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KRISLAI
Sėkmingai tvarkosi 
Mūsų šauniosios sesės 
Ir neteisinga, ir nesveika 
Jo akys bijo šviesos 
Didelis skirtumas

A. BIMBA
Jau visi žinote, kad šią va

sarą yra ruošiamos dvi lais- 
viečių ekskursijos į Lietuvą. 
Atsiliepimas labai gražus. 
Kaip atrodo, tai ukvatninkų 
aplankyti savo arba tėvų bei 
senelių gražų gimtąjį kraštą 
bus daugiau, negu yra vietų. 
Laimingi bus tie, kurie pir
miausia užsisakys vietą.

Kaip žinia, su šiomis gru
pėmis vykstantieji “Laisvės” 
skaitytojai turės progą išti
sas dešimt dienų paviešėti 
Lietuvoje.

Beje, kanadiečiai laisvie- 
čiai ruošia savo ekskursiją. 
Ten irgi, kaip atrodo, ukvat
ninkų netrūksta.

Štai mano rankose Tarybų 
Lietuvoje leidžiamo bene tik 
populiariausio, tikrai vieno iš 
populiariausių, žurnalo 
“Mokslas ir gyvenimas” šių 
metų 3-čias numeris. Vartau 
jį, stebiuosi ir džiaugiuosi. 
Beveik visas jis užpildytas 
mūsų moterų raštais. Štai 
jos ir jų straipsniai:

Valentina Loviagina — Pa
kaitinio darbo aktualija

A. Lankevičienė — Lietu
vos gotika

M. Lukšienė —Kultūrinės 
idėjos Vilniaus universiteto 
XIX a. pradžioje

E. Šimkūnaitė — Indraja
S. Kanopkaitė — Piktybi

niai navikai—bendrosios bio
logijos problema

M. Natkevičaitė-Ivanaus- 
kienė—Herbarai

N. Savukynienė — Žieda
dulkės pasakoja apie žemdir
bystę

E. Bagdonavičiūtė — Kon
trastų šalyje

E. Capkevičienė — Miestų 
oras

A. Gaigalaitė — Miestas 
muziejus Poltava

Jums, sesės, nuoširdžiausi 
sveikinimai.

Jau gerokai daugiau kaip 
šimtas metų prabėgo nuo Ci
vilinio karo ir panaikinimo 
vergijos. Nėra jokia paslap
tis, kad, bendrai paėmus, 
juodieji žmonės šiandien at
lieka pačius sunkiausius dar
bus. Bet kaip su jiems atlygi
nimu? Jų uždarbiai daug, 
daug mažesni. Įstaiga, Rand 
Corporation vadinama, šį 
klausimą plačiai tyrinėjo ir 
priėjo gana “optimistiškos” 
išvados, būtent, kad, geriau
siame atsitikime, juodajam 
Amerikos darbininkui pasi
vyti baltąjį darbininką algos 
klausimui ims dar nuo 30 iki 
40 metų!

Tai labai neteisinga ir ne
sveika padėtis. Tai vienas iš 
rasizmo šaltinių. Tai įrankis, 
kurį samdytojai panaudoja 
darbininkų padalijimui ir vie
ni prieš kitus kiršinimui.

Lietuvių Katalikų Susivie
nijimo organas “Garsas” ir 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje organas “Tėvynė” už 
balandžio mėnesį tiktai skir
tingomis antraštėmis patal
pino tą patį kažin kokio su
tvėrimo, kurio akys, matyt, 
bijo šviesos, straipsnį. Tai 
dvokiančių spjaudalų gniuž- 
tas ant Tarybų Lietuvos ir 
jos žmonių. “Garse” straips-

Senatas užgyrė pardavimą 
karo lėktuvų Izraeliui, 

Egiptui ir Saudi Arabijai

Paneigia melagingą 
propagandą

Darbo unijos atmetė
prezidento ragini II

nereikalaut algų kėlimo
Washingtonas. — Praeitą 

pirmadienį Senatas 54 balsais 
prieš 44 užgyrė prezidento 
Carterio pasiūlymą parduoti 
vėliausios mados karinius 
lėktuvus Izraeliui, Egiptui ir 
Saudi Arabijai. Aišku, kad 
prezidentas labai patenkin
tas. Tuo tarpu iš Tel Aviv

Ir Kissingeris už 
ginklų pardavimą

Henry Kissinger
Buvęs Valstybės sekreto

rius Henry Kissingeris Sena
to užsienio reikalais komitete 
ragino remti prezidento Car
terio pasiūlymą parduoti ka
rinius lėktuvus visoms trims 
šalims—Izraeliui, Saudi Ara
bijai ir Egiptui. Tiktai jis 
patarė Izraeliui parduoti 
daug daugiau lėktuvų, negu 
Arabijai ir Egiptui.

Kongrese Izraelio šalinin
kai reikalauja arabams gink
lų neparduoti.

Pekinas. — Kinijos sostinė
je labai iškilmingai buvo su
tiktas ir priimtas Rumunijos 
prezidentas Nikolai Ceauses
cu, kuris atvyko su oficialiu 
vizitu.

nis pavadintas “Ką turime 
daryti,” o “Tėvynėje” — 
“Kaip lietuvių tautai išsilai
kyti?”

Štai tik viena tų dvokian
čių spjaudalų pastraipą:

“Lietuvai gręsia nutautėji
mo, išsigimimo ir sunaikini
mo pavojus. Tas pavojus tuo 
didesnis, kuo jos priešų klas
ta subtilesnė. Nemaža tau
tiečių to nepastebi, kiti tapo 
sąmoningi ar nesąmoningi 
tautos dvasinių ir materiali
nių vertybių naikintojai. 
Praradę sąžinę, jie aklai vyk
do Lietuvos okupantų, mūsų 
Tėvynę žlugdančius planus.”

Pasaulinės olimpijinės va
sarinės sporto žaidynės 1980 
metais įvyks Maskvoje, o 
žieminės pas mus Amerikoje 
Lake Placid, New Yorko val
stijoje, kur panašios žaidy
nės įvyko ir 1932 metais. 
Abiejose vietose tam jau 
eina dideli pasiruošimai. Juk 
į žaidynes iš visų pasaulio 
kampų suplauks šimtai ge
riausių sportininkų ir tūk
stančiai sporto mylėtojų. Vi
sus juos reikės viskuo aprū
pinti. Seni pastatai remon
tuojami ir daug naujų stato
ma.

Bet štai kur didelis skirtu
mas ir kas labai įdomu: Po 
sportinių varžybų mūsų 
Lake Placid planuojama 
įrengti didžiulis kalėjimas, o 
Tarybų Sąjungoje varžybų 
vietoje busiąs įsteigtas gra
žus kultūros centras! 

pranešama, kad Izraelyje 
valdančiuosiuose rateliuose 
siautėja giliausias nusivyli
mas ir pasipiktinimas šia pre
zidento ir Kongreso politika. 
Premjeras Begin ją vadina 
veidmaininga ir apgavinga. 
Nereikia nė kalbėti, jog Egip
to ir Saudi Arabijos vadai 
labai dėkingi prezidentui ir 
senatoriams, kurie balsavo 
už nutarimą jiems parduoti 
lėktuvus.

Prezidento Carterio sam
protavimas toks: Kai abi pu
sės bus nuo kojų iki galvos 
ginkluotos geriausiais karo 
pabūklais, Vidurio Rytose 
viešpataus ramybė ir pastovi 
taika, nes jos viena kitos bi
jos ir nedrįs pradėti ginkluo
tą konfliktą. Be to, žinoma, 
pardavimas ginklų labai pel
ningas biznis mūsų Amerikos 
ginklų gamintojams.

Beje, Izraelio premjeras 
Begin ne tik pasmerkė mūsų 
prezidentą ir Senatą už nuta
rimą ginkluoti ir arabiškus 
kraštus, bet smarkiai kritika
vo ir žydų koloniją Jungtinė
se Valstijose. Jis sako, kad 
šios šalies žydai neišvystė pa
kankamo spaudimo į senato
rius, jog jie balsuotų prieš 
pardavimą lėktuvų Egiptui ir 
Arabijai.

Prisipažino nusukęs 
virš du mil. dolerių!

Kun. Guido Car chic
Baltimore, Md. — Aukšto 

rango katalikų bažnyčios 
kun. Guido Carchic teisme 
prisipažino nusukęs neva lab
daringiems reikalams iš para- 
pijonų surinktus $2,200,000!

Bus skaudžiai nubaustas? 
Nebus tų baikų. Prokuroras 
patarė ir teisėjas David Ross 
sutiko, kad “neapsimoka” jį 
bausti.

Sakoma, kad “varnas var
nui į akį nekerta.” Kunigą 
kad ir didžiausią sukčių, 
bausti kalėjimu?! Kur jūs ma
tėte . . .

Reikalauja tuoj 
išsikraustyti 
iš Libano

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Kurt Wald
heim savo pranešime apie 
padėtį Libane reikalauja, 
kad Izraelis tuoj visas savo 
ginkluotas jėgas ištrauktų iš 
tos šalies. Jis sako, kad Iz
raelis turi be vilkinimo ir 
atidėliojimo įvykdyti Saugu
mo Tarybos kovo 19 dieną 
priimtą rezoliuciją 425, ku
rioje reikalaujama Izraeliui 
išsikraustyti iš Libano. Iki 
šiol šia rezoliuciją Izraelis ig
noravo.

Premjeras Nur Mohammad Taraki
Jungtinėse Valstijose ir kitose NATO šalyse komercinėje 

spaudoje varoma propaganda, kad būk Tarybų Sąjunga 
suruošus ir pravedus Afganistane balandžio 27 dienos 
revoliucinį perversmą. Revoliucinės Afganistano valdžios 
premjeras ir vadas Nur Mohammad Taraki griežtai atmeta 
ir paneigia šią propagandą. Jis sako, kad vėliausi įvykiai 
Afganistane yra paties, ir tiktai jo paties Afganistano 
žmonių demokratinio judėjimo pastangos. Jie pravedė 
perversmą ir paėmė valstybės galią į savo rankas.

Lotynų Amerikos darbo unijų 
veikėjai Tarybų Lietuvoje

Vilnius. — Tarybų Lietu
voje viešėjo grupė Lotynų 
Amerikos šalių profsąjungų 
veikėjų—Peru darbininkų 
konfederacijos pirmininkas 
J. Gamara, Venesuelos vie
ningojo darbininkų profsą
jungų centro pirmininkas K. 
Viljegosas, Argentinos na
cionalinio tarpprofsąjunginio 
judėjimo reklamos darbuoto
jų profsąjungos generalinis 
sekretorius K. Kabrera, 
Gvatemalos autonominės 
profsąjungų federacijos at
stovas Ch. S. Polanka, Peru 
revoliucijos darbininkų prof
sąjungų centro Arekipės 
provincijos tarybos sekreto
rius A. L. Kampoverdė.

Svečius priėmė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary

TARYBŲ SĄJUNGOS IR JAV 
MISIJOS Į PLANETĄ VENERĄ
Iš visų plantų Venera yra 

artimiausia mūsų Žemei. 
Jungtinių Valstijų mokslinin
kai mojasi pradėti ją tyrinėti. 
Šiemet į ją bus pasiųstos net 
dvi misijos. Pirmas erdvėlai
vis “Venus I” bus išsiųstas

Kova su rūkymu 
šiandien ir 
Japonijoje

Tokyo. — Japonija esanti 
viena daugiausia rūkančių 
kraštų pasaulyje. Joje yra 
apie 34 milijonus rūkorių. 
Antai 1976 metais japonai 
surūkė 289 bilijonus cigare
čių. Šalies sveikatos reikalų 
specialistai pradėjo nepap
rastai smarkų vajų prieš rū
kymą.

Valdžia esanti susirūpinu
si. Mat, Japonijoje visa ciga
rečių gaminimo ir pardavimo 
pramonė yra nuo 1904 metų 
nacionalizuota, valdžios ran
kose. Juo daugiau tabako su
rūkoma, tuo valdžiai daugiau 
pajamų. 1976 metais tabako 
pramonė davė apie 8 bilijo
nus dolerių įplaukų. Iš tos 
sumos beveik 3 bilijonai do
lerių teko centrinei valdžiai 
ir 1.7 bilijono dolerių vieti
nėms valdžioms. Nustos 
žmonės rūkyti, valdžioms pa
jamos sumažės!

bos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotoja L. Diržinskaitė. 
Ji supažindino juos su respu
blikos ekonomikos ir kultū
ros pasiekimais Tarybų val
džios metais, kalbėjo apie 
naujųjų TSRS ir Lietuvos 
TSR konstitucijų reikšmę.

Nuoširdus susitikimas įvy
ko Lietuvos Respublikinėje 
Profsąjungų Taryboje. Tary
bos pirmininkas A. Ferensas 
plačiai nušvietė profsąjungų 
organizacijų vaidmenį mūsų 
respublikos gyvenime, atsa
kė į gausius svečių klausi
mus.

Svečiai taip pat lankėsi 
Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijoje, kai kuriose 
pramonės įmonėse, ūkiuose.

gegužės 20 dieną, o “Venus 
2”—rugpiūčio 7 dieną. Jie pa
kils iš Cape Canaveral, Fla.

Tame pačiame pranešime 
sakoma, kad taip pat ir Tary
bų Sąjungos mokslininkai 
šiemet į planetą Venerą siųs 
dvi misijas.

Bet šis žygis tarybiniams 
mokslininkam nėra pirmuti
nis. Jie jau yra į Venerą 
pasiuntę net 10 erdvėlaivių. 
“Venera 9” ir “Venera 10” 
buvo pasiųsti ir sėkmingai 
nusileido Veneroje 1975 me
tais.

Beje, pranešime sakoma, 
kad šios dvi Jungtinių Valsti
jų misijos į Venerą atsieis net 
$175,000,000!

Ir Popiežius juos 
pasmerkė

Roma. — Visoje Italijoje 
didelis sujudimas prieš tero
ristus, kurie pagrobė ir nu
žudė krikščionių demokratų 
pirmininką ir buvusį Italijos 
premjero Aldo Moro. Tuoj 
teroristus griežčiausiai pa
smerkė Italijos Komunistų 
Partija ir darbo unijos. Juos 
pasmerkė ir katalikų bažny
čios galva popiežius Paulius 
VI.

Tuo tarpu teroristai išleido 
pareiškimą, kuriame jie žada 
terorą tęsti toliau.

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris gegužės 10 
dieną susišaukė į White 
House pas savę Amerikos 
Darbo Federacijos-Industri- 
nių Organizacijų Kongreso 
(AFL-CIO) prezidentą 
George Meany ir kitus aukš
tuosius vadus dėl pasitarimo 
kovai su infliacija. Jis ragino 
unijų vadus savanoriškai su
silaikyti nuo reikalavimo al
gų pakėlimo aukščiau, negu 
valdžia nustatys arba patars. 
Diskusijos buvusios gana aš
trios ir atviros.

Po pasitarimo unijų vadai 
pareiškė, kad jie prezidento 
raginimą atmetė. Jie sako, 
kad pirmiausia turi būti da
romas spaudimas, kad kainos 
nebūtų keliamos. Kai kainos 
kyla, darbininkai yra pri
versti reikalauti aukštesnių 
algų.

Sakoma, kad prezidentas 
Carteris yra labai nusivylęs 
darbo unijų nusistatymu.

Nėra jokios abejonės, kad 
šie unijų lyderiai išreiškė ne 
tik jų atstovaujamų darbo 
unijų nusistatymą, bet viso 
darbininkų judėjimo.

Medžiotojas nacių 
kriminalistų

Simon Wiesenthal
Vienna, Austrija. — Šiame 

mieste veikia “Simon Wie- 
senthalo žydiškas dokumen
tacijos centras,” kuriame yra 
sukaupta daug medžiagos 
apie užsieniuose besislap
stančius naciškus žmonių 
skerdikus Antrojo pasaulinio 
karo laikais.

Centro įsteigėjas ir ope- 
ruotojas Simon Wiesenthal 
pats buvo nacių laikomas net 
dviejose koncentracijos sto
vyklose. Jis savo akimis ma
tė, kaip naciai masiniai sker
dė žydus ir kitus nekaltus 
žmones.

Simon Wiesenthal sako: 
“Aš prisiekiau toms nacių 
aukoms, kad aš jų nepamir
šiu, kol tik gyvas būsiu.” 
Todėl jis per paskutinius 3$ 
metus renka ir dokumentuo
ja informaciją apie tuos bai
siuosius žmogžudžius.

Simon Wiesenthal, sako, 
kad net 70 tų naciškų pabai
sų slapstosi Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Kaip žinia, 
jų tarpe yra ir keletas lietu
vių.

Bangkok. — Tailande pra
dėjo siautėti cholera. Liga 
jau keletą šimtų žmonių už
mušė. Susirgusieji skaitomi 
tūkstančiais.

George Meany

Arabija apribosianti 
lėktuvų vartojimą

Gynybos sekretorius Ha
rold Brown praneša, kad 
Saudia Arabija sutikusi apri
boti iš Amerikos gautų karo 
lėktuvų vartojimą. Jinai juos 
vartosianti tiktai apsigynimo 
reikalams, o ne agresijai 
prieš kurią nors kitą šalį. 
Sekretorius Brown ir prezi
dentas Carter tą pažadą ima 
“už gryną pinigą.”

Izraelis irgi buvo pažadė
jęs iš Amerikos gautas “clus
ter” bombas vartoti tiktai 
apsigynimui, jokių būdų 
neišpuoliui ant kitų šalių, 

I bet, kaip žinia, jas vartojo 
agresijai prieš Libaną.

Beje, Izraelio valdžia atsi
prašė, kad neprisilaikė duoto 
pažado ir klusturinę bombą 
pavartojo prieš Libaną. Bet 
niekas nepasikeičia: nuo tos 
bombos šimtai nekaltų civili
nių žmonių Libane “žuvo.” 
Baisi žala jau padaryta. Joks 
atsiprašymas nužudytų žmo
nių iš numirusių nebeprikels.

San Francisco, Cal. — Pa
nelė Patricia Hearst tapo su
gražinta į federalinį kalėjimą 
baigti 7 metų bausmę už da
lyvavimą banko apiplėšime. 
Ji buvo iš kalėjimo paleista 
1976 metais po $1,5 bilijono 
užstatu.

Siunčia daugiau 
kareivių

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba užgyrė siuntimą dau
giau kareivių į Libaną palai
kymui taikos. Iki šiol ten 
buvo 4,000 kareivių, o dabar 
bus pasiųsta dar 2,000. Pa
saulinės organizacijos sekre
torius Waldheim sako, kad 
Palestinos Išsilaisvinimo Or
ganizacijos vadas Arafat jam 
pažadėjo pilniausia koopera
cija su Jungtinių Tautų jėgo
mis taiką palaikyti.

Naujas vaistas 
gydymui nuo aukšto 
kraujo spaudimo

Bostonas. — Šiandien 
Jungtinėse Valstijose vienas 
gyventojas iš kiekvienu de
šimties serga peraukštu 
kraujo spaudimu. Bostono 
Universiteto tyrinėtojai pra
neša, kad pagaliau pavykę 
surasti naują labai efektingą 
šiai ligai gydyti vaistą. Jis 
vadinamas “SQ14225.” Vais
tą pagamino Squibb Re
search Institutas.

Kol kas vaistas buvęs iš
bandytas tiktai ant kokio tu
zino ligonių. Jis dar reikalin
gas platesnio išbandymo.
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Kas ką rašo ir sako

Kodėl fašistai pasirinko
Aldo Moro?

Dabar jau aišku, kad Italijos teroristai, kurie pagrobė ir 
nužudė Aldo Moro, nėra tiktai šaltakraujai piktadariai. Jų 
siautėjimas turi politinius tikslus. Jie yra fašistai. Jie savo 
siautėjimu tikisi sukelti šalyje tokią suirutę, jog galėtų 
užgrobti valdžią. Jų siautėjimas, kaip žinia, nesibaigia su 
nužudymu Moro. Jie tuo savo žygiu didžiuodamiesi žada 
ateityje dar aktyviau darbuotis.

Jie savo auka pasirinko Moro su labai apgalvotais sume
timais. Moro buvo bene tik populiariausias liberališkų 
pažiūrų krikščionių demokratų vadas. Jis vadovavo Krikš
čionių demokratų partijoje toms jėgoms, kurios stoja už 
bendradarbiavimą su komunistais. Tarptautiniuose santy
kiuose jis buvo detentės—taikaus tarp Tautų ir valstybių 
su skirtingomis socialinėmis santvarkomis sugyvenimo šali
ninkas. Jis neužilgo turėjo užimti Italijos prezidento vietą. 
Naujiesiems fašistams reikėjo su juo susidoroti, ir jie tą 
padarė.

Bet tas jų žygis, kaip atrodo, jiems skaudžiai atsirūgs. 
Vietoje pasėti šalyje suirutę, kurios jie tikėjosi, jie plačiau
siose žmonių masėse iššaukė jais giliausią pasipiktinimą ir 
jas suvienijo. Dabar jau aišku, kad valdžios politika neda
ryti jokių kompromisų su teroristais, nesiskaityti su jų 
reikalavimais paleisti iš kalėjimo tryliką jų bendradarbių 
buvo remiamas ne tik Krikščionių demokratų partijos, bet 
ir Italijos Komunistų Partijos bei kitų politinių grupuočių.

Jų laimėjimas— 
smūgis Amerikai

Dabar jau visiems turėtų būti aišku, jog 1975 metais šios 
šalies Kongrese reakcinės klikos su senatoriumi Jacksonu 
priešakyje uždėti dideli varžtai ant prekybos su Tarybų 
Sąjunga sudavė skaudų smūgi Amerikos ekonomikai. Jie 
padidino šios šalies prekybos su užsieniais deficitą keliais 
bilijonais dolerių, pakenkė kovai su infliacija ir nedarbu. 
Dėka tų niekaip nepateisinamų suvaržymų 1977 metais 
Jungtinių Valstijų prekyba su Tarybų Sąjunga sumažėjo 
visais trimis dešimtimis procentų.

Aišku, kad tie suvaržymai pakenkė tarpe šių didžiųjų 
kraštų santykiams, nuo kurių tiek daug priklauso pasauli
nės taikos reikalai. Bet labai įdomu ir net juokinga, kad, 
ekonominiai kalbant, šios šalies sąskaita labai daug laimėjo 
kitos kapitalistinės šalys. Kaip tik dėka tų suvaržymų per 
pastaruosius porą metų Tarybų Sąjungos prekyba su 
Vakarų Vokietija, Anglija, Japonija ir kitomis šalimis labai 
padidėjo. Ypatingai daug laimėjo Vakarų Vokietija.

Mūsų reakcininkai, šaltojo karo šalininkai, detentės prie
šai su savo antitarybiniu ėjimu 1975 metais nepasiekė savo 
tikslo—nesudavė Tarybų Sąjungai tokio ekonominio smū
gio, kokio jie tikėjosi ir troško, tik puikiai pasitarnavo šios 
šalies ekonominiams kompetitoriams ir labai pakenkė kovai 
su krize.

Kad tie gandai nepavirstų 
tikrove!

Šią šalį pasiekia gandai iš Pekino, kad Kinijos Liaudies 
Respublikos vyriausybė esanti suplanavus pradėti smarkiai 
stiprinti savo karinį-militarinį pajėgumą ir kad esanti labai 
suinteresuota amerikiniais ginklais. Greitoje ateityje tuo 
tikslu į Ameriką atsiusianti delegaciją.

Amerikiečiai irgi esą susidomėję aprūpinimu Kinijos 
militarinių jėgų pačiais geriausiais ir vėliausiais ginklais, 
nes jie gerai žiną, kad Kinijos apsiginklavimo stiprinimas 
turi tiktai vieną tikslą, būtent, pasiruošti karui su Tarybų 
Sąjunga, jau nekalbant apie amerikiečiams didelius pelnus 
iš tokios transakcijos.

Tai labai pavojingi gandai. Visų geros valios žmonių 
turėtų būti troškimas, kad jie nepavirstų tikrove. Užteko 
labai iškaštingų turtų ir gyvybėmis militarinių avantiūrų 
Korėjoje ir Vietname. Į panašią avantiūrą šiam kraštui 
įsivelti šiame Azijos kontinento milžine?! Baisu ir pagalvo
ti.. .

Didžiausia būtų beprotybė mūsų valdovams nors valan
dėlei įsivaizduoti, kad viskas apsiribotų ir baigtųsi tik 
pardavimu Kinijai moderniškų ginklų, kiek tik ji nori. Prie 
ginklų būtų reikalingi specialistai ir patarėjai. Įvyktų su 
kokia nors šalimi, nebūtinai su Tarybų Sąjunga, nesusipra
timas bei ginčas, kuris vestų linkui ginkluotų jėgų išbandy
mo, tie mūsų specialistai ir patarėjai būtų reikalingi 
ginkluotos apsaugos. Juk jų “dievo valiai” nepaliksi.

Argi ne taip prasidėjo tragiškoji avantiūrą Indokinijoje? 
Lygiai taip, kuri, kaip sakyta, taip baisiai brangiai mums 
atsiėjo turtu ir gyvybėmis.

Reikia, kad ta istorija nepasikartotų ir su Kinija.

• Fakiras Alis Ben Kamelia 
savo gimtadienio proga Žene
voje žiūrovų akivaizdoje nu
rijo jubiliejinį 50-tūkstantąjį 
skutimosi peiliuką. Pirmąjį 
jis nurijo 1942 metais, kai 
peržengė cirko slenkstį.

• Rumunų Siresojo gyven
vietėje prieš keletą amžių įsi
galėjo paprotys: sutuoktiniai, 
gimus vaikui, privalo paso
dinti po vyšnią. Nūnai kaime 
ir jo apylinkėse auga per 65 
tūkstančius vyšnių.

BET NEREIKIA TURĖTI
ILIUZIJŲ

Šiais laikais daug kalbama 
apie stoką energijos ir jos 
šaltinius. Raginama vėl dau
giau dėmesio kreipti į anglį 
kaipo energijos šaltinį. Iki 
šiol per daug atsidėta ant 
naftos, kurios užtenkamai 
neturime. Jos labai daug 
kasmet importuojame iš ara
biškų šalių ir Lotynų Ameri
kos.

Bet juk yra dar vienas tie
siog neišsemiamas energijos 
šaltinis. Juk mokslas moka ir 
gali Saulę paversti energijos 
šaltiniu. Kodėl nekreipti 
daugiau dėmesio į šį šaltinį? 
Iš jo naudojama energija 
dargi būtų ir pigesnė!

Kaip tik su tokia mintimi 
galvoje prezidentas Carteris 
paskelbė gegužės 3-čiąją 
Saulės Diena (Sun Day). Už 
tą žygį prezidentą galima 
tiktai pasveikinti. Beveik 
vienu dideliu ėjimu jis išsi
sprendžia visą energijos pro
blemą: netolimoje ateityje 
visi būsime pilnai aprūpinti 
pigia energija!

Bet pažangiečių dienraštis 
“Daily World” (geg. 4 d.) 
savo vedamajame pataria ne
turėti per daug didelių iliuzi
jų, nes gali prisieiti skaudžiai 
nusivilti. Paskelbimas “Sau
lės Dienos” neatsako į klausi
mą: Kas tą energijos šaltinį 
vystys, operuos ir kontro
liuos? Visuomenė? Neatrodo. 
To jūk nesiūlo mūsų prezi
dentas.

Kaip anglies ir naftos šalti
niai priklauso kapitalisti
nėms monopolijoms, taip pri
klausys ir saulės šaltinis. Jos 
nustatys naujosios energijos 
kainą. Ir čia joms pirmoje 
vietoje bus pelnas, o ne mū
sų, ne liaudies gerovė.

TO IŠ JŲ NIEKAS 
NIEKADOS NESULAUKS

Chicagos kunigų “Draugo” 
(gegužės 4 d.) vedamajame 
koks ten “V. Rmš.” skun
džiasi: “Mes visi gražiai ir 
sumaniai skelbiame mokslą 
apie artimo meilę, bet labai 
mažai tos meilės parodome 
gyvenime, neišskiriant nė 
bažnytinių bei karitatyvinių 
įstaigų.”

Toliau:
“Tik pažiūrėkime, kaip il

gai pasaulyje užtruko vergi
jos sistema ir kaip ilgai žmo
gus, turėdamas krikščionišką 
šviesą, nesuprato, kad visi 
žmonės yra lygūs, ir pamaty
sime, kad mes gyvename dar 
tik krikščionybės pradžioje.

*
Jei mes šiandien paklausi

me, ar krikščioniškame pa
saulyje po tiek šimtų metų 
yra kur nors Kristaus demo
kratinis principas įvykdytas, 
tai atrodys, kad beveik nie
kur. Visur atrasime pragma
tizmo dvasią, pagal kurią ir 
didžiai pamaldiems Bažny
čios atstovams atrodys, kad 
protingumo dorybė to nelei
džia įvykdyti. Krikščioniška
jam demokratizmui augant, 
reikia tikėtis, kad ateis lai
kas, jog aukštieji Bažnyčios 
prelatai nesivaržys, Kristaus 
pavyzdžiu, sėdėti prie vieno 
stalo su nuskurusiais ir ne
turtingaisiais vargšais žmo
nėmis.

Kristaus mokslą geriausiai 
vargšai ir mažutėliai pažino. 
Jis jiems pagal jų menką su
pratimą apsireiškė. Jis ir į 
dangų įžengė pagal jų menką 
supratimą, pažadėdamas 
betgi su jais pasilikti iki pa
saulio pabaigos. Nežinome, 
kaip Kristus mūsų amžiuje 
įžengtų į dangų, bet Jis ir 
šiandien įžengtų į tą pačią 
dangaus karalystę, kuri nėra 
iš šio pasaulio.”

Nėra jokia paslaptis, kad 
šiandien toji “krikščioniška 
šviesa” visur “krikščioniška
jame pasaulyje” yra pačių 
žiauriausių išnaudotojų ir pa

vergėjų įrankis prieš demo
kratiją, prieš vargdienius, 
prieš liaudį. “V. Rmš.” apga- 
vinėja savę ir savo skaityto
jus puoselėdamas idėją, kad 
ateis laikas, kuomet “aukš
tieji bažnyčios prelatai nesi
varžys sėdėti prie vieno stalo 
su nuskurusiais ir neturtin
gais vargšais žmonėmis.” Jie 
varžėsi per šimtus metų, 
varžysis ir ateityje. Jie pa
tys priklauso tai išnaudotojų 
ir pavergėjų klasei. Jie patys 
yra nuskurusių ir neturtin
gųjų vargšų žmonių klasiniai 
priešai.
ANGLIJOS STUDENTŲ 
ĮSPŪDŽIAI TARYBŲ 
LIETUVOJE

Iš tik dabar mus pasieku
sio žurnalo “Jaunimo gretos” 
šių metų 2-ro numerio suži
nome, kad pernai gruodžio 
mėnesį Lietuvoje lankėsi Di
džiosios Britanijos Nacionali
nės Studentų Sąjungos iš 
penkių asmenų—dviejų mer
ginų ir trijų vaikinų, delega
cija. Ta proga delegacija lan
kėsi ir žurnalo redakcijos 
klube “Planeta.” Po plačių 
pokalbių su svečiais įvairiais 
klausimais, jie buvo paklaus
ti, kokius įspūdžius jie susi
darė per viešnagę Lietuvoje 
ir išsiveža. Čia pateikiame 
poros jų pasisakymus.

Delegacijos vadovė Miss 
Penny Cooper sako:

Penny Cooper
“Man buvo labai įdomu su

sipažinti su Lietuvos TSR ir 
jos jaunimo veikla, tai turėjo 
ir praktinės reikšmės, nes 
šiuo metu aš dirbu Nacionali
nėje studentų sąjungoje. Gy
venant Didžiojoje Britanijo
je, sunku susidaryti vaizdą, 
ko iš tiesų yra pasiekusios 
Tarybų Sąjungos respubli
kos. Apsilankėme Vilniaus 
Universitete ir iš arčiau susi
pažinome su tarybinių stu
dentų gyvenimu. Daugelis 
dalykų mums buvo nauji, pa
darė ryškų įspūdį. Pirmiau
sia—Lietuvos studentai daug 
aktyviau ir gausiau dalyvau
ja visuomeniniame gyveni
me, negu Jungtinės Karalys
tės. Būtent to mes ir stengia
mės pasiekti savo Tėvynėje. 
Remdamasi net paviršutiniš
ku įspūdžių, turiu pasakyti 
kad yra ir daugiau reiškinių 
Lietuvos studentų gyveni
me, kurių linkėčiau Anglijos 
studentijai. Labiausiai sujau
dino nuoširdumas, kurį paju
tome pokalbių metu. Iš tiesų 
didelis tarybinių žmonių sve
tingumas ir vaišingumas. 
Gaila tik, kad neturėjome 
laiko ilgiau pabendrauti, to
dėl mūsų įspūdžiai ir infor
macija apie TSRS nepakan
kamai išsamūs.”

Delegacijos narys Joseph 
D. Boil sako:

1) Didžiausia ir maloniau
sia staigmena buvo ta, kad 
žmonės, su kuriais čia susiti
kau, buvo labai linksmi, ma
lonūs, draugiški, kupini gy
venimo džiaugsmo. Turiu 
prisipažinti, kad mano anks
tesnės koncepcijos buvo kiek 
kitokios.

Gėriuosi didele pažanga vi
sose srityse—Lietuvos res
publika iš tiesų auganti, 
klestinti šalis. Čia statoma 
daug gyvenamųjų namų, rū
pinamasi žmonių gerove. Su
prantama, daug kas daroma 
mokslo bei mokymo srityje— 
pastebėjau, kad daug dėme
sio skiriama vaikų speciali
zuotam mokymui. Sužinojau, 
kad mokestis už gyvenamą 
plotą, palyginti su bendru už
darbiu, labai nedidelis. Su-

Prisiminkim
Motinėles

I

Ar atsimenat tą laiką
Kada mama mokė, barė: 

j Aukit, būkit, geri žmonės— 
Jautriai švelnius žodžius tarė.

Mamos rūpestis didžiausias, 
Išmokint sūnūs dorybės, 
O dukras perspėt iš anksto, 
Kad saugotų nekaltybes.

Tad buvo paauglių metais, 
Kai berniukams ūsai dygo, 
O mergyčių krūčių žymės, 
Berniukų akys išvydo.

Mamos mokė poteriauti.
Liepė eiti į bažnyčią.
Apsiginti nuo pagundų— 
Uždegti žvakę—grabnyčią.

Kad priruošti jauną dūšią 
Dangiškajai karalystei, 
Liepe kunigui į ausį
Pagundų griekus įšnypšti.

Augo berniukai į vyrus.
O mergytės į merginas, 
Nors motutės širdis plyšo— 
Jie perplaukė Vandenyną.

Ilgai meldės motinėlė, 
Prašė dievo sūnaus Kristo, 
Kad į laimę kelią šviestų— 
Kasdienine duona mistu.

Didžiai gerbiam tokias
mamas

Tiek širdies jausmų atvėrę.
Nes jos vargšės taip 

suprato—
Dievulis viską sutvėrė.

Naujos šalies slidžiuos 
vingiuos,

Sūnai, dukros kelią skynė.
Laisvos mintys išbujojo 
Adaptuotoje Tėvynėj.

Atsikratę burtų pinklių, 
Pažangias šeimas sukūrę 
Tapo motinos ir tėvai— 
Į draugijas susibūrę.

Linkim galvą motinėlėms 
Kurios ilsis kapų žemej, 
Ir tos, kur esat su mumis— 
Garbės taurę už Jus keliam.

Jurgis Pipiras

jaudino ir tas faktas, kad 
valdžia rūpinasi ir tais žmo
nėmis, kurie negali užmokėti 
už butą, pavyzdžiui, dėl ligos. 
Man, Škotijos atstovui, arti
ma buvo ir tai, kad Lietuva— 
nedidelis kraštas—sugeba iš
saugoti savo etninius ir kul
tūrinius tautinius ypatumus. 
Tai mane itin domina.

Ilgai prisiminsiu Vilniaus 
Akademinį operos ir baleto 
teatrą, šio pastato dydį ir 
ištaigingumą. Turint galvoje, 
kad Vilnius—nedidelis mies
tas, šio teatro menininkai yra 
iš tiesų labai aukšto lygio. 
Mes Edinburge kasmet ren
giame tarptautinį klasikinės 
muzikos festivalį, bet tokių 
patalpų nė jam nesurandame.

Važinėdamas pastebėjau, 
jog transporto eismo bendras 
lygis čia kiek menkesnis, ne
gu Anglijoje, bet tai, žinoma, 
ne itin svarbus dalykas.

Sąlygos gyventi čia, jūsų 
šalyje, taip pat labai geros, 
tiesa, kiek menkesni Vilniaus 
viešbučiai.

Man labai patiko senoji Vil
niaus architektūra. Ypač gra
ži Petro ir Povilo bažnyčia.

Prisipažinsiu atvirai—no
rėčiau ilgiau pagyventi Lietu
voje ir dar geriau pažinti šį 
kraštą. Jei turėsiu bent men
kiausią galimybę vėl čia apsi
lankyti, nedvejodamas ja pa
sinaudosiu.

Joseph D. Boil

GEDIMINAS GALVA: 
KAS JIS PER VIENAS?

Chicagos kunigų marijonų dienraštyje “Draugas” dažnai 
pasirodo su ilgais, antitarybiniais, antikomunistiniais, Ta
rybų Lietuvą šmaižiančiais ir niekinančiais straipsniais 
Gediminas Galva. Kokia jo tikra pavardė? Kokiais keliais ir 
kada jis atsirado Jungtinėse Valstijose?

Atsakymą randame Lietuvoje išleistoje J. Jakaičio kny
goje “Išdavystės keliu.” Skyriuje “Kas dėjosi eteryje?” 
rašoma:

Vaikučiams ir seniems žmonėms tik tas, kas palieka nuo 
militarist!) ir turčių stalo

VLIKo gana svarbus buvo 
Vykdomosios tarybos radijo 
propagandos ir informacijos 
skyrius, kurį finansavo ir 
kontroliavo amerikiečiai. Ja
me, kaip ir kitose su propa
ganda susijusiose organizaci
jose, daugiausia darbavosi 
parsidavę, godūs žmonės.

Pažiūrėkime jų biografijas.
Radijo propagandai vado

vavo jau aukščiau minėtas 
Gediminas Galva-Galvanaus- 
kas, buržuazinės Lietuvos fi
nansų ministro Ernesto Gal
vanausko brolis. Hitlerinės 
okupacijos metais jis kurį lai
ką buvo Biržų miesto burmis
tru, vėliau dirbo taupomosio
se kasose, iš kurių buvo at
leistas kaip nesusitvarkantis 
su darbu.

1944 metų spalio mėnesį jis 
kartu su kitais fašistų paran
kiniais pabėgo į Vokietiją. 
Vėliau bandė reikštis žurna
listikoje, siūlydamas savo pa
slaugas beveik visiems Vaka
rų Vokietijos lietuvių emi
grantų leidiniams. Neturėda
mas jokių žurnalistinių suge
bėjimų, jis pradėjo prieš ga
besnius žurnalistus rengti in
trigas, kol galutinai susikom
promitavo.

1949 metais G. Galva-Gal- 
vanauskas išvyko į JAV, ir 
atrodė, kad Vakarų Vokieti
joje jau nebepasirodys. Ta
čiau įvyko kitaip. Dėl homo
seksualizmo juo susidomėjo 
amerikiečių policija, ir pagal 
tų dienų įstatymus jam grėsė 
dideli nemalonumai. Bet “pa
triotą” demaskuojantys duo
menys pateko į žvalgybos 
rankas, ir G. Galva-Galva- 
nauskas papildė šnipų eiles. 
Specialiai paruoštas, jis at

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

EKSKURSIJOS Į 
TARYBŲ LIETUVĄ

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

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

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

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

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

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

vyko į Roitlingeną papildė 
šnipų eiles ir užėmė VLIKo 
Vykdomosios tarybos radijo 
propagandos vadovo postą.

VLIKo nariai ir darbuotojai 
greit pastebėjo, kad G. Gal- 
va-Galvanauskas renka ame
rikiečiams informaciją apie 
VLIKą.

VLIKe G. Galva-Galva- 
nauskas bandė prisišlieti prie 
kurios nors politinės grupuo
tės, pavyzdžiui, J. Ambraze- 
vičiaus-Brazaičio ir L. Pra
puolenio vadovaujamo “Lie
tuvių fronto” ir krikščionių 
demokratų partijos. Tačiau 
dėl liguistų ambicijų garbės 
troškimo, polinkio į intrigas 
ten jo nepriėmė.

Metus padirbęs VLIKe, jis 
ėmė girtis per tą laiką para
šęs 30,000 eilučių memoran
dumų ir komentarų radijo lai
doms per Vatikano “Ameri
kos balso,” “Laisvosios Euro
pos” radijo stotis. Tačiau net
gi melo ir šmeižto prieš Tary
bų Lietuvą srautuose, transi- 
liuojamuose per šias radijo 
stotis, daugumą G. Galvos- 
Galvanausko medžiagos ne
buvo panaudojama ir atsidū
rė makulatūroje.

Gabumų, stoka, visiškas 
moralinis “žurnalisto” pakri
kimas privertė amerikiečius 
jo atsikratyti.

1954 m. gruodžio mėnesį G. 
Galva-Galvanauskas faktiš
kai jau buvo pašalintas iš 
užimimamo posto, bet jis to
liau uoliai dirbo, tikėdamasis, 
kad “Alfredas” neleis jo nu
skriausti.

Vis tiktai jis buvo privers
tas išvykti iš Roitlingeno ir 
grįžti į Jungtines Amerikos 
Valstijas. . .

i

i i
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MATERIALINIS 
APRŪPINIMAS 

SENATVĖJE
V. ALSEIKA

TAI, KĄ MATAU IR PERGYVENU LIETUVOJE

Senatvė—tai dalykas, ku
rio niekaip neišvengsi. Žiū
rėk, vyresnio amžiaus žmo
nės, sulaukę keturiasdešimt 
—penkiasdešimt metų, vis 
labiau su nerimu žvelgia į 
ateitį, domisi, kaip gi atrodys 
toji senatvė, kaip seksis gy
venti be darbo, ar jie bus 
aprūpinti materialiai? Ne visi 
juk susitaupę pakankamai pi
nigo, ne visi galės ieškoti 
saulės bei ramybės Tampoje 
ar St. Petersburge. Todėl 
labai svarbu, kad pati valsty
bė rūpinasi savo piliečių ma
terialine parama senatvėje.

Aš pats, gyvenęs Ameriko
je, pastebėdavau, kiek daug 
reiškia tas “social security” 
mėnesinis Čekis senesnio am
žiaus žmogui. Taip pat ma
čiau, kad Amerikos valdžios 
dėmesys vyresnio amžiaus 
žmonėms (senior citizens, 
kaip juos vadina) galėtų būti 
geresnis. Ir juo labiau, kai 
taip pastoviai brangsta pra
gyvenimas. Juk Medicare 
programa (draudimas medici
noje, sulaukus 65 m. am
žiaus) JAV-se tebuvo įvesta 
tik 1966 m. Bet ar ji patenki
na senuosius piliečius? Tegul 
atsako jie patys. Faktas, kad 
vis vien reikia mokėti dalį 
gydymosi išlaidų, reikia mo
kėti mėnesines vadinamas 
premijas.

Pernai priimtoji TSRS 
Konstitucija į šalies piliečių 
aprūpinimą senatvėje atkrei
pė nemažą dėmesį. Juk štai 
43 str. pažymėta, jog “TSRS 
piliečiai turi teisę į materiali
nį aprūpinimą senatvėje, li
gos atveju, visiškai ar iš da
lies netekę darbingumo, taip 
pat netekę maitintojo. Šią 
teisę garantuoja darbininkų, 
tarnautojų ir kolūkiečių so
cialinis draudimas, laikino 
nedarbingumo pašalpos; iš 
valstybės ir kolūkių lėšų mo
komos amžiaus, invalidumo, 
maitintojo netekimo pensi
jos; piliečių iš dalies neteku
sių darbingumo, įdarbinimas; 
pinimasis nusenusiais pilie
čiais ir invalidais; kitos socia
linio aprūpinimo formos.”

Aš pats, galutinai sugrįžęs 
gyventi į savo gimtąją žemę, 
domėjausi socialiniu aprūpi
nimu, nes juk ir man prieš 
akis to “senior citizen” gyve
nimo metai . . . Lyginau 
draudimo, aprūpinimo senat
vėje padėtį Tarybų Sąjungo
je su ta, kurią palikau Ameri
koje. Paaiškėjo vienas pa
grindinis dalykas—tarybinis 
aprūpinimas senatvėje aiš
kiai geresnis, gi tos mintys 
Konstitucijoje pilnutinai rea
lizuojamos gyvenime. Kodėl 
tas aprūpinimas čia tobules
nis?

Pirmiausia, kad gavus se
natvės draudimą Tarybų Są
jungoje nereikia laukti 65 m. 
amžiaus ribos. Ji—žemesnė, 
nes į materialinį aprūpinimą 
senatvėje turi teisę vyrai su
laukę 60 metų (jei jie turi ne 
mažiau kaip 25 m. darbo sta
žą), o moterys turi teisę į 
aprūpinimą sulaukusios 55 
metų (joms tas stažas siekia 
20 m. )

Kitas svarbus teigiamas 
bruožas yra tas, jog darbinin
kai bei tarnautojai, kurie dir
ba pavojingose sveikatai są
lygose, turi teisę į aprūpini
mą dar mažiau metų sulaukę, 
taigi vyrams toji riba siekia 
50 metų (20 m. stažo), o 
moterims—45 m. (15 m. sta
žo).

Ypatingai globojamos mo
terys. Pavyzdžiui, moterys 
pagimdžiusios penkis ar dau
giau vaikų ir juos išauklėjusi 
iki aštuonerių metų amžiaus, 

gali gauti senatvės aprūpini
mą 50 m. sulaukusios (15 m. 
stažo). Tokio amžiaus aprūpi
nimą gauna ir moterys, dir
busios kai kuriose įstaigose, 
sunkesnius darbus ūkyje.

Čia gali kilti klausimas: kas 
įvyksta, jei darbininkas, tar
nautojas nori gauti aprūpini
mą senatvėje, bet jam trūks
ta tinkamo darbo stažo? Tai 
numato įstatymai draudimo 
klausimais. Šiuo atveju rei
kalingos kai kurios sąlygos 
(pvz. reikia prieš tai išdirbti 
bent penkerius metus.)

Bendrai, visa draudimo se
natvėje sistema glaudžiai sie
jasi su ūkine visos Tarybų 
Sąjungos pažanga. Šalyje vis 
kylant ūkinei gerovei, tai tei
giamai atsiliepė ir gyventojų 
materialiniam aprūpinimui 
senatvėje.

Senesnio .amžiaus žmonės 
ne tik materialiai aprūpina
mi. Valstybė išlaiko gerai 
įrengtus namus seniems bei 
invalidams, be to, rūpinasi 
invalidų profesiniu lavinimu, 
jų nemokamu gydymu, teikia 
nemokamą pagalbą sužalo
tiems (kojų ar rankų proteza
vimas).

Skaičiai kartais daug pasa
ko. Kaip pažymėjo socialinio 
aprūpinimo ministerijos pen
sijų sk. viršininkas V. Dauno- 
ravičius, pagalbą senatvėje, 
ar laikinai netekus darbingu
mo, pašalpas invalidams, bei 
kitas, 1977 m. pabaigoje Ta
rybų Lietuvoje gavo 624,000 
gyventojų. Jiems kas metai 
sumokama 208.3 milijonai ru
blių.

O jei kalbėti apie ateitį, 
apie tai, kas numatyta įvyk
dyti dešimtajame penkmety
je (1976-1980), tai kylant gy
ventojų gerovei, dar labiau 
pakils socialinis draudimas ir 
ne tik senesnio amžiaus žmo
nėms. Taigi moterims bus 
mokamas dalinis mokėjimas 
už atostogas kūdikio sulau
kus, ligi to laiko, kai vaikas 
sulauks vienerių metų. Nu
matyta pakelti minimalius 
mokėjimus senatvėje darbi
ninkams ir kolūkiečiams, 
įvesti senatvės mokėjimus 
buvusiems kolūkių nariams ir 
kt. Visa tai bus įvesta išlei
dus atitinkamus valstybės įs
tatymus.

Lietuvių muzika 
Lenkijos scenoje

Varšuva, V. 4. Sostinės Os- 
trogskių pilies koncertų salė
je įvyko koncertas, kuriame 
šiuolaikinių lietuvių kompozi
torių kūrinius atliko jauni 
Varšuvos muzikantai. Kon
certo programa suteikė gali
mybę daugybei muzikos mė
gėjų arčiau susipažinti su lie
tuvių kompozitorių J. Juze
liūno, O. Balakausko, F. Ba
joro, V. Bagdono ir V. Lauru- 
šo kūryba. '

Šie kūriniai, pažymėjo laik
raštis “Tribūna liudu,” ilius
truoja puikią mokyklą, apgal
votą ir rimtą pažiūrą į muzi
kinės kūrybos naujoves, pa
rodo, kaip atrenkami reikia
mi elementai kuriant savo 
kūrinius, koks gyvas šios mu
zikos ryšys su liaudies muzi
ka ir tradicijomis.

Tokyo. — Japonijos Užsie
nio reikalų ministerija prane
ša, kad Japonija jau pripaži
no Afganistano naująją revo
liucinę vyriausybę. Tai bene 
tik ir bus pirmutinė kapita
listinė šalis taip padaryti. 
Tarybų Sąjunga ir kitos so
cialistinės šalys tuojau sutei
kė jai pripažinimą.

LAISVĖ

Will Geer “Grandpa Walton” rolėje

WILL GEER—
ŠEKSPYRINIS AKTORIUS

<»

Balandžio 26 d. Los Ange
les mirė, 76 metų amžiaus, 
šekspyrinis aktorius Will 
Geer. Per 50 metu jis dirbo 
teatrų scenoje. Atliko žymių, 
rolių vaidmenis filmuose: “In 
Cold Blood,” “The Ravers,” 
“Jeremiah Johnson,” “The 
Blue Bird” ir “Seconds.” Per 
pastaruosius kelius metus pa
garsėjo atlikdamas tipišką 
Grandpa—senelio rolę “The 
Waltons,” televizijos filmų 
serijoje, vaizduojančioje ne
tolimos praeities amerikiečių 
Walton šeimos provincijoje 
gyvenimą. Kaip šekspyrinis 
aktorius W. Geer tą senelio 
rolę menkai vertino ir ją atli
ko tik už tai, kad buvo gerai 
užmokama.

Turbūt nėra J.A.V. miestų 
teatro, kur W. Geer nėra 
vaidinęs. Jis buvo didelis 
Šekspyro veikalų mėgėjas. 
Net parašė knygą apie 1,000 
augalų, kurie yra mynimi 
Šekspyro veikaluose. Jis pa
dėjo įsteigti Shakespearean 
gardens Stamford, Conn., ir 
San Diego šekspyrinį Old 
Globe teatrą.

Jis mėgdavo mokyklose, 
bendruomenės auditorijose 
skaityti žymių rašytoju prozą 
ir poeziją—Walt Whitman, 
Robert Frost ir Mark Twain. 
Labai mylėjo jaunimą, mo
kindavo, patardavo ir padė
davo, išmokti scenos vaidy
bos meną.

Will Geer buvo liberališkai 
pažangiu pažiūrų antifašisti
niai nusiteikęs menininkas. 
Tad makartyzmo reakcijos 
laikais buvo Hollywoode 
“blacklisted.” 1951 m. Un- 
American Activities Komite
tas pradėjo tyrinėti, apklau
sinėti liberališkesnius akto
rius ir scenarijų rašytojus, 
prikabinėti jiems neištikimy
bės etiketes. Paklausė ir Will 
Geer, ar jis buvo ar yra ko
munistų Partijos narys? W. 
Geer taip atsakė: “Žodis ko
munistas yra emocinis žodis, 
taip, kaip žodis ragana “Sale- M me.

Sulyg enciklopedijos duo
menų, 1962 m. Salem, Mass., 
Cotton Mather ir kitų kunigų 
pamokslų dėka buvo sukelta 
ragangaudiška isterija. Buvo 
paskelbta, kad būk tai vieną 
sena moteris raganiškai už
kerėjo jaunas merginas. Iliu
ziška manija apgaubė miestą 
iki tokios baimės ir neapy

Visoje Tarybų Sąjungoje ir toli už jos ribų garsėja Lietuvos eksperimentinio metalo 
piovimo staklių mokslinio tyrimo instituto Vilniaus filialo bandomosios gamyklos 
specialistų sukurtos linijinio dalijimo ^mašinos; vienai jų neseniai suteiktas kokybės 
ženklas. NUOTRAUKOJE: [iš kairės į dešinę] šaltkalvis-surinkėjas K. Pesliakas, 
laboratorijos vedėjas A. Dirvelis ir išbaigėjas V. Kazėnas išbando mašiną.

kantos įkarščio, jog devynio
lika žmonių buvo pakarta, o 
vienas svoriu suspaustas iki 
numirė. Kada “raganų gau
dymo” isterija atslūgo, kalė
jime buvusius paleido. Teisė
jai ir kunigai apgailestavo, 
kad tokia baisi nesąmonė įvy
ko. Tais keliais žodžiais toks 
buvo atsakymas ragangau- 
diškam komitetui.

Makartizmo siautėjimo me
tais Will Geer savo namų 
kieme, Toponga Canyon, po 
atviru dangum įruošė “Make
shift” teatrą. Su savo duk
rom Ellen ir Kate atlikdavo 
šekspyrinius vaidinimus. 
Žmonės ateidavo pažiūrėti 
spektaklių. Sulyg pageidavi
mo, vietoje pirkti bilietą, at
nešdavo tuziną kiaušinių, ke
palą duonos, ar kitą kokį 
maistinį produktą. Makartiz
mo isterijai atslūgus W. Geer 
vėl įsijungė į aktyvų akto
riaus darbą. Tačiau savo kie
mo teatrą ir toliau plėtė. Sa
vo kieme kalno papėdėje su 
sunum Raleigh įruošė net tris 
teatrus, pavadindamas “Tea- 
tricum Botanicum.”

Teatrų aplinkos papuoši
mui pasodino augalus, kurie 
yra mynimi Šekspyro veika
luose. Įkūrė (ne pelno tikslui) 
teatro mokslinę organizaciją 
mokyti jaunus aktorius kla
siškų veikalų vaidybos. W. 
Geer buvo jaunų aktorių la
bai gerbiamas, kad jaunimui 
padėjo pasiekti aukštos kvali
fikacijos vaidybos meno.

Will Geer kalbindavo ir 
skatindavo senus žmonęs ne
nuleisti rankų, nepasiduoti 
senatvei, veikti, judėti ir 
kurti. Kada įsimetė nelaboji 
kvėpavimo organų sutrikimo 
liga ir paguldė į ligoninę, jo 
šeimos nariams lankant:’, jį 
ligoninėje, sulig jo pageidavi
mo jie jam deklamuodavo Ro
bert Frost poeziją ir dainuo
davo jo gero draugo Woody 
Guthrie parašytą dainą “This 
Land Is Your Land.” Tos 
dainos muziką ir žodžiai su
teikdavo jam malonumą pa
justi mūsų šalies gamtos gro
žį ir plačios liaudies jausmus.

Šią dainą 1970 m. man ke
lius kartus teko girdėti Lietu
voje, kada Mildred Stensle- 
rienės vadovybėje Amerikos 
lietuvių choras dainavo kelio
se salėse ir per televiziją, 
kaip populiariausia amerikie
čių liaudies dainą. V. R.

Skiriama Vilniaus 
Universiteto 
jubiliejui

Vilnius, gegužės 15 dieną. 
—Tris dienas Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijoje vyko 
Vilniaus valstybinio Vinco 
Kapsuko universiteto mokslo 
dienos, skirtos šis aukštosios 
mokyklos 400 metų jubiliejui. 
Universiteto profesoriai, do
centai, dėstytojai pabuvojo 
mokslinio tyrimo institutuo
se, kitose įstaigose, drauge 
su akademijos mokslininkais 
aptarė mokslo laimėjimus, 
tolesnius jo vystymo uždavi
nius.

Universiteto ir akademijos 
kolektyvus riša tvirtos, nuo
lat besiplečiančios draugys
tės ir bendradarbiavimo gi
jos. Pirmaisiais pokario me
tais Vilniaus valstybiniame 
universitete dirbo visi respu
blikos sostinėje gyvenantys 
mokslų akademijos tikrieji 
nariai ir korespondentai. 
Daugelis Vilniaus valstybinio 
universiteto darbuotojų pa
dėjo Mokslų akademijai orga
nizuoti pirmuosius institutus, 
užmegzti mokslinio tyrimo 
darbo pradus. Ypač vertingi 
Mokslų akademijos ir univer
siteto bei kitų aukštųjų mo
kyklų bendri darbai, tiriant 
gamtinius resursus ir moks
liškai pagrindžiant liaudies 
ūkio atstatymo bei jo tolesnio 
vystymo planus, nustatant 
pirmąsias perspektyvines ga
mybinių jėgų išvystymo 
prognozes. Šiuo metu bend
romis jėgomis sprendžiama 
daugiau kaip dešimt svarbių 
fundamentalių ir mokslinių 
techninių problemų. Siste
mingai veikia bendri akade
mijos ir universiteto semina
rai, sudaryta šešiolika kūry
binių bendradarbiavimo su
tarčių.

Vilniaus universitetas šian
dien yra pagrindinis jaunų 
mokslininkų kadrų papildy
mo šaltinis. Apie septynias
dešimt procentų akademijos 
sistemoje dirbančių moksli
nių bendradarbių yra Vil
niaus universiteto auklėti
niai.
HENRIKAS 
VANCEVIČIUS—TSRS 
LIAUDIES ARTISTAS

Lietuvos TSR valstybinio 
akademinio dramos teatro 
vyriausiąjam režisieriui Hen
rikui Vancevičiui suteiktas 
TSRS Liaudies Artisto gar
bės vardas. Šio aukšto vy
riausybinio įvertinimo Van
cevičius susilaukė už geriau
sius pastatymus Vilniaus dra
mos teatre, kuriame dirba 
jau dešimt metų. Didelio pa
sisekimo susilaukė origina
lioji dramaturgija—Lietuvių 
liaudies rašytojo Juozo Gru
šo, Lenino Premijos laureato 
Jono Avyžiaus kūryba ir 
ypač Lietuvių liaudies poeto 
Justino Marcinkevičiaus dra
mos “Mindaugas” ir “Kated
ra.” Dar šį sezoną rampos 
šviesą išvys taip pat Marcin
kevičiaus “Mažvydas,” o atei- 
nanty —numatoma statyti 
Lenino premijos laureato 
Eduardo Mieželaičio poezijos 
spektaklį “Niekieno žemės 
paukščiai.” V. Petkevičienė
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Mielas Drauge Antanai ir 
visi gerbiami laisviečiai!

Kai žmogus gyveni visuo
menės interesais, koks įvai
rus, margas ir įdomus tas 
gyvenimas! Vos apie mėnesį 
praėjo nuo pereito laiško, o 
kaip daug galėčiau parašyti, 
jei norėčiau bent kiek smul
kiau apie viską nors po tru
pučiuką papasakoti! Bet negi 
apie viską spėsi papasakoti, 
net viską išskaičiuoti būtų 
nelengva. Vien apie pasikal
bėjimą universiteto istorijos 
fakultete galėtų parašyti ke
letą puslapių, o čia dar susi
tikimas aukštojoje partinėje 
mokykloje, Talat-Kelpšos 
vardo muzikos mokykloje, li
teratūrinis pobūvis Aklųjų 
kombinato bibliotekoje ir 1.1.

Žinoma, svarbiausias įvy
kis balandžio menesį buvo 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos sesija, skirta 
naujosios republikos Konsti
tucijos priėmimui. Sunegala
vus konstitucinės komisijos 
pirmininkui P. Griškevičiui, 
pranešimą tuo klausimu pa
darė Aukšč. Tarybos prezi
diumo pirmininkas A. Bar
kauskas. Manau, kad tas 
pranešimas “Laisvėje” buvo 
atreferuotas. Be daugelio 
kalbėtojų diskusijose . tuo 
klausimu, ir man buvo su
teiktas žodis. Kaipo 1940 me
tų istorinių įvykių dalyvis 
papasakojau apie pirmosios 
Lietuvos TSR tarybinės 
Konstitucijos ruošimą bei 
priėmimą, o ypač pabrėžiau 
milžiniškas permainas Lietu
vos ir lietuvių tautos gyveni
me tos Konstitucijos suteik
tų teisių ir galimybių išdavo
je. Priminiau ir tai, kad prieš 
60 metų kaip tik toje pat 
Vilniaus salėje (dabar Filhar
monijos salė 1918 m. gruo
džio 16 d. paskelbta Lietuvos 
socialistinę darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių respu
bliką, kurią sužlugo tarptau
tinė ginkluota intervencija, 
tačiau po 21 metų ji vėl buvo 
atkurta.

Tas pakilimas ir entuziaz
mas, kurį reiškė priimant an
trąją Tarybų Lietuvos Kon
stituciją deputatai ir svečiai, 
priminė tą džiugią ir pakilią 
nuotaiką, kurią pergyveno
me 1940 metais. Jaučiausi lai
mingas, kad galėjau susi
laukti šių dienų ir patirti, 
kad tos viltys ir svajonės, 
kuriomis gyvenome 1940 me
tų įvykių dienomis^ tie sieki
mai, del kurių tiek kovota, 
taip daug aukų sudėta, galvų 
paguldyta, yra tapę realybe. 
Nepalyginamas dabar liau
dies gyvenimas su buržuazi
nių laikų skurdu ir obskuran- 
tizmu. Nepaprastą Lietuvos 
ir jos liaudies gyvenimo pa
žangą ir suklestėjimą įverti
name ne tiktai mes, bet ir
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kiekvienas doras ir objekty
vus stebėtojas, atvykęs į mū
sų respubliką iŠ užsienio.

Sesijos metu dalijomės 
mintimis ir įspūdžiais su pir
muoju atkurtosios Tarybų 
Lietuvos vyriausybės pirmi
ninku M. Gedvilu, su buvu
siais Liaudies Seimo nariais 
V. Ditkevičiu, B. Abdulskai- 
te-Slapšienė, J. Vinickiu ir 
kitais aktyviais 1940 metų 
įvykių dalyviais. Besidžiaug
dami laimėjimais visi apgai
lestavome, kad jau taip dau
gelio nebėra mūsų tarpe. Iš 
79 Liaudies Seimo narių vos 
nepilnus 20 priskaičiavome 
gyvųjų tarpe.

Rašau šį laišką vėl kelionė
je. Šį kartą vėl važiuoju į 
Demokratinę Vokietiją. Ti
kiuosi ten dar padirbėti, pa
keliauti dar nebūtais kraš
tais, patirti naujų įspūdžių 
savo knygai apie keliones po 
Vokietiją įvairiais laikotar
piais, pradedant 1927 me
tais. Pravažiavom jau Bialy- 
stoką (Baltstogę), artėjame 
prie Varšuvos. Šį kartą ke
liauju ne vienas, o su Geno
vaite. Ir abudu perskaitėme 
Andriaus Bulotos atsiminimų 
knygas “Limuzinas Nr. 4,” 
kurioje jis aprašė savotišką 
Lietuvos buržuazinio laiko
tarpio istorijos epizodą—pa- 
sikesimimą prieš A. Volde
marą 1929 metais. Tai žymė
tinas dokumentas, nes A. 
Bulota, pats dalyvavęs tame 
įvykyje, smulkiai ir tiksliai 
perduoda visas aplinkybes, 
susijusiąs su tuo atentatu. 
Kaip žinoma, vienas dalyvis 
—A. Vosylius, netyčia spro
gus jo rankoje granatai, miš
ke užėjo pas eigulį Kazį Rėk
lių, kurs jį išdavė, susivilio
jęs pažadėtu 50 tūkstančių 
litų atlyginimu. Kalėjime Vo
sylių pagydė, o paskui jį su
šaudė. Kiti du dalyviai—An
drius, Bulota ir Martynas 
Gudelis pabėgo į Lenkiją, 
paskui pateko į Austriją, vė
liau kariavo Ispanijoje. 1940 
m. A. Bulota grįžo į Lietuvą, 
tapo tarybiniu darbuotoju, 
okupacijos' metu kovojo prieš 
hitlerininkus, po karo baigė 
universitetą, tapo teisės 
mokslininku, įstojo į Komu
nistų partiją. O M. Gudelis 
nuėjo priešingu keliu, persi
metė į reakcijos stovyklą ir 
tapo socialistinės Lietuvos 
atkakliausiu šmeižiku ir ėdi
ku. O po pasikėsinimo Gude
lis labai smarkavęs, raginęs 
Bulota organizuotai prieš fa
šistinę valdžią partizaninę 
kovą.

Tai tiek kol kas parašiau 
kelionę pradėdamas. Tikiu, 
kad dar kai ką apie Vokieti
jos Dem. Respubliką parašy
siu. Linkiu Jums visiems 
sėkmės ir gerovės.

Justas Paleckis 
Vilnius-Berlynas, 1978.V.5.
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Aštuoniolika iš tvirtovės
Brazilų Komunistų Partijos generalinio sekretoriaus 

Luizo Karlos Prestezo 80-čia proga
LINAS VALBASYS

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY] 20, 1978

Priešų klastą
Savo ruožtu, vyriausybė 

ėmėsi klastos. Per pasiuntinį 
iškvietė Kopakabanos tvirto
vės komendantą kapitoną 
Euklydesą Hermesą da Fon- 
seką tartis dėl sąlygų. Bet, 
vos tik kapitonas peržengė 
prezidentūros slenkstį, vy
riausybininkai jį areštavo ir 
paskleido gandus, kad Euk- 
lydesas supratęs savo klaidą, 
pasidavęs prezidento šalinin
kams ir to reikalaująs iš savo 
komanduojamųjų.

Po Guanabaros įlanką 
plaukiojo vyriausybei ištiki
mi karo laivai ir laukė įsaky
mo pradėti bombarduoti 
tvirtovę. Virš tvirtovės grės
mingai suko karo lėktuvai, 
pasiruošę apipilti bombų 
kruša sukilėlių būstinę. O 
pajūriu —Atlantikos pros
pektu—keturi tūkstančiai 
apgautų karių artinosi prie 
tvirtovės sienų. Bet koks 
ginkluotas pasipriešinimas 
buvo beviltiškas.

22 metų leitenantas Anto
nio Sikeira Kamposas paima 
į savo rankas tvirtovės vado
vybę. Po trumpo pasitarimo 
su kitais karininkais, nu
sprendžia: Kadangi laimėti 
nebėra vilties, atidaryti tvir
tovės duris ir leisti išeiti vi
siems tiems, kurie nenorės. 
Pasilieka tik septyniolika 
žmonių, tvirtai pasiryžę su
tikti artėjantį priešą ir kau
tis iki paskutiniam lašui 
kraujo.

Kartu su tėvynę mylinčio
mis ir laisvės trokštančiomis 
širdimis 48 valandas plakėsi 
virš tvirtovės sukilėlių vėlia
va. Ar gi ją atiduoti piktam 
priešui? Nė!—nusprendė 17 
jaunų žmonių. Sikeira Kam
posas nuleido nuo stiebo vė
liavą, išsitraukęs kardą su
pjaustė ją į septynioliką da
lių ir išdalijo visiems mirti
ninkams.

Švelnus vėjelis kedeno pa
smerktųjų plaukus. Į vaka
rus slenkančios saulės spin
duliai apšvietė ryžtingus jų 
veidus ir kulkoms atlapas 
krūtines. Kai septyniolika 
žygiavo Atlantikos prospek
tu mirčiai į nasrus, šimtai 
Kopakabanos gyventojų žiū
rėjo į išsiskleidusį, ginkluotų 
karių būrį, net neįtardami, 
kad po keliolikos minučių jie 
žus nuo parsidavėlių kulkų; 
kad kartu su jų mirtimi tam
sa apgaubs visą Braziliją, tik 
retkarčiais pasirodančiomis 
trumpomis prošvaistėmis— 
atskirais sukilimais prieš de
spotišką vyriausybę.

Vienas civilis—iš Rio 
Grande do Šulo valstijos— 
tuo metu atvykęs į Rio de 
Žaneirą asmeniniais reika
lais prisiartino prie žygiuo
jančių ir paklausė:

— Kur einate taip išsi
sklaidę?

— Mirti.
- Kodėl?
— Padėti išgelbėti Brazili

ja.
— Eisiu ir aš!
Padavė šautuvą ir jis įsi

jungė į įnirsiančiųjų tarpą. 
Dabar jų vėl buvo aštuonioli-

Lyg keršydamas bude
liams, smarkus vėjas papučia 
nuo okeano. Pakyla Atlanto 
bangos ir putodamos veržiasi 
prie Atlantikos prospekto. 
Dulkių debesys užtemdo 
akyratį. Būrys žygiuoja pir
myn ...

Staiga . . . “Stok”! Būrys 
pakelia ginklus.

“Ugnis”! — pasigirsta iš 
priešingos pusės. Sutrata 
kulkosvaidžiai, girdisi padri
ki šūviai—vienas po kito 
krinta jaunieji dydvyriai, 
karštu krauju nudažydami 
prospptt j grindinį. 16 už
mušiu ir du vos gyvi guli 

kraujo klane. Eduardas Go- 
mesas ir Antonio Sikeira 
Kamposas nugabenami į ligo
ninę.

Atvažiavę miestą valančios 
mašinos nuplovė nuo pro
spekto grindinio kraujo dė
mes. Ryškiai raudona saulė 
leidžiasi už Kopakabanos 
tvirtovės uolų. Kartais pasi
rodo iš už kampo vienas-ki- 
tas šūvių išgąsdintas pilietis 
ir vėl dingsta už mūrų sienų.

Tik neužgeso liaudies 
troškimas . . .

Ir taip, 1922 metų liepos 6 
dienos pavakare, amžinai už
geso 16 jaunų gyvybių, tik 
neužgeso brazilų liaudies 
troškimas pasiekti laisvę ir 
nepriklausomybę nuo savų ir 
svetimų prispaudėjų.

Sikeira Kamposas, dar ne
visiškai pasveikęs, pabėgo iš 
ligoninės, ir slaptai pasigy
dęs, 1921 metais persikėlė į 
Argentiną. O kai 1924 metais 
vėl įvyko sukilimas prieš de
spotišką Arturo Bernardeso 
rėžimą, Sikeira Kamposas 
grįžo į Braziliją ir įsijungęs į 
revoliucionierių gretas—į le- 
gendarinę Presteso kolūną— 
nužygiavo 26 tūkstančius ki
lometrų vadovaudamas revo
liucionierių kariuomenės da
liniams, greta dabartinio 
Brazilų Komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus Lui
zo Karlos Presteso ir kitų 
garbingų brazilų tautos sū
nų. Revoliucijai pralaimėjus, 
Prestesas, Sikeira Kamposas 
ir kiti vadai apsigyveno už
sienyje.

Kai 1930 metais pietinės 
Brazilijos valstijos sukilo 
prieš Luizo Vašingtono vado
vaujamą vyriausybę, Sikeira 
Kamposas kartu su kapitonu 
Žoanu Albertu nedideliu lėk
tuvu pakilo iš Argentinos te
ritorijos ir bandė pasiekti 
gimtąją žemę. Deja, Sikeirai 
pasiekti tėvynę nebuvo lem
ta. Lėktuvas nukrito į Urag- 
vajaus teritorinius vandenis 
ir paskendo. Išgelbėti pasise
kė tik Žoaną Albertą. Taip 
mirė ištikimiausias brazilų 
liaudies sūnus, geriausias 
Presteso bičiulis ir bendražy
gis.

Mano pašnekovas susimąs
to, delnu pabraukia per žils- 
terėjusių plaukų garbanas ir, 
lyg kažką prisiminęs, tęsia:

— Prestesas ... tai le- 
gendarinis žmogus. Lotynų 
Amerikos liaudis vadina jį 
Vilties kavalierium. Tai dide
lės ištvermės ir neapčiuopja- 
mos valios žmogus. Jis neda
lyvavo 1922 metų revoliuci
joje tik todėl, kad buvo su
sirgęs sunkia liga—šiltine. 
Prestesas nedalyvavo ir 1930 
metų sukilime. Tuometinis 
Rio Grandes do Šulo guber
natorius ir sukilimo vadovas 
Žetulis Dorneles Vargas no
rėdamas prisivylioti Preste- 
są prie savo suplanuoto suki
limo, nusiuntė jam į Uragva- 
jų vieną milijoną milreisų su
kilimo finansavimo reikalui. 
Luizas Karlas Prestesas jau 
tapęs marksistu ir palaikąs 
ryšius su Uragvajaus ir Ar
gentinos Komunistų partijo
mis permatė ruošiamo sukili
mo tikslus ir, ne tik atsisakė 
dalyvauti, bet atviru laišku 
kreipėsi į savo bičiulius, į 
Brazilijos liaudį, nurodyda
mas ruošiamo sukilimo be
prasmiškumą darbo liaudžiai 
ir šalies interesams, o gautą 
sumą padėjo į Argentinos 
banką busimosios—proletari
nės— revoliucijos reikalams.

Bet ir vėl nepavyko
Laukiamoji revoliucija įvy

ko 1935 metais, bet . . . kaip 
ir jos pirmtakės, nepasiekė 
lauktų rezultatų. Jos vadas 
—Luizas Karlas Prestesas 
buvo areštuotas ir nuteistas 
ilgiems metams kalėti, jo gy

traukia 
tikrovė,

Lietuvių, gyvenančių 
•vetimose šalyse, kelionių 
Į Tarybų Lietuvą kasmet 
gausėja. Kad lietuviškos 
Išeivijos vyresniosios kar
tos žmonės, palikę savo 
tėvynę prieš daugelį metų, 
nori pamatyti gilhtąjį kraš
tą, parymoti prie tėvų ka
po, pažiūrėti, ar dar išsi
laikė „bakūžė samanota", 
kurioje su „bobutės" pa
galba jie išvydo pasaulį, 
— visiškai suprantama. Bet 
maloniai džiugina jaunes
niosios išeivių generacijos 
veržimasis aplankyti Ta
rybų Lietuvą, susipažinti 
su jos gyvenimu. Jų jau
nystės romantika jau ne
susijusi nei su „bakūže 
samanota", nei su tėvų 
kapais Lietuvoje. Juos j 
Tarybų Lietuvą 
šiandieninė jos
nuostabūs dabartiniai lie
tuvių tautos pasiekimai, iš 
lūpų ) lūpas Išeivijoje 
sklindantys pasakojimai 
apie Lietuvos gyvenimo 
pažangą, apie lietuviško
sios kultūros suklestėjimą 
Ir daug daug kitų „gandų" 
apie tėvų krašto socialis
tini gyvenimo būdą. O 
jaunimas juk smalsus: nau
dodamasis šių dienų susi
siekimo galimybėmis, tal
kiu valstybių su skirtingo
mis socialinėmis sistemo
mis bendravimu, jis ver
žiasi viską pamatyti savo 
akimis.

„Tėviškės" draugija, 
stiprindama kultūrinius ry
šius tarp lietuvių tautos, 
gyvenančios Tarybų Lietu
voje, ir lietuviškos išeivi
jos, gyvenančios svetimose 
šalyse, Iki šiol stengėsi ir 
stengsis ateityje kuo pla
čiau atverti lietuviškos 
kultūros lobyną Išeivijai, 
ypač jos Jaunajai 
Vien per * praeitus, 
sius, metus Tarybų
tuvą aplankė kaip turistai 
keli tūkstančiai tautiečių, 
gyvenančių užsienyje. „Tė
viškės" draugijos svečiais 
buvo daugiau kaip 200 
tautiečių Iš 9 užsienio Ša
lių.

kartai.
1977-

Lie-

VILNIAUS V. KAPSUKO UNIVERSITETO 400 METINĖMS
Respublikoje ir pačiame 

Universitete vis labiau jau
čiamas didžio jubiliejaus ar
tėjimas. Dabar nėra dienos, 

venimo draugė Olga Bernar
do Prestes buvo ištremta į 
hitlerinę Vokietiją ir nukan
kinta koncentracijos stovyk
loje. Kai užsienio žurnalis
tams buvo leista aplankyti 
Presesą kalėjime, ir kai jie 
jam priminė apie buvusius 
bendražygius, Prestesas at
sakė:

— Jeigu Sikeira Kampo
sas būtų gyvas, jis būtų čia, 
šalia manęs.

Aš pažįstu Prestesą, pažįs
tu ir Brazilijos liaudį. Ooo! 
Tai puikūs žmonės, karštos 
jų širdys.

Mirė šešiolika iš tvirtovės. 
Mirė tūkstančiai per 1924, 
1930 ir 35-tųjų metų revoliu
cijas. Daugelis mirė tremty
je ir kalėjimuose. Didvyrio 
mirtimi mirė ir lietuvis Al
fonsas Marma—nušovė jį 
kartu su kitais dviem komu
nistais. Bet visų iššaudyti 
negalės. Atkaklūs tie žmo
nės: į vieno žuvusio vietą 
stoja dešimtimis, vis reika
lauja iš savo vyriausybės di
desnių teisių, platesnių lais
vių darbo žmonėms . . .

Priėjo prie mudviejų du, 
man nepažįstami piliečiai 
(“amerikonai”—pagalvojau), 
ir pasisveikinę su mano pa
šnekovu tik jiems tesupran
tama kalba, atsisėdo.

Mudviejų pokalbis tapo su
trukdytas. O, be to, jau buvo 
laikas į poilsį. Aš atsisveiki
nau ir nužingsniavau namų 
link. Galvoje pynėsi mintys 
apie tolimą Lotynų Amerikos 
žemyną, apie ten kovojančią 
darbo liaudį. [Pabaigai

LAISVĖ

TĖVIŠKE" LAUKIA SVEČIU
Šiemet dar turistiniam 

sezonui neprasidėjus, Ta
rybų Lietuvoje jau viešėjo 
didelė lietuviško jaunimo 
grupė iš Vokietijos Fede
ratyvinės Respublikos, ži
noma, vėlyvas, šaltas šių 
metų pavasaris, — tai ne 
vasara su žaliuojančiais ir 
žydinčiais Tarybų Lietuvos 
laukais. Bet jaunieji svečiai 
iš Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos per 10-tį die
nų pamatė nemažai. Gegu
žės pabaigoje priimsime 
10-čial dienų Lietuvos sū
nų ir dukterų savišalpos 
draugijos Kanadoje atsto
vų turistinę grupę. Drau
gija šiemet švenčia savo 
50-ties metų jubiliejų. Pa
gerbiant šį jubiliejų ir jos 
aktyvistus, pašventusius 
pažangiam lietuvių išeivių 
judėjimui Kanadoje visą 
savo gyvenimą, „Tėviškės" 
draugija pasirūpino, kad 
jie galėtų paviešėti tėvy
nėje klek ilgiau. Šią vasa
rą laukiame organizuotų 
vyresniosios ir jaunesnio
sios išeivių kartos turisti
nių grupių iš JAV ir Ka
nados, taip pat pavienių 
kultūros, mokslo ir meno 
veikėjų — lietuvių lt dau
gelio šalių. „Tėviškės" 
svečiams sudarysime są
lygas pabūti Tarybų Lie
tuvoje kiek ilgiau, negu 
skirta turistams, atvykstan
tiems per „Inturistą". Jie 
galės geriau susipažinti su 
Tarybų Lietuvos gyveni
mu. Mums norisi, kad tėvų 
šalį aplankytų ir geriau su 
ja susipažintų kuo daugiau 
tautiečių, tačiau „Tėviškės" 
draugijos galimybės nėra 
begalinės. Šešių savaičių 
lituanistiniai kursai prie 
Vilniaus V. Kapsuko vals
tybinio universiteto veikia 
jau šešti metai. Jie labai 
išpopuliarėjo išeivijos jau
nimo tarpe. Norinčių į juos 
patekti gana daug, visų 
pareiškimų patenkinti • kol 
kas dar negalime. -

Kasmet: gausėja. ir turis
tų, atvykstančių į Tarybų 
Lietuvą per „Inturlsto“ or
ganizaciją bei „Sputnlką".

kad neįvyktų koks renginys, 
skirtas įžymiajai sukakčiai. 
Šiuose “Krisluose” rašome 
apie kai kurias Universiteto 
gyvenimo naujienas.

1. Viktorina “400 atsakymų”
Ši viktorina—“400 atsaky

mų apie Vilniaus Universite
to praeitį ir dabartį”—prasi
dėjo pereitais metais. Kiek
vieno fakulteto kiekvienos 
specialybės studentai varžėsi 
tarpusavy, kas geriau ir įdo
miau, tiksliau ir išradingiau 
atsakys į tuos 400 klausimų. 
Iš geriausiai pasirodžiusių 
dalyvių paskui buvo sudary
tos fakultetų komandos. Ne
seniai įvyko jau antrasis vik
torinos ratas—šįkart varžėsi 
vienuolikos fakultetų koman
dos.

— Ši viktorina—pažymėjo 
universiteto rektorius prof, 
dr. J. Kubilius—yra vienas iš 
pirmųjų stambių renginių, 
kuriais mūsų respublikos so
stinėje prasideda visų mūsų 
šventės—Alma Mater 400 
metų jubiliejaus—minėjimai.

Pirmąją vietą šiame vikto
rinos rate užėmė Pramonės 
ekonomikos fakulteto koman
da. Antrieji buvo medicinos 
fakulteto, tretieji—fizikos fa
kulteto studentai.

Dabar iš fakultetų koman
dų bus sudaryta viena Uni
versiteto komanda, kuri da
lyvaus balandžio mėnesį bai
giamajame respublikiniame 
ture. Į jį suvažiuos visų Tary
bų Lietuvos aukštųjų mokyk
lų komandos. Mat, ši viktori
na vyksta visose respublikos 
aukštosiose mokyklose, ku
rios taip pagerbia vyriausiąją 
ir seniausiąją mokyklą—Viln- 
niaus Universitetą.

kaip 
tė- 

kurie 
į „Tėviškės"

stengiamės pa

žinomi reakcinių 
organizacijų ir

Jų dauguma — tautiečiai 
iš užsienio šalių. Jiems 
dažnai reikalingas patari
mas arba pagalba, 
geriau susipažinti su 
viške, todėl tiems, 
kreipiasi 
draugiją, 
dėti.

Mums 
išeivijos
jų spaudos šmeižtai, gąs
dinimai bei draudimas iš
eivijos jaunimui lankytis 
Tarybų Lietuvoje (ypač 
naudotis „Tėviškės" drau
gijos teikiama parama), 
tęsti ir vystyti užsimezgu
sius su ja kultūrinius ry
šius. Gerai, kad šių drau
dimų daugelis nepaiso ir 
juokiasi iš jų. Ko gi bijo 
lietuviškieji „vaduotojai" 
bei reakcinė dvasininkijai 
Kad lietuviškos išeivijos 
jaunoji karta nepamatytų, 
kaip gyvena lietuvių tau
ta ir jos jaunimas! Kad 
nepamatytų lietuvių tauti
nės kultūros suklestėjimo, 
nepasikiausytų, kaip „bro
liai artojai lietuviškai šne
ka ir skamba po kaimus 
Birutės daina"!

Kai visos pasaulio tau
tos džiaugiasi taika, akty
viu tautų, gyvenančių skir
tingose socialinėse siste
mose, bendravimu, jeigu 
tas bendravimas lietuviš
kai išeivijai suteikia ga
limybę dažniau susitikti su 
savo broliais Lietuvoje, tai 
ar gali būti didesnis nusi
žengimas prieš lietuvišką
ją išeiviją, kaip draudimas 
jai stiprinti 
sąmonę per 
šius su tėvų 
tuvių tautos

Tam tikra
eivljos vyresniosios kartos 
dalis paliko Lietuvą todėl, 
kad jai bovo mielesnė ka
pitalistinė socialinė san
tvarka (iki šiol ji dar ne
nustojo svajoti apie kapi
talistinės santvarkos atkū
rimą. Lietuvoje). Ji neken
čia dabartinės Lietuvos už 
tai, kad ji gyva, kad kles
ti, kad tvirtai ir sėkmingai

savo tautinę 
kultūrinius ry- 
žeme, su lie- 
kamienul 
lietuviškos iš

2. Mokslo dienos rajonuose
Respublikos rajonuose 

vyksta Vilniaus universiteto 
mokslo dienos, šiemet skiria
mos Universiteto jubiliejui 
pažymėti.

Štai neseniai Universiteto 
dėstytojų grupės viešėjo 
Radviliškio ir Šiaulių rajo
nuose. Radviliškyje Univer
siteto mokslininkai—ekono
mistas L. Butkevičius, teisi
ninkai J. Nekrošius, P. Rasi- 
mavičius, V. Pavilionis, M. 
Apanavičius—lankėsi keliuo
se rajono kolūkiuose ir tary
biniuose ūkiuose, susitiko su 
žemės ūkio ir pramonės spe
cialistais, mokytojais ir mok
sleiviais. Svečiai iš Universi
teto papasakojo apie šios 
aukštosios mokyklos praeitį 
ir dabartį, skaitė paskaitas 
apie TSRS Konstituciją, šei
mos ir auklėjimo temomis.

Šiaulių rajone viešėjusi 
Universiteto atstovų grupė 
irgi turėjo įdomių susitikimų 
su žemdirbiais, rajono inteli
gencija. Doc. J. Dvilevičius 
skaitė pranešimą “Žemės 
ūkio ekonomikos problemos,” 
biologijos kandidatas R. Kaz
lauskas—Pusiausvyra gam
toje ir kaip ją išlaikyti” ir kt. 
Doc. G. Česnys kalbėjo apie 
žmogaus kilmę, pedagogė- 
psichologė A. Poškienė apie 
vaikų auklėjimą šeimoje.

Prof. V. Germano ir doc. V. 
Gobio paskaitos buvo skirtos 
TSRS naujosios Konstituci
jos temoms gvildenti ir nu
šviesti.

Mokslininkų viešnagės ra
jonuose labai laukiamos ir 
gausiai lankomos.

3. Trys su puse 
milijono knygų

— Tiek spaudos vienetų 
šiandien turi Vilniaus V.

nerišdama su da- 
lietuvių tautos so
listėms. Iš kitos 
Tarybų Lietuvoje

žengia socializmo keliu. 
Bet kuo gi čia dėta mūsų 
Išeivijos jaunoji generaci
jai Ji gimė ir Išaugo jau 
svetur. Ji ten kuria savo 
gyvenimą kaip diktuoja 
tos ar kitos šalies ekono
minė ir socialinė sistema, 
savo lietuviškos tautybės 
visiškai 
kartine 
daline 
pusės,
dabar išaugo nauja lietu
vių tautos karta, kurianti 
savo gyvenimą socializmo 
Ir Internacionalizmo pa
grindu, visiškai net nepri
simenanti ikitarybinlų poli
tinių ir socialinių pažiūrų, 
kurios dar gajos kai kurių 
išeivijos sluoksnių senes
nėse galvose. Tarybų Lie
tuvos jaunimas, taip pat 
ir senimas, be priešiškumo 
jausmo, su atvira širdimi 
priima išeivijos jaunimą, 
jo nesiedami su jų tėvų 
politinėmis pažiūromis 
praeityje. Tas pažiūras gy
venimas jau seniai sugrio
vė, dabartiniam Lietuvos 
jaunimui jos svetimos, jo
mis jis ir nesidomi. Išei
vijos jaunimas turi supras
ti, kad jaunoji lietuvių 
tautos karta, būdama savo 
socialistinio gyvenimo 
patriotais, nuoširdžiai sten
giasi atskleisti jam lietuvių 
tautos kultūros 
padėti susipažinti 
žemės gyvenimu, 
išeivijos jaunimui,
nančiam svetur, neprarasti 
savo tautinių savybių, ne
užmiršti lietuvių kalbos Ir 
naują gyvenimą gyvenan
čios savo tėvų žemės.

Dauguma mūsų išeivijos 
jaunimo gerai visa tai su
pranta. „Tėviškės" draugi
ja tiki, kad jis stengsis 
neatitrūkti nuo savo tau
tos kamieno kultūros Ir 
gyvenimo kovoje Ieškos 
Jėgų prieš nutautimą savo 
tėvų žemės, savo tautos 
dvasinėse vertybėse. „Tė
viškės" draugija padėjo 

praeityje ir padės ateityje 
jiems to siekti.

lobyną, 
su tėvų 

padėti 
gyva-

PRANAS PETRONIS
„Tėviškės^ draugijos

prezidiumo pirmininkas

Kapsuko universiteto moksli
nė biblioteka. Ji devyneriais 
metais senesnė už patį uni
versitetą. 1970 m. Bibliotek 
jau šventė savo 400 metines.

Platūs ir įvairūs yra Biblio
tekos ryšiai su kitomis Tary
bų Sąjungos bei užsienio ša
lių bibliotekomis. Knygomis 
ir kita literatūra keičiamasi 
beveik su 500 knygų saugyk
lų. Biblioteka palaiko kontak
tus su 384 užsienio bibliote
komis, jų tarpe su 233 kapita
listinių kraštų mokslinėmis 
bibliotekinėmis įstaigomis. 
Universiteto biblioteka taip 
pat bendrauja, keisdamas! li
teratūra su JAV Kongreso 
biblioteka.

Kasmet į užsienius išsiun
čiama beveik 800 įvairių 
spaudinių. Iš ten gaunama 
daugiau kaip 10 tūkstančių. 
Taigi, Vilniaus universiteto 
biblioteka yra plačiai žinoma 
visoje Tarybų Sąjungoje ir 
pasaulyje. J. Antanaitis

• Kad ir nemuzikalūs galėtų 
pasijusti tobulais muzikan
tais, viena Paryžiaus muzikos 
instrumentų parduotuvė sėk
mingai pardavinėja gitaras 
su įmontuotu magnetofonu.

• Vienas Londono pilietis 
kelerius metus vertėsi iš savo 
pavardės. Jis eidavo į dides
nes parduotuves ir sakydavo, 
kad norėtų paimti Smito var
du paliktą paketą. Kadangi 
kas ketvirtas miesto gyven
tojas vadinasi Smitas, jis 
neatsiskaitydamas pirkdavo
si batus, kostiumus, maisto 
produktus. Kai sučiupo poli
cija, jis paaiškino: “Aš visai 
nemelavau—mano pavardė iš 
tikrųjų Smitas.”

Kas žinoma
apie 

durnaropes?
Daugelis augalų gražiai žy

dį, bet kai kurių gėlių žiedai 
iš tiesų stebina savo formo
mis ir spalvomis. Tokie 
augalai yra krūminės durna
ropės (Datura arborea).

Durnaropių genčiai pri
klauso apie 25 rūšys. Mums 
geriausiai pažįstama vieto
mis šiukšlynuose bei dykvie
tėse auganti, iš pietinių rajo
nų atklydusi paprastoji dur
naropė (Datura stramo
nium). Liaudyje šis augalas 
vadinamas įvairiais vardais: 
durnagalvis, durnažolė, čer- 
tropė. Visose šios žolės daly
se—šaknyse, stiebe, lapuo
se, žieduose ir vaisiuose— 
yra stipriai nervų sistemą 
veikiančių alkaloidų. Augalas 
labai nuodingas, suvalgius, 
nelygu dozė, prasideda rimti 
psichiniai sutrikimai—haliu
cinacijos, būna net mirties 
atvejų. Iš čia kilęs lyg ir 
nelabai orus lietuviškas 
augalo pavadinimas. Lapai, 
žydinčios viršūnės ir sėklos 
vartojamos farmacijoje. Pre
paratai iš šių augalų labai 
mažomis dozėmis (tūkstanto- 
siomis gramo dalimis) skiria
mi ligoniams tik pagal spe
cialų gydytojo nurodymą.

Krūminė durnaropė yra ki
lusi iš Čilės ir Peru. Ji žydi 
ilgais nukarusiais 20-25 cm 
ilgio baltais žiedais. Tėvynė
je jas apdulkina paukščiai. 
Vaisius—uoga. Lietuvoje 
augančios paprastosios dur
naropės vaisius—dygliuota 
dėžutė.

Botanikos sodo šiltnamiuo
se kartais auginamos artimos 
šiai rūšys—labai kvapniais 
žiedais žydinti Datura sua- 
veolens, kilusi iš Meksikos, 
ir Datura sanguinea, kilusi iš 
Peru. Jų tėvynėje vietiniai 
gyventojai iš šių augalų ga
mina narkotinį gėrimą “ton
ga.” Durnaropės—bulvinių 
šeimos augalai. Ši šeima api
ma gana daug nuodingų 
augalų. Be durnaropės, pa
minėtina dar, pavyzdžiui, 
drignė, šunvyšnė, mandra
gora, skopolija, taip pat ir 
tabakas. Pagaliau net ir pa
žaliavusiose bulvėse yra al
kaloido solanino, kuris taip 
pat labai nuodingas. 0,1 g 
šunvyšnės alkaloido atropino 
gali būti mirties priežastimi.

Gamtininkų nuomone, bul
vinių šeimos augalų nuodin
gumas yra savisaugos prisi
taikymas. Augalai turi ir ki
tokių šio pobūdžio priemo
nių: durnaropės—gražius 
žiedus ir nuodus, rožės—vi
liojančius žiedus ir dygius 
spyglius, švelnūs ir gražūs 
augaliukai liūtpėdės (edel
veisai) auga sunkiai prieina
mose kalnų vietovėse . . .

Apsilankę Botanikos sodo 
šiltnamiuose, pasigrožėkime 
gražiaisiais krūminės durna
ropės žiedais, bet neužside
kime noru pražydinti tokių 
augalų kambariuose. Šių eg
zotinių gėlių vieta—specia
liuose šiltnamiuose ir, žino
ma, tuose kraštuose, kur jie 
natūraliai auga.

Doc. Irena Šarkinienė

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmai nutarė su
mažinti Sveikatos, Apšvietos 
ir Gerovės departamento rei
kalams biudžetą ant jų bilijo
nų ir šimto milijonų dolerių! 
Nutarimas pravestas 198 bal
sais prieš 189. Sumažinimas 
daugiausia palies Medicare ir 
Medicaid sistemas.

O kas nukentės? Biednuo- 
menė, darbo žmonės. Turčių 
nepalies.

Įsidomėtina: Atstovų Rū
mai nemato reikalo mažinti 
militariniams reikalams biu
džetą. Kaip žinoma, šiemet 
militarizmo reikalams biu
džetas dargi 10 bilijonų dole
rių tapo padidintas.
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Jie turėtų būti atitinkamai nubausti

Sugriuvusių pastolių vaizdas

Washingtonas. — Nieka
dos nebus galima pamiršti 
tos baisios tragedijos, kuri 
balandžio mėnesį įvyko West 
Virginijoje The Willow Is
land jėgainės statyboje. Kaip 
žinia, pastoliai sugriuvo ir 
užmušė 51 darbininką. Nelai
mės priežastis jau gerai ištir
tos ir kaltininkai jau žimoni. 
Pasirodo, kad samdytojai ne
prisilaikė būtinai reikalingų 
statyboje saugumo taisyklių. 
Bet lygiai atsakingi yra ir 
federalinio Darbo departa

mento pareigūnai. Jie iš 
anksto buvo informuoti ir ži
nojo apie tų taisyklių laužy
mą, bet neprivertė samdyto
jų jų griežtai laikytis. Ir štai 
nelaimė!

Vadinasi, kalti ne tik sam
dytojai, bet ir valdininkai. 
Tai jie ir turėtų būti atitin
kamai nubausti. Jų nubaudi
mas tarnautų įspėjimu ki
tiems samdytojams ir val
džios pareigūnams. Deja, kol 
kas nieko nesigirdi apie trau
kimą jų atsakomybėn.

ĮVAIRIOS žinios
JINAI IR VĖL PULSIANTI 
ANGOLOS RESPUBLIKĄ

Cape Town. — Pietų Afri
kos Respublikos fašistinės 
rasistinė valdžia teisina savo 
agresiją prieš Angolos Liau
dies Respubliką ir žada vėl ją 
užpulti, jeigu “bus reikalas.” 
Ji sako, kad iš Angolos gru
pė partizanų buvus perėjus 
sieną į Pietų Afriką ir ji 
todėl turėjus juos nubausti. 
Ji bara tas šalys, kurios 
smerkia jos tą agresiją, per 
kurią įsiveržėliai sunaikino 
kelis šimtus Angolos civilinių 
gyventojų.

SKAUDŽIAI NUBAUSTI
New Yorkas. — Manhatta- 

ne Washington Square aikš
tėje 1976 metų rugsėjo 8 die
ną įvyko riaušės. Nemažai 
žmonių buvo sužeista, o vie
nas užmuštas. Dabar 8 riau
šininkai tapo nubausti. Vie
nas mažiausia gavęs gavo 4 
metų kalėjimo ir vienas 
aukščiausia gavęs nubaustas 
25 metų kalėjimu. Kiti trys 
po mažiau.

PRANCŪZIJA ĮSIVELIA I 
GINKLUOTĄ AVANTIŪRĄ

Buvusioje Prancūzijos Af
rikos kolonijoje Cad prasidė
jo civilinis karas. Prancūzija 
pradėjo siųsti savo armijos 
vienetus sukilimui prieš vy
riausybę numalšinti. Čadas 
yra viena iš mažiausių Afri
kos nepriklausomų šalių. Ji 
turi tiktai apie 4 milijonus 
gyventojų.

SURASTAS NAUJAS 
RŪKYMO PAVOJUS

Californijos Universiteto 
tyrinėtojai sako, kad rūky
mas labai kenkia žmogaus 
pajėgumui atminti ir ką nors 
išmokti. Iki šiol apie tokį rū
kymo pavojų nebuvo kalba
ma.

SVEČIAI LIETUVOJE 
IŠ TOLIMOSIOS 
MONGOLIJOS

Vilnius. — Gegužės 5 die
ną į Tarybų Lietuvą atlikti 
mokomosios praktikos atvy
ko grupė Mongolijos Liau
dies Respublikos partinių, 
valstybinių ir ūkinių darbuo
tojų—Visuomenės mokslų 
akademijos prie TSKP CK 
klausytojų. Grupei vadovau
ja MLRP Ulan Batoro miesto 
komiteto skyriaus vedėjas 
Ulzijbadrachynas Horonde- 
vynas.

Svečius priėmė Lietuvos 
KP Centro Komiteto sekre
torius L. Šepetys. Jis papa
sakojo svečiams apie šlovin
gą Lietuvos Komunistų par
tijos istoriją, apie Lietuvos 
liaudies kovą prieš fašistinį 
režimą buržuazijos valdymo 
laikotarpiu. L. Šepetys pažy
mėjo didelius Lietuvos TSR 
laimėjimus ekonomikos, 
mokslo ir kultūros srityse, 
kuriuos ji pasiekė Tarybų 
valdžios metais broliškųjų 
Tarybų Sąjungos tautų šei
moje.

LAISVĖ 5-TAS PUSLAPIS

Perskaičius Michalinos 
Meškauskienės įdomią 

atsiminimų knygą
K. PETRIKIENĖ

Šių metų pradžioje Vilniu
je iš spaudos išėjo žymiosios 
veikėjos Michalinos Meš
kauskienės atsiminimų kny
ga “Ateities Viltys.” 1969 
metais Lietuvių Literatūros

MIAMI, FLA. į

Parsiduoda
Trijų kambarių apart- į 

mentas pilnai baldais iš- į 
ruoštas. Namas turi 30 į 
apartmentų. Neįleidžiami ; 
įnamiai su vaikais bei gy
vuliais. Namas randasi į 
arti restaurantų, krautu- : 
vių ir busų. Apžiūrėjimas ; 
—$51 kas trys mėnesiai. I 
Kaina $10,000.

Marie Koch ;
17300 N. E. 23rd Avė. ; 
No. Miami Beach, į

Florida 33160

Winnipeg, Man.
VĖL NAUJAS KAPAS

Balandžio 25 dieną staiga 
mirė Bronis Krishius, sulau
kęs 52 metų. Paliko nuliūdi
me tėvus Stasį ir Antaniną 
Krishius, sūnus Willie ir By
ron, seseris Stasę ir Oną ir 
kelis kitus artimuosius. Bro
niaus žmona mirė prieš kele
tą metų. Bronis buvo gimęs 
Lietuvoje, Radviliškio apy
linkėje. Kadangi velionis bu
vo karo veteranas, tai jo lai
dotuvėmis rūpinosi Kanados 
armija.

Krishiai yra susipratę žmo
nės, remia darbininkų judėji
mą. Jie du kartus buvo par
važiavę į Lietuvą aplankyti 
gimines.

Giliausia užuojauta visai 
šeimai. O tau, Broniau, lai 
būna lengva ilsėtis Kanados 
šaltoje žemelėje.

Tik šiandien teko sužinoti, 
kad mirė dar viena pirmuti
nės imigracijos lietuvė, tai 
Petronėlė Franckiewicz, su
laukus 88 metus amžiaus. Mi
rė 8 dieną. Velionė buvo gi
mus Lietuvoje Vilniaus kraš
te. Nuliūdime paliko keturias 
dukras—Stephanie, Frances, 
Jean ir Helen, sūnus Lary ir 
Stephen, 21 anūką, keturis 
pronaūkius. Velionės vyras 
mirė 1935 metais.

Giliausia užuojauta visai 
šeimai. F. Stapanavičienė

Draugijos nariai gavo jos 
pirmąją gana stambią knygą 
“Žvelgiu į Tolius,” kuri buvo 
visų aukštai įvertinta. Abie
jose knygose vaizduojami at
siminimai iš fašistinio režimo 
laikų Lietuvoje. Kaip žinia, 
už antifašistinę veiklą Micha
lina Meškauskienė buvo karo 
lauko teismo nubausta aštuo- 
nerių metų sunkiųjų darbų 
kalėjimu. Kaip visiems už 
antifašistinę veiklą nusmerk- 
tiems, taip šių knygų auto
riai teko pereiti per pačius 
nuožmiausius kalėjimus, pa
tirti visokius sadistu perse- 
kiojimus-kančias. Ir kalėjime 
sėdėdama, kiek padėtis lei
do, ji daug skaitė, studijavo, 
ruošėsi ateities darbams. 
Nors kalėjimas žymiai apža- 
lojo Michalinos Navikaitės 
(būsimos Meškauskienės) 
sveikatą, bet nepalaužė jos 
ryžto ir antifašistinės dva
sios.

Laike teismo Michalina ne
buvo komunistinė, nepri
klausė partijai. Bet kalėjimą 
paliko jau įsitikinusi komu
nistė. Ji planavo išėjus iš 
kalėjimo dirbti įmonėse, ar
čiau bendrauti su darbinin
kais, bet partija ją pašaukė 
prie kitokio darbo, apie kokį 
ji niekad nesvajojo.

Lietuvos Komunistų parti
ja nutarė leist mėnesinį žur
nalą, sutraukt prie darbo vi
sus pažangius rašytojus, vi
sus kiek pasireiškusius anti
fašistus, gvildent žurnale li
teratūros, mokslo, meno, is
torijos ir liberalinio pobūdžio 
kitokius klausimus. Visą pro- 
ponuojamo žurnalo reikalą 
pavedė Michalinai. “Jokiu 
būdu”; kratėsi nuo siūlomo 
darbo. “Neturiu tam prakti
kos, nieko nežinau.” Draugai 
nurodė nuo ko reikia pradėti. 
Viskas vyko patylomis, po
grindyje. Darbas buvo vargi- 
nantis-sunkus. Ypač, kad 
reikėjo saugotis šnipų, pro
vokatorių . . .

Pirmieji susitikimai su pa
žangiais rašytojais, moksli
ninkais žadėjo daug vilčių. 
Visi parėmė tokio liberališko 
turinio žurnalo išleidimą. Tū
las pramoninkas pasižadėjo 
padengt visas išleidimo-at- 
spausdinimo lėšas. Svarbiau
sia, tai reikėjo surast asme
nį, kuris sutiktų būt atsako
muoju redaktoriumi. Surast 
spaustuvę, suburt plunksnos 
bendradarbius.

Su kuomi buvo kalbėtasi, 
visi pritarė tokio žurnalo iš
leidimui. Aplankant tūlus 
mokslininkus, visuomeninin
kus, Michalina buvo nuste
binta, kad jau anie apie jos 
asmenį ir proponuojamojo 
žurnalo leidimą gerai žinojo. 
Visas pogrindžio Partijos 
veikimas buvo plačiai organi
zuotas.

Pirmasis susitikimas su 
Universiteto profesoriumi 
Krėve-Mickevičiumi užtruko 
iki vėlumos. Ji tuoj patyrusi, 
kad jis jau yra gerai infor
muotas apie ją ir planuojamo 
žurnalo reikalą. Atsisveiki
nant, Krėvė pakvietė už 
dviejų savaičių vėl ateiti.

Eidama į antrą susitikimą 
su profesoriumi, sako Micha
lina, džiugiai nusiteikusi ji 
sau kalbėjo:

“Leisime žurnalą! Leis uni
versiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto leidykla 
‘Universitetas’. Pats profeso
rius Krevė-Mickevičius—šios 
leidyklos redaktorius. Jis 
bus ir naujo mūsų žurnalo 
atsakingas redaktorius. Šitai

leidyklai, kaip akademinei, 
nereikės jokių leidimų nei iš 
ministrų, nei iš kitų aukštes
niųjų instancijų. Profesoriai 
šitam sumanymui pritarė. 
Na ir gudruolis tas Krėvė! 
Kaip jis šypsojosi! Džiaugėsi 
lyg mažas vaikas.

Kaip ant sparnų skridau 
Žaliakalnio gatvėmis . . .

Krėvė ir šį kartą vis taip 
rūpestingai vaišino karšta 
kvepiančia kava, cigaretėm 
ir kalbėjo, kalbėjo . . .”

Girdi:
“. . . norėjau paklausti, ar 

fašizmo ir gresiančio karo 
akivaizdoje dar esama pas 
mus abejingų intelektualų ir 
meno darbuotojų. Ir šito 
man nereikėjo. Krėvė tarsi 
atspėjęs kas man rūpi, pats 
papasakojo, kad abejingų be
veik nėra, kad dauguma pro
fesorių, rašytojų ir paprastų 
inteligentų kankinamai ieško 
kelių, susirūpinę svarsto, 
koks gi likimas laukia mūsų 
ir kitų mažų tautų. Nereikė
jo man klausinėt nė apie lie
tuviškojo fašizmo pasireiški
mus bei užmačias—Krėvė 
tarsi išliejo man savo nerimą 
ir samprotavimus.

Kaip tik šiame pokalbyje, 
atskleisdamas lietuviškojo 
fašizmo slaptus ryšius su hit
lerine Vokietija, jis lyg tarp 
kitko pasakė:

— Gal jūs, komunistai šito 
dar nežinote?

Net nepagalvojus paklau
siau:

— Profesoriau, ar jūs ma
not, kad aš komunistė?

— O kaipgi? Žinoma.
— Gal aš tik antifašiste?
Krėvė labai rimtai, lyg su 

kokiu vos ^pastebimu prie
kaištu pažiurėjo į mane:

— Panele, mes visi antifa
šistai, o kovojate, viską or
ganizuojate tik jūs, komunis
tai .. . ir tai visi žino” (205- 
206).

Žurnalo “Literatūra” pasi
rodymas sukrėtė visus fašis
tinio rėžimo šalininkus, o 
įmonėse darbininkai komen
tavo: “Ir rašytojai jau susi
prato.” Skubiai žurnalas ėjo 
iš rankų į rankas. Reakciji- 
niai elementai reikalavo cen
zūros, uždraudimo.

Ruošiant antrąjį “Literatū
ros” numerį, jau įsikišo cen
zoriai. Kontestuojamieji raši
niai skubiai buvo pakeisti ki
tais.

Antrasis numeris greit bu
vo išgraibstytas, kaip ir pir
mutinis. Jau atspausdintą 
tretįjį žurnalo numerį polici
ja įsiveržus konfiskavo, 
spaustuvės darbininkai su
spėjo paslėpti jo tik dalį. 
Žurnalo tolimesnis leidimas 
buvo uždraustas. Patamsio 
galybė laikinai laimėjo . . .

Gaila, kad dabartinėse są
lygose mūsų LLD neišgali 
nariams duoti antrąją Micha
linos Meškauskienės knygą 
“Ateities Viltys.” Bet dauge
lis knygos mylėtojų turite 
gerų bičiulių Lietuvoje. Pa
prašykite jų, kad jie jums ją 
atsiųstų kaipo dovaną, o 
skaitydami “Ateities Viltys,” 
dėkosite jiems ir Michalinai 
Meškauskienei už jos tokį di
delį triūsą ir pasiaukojimą, 
nušviečiant, kaip sunkiai 
Lietuvos liaudžiai teko kovo
ti už savo laisvę.

Philadelphia, Pa.
NESMAGUS
PRISIMINIMAS 
CHORISTAMS

Kadaise čia gyvavo skait
lingas Lyros Choras. Smagu 
būdavo, kuomet didelis būrys 
susirinkdavo į dainų pamo
kas.

Iš Lietuvos atvyko jaunutė 
Adelė Ladalskiutė. Apsigy
veno pas pažangius gimines 
Vagonius. Tai prade jame ja 
vadinti “Vagoniute.”

M. Vagonionė jau buvo pla
čiai žinoma pažangiete, o Ly
ros' Choras garsus su savo 
koncertais.

Bet gyvenimas nestovi ant 
vietos. Antrasis karas iš- 
sklaistė jaunus vyrus; tai į 
kariuomenę, tai į kariškus 
darbus.

Kadangi pažangiečių daino
se yra daug jausmingų žo
džiu, tai žmogus ir mirs, jų 
nepamirš. Taip ir Adelė, kur 
begyveno, o jaunystės dainos 
ir draugai vis buvo josios 
mintyse.

Adelė sukūrė šeimą, susi
tuokdama su jaunuoliu Harry 
Burkart. Sugyveno sūnelį, 
kuris buvo jų ir gyvenimo 
džiaugsmas. Bet neilgam. 
Sūnelis be žaisdamas sunkiai 
susižeidė ir mirė. Po kiek 
laiko šeima ir vėl padidėjo ir 
išvyko gyventi į šiltąją Flori
dą. Ten susirado savo drau
gus choristus: Joną Kutrą, jo 
žmoną Aldoną Žilinskaitę, 
Eleanorą Žilinskaitę Barry, 
ir jos šeimą. Visi buvę Lyros 
Choristai.

Adelė Burkart buvo jautri 
visuomeninkų 1977 metais, 
kuomet L. D. S. pradėjo or
ganizuoti ekskursiją į Lietu
vą, Adelė rūpestingai darba
vosi, kad kuo daugiau vyktų 
buvusių choristų. Sugrįžusi 
didžiavosi taip pagerėjusiu 
tėvų krašte gyvenimu ir 
mokslo iškilimu.

Bet nelaimės žmogų lyg ir 
seka. Adelė pradėjo smaugti 
nelabasis vėžys. Ir balandžio 
16 d. Adelė mirė. Josios kū
nas buvo sukremuotas. O pe
lenai bus palaidoti prie sūne
lio kapo Philadelphijos kapi
nėse.

Reiškiame širdingą užuo
jauta jos vyrui, jų šeimai ir 
daugeliui josios draugų.

Rožytė

“LAISVES” REIKALAI
Aukomis gavome nuo balandžio 21 d. iki gegužės 12 d. 

sekamai: Per A. Bimbą iš Waterbury, Connecticut,
4/21 pobūvio........T....................................................... $56.00
Aukojo: L. Butkevičienė, Hartford, Conn. .... $20.00

M. Strižauskienė, Bridgeport, Conn. . . .10.00 
Alice Morris, Oakville, Conn..................... 10.00
M. Barnet, Hartford, Conn.............6.00 
E. Brazauskienė, Hartford, Conn.............. 5.00
Marytė, iš Waterbury, Conn....................... 5.00

Ona ir Jonas Shatkai, Peoria, III., sveikina “L” suva
žiavimą, per I. Mizarienę ...................... $50.00

Julius Krasnickas, Miami, Fla. —............. 50.00
J. Keveža, Toronto, Ont., Canada, per J. Ylą ...... .20.42
Charles Aimont, Hollywood, Fla.....................................20.00
K. Meškėnas, So. Ozone Park, N.Y...............................10.00
A. H. Pagiegalai, Johnson City, N. Y............................ 10.00
P. Malinauskienė, Chicago, Ill., per I. Mizarienę ..... 10.00 
Stasys Gergelis, Burlington, N.J................................... 8.00
A. Gasparienė, Grand Rapids, Mich.................................6.00
George Pavilonis, Sudbury, Ont., Canada.....................5.00
D. Rymsha, May wood, Ill..................................................5.00
L. Bikulčius, Woodhaven, N. Y........................................ 5.00
A. Jurel, St. Catherines, Ont., Canada..........................5.00
Peter Kishkis, Toronto, Ont., Canada, per S. Karvelį ,4.00 
P. Kaušakis, Montreal, Que..Canada, per P. Kisielienę 3.40 
J. Morkūnas, Toronto, Ont., Canada..........................   .3.00
J. Vilkelienė, Laval, Que., Canada................................. 3.00
M. Hacinkevičius, Great Neck, N. Y., per N. Ventienę 3.00
V. Novogrodskas, Winnipeg, Man., Canada................. 2.00
C. Markūnas, Methuen, Mass...........................................1.00
Anthony Burt, Binghamton, N.Y. ...................  1.00

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

WATERBURY, CONN.

Lengva pergalė
Newark, N. J. — Gegužės 

9 dieną įvykusiuose miesto 
mero rinkimuose labai leng
vai laimėjo dabartinis meras 
Kenneth A. Gibson gauda
mas 70 procentų balsų.

Taip pat ir Paterson, N. J., 
meras Lawrence F. Kramer 
surinko du trečdalių balsų. 
Šių miestų piliečiai, matyt, 
yra jais pasitenkinę.

Brockton, Mass.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6 kuopos susirinkimas 
įvyko gegužės 7 dieną. Susi
rinkimą atidarė kuopos pir
mininkas Charles Ustupas. 
Užrašų raštininkas Alf. Skir
mantas perskaitė praeito su
sirinkimo protokolą, kuris 
buvo vienbalsiai priimtas.

Trys nariai užsimokėjo 
duokles už šiuos metus. Kal
bėjome apie “Laisvę” ir kitus 
reikalus.

Moterys turėjo paruošusios 
labai skanių valgių ir visus 
dalyvius pavaišino. Joms di
delis ačiū.

Valgydami pietus su Ada 
White susitarėme aplankyti 
sergančius kuopos narius. 
Pavalgę nuvažiavome į 
Woodridge House Nursing 
Home. Ten atradome Maria
ną Gautauskienę, sėdinčią 
kėdėje su ratukais. Su ja 
gražiai pasikalbėjome ir pali
kome.

Kitas sergantis narys yra 
Juozas Walenčiauskas. Jis 
randasi Regent Park Nursing 
Home. Mus pamatęs labai ap
sidžiaugė. Ilgai kalbėjome 
apie LLD ir “Laisvę.”

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks birželio 4 dieną, 2 
vai. po pietų.

Pirm. Charles Ustupas

L. L. Draugijos 28 kuopos 
pietūs, kurie įvyko balandžio 
23 d. gerai pavyko. Žmonių 
atsilankė nemažai. Programa 
buvo gera. Gertrude Raš- 
kauskienė padainavo labai 
gražiai. Hartfordo Laisvės 
Choras vadovybėje Wilma 
Hollis dainavo labai gerai. 
Publikai labai patiko. Drau
gė N. Buknienė gražiai pa
skaitė eilėraštį apie motinas. 
Draugas A. Bimba pasakė 
prakalbą apie šių dienų bė
gančius reikalus.

Draugės N. Buknienė ir N. 
Ventienė pasidarbavo prie 
laimėjimų. M. Uloziene 
paaukavo dovanėles dėl lai
mėjimo.

Fruza Simulevics pagelbė
jo M. Svinkūnienei supirkti 
maistą ir taipgi dirbti virtu
vėje prie maisto gaminimo ir 
kaikuriuos daiktus dar paau
kavo.

Katherine Yenkelun ir H. 
Kutelis pirko bilietus dėl pie
tų, bet jų aplinkybės neleido 
jiems dalyvauti.

Ačiū visiems, kurie prisi
dėjote kuom nors prie paren
gimo, ir tiems, kurie atsilan
kėte ant pietų.

Balandžio 21 dieną po 
trumpos ligos St. Mary’s li
goninėje mirė Theresa Var- 
kalas (Laudinskas), 71 metų.

Gyveno 840 Highland 
Ave., Waterbury. Buvo gi
musi Waterbury 1907 m. ko
vo 23 d., duktė Joseph ir 
Ursula Laudinskas (Žiburis).

Liūdesyje liko brolis Jo
seph S. Laudinskas ir brolio 
duktė Mrs. David (Grace) 
Halloran (Grace). Abudu gy
vena Waterbury.

Buvo pašarvota Stokes Fu
neral Home, 134 Highland 
Ave. ir palaidota balandžio 
24 diena Calvary Cemetery, 
ten, kur jos vyras yra palai
dotas.

Ji atsilankydavo į mūsų 
parengimus ir praeitais me
tais ji užraše 3 “Laisves” į 
Lietuvą del savo giminių. 
Mums gaila, kad ji pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo.

Gili užuojauta jos broliui ir 
brolio dukterei ir kitiems jos 
artimiems giminėms jų liūd
noje valandoje.

M. Svinkūmenė

Jauni mokytojai 
skundžiasi

Levittown, L. I. — Net 70 
mokytojų atleidžiama iš dar
bo. Jie visi jauni žmonės. Jie 
sako, kad Levittowne moky
tojų profesija yra tiktai senų 
žmonių užsiėmimas. Kur ir 
ką veiks šie jauni mokytojai? 
Kitokio užsiėmimo jie neturi.

Walter Alexander, vienas iš 
atleistųjų, tik 34 metų am
žiaus.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Jonui Blaškiui
Reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą podukrai 

Volgai Jenkel, jos vyrui Ray, anūkei ir kitiems 
artimiesiems bei draugams; taipgi Lietuvoje gimi
nėms.

LLD 45 KP. VALDYBA ii NARIAI
t

Madridas, Ispanija. — Ge
gužės 2 dieną čia trys jauni 
ispanai įmetė kelias bombas 
ir susprogdino Jungtinių 
Valstijų Kultūrinį institutą. 
Esą sunaikinta apie 150 kny
gų ir šiaip žalos padaryta.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Jonui Blaškiui
Reiškiame gilią užuojautą podukrai Volgai Jen

kel, jos vyrui Ray, anūkei, kitiems artimiesiems 
bei draugams; taipgi Lietuvoje giminėms.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB
St. Petersburg, Fla.
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Rašytojas Mykolas Sluckis 
lankėsi “Laisvėje”

Nesiskiriame su
I Aido choruI • SU DAINA SUTINKAM PAVASATĮ I Pramogų kalendorius

Rašytojas Mykolas Sluckis. J. Siurbos nuotrauka

Balandžio 23 d. į New Yor- 
ką atvyko iš Tarybų Sąjun
gos rašytojų delegacija JAV 
Valstybės Departmento 
kviečiama. Delegacija susi
dėjo iš 9 žymių tarybinių ra
šytojų, kurių tarpe buvo Ni- 
kalojus Federenko, Valenti
nas Katajevas, Sergėjus Za
lyginas, Grig. Bakalariovas, 
D. Dumbaza, Zasūrskis, M. 
Sluckis ir kiti.

Atvykimo tikslas —tęsti 
dialogą tarp JAV ir TSRS 
rašytojų, kuris prasidėjo 
prieš metus Maskvoje. Šis 
dialogas tęsėsi tris dienas 
prie “apvaliojo stalo” New 
Yorke. Iš amerikiečių pusės 
dalyvavo Norman Cousins, 
H. Salisbury, Kurt Vonne
gut, John Updike, William 
Styron, Arthur Miller ir kiti. 
Pasikalbėjimui pirmininkavo 
nuo JAV rašytojų Norman 
Cousins, o nuo TSRS rašyto
jų N. Federenko, TSRS Ra
šytojų Sąjungos sekretorius.

Susirinkimas vyko Meno ir 
literatūros akademijoje. Kal
bėjo ir draugas M. Sluckis. 
Jis palietė dabartinio romano 
problemų klausimą. Jis pažy
mėjo, kad TSRS padėtis yra 
geresnė, nes joje, visose jos 
respublikose, taip pat ir Lie
tuvoje, leidžiama daug ge
riausių JAV rašytojų knygų. 
0 JAV nėra išleista nei viena

lietuvių rašytojų knyga.
Po pasitarimo New Yorke, 

tarybinių rašytojų grupė vie
šėjo Los Angeles, San Fran
cisco, San Diego, St. Louis, 
Washington ir, pabaigoje, 
vėl sugrįžo į New Yorką. Jie 
susitiko su profesoriais įvai
riuose universitetuose. Wa
shingtone jie buvo pakviesti 
pasikalbėjimui į Valstybės 
Departmentą, o Tarybų Są
jungos ambasadoje jiems bu
vo suruoštas literatūrinis va
karas. Beje, San Francisco 
jie viešėjo pas TSRS konsu
lą.

Matyti,kad laiko atskirai 
svečiams kur nors išvykti 
buvo labai mažai, bet mūsų 
mielam M. Sluckiui visgi pa
sitaikė proga nuvykti į Chi
cago, kur apsilankė “Vilnyje” 
ir pas mus New Yorke, lydi
mas žurnalisto Jono Lukoše
vičiaus, apsilankė “Laisvė
je.” Buvo labai malonu pasi
kalbėti su Mykolu. Čia ant 
greitųjų buvo sukviesta kele
tas laisveičių ir LDS raštinės 
darbininkų su svečiu susitik
ti.

TSRS delegacija grįžo į na
mus sekmadienį, gegužės 14 
d.

Abiejų šalių rašytojai nu
tarė tęsti tokius pasikalbėji
mus ir ateityje.

Ieva Mizarienė

Choras kas šeštadienis su
sirenka į repeticijas, kad ge
rai išmoktų dainas, kurios 
bus dainuojamos Gegužės 21 
dieną pavasariniame koncer
te. Mokytoja Mildred Stens
ler deda pastangas, kad Cho
ras ir solistai gerai sudainuo
tų pasirinktas dainas.

Po sunkaus ir įtempto dar
bo per pamokas, choristai 
susėda prie stalo pailsėti ir 
išgerti kavos bei pasivaišinti. 
Tai buvo gegužės 6 dieną. 
Nastė Buknienė atšvęsdama 
savo gimtadienį, suruošė ge
ras vaišes. Nastė atvyko į 
Ameriką 1938 metais ir tais 
pačiais metais įstojo į Aido 
chorą ir šiandien tebedainuo- 
ja. Choristai sudainavo jai 
“Ilgiausiu metų,” palinkėjo 
geros sveikatos ir dar daug 
linksmų, laimingų metų.

Julė Lazauskienė per ke
lias savaites negalėjo ateiti į 
choro repeticijas, nes buvo 
susirgusi. Kiek sveikatai pa- 
sitaisus, atėjo ir atnešė dide
lį tortą pavaišinti choristus ir 
mūsų Nastutei gražų gėlių 
buketą.

Kvietimas į Aido choro koncertą

Nastė Buknienė

Aidas jau dainuoja ir links
mina lietuvišką publiką per 
66 metus!

Aido Choras pažangioje 
dvasioje savo tradicijas tęsia 
toliau, per dainą reiškia žmo
gaus klasinį supratimą.

Aido Choras bendravo su 
tarptautiniais chorais. Jam 
teko dainuoti du kartus New 
Yorko Town Hall ir Barbizon 
Plaza.

Dabar Aido Choras netoks 
didelis kaip anksčiau, bet 
visvien atlieka didelį lietu
višką kulturinį darbą. Turi
me vilties, kad choro vardas 
dar ilgai išsilaikys, jai mes 
visi padėsime jam, atsilanky
dami į koncertą paremsime 
moraliai ir materijaliai. Cho
ras išsimokins keletą naujų 
Tarybų Lietuvos kompozito-

M. Stensler,
Aido Choro mokytoja 

rių sukurtų dainų. Dainuos 
visas choras ir duetai vado
vystėje mokytojos Mildred 
Stensler. Dainuos Choro so
listai Viktoras Bekeris Nellie 
Ventiene Tessie Stockiene.

Didelis projektas

Bus viešnių dainininkių — 
Amilija Ješkevičiute-Young, 
Wilma Hollis ir Elena Bra
zauskiene iš Hartfordo, 
Conn. Chorui ir solistams 
akompanuos Pranas Bražins
kas.

Atėję į koncertą ir balių 
išgirsti ir daugiau ką naujo.

Koncertas prasidės 2 v. po 
pietų, o po koncerto gerai ir 
skaniai papietausim ir gra
žiai kultūringai praleisimi 
sekmadienio popietę. Dabar 
dienos yra ilgesnės, nereikės 
skubėti namo, turėsime dau
giau laiko pasikalbėti su se
niai matytais draugais.

Koncertas ir bankietas 
įvyks sekmadienį, gegužės 
21 dieną, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, New York.

Kviečiame visus dainos 
mylėtojus ir apylinkės lietu
vius dalyvauti. Auka $6.

P. V.

BIRŽELIO 11 D.
Hartfordo Laisvės Choras 

rengia pavasarini koncertą 
su menine programa ir pietu
mis. Bus svečių iš toliau. 
Kviečiame visus. Įvyks: 1 
vai., 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

LLD VIETINIU KUOPU 
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

“LAISVĖS” BENDROVES 
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
antradienį, gegužės 23 d., 3 
vai. po pietų, Laisvės salėje. 
Posėdžio diena pakeista to
dėl, kad gegužės 29 d. legalė 
šventė, “Memorial Day.”

Nastė Buknienė, Sekr.

LDS 1 IR 13 KUOPU 
NARIAMS

Pirmadienį, birželio (June) 
5 d. įvyks LDS 1 ir 13 kuopų 
bendras susirinkimas, “Lais
vės” salėje, Liberty Avė. ir 
kampas 102 St., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 2 vai. dieną.

Tai bus svarbus susirinki
mas. Bus delegatų rinkimas į 
LDS 23-čią seimą, kuris 
įvyks rugpiučio 4 ir 5 dieno
mis, Chicago, Ill. Taipgi tu
rėsime pasitarti apie kuopų 
bendrą parengimą.

Prašome abiejų kuopų na
rius dalyvauti susirinkime.

Kuopų Valdybos

Boston, Mass.
SĖKMINGAS 
KONCERTAS

Gegužės 10 d. John Han
cock Hali įvyko nepaprastas 
koncertas. Buvo garsinama 
taip: “The Siberians are com
ing to Boston.” Jį rengė The 
Greater Boston Committee 
for American-Soviet Friend
ship.

Koncertas buvo užvardin
tas “Mainierių Lempa.” Dide
lė salė buvo pilnutėlė. Daini
ninkai ir šokėjai taip gražiai 
atliko savo koncertą, kad pu
blika sukilo beplodami, neno
rėjo paleisti vaidintojų. Jų 
kostiumai taipgi buvo begalo 
gražūs. Elizbieta

BUS SKAUDŽIAI 
NUBAUSTA

Queens pavieto labai tur
tinga ponia Helen Ritz teismo 
rasta kalta ir laukia 25 metų 
kalėjimo bausmės. Mat, jinai 
buvo už $25,000 pasamdžius 
žmogžudį, kad nužudytų jos 
žentą Dr. Anver Reggev. Bet 
žmogžudys pateikė savo nuo
monę ir ją apskundė policijai.

Choras pasigenda geros il
gametes dainininkės Onutės 
Čepulienės. Ji nusiskundžia 
sveikatos sušlubavimu. Cho
ro kolektyvas linki Onutei 
greitai, pilnai atgauti sveika
ta^ ir grįžti į chorą. Taipgi 
seniai neateina į pamokas 
Maikis Hacinkevičius. Jis 
pergyveno sunkiu operaciją, 
bet jau palengva taisosi ir 
stiprėja. Choras laukia jo su
grįžtant. P. V.

Mineola, L. I, — Teisėjas 
Frank F. DeLuca įsakė Suf
folk County valdžiai sustoti 
mokėti iš valdžios iždo už 
aborcijas. Pavieto prokuro
ras tuoj pareiškė, kad jis 
apeliuos prieš patvarkymą į 
Valstijos aukščiausiąjį teis
mą.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Čepulis
mirė 1974 m. gegužės 19 d.

Jau ketveri metai praėjo nuo Vinco mirties. 
Taila ir skaudu netekus gyvenimo draugo.

ONA ČEPULIENĖ—Žmona

Philadelphia, Pa.
ĮDOMI ŽINUTĖ

Lyros choristai turės meti
nę sueigą. Tai puikus prisi
minimas praeities. Jau kelin
ti metai jie tą praktikuoja. 
Susirenka, padainuoja, pasi
kalba, papietauja, atnaujina 
pažintį su senaisiais Lyros 
Choro rėmėjais. Prisimena 
mirusius draugus savo maži- 
lius, jau užaugusius. Šiemet 
jie susirinks birželio 4 dieną 
pas choristą A. Merkis, 6024 
Wayne Ave., Phila., Pa. 
Pradžia 2-rą valandą po pie
tų.

Pageidaujama susitikti ir 
su senaisiais lietuviais. J. 
Kutra atvyksta net iš Flori
dos. Maisto bus parūpinta 
visiems. Be mašinų atvažiuo
ti paranku busu 53 nuo Erie 
Ave. ir Broad St. Išlipti rei
kia ant Walnut Lane ir 
Wayne Ave.

Iki pasimatymo. R. M.

New Yorkas. Ž Taip atrodis gyvenamųjų namų vienetas, 
kai bus pastatytas Manhattane centrinėje dalyje Harlemo. 
Jo statybą finansuos miesto valdžia. Pastatymas kaštuos 
apie 15 milijonų dolerių. Jame bus 201 butas. Mėnesinė 
nuoma už butą—$200.

Harlemas yra juodąisiais žmonėmis apgyventa biedniau- 
sia miesto dalis. Aišku, kad tokią nuomą pajėgs mokėti 
tiktai turtingieji gyventojai.

SOUTH OZONE PARK, N. Y.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

NORI LABAI AUKŠTAI 
PAKELTI ELEKTROS

BRIEFS

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

KAINĄ
New Yorkas. — Con Edi

son kompanija įteikė valdžiai 
reikalavimą leisti jai pakelti 
elektros kainą net 9.6 pro
cento. Pakėlimas pradėtų ga
lioti nuo 1978 m. gegužės 
mėnesio. Toks pakėlimas 
kompanijai padidintų metinį 
pelną apie 230 milijonų dole
rių.

Kompanijos reikalavimą 
apsvarstys Municipalinio ap
tarnavimo komisija ir išneš 
savo nuosprendį.

Jonas Lazauskas
mirė 1975 m. gegužės 22 d.

Jau praėjo treji metai kaip staiga nustojo plakusi 
širdis ir užgeso gyvybė mano mylimo ir brangaus 
vyro ir dukters tėvo. Kiekvieną dieną prisiminame 
jį su širdies skausmu.

Mielasis, ilsėkis ramiai gražiame Cypress Hills 
kalnelyje. Tavo meilė šeimos pasiliks amžinai mūsų 
mintyse.

Liūdinti Žmona-JULIJA LAZAUSKIENĖ 
Dukra-LILLI AM PAULSON su Šeima

Miami, Florida

We received a card from 
Nellie Shumbris who is in 
Mexico city visiting her 
daughter. She says: “Mexico 
city is a big, busy city. We 
saw an opera, night clubs, 
etc. Many parks.” She also 
writes about the other places 
and says it’s very hot there. 
She promised to be back for 
our concert. We hope so.

* * *
New York Aido chorus is 

ready for the concert. Are 
you? We certainly hope so; 
hope that we have a good 
crowd. Aido chorus has ma
ny friends and we would like 
to share a beautiful Sunday 
afternoon with you—good 
program, food . . .

After our rehearsal Satur
day, May 13, Mildred and 
Victor treated us to a very 
good dinner. It was to cele
brate Victor’s birthday. It 
was a very pleasant get-to
gether. Thank you, Mildred 
and Victor! And a very hap
py birthday to Victor!

* * *
Laisve’s editor received an 

invitation from the State Se
cretary Cyrus Vance to a 
meeting in Washington with 
editors and members of The 
Working Labor Press, Tues
day, May 16. After the 
meeting there was to be a 
reception. On account of ve
ry bad weather A. Bimba 
was not able to attend.

* * *
Dorothy C. Hodgkin, 1964 

Nobel Prize winner (chemis
try), is protesting against 
the neutron bomb. The Brit
ish scientist, interviewed in 
Warsaw, Poland took part in 
the annual Pugwash meeting 
of world scientists.

* * *
The United States is the 

world’s biggest seller of mili
tary arms, a report by the 
military Problems Informa

tion center in Washington 
shows. * * *

Addressing the Los Angel
es Bar Association President 
Carter said:

“We have the heaviest 
concentration of lawyers on 
earth—one for every 500 
Americans. That is three 
times more than in England, 
four times more than in Ger
many, 21 times more than in 
Japan. We have more litiga
tion, but I am not sure we 
have more justice.”. . .

* * *
Railroads in Australia are 

generally state-operated.
* * ♦

Shirley Temple Black, who 
was Hollywood’s best loved 
child star, turned 50 years 
old April 23 this year. Use

Mrs. Black now




