
LAISVĖ
Weekly

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

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca. N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

LAISVĖ-LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose................. $10.00
Kanadoje.....................................$10.00
Kitur užsienyje ...............$12.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 25 centai

NO. 28

THE LITHUANIAN-WEEKLY
PENKTADIENIS, LIEPOS [JULY] 14, 1978 OZONE P AUK, N. Y. 11417

PRICE 25 c

METAI 67-IE.II

KRISLAI
Šlovė mūsų sesėms!
Su visų geriausiais 

linkėjimais
“Mokesčių slastai” 
Pasiutėliškas troškimas 
Menševikai prieš menševikus

A. BIMBA
Praeitą savaitgalį moterų 

suruošta šalies sostinėje de
monstracija už Lygių Teisto 
Pataisymą savo didumu Tt 
kovingumu maloniai nustebi
no visus mus geros valios 
amerikiečius. Iš visų demon
stracijoje pasakytų gražių ir 
smarkių kalbų, mano supra
timu, Bella Abzug geriausiai 
pataikė į tašką, kreipdamosi 
į prezidentą Jimmy Carter 
daugmaž tokiais žodžiais: 
Jūs daug ir dažnai kalbate 
apie žmogaus teises visur ki
tur pasaulyje, o kaip su mo
terų teisėmis čia, mūsų 
Amerikoje? Neužtenka čia 
prisiųsto jūsų raštelio, kad 
jūs pritariate Lygių Teisių 
Pataisymui prie konstituci
jos. Kodėl jūs neprabylate už 
Pataisymą per radiją ir tele
viziją?

Kaip ten bebūtų, šios de
monstracijos balsą turėtų iš
girsti Kongresas ir Pataisy
mo užgyrimui laiką valstijų 
seimeliuose prailginti metais 
kitais. Juk trik trijų valstijų 
seimelių užgyrimo bereikia, 
kad Pataisymas taptų vi
siems privalomu įstatymu.

Pirmoji “Laisvės” laikraš
čio suruošta ekskursija iš 32 
asmenų jau Tarybų Lietuvo
je. (Ji išvyko su visų laisvie- 
čių geriausiais linkėjimais. 
Per 10 dienų viešnagės eks
kursijos dalyviai galės plačiai 
susipažinti su nūdieniu Lie
tuvos liaudies gyvenimu ir 
sugrįš dar su gilesne meile 
savo arba savo tėvų gimta
jam kraštui.

Iš gilumos širdies linkiu vi
siems ir visoms linksmos ir 
laimingos viešnagės.

Republikonų Partijos lyde
riai jau pareiškė, kad jie pi
liečių aukštais mokestimis už 
nuosavybes bei pajamas ne> 
pasitenkinimą panaudos ma
salu (“bait”) savo rinkiminėje 
kampanijoje laimėti jų balsus 
kandidatams. Pav., jie turi 
Kongrese taip vadinamą 
“Kemp-Roth Bill,” kuriame 
sakoma, kad šeima iš keturių 
narių, kurios metinės paja
mos $8,000, mokės mokesčių 
valdžiai tik $12, vietoje da
bar mokamų $120. Bet, žino
ma, biliuje siūlomas dar diy 
dėsnis mokesčių numušijn£s 
ir stambiajam bizniui— mo
kesčių, kurie taijZverkiančiai 
reikalingi įvairiems sociali
niams patarnaviųiams.

Pažangiečių "dienraštis 
“Daily World” labai teisingai 
šį republikonų siūlymą vadi
na pavojingais slastais, kurių 
piliečiams reikia saugotis.

Tik pažangiųjų žmonių mo
kesčių klausimu siūlymas yra 
teisingas ir naudingas darbo 
liaudžiai. Jie siūlo, kad tur
čiams mokesčiai būtų dar žy
miai pakelti, kad šeima iš 4 
narių, kurios metinės paja
mos tesiekia $20,000 ar ma
žiau, būtų paliuosuota nuo 
visų mokesčių, kad iš milita
rinio 128 bilijonų dolerių biu
džeto 80 procentų būtų išim
ta ir panaudota socialiniams 
liaudies poreikiams.

Smarkiai kritikavo už 
prekybos varžymą

KalbėdamasMaskva.
Aukščiausios Tarybos vasa
rinėje sesijoje Tarybų Sąjun
gos premjeras Aleksei Kosy
gin storai pabrėžė, kad Tary
bų Sąjungos ekonominis ben
dradarbiavimas ne tik su so
cialistiniais kraštais, bet ir

Ar jis bus 
baudžiamas 
kalėjimu?

GRIFFIN BELL
Washingtonas. — Teisėjas 

Thomas Griesa įsakė valsty
bės generaliniam prokurorui 
Mr. Griffin Bell suteikti FBI 
(Federal Bureau of Investi
gation) slaptus rekordus apie 
jo agentų veiklą trockistinėje 
Socialistų Darbininkų Parti
joje. Prokuroras atsisakė tą 
padaryti. Už tai jį teisėjas 
kaltina sulaužymu teismo 
įsakymų.

Jeigu taip būtų pasielgęs 
paprastas amerikietis, teisė
jas būtų tuojau jį pasiuntęs į 
kalėjimą. Bet Mr. Bell yra 
aukštas valdininkas. Labai 
abejotina, ar teisėjas Griesa 
bandys jį pasodinti už grotų.

Chjcagos kunigų “Draugo” 
redaktorius Bronius Kviklys 
savo /liepos 5 dienos veda- 
majf baigia šitaip:
/Jei vakariečiai būtų ener- 

/gingesni ir labiau remtų lais- 
7 vės trokštančius Afrikos 

kraštus, Afriką būtų galima 
nesunkiai paversti “Kubos 
Vietnamu,” nes pačios Afri
kos tautos, vakariečių pade
damos, galėtų suduoti Ku
bai, o tuo pačiu ir Sovietams 
didžiulį smūgį ir nuleisti jų 
ekspedicinei armijai daug 
kraujo.”
į Pirmiausia, tai grynas me

čias, kad kur nors Afrikoje 
yra ir veikia tarybinė arba 
kubiečių “ekspedicinė armi
ja.” Jau milijoną kartų tapo 

‘•‘įrodyta ir pakartota, kad Af
rikoje tokios armijos nesi- 

’ randa, nėra. Antra, Bronius 
Kviklys trokšta, kad Afriko
je kraujas lietųsi. Mes linki
me, kad šis jo pasiutėliškas 
troškimas niekados neišsipil
dytų.

Pastebėjau, kad jau ir bos
toniečiai menševikai su savo 
organu “Keleiviu” paskelbė 
karą Chicagos menševikams 
ir jų laikraščiui “Naujie
noms.” Mat, bostoniškiai 
“šefuoja” klerikalinę Lietu
vių Bendruomenę ir galvą 
guldo už jos veiklą, tuo tarpu 
jų broliai čikagiečiai iš “Nau- 

Gudeliu 
Bobelio 
Tarybą 

jienų” su Martyn 
priešakyje globoja 
Amerikos Lietuvių 
(ALTą).

su Vakarų kapitalistinėmis 
šalimis yra gerai plečiamas. 
Tik, kaip žinia, prekyba su 
Jungtinėmis Valstijomis yra 
sumažėjusi. Už tai Kosygi
nas kaltina Jungtines Valsti
jas.

Savo kalboje premjeras 
kreipė dėmesį ir į tai, kad 
Tarybų Sąjungos ekonomika 
vystosi smarkiau, negu kapi
talistinėse šalyse. Pav., Ta
rybų Sąjungos produkcijos 
metinio augimo lygis buvo 
du kartus didesnis, negu 
Jungtinių Valstijų produkcL 
jos, tris kartus didesnis, ne
gu Europos Bendrosios Rin
kos šalių lygis, ir 70 proc. di
desnis, negu Japonijos.

Šioje Aukščiausiosios Ta
rybos sesijoje dalyvauja 
1,500 deputatų.

Bostonas. — Liepos 6 d. 
apie 200 bostoniečių susirin
ko prie senatoriaus Edward 
Kennedy raštinės ir reikala
vo, kad jis ištrauktų savo 
vardą iš represyviško biliaus 
1437 rėmėjų tarpo. Visi žino, 
kad šis bilius yra antidarbi- 
ninkiškas, antiliaudiškas.

Kainos toliau kils 
ne tik šiemet, bet 
ir 1979 metais

Washingtonas. — Valdžia 
paskelbė pusmetinį šių metų 
pranešimą apie ekonominę 
padėtį šioje šalyje. Jame 
“Pranašaujama,” kad visų 
pragyvenimo reikmenų kai
nos toliau kils be pertraukos 
ir sustojimo. Šiemet jos pa
kils 7.2 procento. Bet gal su 
pabaiga metų ir sustos kilu
sios? Nieko panašaus nebus. 
Mažai geriau bus ir 1979 me
tais. Ateinančiais metais jos 
pakils apie 6.5 procento.

Trans-

NET 15 MILIJONAI 
PADANGŲ SU * 
DEFEKTAIS

Washingtonas. — 
portacijos departamentas su
rado, kad nuo 12 iki 15 mili
jonų automibiliams Firestone 
pagamintų “500 steel-belted” 
padangų yra su rimtais de
fektais ir turi būti atšaukti. 
Firestone kompanija, žino
ma, su Departamento atradi
mu nesutinka ir protestuoja.

Nubausti 15 metų kalėjimų!

Pirmas iš kairės David Truong, o pirmas iš dešinės Ronald 
L. Humphrey.

Alexandria.—Vietnamietis studentas David Truong ir 
amerikietis buvęs Jungtinių Valstijų Informacijos agentū
ros agentas Ronald L. Humphrey buvo kaltinami, kad jie 
šnipinėjo Vietnamo naudai. Nors kaltinimus jiedu griežtai 
paneigė, bet teismas pripažino kaltais ir federalinis distrik- 
to teisėjas Albert V. Bryan nubaudė juos net 15 metų kalė
jimu.

Jungtinių Valstijų 
jaunimas bus gerai 
atstovaujamas

Šio mėnesio pabaigoje so
cialistinės Kubos sostinėje 
Havana bus laikomas Jauni
mo ir Studentų 11-asis festi
valis. Festivalio šūkis: “Už 
antiimperialistinį solidaru
mą, taiką ir draugystę.” Ja
me bus atstovaujamos be
veik visos pasaulio šalys. 
Neatsiliks ir Jungtinių^ Val- 
stijų jaunimas ir studentija. 
Festivalyje dalyvaus daugiau 
kaip 400 šios šalies jaunuo
lių, atstovaujančių įvairias 
jaunimo organizacijas.

Kubos vadovybė ir jauni
mas yra gerai pasiruošę sve
čius iškilmingai priimti. įdo
mu ir tas, kad šios šalies ko
mercinė spauda bei radijas ir 
televiziją šį jaunimo ir stu
dentų festivalį ignoruoja.

Sutartys tarp 
Meksikos ir 
Bulgarijos

Sofija, Bulgarija. — Socia
listinės Bulgarijos prezidento 
Todor Zhivkov kvietimu ge
gužės mėnesį su oficialiu vi
zitu lankėsi Meksikos prezi
dentas Joe Lopez Portillo. 
Tas vizitas, pasirodo, /buvo 
labai naudingas abiemsĮ kraš
tams. Tarpe Meksikos ir Bul
garijos buvo pasirašyta net 
trylika įvairių bendradarbia
vimo sutarčių. Tarp jų pre
kyba bus labai praplėsta.

Abu prezidentai taipgi iš
reiškė pageidavimą artimoje 
ateityje pasirašyti ir konsuli
nę sutartį.

Darbininkai už teisę 
balsuot už ar prieš

Spokane, Wash. — Birže
lio 16 d. čia įvykusi Jungti
nės Plieno Darbininkų Uni
jos 38-to distrikto konvencija 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, kurioje reikalaujama uni
jos nariams teisės vadų pasi
rašytas sutartis balsavimu 
priimti ar atmesti. Pasirodo, 
kad iki šiol jie tokios teisės 
neturėjo.

38-tas distriktas turi 
65,000 narių. Manoma, kad 
šis klausimas kils ir kituose 
unijos distriktuose.

Konvencija taipgi pasisakė 
už militarinio biudžeto lėšų 
panaudojimą socialiniams 
projektams.

Galingas balsas už Lygių Teisių Pataisymą
ĮMĮMB

Washingtonas.—Ilga ir sunki kova už Lygių Teisių Pataisymą prie Jungtinių Valstijų 
konstitucijos. Jau 35 valstijos Pataisymą užgyrė. Bet reikia dar 3 valstijų užgyrimo, 
kad jis taptų konstitucijos dalimi. Jeigu su ateinančiu mėnesiu nebus laimėta ’užgyri- 
mas dar trijų valstijų seimeliuos (legislatūrose), kova už Pataisymą vėl turės prasidėti 
iš naujo kiekvienoje valstijoje.

To būtinai reikia išvengti. Tam tikslui ir buvo praeitą savaitgalį suruošta milžiniška 
demonstracija Washingtone. Jau net ir komercinė spauda pripažįsta, kad joje dalyvavo 
daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių, daugumoje moterų, suplaukusių į sostinę iš visų 
50 valstijų. Demonstrantai reikalavo, kad Kongresas laimėjimui dar trijų valstijų užgy
rimo laiką prailgintų. Tik jis ir gali tą padaryti. Reikia tikėtis, kad ši nepaprastai 
didelė ir kovinga demonstracija teigimai paveiks Kongreso daugumą ir ji užgyrimui 
laiką prailgins.

Prezidento Marcos 
žmona Tarybų 
Sąjungoje

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Kultūrinių reikalų minis
terijos pakvietimu su vizitu 
lankėsi Filippinų prezidento 
Ferdinando Marcos žmona 
Imelda Marcos. Buvo susiti
kusi ir kalbėjosi su premjeru 
Kosyginu ir kitais tarybiniais 
vadais.

Mrs. Meldą Marcos yra Fi- 
lippinų-Tarybų Sąjungos 
Draugystės garbės pirminin
kė ir veikli puoselėtoja tarp 
šių šalių santykių plėtimo ir 
gerinimo idėjos.

Streikieriai 
vieningai laikosi

Buffalo, N. Y. - Jau Ket
virta savaite streikuoja apie 
1,000 darbininkų. J. H. Wil
liams Company, kuri gamina 
įvairius įrankius. Jie priklau
so Jungtinei Plieno Darbi
ninkų Unijai ir vieningai sto
vi kovos fronte. Vyriausias 
darbininkų reikalavimas— 
algų pakėlimas.

Kompanijos viršininkai 
gauna milžiniškas algas. An
tai kompanijos prezidentas 
Shepard 1977 metais gavo 
$516,000 algos, vicepirminin
kas Ramo—$367,700 ir kom
panijos Tarybos pirm.— 
$377,500! Čia neįskaitomi jų 
pelnai, kuriuos jie gauna už 
šėrus kompanijoje.

IZRAELIS ATMETĖ 
EGIPTO TAIKOS PLANĄ

Jeruzalė. — Izraelio kabi
netas formaliai atmetė vė
liausią Egipto prezidento tai
kos planą, kurį jis buvo pa
siūlęs Izraeliui per Jungtinių 
Valstijų viceprezidentą Mon- 
dale. Kabinetas pareiškė, 
kad tas planas neprivestų 
prie taikos Vidurio Rytuose.

PASMERKĖ KINIJOS 
POLITIKĄ

Hanoi. — Socialistinės 
Vietnamo Respublikos užsie
nio reikalų ministras griežtai 
pasmerkė Kinijos vadovybę 
už nutraukimą pagalbos 
Vietnamui ir atšaukimą tech
ninių patarėjų. Jis sakė, kad 
Kinijos valdžia blogina san
tykius su Vietnamu todėl, 
kad Vietnamo Socialistinė 
Respublika nesutinka būti 
Kinijos satelitu. Vietnamie
čiai ir ateityje tarptautiniuo
se santykiuose vadovausis 
nepriklausoma politika.

LENGVESNIS IR 
KIETESNIS PLIENAS

Socialistinės Bulgarijos 
mokslininkai išvystė naujos 
rūšies plieną. Jis yra net 90 
procentų lengvesnis ir kie
tesnis už dabartinį plieną. Jo 
panaudojimui galimybės tie
siog neribotos. Bulgarijoje 
jau gaminami iš šio plieno 
traukinių vagonai.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

EKSKURSIJOS I 
TARYBŲ LIETUVĄ

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

Kaina: $1,270.
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

Jis vėl norės būti 
kandidatu į prez.

Gerald R. Ford
Denver, Col. — Buvęs pre

zidentas Gerald R. Ford sa
ko, kad jis ir 1980 metų rin
kimuose norės būti Republi
konų partijos kandidatu į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus. Jis mano, kad Republi
konų partija populiaresnio 
kandidato už jį nesuras.
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KAUNAS TURTĖJA 
NAUJOMIS MENO 
ĮSTAIGOMIS .

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas (birž. 29 d.) skaitome 
žinutę “Nauja Meno Buvei
nė,” kurioje sakoma:
... Iki parodos atidarymo 

buvo likę kelios dienos. Salė 
labiau panėšėjo į senokai 
tvarkytą kūrinių saugyklą, 
dailininkai ir rengėjai suplu
kę tampė paveikslus—ieško
jo geriausios vietos, judan
čios sienos—skydai dar neži
nojo savo tikrosios vietos . . . 
Čia pat atidžių žvilgsniu vis
ką sveriantis M. K. Čiurlio
nio dailės muziejaus direkto
riaus pavaduotojas K. Žit
kus. Iš jo šiek tiek ir sužino
jome apie naująją Kauno pa
veikslų galeriją.

Dabar atidaromas tik pir
masis aukštas—700 kvadra
tinių metrų parodų salė. 
Svarbiausios įkurtuvės—ru
denį: antrame ir trečiame 
aukštuose bus eksponuojama 
mūsų tautiečio, gyvenančio 
Vakarų Berlyne, M. Žilinsko 
dovanota Lietuvai vertinga 
paveikslų kolekcija—daugiau 
kaip 300 įvairių dailininkų 
kūrinių.

. . . Žaliakalnio papėdėje 
sušvito balti kubai, sujungti į 
įdomių formų pastatą. Pro 
permatomus kupolus ryški 
vasaros šviesa krinta ant pa
veikslų, skulptūrų, kilimų— 
pirmieji į naująją paveikslų 
galeriją atėjo jaunieji respu
blikos dailininkai. Čia atida
ryta jų darbų paroda.

Kas ką rašo ir sako

Tarybų Sąjunga ir
Afrikos tautos

Neseniai Tarybų Sąjungos vyriausybė paskelbė pareiški
mą apie nūdienius audringus įvykius Afrikos kontinente. 
Kaip žinia, šios šalies vyriausybė ir komercinė spauda ban
do už tuos įvykius apkaltinti Tarybų Sąjungąjr Kubą. Pa
reiškime toks kaltinimas griežtai paneigiamas ir pasmer
kiamas. Kaip tik priešingai: atsakingos yra kapitalistinės 
šalys su Amerika priešakyje.

Pareiškime sakoma: ,
“Mėginant teisinti NATO intervenciją Zaire, kurią Tary

bų Sąjunga griežtai smerkia, įkyriai skleidžiamas mitas, 
kad TSRS, Kuba ir kai kurios Afrikos šalys tariamai prisi
dėjusios prie įvykių Zaire, nors aiškus šios versijos mela
gingumas jau ne kartą buvo demaskuojamas tiek oficialiuo
se Tarybų Sąjungos pareiškimuose, tiek kitų šalių vyriau
sybių pareiškimuose. '

Visiškai jokio pagrindo neturi teigimai, kad TSRS ir Ku
bos pagalba kai kurioms Afrikos šalims, visų pirma Angolai 
ir Etiopijai, nacionalinio išsivadavimo judėjimams Afrikos 
pietuose kelia grėsmę taikai ir stabilumui žemyne, pakerta 
tarptautinio įtempimo mažinimo procesą. Tokios pagalbos 
teisėtumą patvirtina Jungtinių Tautų įstatai, šios organiza
cijos ir kitų autoritetingų tarptautinių forumų nutarimai. 
Negalima nematyti principinio skirtumo tarp socialistinių 
šalių paramos Afrikos valstybėms bei tautoms ir Vakarų 
šalių tikrai praktikuojamo ginkluoto kišimosi į Afrikos vi? 
daus reikalus savo siaurais, savanaudiškais interesais. So
cialistinių šalių parama prisideda prie teisingos tautų kovos 
už išsivadavimą iš rasistinės kolonijinės vergovės ir padeda 
ginti valstybių suverenumą bei teritorinį vientisumą nuo 
kėsinimosi iš užsienio. Kilniais šios paramos tikslais tarybi
nė liaudis pagrįstai didžiuojasi.

Įtempimo mažinimas visiškai nereiškia, kad dirbtinai su
laikomi objektyvūs istorinio vystymosi procesai. Jis nėra 
apsaugos raštas antiliaudiniams, supuvusiems ir parsidavė- 
liškiems režimams, kad jie galėtų naudotis kokiomis nors 
ypatingomis teisėmis ir privilegijomis, paveldėtomis iš ko
lonijinės praeities arba gautomis pagal vergovinius sandė
rius ir susitarimus. Ir jau tuo labaiu jis neduoda indulgenci
jos į teisę slopinti teisingą tautų kovą už savo nacionalinį 
išsivadavimą ir socialinę pažangą, kištis į jų vidaus reika
lus. O kaip tik tokią tdišę nori pasisavinti imperialistiniai 
sluoksniai.

Veidmainingai pareikšdamos, kad “įtempimo mažinimo 
procesas nedalijamas,” kad būtinąjį išplėsti visuose Žemės 
rutulio rajonuose, NATO šalys, ir pirmiausia JAV, savo 
akcijomis Afrikoje veikia visiškai priešinga linkme.

Įtempimo mažinimo procesas tik laimėtų, jeigu pasaulyje 
greičiau būtų likviduoti paskutiniai rasizmo ir kolonializmo 
židiniai, sunkus ir tautų neapkenčiamas kolonijinio viešpa
tavimo palikimas, kuris vis dar kausto Afrikos tautų pažan
gą ir kelia tarptautinį įtempimą.”

Tiktai per Ženevą 
kelias į taiką

Mūsų valstybės sekretoriaus Cyrus Vance susitikimas 
Londone su Egipto ir Izraelio užsienio reikalų ministrais 
Vidurio Rytams neduos taikos. Mums atrodo, kad labai vėl 
prabilo Jungtinių Tautų sekretorius Kurt Waldheim. Vei
kiausia tą mintyje ir turėdamas, pasaulinės organizacijos 
vadas vėl pasiūlė be delsimo sušaukti arba atnaujinti Žene
vos konferenciją išsprendimui šiame pasaulio kampe taikos 
problemos. Konferencijoje dalyvautu ne tik dvi arabų ša
lys, bet visos, kurių yra apie 20. Joje taipgi dalyvautų ne 
tik Izraelis, bet ir Jungtinės Amerikos Valstijos su Tarybų 
Sąjunga.

Teisūs tie, kurie sako, kad kelias į taiką Vidurio Rytuose 
veda per Ženevą. Gerai, kad prie jų balso pridėjo savo 
autoritetingą balsą ir sekretorius Waldheim.

Labai rimtas plieno 
darbininkų balsas

Praeitą mėnesį Chicagoje įvyko Jungtinės Plieno Darbi
ninkų Unijos 31-mo distrikto konvencija, kurios nutarimai 
verti visų Amerikos darbininkų didžiausio dėmesio. Šis dis- 
triktas yra skaitlingiausias visoje unijoje. Jam priklauso 
visos Chicagos apylinkės unijos skyriai (lokalai). Konvenci
joje dalyvavo apie 1,000 delegatų.

Konvencija vienbalsiai nutarė reikalauti, kad visa plieno 
pramonė būtų sunacionalizupta, tai yra valdžios paimta į 
savo rankas ir operuojama. Tai naujas šūkis organizuotų 
darbininkų gretose. Šalyje krizei ir nedarbui siautėjant, 
pramonės nacionalizavimo šūkiui lemta laimėti plačiausias 
liaudies mases. Netenka abejoti, kad jis bus aptariamas ir 
kituose organizuotų darbininkų susirinkimuose bei suvažia
vimuose.

MADAGASKARO PREZIDENTO
SĖKMINGAS VIZITAS

JIEMS NAUJAS 
PRANAŠAS

Chicagos kunigų “Draugo” 
redaktoriai negah atsidžiaug
ti renegato Andriejaus 
Anydriko antitarybiniais, an
tikomunistiniais sapalioji
mais. Jis jiems garantuojąs, 
kad komunizmas esanti “neį
gyvendinama svajonė.” Taip 
jis aną dieną užtikrinęs pran
cūzų žurnalistams, ir jo iš
mintimi jie nė valandėlei 
neabejoju. “Nemanau, kad 
marksizmas būtų pajėgus su
kurti laisve ir tolerancija pa
grįsta visuomeninę santvar
ką,” pareiškęs Amalrikas. To 
kunigų laikraščio redakto
riams ir užtenka: Amalrikas 
patenkina jų troškimus. Va
kar jiems garantavo “komu
nizmo subyrėjimą Štromas, 
o šiandien Amalrikas!

Visa “bėda” tik tame, kad 
per ištisus paskutinius 60 
metų, nuo pat Socialistinės 
spalio revoliucijos, amalrikiš- 
ki pranašai pranašavo ir ga
rantavo komunizmui galą, 
bet jis kaip žygiavo vis pir
myn ir pirmyn, tebežygiuoja 
ir šiandien visose darbo, 
veiklos ir gyvenimo srityse, 
dargi labai padidintais žings
niais.

Tarp birželio 29 ir liepos 5 
d. Tarybų Sąjungoje lankėsi 
Madagaskaro Demokratinės 
Respublikos prezidentas Di
dier Tatsiraka ir turėjo pla
čius pasitarimus su tarybi

niai^ vadais. Išleistame ben
drame komunikate pabrėžia
ma šio vizito didelė reikšmė. 
Ir taip vis daugiau ir daugiau 
kraštų sumezga ryšius su 
Tarybų Sąjunga.

M. GUDELIS SAVO KARĄ 
SU KUNIGŲ “DRAUGU” 
PERKELIA Į TEISMĄ

Chicagos menševikų “Nau
jienų” redaktorius praneša, 
kad jis esąs baisiai įsižeidęs, 
arba įžeistas, kad jam kant
rybės jau visiškai pritrūkę ir 
kad jis kunigų “Draugą,” jo 
redaktoHus ir visą štabą 
traukia į teismą. Savo birže
lio 27 dienos vedamajame 
Martynas sako:

“Pranešu Amerikos lietu
viams ir gausiems Naujienų 
skaitytojams, kad esu pri
verstas traukti teisman 
Draugo redaktorių, jo pava
duotojus, Draugo leidėjus 
lietuvius marijonus už nuola
tinę, labai biaurią, nepama
tuotą ir ne pateisinamą 
šmeižtų ir melų kampaniją 
prieš pačias Naujienas ir šio 
dienraščio redaktorių. . . .

Praeito šeštadienio Drauge 
leidėjai ir redaktoriai rado 

reikalo įdėti naują šmeižtą. 
Jie tvirtina, kad Martynas 
Gudelis nušovė Lietuvos ka
riuomenės kapitoną Praną 
Gudyną. Šmeižtų kampanija 
apie Gudyno nušovimą jau 
pradėta prieš porą metų, jė
zuitai už jo sielą laiko mišias, 
kiekvieną kartą primindami, 
kad kap. Gudyną nušovęs 
Gudelis. Čia viešai tvirtinu, 
kad į kap. Gudyną niekad re
volveriu netaikiau, niekad į 
jį nešoviau ir jo nenušoviau, 
kaip tvirtina savo pareigų at
likti nemokėjęs Voldemaro 
adjutantas. Nepajėgęs paro
dyti reikalingos drąsos ten, 
kur ją reikėjo parodyti, po 
49 metų jis dabar giriasi, 
kaip jis apibėgęs sodelį ir pa- 
sikėsintojų neradęs.

Gudeliui primetamas melas 
ir šmeižtas apie kap. Gudyno 
nužudymą jau kelintą kartą 
kartojamas. Pradžioje neaiš
kiai, užuominomis, o dabar 
paminėtas vardu ir pavarde.

. . . Laukėme veik porą 
metų, tikėdamiesi, kad spau
dos laisvės įstatymų laužyto
jai susipras ir pramoks kul
tūringai spręsti kylančius 
klausimus.

Deja, apsirikome. Praeitą 
šeštadienį paskelbtas melas 
ir šmeižtas pasiekė čiūkurį. 
Toliau tylėti ir ar rašiniais 
bandyti mokyti redakto
rius—būtų nusikaltimas. Nu
tarėme kreiptis į teismą, kad 
apgintų teises ir sutramdytų 
šmeižikus. . . .”

Martynas įspėja ir grūmo
ja:

“Iki šio meto nekreipėme 
dėmesio į šmeižtus, bet nuo 
šios dienos kiekvienas šmei
žikas, panaudojęs praeito 
šeštadienio Drauge paskelb
tus šmeižtus, bus prijungtas 
prie bylos ir bus atsakingas. 
Kiekvienas šmeižikas privalo 
atminti, kad bus civilinis ieš
kinys, kuris smarkiai palies 
ne tik pačius vyriausius 
šmeižikus, bet ir kiekvieną, 
pradėjusį būti ton pačion 
šmeižtų dūdon.”

Armijos kapitonas Pranas 
Gudynas buvo nušautas per 
atentatą prieš tuometinį Lie
tuvos premjerą Augustiną 
Voldemarą 1929 m. gegužės 
6 dieną, jam su žmona einant 
į teatrą. Štai mūsų rankose 
Gudelio minimas to šeštadie
nio (birželio 24 d.) “Drau
gas,” kuriame įdėtas karinin
ko L. Virbicko straipsnis 
“Kas iš tikro nušovė kapito
ną Praną Gudyną.” Jis sako, 
kad jis buvęs, kartu du Gū
dy nu, Voldemarų lydėtoju į 
teatrą ir taipgi buvęs sužeis
tas. Virbickas iš tikrųjų tei
gia, kad būk “N.” redakto
rius kap. Gudyną nušovęs.

Beje, tas pats Virbicko 
straipsnis paskelbtas ir 
Brooklyno klerikalų savait
raštyje “Darbininkas” (birže
lio 30 d.).

Amžinos liepsnelės 
nuošalybėje
Į praeitį nutolo karo metai,

Nedaug beliko jau gyvų,
Kurie namo sugrįžo, siaubą matę,

Ištvėrę pavojus kovų,—
Nedaug beliko grįžusių tėvų . . .

Sugrįžėlius sulygina likimas
Su tais, kas krito kovoje:

Ii! tiems, ir šiems—tik antkapinės žymės,
Sapnai iškyla naktyje,

Brangių prisiminimų jungianti gija.

Kaip nuošaliai, paunksmėje, plevena
Nuolat Ugenelė Amžina,

Taip tavyje, taikos sūnuj, rusena
Negęstanti tėvų liepsna,

Tava širdis kasdien slapta jos kupina . . .

Taip iš kartos į kartą ta Ugnelė
. Negęsdama plevens, švytės,

Įkvėps, uždegs ji siekti idealo,
Slapta galia jos nemažės,—

Ugnelė Amžina žibės vis, neišblės . . .
J. Subačius

ŽIUPSNELIS PRISIMINIMŲ IŠ PRAEITIES

Apie pirmąją Lietuvos TSR 
konstituciją
JUSTAS PALECKIS

Ryšium su naujosios LTSR 
Konstitucijps klausimo svar
stymu buVo prisimintos ir 
aplinkybės, kuriomis 1940 m. 
gimė pirmoji Lietuvos TSR 
Konstitucija. Kaip tų įvykių 
dalyvis čia noriu pasidalinti 
kai kuriais atsiminimais ir 
samprotavimais.

Kai kas ligšiol negali su
prasti ir nesistebėti tuo vie
ningumu, kurį pareiškė Lie
tuvos žmonės per Liaudies 
seimo rinkimus. Juk tada 
vos puspenkto procento bal
so teisę turėjusių susilaikė 
nuo dalyvavimo rinkimuose, 
taigi dalyvavo daugiau kaip 
95 procentai. Tik nepilnas 
vienas procentas balsavo 
prieš Lietuvos Darbo Sąjun
gos kandidatus.

Kas nulėmė tokį nepapras
tą vieningumą? Iš vienos pu
sės tuo Lietuvos liaudis iš
reiškė savo didžią neapykan
tą buržuaziniai-fašistiniam 
režimui, kuris viešpatavo 
sauvale, smurtu, teroru, po
licijos ir karo priemonėmis 
engė liaudį, beteisių vergų 
padėtyje laikė darbo žmones. 
Per rinkimus liaudis pasmer
kė santvarką, kuri buvo ro
jumi saujelei išnaudotojų ir 
pragaru milijonams žmonių. 
Iš kitos pusės liaudis troško 
permainų, pasikliovė Komu
nistų partija ir įtikėjo, kad 
tik socializmo keliu eidama ji 
suras tikrąją laisvę, tikrą 
šviesą, tiesą ir gerovę.

Ne veltui jau gausiuose mi
tinguose, kurie įvyko ryšium 
su Liaudies seimo rinkimais, 
skambėjo reikalavimai būsi
mos santvarkos pagrindan 
padėti Tarybinės Konstituci
jos dėsnius. Tai buvo balsas 

liaudies, nusivylusios šešio
mis buržuazinėmis konstitu
cijomis, kurios buvo mela
gingos ir nevykdomos. Ir ati
darant Liaudies seimo pir
mąją sesiją buvo skelbiama: 
“Mes turime turėti aiškią, 
tvirtą, plieninę konstituciją, 
kuri nepriklausytų nuo jokių 
atsitiktinių veiksnių. O to
kios konstitucijos geriausiu 
pavyzdžiu gali būti tiktai Ta
rybinė Konstitucija.”

Liaudies seimas savo pir
mininku išrinko seną revoliu
cionierių, bet tada dar ne
partinį Liudą Adomauską, 
pirmininko pavaduotojais 
Mečislovą Gedvilą ir Juozą 
Grigalavičių, o sekretoriais 
rašytojus Antaną Venclovą 
ir Petrą Cvirką. Kaip žino
ma, Liaudies seimas 1940 m. 
liepos 21 d. paskelbė Lietuvą 
Tarybų Socialistine Respub
lika ir priėmė deklaraciją dėl 
Tarybų Lietuvos įstojimo į 
Tarybų Sąjungos sąstatą. Tų 
metų rugpjūčio 3 d. TSRS 
Aukščiausioji Taryba patvir
tino įstatymą, kuriuo Lietu
vos TSR priimta į TSRS są
statą sąjunginės respublikos 
teisėmis, y

Po tų įvykių Liaudies sei
mas galėjo imtis naujos Kon
stitucijos paruošimo darbo, 
pasiremiant tada galiojusia 
1936 m. priimta TSRS Kon
stitucija. Tai buvo gana su
dėtingas darbas, nes reikėjo 
įvesti daug nepriprastų ter
minų ir sąvokų. Tame darbe 
man teko dalyvauti drauge 
su K. Preikšu, P. Pakarkliu, 
V. Niunka ir kitais draugais. 
Neeilinė liaudies seimo sesi
ja, skiria Konstitucijos priė
mimui prasidėjo 1940 m. 
rugpjūčio 24 d. Kaune Tei
singumo Ministerijos salėje. 
Pranešimą padarė teisingu
mo ministras P. Pakarklis. 
Diskusijose pasisakė eilė de
putatų, jų tarpe P. Cvirka, 
A. Venclova, M. Šumauskas, 
A. Sniečkus ir kiti. Deputa
tas poetas Liuda Gira prabilo 
eilėraščiu, kuriame buvo to
kie posmai.
Kas per saulė užtekėjo 

šiandien
Po tiek metų trukusios 

nakties?
Džiaugsmo jūroj ko mūs 

žemė skendi, 
Kodėl minios džiūgauja 

išties?
Skaisčiai taip neaušo mums 

joks rytas,

Taip giedriai dangus dar 
negiedrojo, 

Kaip nušvito smurto 
pančiams kritus 

Darbininko akys ir artojo.

Respublika jaunoji.
Gražiai nauja tava diena 

dienoja.

Didžiu džiaugsmu 
nuskaidrina ji šalį— 

Tiktai dabar pajusime, 
ką galim.

Jausmingos, pakilios buvo 
ir kitų deputatų kalbos, o po 
jų kitą dieną, rugpjūčio 25, 
buvo priimta pirmoji Lietu
vos TSR Konstitucija, veiku
si ligi dabartinės Konstituci
jos paskelbimo.

Reikia pažymėti, kad toji 
Konstitucija tada dar nebuvo 
pilnai socialistinė, nes ekono
mikoje užsiliko kapitalistinio 
ūkio elementai, žemė tebe
buvo atskirų privačių savi
ninkų rankose tik jų dydis 
negalėjo būti didesnis už 30 
hektarų. Tokia padėtis ir bu
vo užfiksuota konstitucijos 8- 
me straipsnyje. Kitais atžvil
giais tai buvo tarybinė Kon
stitucija su plačiomis piliečių 
teisėmis, kuriomis jau seniai 
naudojosi kitų tarybinių res
publikų piliečiai. Tik įgyven
dinus pasikeitimus ekonomi
koje, įsivyravus kolūkinei si
stemai žemės ūkyje, įneštos 
atitinkamos pataisos. Nuo 
1951 metų turėjome jau vi
siškai socialistinę Konstituci
ją.

Kalbėdamas apie 1940 me
tų įvykius, negaliu nepažy
mėti, kad visi didieji tų metų 
pasikeitimai Lietuvos liau
dies gyvenime sutikti su ne
paprastu entuziasmu. Milži
niškos žmonių minios mies
tuose ir kaimuose džiūgauda
mos sveikino buržuazinės fa
šistinės santvarkos žlugimą, 
Tarybų valdžios paskelbimą, 
įstojimą į Tarybų Sąjungą, 
naujosios Tarybinės Konsti
tucijos priėmimą. Seniau sa
kydavo, kad mūsų krašte nė
ra entuziazmo. O kokiu 
skambiu džiūgavimu, iškal
bingumu, dainomis, eilėraš
čiais, naujais kūriniais pasi
reiškė tada plačių masių en
tuziazmas.

Tie 1940 metų įvykiai gy
vai susišaukė su 1918-1919 
m. įvykiais. Juk tada, prieš 
60 metų, 1918 m. gruodžio 16 
d. Vilniuje, dabartinėj^ Fil
harmonijos salėje buvo pa
skelbta Tarybų valdžia, kuri 
faktiškai jau buvo įkurta 
daugelyje Lietuvos vietų nuo 
Panevėžio, Šiaulių ir Sedos 
ligi Kalvarijos ir Liudvinavo. 
Dėl tarptautinės ginkluotos 
intervencijos, kurią organi
zavo imperialistinės jėgos 
vietos buržuazijai paremti, 
tada Tarybų valdžios apginti 
nepavyko. Tačiau po 21 me
tų, 1940 metais, Tarybų val
džia Lietuvoje vėl buvo at
kurta. O štai jau 38 metai 
kaip Tarybų Lietuva eina 
ranka rankon su Tarybų Ru
sija ir kitomis tarybinėmis 
socialistinėmis respubliko
mis. Vyksta tai, apie ką buvo 
deklaruota 1918 m. gruodžio 
Laikinosios Revoliucinės Lie
tuvos darbininkų ir vargin
gųjų valstiečių valdžios ma
nifeste. O tas 21 metų bur
žuazinės fašistinės santvar
kos periodas, taip sunkiai iš
kentėtas darbo liaudies, lie
ka tik tamsiu istorijos epizo
du, kurs vis labiau išblanksta 
užuomaršoje.

Praėję 38 metai ir milžiniš
ki pasikeitimai, liaudies lai
mėjimai visose gyvenimo sri
tyse ryškiai byloja' apie tai, 
ką davė mūsų kraštui Tary
binės Konstitucijos suteiktos 
teisės ir galimybės. Palyginti 
su buržuazinės valdžios lai
kais dabartinė Lietuva su jos 
nepaprasta pažanga atrodo 
lyg kokia įkūnyta pasaka, 
lyg įvykdyta svajonė visų tų 
geros valios tikrųjų patriotų, 
kurie kovojo už tai, kad Lie
tuva būtų graži, jos liaudis 
šviesi ir laiminga.

• Ppe vienos Davoso (Švei
carija) privačios ligoninės 
buvo iškabintas skelbimas: 
“Mūsų ligoniams reikalinga 
ramybė. Jie čia atsigulė gy
dytis, o ne su savo pažįsta
mais susitikinėti.”
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PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ
A. BRAZAITIS

Iš Kauno gitaristų veiklos

Finišas.
Šventiškai birželio 3 d. be

sirenkančius į sveikatos ir 
sporto olimpiadą “Nuo Ginta
rinės Baltijos iki Olimpinės 
Maskvos” sutiko Daugai, 
Alytaus raj. Dar įvažiuojant 
į miestą maloniai nuteikia 
virš gatvės iškabintas šūkis, 
sveikinantis atvykstančius 
varžybų dalyvius. Mobilizuo
jančiai sportininkus veikė 
Daugų ž. ū. technikumo ap
linka, kurios bazėje jau tapo 
tradicija vesti stambesnius 
rajono sportinius renginius.

Varžybos vyko, organizuo
tai, su visais sportiniais ri
tualais. Moka daugiškiai or
ganizuotai pravesti įvaims 
varžybas. Šventiška aplinka: 
šūkiai, vėlevėlėmis nužymė
ta visa varžybų trasa, čia pat 
olimpiados nuostatai, sporti
nė eisena pagal muziką, kuri 
sportininkus nuteikė pakiliai. 
Malonu ir tai, kad į varžybas 
kaskart įsilieja vis gausesnis 
kolektyvų bei dalyvių skai
čius.

Varžybų atidarymo metu 
Alytaus raj. Kūno Kultūros 
ir Sporto komiteto pirminin
kas drg. S. Astrauskas pa
sveikino varžybų dalyvius, 
palinkėjo sėkmingų startų. 
Kartu drg. Astrauskas S. su
pažindino kaip rajone dirban
tieji ir moksleiviai įsijungė į 
sportinį renginį “Nuo Ginta
rinės Baltijos iki Olimpinės 
Maskvos.“

Rajone sveikatos olimpia
doje dalyvauja apie 5500 da
lyvių. Šiame gražiame spor-

Nuotrauka M. Pranckūno 
tiniame sąjūdyje dalyvauja 
20 kaimo kolektyvų. Paskuti
nėje kontrolinėje šventėje 
dalyvavo apie 500 dalyvių 
(kolūkiečių) ir 5000 mokslei
vių.

Masiškiausiai kontrolinėje 
šventėje dalyvavo Pivašiūnų 
kolūkio atstovai, dukart 
olimpiados kontrolinių varžy
bų nugalėtojai.

Pirmosios į startą stojo 2 
km. ėjimo varžybų dalyvės 
moterys. Nesunkiai nugalėjo 
Pivašiūnų kol. atstovė EI. 
Narkevičiūtė. Vyrų ėjimo 2 
km. varžybas laimėjo Pranas 
Zajaukauskas. Pivašiūnų kol. 
atstovas.

Moterų 2 km. bėgimo var
žybose atkakli kova vyko 
tarp Pivašiūnų kol. atstovės 
V. Bružaitės ir Galiūno kol. 
atstovės G. Laukevičiūtės 
nugalėjo pastaroji. Nenugali
mas buvo pivašiūniškis V. 
Tarasevičius, kuris bėgda
mas pirmąjame užbėgime 
praktiškai dėl aukščiausios 
vietos kovojo su laiku.

Vyriausiojo varžybų daly
vio pryzą laimėjo 70-metis 
ėjikas Pranckūnas. Po varžy
bų vyko apdovanojimai. Pir
majam etapui finišavus į na
mus olimpiečiai skirstosi su 
giedria nuotaika dar kartą 
patikrinę save sveikatos 
olimpiados trasose, numaty
dami gaires ateičiai.

Pivašiūnų kol.
sporto metodistas

Pranas Zajaukauskas

Apie Lietuvos klimatą
Mūsų gintarinė Lietuva 

yra pačiuose didžiosios Tary
bų Sąjungos vakaruose. Tai 
pati stambiausia tarybinio 
Pabaltijo respublika: 65.2 
tūkst. kv. metrų plote gyve
na 3,3 mln žmonių.

Respublikoje klimatas nuo
saikus, beveik jūrinis. Tai 
dėl Baltijos jūros, kuri ska
lauja vakarinius respublikos 
krantus, poveikio. Vyrauja 
lietingos ir debesuotos die
nosi Vidutiniškai per metus 
jų būna 302, o saulėtų, švie
sių—tik 63. Taigi vos ne kas 
antrą dieną lyja arba sninga. 
Todėl per metus iškrenta 
apie 700 milimetrų kritulių, o 
kiekvienas kvadratinis že
mės centimetras gauna tik 
85 saulės spinduliavimo kalo
rijas. Pavyzdžiui, lyginant su 
Uzbekistanu, kritulių jame 
beveik dvigubai mažiau,- o 
saulės spinduliavimo—tris
kart daugiau.

Dėl drėgmės pertekliaus ir 
palankaus reljefo Lietuvoje 
yra apie 30 tūkstančių upių 
bei upelių ir 3 tūkstančiai 
ežerų. Jeigu visas upes su
jungtame į vieną—gautųsi 10 
tokių upių, kaip Nilas. Vie
nam kvadratiniam teritorijos 
kilometrui—kilometrą^ upės, 
20-čiai kvadratinių kilomet
rų—vienas ežeras. Apie 30 
procentų respublikos terito
rijos dengia miškai, sodai ir 
kiti želdiniai.

Iš liaudies kovų istorijos
Lietuvos liaudies istorija, 

ypač jos revoliucinės kovos 
už socializmą istorija, turtin
ga didvyriškais žygdarbiais 
ir įvykiais.

Ilgas, bet didvyriškas savo 
revoliucine kova buvo Lietu
vių liaudies kelias į socializ
mą. Mes žavimės liaudies ko
va už savo laimę, iš istorijos 
imame visa tai, kas sudaro 
tikrąją žmonijos progreso 
vertę, ir todėl galime tvirtin-

Moko Lietuvos vaikus mylėti gamtą
Iškilminga ir pakili nuotai

ka vyravo gegužės 30 d. 
Kauno profsąjungų kultūros 
rūmuose. Kauno miesto ir 
Kauno rajono ikimokyklinių 
vaikų įstaigų vadovės, auklė
tojas, vaikų tėvai ir svečiai 
apžiūrinėjo knygų ir vaikučių 
darbų parodą, surengtą pir
mosios respublikoje konfe
rencijos “Gamta-vaikas-šei- 
ma” proga.

Kauno miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotojas B. Kučinskas pa
sveikinęs Lietuvos gamtos 
apsaugos draugijos Kauno 
skyriaus ir Kauno miesto bei 
Kauno rajono liaudies švieti
mo skyrių vadovus už inicia
tyvą bendrai aptarti kaip ge
riau iš jaunų dienų skiepyti 
vaikams gamtos meilę, sau
goti ją, tausoti jos turtus, 
pradėjo konferenciją.

Apie aktualiausias gamto
saugos problemas pranešimą 
padarė LTSR Aukščiausio
sios Tarybs gamtos apsaugos 
komisijos pirmininkas, LKP 
Kauno rajono komiteto pir
masis sekretorius V. Snieš- 
ka. Aptaręs gamtos turtus, 
jų reikšmę žmogaus gyveni
me, pranešėjas papasakojo, 
kas padaryta ir daroma, kad 
miškai, parkai, rezervatai, 
draustiniai ir kiti gamtos re
sursai augtų, klestėtų, teiktų 
žmonėms naudą. Kalbėtojas 
pabrėžė, kad ypač ryškią 
gamtos apsaugos vagą varo 
mūsų pedagogai. Kvietė ir 
toliau skiepyti priaugančiai 
kartais gamtos meilę, teltki 
jaunuolius jos apsaugai.

Lietuvos gamtos apsaugos 
draugijos respublikinės tary
bos pirmininkas, Botanikos 
instituto direktorius K. Jan-

VANDALINAS JUNEVIČIUS 
kevičius analizavo aplinkos 
apsaugos švietimo reikšmę, 
keliant visuomenės ekologinę 
kultūrą, kalbėjo apie tėvų ir 
mokytojų poveikį vaikams, 
informavo, kad šiuo metu 
liaudies universitetų gautos 
apsaugos fakultetuose moko
si daugiau kaip 13,000 žmo
nių, kad respublikoje veikia 
2,000 gamtos apsaugos pir
minių organizacijų. Akty
viausi gamtos mylėtojai pa
deda etatiniams darbuoto
jams saugoti miškus nuo 
gaisrų, gamtą nuo pažeidėjų, 
talkininkauja nacionaliniame 
parke ir kitur.

— Miškas yra puiki vaikų 
mokymo ir auklėjimo bazė,— 
kalbėjo Vilniaus pedagoginės 
mokyklos mokytoja G. Le- 
sauskienė.—Jame darželinu
kai gali ne tik pailsėti, pui
kiai praleisti laiką, bet ir iš
mokti daug ko. Kiek paty
riau, vaikai labai mėgsta 
gamtoje žaisti miškininkais, 
gamtos apsaugos inspekto
riais ir kitais pareigūnais. 
Patinka vaikams žaidimai— 
medelių sodinimas, pirmojo 
žiedo pasirodymo, paukščių 
at skridimo, grybų rinkimo 
ir kitos “šventės.“ Žinoma, 
prieš tai su vaikais reikia pa
sikalbėti, išaiškinti, kad ner 
galima paukštelių ir žvėrelių 
skriausti, kodėl neleidžiama 
raškyti neprinokusių riešutu- 
kų,rinkti vagų ir kita.

Garliavos vaikų lopšelio- 
darželio auklėtoja S. Bikul- 
čienė pasidalijo patirtimi, 
kaip ikimokyklinės įstaigos 
bendradarbiauja su tėvais, 
skiepydamos vaikams meilę 
gamtai, papasakojo, kiek 
vaikai turi džiaugsmo, kai 
bendromis jėgomis padarytą

lesyklėlę pradeda lankyti 
paukšteliai.

Rokų keramikos gamyklos 
vaikų lopšelio-darželio auklė
toja J. Marcinkevičienė, 
Kauno miesto 79-to vaikų 
lopšelio-darželio vedėja N. 
Kriaunienė, Kauno miesto 
Liaudies švietimo skyriaus 
metodininkė V. Bliumbergie- 
nė ir kitos kalbėjo, kaip pa
deda vaikams pažinti įvairius 
augalus, vaistažoles, žiemą 
lesinti paukščius, šerti žvė
relius, kaip rengiasi išvy
koms į mišką, ką jame daro, 
apie gamtos įtaką vaikų auk
lėjimui, jų požiūrį į gamtą ir 
jos apsaugą.

— Mums-daug kas gali pa
vydėti, kad gyvename gra
žiame Aukštosios Panemu
nės pušyne,—pastebėjo Kau
no miesto 80-to vaikų lopše
lio-darželio auklėtoja S. Vet- 
Ipvienė.—Mūsų vaikučiai ne
blogiau pušyną pažįsta negu 
savo namus, žino, ką jame 
galima daryti ir ko negalima. 
Čia jie ilsisi, žaidžia, iš sau
suolių, kankorėžių ar šakelių 
daro įvairius žaisliukus. Ma
tyt, mes neblogai padirbėjo
me su savo auklėtiniais, jei 
dažnai vaikai primena tė
vams, kad miške negalima 
kūrenti laužų, palikti nuo rū
kų, popieriaus, butelių ir ki
tų atlaikų.

Gamtos apsaugos draugi
jos Kauno skyriaus atsakin
goji sekretorė Giedrė An- 
driuškevičienė papasakojo, 
kaip pradėjo organizuoti 
gamtosaugą ikimokyklinėse 
vaikų įstaigose.

Geriausios vaikų lopšelių- 
darželių darbuotojos buvo 
apdovanotos garbės raštais.

ti, kad kelias į socializmą— 
tai liaudies kovos istorija. 
Mūsų liaudis ne kartą kilo į 
kovą prieš pavergimą ir žiau
rią eksploataciją, pamažu 
kaupdama patyrimą ir žinias, 
rinkdamasi politinę orienta
ciją.

XIX amžiaus pabaigoje, 
vis labiau vystantis kapitalis
tiniams santykiams ir stiprė
jant darbininkų bei valstiečių 
eksploatacijai, išsivaduoja
masis judėjimas darėsi vis 
masiškesnis ir organizuotes
nis. Susidarė palankios sąly
gos marksizmo idėjų plitimui 
masėse, pradęjo kurtis 
marksistiniai rateliai. Pasku
tiniame XIX amžiaus dešimt
metyje revoliuciniai socialde
mokratai padėjo nemažai pa
stangų, kad Lietuvoje būtų 
įkurta darbininkų partija. 
Tai kovotojų kartai priklausė 
ir busimasis Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos 
riteris F. Dzeržinskis, savo 
revoliucinę veiklą pradėjęs 
Vilniuje ir Kaune.

1895 metais Vilniuje lankė
si V. Leninas. Sis jo apsilan
kymas turėjo didelę reikšmę 
toliau plėtojant darbininkų ir 
socialdemokratų judėjimą 
Lietuvoje.

1896 metų gegužės 1 dieną 
Vilniuje įvyko pirmasis Lie
tuvos socialdemokratų parti
jos suvažiavimas. Nuo pat 
šios partijos įsikūrimo pra
džios joje ryškiai išsiskyrė 
dvi kryptys: revoliucinė pro
letarinė, kurios idėjinė bazė 
buvo marksizmas ir refor- 
mistinė oportunistinė, kuri 
rėmėsi smulkiaburžuazine 
nacionalistine ideologija.

Komunistų Partijos 
susiformavimas

Pirmoji, revoliucinė kryp
tis nuolat stiprėjo^ paruošė 
savo kovinę platformą ir, tie
siogiai veikiant Didžiajai 
Spalio socialistinei revoliuci
jai, susiformavo į Lietuvos 
Komunistų partiją, kurios 
pirmasis suvažiavimas įvyko 
1918 metais spalio 1-3 dieno
mis vokiečių kariuomenės 
okupuotame Vilniuje.

Vadovaudama darbininkų 
ir valstiečių revoliuciniam ju
dėjimui, Lietuvos Komunistų 
partija pasiaukojančiai vado
vavo jų kovai prieš vokiškuo
sius okupantus, už socialisti
nę revoliuciją, kuri įvyko 
1918 metų gruodyje. Gruo
džio 16 dieną Lietuvos Laiki
noji revoliucinė darbininkų ir 
valstiečių vyriausybė paskel
bė Manifestą apie visos val
džios Lietuvoje perėjimą į 
darbo liaudies rankas.

Tačiau tada Tarybų valdžia 
išsilaikė neilgai. Reakcinės 
jėgos—Vakarų imperializ
mas ir vietinė reakcinė bur
žuazija—sutelkė prieš ją vi
sas jėgas. Jie žiauriai susido
rojo su revoliuciniais darbi
ninkais ir valstiečiais. Vien 
Vilniuje baltojo teroro auko

mis tapo pusantro tūkstančio 
žmonių. Visoje Lietuvoje 
siautėjo baudžiamieji būriai. 
Jie be teismo ir tardymo 
šaudė darbininkus ir valstie
čius, kurie rėmė Tarybų val
džią.

Lietuva buržuazijos 
valdymo metais

Persekiojimai bei represi
jos tęsėsi ir visais buržuazi
jos valdymo metais. Kalėji
mų išlaikymui buržuazija 
skyrė daugiau lėšų, negu 
sveikatos apsaugai. To meto 
statistiniai duomenys vaiz
džiai parodo šią karčią liau
džiai tiesą: 1929 metais iš 
valstybinio biudžeto sveika
tos apsaugai buvo skirta 3,2 
mln. litų (buržuazinės Lietu
vos piniginis vienetas), o ka
lėjimų išlaikymui—4,2 mili
jono; 1933 metais—atitinka
mai 2,8 ir 4 milijonai litų.

Tačiau reakcija neįstengė 
užgniaužti liaudies masių ko
vos už Tarybų valdžios atkū
rimą. 1939 metų pabaigoje ir 
1940-ųjų pirmoje pusėje kla
siniai prieštaravimai Lietu
voje pasiekė kulminacinį taš
ką. Subrendo revoliucinė si
tuacija.

Tuo pačiu laiku virš Lietu
vos telkėsi grėsmingi vokiš
kosios fašistinės okupacijos 
debesys. Tada Tarybų Są
junga, vykdydama savo in
ternacionalinę pareigą, sutei
kė pagalbą lietuvių tautai. 
Savo aktyviais diplomati
niais veiksmais ji sutramdė 
fašistinės Vokietijos jėgas ir 
neleido pastarajai kištis į 
Lietuvoje vykstančius įvy
kius.

Darbo liaudies pergalė
Tokiomis sąlygomis Lietu

vos darbo žmonės, Komunis
tų partijos vadovaujami, nu
vertė fašistinę diktatūrą ir 
taikiu būdu paėmė valdžią į 
savo rankas. Tomis reikš
mingomis dienomis lietuvių 
liaudis pasirinko vienintelį 
tikrą kelią į šviesų gyveni
mą—socializmo kelią.

Liaudies seimas, kuris bu
vo išrinktas dalyvaujant vi
siems gyventojams, 1940 
metų liepos 21 dieną paskel
bė Lietuvą socialistine res
publika. Vykdydamas darbo 
žmonių valią, Liaudies sei
mas priėmė Deklaraciją apie 
savanorišką Lietuvos įstoji
mą į TSRS.

1940 metų rugpjūčio 3-ąją 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos sesija priėmė Lietuvą į 
draugišką tarybinių tautų- 
šeimą. Mūsų Tėvynė tapo ly
giateise, suverenia galingos 
Tarybų Sąjungos—Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
jungos—respublika.

Komunistų partijai vado
vaujant, prasidėjo esminiai 
socialistiniai pertvarkymai 
visose valstybinio ir visuo
meninio gyvenimo srityse.

(Bus daugiau)

Kaunooritaristai koncertuoia Kansuke. V. Gulmano nuotr.

Dėst. J. Rimkevičius su savo gitaristais repetuoja namie.
V. Gulmano nuotr.

Vilniaus Sporto rūmuose įvyko Lietuvos TSR mokytojų 
ketvirtasis suvažiavimas. Jame išrinkti delegatai į TSRS 
mokytojų III suvažiavimą. Iš kairės į dešinę: Pakruojo vi
durinės mokyklos mokytoja R. Karpavičienė, Panevėžio ki
neskopų gamyklos “Ekranas” direktorius LTSR Aukšriau- 
siosios Tarybos deputatas V. Navickas, Kapsuko rajono 
Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos pionierių vadovė B. 
Anuškevičiūtė, LTSR nusipelniusi dėstytoja rietaviškė A. 
Andrijauskienė. A. Palionio nuotr.

Gitara-romantiškas instru
mentas. Ilgą laiką buvęs pa
plitęs tik liaudyje, praėjusia
me šimtmetyje iškopė į di
džiosios Muzikos estradą, 
sėkmingai konkuruodamas 
su visų pripažintais instru
mentais, kaip smuikas, vio
lončelė ir k. t. Žymūs praei
ties kompozitoriai, kaip Fr. 
Šubertas, N. Paganinis, K. 
M. Vėberis, M. Glinka, A. 
Varlamovas ir kt. buvo taip 
pat ir puikūs gitaristai. Na, o 
tokie šio instrumento virtuo
zai, kaip vilnietis M. Soko
lovskis (1818-1883), A. Sego
via, V. Ivanovas-Kramskojus 
ir kt. gitaros meną iškėlė į 
dideles aukštumas.

Ar turi gitara ateitį? Gali
ma drąsiai atsakyti, kaip 
taip. Pirmiausiai dėl to, kad 
tai yra vienas populiariausių 
instrumentų, turįs švelnų 
tembrą. Toliau, šis instru- 
pientas yra visiems prieina
mas. Nerasime nė vieno es
tradinės muzikos ansamblio, 
kur nebūtų gitarų.

Tokių ir panašių minčių ve
dimas dar pernai apsilankiau 
pas savo buvusį harmonijos 
dėstytoją, didelį gitaros me
no propagandistą ir žinovą J. 
Rimkevičių, pasiekusį to, 
kad Kauno aukštesniojoje J. 
Gruodžio muzikos mokykloje 
1973 m. rugsėjo 1 d. buvo 
atidaryta gitaros klasė.

J. Rimkevičiaus atkaklių 
pastangų dėka Vilniaus Rasų 
kapinėse prie M. K. Čiurlio
nio kapo buvo surasta žy
maus XIX amžiaus gitaristo 
Virtuozo M. Sokolovskio 
(1818-1883), gyvenusio Vil
niuje, amžino poilsio vieta.

Tačiau suteikime žodį pa
čiam maestro J. Rimkevičiui, 
su kuriuo keletą kartų buvau 
susitikęs ir kalbėjomės.

. M. Sokolovskis buvo neei
linė, šviesi asmenybė. Nors 
jis tiktai dalį jaunystės ir pa
skutinius gyvenimo metus 
praleido Vilniuje, bet mūsų 
miestą laikė savuoju, labai 
mėgo.

Garsas apie talentingą vil
nietį gitaristą ima sklįsti po 
Rusiją. Jis koncertuoja Vil
niuje, Maskvoje, Kijeve, Pe
terburge ir kitur, visur susi
laukdamas nepaprasto pasi
sekimo, tuo labiau, kad for
tepijono partiją atliko taip 
pat neeilinis muzikantas, bet 
busimasis virtuozas N. Ru- 
binšteinas.

M. Sokolovskis daug kon
certavo užsienyje. Vienoje 
jam buvo įteiktas pirmojo 
Europos gitaristo diplomas, 
vokiečių kritikas E. Etinge- 
ris Sokolovskį praminė gita
ros Baironu ir t. t.

Paskutinis koncertas įvyko

Peterburge 1877 metais, vi
sus sujaudinęs iki ašarų. 
Stipriai progresuojantis reu
matizmas privertė šį talen
tingą menininką atsisakyti 
koncertinės veiklos.

M. Sokolovskis mirė Vil
niuje 1883 m. gruodžio 25 d., 
nepagalvojęs, kad jo arti
miausias kaimynas bus didy
sis M. K. Čiurlionis.

Ant antkapio iškaltas užra
šas (lenkiškai):

Markas Sokolovskis
Garsus Europos gitaristas 

OOOOOOOOgOOOOOOOO

Maestro J. Rimkevičius 
nesitenkina vien darbu mo
kykloje. Kad jaunieji muzi
kantai būtų visad geroj for
moj, atostogų metu karts 
nuo karto susišaukia juos pas 
save į namus Kaune, Višins
kio gatvėje Nr. 42, kur pra
veda repeticijas. Iš tokių tik
rai gerų ir daug žadančių 
muzikantų reikalinga pami
nėti D. Anfimovą, A. Ratke- 
lį, J. Bražukaitę, R. Lukoše
vičių ir eilę kitų.

Jaunieji gitaristai leidžia ir 
savo leidinėlį “Skamba gita
ra,” tarnaujantį ir kaip mo
komąja priemone. Čia atsi
spindi kai kurie įvykiai, susi
ję su gitaros menu, susitiki
mai su žymiais gitaristais ir 
1.1.

Kauniečiai daug koncer
tuoja, visad apsilanko šio di
džiojo menininko tėviškėje 
prie Žitomiro (Ukraina), 
neaplenkia Kapsuko, pasiro
do Maskvos, Leningrado pa
dangėse, visur susilaudami 
šilto priėmimo. Jų intensyvi 
veikla teigiamai vertinama 
tiek respublikinėje tiek są
junginėje spaudoje.

Sėkmės Jums, mieli drau
gai! V. Gulmanas

1

Mamai
Pakvipo alyvos po langu, 
Ir obelys puošės baltai, 
Čiulbėjo paukšteliai 

padangėj,
Kada iš namų išvykai.

Ėjai per pasaulį klastingą, 
Ne kartą grūmojo audra, 
Ir laimės ne kartą tau stingo, 
Viliojo šviesi toluma.

Gyvenimą sunkų praėjus, 
Palinkus nuo metų naštos, 
Į tėviškę vėliai skubėjai 
Ieškoti jaunystės savos . . .

Čiulbėjo paukšteliai 
padangėj,

Ir obelys puošės baltai, 
Tau gimtojo namo palangėj 
Sugrįžo jaunystės sapnai.

Kęstutis Balčiūnas
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[Tęsinys iš praeito numerio]
Žinodamas gyventojų simpatijas Tarybų 

valdžiai ir tai, kad jie laukia sugrįžtančios 
Tarybinės Armijos, V. Brizgys bando ap
šmeižti Tarybų valdžios vykdytą žemės re
formą, eilinį kartą grasina gavusiems že
mės: „Ne vienas, valdydamas svetimą ju- 
domą ir nejudomą nuosavybę, nelaiko tai 
sau negarbe, nors tą nuosavybę jis gavo 
ne iš teisėto jos savininko".

Tačiau net akliausiai ignoruodamas tik
rovę, vyskupas negali nematyti tikrų Lie
tuvos liaudies simpatijų: „Tačiau ir jūs, 
mielas jaunime, jaučiate, kad ir pirmiau 
sėtoji, o bolševikų valdymo metu sustip
rinta bolševikiškoji sėkla kai kurių mūsų 
žmonių protuose ir gyvenime dar nėra su
naikinta. Pasitaiko gi asmenų, kurių. .. 
mintijimosi, net gyvenimo būdas pilnai ati
tinka bent pagrindinius bolševikų teorijų 
’dėsnius". Vyskupas Brizgys atvirai kviečia 
„naikinti tą sėklą".

Fašistams patyrus triuškinantį pralaimė
jimą prie Volgos, hitlerininkai ėmė dai
rytis patrankų mėsos savo karinei mašinai 
Užkišti. Okupantai Pabaltijo respublikose, 
vietinių buržuazinių nacionalistų padeda
mi, pradėjo organizuoti SS legionus. 1943 
metų pradžioje toks legionas buvo pradė
tas kurti ir Lietuvoje. Totalinės mobiliza
cijos rėmimo klausimu tarp Lietuvos ka
talikų bažnyčios vadovybės ir hitlerinių 
Okupantų atstovų vyko specialios derybos. 
Nacistai tarėsi su arkivyskupu J. Skvirec
ku ir vyskupu V. Brizgiu.

Kai Lietuvos liaudis, Komunistų partijos 
vadovaujama, sužlugdė okupantų planus ir 
nuo legiono kūrimo oficialiai buvo atsisa
kyta, pasirodė grupės nacionalistų jau ci
tuotas atsišaukimas „Tautiečiai". Tuo bur
žuaziniai nacionalistai tikėjosi pataisyti 
savo pašlijusias pozicijas okupantų akyse. 
Be eilinių šūkavimų apie ištikimybę fašis
tams, jie ragino tautiečius „atlikti įsiparei
gojimus kariuomenėje ir karines reikšmės 
darbe". Tarp 21 atsišaukimą pasirašiusio 
asmens buvo ir Kauno arkivyskupo met- 
ropolitJ pagalbininkas vyskupas .V. Briz
gys.

Bažnyčios vadovų tuometinę reakcinę 
veiklą akivaizdžiai demaskuoja išlikę ges
tapo dokumentai. Kas mėnesį vokiečių 
saugumo policijos ir SD būstinės Lietuvo
je skyriaus vedėjas ir referentas SS unter
šturmfiureris Paulius Miuleris siuntinėjo 
vyriausiajai ręicho saugumo valdybai Ber
lyne ataskaitas apie padėtį Lietuvoje. Ata
skaitoje už 1943 m. kovą gestapininkas, 
pastebėjęs, kad „mobilizacijos rezultatai 
buvo katastrofiški ir vidutiniškai sudarė 
5—10 proc. pašauktųjų į tikrinimą", gerai 
įvertino „protingų lietuvių žygius bevil
tiškai padėčiai ištaisyti". V. Brizgio pasi
rašytą atsišaukimą gestapas vertina kaip 
„pirmą teigiamą atsišaukimą". •

Ataskaitos skyriuje „Bažnyčia" SS un
teršturmfiureris P. Miuleris rašę: „Kad 
visomis mūsų žinioje esančiomis priemo
nėmis įveiktume dėl mobilizacijos susida
riusią viešosios nuomonės nuotaikų krizę, 
generalinis komisaras paprašė saugumo 
policiją tarpininkauti tarp jo ir aukštosios 
Kauno dvasininkijos. Šiandien vokiečių 
civilinė valdžia Lietuvoje supranta, kad 
netinka prieš bažnyčią imtis gąsdinimo po
litikos, o būtų geriau įtraukti ją į darbą 
vokiečių interesų naudai. Pasikalbėjus su 
arkivyskupu Skvirecku ir vyskupu Briz
giu, pavyko juos įjungti, kiek tai galima, 
į propagandinę akciją. .."

1943 m balandžio 30 d., ataskaitoje už 
balandžio mėnesį, tas pats P. Miuleris ra
portavo: „Ryšium su mobilizacija į dar
bus, dalinius ir pan., į propagandinę veik
lą buvo įtraukta ir katalikų bažnyčia. Ar
kivyskupas net paskelbė ganytojišką laiš
ką prieš bolševizmą, be to, vyskupas Briz
gys pasakė per radiją kalbą, kurioje ge
nerolo majoro Justo, Lietuvos apsauginės 
srities komendanto, pageidavimu kvietė 
stoti j vermachto statybos batalionus".

V. Brizgys kalbėjo per Kauno radiją 
1943 m. balandžio 1. d. Vėliau jo kalba 
buvo išspausdinta nacionalistų spaudoje. ' 
Brizgį gąsdino Tarybinės Armijos perga
lės, jis suprato, kad tarybiniai kariai pasi
ryžę sunaikinti fašizmą iki galo ir išva
duoti Europos tautas iš hitlerinės vergo
vės. Vyskupas su baime šaukė, kad „bol
ševikai nemano sustoti prie buvusių SSSR 
rubežių".

„Mes negalime likti nuošaliai dabar 
vykstančios didžiulės kovos, — rašė V. 
Brizgys. — Mes turime skirti tai kovai ne
mažą dalį mūsų jėgų, mūsų įtempto dar
bo vaisių. . "

Vyskupas Brizgys iki kaklo pasinėrė J 
agitacinį darbą okupantų naudai. Jo eks
celencija sakė prookupantiškus pamokslus, 
rašinėjo į nacionalistų spaudą, sakė kalbas 
per radiją ir net... leido plokšteles su sa
vo kalbomis. Archyve yra išlikęs Panevė
žio gebitskomisarui siųstas aplinkraštis, 
kaip panaudoti antibolševikinei propagan
dai siunčiamas keturias plokšteles, kurrų 
viena — su Brizgio kalbomis.

Toks pernelyg didelis vyskupo uolumas 
kėlė net buržuazinių nacionalistų pašaipą. 
Lietuvių nacionalistų partijos genęralinis 
sekretorius Z. Blynas, išgirdęs per radiją 
Brizgio kalbą, savo dienoraštyje rašė: 
„Matyt, vokiečiai taip paprašė vyskupėlį, 
kad jis negalėjo atsisakyti" (Vilkų ago
nija. „Švyturys", 1965, Nr. 16, p. 25).

Tačiau, kad vyskupą verčia būti uoliu, 
manė tik Z. Blynas. Nuo pirmos karo die
nos vyskupas V. Brizgys viską darė sąmo
ningai ir savo noru. Jo ištikimybė oku
pantams ir noras jiems dar labiau įsiteikti 
nesusvyravo nei po esesininkų organo „Das 
Švarce Kor" („Das schwarce Korps”) 1942 
m. rugpjūčio 20-ąją išspausdintos ciniškai 
atviros slavų ir Pabaltijo tautų ateities 
prognozės, nei tada, kai fašistai, įgyven
dindami savo planus, uždarė Vilniaus uni
versitetą ir išsiuntė į koncentracijos sto
vyklas žymiausius inteligentijos atstovus. 
Padlaižiaudamas okupantams, jis, matyt, 
tikėjosi įsiteikti visas fašistų niekšybes 
laiminusiam popiežiui Pijui XII, kad pa
galiau priartėtų taip išsvajota kardinolo 
mantija.

1943 m. pavasarį Kaune įvyko konferen
cija, prie kurios organizavimo daug prisi
dėjo Brizgys. Okupantai organizavo jos 
sušaukimą savais sumetimais, ir iš konfe
rencijos tribūnos tebeskambėjo raginimai 
remti hitlerininkus ir plačiau bendradar
biauti su jais. Šie raginimai kartojosi ir 
„Ateityje" paskelbtame grupės kolaboran
tų kreipimesi.

Gestapininkas P. Miuleris, rašydamas | 
Berlyną apie šią konferenciją, neužmiršo 
paminei!, kad joje „delegatais iš visos ša
lies buvo 17 dvasiškių. Vienas jų (Brizgys 
— red.) pasakė nepaprastai gerą ir pasise
kimą turėjusią kalbą, kuri iš dalies pasi
tarnavo vaisingai konferencijos eigai“.

O po kelių dienų — balandžio 30-ąją 
Kaune, jėzuitų vienuolyne, įvyko visos 
Lietuvos katalikij dvasininkijos „atstovų“ 
suvažiavimas, kurį taip pat faktiškai or
ganizavo hitlerinė karinė valdžia. Pa
grindiniu šio pageidavimo vykdytoju, aiš
ku, buvo vyskupas V. Brizgys. Suvažia
vime dalyvavo generolas majoras E. Jus
tas ir pirmasis generalinis tarėjas P. Kubi
liūnas. Iš tribūnos buvo pabrėžta, kad 
„šventa kunigų priedermė eiti išvien su 
didžiąja Vokietija, kovoti prieš priešą, 
slenkantį iš Rytų" (J. Aničas. Katalikiška
sis klerikaližmas Lietuvoje, p. 175).

SS unteršturmfiureris P. Miuleris ataskai
toje Berlynui, toje vietoje, kur rašoma 
apie V. Brizgį, su pasitenkinimu teigia, 
kad vyskupai leido persekioti dvasininkus, 
stojusius į antifašistinės kovos kelią: „Bau
džiamąsias priemones prieš atskirus dva
sininkus, žodžiu ar raštu pasisakiusius prieš 
mobilizacijos akciją, katalikų bažnyčia lai
ko visiškai pateisinamomis".

Lietuvos vyskupai buvo ne tik uolūs 
savo liaudies klaidintojai bei okupantų 
taikintojai. Jie aktyviai įsijungė į hitleri-' 
ninku okupuotų TSRS rajonų kolonizavi
mą. Buvo imta verbuoti kunigus darbui 
Rusijos misijose. Tačiau eiliniai dvasinin
kai nerodė entuziazmo.

1942 m. sausio 12 d. prie Kauno kuni
gų seminarijos buvo oficialiai įsteigtas 
Vatikano „Russicumo" filialas, steigėjų 
pavadintas „Institutum Russicum". Pagal 
nuostatus jo vyriausiuoju vadovu buvo 
Kauno arkivyskupas, tačiau faktiškai va
dovavo V. Brizgys.

Sudėtinė misijų Rusijoje veiklos dalis 
buvo darbas karo belaisvių tarpe. Visą va
dovavimą „religinei akcijai“ tarybinių 
karo belaisvių tarpe Kauno arkivyskupas 
oficialiai pavedė savo pagalbininkui vys
kupui V. Blizgiui (J. Aničas. Katalikiška
sis klerikalizmas Lietuvoje, p. 163).

Bažnytinės vyriausybės nurodymu oku
pacijos metais visose bažnyčiose būdavo 
rengiamos vadinamosios misijos. Jos pa
prastai būdavo paverčiamos antitarybinės 
propagandos renginiais. Sakyti pamokslus 
būdavo pavedama ypač reakcingai nusitei
kusiems kunigams. '

Vienas tokių buvo jėzuitas J. Bružikas. 
Šiam dvasininkui vyskupas Brizgys specia
liu raštu pavedė vadovauti pamaldoms, 
kurių paskirtis — „atsiteisti Dievo teisin
gumui už mūsų tautos nusikaltimus", su
prask už Tarybų valdžios įkūrimą.

Fašistų talkininkams teko krautis į la
gaminus prisiplėštas vertybes ir sprukti 
nuo liaudies rūstybės. 1944 m. rugpjūčio 
1-ąją iš Lietuvos su hitlerininkais pabėgo 
ir vyskupas V. Brizgys. Vėliau, jau Ame
rikos žemėje, Brizgys bandė skleisti vos 
ne legėndas apie bėgimą iš Lietuvos. Po
puliariausia paties vyskupo sumanyta ver
sija, kad hitlerininkai jį „jėga išvežę“ iš 
Lietuvos. Tą versiją platina ir klerikalų 
spauda.

Pronaciška V. Brizgio veikla bėgimu iš 
Lietuvos nepasibaigė, jis toliau bendradar
biavo su hitlerininkais.

1945 m. pradžioje fašistai jau Vokieti
joje buvo sudarę latvių ir estų „politinius 
tautinius komitetus". Jie turėjo vaidinti 
kartu neoficialių laikinųjų vyriausybių 
vaidmenį. Tačiau pagrindinis hitlerininkų 
tikslas buvo turėti paklusnius įrankius sa
vo politiniam žaidimui bei propagandai ir 
įlieti į irstančią fašistinę kariuomenę 
naujų jėgų iš Vokietijoje atsidūrusių pa
bėgėlių.

Buvo ruošiamas panašus ir lietuvių ko
mitetas. Jo buvimo vieta buvo pasirinkta 
šiaurės vakarinė Vokietijos sritis.

Bendradarbiavimas su nacistais, karo 
metais taip padėjęs V. Brizgiui kilti baž
nytinės hierarchijos laiptais ir'pelnęs Va
tikano palankumą, po Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos tapo nelabai prisimintinu 
nuopelnu. Tada vyskupas V. Brizgys ėmė 
rūpintis savo vardo reabilitavimu. Akty
viai į šią kampaniją įsijungė klerikalų 
spauda.

Buvo iš karto prisiminta istorija, kurią 
jau anksčiau skleidė buržuaziniai nacio
nalistai: kad V. Brizgys dar karo metais 
viename pamoksle pasmerkęs nacistų prie
mones prieš žydus. Apie tai tariamai „su 
pasitenkinimu“ pranešęs Londono radijas. 
Tačiau, matyt, gestapui geriau, negu Lon
dono radijui, 'buvo žinomas tikrasis V. 
Brizgio nusistatymas.

Gestapo skyriaus vedėjas ir referentas 
SS unteršturmfiureris P. Miuleris ataskai
toje vyriausiajai reicho saugumo valdybai 
Berlyne rašė:

„Priešo informacijos propaganda, buktai 
vyskupas Brizgvs 1942 m. spalio 12 d. 
Kauno įgulos bažnyčioje pasakęs pamoks
lą, kuriame pasmerkęs vokiečių elgimąsi 
su žydais ir lenkais ir kartu veikiančius 
lietuvių policijos tarnautojus, yra visiškai 
melaginpa

Savo pūsto dėka jis.turi gyventojų tar
pe svarią įtaką, ypač krikščioniškos de
mokratinės inteligentijos tarpe. Tačiau 
dvasiškijos yra nemėgstamas ir daugelio 
net neapkenčiamas. Bolševikų valdžios me
tais jis puikiai bendradarbiavo su įvairiais 
vokiečių organais ir savo laiku turėjo di
delių nuopelnų.... Vokiečių okupacijos 
metais gyventojai vertino jį kaip 
Vokietijos draugą".

Geresnės charakteristikos Brizgiui 
tapas ir negalėjo duoti.

Nusikalstamą vyskupo V. Brizgio 
lą demaskuoja ir JAV teisingumo

nų surinkti faktai. 1947 m. kovo 27-ąją 
Amerikos kaltinamoji komisija perdavė 
Niurnbergo tribunolui dokumentą ND-2849. 
Tai Kaune 1941 m. rugpjūčio 16 d. pa
ruoštas ir SIFO (saugumo policijos) bei 
SD (saugumo tarnybos) viršininko pasira
šytas raportas su grifu „visiškai slaptai".

Amerikiečiai Niurnbergo tribunole do
kumentą komentavo ir be kita ko buvo 

/ pasakyta: „16-as puslapis: „Baigiant pra
nešimą apie religinius dalykus, konstatuo
jama, kad vyskupas Brizgys uždraudė 
dvasininkams bet kuriuo būdu padėti žy
dams" („Tiesa", 1963 m. gruodžio 21 d.). 
Sis draudimas reiškė ne ką kitą, kaip ka
talikų bažnyčios hierarchijos visišką pri
tarimą okupantų ir jų pagalbininkų bur
žuazinių nacionalistų 'vykdytam žydų kil
mės piliečių naikinimui.

Tai buvo ne vienintelis Jungtinių Vals
tijų organų ir spaudos užsiminimas apie 
nusikalstamus vyskupo V. Brizgio darbus 
karo metais. Septintojo dešimtmečio pra
džioje JAV pasirodė amerikiečių publicis
to Čarlzo Aleno knyga „Nacistiniai kari
niai nusikaltėliai mūsų tarpe" (Charles 
Allen „Nazi war Criminals in our Midst"). 
Joje rašoma:

„1962 m. lapkričio 5 d. laikraštis „Niu- 
jork post" išspausdino nebūtus dalykus 
apie priverstinio darbo stovyklas Tarybų 
Sąjungoje. Pasak laikraščio, straipsnis bu- 

“vo parašytas Romoje, kai Vatikane posė
džiavo Visuotinis bažnyčios susirinkimas. 
Visas šias Rusijos vidaus istorijos smulk
menas parašė, pasak „Niujork post", ra
mus, profesoriškos išvaizdos 59 metų am
žiaus vyskupas Vincentas Brizgys, Čika
goje gyvenąs Lietuvos „tremtinys", kuris 
buvo susirinkimo delegatas.

Vyskupas yra karinis nusikaltėlis, o ne 
„tremtinys". Nacistams okupavus Lietuvą, 
Brizgys katalikų kunigas, tuoj susiejo sa
vo likimą su vokiečiais".

Šiandien vyskupo V. Brizgio straipsniuo
se (dažnuose įvairiuose klerikaliniuose 
emigrantų leidiniuose), pamoksluose, au
tobiografijose karo periodo tarsi nebuvo.

Į „keliaujančią jo ekscelenciją" dauguma 
JAV ir kitų užjūrio lietuvių žiūri atsargiai 
— vyskupo kelionių tikslai, kalbų pobū
dis pernelyg v ryškiai kalba apie jo ryšius 
su * mergos slaptosiomis tarnybomis (tas 
Jungtiniu v«lstiįų gyvenime — ne naujie
na).

Ne veltui net nacionalistinėj^ spaudoje 
galima perskaityti: „Vyskupas V. Brizgys 
dažnai mėgsta pakalbėti kitiems apie pat
riotizmą, lietuvybės išlaikymą, bet savo 
darbais rodo, kad jam pačiam tai visai 
nesvarbu. Jam pačiam, matyt, yra daug 
svarbiau įtikti savo vyresnybei, prisitaikyti 
ir žemai nbsilenkti su visu savo puošniu 
vyskupišku apdaru, nes jis žino, kad lie
tuvių reikalus gindamas karjeros nepada
rysi ir kardinolo skrybėlės negausi. Tad 
vyskupas v^rizgys, nors viena kita proga, 
apie lietuvybę papamokslininkaudamas ir 
pasėdėdamas už stalo garbės komitętę, po 
to nugarą atgręžęs į lietuvius eina savo 
keliu, kur tikisi rasti didesnės naudos. Tai 
turėtų visi lietuviai įsidėmėti".

Emigrantų (net buržuazinių) spaudoje dėl 
Brizgio asmenybės vyksta karšta polemika. 
Blaivesnieji, prisiminę, kad vyskupo pa
vardė įtraukta į JAV imigracijos ir natū
ralizacijos tarnybos' sudarytą „Sąrašą as
menų, gyvenančių Jungtinėse Valstijose ir 
kaltinamų kariniais nusikaltimais", siūlo 
laikytis nuo jo atokiau. Kiti, įsisavinę prin
cipą „mano priešo priešas — mano drau
gas", jį atkakliai ginai

Ir kaip jo neginti: tokių, kaip Vincen
tas Brizgys, tiesiogiai ir netiesiogiai susi
tepusių Lietuvos liaudies krauju, Jungtinė
se Valstijose slepiasi dešimtys, šimtai. Jie 
ir bijo, kad nebūtų pajudintas visas nacis
tinių kolaborantų lizdas.

‘V. Brizgio gynėjai teigia,*kad „visas jo 
gyvenimas paaukotas dievui ir Lietuvai". 
Tačiau pats, vyskupas neaukojo savo gy
venimo nei tam, nei tam. Už jo dievobai
mingų' žodžių visuomet slėpėsi melas, už 
pseudopatriotinių frazių — tarnavimas 
Lietuvos liaudies priešams.

Vyskupo V. Brizgio gyvenimas buvę 
dedikuotas nacionalizmui ir išnaudotojų 
visuomenei. Klasinių interesų vardan jis 
aukoja nacionalinius, beje, kaip ir visi 
buržuaziniai nacionalistai. Po vyskupo 
mantija slepiasi kruvinas hitlerininkų tar
nas. ■

Brizgys ir jo gynėjai nenori prisiminti 
praeities. Tačiau Lietuvos liaudis ■> : už
miršti negali. Tie, kurie, šiandien r dedasi 
šventuoliais, vakar laimino budelius. Jie 
padėjo nacistiniams žudikams. Jie pažy
mėti brolžudišku ženklu, jo. ir laikas Uk 
trinti negali.

Mano tėvynė
Kur Nemuno vilnys banguoja, 
Sruvena Šešupė rami, 
Ten mylimą dainų dainuoja, 
Kai teka vakarė žvaigždė.

Ten rytų gegutė kukuoja, 
Padangėj škarden vyturys, 
Ten tiesiųjų vagų artojas, 
Pakilęs, aukšti išvarys.

Ten žydi bijūnai daržely,
Ten kvepia žiedai jazminų, 
Ten beržas palinkęs prie kelio, 
Lyg sargas jaunystės dienų . . .
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Odesa žymus kultūros, mokslo centras 
ir lietuvių k«riti nine veikla

A. GUCIŪNIETIS
M. RYLIŠKYTĖ

Carinės priespaudos laikais 
Odesa buvo tolimas Pietų 
Rusijos miestas, žinomas, 
kaip trėmimo vieta pažangių
jų žmonių.

Odesoje tremtyje 1823- 
1824 m. gyveno įžymusis ru
sų rašytojas A. Puškinas. 
Čia jis parašė pirmų dalį ro
mano “Eugenijus Oneginas,” 
“Čigonas” ir kitus kūrinius.

Rašytojas A. Mickevičius, 
kaip tremtinys 1825 m. žie
mų, sušalęs, apšarmojęs, tris 
savaites važiavo rogėmis, iš 
Peterburgo į ištrėmimo vietų 
Odesų. Čia įvairiais laikais 
gyveno rašytojai: N. Goge
lis, M. Gorkis, A. Kuprin, 
M. Eminesku, dekabristai P. 
Pestelis, broliai S. ir M. Mu
ravjovai-Apaštalai ir kiti.

Odesoje taipgi gyveno ir 
dirbo įžymūs mokslininkai: I. 
Mečnikovas, D. Mendelieje- 
vas, I. Sečenovas ir V. Fila
tovas.

Pas odesiečius Ryliškius 
1915 m. svečiavosi lietuvių 
žymusis proletarinis poetas 
Julius Janonis ir kiti pažan
gieji. Odesoje nuo 1865 m. 
veikė universitetas su 6 fa
kultetais, kur sėmė moksli
nes žinias ir lietuviai.

Neatpažįstamai išaugo, pa
gražėjo, pasikeitė Odesa po 
Didžiojo Tėvynės karo. Da
bar Odesa yra Ukrainos žy
mus kultūros ir mokslo cen
tras.

Šiame mieste 1975 m. bu
vo 16 aukštųjų mokyklų su 
85 tūkstančiais studentų, 36 
specialios vidurinės mokyk
los su 45 tūkstančiais moks
leivių, 1200 bendro lavinimo 
mokyklų, daug kitų kultūros 
ir mokslo įstaigų.

Odesoje dabar gyvena dau
giau kaip milijonas gyvento
ju.

Lietuvių kultūrinė veikla
Odesiečiai lietuviai, meno 

ir dainos mylėtojai 1906 
m. įsteigė lietuvių kultūrinę 
draugijų “Rūta,” kuri gyveno 
iki 1918 m.

Ši draugija turėjo Odesoje 
salę ir 8 kambarius, kur, 
rengdavo vaidinimus, kon
certus, paskaitas, vakarinius 
bendro lavinimo kursus dar
bininkams ir kitas kultūrines

Rusų rašytojas A. Puškinas 1823-1824 metų Odesos tremti
nys. X

priemones.
Buvo vaidinimai: Ketura

kio “Amerika pirtyje,” P. 
Rutkovskio “Audra giedro
je,” G. Lansbergio “Blinda 
svieto lygintojas” M. Šikšnio 
“Pilėnų kunigaikštis” J. Ja- 
siukaičio “Alkani žmonės” ir; 
kiti.

“Rūtos” draugijos veikloje 
dalyvavo: J. Avižonis, D. 
Blynas, P. Druskis, J. Lat- 
vaitė, K. Lomsargis, N. Lu- 
kavičius, J. Mėlis, P. Paršai- 
tis, A. Rymas, J. Ryliškis, 
V. Ruokis, K. ir M. Šleževi- 
čiai, M. Tijūnaitė, E. Urbo
naitė, J. ir D. Vizgirdai, P. 
Žiurkevičius, A. Žostautienė 
ir kiti. “Rūtos” draugijos pir
mininkais buvo A. Gricevi- 
čius, L. Žemaitis ir kiti.

Chore vedėju buvo studen
tas Z. Žemaitis.

Nauja kultūrinė veikla
1918 m. daug lietuvių išva

žiavo į Lietuvų, Maskvų ir

Ten mano gimtoji pirkelė,
Ten mano jaunystės dalia, 
Ten mano gimtoji šalelė, 
Ten mano brangi Lietuva!

Kęstutis Balčiūnas

kitur, tai vietoje kultūrinės 
draugijos “Rūtos” prie mies
to internacionalinio kultūros 
klubo buvo įsteigta nauja lie
tuvių kultūrinė sekcija. Jų 
organizavo seni Odesos ko
munistai: Algirdas Diria, 
Kasakauskas, Mašiotas, Vik
torija Rūkaitė, Pakajovas, 
Smaižys, Pr. Vedrinskas, J. 
Vizgirdas ir kiti, kurių dau
guma jau mirę.

Lietuvių kultūrinėje sekci
joje iki 1929 m. veikė choras, 
dramos ratelis ir lietuvių kal
bos mokykla, kurios vedėja 
buvo Emilija Ryliškytė. Dra-

mos rateliui vadovavo Kasa
kauskas, o visos sekcijos ir 
choro Vedėju buvo J. Vizgir
das.

Sekcija rengdavo socialis
tinio turinio paskaitas, pra
nešimus, lietuviškus spek
taklius, choro koncertus, 
leisdavo sieninius laikraš
čius, dažnai organizuodavo 
ekskursijas su dainomis ir 
tautiniais šokiais.

Lietuvių mokykla turėjo 
gražų tikslų: išmokyti visus 
Odesos lietuvius, kad neliktų 
nė vieno tautiečio nemokan
čio lietuviškai kalbėti, skai
tyti ir rašyti.

Chore dainavo ir saviveik-

loję dalyvavo: Marija Kairy
tė, Petras Kairys, Aleksand
ras Macevičius, broliai Mali
nauskai, Petras Palaitis, Ona 
Paškevičiūtė, Antanas Rū
kas, seserys Ona ir Emilija 
Ryličkytės, Jonas Ryliškis, 
Juzė Saplytė, Elena Urbona
vičiūtė, Marija Žėkaitė ir 
daug kitų. t

Odesiečiai lietuviai susibū
rę į kultūrinę draugijų, sek
cijų, tais laikais, nuveikė di
delį kultūrinį darbų, nes savo 
spektakliais ir grųžiomis dai
nomis ugdė tautų draugystę, 
meilę dainai, kėlė kilnesnius 
jausmus, mokino ir švietė 
darbininkus.

Garsusis Lietuvos paukštynas 
ir jo darbuotojai

Odesos akademinis opęros ir baleto teatrai

Po 20-30 tūkstančių kilo
gramų vištienos kasdien pa
tiekia Tarybų Lietuvos sosti
nės ir kitų miestų gyvento
jams Vilniaus paukštynas.— 
respublikos mėsinės pramo
ninės paukštininkystės pir
magimis. Šios žemės ūkio 
įmonės kertinis akmuo buvo 
padėtas 1964 metais. Jų sta
tyti ir įrengti padėjo 126 ša
lies įmonės ir organizacijos. 
Daugiau kaip prieš dešimtį 
metų paukštynas išsiuntė 
parduotuvėms pirmuosius 
viščiukus. ,

Dabar paukštyne augina
mų mėsinių vištų veisle “Bal- 
tikap4” ir vilniečių paukšti- 
ninkų patirtimi domisi ge
riausi šalies specialistai ir 
gamybininkai. Čia dažnai 
lankosi įvairių sąjunginių 
respublikų paukštynų dar
buotojai, atvažiuoja užsienie
čių. TSRS Liaudies ūkio pa
siekimų parodoje Maskvoje 
įrengta graži Vilniaus paukš
tyno ekspozicija. Šios paro
dos medalius jau yra pelnę 
daugiau kaip šimtas įmonės 
pirmūnų. Paukštynas premi
juotas penkiais automobi
liais, o paukštininkės S. Ci- 
bulskienė ir J. Zinkevičienė 
bei paukštyno direktorius J. 
Girčys gavo nemokamai 
automobilius “Moskvič-412.” 
Per trumpų įmonės gyvavi
mo laikų 78 paukštininkai ap
dovanoti TSRS ordinais ir 
medaliais. 1975 metais 
paukštynas iškovojo komu
nistinio darbo įmonės vardų.

Gera žmonėms dirbti pra

moniniame paukštyne. Dar
bai mechanizuoti, mėnesinis 
darbininko uždarbis pernai 
siekė 220 rublių. Pastatyti 
penki daugiaaukščiai gyve
namieji namai, kuriuose ge
rus su visais patogumais bu
tus gavo visi įmonės darbuo
tojai. Be kelialapių į poilsio 
namus ir sanatorijas, kurie 
darbininkams duodami ne
mokamai, dažnai organizuo
jamos ekskursijos lėktuvais į 
tolimiausius šalies kampe
lius. Paukštininkai jau pabu
vojo prie Baikalo, Murmans
ko, Samarkande, Volgogra
de. Keliasdešimt darbininkų 
buvo išvykę su turistiniais 
kelialapiais į užsienį. Paukš
tyno darbuotojų vaikų darže
lis ne kartų pelnė geriausiojo 
vardų šalyje. Įmonės valgyk
la taip pat sųjunginės apžiū
ros nugalėtoja.

Vilniaus paukštininkai šie
met numato pagaminti 500 
tonų paukštienos daugiau ne
gu pernai, išauginti ne ma
žiau kaip pusketvirto milijo
no broilerių. Per pirmuosius 
dvejus dešimtojo penkmečio 
metus jie pardavė miesto gy
ventojams 10 milijonų kilo
gramų paukštienos, o per li
kusius trejus metus numato 
realizuoti dar 20 milijonų.

— Pradėjome paukštyno 
rekonstrukcijų,—pasakoja jo 
direktorius, LTSR nusipel
nęs žemės ūkio darbuotojas. 
Lenino ordininkas J. Girčys.

Jų atlikus, penkmečio pa
baigoje išauginsime mėsinių 
viščiukų dvigubai daugiau.

Iz. Šimelionis
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Motinos dorybė
A. LIEPSNOMS

A. Liepsnonio motina. Mirė nesulaukusi fašistų kalinamo 
sūnaus. Laukė 5 metus.

Ji visus rudenius pravaikš- 
čiodavo basa. Kur ji beeida
vo, ją pasitikdavo lakštingala 
su savo giesme. Deja, paukš
telio posmelis jai ant stalo 
nepadėdavo duonos kąsnelio. 
Nepadėdavo. Va ji bėgo, plu
šo. Visame valsčiuje aidėjo:

— Geriausia rugių plovė
ja !

Ir štai 1921 m. vasarą dvi
račiu užsuko brolis—poetas 
F. Kirša. Jis man atvežė 
apie 20 knygelių. Tai eilėraš
čiai, apsakymai ir patarimai 
apie ligas. Motina, pamačiusi 
svečią,—sušvito. Paklojo 
stalą. Padėjo savo didžiausią 
turtą: stiklinę medaus, arba
tą. Kai poetas vasarą atva
žiuodavo į savo tėviškę, jam 
nunešdavo uogų. Bet jai nea
teidavo į galvą, iš brolio pa
prašyti lito. Rodos, apsiprato 
su vargais vargeliais. Bet jai 
užgriuvo bėdos dėl manęs. 
Lankiau Zarasų gimnaziją. 
1930 m. vasaris. Vieną dieną 
išgirdau:

— Apie tave pateikė me
džiagą policijai.

Nesimiega. Net vadovėlis 
krenta iš rankų. Laukiau 
arešto. Siautė pūga. Pama
čiau motiną. Sušalusi, susty- 
rusi. Akys liūdnos. Visa su
krėsta lyg nuo perkūno 
trenksmo:

— Mane sulaikė kunigas 
Steponavičius. Tave direkto
rius. Įsakė: botkočiu išmušti 
iš galvos visas politikas!

Niekad ji su rykšte nesi
švaistė. Ir štai “pamokė.” 
Bet jos pūslėta, gyslota ran
ka nesusigundė. Gerai žino
jo: motinoškos rankos skir
tos gėlėms sodinti, o ne pa
galiu švaistytis. ,

Ji užkliuvo ir kitam gany
tojui. Sį sykį kapelionui A. 
Kripaičiui. 1932 m. gegužis. 
Labai saulėta diena. Jis pasi
šaukė mane:

— Tai kodėl prieš kuni
gus?

— Turtuolius remia!
— Nejaugi motina nebara, 

kad su bažnyčia piktuoju?
— Ji manęs nevaržo!
— Ar, tamsi!
— Sviesi, kaip žiburėlis!
Tai tas pats Kripaitis, kuri 

vėliau Guzevičius “Sąmoks
le” pavaizdavo. Na kaip jis 
1925 m. kapelionaudamas kė
sinosi savo purvinais nagais i 
jaunas sielas . . .

Po tokio konflikto su dva
siškiu susitikau su buvusia 
politkaline F. Saltuperyte. Iš 
jos gaudavau Lenino, filosofo 
Fingerto, ekonomisto Leont
jevo raštus. Spausdinausi 
“Laisvėje” A. Badaičio var
du. Nes Lietuvoje prieš ma
ne su raudonu peištuku užsi
mojo cenzorius. Va pogrindi
ni nkę paprašiau:

— Pasiųsk mano rankraš
čius “Balsui.”

Pasiuntė. Parašiau apie 
motiną. Na: “Klebonas Ma
zūra žiemą iš našlės Kukan- 
kienės kalėdodamas paėmė 

paskutinius penkis litus. Dėl 
jų ji nemažai išliejo prakai
to.” Kitame rašinyje primi
niau, kaip Zarasų aukštesnė
je komercijos mokykloje A. 
Kripaitis persekioja kovin- 
giau nusiteikusius mokslei
vius.Pridėjau du eilėraščius. 
Pasirašiau—Julius Dainonis. 
Tai buvo pirmas mano žings
nis i slaptą spaudą.

Naktį vėlai grįždavau iš 
susitikimo su revoliucionie
riais. Motina matė, kaip vė
liavoje, uždengęs langą,— 
piešiu šūkį. Skaitau raštus, 
už kuriuos gresia grotos, 
grandinės. O motušė—nė žo
džio man. Tyli kaip akmuo. 
Tik kartais su ašaromis nu
byra:

— Sūneli, suims . . .
Ir vis stebiuos jos sąžinin

gumu. Svetimo—nė šiaudo. 
Pasiskolina degtukus. Ati
duoda. Ir štai 1930 m. birželį 
jai pasakiau:

— Pas mus iš Kauno už
suks Antanas Venclova, 
Cvirka. Kaip juos priimsi?

— Pieneliu! Pieneliu! Rū
pia duonele.

Svečiai atvyko į Zarasus. 
Ariau. Negalėjau jų į šiaudi
nę pastogę atlydėti.

Ir šiandien širdį skauda, 
kad P. Cvirka negalėjo susi
pažinti su mano motuše, pa
justi jos nuoširdumą. Aplan
kęs ją—neiškentęs nepavaiz
davęs novelėje jos vargų, jos 
mėlynų akių, lieso veido, 
šviesaus žvilgsnio. Neišken
tęs. Nūnai tiek esu laimin
gas, kad mano laiškeliai P. 
Cvirkai, Kauno rašytojams jį 
atvedė į ežerų krašto padan
gę. Štai kodėl, kai tik su
griaudėjo hitlerininkų šūviai 
viršum Kauno,—jis atvyko į 
Zarasus. Čia jis nuo 1930 m. 
turėjo didelius savo talento 
gerbėjus. Jei ne Zarasai, ka
žin ar Cvirka, kaip ir V. 
Montvila,—nebūtų pakliuvęs 
į budelių purvinus nagus. 
Prieš savo areštą su Cvirka 
1933 m. rugpjūtį šnekėjau 
Palangoje. Čia burmistravo 
J. Šliūpas. Jis mane įdarbino 
vasarai. Siųsdavau per J. 
Kaškaitį iš pajūrio kūrinius 
“Laisvei.”

Grįžau į tėviškę. Neradau 
L. Mėlynio. Jį įtraukiau į po
grindį. Jis jau buvo už grotų. 
Jis Antalieptę, Dusetas ir 
mano gimtųjų Degučių kam
pelį sėte užsėjo atsišauki
mais, knygelėmis. Naktį lyg 
gaisras sužėruodavo jo paka
bintos vėliavos. Mūšyje su 
fašistais kaimo jaunuolis tie
siog gimte atgimė.

Tautininkai ir dėl manęs 
nedelsė. Sekė ir kaime. Štai 
du piktadariai pagrobė slap
tą, vėliavą. Ją gyniau. Su 
kuo? Su motuše. Bet ją par
trenkė. Tą dieną mane suė
mė. Nuovados viršininkas 
Pumputis sugriaudėjo: 
“Išeik.” Motina lyg kareivis 
nuo kulkos parkrito. Bet aš 
jau negalėjau prie jos prieiti, 

pakelti. Pamačiau ją po dvie
jų savaičių. Ji suakmenėjusi 
į mane žiūrėjo pro vielų tink
lą. Dabar jau aš jai buvau 
kalinys . . .

Nutrenkė po mėnesio į 
Uteną. 1934 m. sausis. Prieš 
mane stovėjo motušė apsnig
ta, išbalusi, sielvartingomis 
akimis. Daugiau jos nepama
čiau. Jai ir sesėms iš už gro
tų parašiau apie 140 laiškų. 
Guodžiau. O motušė visus 
savo takelius lyg jūroje pa
skandino sūriose ašarose. Ir 
štai jau buvau KSDK. 1938 
m. vasarį gavau telegramą: 
“Mama silpna.” Teleido para
šyti vieną laišką per dvi sa
vaites. Paprašiau valdininko: 
“Beviltiškai serga motina. 
Leiskite kas savaitę ją pa
guosti.” Leido. Bet tik kelis 
sykius.

1938.IV.3 mirė. Tesulau
kusi 58 m. Rodos, dėl jos ap
siverkė mūrai, tarp kurių lei
dau tamsias dieneles. Svajo
jau: “Grįšiu. Žemai jai nusi
lenksiu už ašaras, už var
gus.” Deja. Ir beliko supo- 
smuoti eilėraštį “Mečios aša
ros.” Pasirašiau: A. Liepsno
ms. 1938 m. gegužį slaptai 
pasiunčiau Kauno pogrindi
ninkams. O jie—“Laisvei.” 
R. Mizara atspausdino. Bet 
nubraukė parašą. Jis neat
spėjo—autorius—tai A. Ba-

s ĮVAIRIOS ŽINIOS
ATLIKO PASKIRTĄ 
MISIJĄ IR
LAIMINGAI SUGRĮŽO

Kaip žinoma, kosmonautai 
baltarusis Pyotr Klimuk ir 
lenkas Moroslaw Hierma- 
szewski buvo iš erdvėlaivio 
30 persėdę į stotį-laboratori- 
ją Saliut 6, ten kelias dienas 
su jau stotyje veikiančiais ta
rybiniais kosmonautais Vla
dimir Kovalyonok ir^ Alexan
der Ivanchekov praveda tam 
tikras paskirtas studijas ir 
liepos 5 dieną laimingai su
grįžo Žemėn. Jų misija laiko
ma pavykusia visu šimtu 
procentų.

Dabar taipgi paaiški, kad 
Tarybų Sąjungoje panašiam 
žygiui yra ruošiami kosmo
nautai iš Čekoslovakijos, Ry
tų Vokietijos ir Kubos. Tas 
parodo, kaip smarkiai erdvės 
studijavimas virsta tikrai 
tarptautine fenomeną.

LABAI SĖKMINGAS 
SUVAŽIAVIMAS

Portland, Ore. — Prieš ke
lias dienas čia buvo atlaiky
tas bene tik seniausios, o tik
rai didžiausios Amerikos juo
dųjų žmonių organizacijos— 
Nacionalio Susivienijimo už 
Spalvotus Žmones (National 
Association for The Ad
vancement of Colored Peo
ple), suvažiavimas. Tai buvo 
nepaprastai entuziastiškas 
suvažiavimas. Jame dalyva
vo apie 2,000 delegatų iš visų 
šalies kampų.

Susivienijimo vadovybė 
suvažiavimui su pasididžiavi
mu pranešė, kad šiuo laiku 
jis yra labai paveiklėjęs, žy
miai paaugo narių skaičiumi. 
Paskutiniais keleriais metais 
Susivienijimo narių skaičius 
pakilo nuo 300,000 narių iki 
450,000.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
SUDARĖ VYRIAUSYBĘ

San Marino. — Krikščio
nių Demokratų Partijai ne
pavykus sudaryti naują San 
Marino Respublikos vyriau
sybę, ją sudarė Komunistų 
Partija. Ji yra kairiųjų jėgų 
koalicinė vyriausybė.

San Marino yra seniausia 
respublika pasaulyje. Ji bene 
tik bus ir mažiausia respubli
ka pasaulyje. Ji teturi apie 
20,000 gyventojų ir teužima 
24 ketvirtainių mylių žemės 
plotą! f 

daitis, bendradarbiavęs 
“Laisvėje” nuo 1930 ųi. Ma
tyt manė: paskelbs parašą— 
pakenks politkaliniui. Be pa
vardės atspausdino ir eilė
raštį “Čigonė.” Šį kūrinį pa
rašiau 1937 m. forte, būda
mas kartu su M. Šumaus- 
ku . . .

Ji mane nustebino. Byloje 
radau: “Apie savo sūnų paro
dymus duoti atsisakau.” Nu
stebau. Nes jos neperspėjau: 
“Kai klausinės policija apie 
mane, nieko nesakyk.” O 
motušė, nežinodama konspi
racijos, pasielgė kaip pridera 
eilgtis priešo akivaizdoje. Ji 
nustebino ir savo poetiniu 
paskutiniu žodžiu: “Sūneli, 
skraidyk aukštai, aukštai. 
Su aru padangėje.”

Rodos, ir dabar ją matau. 
Na basa grįžta iš laukų. Grįž
ta su pėda ant peties. Varpos 
dar neprinokusios. Ji jas lyg 
vilnas kirpo. Krosnyje džio
vino. Kepė duoną. Pyko ant 
saulės, kodėl ji greičiau tų 
grūdų neprinokino . . .

Kalėdamas patyriau moti
nų dorybę. Jos lankė sūnus, 
dukras, praradusias vasaras, 
miško ošimą, paukščių čiul
besį. Nešė prie geležinių var
tų paskutinį kąsnį. Bėrė per 
pasimatymą' pro vielų tinklą 
žodelius, įtaigius kaip liau
dies giesmė.

ITALIJA JAU 41JRI 
PREZIDENTĄ

. Sandro Pertini
Roma. — Po ilgų ginčų ir 

net kelių balsavimų Italijos 
parlamentas pagaliau išrinko 
naują prezidentą, vietoje re
zignavusio krikščionio demo
krato Giovanni Leone. Juo 
yra socialistas Sandro Perti
ni, 81 metų amžiaus, buvęs 
ilgametis drąsus kovotojas 
prieš fašizmą. Už jį pagaliau 
balsavo ir krikščionys demo
kratai, ir komunistai.

MEKSIKOS TRIJŲ 
PARTIJŲ BENDRAS 
FRONTAS

Mexico City. — Meksikoje 
lokaliniai-municipaliniai rin
kimai įvyks ateinančiais 
(1979) metais. Jiems \ jau 
smarkiai ruošiasi kairiosios 
partijos. Jos jau sudarė 
tiems rinkimams bendrą 
frontą.

Apie tai praneša Komunis
tų Partijos generalinis sekre
torius Arnoldo Martinez, Re
voliucinės Socialistų Partijos 
sekr. Roberto Jaramillo ir 
Liaudies Socialistų Partijos 
sekr. Alejandro Gascon.

Bendromis pastangomis 
joms yra proga laimėti rinki
mus daugelyje miestų.

• Drezdeno Technikos uni
versiteto mokslininkai pritai
kė vegetacinį medžių daugi
nimo metodą. Tam reikalui 
jie panaudojo stambias ša
kas. Apdorotos specialiais 
stimuliatoriais šakos po 5 sa
vaičių išleidžia šaknis, o po 
3-4 mėnesių šaknų sistema 
sugeba savarankiškai maitin- 
ti naują augalą.

Atsisveikinus su Walteriu Brazausku
Po sunkios ir ilgos “Par

kinson” ligos, birželio 13 die
ną, sulaukęs 66 metus, jis 
mirė.

Walteris gimė 1911 m. Gil
bertsville, Mass. 1913 metais 
tėvai grįžo į Lietuvą ir išsi" 
vežė du mažus sūnūs Kazį, 
Charlie ir Walterį.

Lietuvoje pagyvenęs apie 
porą metų, tėvas mirė.

1914 m. prasidėjo 1-mas 
pasaulinis karas ir Lietuvai 
atneše daug vargo ir skurdo. 
Ypatingai buvo sunku ma
žiems vaikams be tėvo. Wal
teris pergyveno daug vargo 
ir nuoskriaudų. 1928 m. 17 
metų jaunuolis grįžta į savo 
gimtąją šalį Ameriką.

Tais metais ir Amerikoje 
buvo didelė bedarbė ir Wal
teris niekur negalėjo gauti 
darbo. Tik per vieną pažįsta-' 
mą lietuvį gavo darbą pas 
farmerį, kuris augino taba
ką. Kurį laiką ten padirbė
jęs, apsirgo plaučių liga džio
va ir pasidavė į džiovininkų 
sanatoriją. Gydėsi apie 4 me
tus.

Pasigydęs, apsigyveno 
Hartforde, Conn., ir įsitrau
kė į lietuvių progresyvį judė
jimą. Čia Walteris su kitais 
progresyviais lietuviais suor
ganizavo Laisvės chorą. Cho
ras įsigijo savo svetainę. 
Choras ir svetainė ir šian
dien tebegyvuoja.

Walteris Brazauskas buvo 
ne vien tik progresyvių lietu
vių judėjimo veikėjas. Jis 
buvo ir internacionalistas ir 
daug darbavo su kitų tautų 
darbo žmonėmis. Kada Hitle
rio gaujos užpuolė Tarybų 
Sąjungą ir Lietuvą, Walteris 
gyveno Hartforde. Ten įėjo į 
komitetą raudonarmiečiams 
ir tarybiniam partizanams 
remti. Walteris neabejojo 
kad hitlerinė Vokietija bus 
sutriuškinta.

Paskutinį sykį atsisveikinti 
su Walteriu į šermininę atėjo 
daug ir kitų tautų žmonių, su 
kuriais jis veikė.

Walteris per daug metų 
buvo “Laisvės” laikraščio va- 
jininkas ir rėmėjas. Gyven
damas toli nuo New Yorko, 
visada atvykdavo į “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimus.

Walteris suprato, kad be 
meno ir dainų progresyvis 
judėjimas būtų silpnas. Jis 
daug dirbo Hartfordo “Lais
vės” Chore. Choras važiuo
davo į kitas kolonijas dainuo
ti tarptautiniuose parengi
muose 1946 metais. Chicago- 
je buvo suruoštas Festivalis, 
kuris tęsėsi 7 dienas. Walte
ris su grupe dainininkų daly
vavo tame Festivalyje.

1959 metais Walteris susi
tuokė su Elena Navajava, 
gėra dainininke soliste ir pa
siėmė auginti posūnį Serge, 
kurio tėvas žuvo Antrajame 
pasauliniame kare. Išlydint 
Walterio palaikus į kapines, 
posūnis Serge Savitcheff su
sijaudinęs kalbėjo apie Wal- 
terj: “Man jis buvo labai ge
ras ir nuoširdus. Labai man 
gaila jo.”

1947 m. Brooklyne ląisvie- 
čiai įsigijo didelį namą—Li
berty Auditorium. Už kiek 
laiko Walteris buvo pakvies
tas atvykti ir užimti gaspa- 
doriaus (vedėjo) vietą.

Tais metais prasidėjo šal
tasis karas ir dipukų piketa- 
vimai. Walteriui sudarė daug 
vargo ir rūpesčio namą išlai
kyti. Kada auditorium buvo 
parduotas, Walteris gavo 
darbą namų prižiūrėtoju— 
superintendentu. 1965 me
tais Walteris su turistine 
grupe nuvyko į Tarybų Lie
tuvą pamatyti, kaip dabar 
žmonės gyvena ir kuria nau
ją gyvenimą. Pargrįžo labai 
patenkintas.

Elena ir Walteris sudarė 
sąlygas iš Lenkijos atvykti 
Elenos seseriai Zinaidai Na- 
vajavai Gryrkievich ir jos sū
nui Alek.

Tų pirmųjų dienų gyveni

mo Amerikoje Zinaida negali 
užmiršti. Kapinėse atsisvei
kindama su Walteriu, pasa
kė: “Ilsėkis, mielas švogeri ir 
geros širdies žmogau, tose 
gražiose lietuvių kapinėse. 
Tu, Walteri, buvai labai ge
ras, daug pagelbėja! mums 
įsikurti čia Amerikoje. Kol 
buvai sveikas, visuomet iš
tiesei širdingą pagalbos ran
ką. Bet ta pikta ir ilga Par
kinson liga tave nukankino.

Mes tavęs niekada neuž
miršime.”

Prieš susirgimą, Walteris 
gyveno Queens, New Yorke. 
Priklausė prie progresyvių 
organizacijų, buvo Laisvės 
Bendrovės Direktorius. Abu 
su žmona Elena dainavo 
Aido Chore.

New Yorke gyvendamas, 
Walteris įsigijo daug draugų. 
Jis buvo tykaus būdo, drau
giškas, mokėjo su visais 
draugiškai sugyventi.

Prieš 12 metų dirbdamas 
namų prižiurėtuoju, pradėjo 
rąnkų nevaldyti, pirštai tirp
ti, nebegalėjo dirbti. Pasida
vė į Bronx New Yorke ligoni
nę, ligoninėje prabuvo 3 sa
vaites, nieko nepagelbėjo, 
turėjo palikti darbą, turėjo 
grįžti atgal į Hartford, Conn.

Liga vis ėjo blogyn, buvo 
nuvežtas į Bostono ligoninę, 
padarė galvos operaciją, bet 
ir operacija nieko nepagelbė
jo, ir ėjo blogyn.

Žmonai Elenutei ir broliui 
Kaziui sudarė daug vargo ir 
rūpesčių.

Amerikos valdžia nežmo
niškai ilgiasi, skirdama bili
jonus dolerių karo reikalams, 
žudymui žmonių, bet mažai 
kreipia dėmesio į žmonių 
sveikatos reikalus, mažai 
skiria pinigų tyrimui tų bai
sių ligų. Kaip Parkinson ir 
ką. Bet ta pikta ir ilga Par- 
ninių ir gerų daktarų, bet 
darbo žmogui neprieinami. 
Tai ir mūsų draugas Waite-,, 
ris per daugelį metų turėjo^ 
kankintis. Paskutinius kelis 
metus buvo patalpintas į se- 
nelių-invalidų namus ir tuose 
namuose priežiūra buvo ne- 
geriausia.

Gavę pranešimą, kad drau
gas Walteris mirė, išskubė
jome į laidotuves, paskutinį 
sykį atsisveikinti su geru 
prieteliu ir nuoširdžiu darbo 
žmonių draugu.

Š ėdu vos “Užuovėja” ir jos Seimininkės.
Daug dailių, išmoningai įrengtų visuomeninio maitinimo 

įstaigų pastaraisiaisiais metais atidaryta įvairiuose Lietu
vos kampeliuose. Bet, kaip ir anksčiau, netrūksta lankyto
jų, ypač vasarą, Šeduvos “Užuovėjoje”—sename pakelės 
vėjiniame malūne, kuris bene pirmasis respublikoje buvo 
panaudotas “ne pagal paskirtį.”

A. Dilio nuotrauka

Pirmiausiai sustojome pas 
Onutę ir Kazį Brazauskus 
Berlin, Conn. Palaukę iki va
karo, kol bus atidaryta Giu- 
liuno-Sagarino Funeral 
Home, 247 Washington St., 
šermeninė tapo atidaryta 7 
v. v. ir greitai prisipildė pil
na žmonių.

Atsisveikinimą su Walte
riu pradėjo “Laisvės* choro 
vadovė su liūdna angliška 
daina. Richardas Janulis, ku
ris gerai pažinojo Walteri ir 
dirbo kartu choruose ir orga
nizacijose, kalbėjo angliškai, 
Nelė Ventienė paskaitė eilė
raštį.

Ir man teko pakalbėti ir 
“Laisvės” kolektyvo ir Aido 
Choro vardu išreikšti širdin
giausią užuojautą žmonai 
Elenutei, broliui Kaziui ir vi
siems giminėms-draugams. 
Užsidarius šermeninei, geras 
būrys giminių ir artimų 
draugų susirinkome pas Ele
ną vakarienės. Elena gyvena 
pas mūsų gerą draugę Liud- 
visę Butkevičienę. Nuoširdi 
laisvietė skundžiasi sveikata, 
mažai kur gali išeiti iš namų. 
Ji mus priėmė ir suteikė 
nakvynę.

Prieš 9 v. ryto pribuvome į 
šermeninę. Prieš išnešant 
Walterio palaikus, posūnis 
Serge Savitcheff pasakė 
jausmingą kalbą apie savo 
patėvį.

Walterio palaikai buvo iš
lydėti į Waterbury, Conn., 
Lietuvių kapines. Atlydėjo 
16 mašinų. Kapinėse pasku
tini kartą atsisveikinimo žodį 
tariau aš ir švogerka Zina.

Ant greitųjų perėjęs per 
tas gražias Lietuvių kapines, 
pažvelgiau į paminklus. Kiek 
daug pažįstamų pavardžių! 
Kiek gerų laisviečių ir Wal
terio gerų draugų guli tose 
kapinėse.

Palikę Walterį Brazauską 
amžinai ilsėtis, grįžome atgal 
į Hartfordo Laisvės Choro 

‘salę pietų, kuriuos paruošė 
choristai, Brazauskų drau
gai.

Elena Brazauskienė įteikė 
$100. Tai buvo Walterio pra
šymas, kad neužmirštų laik
raščio “Laisvės.” Ir kiti gi
minės Walterio prisiminimui 
prisidėjo su auka. Visiems 
nuoširdus ačiū.

Paul Venta
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“LAISVĖS” REIKALAI
Aukomis gavome nuo birželio 7 d. iki liepos 6 d. sekamai: 

Walterio Brazausko, Hartford, Conn, auka, mirusio
6/5, priduota žmonos Elenos, per N. Ventienę . . ,$100.00 

J. Smalenskas, Miami, Fla. <........................................100.00
F. J. S., Los Angeles, Cal., per A. Bernatienę..........100.00
Antanas, Byrąs, London, Ont., Canada........................ 50.00
Rušinskai, Miami, Fla., per V. Boviną ...................   .40.00
Peter I. Wizes, North Syracuse, N. Y., prisimini

mui motinos, Helen Vežienės, kuri mirė birželio 2 d. 30.00 
Joe Koll, Phoenix, Ariz., per M. Grager . s................. 25.00
J. ir A. Kodžiai, Lawrence, Mass., per Ks. Karosienę 25.00 
Pranas Bručas, Richmond Hill, N. Y.............................. 20.00
Leo ir Margaret Jakštas, Nesconset, N. Y.................... 20.00
M. Strižauskienė, Bridgeport, Conn., per A. Bimbą . .20.00 
Joseph Wanagas, Catskill, N. Y...................................... 15.00
Karolis Pechuls, Beaumont, Cal................... 11.00
Nellie Grigaliūnas, Watertown, Mass.................. 10.00
A. Visockienė, Kensington, Conn., per N. Ventienę . .10.00 
Rožė Klemka, Montreal, Que., Canada........................ 10.00
M. Arisonas, Bridgeport, Conn., per A. Bimba..........10.00
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn., per N. Ventienę . .10.00 
J. F. Grigai, Hudson, Mass....................... 10.00
Albina Volunges, Brooklyn, N. Y......................................5.00
Eva Gailiūnienė, Brooklyn, N. Y.......................................5.00
L. Balaika, Brooklyn, N. Y.................................................5.00
J. Slesoraitis, Binghamton, N. Y., per A. Žemaitienę .5.00 
Birutė Walins, Bridgewater, Conn., per A. Yakštis . . .5.00 
Mary Pikcilingis, Auburn, Ill............................................5.00
M. Buloth, Lawrence, Mass............................ 5.00
Ona Kučinskienė, Brooklyn, N. Y., per G. Waresoną . .5.00 
V. Rudinskas, La Salle, Que., Canada............................ 3.00
Jonas Vaičekauskas, Binghamton, N. Y...........................3.00
Titus Luksha, Hamilton, Ont., Canada............................ 3.00
M. Kapkevioius, Binghamton, N. Y., per J. Vaičekauską 2.00 
J.Knistautas,Montreal,Que..Canada,per P.Kisielienę . 11.00

* * *
Širdingai dėkojame

ADMINISTRACIJA

MIRUS

Margaret Cvirkienei 
Walter Brazauskui 
Uršulei Šilkienei

Mes, New Jersey valstijos, gyventojai reiškiame 
draugų šeimoms bei artimie-gilią užuojautą šių 

siems.
Anna Jamison
Mildred Stensler
Victor Becker 
Tessie Stočkus 
Adele-Felix Lupsevich

Bronė Ostopuk
Walter-Sophie Tylūnas
Mary Griciūnienė
Venera Roclaw
Ignas Bečis

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Augustas Kazlauskas
mirė

1969 m. liepos 16 d.
Negailestingoji mirtis iš gyvųjų tarpo išplėšė ma

no mylimą vyrą Augustą. Lyg paminklas stovi jo 
augintos eglės ir niekaip negaliu pamiršti kaip jis 
vaikštinėjo tais takais. Tos eglės primena man jo 
gražius darbus.

Lai jam būna ramu ilsėtis amžinai, o aš jo kapą\ 
lankysiu ir gėles sodinsiu kol mano širdis plaks ; 
krūtinėje.

MARY KAZLAUSKIENĖ-SAMETIS
Žmona

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Mary Lynn
1978 m. birželio 22 d.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Juoza
pui, dukrai Jennie Brown, sūnui John Kulber, se
selei Julia, broliui Tony, šešiems anūkams dviem 
posūniams, pus-seserei Onai Mainionienei ir vi
siems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje.

P. Juozapaitis 
P. Mačiukas 
N. Mačiukienė
N. Strolienė
A. Maldaikienė
V. Kumpan
A. Kumpan 
J. Kireihs
O. Kireilienė
J. Žemaitis
E. Žemaičių dukra 
A. Žemaitienė
J. Vaicekauskas 
U. Šimoliūnienė
F. Thomas
K. Thomas 
A. Pagiegala 
J. Slesoraitis

S. Baka
O. Baka
M. Mikalajūnienė
V. Mainonienė
M. Okulaitytė
A. Kazėnienė
J. Benevik
J. O. Baka
L. Mainionfenė
M. Sadauskienė
O. Kastrauckienė
S. Vaineikis
O. Wellus
P. F. Ivanovey
P. Žemaitienė
N. Judikaitienė
H. Pagiegalienė

San Francisco, Cal.
GABI JAUNUOLĖ

Margaret Hume
Margaret Hume, duktė 

Edward ir Janet Hume iš 
Atherton, Cal., ir podukra 
gerai žinomų ilgų metų vei
kėjų iš Lawrence, Mass., Jo
no ir Afemijo^ Kodžių, baigė 
advokatūros^mokslą su dak
taro titulu (J. D.).

Prieš keletą metų Marga
ret susirūpino išmokti lietu
vių kalbos. Jos motina Janet 
gerai moko lietuviškai, tad ji 
pradėjo prašyti, kad motina 
su ja kalbėtu lietuviškai, ir 
susidomėjo skaityti “Gimtąjį 
Kraštą.” 'j

.1975 metais ji gavo progą 
nuvykti į Vilnių į lietuvių 
jaunuolių kursus. Ten labai 
atsidavusiai mokėsi kalbos ir 
sugrįžus jau galėjo gerai su
prasti ir neblogai kalbėti lie
tuviškai.

Žinoma, tėvams ir sene
liams malonu, kad Margaret 
įdomaujasi motinos kalba ir 
nori pažinti savo senelių 
kraštą, kurį dusyk aplankė. 
Ten ji susiįjažiho su Lietuva 
ir susidraugavo su tolimais 
giminėmis.

Ne tik tėvai, bet Jonas ir 
Afemija Kodžiai labai di
džiuojasi savo gabia anūke, 
kad ir atsiekė tokį augštą 
mokslą ir kad taip gerbia jų 
gimtąją kalbą ir kraštą.

Mes, kurie ją pažįstam, 
taipgi linkime jai sėkmės jos 
pasirinktoje profesijoje ir to
liau gilintis į lietuvių kalbą.

K.

Atlantic City, N. J. — Re
sorts International, kuris čia 
operuoja gembilinimo biznį, 
pranešama, kad jo pajamos 
per birželio mėnesį pasiekė 
virš 16 milijonų dolerių.

Binghamton, N. Y.
Birželio 25 dieną su Nydi- 

kaitis sumanėme aplankyti 
ligonis. Pirmiausia aplankė
me Juzę Navalinskienę, kuri 
randasi Willow Point Nurs
ing Home. Radome naujoje 
vietoje. Pirmiau ji buvo vie
na kambaryje, o dabar net 
3! Jai labai nepatinka, bet 
nieko nepadarysi—-jie daro, 
ką jie nori. Juzė susirūpinu
si, kad laikas atnaujinti 
“Laisvės” prenumeratą, bet 
pinigų stoka, nes turi maisto 
dasipirkti, nes prastai maiti
na. Tai ji prašė mane nusiųs
ti mokestį “L.” už prenume
ratą.

Paskui aplankėme Heleną 
Žukienę, kuri randasi Su
squehanna Nursing Home. 
Ją radome gerai nusiteiku
sią. Vaikštinėja su ratukų 
pagalba. Skaito laikraštį ir 
knygas, neatrodo, kad Hele
na yra ligonis.

O birželio 29 dieną aplan
kėme Maikį Kapkevičių jo 
namuose. Pastebėjau, kad 
jojo “Laisvės” prenumerata 
išsibaigia birželio 30 d., tai 
laikas atnaujinti. Jis atsinau
jino prenumeratą ir dar pri
dėjo $2 aukų.

* * ❖
Per birželio mėnesį mirė 3 

vietos lietuviai: Petras Poš
ka, Helen Vežienė ir Mary 
Lynn. Visi trys buvo LDS 6 
kp. nariai.

Mary Lynn buvo mūsų 
kuopos finansų sekretorė per 
6 metus. Paliko dukterį ir 
sūnų su pirmuoju vyru, kelis 
anūkus ir vyrą Juozą Lynn.

Petras Poška paliko savo 
žmoną Margaretą ir dukterį 
Virginia ir žentą Kaloną.

Lai jiems būna lengva ilsė
tis Amerikos žemelėje.

J. Vaicekauskas

Miami, Fla.
LLD75KP.
SUSIRINKIMAI 
LIEPOS-JULY 23 IR 
RUGP. 27

Pranešame LLD 75 kp. 
nariams ir mūsų susirinkimų 
lankytojams, kad sekantys 
75 kuopos susirinkimai įvyks 
LSK salėje sekmadieniais, 
liepos-July 23 ir rugpjūčio 
27. Pradžia 12:30 dieną. Bus 
ir pietūs. Laukiame visų lie
pos 27. LLD 75 kp. valdyba

HARTFORD, CONN.
MANO PADĖKA

Širdingai' dėkoju bran
giems giminėms ir gerbia
miems draugams už dalyva
vimo šermeninėje ir laidotu
vėse mano mylimo vyro Wal
ter Brazausko. Jūs atjautė te 
mane liūdnoje valandoje.

Ačiū Amiliai B. Yuskowic 
už parašymą į “Laisvę” ir 
mūsų geriausiems draugams 
už atvažiavimą į laidotuves iš 
New Yorko, Paul Ventai už 
gražiai apibudinimą Walterio 
gyvenimo praeityje ir Nelei 
Ventienei už padeklamavimą 
eilėraščio, Wilmai Hollis, 
Laisvės Choro mokytojai, už 
padainavimą liūdnos momen
tui pritaikytos dainos.

Ragina pasigailėti 
ir paleisti

i

GEORGE MERRITT

Trenton, N. J. —George 
Merritt dar tik 34 metų am
žiaus. Jis nubaustas viso am
žiaus kalėjimu. Jam primeta
mas dalyvavimas laike geto 
sukilimo 1967 m. Plainfield, 
N. J., nužudyme policininko. 
Jis sako, kad jis nekaltas, 
kad jis yra rasizmo auka. 
Pirmą kartą jis buvo teisia
mas 1968 m. ir, pasiremiant 
vieno kokio ten Donald Fra
zer liudijimu, buvo pripažin
tas kaltu. Bet apeliacijų teis-

Amžinai būsiu dėkinga 
Walterio broliui Charles ir jo 
žmonai Annai. Jie niekada 
Walterio neapleido, niekada 
nepamiršo jam atnešti, ko 
tik jis pageidavo. Ačiū Ednai 
ir Harry Mezochow už su
tvarkymą reikalų pas laido
tuvių direktorių.

Richard Janulis, kaipo 
Walterio geras draugas, pa
sakė gražią kalbą angliškai. 
Mano sūnus Serge pakalbėjo 
išlydint Walterį į amžiną ke
lionę. Jis Walterj gerbė ir 
mylėjo, nes Walteris jį užau
gino ir į mokslą išleido.

Prie kapo Povilas Venta 
jausmingai atsisveikino, o 
mano sesuo Zina išreiškė sa
vo padėką ir meilę tam ge
ram žmogui. <

Aš esu labai dėkinga Lais-. 
vės Choro pirmininkei Jerrį; 
DeCarli ir sekretorei Helen 
Carlson už paruošimą labai 
skanių pietų. Ačiū Joe Cher- 
nauskas, Mable ir Purssi už 
patarnavimą prie pietų.

Taipgi nuoširdžiai dėkoju 
visiems savo mieliems drau
gams už kortas su dovano
mis. Dėkui visiems Connecti
cut ir New Yorko draugams 
už “Laisvėje” pareikštas 
užuojautas. Taip pat ačiū 
Lietuvių Meno Sąjungos val
dybai, Louise Butkevich ir 
Nellie Barnett.

Aš bandžiau išpildyti vis
ką, ko mano mylimas gyveni
mo draugas troško.

Pasiilgstu tavęs, brangus 
Walteri. Lankysiu tavo kapą 
ir puošiu gėlėmis. Ilsėkis ra
miai gražiose Waterbury 
Lietuvių kapinėse.

Elena Brazauskas

Pramogų kalendorius

RUGSĖJO 10 D.
LDS 1 kp. ir 13 kp. rengia 

filmų rodymo popietę su už
kandžiais, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Auka $2.50.

RUGSĖJO 24 D.
“Laisvės” Bendrovės di

rektoriai ruošia New Yorko 
apylinkės atidarymo “Lais
vės” vajaus. Bus duodami 
pietūs. Pradžia 1 vai.

“Laisvei” dovana
Aplankiau mūsų seną lais- 

vietę Oną Kučinskienę, se
niai bematytą sueigose-pa- 
rengimuose. Ji turi silpną 
širdį, tai niekur negali išeiti. 
Tačiau namuose apsitvarko.

Jinai atsinaujino “Laisvę” 
ir dar pridėjo $5 paramos. Ji 
sako: Gyvenimas būtų labai 
nuobodus be “Laisvės.”

Geo. Waresonas

Baltimore, Md.
Ilgametis veikėjas, organi

zacijų narys d-gas P. Pa- 
serskis yra rimtai susirgęs. 
Padėtas į University Ligoni
nę. Kaip ilgai teks jam ten 
būti, sunku pasakyti.

Visą laiką buvo gerai pri
žiūrimas dukters Catherine 
ir jos šeimos.

Kam sąlygos leidžia, būtų 
gerai aplankyti draugą ligo
ninėje. Kambario # 1119.

Nuo savęs linkiu draugui 
dar kartą nugalėti ligą ir 
grįžti pas savuosius.

Vinco Duktė

A POEM
I received the following lines and a poem from Lithuania.

Use
Dear Use Bimba,

I know from those short items which appear in each issue of 
“Laisvė” that you like poetry. Last year one of your own 
poems, very sincere and deep, attracted my attention. So it 
came to my mind to share some of my poems with you. I am 
enclosing here one to you.

J. Na Valinskienė
E. Strolienė

M. Semcho 
H. Michala 
W. Keršulis*

B. Keršulienė

MIAMI, FLORIDA

PENKERIŲ METŲ LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Ignas Urbonas
mirė 1973 m. liepos 16 d.

Jis buvo pažangus gyvenime ir organizacijų veik
loje. Jis veikė pažangiųjų draugijų valdybose ir ko
misijose. Savo laiku jis rašė f spaudą, ją rėmė ir 
kovojo už žmonijos pažangą.

Didžiai skaudu, netekus veikėjo ir nuoširdaus 
draugo.

APOLONIJA BEŪIENĖ

LIVINGSTON, N. J.

i Mirė

Uršulė Šilkienė 
[Galinau skaitė]

1978 m. gegužės 5 d.
Po ilgos ir sunkios ligos atsiskyrė iš mūsų tarpo 

mano mylima žmona. Liko dukra Konstancija, du 
anūkai, pro-anūkė ir kiti giminės bei artimieji.

Ilsėkis ramiai, mūsų brangioji. Mes tavęs niekad 
nepamiršime.

PETRAS ŠILKAS-vyras 
ir šeima

mas tą nuosprendį atmetė. 
Merritt anfru kartu buvo tei
siamas 1974 m. ir vėl nu
baustas, bet New Jersey 
aukščiausias teisihas vėl nuo
sprendį atmetė. Tada trečiu 
kartu buvo teisiamas pernai, 
1977 metais ir vėl nuteistas. 
Dabar vėl paduota apeliacija.

Jo išlaisvinimui yra susida
ręs platus komitetas, į kurį 
įeina visa eilė ir žymių dvasi
ninkų, jų tarpe ir New Jer
sey Valstijos Bažnyčių tary
bos pirmininkas kun. Paul L. 
Stagg. Komitetas kreipiasi į 
gubernatorių Brendan Byrne 
su raginimu to jauno žmo
gaus pasigailėti, jam bausmę 
panaikinti ir paleisti iš kalėji
mo.

Jo mirtis—didelis 
nuostolis

James Daly
Nyack, N. Y. — Čia ligoni

nėje nuo širdies smūgio mirė 
žymusis televizijos aktorius 
James Daly, dar tik 59 metų. 
Ypač jis išgarsėjo šu vado
vaujama role televizijos seri
joje “Medical Center.” Jis 
taipgi svarbias roles atliko 
veikaluose “Mission Impossi
ble,” “The Fugitive,” “Five 
Man Army” ir kt.

The Guiding Star
When in ancient times one had to travel 
Through vastness of the seas at night, 
He could rely exclusively on stars 
Appearing now and then through gloomy clouds.

But swarms of stars don’t stand—they move, 
They slowly travel along the sky
And to guess what star, when and where did shine 
It was not easy in those ancient times.

Only one stable star was found by people 
Among so many constellations
And it lead them through darkness of many ages 
Being called as a noble lodestar.

Later having found the all-absorbing truth of life: 
That Nature strives for Progress in the world 
Man accepted that truth, that law as a lodestar 
And slowly struggled forward.

That truth, that law written on plates of steel 
Became a holy moral code
Leading as the lodestar to a noble goal, 
Settled by the process of eternal evolution.

And that moral code—the pledge of future— 
After acquiring great dimensions, 
And displaying the will of the Soviet people 
Became the Sun of Constitution.

As, of course, you know, the new Soviet Constitution and 
constitutions of all Soviet republics have been adopted re
cently. This event inspired me to express my feelings in 
poetry images which I dare to send to your attention.

Most cordially yours,
Joe Sabbath

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer
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104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 
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