirusi) persikė
lė į St. Petersburge. Buvo 
veiklus narys pažangių orga
nizacijų.

Velionio laidotuves tvarkė 
jo podukra Volga Jankei, 
chicagietė. Buvo pašarvotas 
J. Douglas Baird koplyčioje. 
Prie karsto atsisveikinimo 
kalbą pasakė Aldona Alek
nienė. Po to visi dalyviai bu
vo pakviesti į Lietuvių Pilie
čių klubo salę pietums.

Čia kalbėjo nuo organizaci
jų J. Šarkiūnas, S. Kuzmic
kas ir V. Bunkus. Jie kalbėjo 
apie velionio nuopelnus pa
žangioje veikloje.

Velionio palaikai bus palai
doti Lietuvių Tautinėse kapi
nėse šalia jo žmonos Chica 
goję.

Reiškiu širdingą užuojautą 
velionio artimiesiems.

PRANEŠIMAS
Gegužės 13 dieną klubo su

sirinkimas, pradžia 10:30 
vai. ryto, pietūs 12 vai. 
įvyks klubo salėje, 314-15 
Avė. South. Prašom isitėmy- 
ti ir dalyvauti. V. Bunkienė
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Labai iškilmingai pagerbtas 
žymusis žurnalistas

“Vilnies” bendrovės 
suvažiavimas

Aidas kviečia į 
pavasarinį koncertą

parašyti “Laisvėje” apie su- 
i važiavimą, Teofile Masytė, 
! Mike ir Pat Stunskai; taipgi , 
: atvyko iš St. Petersburgo 
i Julia Andrulienė.

Buvo malonu sužinoti, kad į 
■ “Vilnies” vyriausiam redak-; 
i toriui S. J. Jokubkai gegu-! 
! žės 8 d. sueis 69 gimtadienis į

Pereitą savaitgalį man te
ko būti Chicagoje ir dalyvau
ti mūsų bičiulių vilniečių su
važiavime, kuriame dalinin
kai su dideliu ūpu kėlė klau
simus pagerinimui ir prailgi
nimui savo laikraščio gyvavi
mo. Iš sveikinimų ir surinktų 
aukų (apie $6,200) buvo ma
tyti, kad “Vilnis” turi proga • ir tai sužinojome atsitiktinai, 

“ iš prisiųstos telegramos iš i
Vilniaus nuo Tėviškės Drau- j 
gijos. Suvažiavime telegra-. 
ma buvo skaityta, ir visi da- Į 
lyviai sveikino draugą Jo- j 
kubką.

Laukiame platesnio apra- ! 
šymo iš mūsų koresponden
tės Stefanijos. f

Ieva Mizarienė

w W WWW W WW WWWW W WW WWWWWW

Pramogų kalendorius

BIRŽELIO 11 D.

gražiai gyvuoti.
Po suvažiavimo įvyko ban- 

kietas, kuriame susirinko di
desnis būrys čikagiečių. Bu
vo malonu pasikalbėti su se
niai matytais draugais.

Iš toliau atvykusių, apart 
manes iš New Yorko, daly
vavo iš Detroito Stefanija 
Masytė, kuri apsiėmė plačiau

Aido Choras per daugelį metų rengia tradicinius pavasa
rinius koncertus. Aidas jau gyvuoja 66 metus, yra atlikęs 
daug didelų darbų, su daina jungė lietuvius Amerikoje 
išlaikyti lietuvybę.

Šiemet koncertas ir balius įvyks sekmadienį, gegužės 21 
dieną. Turėsime dainininkų ir iš kitų miestų. Atvyks iš 
Hartford, Conn., Laisvės Choro mokytoja Wilma Hollis ir 
solistė Elena Brazauskienė ir daugiau.

Dainuos mūsų Aido Choras ir jo solistai—Viktoras Beke- 
ris, Nellie Ventienė, Tessie Stočkienė, Mildred Stensler 
vadovybėje.

Koncertas prasidės 1 vai. po pietų. Po koncerto bus 
skanūs pietūs. Įvyks Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Aido Choras kviečia visus lietuvius dalyvauti. Auka $6.

Praeito sekmadienio popie- i 
tėję Town Hall svetainė pil- I 
na prisirinko gražios, pažan- j 
gios publikos pagerbti žurna- j 
listą Art Shields jo 90-ojo - 
gimtadienio proga. Progra
ma susidėjo iš kalbų, muzi
kos, dainų ir nepaprastai įdo
mių poros veikalėlių suvaidi- 
nimo. Komunistų Partijos : 
sekretorius Gus Hali pasakė ; 
vedamąją kalbą, gražiai api- į 
budinamas šio seno žurnalis- | 
to ir pažangaus kovotojo ' 
nueitą ilgą gyvenimo kelią. ■ 
Pabaigoje programos pats 
jubiliatas tarė labai jausmin
gą nuoširdžiausios padėkos 
žodį jo pagerbtuvių ruošė- | 
jams ir susirinkusiai publi
kai.

Žiūri į tą aukštą, liesą, 
šviesiais plaukais žmogų ir

stebiesi jo energiją, ryžtu, ir 
pasiaukojimu didžiajam liau
dies kovų idealui. Koks jis 
laimingas, kad net ir to gra-į 
žaus amžiaus sulaukęs dar! 
gali taip gražiai kalbėti ir j 
taip energingai plunksną te-1 
bevartoti!

Kaip žinoma, Art Shield 
yra dienraščio “Daily World” 
redakcijos narys. Į Komunis
tų Partiją jis įstojo 1936 me
tais ir šiandien tebėra labai 
aktyviu jos nariu. Skaitlinga 
publika palinkėjome jubilia
tui dar daug, daug laimingų 
ir saulėtų dienų.

Beje, su sveikinimais jubi
liatui suplaukė “Daily Work- 
eriui” paramos virš 11 tūk-

‘ stančių dolerių.
Ši popietė ilgai pasiliks vi

sų dalyvių atsiminime. Rep.

Waterbury, Conn.
TRUPUTIS ĮSPŪDŽIŲ IŠ TARPTAUTINĖS 
MOTERS DIENOS PARENGIMO BAL. 23 D.

Svečiai iš Tarybų Lietuvos
Kovo 26 d. buvo iš Tarybų 

Sąjungos atvykusi iš 19 as
menų turistų grupė. Jie at
vyko pakviesti ir globojami 
Soviet-American Friendship 
Draugijos, kuri pasistengė 
jiems parodyti New Yorką, 
Bostoną, Seattle, Kansas Ci
ty ir kitus miestus, o jie 
grįžo į namus per mūs; so
stinę Washingtoną.

Šių turistų tarpe buvo du 
lietuviai—KP CK sekreto
rius, ministras Ringaudas 
Songaila, ir Šiaulių miesto 
Tarybos vykdomojo komite-

! to pirmininkas Vilius Kaza- 
navičius. Kadangi turistinė 
grupė apsistojo New Yorke 
kelioms dienoms, tai mums 
teko susitikti su draugais 

. Songaila ir Kazanavičium 
i greitomis sušauktoje sueigė- 
: Įėję Laisvės patalpose ir iš- 
' girsti iš jų apie mums myli- 
! mą kraštą Lietuvą ir jos pa- 
: siekimus. Tuo tarpu lankėsi 
■ New Yorke TSRS ambasa- 
i doje dirbantis konsulas R.
Mališauskas, tad jis taipgi 
pas mus dalyvavo.

Ieva Mizarienė

Nuotraukoje [S. Narkeliūnaitės}: Kalba V. Kazanavičius,
kitoje pusėje A. Bimbos sėdi R. Songaila. Gale stalo sėdi
T. Lietuvos konsulas R. Mališauskas.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MŪSŲ MIELOS SESUTĖS

Lilijos
Kavaliauskaitės-Belte

Pasitaikė graži, saulėta, 
nors ir biskį vėsoka diena. 
Aš turbūt pats pirmas pribu
vau, išskiriant rengėjus bei 
darbuotojus, kaip draugė 
Svinkūnienė, Svinkūna ir ki
ti, kurie jau triūsė nuo anks
ti ryto, begamindami maistą 
pavaišinimui atsilankiusių 
svečių ir viešnių. Man nebu
vus kas veikti, sumislijau 
nueiti palei lietuvių bažnyčią 
pamatyti, kiek ten dar mal
dininkų lankosi. Galima sa
kyti, kad ir ten jaučiama 
“depresija.” Labai neskait
lingas būrelis suėjo į bažny
čią. Iš jų lietuviškos kalbos 
galima buvo suprasti, kad 
beveik visi “dipukai,” irgi 
jau gerokai persirite per 
pusamžį. Jauno amžiaus 
žmonių beveik nesimatė.

Skersai gatvę maža krau
tuvėlė, kurioje matosi lietu
viškų ir vokiškų prekių—lie
tuviškų juostelių, medinių 
kryželių ir kitokių medinių 
figūrėlių, taipgi, ir lietuviš
kos literatūros, žinoma, 
“barzdota smetonėle” patep
tos. Kitame lange išstatytos 
jau skirtingo skonio prekės 
bei literatūra: vietoje žirg- 
vaikio, išsidraikiusiomis 
plunksnomis “deuch arelis,” 
atviruke su “Da Leb, Muter 
tag” ir t. t.

Aš pats kadaise gyvenau 
Waterburyje. Tame štorely- 
je nei su žiburiu būtum nera
dęs to vokiškumo. Keičiasi 
rūbai margo svieto!

Buvo galima nugirsti palei 
bažnyčią “dipukų” pokalbį: 
“Nors Hitleris pralaimėjo, 
bet visas pasaulis drebėjo 
nuo jo galybės.” Man prisi
mena Vinco Kudirkos žo
džiai: “Ne tas yra galingas, 
kurio visi bijo, bet tas, kurį 
visi myli.”

Grįžtų atgal pas svetainę. 
Žiūriu prie svetainės priva
žiavo mašina su New Yorko 
pažymėjimais. Tai mieli lais- 
viečiai: A. Bimba su žmona 
Ilse, Povilas Venta su Nele ir 
N. Buknienė. Povaliai pradė

jo rinktis ir daugiau svečių 
bei viešnių. Ir taip, bežiūrint 
susirinko apie šimtas ypatų. 
Palei šiuos laikus, tai jau 
gana gerai.

Mano akimis, šis parengi
mas buvo vienas iš gražiau
sių. Pietūs buvo puikūs ir 
įvairūs, ir visiems užtekti
nai. Meninė programa taipgi 
buvo labai graži. Ją išpildė: 
Solistė Gertrude Raškaus- 
kienė sudainavo kelias daine
les lietuviškai ir angliškai. 
Publikai labai patiko. Lais
vės Choras iš Hartfordo va
dovystėje Wilma Hollis su
dainavo kelias labai gražias 
naujas lietuviškas bei angliš
kas dainas. Publika palydėjo 
gausiais aplodismentais.

Paskui Nastė Buknienė pa
skaitė labai gražų apie moti
ną eilėraštį, redaktorius An
tanas Bimba kelis žodžius ta
rė gyvybiniais reikalais, pa
brėždamas, kaip svarbu yra 
susipratusieihs lietuviams 
remti savo vienintelį darbo 
žmonių laikraštį rytinėse val
stijoje, tai yra “Laisvę.” Ant 
galo draugė Svinkūnienė pa
pasakojo, kaip geriausia pa
gaminti maistą.

Prie pabaigos atsirado mu
zikantas su dideliu akordionu
ir kaip užplėšė polkutę, tai 
visų vyru kojos pradėjo ju
dėti. Ir man pačiam kojeles 
vargina seno amžiaus požy
miai, bet kai užgrojo linksmą 
polkutę, tai pranyko visi ne^ 
gerumai. Muzika geriau ne
gu bet kokie pilsai . . .

Aš nuoširdžiai linkiu geros 
sveikatos parengimo ruošė
jams, dainininkams ir vi
siems dalyviams, kad visi 
būtumėme sveiki ir drūti, ir 
kad vėl susitiktumėm tokioje 
pat gražioje sueigoje, kad 
galėtumėme dar kartą viens 
kitam paspausti dešinę ir 
maloniai pasikalbėti, tokioje 
gražioje nuotaikoje laiką pra
leisti.”

“Let’s hope we will meet 
again.”

Šidlavos Žemaitis

Choro Valdyba

Nelė Ventienė Vi; tor Becker Tessie St o Rus

Hartfordo Laisvės Choras 
rengia pavasarini koncertą 
su menine programa ir pietu
mis. Bus svečiu iš toliau. 
Kviečiame visus. Jvyks: 1 
vai., 157 Hungerford St., 
Hart ford, Conn.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Antradienį, gegužės 16 d., 
2 vai. po pietų, įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Dalyvaukime vi
sos. Valdyba

LLD VIETINIŲ KUOPŲ 
SUSIRINKIMAS

Antradienį, gegužės 23 d., 
2 vai. po pietų šaukiamas 
susirinkimas Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 1-mos ir 
185-os kuopų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N.Y.

Kviečiame visus narius da
lyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Valdyba

Atsiprašome
Kaip nors praleistas var-į 

das Mary Kvetkas iš Miami, 
Fla., kuri aukojo per V. Bo- 
viną $10 sveikinimui “Lais
vės” dalininkų suvažiavimo, 
nors kvitą buvo pasiųsta ir 
auka priskaityta bendroje 
suvažiavimui aukų sumoje. 
Atsiprašome mielos draugės 
M. Kvetkas ir draugo Bovi- 
no. Adm. j

I 
Į 
į

Balandžio 28 d. mirė Niu-; 
jorko Lietuvių Moterų Klubo 
vice pirmininkės M. Stukie- Į 
nės sesutė Ona Bajoraitė.

Mūsų uolią Klubo susirin
kimų lankytoją Marcelę Šu- 
kaitienę ištiko nelaimė—ji iš-, 
silaužė ranką. IM

Tarp lietuvių

Pasitraukia iš 
aukštos vietos 
N. Y. valdžioje

i

Arthur Levitt

BRIEFS
Let’s bring N. Y. Aido 

Chorus activities up to date. 
Two weeks have passed, re
hearsals went just fine. We 
were missing some members 
but we hope everybody will 
be in good shape by the time 
our concert comes.

Saturday, April 29 the 
chorus had a table together 
with LDS executive board 
members after rehearsal and 
it turned into a May Day 
celebration too. Anthony 
Bimba who had participated 
in May Day demonstration 
the same day talked about it 
and very well spoke also He
len Esker, Amelia Yuskovic, 
Servit Gugas, Walter Ker- 
shulis and Eva Mizara. Paul 
Venta was the chairman and 
he spoke also. It was a very 
enjoyable evening.

Refreshments for the table 
were donated by Ilse Bimba, 
Anne Yakstis, Amelia Yus
kovic, Bill Malin and Ruth 
Bell. Work was done by Nel
lie Venta and Ona Babars- 
kas.

Donations to Aido Choras 
were made by Frances Mazi- 
lis $5 and Ruth Bell $10. 
Thank you!

Saturday, May 6th, we al
so had a good rehearsal. It 
was good to see Julie La
zauskas with us again. We 
missed Ona Chepulis, Mike 
Hacinkiewicz and Eva Miza- < 
ra. We hope all of them will 
be with us next time. We 
missed you and you missed a ■ 
wonderful birthday party ; 
which we had after the re
hearsal. Naste had a very 
beautiful table for the cho-:

Elena Brazauskas
Chorus soloists Nellie Venta, 
Victor Becker and Tessie 
Stockus. All of them are well 
known and highly respected 
people.

Guest soloists at our con
cert will be Wilma Hollis, 
Amelia Young and Elena 
Brazauskas.

rus. Glasses were raised and ♦ ♦ *

Gegužės 12 sukanka penkeri metai nuo mūsų taip 
mylimos ir geros sesutės Lilijos mirties. Mes jos 
niekad nepamiršime.

HELEN KUDIRKIENĖ
AGNES JUREVIČIENĖ 

ir šeimos

BINGHAMTON, N. Y.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Katie Vaicekauskienė
Jos gimtadienio proga—balandžio 30 d.

Jau bus penkeri metai kai ilsisi amžinai man 
miela gyvenimo draugė.

Mieloji, aš liūdžiu be Tavęs.
JONAS VAICEKAUSKAS

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

Per 24 metus išbuvęs New 
Yorko valstijos iždininku jis ‘ 
sako ateinantį rudenį nebe- 
kandidatuosiąs 7-terminui. 
Mr. Arthur Levitt yra demo
kratas ir gana populiarus. 
New Yorko demokratamas 
nebus lengva surasti tai vie
tai kandidatą, kuris atšilai-1 
kytų prieš republikonų kan
didatą. Postas gerai apmoka
mas. Metinė alga $60,000.

Daugmeninės kainos 
vėl daug pakilo

Washingtonas. — Valdžia 
praneša, kad daugmeninės 
(“wholesale”) kainos balan- Į 
džio mėnesį pakilo 1.3 pro
cento. Tai pakilimas, kokio 
nebuvo jokiame mėnesyje 
per paskutinius trejus me
tus. Tokiu pat lygiu, aišku, ' 
pakils ir smulkmeninės (“re- j 
tail”) kainos, kurias mes; 
vartotojai turėsime mokėti. !

best wishes extended to; Grants of $600,000 each 
Naste. It was a very pleas-1 have been awarded to Co
ant get-together. | lumbia University’s Russian

We talked more about our Institute and Harvard Uni
concert which will be in ho- i versity’s Russian Research 
nor of the New York Aido Center by the Andrew W.

Wilma Hollis

Mellon Foundation for their 
■ advanced research and train- 
ing programs in Russian Stu- 

I dies. I
* ♦ ♦

Each year thousands of 
new items appear on the 
market. Consumers are look
ing for unbiased, practical 
information concerning the 
safety, economy and durabi
lity of these goods. Informa
tion that will help them 
make the best possible choi
ces while meeting the shrin- 

i king dollar. Elaine Rose pro
vides this kind of guidance in 

i her reports on W C B S 
i Newsradio 88 at 11:16 A. M.

Ilse




