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Vėl labai geras siūlymas
A. BIMBA

Mūsų šauniojo Aido Choro 
pavasarinis koncertas ir ban
ketas jau šį sekmadienį. Ne- 
praleiskime nepasinaudoję 
šia proga gražiai ir linksmai 
praleisti su aidiečiais ir aidie- 
tėmis visą popietę. Šiais lai
kais, kaip žinia, tokių progų 
gana retai bepasitaiko.

Gegužės 8 dienraščio “Dai
ly World” vedamajame skai
tau:

“Pagal Brookings Institu
tion studiją ir pranešimą, 
paskutiniais 30 metų Jungti
nės Amerikos Valstijos net 
200 kartų panaudojo militari- 
nę jėga, įvykdymui savo už
sieninės politikos siekių.

Eisenhowerio Administra
cijoje, Valstybės sekretorius 
John Foster Dulles atvirai 
paskelbė “ant karo slenks
čio" politiką. Prezidentas 
John F. Kennedy pravedė 
Eisenhowerio prezidentavi
mo laiku suplanuotą invaziją 
į Kubą ir pradėjo agresiją 
prieš Vietnamą. Prezidentas 
Lyndon Johnson tą Vietna
mo karą pavertė tikru to 
žodžio prasme karu”.

Bent jau šiuo militarinių 
jėgų vartojimi užsieninėje 
politikoje klausimi* visame 
visame mūsų plačiajame pa
saulyje jokia šalis negali su
silyginti su mūsų Jungt. Val
stijomis. “Daily World” 
pabrėžia, kad šiandieninės 
prezidento Carterio Admi
nistracijos užsieninėje politi
koje naudojimas arba grūmo
jimas panaudoti militarinę 
jėgą yra tęsimas pirmiau 
buvusių valdžių politikos.

□
Didžiosios, monopolisti

nės automobilių pramonės 
korporacijos apgaudinėja 
šios šalies liaudį, visą bėdą 
už nedarbo siautėjimą su- 
versdamos ant importavimo 
automobilių iš užsienio, ypač 
iš Japonijos. Tiesa, kad dide
lio kiekio automobilių impor
tavimas prisideda prie to 
siautėjimo, bet negalima jam 
suversti visos bėdos.

Šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad Fordo, General Motors 
ir kitos kompanijos savo kai 
kuriuos automobilius gamina 
Japonijoje ir kitose šalyse ir 
juos importuoja Amerikon. 
Mat, jų pagaminimas tuose 
kraštuose atsieina daug pi
giau ir padidina jų pelnus. 
Be to, jos čia gamintų savo 
automobilių nepakeitė struk
tūros, kad jie “sugertų” ma
žiau gazolino. Pa v., jeigu su 
užsienyje pagamintu auto
mobiliu šiandien su gazolino 
galionu gal padarysi net virš 
30 mylių, tai su amerikinės 
gamybos gal vos tik 13 my
lių!

Todėl amerikinės gamybos 
automobiliai negali lenktynė
se atsilaikyti prieš užsienius.

Šiomis dienomis pasiro
džiusiame Labor Departmen- 
to pranešime sakoma, kad 
praeitais (1979) metais šioje 
šalyje pragyvenimas pabran
go 10.2 procento, kad pra
džioje šių metų vidutinės, 
susidedančios iš keturių as
menų šeimos vidutinio lygio

Žuvusių Amerikos karių 
lavonai sugrąžinti ir
iškil II ingai palaidoti

Washingtonas. — Gegužės 
9 dieną prieš pietus į Arling
ton National Cemetery susi
rinko apie 5,000 minia pa
gerbti aštuonių amerikiečių, 
žuvusių Irane per tragišką 
prezidento Carterio bandy
mą militarinėmis jėgomis iš

PAGERBTAS IR 
APDOVANOTAS

Willard Uphaus
Jis įsitraukė į pažangų 

Amerikos liaudies judėjimą 
dar būdamas 17 metų jau
nuoliu. Pokariniais reakcijos 
ir šaltojo karo isterijos siau
tėjimo laikais buvo represuo
jamas ir baudžiamas kalėji
mu už tame judėjime veiklą. 
Šiandien jis jau 90 metų 
amžiaus, bet dar nėra susto
jęs ta veikla rūpintis.

Balandžio 27 dieną Bostone 
Community Church salėje 
jam buvo suruoštos pagerb- 
tuvės. Už nepertraukiamą ir 
nenuilstančią visuomeninę 
veiklą jam buvo įteikta Sac- 
co-Vanzetti Memorial 1980 
metų premija.

Pagerbtuvėse dalyvavo 
daug už jį jaunesnių veikėjų. 
Visi jie jubiliatą Willard Up
haus šiltai sveikino ir linkėjo 
jam jo gyvenime dar daug 
saulėtų dienų.

pragyvenimas jau reikalavo 
daugiau kaip $20,317 per 
metus. Ir šis brangimo pro
cesas nėra nei kiek sulėtėjęs 
ir šiais (1980) metais. Spėja
ma, kad šiais metais jis bus 
dar didesnis.

Praeitą pirmadienį “The 
N. Y. Times” paskelbė An
glijos žinių agentūros “Reu
ters” žinią iš Maskvos, kurio
je sakoma, kad “Tarybų Są
junga siūlo prezidentui Car- 
teriui atsisakyti demagogijos 
ir pradėti atvirą ir nuoširdų 
dialogą (pasitarimą) su 
Maskva”.

Tai geras ir abiems pu
sėms lygiai labai naudingas 
pasiūlymas. Jis turėtų būti 
mūsų prezidento priimtas be 
delsimo. Tęsimas įtampos 
santykiuose tarp šių didžiųjų 
šalių neturi jokio pateisini
mo. Jis labai, labai kenks
mingas ne tik jų geriausiems 
interesams, bet ir visam pa
saulinės taikos reikalui.

Įtempimas ne tik kenks
mingas, bet ir baisiai pavo
jingas. Jis didina branduoli
nio ginklavimosi varžybas ir 
plačiai atkelia vartus į naują, 
visuotiną, viską naikinantį 
atominį karą!

Labai skaudžioje nelaimėje 
žuvo 32 žmonės

Jugoslavijos vadas Josip Broz 
Tito palaidotas su

laisvinti amerikinius įkaitus, 
palaikai. Laidotuvėse, žino
ma, dalyvavo žuvusiųjų šei
mos ir kiti artimieji. Taipgi 
dalyvavo prezidentas Carte- 
ris su žmona, Gynybos sek
retorius Brown, Aukščiau
siojo Teismo nariai, militari
nių jėgų aukštieji vadai. Sa
koma, kad šios tautinės kapi
nės dar nebuvo mačiusios 
tokios “aukštos" publi
kos . . .

Prezidentas Carteris iš
reiškė žvususiųjų šeimoms 
giliausią užuojautą. Baigęs 
kalbą, prezidentas nusišluos- 
ta ašaras nuo skruostų. Tą 
patį darė ir daugelis kitų 
apeigos dalyvių.

Nacionaliniai salios 
parkai ir paminklai 
pavojuje
Washingtonas. — Taip sa

ko savo vėliausiame raporte 
National Park Service įstai
ga. Tą pavojų jiems sudaro 
visa eilė priežasčių, kaip, 
antai: miestų plėtimasis, už
teršimas, laukinių gyvulių 
pripludimas.

Sunku net ir tikėti, kad 
nacionalinių parkų vizitorių 
(lankytojų) pernai buvo net 
282 milijonai, arba net dvi
gubai daugiau negu 1960 
metais.

National Park Service savo 
raporte sako, kad ne tik 
valdžioms, bet ir mums vi
siems amerikiečiams reikia 
pradėti rimtai rūpintis nacio
nalinių parkų ir juose esamų 
paminklų gelbėjimu.

Tampa Bay, Florida

St. Petersburg, Florida. — 
Gegužės 8 dieną milžiniškas 
606 pėdų ilgio prekinis lai
vas plaukdamas po Sunshine 
Skyway tiltu Tampa Bay 
užkliudė ir tilto pastolį, tiltas 
lūžo, keletas automobilių ir 
autobusas su 32 keleiviais 
tuo laiku važiuodami per 
tiltą nukrito į vandenį. Toje 
vietoje tiltas yra 140 pėdų 
aukščio. Baisioje nelaimėje 
žuvo 32 žmonės. Sakoma, 
kad šis skaičius gali dar 
pasididinti, nes kol kas tikrai 
dar nežinoma, kiek automo
bilių iš tikrųjų įkrito į vande
nį.

didžiausiomis iškilmėmis

Unija už sumažinimą 
importavimo automobilių

Washingtonas. — Kaip ži
nia, šios šalies vyriausybė 
neseniai patarė Japonijai, ar
ba ragino Japoniją pradėti 
savo automobilių gaminimui 
įmones statyti Jungtinėse, 
Valstijose ir tiek jų statybo
je, tiek paskui jose gamini
mui automobilių naudoti šios 
šalies darbininkus. Bet Japo
nija tą reikalavimą atmetė. 
Jinai ir toliau tiek automobi
lius naudojimui namie, tiek 
eksportavimui j užsienius ga
mins namie ir naudos japo
nus darbininkus.

Tuo, matyt, yra labai susi
rūpinus Jungtinės Automo
bilistų Unijos vadovybė, nes 
pastaraisiais laikais beveik 
kasdien šios pramonės šakos 
darbininkų tūkstančiai yra 
išmetama į bedarbių eiles. 
Aišku, kad nuo to labai 
nukenčia automobilistų uni

ja. Ji sako, kad viena iš 
nedarbo automobilių gamini
mo pramonėje kilimo prie
žasčių yra importavimas 
automobilių iš užsienių, ypač 
iš Japonijos, nes jie pigesni 
už šios šalies gamybos auto
mobilius.

Todėl unijos prezidentas 
Douglas A. Fraser sako, kad 
greitoje ateityje unija įteiks 
šios šalies valdžiai formalų 
reikalavimą, kad jinai tuojau 
žymiai sumažintų importavi
mą automobilių iš Japonijos. 
Jis mano, kad toks unijos 
reikalavimas bus Washingto
ne prielankiai sutiktas.

Prez. Carteris giria 
naująjį Valstybės 

sekretorių
Philadelphia, Pa. — Čia 

atvykęs su agitacija už savo

Dviejų krikščionių bažnyčių 
galvos susitinka ir tariasi

opiežius Jonas Paulins II [dešinėje] 
ir arkivyskupas Robert Runcie

Accra, Ghana. — Ne Euro
poj ar Amerikoj kurioje šaly
je, bet čia, palyginti nedide
lėje Afrikos Ghanoje gegužės 
9 dieną susitiko ir tarėsi 
Katalikų bažnyčios galva Po
piežius Jonas Paulius II ir 
Anglikonų bažnyčios galva 
Canterburio Arkivyskupas 
Robert Runcie. Pasitarimas 
tęsėsi 50 minučių.

Pasitarimo darbotvarkis 
neskelbiamas. Bet po susiti
kimo bendrame pareiškime 
jie sako: “Laikas per trum
pas ir reikalas per spau
džiantis tęsimui senų ginčų”.

Iš to galima spręsti, kad jie 
tarėsi kaip tarp šių dviejų 
krikščioniškų bažnyčių san
tykius pagerinti.

Kaip ten bebūtų, jie sako, 
kad susirinkimas “buvo 
linksmas ir jausmingas”.

Popiežiaus ir Arkivysku
pas atstovauja 785 milijo
nams krikščionių—pirmasis 
720 milijonams katalikų, o 
antrasis 65 milijonams angli
konų, į kuriuos įeina ir Jung
tinių Valstijų Episkopalų 
sekta. Tai gana didelė jė
ga .. .

II II

Belgradas. — Gegužės 8 dieną socialistinės Jugoslavijos 
prezidento ir vado Josip Broz Tito palaikai palaidoti labai 
iškilmingai. Laidotuvėse dalyvavo net 115 šalių aukšto 
lygio atstovai, jų tarpe buvo 33 prezidentai. Kaip žinia, 
laidotuvėse dalyvavo ir Tarybų Sąjungos prezidentas 
Leonidas Brežnevas su Užsienio reikalų ministru Andrei 
Gromyko. Jungtinėms Valstijoms atstovauti prez. pasiuntė 
viceprezidentą Mondale ir savo žmoną Rosalynn Carter. 
Sakoma, kad Jugoslavijos sostinėje reiškiamas nepasiten
kinimas, jog laidotuvėse nedalyvavo pats prez. Carteris.

Nuotraukoje: Vaizdas velionį lydint į kapines.

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

kandidatėrą į prezidentus ir 
kalbėdamas susirinkime ge
gužės 9 dieną, Carteris labai 
išgyrė jo paskirtą naująjį 
Valstybės sekretorių buvusį 
senatorių Edmund Muskie. 
Jis tikįs, kad Muskie tai 
aukštai, labai atsakingai vie
tai bus daug stipresnis ir 
tinkamesnis, negu buvo Cyr
us Vance. Pastarasis buvęs 
labai užsiėmęs nepertraukia
masis ginčais su prezidento 
vyriausiu patarėju Zbigniew 
Brzezinski. Naujasis sekreto
rius visas jėgas pašvęsiąs 
pareigoms kaip Valstybės 
sekretorius . . .

Washingtone juokaujama, 
kad Muskie padės susikalbėti 
ir sugyventi su Brzezinskiu 
dar ir tas, kad abu esą 
lenkiškos kilmės!

Garbingas apdovanojimas
Vilnius. — Gegužės 12 

dieną Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
žurnalo “Komunistas” vy
riausiajam redaktoriui, Lie
tuvos TSR nusipelniusiam 
kultūros veikėjui Genrikui 
Zimanui sukako septyniasde
šimt metų.

Už ilgameti vaisingą darbą 
partinėje spaudoje, aktyvią 
visuomeninę veiklą ir septy
niasdešimtųjų gimimo meti
nių proga TSRS Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo 
įsaku Genrikas Zimanas ap
dovanotas Spalio Revoliuci
jos Ordinu.

Lietuvos Komunistų Parti
jos centro Komitetas, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumas, Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba karštai 
pasveikino draugą Zimaną 
septyniasdešimtųjų gimimo 
metinių ir apdovanojimo 
Spalio Revoliucijos Ordinu 
proga.

Daugelį metų dirbdamas 
partinėje spaudoje, sakoma

sveikinime, "aktyviai daly
vaudamas visuomeninėje ir 
politinėje veikloje, jūs įnešė- 
te savo indelį į Tarybų Lietu
vos tolesnį ekonomikos ir 
kultūros vystymą, darbo 
žmonių komunistinį auklėji
mą.

Nuoširdžiai linkime jums 
geros sveikatos, didelės sėk
mės kūryboje, visuomeninė
je veikloje." V. Petkevičienė

Pennsylvania 
valstijos piliečių 
dėmesiui

Harrisburg, Pa. — Penn
sylvania Unijų Komitetas už 
Trumpesnę Darbo Savaitę 
įteikė valstijos seimeliui (le- 
gislatūrai) bilių už 35 valan
dų darbo savaitę. Komitetui 
tame daug padėjo valstijos 
Senatorius Leonard Bodack 
ir Atstovas Frank Pistella.

Dabar tik reikia, kad val
stijos piliečiai, paspaustų sei
melio narius šį labai svarbų 
ir naudingą bilių priimti.

Senatas jį užgyrė

KOMUNISTAI ANT 
BALOTO KAIP 
NEPRIKLAUSOMI 
KANDITATAI

Detroit, Mich. — Michiga- 
no valstijos Komunistų Par
tijos rinkimų kampanijos ko
mitetas surinko 21,000 pilie
čių parašų ir įteikė valdžiai 
su prašymu, kad ji preziden
tinius kandidatus Gus Hali ir 
Angela Davis uždėtų ant 
baloto kaip nepriklausomus 
kandidatus.

Kodėl ne kaip Komunistų 
Partijos, bet kaip nepriklau
somos? Ogi todėl, sako komi
tetas, kad Michiga'no Valsti
joje laimėti vietą ant baloto 
partijai, kurios stambusis 
kapitalas neremia, tiesiog 
neįmanoma.

Washingtonas. — Senatas užgyrė prez. Carterio pasiūly
mą ir Edmund Muskię su gegužės 7 dieną pradėjo eiti 
pareigas kaip Jungtinių Valstijų Valstybės sekretorius. 
Šioje nuotraukoje jį matome Senato komitete laike 
apklausinėjimo. Su juo yra jo žmona Jane ir motina 
Josephine Czarnecka Muskie. Jos sako, kad jos pilnai 
pritaria jo politikai ir veiklai.
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Platus ruošimasis atžymėti 
Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 40-sias metines

1980 metais sukanka 40 metų, kai buvo atkurta Lietuvoje 
Tarybų valdžia. 1940 metų liepos 21 dieną Liaudies seimas, 
reikšdamas liaudies valią, paskelbė apie Tarybų valdžios 
atkūrimą visoje Lietuvos teritorijoje ir kreipėsi su 
prašymu į TSRS Aukščiausiąją Tarybą priimti Lietuvos 
Tarybų Socialistinę Respublika į Tarybų Sąjungos sudėtį. 
Tai, kad plačiausios Lietuvos darbo žmonių masės 
pasirinko gyvybiškai teisingą socialinio ir ekonominio 
vystymosi kelią—darbininkų klasės, darbo valstietijos ir 
pažangiosios inteligentijos, vadovaujamų Lietuvos Komu
nistų partijos, daugiametės revoliucinės išsivadavimo 
kovos rezultatas, Lietuvos liaudies apsisprendimo rezulta
tas.

Lietuvos KP Centro Komitetas priėmė nutarimą.
“Dėl Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-mečio”, 

kuriame, apibūdinus liaudies didžiulius pasiekimus ir 
laimėjimus visose srityse, sakoma:

1980 metų liepos 12 dieną Vilniuje numatyta surengti 
bendrą iškilmingą Lietuvos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos posėdį, 
skirtą Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-osioms 
metinėms. 1980 metų liepos 12-13 dienomis Vilniuje bus 
surengta tradicinė Respublikinė dainų šventė.

Lietuvos KP. Centro Komitetas įpareigojo Lietuvos KP 
miestų, rajonų komitetus surengti miestuose ir rajonuose, 
pramonės įmonių, statybų, transporto, ryšių, prekybos, 
buitinio aptarnavimo įmonių kolektyvuose, kolūkiuose, 
tarybiniuose ūkiuose, įstaigose, mokyklose iškilmingus 
susirinkimus, mitingus, vakarus, susitikimus su Komunistų 
partijos veteranais, Tarybų valdžios įkūrimo ir stiprinimo 
Lietuvoje organizatorias, darbo didvyriais, Didžiojo Tėvy
nės karo ir partizaninio judėjimo dalyviais, organizuoti 
kultūrinius masinius renginius, liaudies vaikštynes, jauni
mo vakarus, skirtus Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 
40-mečiui.

Lietuvos KP miestų, rajonų komitetams, respublikinių 
laikraščių ir žurnalų redakcijoms, Lietuvos TSR valstybi
niam telefizijos ir radijo komitetui, Lietuvos TSR valstybi
niam leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų 
komitetui, Lietuvos TSR vąlstybiniam kinematografijos 
komitetui spaudos puslapiuose, specialiuose leidiniuose, 
per radiją ir televiziją, kino priemonėmis, žodine propagan
da pasiūlyta plačiai nušviesti renginius ir įvykius, susiju
sius su Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-mečio 
minėjimu, skiriant ypatingą dėmesį respublikos darbo 
žmonių pasiekimams broliškoje TSRS tautų šeimoje.

Lietuvos TSR Mokslų Akademija surengs jubiliejinę 
sesiją, skirtą Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 40-me
čiui. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos visuomenės mokslų 
skyrius, Partijos istorijos institutas prie Lietuvos KP CK, 
Vilniaus aukštoji partinė mokykla ir Lietuvos TSR 
“Žinijos“ draugija surengs mokslines konferencijas, skirtas 
revoliucinio judėjimo ir Lietuvos Komunistų partijos 
istorijos klausimams, lietuvių tautos kovai už Didžiojo 
Spalio idėjų įgyvendinimą, Tarybų Lietuvos susikūrimą ir 
jos suklestėjimą broliškų respublikų šeimoje, plačiai 
apibendrins socialinio bei ekonominio, kultūrinio vystymo
si, darbo žmonių idėjinio politinio auklėjimo patyrimą ir 
kitas aktualias problemas.

Metai
Sausis

Šaltis spaudžia, tvoros pyška,
Eglės maudosi sniege;
Sausis pasaką pernykštę 
Seka krintančia snaige.

Vasaris
Pūgoj slepiasi vasaris, 
Lekia, siaučia po laukus, 
Keliuose bėdų pridaręs, 
Verčia kaukdamas sniegus.

Kovas
Paukščio vardą pasiėmęs 
Jis kovoja su šalčiu, 
Skrenda kloniais ir palėjais 
Prikaišydamas gėlių.

Balandis
Ei, artojau, vagą tieski 
Ragina balandis, 
Tik darbštumas

laimę tiekia; —
Nedrybsok palangėj.

Gegužė
Sodai žydi, sodai kvepia, 
Sodų žieduose gegutė;— 
Laimės čia visiems užtekę 
Nors ir po truputį.

Birželis
Dalgės drumsčia ryto tylą, 
Skuba vyras paskui vyrą, 
Pjauna pievoj, šalia kelio, 
Pjūtį skubina birželis.

United States, per 6 months.. . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months ... $8.00

Liepa
Liepų žieduose pakvipus 
Liepa skuba pamažu;
Kiek dienų saulėtų juokias 
Virš prinokusių rugių!

Rugpjūtis
Srūva prakaitas per veidą, 
Darbas darbą gena;
Ei, rugpjūti, kas tau leido
Tiek darbų . . . nuo seno . . .

Rugsėjis
Ranka moja, grūdas byra,— 
Duonos bus. Juk sėja vyrai. 
Lietus teška, siaučia vėjai, 
Neša rudenį rugsėjis.

Spalis
Šalnomis grasina spalis, 
Auksu papuošia klevus, 
Rodo žemei savo galių, 
Vėtromis aplanko mus.

Lapkritis
Stovi beržas nusiminęs:
Nuogos šakos, 

nuogs kamienas,
Prausia lietūs, vėjai glosto, 
Lapkrity jau snaigės šoka.

Gruodis
Gruodas bilda. Gruodis eina. 
Žemė dengiasi sniegu. 
Žvaigždės čeža savo dainų. 
Mėnuo braido

tarp žvaigždžių.
Kęstutis Balčiūnas

JUK TAI 
SUIDIJOTĖJUSIO 
JĖZUITO SEILĖJIMAI

Chicagos klerikalų organo 
“Draugas” redaktorius, pasi
rašęs tik "Al. B.,” savo 
vedamajame “Brangiai ap
mokamos kelionės iš praga
ro” gegužės 6 d., seilėja:

Solženicynas savo raštuose 
pažymėjo, kad Leninas įstei
gė koncentracijos stovyklas. 
Nors komunistai nuolat kar
toja poeto Majakovskio saki
nį, kad Leninas žmogiškiau
sias žmogus-, ^tačiau galima 
teigti, kad žiauriausias žmo
gus, nes Leninas įsteigė vie
tas, kuriose nukankinta de
šimtys milijonų ir jose ir 
dabar tebekankinami žmo
nės. Tiesa, Leninas pats ne
žudė, bet nežudė nei Hitle
ris, nei Stalinas. Leninas 
turėjo tikrus skerdikus čekos 
viršininkus, kurie malė žmo
nes įvairiausiomis priemonė
mis. Prieš šešiasdešimt metų 
Leninas sukūrė pragarą, ku
ris tebeegzistuoja ir šian
dien. Nors ir labai iškilmin
gai mini šimtą dešimties me
tų Lenino gimimo sukaktį, 
jokios raudonos, šilkinės vė
liavos ir milžiniški plakatai 
to pragaro nepuošia.
... Ne tik komunistų kon

centracijos stovyklos yra 
pragaras, bet pragaras yra 
visa sistema, visa, kas yra 
atitverta geležine uždan
ga . . .”

Gali žmogus nesutikti su 
socialistine santvarka, jo sie
kiais ir idealais, bet taip apie 
ją ir jos steigėją meluoti, 
taip ją biauroti, taip ant jos 
spjaudyti, kaip čia daro Al. 
B., gali tiktai amžinai suidi- 
jotėjęs sutvėrimas.

ĮDOMŪS DUOMENYS 
APIE SOCIALISTINĘ 
LENKIJA

Žurnale “Liaudies Ūkis” 
(1980—4) skyriuje “Socialis
tinėse šalyse“ randame 
žiupsnelį labai įdomių duo
menų apie socialistinės Len
kijos gražų ekonominį su
klestėjimą. Skaitome:

“Dabartinei socialistinei 
Lenkijai būdinga labai išvys
tytos gamybinės jėgos, di
džiuliai laimėjimai mokslo ir 
kultūros srityje, materiali
nės gyventojų gerovės kili
mas. Liaudies valdžios me
tais pramonėje įvyko didžiu
lių kiekybinių ir kokybinių 
pasikeitimų, sukurta šimtai 
objektų ir net ištisos šakos. 
Tai pasakytina apie juodąją 
metalurgiją, kai kurias spal
votosios metalurgijos gamy
bos rūšis, energetikos įrengi
mus, naftos perdirbimo, che
mijos, mašinų gamybos pra
monę. Toliau sparčiai plėto
jamos tokios svarbios šakos, 
kaip laivų statyba, aviacijos, 
automobilių ir traktorių pra
monė. Bendradarbiaujant su 
TSRS, sukurtas automatikos 
ir elektronikos plėtojimo pa
grindas.

Nuotraukoje: draugai P. Griškevičius, A. Barkauskas, N. 
Dybenka, V. Sakalauskas susipažįsta su mokslininkų 
darbais.

i'5,

Dabar Lenkijos Liaudies 
Respublika įeina į pirmąjį 
industriškai išsivysčiusių pa
saulio šalių dešimtuką. Jai 
tenka apie 2,2% pasaulio ir 
maždaug 5% Europos pra
monės produkcijos. Pramo
nės raidos tempais Lenkija 
gerokai pralenkė pasaulinius 
rodiklius. Antai vidutiniai 
metiniai pramonės augimo 
tempai visame pasaulyje pa
skutiniais metais sudarė 
4,4%, tai LLR—10,4%. 
1971-1975 m. pasauliniai na
cionalinių pajamų prieaugio 
tempai buvo 4,1%, o Lenki
joje—9,8%. LLR užima ket
virtą vietą pasaulyje pagal 
akmens anglių gavybą ir 
antrą vietą pagal pasaulinį jų 
eksportą. Lenkija yra stam
biausia Europoje ir antroji 
pasaulyje sieros gamintoja. 
Pagal cinko gamybą ji užima 
septintą vietą pasaulyje.

Pasaulinėje žemės ūkio ga
myboje Lenkijos lyginamasis 
svoris sudaro maždaug 2%. 
Pagal kai kurių žemės ūkio 
produktų gamybą LLR uži
ma pagrindinę vietą pasauly
je: pagal rugių ir linų—an
trą, pagal rapso—ketvirtą. 
Pagal pieną, bulves, cukri
nius runkelius ir avižas Len
kija įeina į penkių svarbiau
sių gamintojų pasaulyje skai
čių. Šalyje sukurta plati 
mokslinė techninė bazė. Joje 
yra 430 mokslinio tyrimo 
įstaigų, kuriose dirba apie 
149 tūkst. žmonių.”

APIE VALDŽIOS 
PAREIGŪNĖ IR 
MOKSLININKŲ 
BENDRADARBIAVIMĄ 
LIETUVOJE

Žurnale “Mokslas ir techni
ka” (1980-4) pranešime “Su
sitikimas su mokslininkais” 
sakoma:

“Š. m. sausio 18 d. Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos 
Puslaidininkių fizikos, Mate
matikos ir kibernetikos bei 
Fizikos institutuose lankėsi 
LKP Centro Komiteto pir
masis sekretorius P. Griške
vičius, LTSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininkas J. Maniušis, LKP 
Centro Komiteto antrasis se
kretorius N. Dybenka, 
LTSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas A. 
Cesnavičius ir LKP Centro 
Komiteto mokslo ir mokymo 
įstaigų skyriaus vedėjas A. 
Jakaitis. Pokalbiuose su 
LTSR Mokslų Akademijos ir 
institutų vadovais buvo ap
tarti tolimesni mokslo vysty
mo, materialinės techninės 
bazės plėtimo klausimai. Be 
to, buvo svarstyta, kaip di
dinti mokslinio tyrimo darbų 
efektyvumą, kaip siekti 
mokslinio tyrimo ir gamybi
nių organizacijų glaudesnio 
bendradarbiavimo, sparčiau 
diegti gautus rezultatus 
praktikoje.”

Komunistų atsišaukimas į 
Europos šalių tautas už 
taiką ir nusiginklavimą

Balandžio 29 dieną Paryžiuje baigėsi Europos komunistų 
ir darbininkų partijų konferencija už taiką ir nusiginklavi
mą. Jos dalyviai priėmė kreipimąsi į Europos žemyno 
tautas, kuriame raginama ginti įtempimo mažinimą, kovoti 
prieš karo grėsmę ir beprotišką ginklavimosi intensyvini
mą.

Kreipimasis:
Beprotiškai spartinamos 

ginklavimosi varžybos jums 
kelia susirūpinimą.

Europos šalių tautos, jūs 
esate teisios, būdamos bud
rios.

Mūsų taip tankiai apgy
ventame žemyne sukauptos 
arba prieš jį nukreiptos nai
kinimo ir mirties priemonės 
kelia didelę grėsmę mūsų 
visų likimui. Jūs taip pat 
žinote, koks yra baisus lėšų 
švaistymas, kokios didžiulės 
lėšos dėl to negali būti pa
naudotos kasdieniniams 
Europos tautų ir nacijų rei
kalams ir jų vystymuisi atei
tyje. Jūs matote, kokią di
džiulę žalą taikai, įtempimo 
mažinimui, savitarpio pasiti
kėjimui ir tarptautiniam ben
dradarbiavimui daro pasta
ruoju metu sukelta karinės 
psichozės kampanija, kurios 
tikslas—atnaujinti “šaltąjį 
karą”.

Ir vis dėlto Europos centre 
numatyta kaupti naujus 
branduolinius arsenalus: vėl 
mėginama sunaikinti įtempi
mo mažinimo vaisius; atvirai 
ginčijami jau sudaryti susita
rimai ir dar vedamos dery
bos, ekonominiai, kultūri
niai, sportiniai, žmonių ry
šiai.

Mūsų žemyno tautos bran
giai sumokėjo už galimybę 
sužinoti tikrą taikos, tvirtos 
draugystės ir bendradarbia
vimo kainą. Pergalės prieš 
hitlerizmą 35-osios metinės 
padeda geriau pajusti, kokiu 
mastu taika yra viena iš 
svarbiausių žmogaus teisių, 
žmonėms būtinas gėris.

Visi mes, kuriantys savo 
gyvenimą vienoje iš Europos 
šalių, galima viską prarasti 
dėl šios pavojingos eskalaci
jos. Tad pašalinkime pačią 
galimybę žūti šiam pasaulio 
rajonui, kurio esminis žmo
giškasis ir ekonominis poten
cialas reikalingas visai žmo
nijai. Apginkime jo gamtos 
ir istorinius turtus, kurie yra 
žmogaus savasties Žemėje 
dalis.

Kad ir kas mes būtume ir 
kur mes begyventume Euro
poje, mes galime tik laimėti, 
jeigu esamos problemos bus 
sprendžiamos derybomis; 
mes galime tik laimėti, jeigu 
bus sumažinta ginkluotė ir 
ginkluotosios pajėgos, žen
giama į priekį nusiginklavi
mo srityje, tokio nusiginkla
vimo, kuris atitiktų vienodo 
ir garantuoto saugumo vi
soms valstybėms ir tautoms 
reikalavimus.

Jėgų, reikalingų šiam tiks
lui pasiekti, yra.

Mes, komunistai, esame 
taikos šalininkai, mes norime 
nusiginklavimo, tautų bend
radarbiavimo ir draugystės. 
Dėl to mes sakome; taika— 
tai mūsų bendras tikslas, ir 
mūsų bendra kova gali užtik
rinti šio tikslo pergalę.

— Sieksime, kad būtų pa
naikinti NATO nutarimai ga
minti ir dislokuoti naujas 
Amerikos raketas Europoje 
arba kad būtų realiai sustab
dytas šių nutarimų įgyvendi
nimas sudarant galimybę 
pradėti lygybės ir vienodo 
saugumo sąlygomis efekty
vias derybas dėl vidutinio 
veikimo nuotolio raketų.

— Drauge sieksime, kad 
kuo greičiau būtų ratifikuota 
sutartis SGA-2 ir toliau ve
damos derybos dėl strategi
nės ginkluotės mažinimo.

— Kovosime už ryžtingus 
poslinkius Vienos derybose 

ir už ginkluotųjų pajėgų bei 
ginkluotės sumažinimą, rem
sime visas dalines priemones 
šia kryptimi, taip pat prie
mones sukurti mūsų žemyne 
zonas, kuriose nebūtų bran
duolinio ginklo ir kurios tu
rėtų garantijas, kad prieš jas 
šis ginklas nebus panaudo
tas.

— Drauge kovosime, kad 
1980 metais Madride būtų 
sušauktas susitikimas Euro
pos saugumo ir bendradar
biavimo klausimais. Užsi- 
brėžkime tikslą toliau siekti, 
kad visos valstybės įgyven
dintų visus Helsinkio pasita
rimo Baigiamojo akto nuo
status, politinio įtempimo 
mažinimą sutvirtindamos ka
rinio įtempimo mažinimu.

— Skatinsime sušaukti 
Varšuvoje Visos Europos 
konferencija karinio įtempi
mo mažinimo ir nusiginklavi
mo klausimais.

— Reikalausime, kad būtų 
įgyvendinti SNO specialios 
nusiginklavimo sesijos nuta
rimai.

— Stosime už tai, kad to
kiu būdu atlikusios lėšos bū
tų panaudotos vystymuisi ir 
kovai su badu, kaip siūlo

MĖSĖ SVEIKATOS REIKALAIS

VAISTUS VARTOKIME TEISINGAI
Renesanso epochos gydy

tojas Paracelsas yra pasakęs: 
„Nėra nei Vaistų, nei nuodų 
— dozė daro mędžiagą vais
tinga ar nuodinga". Vaistų 
efektyvumas priklauso nuo 
to, kaip vartosime.

Vaistų vartojimas išgeriant 
juos su vandeniu •— tai vie
nas seniausių, įprasčiausių 
būdų.

Kol vaistas patenka į krau
ją, nueina labai sudėtingą 
kelią. Daugelis vaistų prade
dami įsavinti jau burnoje, o 
paskui skrandyje ir žarnyne.

Virškinimo traktas — su
dėtinga biocheminė laborato
rija. Jos veikla ypač suakty
vėja, virškinant maistą. To
dėl labai svarbu, kada vais
tus vartosime: prieš valgy
dami, valgydami ar pavalgę. 
Teisingai vartodami vaistus, 
padidinsime gydymo efekty
vumą, sumažinsime jų aler- 
glškumą.

Geriant vaistus po valgio, 
kai aktyvios skrandžio sultys, 
vaistingosios medžiagos sky
la. Tai neparanku, pavyz
džiui, širdies glikozidams, ku
rie tokiu atveju širdį mažai 
tepaveikia. Daugeliui žinoma 
ir populiari acetilsalicilinė 
rūgštis (aspirinas), veikiama 
skrandžio rūgšties, skyla į ac
to ir salicilinę rūgštis, kurios 
erzina skrandžio bei žarnyno 
gleivinę. Be to, išgėrus aspi
rino po valgio, jo koncent
racija kraujyje esti per pusę 
mažesnė, negu išgėrus prieš 
valgį. Dėl to gydytojai ir nu
rodo šiuos vaistus gerti bū
tent prieš valgį. Arba vėl — 
vartojant kalcio chlorido tir
palą po valgio, jis stipriai 
reaguoja su įvairiomis skran
džio rūgštimis, o žarnyne su 
riebalinėmis rūgštimis ir su
sidaro netirpūs junginiai, ku
rie pasišalina iš organizmo, 
mažai jį tepaveikę. Taigi val
gomąjį šaukštą kalcio chlori
do rekomenduojama atskies
ti trečdaliu stiklinės vandens 
ir išgerti pusvalandį prieš 
valgį.

Daugelį antibiotikų table- 

Ruoški II ės “Laisvės”

70 m. sukakties minėji II ui

1981-aisiais metais

neprisijungusios šalys. Tai 
atitinka visos žmonijos inte
resus.

Taip, kova už nusiginklavi
mą šiuo metu yra pirmaeilis 
klausimas!

Mes, visų Europos šalių 
komunistai, pasirengę, kai 
reikia kovoti už taiką ir 
nusiginklavimą, bet kokiam 
dialogui, bet kurioms dery
boms bet kuriems bendriems 
veiksmams. Mes norime, kad 
šiuo tikslu susivienytų visos 
taikingosios jėgos. Kad ir 
kokios mes būtume tauty
bės, kokie bebūtų mūsų įsiti
kinimai, mūsų gyvenimo bū
das, mes sakome jums vi
siems, komunistams, socia
listams, socialdemokratams, 
krikščionims, kitų tikėjimų 
žmonėms:

“Taika—tai mūsų visų tur
tas!”

Susirinkę į šį susitikimą, 
mes pareiškiame, kad siekia
me atviros iniciatyvos, kuri 
įgalintų palaikyti plačiausius 
kontaktus ir vesti plačiausią 
dialogą. Mes pasirengę vi
siems priimtinomis formomis 
konsultuotis ir keistis nuo
monėmis su visomis jėgomis 
Europoje, tvirtai pasiryžu- 
siomis veikti Helsinkio ir, 
kaip tikimasi, Madrido dva
sia, kad toliau būtų vykdoma 
įtempimo mažinimo politika 
ir ieškoma kelių ginkluotei 
mūsų žemyne sumažinti.

Geros valios vyrai ir mote
rys, veikime išvien kiekvie
noje šalyje ir visoje Europo
je.

Jeigu būsime vieningi, pa
žangos, laimės ir taikos idea
lai nugalės.

tėmis rekomenduojama gerti 
prieš valgį — tada jie geriau 
veikia.

Prie kai kurių vaistų rei
kia derinti ir maistą. Štai 
kartu su tetraciklinu išgėrus 
pieno ar suvalgius varškės, 
susilpnėja vaisto poveikis. 
Mat tetraciklino grupės anti
biotikai reaguoja su kalciu, 
esančiu pieno produktuose, ir 
sudaro netirpius junginius, 
įsavinti šiuos antibiotikus 
taip pat trukdo ir maisto 
produktuose esanti geležis. 
Pabrėžtina, kad vaistus reikia 
gerti tik su vandeniu. Nors 
ir nemalonaus skonio vaistai 
būtų, nepatartina jų užsiger
ti sultimis, kava, arbata, ku
rių medžiagos neigiamai vei
kia vaistines medžiagas.

Būtina nepamiršti nurody
mų, kad tabletes, padengtas 
spalvotais apvalkalėliais, rei
kia nuryti nesmulkintas (jos 
turi ištirpti skrandyje ar žar
nyne), o paprastas dera su
trinti ar sukramtyti, kad or
ganizmas lengviau įsavintų 
vaistines medžiagas.

Apetitą žadinančius vais
tus reikia gerti prieš pat val
gį, palaikyti juos burnoje. 
Virškinimą gerinantys prepa
ratai vartojami valgant. Kai 
kas netikslingai geria mine
ralinius vandenis. Daugumas 
jų, išgerti valgant ar prieš 
pat valgį, beveik visuomet 
skatiną skrandžio, liaukų dar
bą, o išgėrus valandą ir dau
giau prieš valgį — slopinu. 
Tulžį varančius kietus pre
paratus tikslingiausia vartoti 
5—10 minučių, o skystus — 
5 minutes iki valgio.

Vartojant vaistus, jokiu 
būdu negalima gerti alkoho
linių gėrimų. Jie susilpnina 
vaistų veikimą. Be to, alko
holiui reaguojant su kai ku
riomis vaistingosiomis me
džiagomis, galima stipriai, 
net mirtinai apsinuodyti.

Taigi visada, vartodami 
vaistus, prisiminkime gydy
tojų nurodymus.

Juozas VASILIAUSKAS 
Biologijos mokslų kandidatas



PENKTADIENIS, GEGUŽES (MAY] 16, 1980 “LAISVE” 3-IAS PUSLAPIS

SPECIALIAI “LAISVEI” IS BERLYNO

Donelaitis gatvėje
Unter Den Linden

Pasidžiaukime kartu: lietu
vių būrų poetas Kristijonas 
Donelaitis į mus žvelgia Ber
lyno širdyje. Prie įėjimo į 
Vokiečių valstybinę bibliote
ką Unter den Linden gatvėje 
parodų vitrinoje vaizdais ir 
žodžiais pasakojama apie 
poemos “Metai” kūrėją, jį 
patį bei jo kūrybos kelią, 
tMme tarpe ryšius su vokie
čių kultūra. Mane jaudina 
labai paprasta mintis: prieš 

. du šimtus metų tolimame 
Prūsijos karalystės užkam
pyje, arti Nemuno, dar visai 
lietuviškame Tolminkiemyje, 
mirė vien savo artimiausiai 
aplinkai pažįstamas žmo
gus . . . Liko jo raštai. Tary
tumei iš tamsios amžių glū
dumos į ateitį mesta (ne 
vienos žmonių kartos iš nau
jo pamėtėta) granata. Tik ji 
sprogo ne naikinimą, netgi 
ne neapykantą, o gyvenimą 
ir tautų draugystę sėda
ma.. . Štai Donelaitis paga
liau atvyko į buvusios “savo” 
valstybės sostinę Berlyną. 
Gyvas būdamas nė sykio čia 
nebuvo. Iš čia pūtė labai 
šaltas vėjas, kuris baigė Ry
tų Prūsijos žemėse pas Ne
muną nušaldyti paskutinį lie
tuvių kalbos atolą. Baisusis 
kolosas susmuko, sudribo, 
sunyko . . . Triumfuoja žmo
gaus dvasia ir jo kūryba.

Visi suprantame, kad tok
sai istorijos teismas—ne vie
nos dienos darbas. Apie tai 
ką tiktai šioje pat Unter den 
Linden gatvėje universitete 
įvykusioje lietuvių poetui pa
skirtoje baltistų konferenci
joje kalbėjo parodą organiza
vusios bibliotekos vadovė 
daktarė F. Krauzė. “Nuo pat 
mūsų bibliotekos įkūrimo 
1661 metais lentynose būta 
lietuviškų knygų, “—kalbėjo 
generalinė direktorė,— 
“Taipgi šviesiausių vokiečių 
tautos atstovų pastangos 
Kristijoną Donelaitį atvesti 
pas savo skaitytojus, litera
tūros mylėtojus bei tyrinėto
jus paliko pėdsaką. Ir patį 
pirmąjį (L. Rėzos), ir vėles
niuosius (Neselmano, Pasar- 
gės) “Metų” leidinius, dar iš 
praėjusio šimtmečio, tebetu
ri mūsų knygų saugykla . . . 
O ką bekalbėti apie mūsų 
laikus, kai tautų ir kultūrų 
suartėjimas tapo taisykle ir 
įstatymu! . .” Iš tikrųjų, ką 
bekalbėti apie mūsų laikus, 
kai šioje pačioje bibliotekoje, 
kuriai vadovauja gera Lietu
vos bičiulė daktarė F. Krau
zė (lai bus leista priminti 
bent jos “pareigas” Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos baltistų susivienijime: 
valdybos narė; M. K. Čiur
lionio komisijos pirmininkė), 
jau stovi ne pavieniai senų 
biblijų vertimai į lietuvių 
kalbą ir K. Donelaičio raštų 
leidiniai, o kartotekos dėžu
tės su širdžiai mielu bendru 
pavadinimu: “Lietuvių litera
tūra”.

“Sako, kad vien praeities 
apgaubta romantikos . . . jos 
pavyzdžiai jaudina. Nema
nau!—“toliau kalbėjo Vokie
čių valstybinės bibliotekos 
generalinė direktorė. Ir pa
teikė keletą pavyzdžių iš 
dabarties. Juos čia užrašyti 
man, šių eilučių autoriui, itin 
lengva, nes “ir aš ten buvau, 
alų midų gėriau”. Va pažintis 
su Hermanu Budenzygu, 
poetu ir mokslininku iš Hei
delbergo (Vakarų Vokietija). 
Prieš šešiolika metų šitas 
nejaunas žmogus (g. 1893 
m.) ėmėsi naujai versti Do
nelaičio “Metus” į vokiečių 
kalbą. Jis jau buvo pagarsė
jęs kaip Adomo Mickevičiaus 
vertėjas. Ten jis (prisiminki
me “Poną Tadą”) pažino Lie
tuvos bajoriją. O iš “Metų” jį 
šnekino Lietuvos prasčiokai, 

būrai. Daktaras Budenzygas 
taip įveikė savo uždavinį, 
kad vokiečių kritika sako: 
“Lyg Donelaitis vokiškai bū
tų rašęs . . .” Taip puikiai 
išversta. Šiuo metu pateikia
mi tolimesni vertimo koky
bės liudijimai (nors ir toje 
pačioje, pradžioje aprašytoje 
parodos vitrinoje): VDR 
kompozitorius ir nacionalinės 
premijos laureatas R. Kuna- 
das sukūrė pagal Donelaitį 
(patikslinimui: pagal Buden- 
zygo vertimą) kantatą “Me
tai”. Ji skambės šių metų 
Drezdeno muzikos festivaly
je. Prieš tai R. Kunadas 
(pagal vokiečių rašytojo J. 
Bobrovskio romaną) parašė 
operą “Lietuviški fortepijo
nai” (Donelaičio tema; apie 
tai rašiau ir “Laisvėje”). Bi
bliotekos generalinė direkto
rė pasakoja kaip buvo bib
liotekoje ruošiami įvairūs lie
tuvių literatūrai skirti rengi
niai; tame tarpe patsai pir
masis naujojo H. Budenzygo 
vertimo skaitymas. Prie Do
nelaičio medalio—atvaizdo 
bibliotekos kultūros salėje 
dainavo vyrų choras “Var
pas” iš Vilniaus . . . Lietuvos 
dainininkai poetą Budenzygą 
apjuosė tautine juosta . . . 
Kaip tatai sujaudino tą puikų 
žmogų!

(Klausau, o atmintyje ri
kiuojasi vaizdai iš šitos neto
limos praeities. Buvo šiltas 
vasaros vakaras. Lydėjau 
poetą į jo apsistojimo vietą— 
pas sūnų meno istorijos pro
fesorių Vakarų Berlyne. Va
žiavome S-Bahnu, tai yra 
elektriniu viršmiestiniu trau
kiniu. Žmonės žvelgė į Bu
denzygą su plačia, jiems ne
pažįstama juosta. “Nenu- 
siimsiu! Tegul mato ABU 
Berlynai ...” Per ABU Ber- 
lynus lydėjau žmogų-moksli- 
ninką-poetą, besididžiuojantį 
savo giminyste su lietuvių 
kultūra.)

Laikas negailestingas. 
Bronzos medalyje sustingo ir 
Hermanas Budenzygas.

Duodamas nurodymą nu
traukti diplomatinius ryšius 
su Iranu, JAV prezidentas 
galvojo sudavęs lazda ir nu
baudęs šią valstybę už ne
klusnumą. Tačiau jis pamir
šo, kad lazda turi du galus. 
Jungtinių Valstijų baudžia
masis aktas Irano atžvilgiu 
pasaulio visuomenės akivaiz
doje dar labiau nuvainikavo 
Baltųjų rūmų užsienio politi
ką, kuri pakvipo “šaltojo 
karo” laikų dvasia. Pastarieji 
metai Jungtinių Valstijų už
sienio politikoje vis dažniau 
rodo jos posūkį atgal į tuos 
laikus, kai Amerika tarptau
tiniuose santykiuose pripa
žindavo tik smurtą, iišimąsi į 
kitų valstybių vidaus reika
lus, kad Washingtono palie
pimu jo sąjungininkai Vaka
rų Europoje esąlygiškai 
vykdydavo visus dėdės Šamo 
norus.

Dabar gi net Vakarų Euro
pos valstybės, priklausančios 
“Bendrajai rinkai”, Lisabo
noje elgėsi santūriai ir nepa
siskubino pritarti Washing
tono nurodymui nutraukti 
diplomatinius santykius su 
Iranu. Panašiai pasielgė ir 
Japonija. Ir vieni, ir kiti 
linkę geriau palūkėti ir neda
ryti tokių karštakošiškų po
sūkių užsienio politikoje, ko
kių imasi Washingtonas. Su
prantama, iš vienos pusės 
Vakarų Europos valstybės ir

K. Donelaičio vitrina Unter den Linden gatvėje prie 
bibliotekos.

Bet praeities bangos—ne 
vien romantika, kaip sako 
daktarė F. Krauzė. Toje pa
čioje Donelaičio konferenci
joje Unter den Linden gatvė
je kalba sorbų istorikas ir 
poetas Fridas Metškas. Sor- 
bai—vienintelė Vokietijos 
Demokratinėje Respublikoje 
gyvenanti nacionalinė mažu
ma. Vakarinių slavų, kuriuos 
beveik visai nušlavė senieji 
germanai, palikuonys. Išken
tę panašią nacionalinę ir so
cialinę priespaudą, kaip Prū
sijos lietuviai . . . Ten ir 
“susitikę”. Tame tautų naikia 
nimo katile. Dabar jie lygiai 
taip pat išdidžiai kalba apie 
savąją kultūrą, kurią sten
giasi puoselėti, turtinti. Apie 
ją gerai žinoma ir Lietuvoje. 
Istorijos mokslų daktaras F. 
Metškas plačiai, išsamiai pa
sakoja apie sorbų ir lietuvių 
ryšius “Donelaičio pavėsy
je”. Čia pat jis pateikia sorbų 
dienraščio “Nowa Doba” 
(Nauji laikai) numerį su savo 
straipsniu “SERBSKE MYS- 
LE K 200. POSMJERTNI- 
NAM KRISTIONASA DO
NELAITIS A” (Sorbo mintys 
Kristijono Donelaičio 200-tų- 
jų mirties metinių proga). Ir 
čia žvelgia į mus Donelai
tis ... Į mus, tai yra konfe
rencijos Berlyno universitete 
dalyvius. Bet ir į skaitytojus 
sorbų kultūros centruose 
Baucene, Kotbuse, mieste
liuose ir kaimuose pas Ode
rį.. .

. . . Pro Donelaitį Unter 
den Linden gatve eina ir, 
matyt nežinodama ką su sa
vo asmenine laime veikti,

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

LAZDA SU DVIEM GALAIS
Japonija vengia griežtai kal
bėti su Iranu, nes iš šios 
valstybės jos perkasi naftą. 
Tačiau Washingtono sąjungi
ninkės gerai žino, kad jos 
gali būti nubaustos, nes 
Amerika gali užblokuoti Ira
no naftos išvežimą tiek į 
Vakarų Europą, tiek į Japo
niją. Tačiau vien tai, kad 
Lisabonos sesijoje “Bendro
sios rinkos” valstybės nutarė 
apsiriboti moraliniu spaudi
mu Irano atžvilgiu ir nepa
klusti Baltųjų rūmų spaudi
mui, rodo, kad praėjo tie 
laikai, kai Jungtinės Ameri
kos Valstijos galėjo diktuoti 
savo politiką sąjunginin
kams.

Žinoma, Baltieji rūmai vi
sokiomis priemonėmis ir gra
žiais pareiškimais bando pa
teisinti savo sprendimą Irano 
atžvilgiu. Sakoma, kad Bal
tųjų rūmų šeimininkas buvęs 
ir taip kantrus, kad ilgai 
tylėjęs ir geruoju kalbėjęs su 
Iranu. Tačiau kai kurių Ame
rikos oficialių veikėjų kalbos 
rodo ką kita. Štai prezidento 
patarėjas P. Kedelas yra 
pareiškęs, kad prezidentui 
esąs reikalingas “mažasis ka
ras”, kuris pakeltų jo šansus 
būti perrinktu kitai kadenci
jai. P. Kedelo nuomone, kiti 
prezidentai irgi taip darę, 
kai buvo sukelti karai Korė
joje, Libane, Vietname. Tik 
Carteris, girdi, tvirtai tebe

Vokiečių valstybinė bibliote
ka Unter den Linden gatvė
je. \

visai atsitiktinai sustoja įsi
mylėjėlių porelė . . .

Tegul man bus atleista, 
slaptai klausausi pašnekesio.

Studentai, aiškiausiai stu
dentai.

— Ar tu ką nors jo skaitei?
— Ne . . . Bet vardas gir

dėtas. Matai, Bobrovskio 
“Lietuviški fortepijonai” . . . 
“Fortepijonus” skaičiau.

Gal perskaitys ir “Metus”, 
“Jau saulelė vėl atkopdama 
budina svietą . . .”

Budina. Toksai Berlyno pa
vasaris anno 1980.

Leonas Stepanauskas
Berlynas 

silaikąs taikos.
Suprantama, kad Carterio 

pastangos likti prezidentu 
gali sukelti karinę situaciją 
Irane. Net “New York Daily 
News” rašo, kad Pentagonas 
jau dabar turįs paruošęs to
kius planus: minuoti įėjimus 
į Irano uostus, karinė jūrų 
blokada, naftos telkinių ir 
Kūmo miesto, kur yra Irano 
revoliucijos lyderio ajatolos 
Chomeinio buveinė, bombar
davimas, karinio oro laivyno 
desanto išlaipinimas Tehera
ne ir panašiai. Tokiu būdu, 
Baltųjų rūmų šeimininkas 
gali pasirinkti vieną iš minė
tų variantų. Kita vertus, 
panašios prielaidos dėl Car
terio galimų veiksmų kyla 
dar ir dėl to, kad pačiai 
Amerikai, jos ekonomikai 
atėjo sunkūs laikai, didėja 
nepasitenkinimas ir pasipik
tinimas Carterio vidaus poli
tika. Žodžiu, vadinamojoje 
savoje politikoje tarptauti
niuose santykiuose Carteris 
bando daryti tokius “posū
kius”, kurie užtikrintų jam 
lengvai apgaunamų ameri
kiečių balsus prezidento rin
kimuose.

Tuo tarpu pasaulio visuo
menės akivaizdoje Amerikos 
užsienio politika, kuri vykdo
ma Carterio laikais, kelia 
pasipiktinimą.

Apolinaras Sinkevičius

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

VINCAS KAPSUKAS VĖL KAPSUKE
Mūsų vienkraštis Vincas 

Mickevičius-Kapsukas užima 
išskirtinę vietą Lietuvos is
torijoje. Tą vietą jis užėmė 
tiek savo revoliucine veikla, 
kuri toli išėjo už respublikos 
ribų, tiek savo atliktu darbu, 
tiek didžiule įtaka savo ben
draamžiams. Tai patvirtina 
visi, kurie daugiau ar mažiau 
pažinojo šį taurųjį Sūduvos 
sūnų. V. Mickevičius-Kapsu
kas, praėjęs sudėtingą kelią, 
buvo vienas žymiausių mark
sizmo-leninizmo idėjų platin
tojų mūsų krašte, LKP vado
vų ir organizatorių. Kaip 
prisimena amžininkai, su ku
riais teko kalbėtis, jo arti
mieji, V. Mickevičius-Kapsu
kas nebuvo asketas, fanati
kas, savyje užsidaręs. Jis 
mėgo būti žmonių tarpe, 
gyventi jų rūpesčiais. Nesve
timi jam buvo lietuvių liau
dies dainos, kurių jis taip pat 
nemažai mokėjo, menas, 
teatras, muzika ir t. t.

Mūsų miestas š. m. balan
džio 4 d. jau nuo pat ryto 
šventiškai pasipuošęs laukė 
iškilmių pradžios. Juk tai ne 
eilinės iškilmės, bet labai 
svarbios, bene pirmos tokios 
mūsų miesto istorijoje, pa
minklo šiam bebaimiui revo
liucionieriui jo 100 gimimo 
metinių proga atidengimas.

Vieta parinkta graži, mies
to sode, prie LKP komiteto, 
prieš naujai atgimusį mūsų 
miesto. kraštotyros muziejų. 
Žmonių marios, nors ir darbo 
diena. Pasirodo vietinės val
džios atstovai‘su garbingais 
svečiais iš Vilniaus, kurių 
tarpe matome V. Mickevi
čiaus-Kapsuko sūnų, Vil
niaus universiteto fizikos do
centą Vincą Mickevičių, jau
nesnę dukterį Leną, LTSR 
Kultūros ministrą J. Bielinį, 
partijos istorijos instituto 
prie LKP CK direktorių R.
Šarmaitį, didelę grupę parti
nių darbuotojų, buvusių po
grindininkų. Visi eina pro 
tautiniais drabužiais apsiren
gusių merginų gretas pamin-
klo link.

Iškilmingą mitingą prade
da LKP Kapsuko miesto pir
masis sekretorius V. Sinic
kas ir vykdomojo komiteto 
pirmininkas K. Subačius, sa
vo kalbose pabrėždami dide
lę V. Mickevičiaus-Kapsuko 
revoliucinės kovos svarbą, jo 
didžiulius nuopelnus Lietu
vai, visam darbininkų judėji
mui. Po to seka paminklo 
atidengimas. Juostą perker- 
pą V. Sinickas ir V. Mickevi
čius. Monumentas paskęsta 
gėlėse. Skamba orkestrų 
garsai, sūduviškio kompozi
toriaus R. Žigaičio parašyta 
nauja daina šioms iškilmėms 
“Revoliucijos gvardijai”, ku
rią atliko vaikų choras, vado
vaujamas dėst. J. Marcinke
vičiūtės.

Pirmoji iškilmių dalis bai
gėsi. Kapsukiečiai dar ilgai 
nesiskirstė iš aikštės, ati
džiai studijuodami monu
mentą, gyvendami praėjusių 
iškilmių dvasia. O V. Kapsu
kas, žiūrėdamas į miestą, 
tarsi galvoja, kokia buvo jo' 
laikų Marijampolė ir kaip 
neatpažįstamai pasikeitė į 
gerąją pusę naujasis Kapsu
kas.

Po piet miesto kultūros na
muose įvyko šventės antroji 
dalis, iškilmingas susirinki
mas, kurio metu kalbėjo V. 
Mickevičius, V. Sinickas, K. 
Subačius, R. Šarmaitis, pa
brėždami didelę šio mūsų re
voliucionieriaus reikšmę, 
charakterizuodami jį kaip 
žmogų. Iškilmingai skamba 
R. Žigaičio ir J. Nekrošiaus 
mažoji oratorija V. Mickevi- 
čiui-Kapsukui.

Miesto vykdomojo komite
to pirmininkas K. Subačius 
skelbia, kad skulptorius J. 
Narušis, architektas H. Šmi- 
la, akmenskaldys J. Dulins-

V. Kapsuko sūnus V. Mickevičius ir duktė Lena prie 
paminklo tėvui. V. Gulmano nuotr.

Paminklo V. Kapsukui atidengimas. Kalba LKP Kapsuko 
miesto komiteto pirmas sekretorius V. Sinickas.

Kapsukas, 1980.IV.11 
V. Gulmano nuotr.

kas, kompozitorius R. Žigai- 
tis, poetas J. Nekrošius ir 
Mokslinio metodinio kultūros 
centro direktorius S. Sver- 
diolas apdovanojami LKP 
miesto komiteto ir miesto 
vykdomojo komiteto garbės 
raštais.

Iškilmingo susirinkimo da
lyviai gieda Internacionalą.

Iškilmių dalyviams koncer
tavo Darbo raudonosios vė
liavos ir Tautų draugystės 
ordinų Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto dainų ir šokių 
ansamblis.

o o o

Paminklo ir aikštės auto
riai tikrai padirbėjo, įteikda
mi miestui prie Šešupės pui
kią dovaną. Paminklas yra 6 
metrų aukščio, iškaltas iš 
rusvo granito ir sveria 
tik .... 20 tonų. Surasta 

S enelei
Ant rudų suskirdusių rankų 
pasodinsiu tau delnuose 
gražiausiąjį žemės peizažą

Kur rausvi artimai kur smaragdo žolė 
balti akinantys obelų fontanai 
išsiveržia į mėlyną debesuotą padangę 
pateka rasota saulė 
spindi rasoti slėniai

pats skaisčiausias ryšys 
tarp žmogaus ir žemės— 
rasa ant arimą—tavo ašaros 
rasa ant obels—tavo kraujas.

virš gimimų gyvenimų ir mirties 
lyg gera gyvulio akis
giliai geltona saulė virš vienkiemio 
ir raukšlėtas tavo veidas palinkęs 
mano skaidrioj atminty 
į vaikystės metus--------

Alis Balbierius

vykusi, ne trafaretinė poza, 
todėl, atrodo, kad V. Kapsu
kas tarsi stebi buvusią Mari
jampolę ir aplinkui susirin
kusius naujojo Kapsuko gy
ventojus. Rusvo granito lini
jos aikštėje primena spindu
lius, sklindančius nuo monu
mento į miestą.

Kapsuko kraštotyros mu
ziejus (dir. A. Urmanavičie- 
nė), naujai rekonstruotose 
patalpose šventės proga su
rengė didelę 10 Kapsuko fo
tografų S. Rūškio, A. Sen- 
kaičio, P. Zaronskio, V. Jū- 
raičio, R. Linionio, R. Rus
teikos, VI. Skaricko, J. Vaš
kelio, V. Žukausko ir šių 
eilučių autoriaus darbų apie 
mūsų miestą parodą, sukėlu
sią didžiulį susidomėjimą vi
suomenės tarpe.

V. Gulmanas
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SPECIALIAI “LAISVEI"

Krislai iš Lietuvos
Šiose “Krislų” pastabose 

norėtume “Laisvės” skaity
tojams papasakoti apie įžy
maus lietuvių rašytojo, kriti
ko ir mokslininko Kosto Kor
sako ryšius su Amerikos 
lietuviais. Medžiagos šia te
ma teikia rašytojo 70-osioms 
metinėms išleista solidi bib
liografija “Kostas Korsakas”. 
Ji apima rašytojo literatūri
nę—mokslinę veiklą nuo 
1923 m. iki 1978 m.
1. K. Korsako kūryba JAV 

lietuvių spaudoje
Literatūros kelią K. Kor

sakas pradėjo paauglystėje: 
jo pirmieji publicistiniai raš
tai buvo išspausdinti 1923 
m., kai jų autorius ėjo ketu
rioliktuosius metus. Nuo 
1925 metų K. Korsakas siun
tinėjo savo kūrinius, dau
giausia K. Gelvainio slapy- 
varde pasirašytus eilėraš
čius, ir į Čikagoje leidžiamus 
lietuvių mokslininkų laikraš
čius. Juose mažne iki 1930 
m. buvo paskelbta kelios 
dešimtys jo eilėraščių bei 
kitų rašto bandymų.

Su JAV lietuvių pažangią
ja periodika—“Laisvės” laik
raščiu, “Šviesos” žurnalu ir 
kitais leidiniais—K. Korsa
kas itin glaudžiai bendravo 
Antrojo pasaulinio karo me
tais, pasitraukęs į Tarybų 
Sąjungos gilumą. Jau 1942 
m. pradžioje (kovo 28 d.) 
"Laisvė” paskelbė jo straips
nį “Lietuvių literatūra gy
vuoja”. Nuo tada iki šiol 
minėtuose pažangiųjų lietu
vių leidiniuose, ypač “Švie
sos” žurnale, pasirodė daug 
K. Korsako raštų—straips
nių apie lietuvių literatūrą ir 
rašytojus, jo poezijos kūri
nių.

“Laisvė” 1942 m. išleido K. 
Korsako publicistikos knygą 
"Vokiškieji grobikai—mirti
nas lietuvių kultūros prie
šas”. Lietuvių literatūros 
draugija (LLD) 1943 m. iš
spausdino kitą K. Korsako 
publicistikos rinkinį "Didysis 
lietuvių tautos priešas”; be 
to jo redaguotą lietuvių poe
zijos leidinį “Lietuva ugnyje” 
(1944), kur įdėta ir pluoštas 
šio įžymaus rašytojo eilėraš
čių, sukurtų karo metais.

K. Korsakas ne kartą 
aukštai įvertino JAV pažan
giųjų lietuvių nuopelnus 
spausdinant ir leidžiant gim
tojo krašto tarybinių rašyto
jų kūrybą, ypač Antrojo pa
saulinio karo metais. Sveiki
nime “Laisvės” 60-mečio pro
ga (1971 m.) jis nurodė: “. . . 
Pripažįstant didžiulius “Lais
vės” nuopelnus įvairiausiose 
visuomeninio darbo srityse, 
norisi ypač pabrėžti didelę 
šio laikraščio reikšmę pažan
giosios lietuvių literatūros 
raidai. . . . “Laisvė”, be visų 
kitų savo laimėjimų patvariai 
įrašė savo vardą ir į lietuvių 
literatūros istoriją”.

2. Apie amerikiečių 
literatūrą

Platūs ir įvairūs K. Korsa
ko—kritiko ir mokslininko— 
interesai nuo seno siejosi su 
JAV literatūra. Dar buržua
zijos valdymo laikotarpiu, 

Vilniaus 21-osios technikos mokyklos moksleiviai Regina 
Pakanavičiūtė, Elena Vaičiūnaitė, Viktoras Bitelis, Gied
rius Indrašius, Vidas Linkevičius — mokslo pirmūnai, 
darbininkų klasės pamaina. A. Laukmanio nuotr.

dirbdamas “Kultūros” žurna
le ir jį redaguodamas, K. 
Korsakas ten paskelbė 
straipsnių bei recenzijų apie 
įžymius amerikiečių rašyto
jus—J. Londoną (“Kultūra”, 
1931, Nr. 11), Sinclair Lewis 
(1931, Nr. 6-7), recenzavo į 
lietuvių kalbą išverstus Up- 
tono Sinclair’© romanus 
"Provokatorius” (1937, Nr. 
3), “Automobilių karalius” 
(1939, Nr. 12).

Jo plunksnai taip pat pri
klauso W. Whitmano bei M. 
Goldo kūrinių vertimai, pasi
rodę dar 1923-33 m. Ir daug 
vėliau K. Korsakas per kelis 
kartus vertė JAV poetų 
D. L. Hjuzo, Masterso E. Li 
kūrinius: jų eilėraščių pluoš
tas buvo paskelbtas Tarybų 
Lietuvos spaudoje 1960, 
1962, 1969 metais.

K. Korsakas domėjosi ir 
domisi JAV lietuvių rašytojų 
kūryba, ne sykį vienaip ar 
kitaip atsiliepdamas į jų kny
gas. Dar 1929 m. “Kultūros” 
žurnale pasirodė pirmasis 
platus Antano Tūlio drama
turginės kūrybos nagrinėji
mas (Tūlio dramos—“Kultū
ra”, 1929, Nr. 6-7).

K. Korsakas yra rašęs apie 
senosios JAV lietuvių imi
gracijos veikėją ir literatą 
Joną Žilių-Žilinską (Jonylą). 
“Laisvės” laikraštyje (1962 
m.) buvo paskelbti K. Korsa
ko laiškai su atsiliepimais 
apie R. Mizaros kelionės įs
pūdžius “Apie tave gimtoji 
žemė” bei A. Margerio kny
gą “150 dienų Tarybų Lietu- • M voje .

3. Raštai apie K. Korsaką

Kai kurios žinios apie K. 
Korsako literatūrinę veiklą 
(pvz., “Trečio fronto” žurna
le ir vėliau) “Laisvėje” pasi
rodė dar iki Antrojo pasauli
nio karo. K. Korsako kriti
kos ir literatūros istorijos 
darbais ne sykį rėmėsi A. 
Petriką savo etiudų knygoje 
"Lietuvių tautinio atbudimo 
pionieriai” (1939 m.). Taigi, 
dar prieš karą JAV pažan
gieji lietuvių veikėjai ir lite
ratai K. Korsaką pažinojo 
kaip autoritetingą kritiką ir 
istoriką.

Plačiau su K. Korsako gy
venimu ir kūryba JAV pa
žangiuosius lietuvius supa
žindino R. Mizara 1942 m. 
straipsnyje “Keli žodžiai apie 
autorių”, įdėtame į minėtą 
K. Korsako knygą “Vokiš
kieji grobikai—mirtinas lie
tuvių kultūros priešas”. 
"Šviesos” žurnale, “Laisvė
je” ne kartą recenzuotos šio 
rašytojo knygos. Apie 1943 
m. išėjusį poezijos rinkinį 
“Kovos įstatymas” “Švieso
je” rašė S. Jasilionis (1944, 
Nr. 3), apie knygą “Literatū
rų draugystė” R. Mizara, 
apibūdindamas ją kaip svarų 
K. Korsako veikalą (“Lais
vė”, 1963, bal. 9).

K. Korsako—mokslininko, 
lituanistikos mokslų organi
zatoriaus ir vadovo—veikla 
plačiai atsispindi R. Mizaros, 
A. Margerio, A. Bimbos ke- 
lionų po Lietuvą knygose.

Pranas Giedraitis

rokiškis
Kam teko lankytis šiau

riausiame Lietuvos mieste— 
Rokiškyje, tas jo niekada 
nesupainios su kuriuo nors 
kitu rajono centru. Mieste^ 
nemažai savotiškos, kiek neį-! 
prastos architektūros akme
ninių pastatų, kitų respubli
kinės, vietinės reikšmės ar
chitektūrinių paminklų.

Rokiškis—kalvio Ignoto 
gimtasis kraštas, garsus sa
vo istorinėmis, revoliucinė
mis, kultūrinėmis tradicijo
mis. Šių lygumų skurdokos 
žemės ir peizažo valstietis, 
dvaro kumetis, miestelėnas 
gal dažniau negu kitos vieto
vės gyventojas svajojo apie 
šviesų gyvenimą. Todėl ir 
rokiškėnų revoliucionierių, 
kovotojų už Tarybų valdžią 
veikia ryški kaip niekur ki
tur.

Sunku tiksliai pasakyti, iš 
kur kilęs miesto pavadini
mas, nors ne vienas rokiškė
nas tvirtina, jog tai nuo 
medžioklio Roko, kuris neį
žengiamose rytų Aukštaiti
jos giriose, nusidriekusiose 
palei Nemunėlio ir Laukupio 
upelius, medžiojęs žvėris 
(aišku, ir kiškius). Jis esą ir 
įkūręs gyvenvietę prie Lau
kupio upelio.

Tiesa tai, ar tik laki žmo
nių fantazija, sunku pasaky
ti, tačiau rašytiniuose šalti
niuose Rokiškis pirmą kartą 
paminėtas 1499 metais Lie
tuvos kunigaikščio Aleksan
dro rašte dėl girios kirtimo. 
XVI a. Žygimantas Senasis 
didikams Krošinskiams do
vanoja Rokiškio dvarą. Iš tų 
laikų yra neblogai išsilaikiusi 
Krošinskių pilaitė. Vėliau 
Rokiškio žemes valdė Tyzen
hauzai, Pšezdeckiai, kurie 
dvarą įkūrė naujoje vietoje. 
To dvaro restauruotas an
samblis savo architektūra, 
vidaus interjeru žavi lanky
toją. Šiuo metu čia įsikūręs 
vienas turtingiausių ir įdo
miausių respublikoje Rokiš
kio kraštotyros muziejus. Jo 
darbuotojai mielai supažin
dins su naujai įrengta centri
ne ekspozicija, aprodys šoni
niuose pastatuose eksponuo
jamus L. Šepkos, kitų liau
dies menininkų darbus, nu
ves prie A. Gudaičio-Guzevi- 
čiaus romano “Kalvio Ignoto 
teisybė” pagrindinio hero
jaus A. Kurkliečio-kalvio Ig
noto kalvės, pastato, kuria
me 1918-1919 metais buvo 
įsikūręs revoliucinis komite
tas, paminklo pirmą jam rev- 
komo pirmininkui mokytojui 
Edvardui Tičkui.

Muziejuje lankytojai suži
nos, jog rokiškėnai buvo ak
tyvūs XIX amžiaus sukilimų 
dalyviai. 1863-ųjų pavasarį 
mieste trumpam buvo susto
jęs A. Mackevičiaus sukilėlių 
būrys.

Rokiškį smarkiai sukrėtė ir 
1905 metų revoliucijos ban
ga. Centrinėje aikštėje įvyko 
kelių tūkstančių demonstran
tų susirėmimas su caro žan
darais. Jo metu daug žmonių 
buvo sužeista, o keturi de
monstrantai nukauti. Jiems 
pagerbti pastatytas pamin
klinis akmuo.

1905-ųjų revoliucija buvo 
tarsi įžanga į tolimesnius 
revoliucinius įvykius Rokiš
kyje. 1918 metų gruodžio 
25-ąją mieste buvo įkurta 
Tarybų valdžia. Į apskrities 
revoliucinį komitetą įėjo Ed
vardas Tičkus, Juozas Pagi
rys, Ona Širvytė ir kiti. 
Tarybų valdžia iš pat pirmų
jų dienų ėmėsi neatidėliotinų 
ūkinių ir kultūrinių pertvar
kymų. Tačiau revkomo pir
mininkui E. Tičkui nebuvo 
lemta ilgai darbuotis, įtvirti
nant Tarybų valdžią. Bebai
mis revoliucionierius ir jo 
bendražygis J. Pagirys žuvo 
tų pačių metų gruodžio pa
baigoje, nuginkluojant vokie
čių okupantų šarvuotį Rokiš
kio geležinkelio stotyje. Apie 
tą įvykį byloja memorialinė 

lenta prie geležinkelio stoties 
pastato.

Jaunai Tarybų valdžiai iš
silaikyti Rokiškyje padėjo 
Raudonosios Armijos dali
niai. 1919-ųjų metų vasarį 
komunistai susirinko į legalią 
partinę konferenciją. Parti
nio komiteto pirmininku bu
vo išrinktas Ignas Krasaus
kas. Jam aktyviai talkino K. 
Narkevičius, J. Macijauskas, 
A. Kurklietis, A. Motuzas ir 
kiti.

Buržuazijai žiauriai nuslo
pinus Tarybų valdžią, komu
nistai perėjo į pogrindį. Jau 
1919-ųjų pabaigoje Rokiškio 
gimnazijoje įsikūrė viena pir
mųjų Lietuvoje mokinių 
komjaunimo kuopelė, kuriai 
vadovavo Matas Mickys. Ak
tyviai pogrindininkai veikė 
“Lietmetalo” fabrike, stalių 
dirbtuvėse, Rokiškio dvare. 
Kurį laiką “Reno” saldainių 
fabrikėlyje dirbo busimoji 
Tarybų Sąjungos Didvyrė 
partizanė Marytė Melnikai- 
tė.

Su džiaugsmu rokiškiečiai 
sutiko Tarybų valdžios atkū
rimą 1940-aisiais. Į aktyvią 
visuomeninę veiklą įsijungė 
komunistai, komjaunuoliai, 
buvę pogrindininkai Stani
slovas Šklėrius, Jonas Kaire- 
lis, Andrius Dagys, Vladas 
Deksnys ir kiti. Tais metais į 
gimtąjį Rokiškį buvo atvykęs 
dukart Tarybų Sąjungos 
Didvyris generolas leitenan
tas Jakovas Smuškevičius. 
Šiandien viena miesto aikštė 
pavadinta didvyrio vardu, 
joje pastatytas J. Smuškevi- 
čiaus biustas, Vytauto gatvė
je įrengtas šio bebaimio ro
kiškėno memorialinis muzie
jus.

Nenulenkė galvų rokiškė
nai ir sunkiais fašistinės oku
pacijos metais. Vyžuonos gi
rioje, aplinkiniuose miškuose 
veikė Žemaitės partizanų 
junginys, kuriame buvo apie 
500 kovotojų. Jam vadovavo 
Antanas Raguotis. Žemaitės 
junginio gretose kovojo Al
fonsas Kairelis, Povilas Ja
kubonis, Petras Griškevi
čius, P. Šarkauskas, E. Zai- 
čenkovas, 'J. Zovė ir kiti 
bebaimiai liaudies keršyto
jai. Jie sunaikino apie pusan
tro šimto hitlerininkų, nu
vertė nuo bėgių 20 ešelonų, 
sunaikino daug automašinų, 
motociklų, susprogdino 25 
kilometrus geležinkelio bė
gių, 10 tiltų. Partizanus rė-

Tarybų Lietuvos naujienos
[Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžiusi

Nepakartojamoji Neringa
Apsilankiusiųjų Nidoje akį 

traukia prieš keletą metų pa
statyti Neringos miesto vyk
domojo komiteto rūmai. Šio 
pastato projekto konkurse 
visas prizines vietas laimėjo 
Klaipėdos architektai. Tada 
jiems buvo perduotas beveik 
visų svarbesnių kurorto ob
jektų projektavimas. Jo dė
ka, pažymi “Tarybinė Klai
pėda”, Neringos gyvenvietė
se vis labiau jaučiamas ar
chitektūrinis vieningumas. 
Gerai derinasi prie gamtos 
naujieji gyvenamieji kvarta
lai Nidoje, Juodkrantėje. 
Gražiai suplanuoti “Jūratės” 
poilsio namai, daugelis kitų 
naujųjų statybų.

Ateinančio penkmečio 
sąskaita

Komunistinio darbo įmo
nė—Kaišiadorių paukštynas 
užbaigė dešimtojo penkmečio 
planą trim mėnesiais anks
čiau. Vartotojams pateikta 
daugiau kaip 13 tūkstančių 
tonų paukštienos.

Paukščių augintojai, infor
muoja laikraštis “Į komuniz
mą”, labai sėkmingai įvaldo 
naujus gamybinius pajėgu

me tūkstančiai rokiškėnų.
1944-ųjų rugpjūčio 1-ąją 

liaudies keršytojai įžengė į 
Rokiškį. Prasidėjo atkuria
masis darbas, kova su nacio
nalistiniu pogrindžiu.

Ypač rajono centras išaugo 
pokario metais. Pastatytos 
naujos Vaisių-daržovių kon
servų, Centrinė sūrių, Že
mės ūkio mašinų gamyklos, 
Siuvimo fabrikas, Grūdų 
produktų kombinatas, kitos 
įmonės. Sparčiai auga naujas 
mikrorajonas, formuojasi 
naujas miesto centras.

Tačiau ir senamiestyje 
daug turistui įdomių objek
tų. Be jau minėtų—respubli
kinės reikšmės architektūros 
paminklas Rokiškio bažny
čia, pastatyta daugiau, kaip 
prieš 100 metų pagal garsių 
Vienos ir Rygos architektų 
projektus. Įspūdingai ansam
blis atrodo iš išorės, o vidu
je—vitražai iš Vienos, me
džio skulptūros iš Belgijos, 
Paryžiaus geriausių amati
ninkų bronzos darbai. Negali 
turistai neatkreipti dėmesio į 
garsios vokiečių firmos paga
mintus vargonus. Prie jų 
pirmąjį muzikinį išsilavinimą 
gavo mūsų muzikos klasikai 
J. Tallat-Kelpša, M. Pet
rauskas, J. Gruodis. Jų mo
kytoju buvo garsus čekų 
muzikas R. Lymanas, 1883 
metais Rokiškyje įsteigęs 
muzikos mokyklą. Apie tai 
prie gretimo dviaukščio ak
meninio namo byloja memo
rialinė lenta.

Minutei kitai stabtelėsime* 
prie Antinio paminklo. Nuo 
jo tik keli žingsniai iki buvu
sių Prekybos rūmų, pastaty-, 
tų XVIII amžiuje. Kitoje 
aikštės pusėje—rajoninio 
laikraščio “Spalio vėliava” 
redakcija.

Šioje redakcijoje yra dirbę 
mums žinomi rašytojai, žur
nalistai Paulius Širvys, Jo
nas Lapašinskas, Aleksas 
Baltrūnas, Edvardas Uldu- 
kis, Kostas Verslovas ir kiti. 
Poetas J. Lapašinskas apie 
gimtinę rašė:

“Rokiškis dabar—
ne užkampis 

Ne našlaitis, užmirštas 
ir skriaustas, 

Rokiškis dabar—
saulėtas puslapis 

Knygoje naujų dienų 
jaustas”.

Daug įdomaus sužinosime, 
pavaikščioję po Rokiškį. 
Ypač jeigu mus lydės eks
kursijų biuro darbuotojai.

Rimantas Jurgelionis

mus. Pirmaisiais penkmečio 
metais buvo realizuota 
paukštienos 1124, o pernai— 
jau 5742 tonos.

Grupė broilerių cecho dar
buotojų apdovanota TSRS 
liaudies ūkio pasiekimų paro
dos medaliais.

Nauji darželiai

Pakalniuose ir Daugailiuo
se Utenos tarpkolūkinė sta
tybos organizacija pradėjo 
statyti 50 vietų vaikų lopše- 
lius-darželius. O štai Taurag
nuose neperseniausiai mažy
liai jau atšventė įkurtuves. 
Ta proga laikraštis “Lenino 
keliu” primena, kad ikimoky
klinės vaikų įstaigos dabar 
veikia daugelyje stambesnių 
rajono gyvenviečių—Leliū
nuose, Saldutiškyje, Vyžuo
nose, Užpaliuose.

Veteranai globoja jaunimą

Beveik pusę Darbo raudo
nosios vėliavos ordino “Dro
bės” vilnos gamybinio susi
vienijimo kolektyvo sudaro 
kadriniai darbininkai, kurių 
nepertraukiamas darbo sta
žas yra nuo 15 iki 30 ir 
daugiau metų. Šis kolektyvo

Kūrybinės biografijos 
bruožai

Nuotraukoje: Valstybinės konservatorijos vargonų kla
sės dėstytojas L. Digrys [kairėje] su ketvirtakursiais D. 
Sverdiolu ir J. Bundzaite.

T. Žebrausko nuotrauka
Su respublikos nusipelniu

sio artisto Leopoldo Digrio 
vardu susijęs vargonų muzi
kos suklestėjimas Tarybų 
Lietuvoje. Talentingas atli
kėjas ir pedagogas, vargonų 
entuziastas L. Digrys įrašė 
nemaža ryškių puslapių į 
respublikos muzikinį gyveni
mą, pagarsėjo toli už jos 
ribų.

L. Digrys baigė Maskvos 
Čaikovskio konservatorijos 
fortepiono ir vargonų klasę, 
o po to studijavo šias abi 
specialybes aspirantūroje. 
Vėliau jis stažavosi Prahos 
muzikos akademijoje.

1960 metais L. Digrys pra
dėjo pedagoginį darbą Vil
niaus konservatorijoje, o ne
trukus jo iniciatyva čia ati
daryta vargonų klasė. Val
stybinėje filharmonijoje bu
vo įrengti nauji koncertiniai, 
konservatorijoje—mokomieji. 
vargonai, restauruoti šie in

branduolys, pažymi “Kauno 
tiesa”, dirba našiai ir gerai. 
Šeimininko akimis vertina 
įmonės reikalus, aktyviai 
moko ir auklėja jaunus dar
bininkus. 220 jaunų darbinin
kų turi globotojus.

Įgijęs pradinių darbo įgū-^ 
džių, jaunimas tobulinasi pa
žangių darbo metodų moky
klose. Kasmet jas baigia apie 
350 darbininkų. Šiose moky
klose savo patyrimą pertei
kia Socialistinio Darbo Did
vyrė Gražina Kyzelienė, 
Respublikinės premijos lau
reatė Valerija Aksamitaus- 
kienė, viena geriausių respu
blikos lengvosios pramonės 
jaunimo globotojų Genovaitė 
Skalskienė ir daugelis kitų 
pirmaujančių audėjų.

Sistemingas, kruopštus 
darbas su jaunimu padeda 
dirbti be atsiliekančių.

Plečiama poilsiavietė
Gražia tauragiečių ir mies

to svečių poilsio vieta tapo 
Jūros upės krantinė su vaiz
dingu skulptūrų ansambliu 
“Pergalė. Darbas. Taika”. 
Parke veikia “Versmės” klu
bas, šalia jo—dailios skulptū
ros liaudies pasakų moty
vais. Vasarą daug žmonių 
sutraukia naujoji estrada.

Dabar, praneša “Leninie
čių balsas”, brandinami pla
nai gerokai išplėsti poilsio 
zoną prie Jūros krantų.

strumentai kitose salėse. 
1968 metais Vilniuje įvyko 
pirmasis Tarybų Sąjungoje 
vargonų muzikos festivalis, 
kuris tapo tradiciniu.

Talentingas pedagogas 
išugdė visą plejadą muzikan
tų, tačiau ryškiausiai atsi
skleidžia jo talentas kopęę^-v 
tinėje veikloje. Jis dažnai 
koncertuoja šalies miestuo
se, sėkmingai gastroliuoja 
užsienyje—Suomijoje, Len
kijoje, Šveicarijoje, VFR ir 
daugelyje kitų šalių. L. Dig
rys visada dalyvauja didžiau
siuose vargonų muzikos fes
tivaliuose, muzikinė visuo
menė gerai vertina jo pasiro
dymus.
i n ii M.rr~7T iTn-gTi'~-i' r.-

Užprenumeruokite 
"Laisvę" 

savo draugams

Laivų statytojų kvartalas
Klaipėda smarkiai plečiasi, 

statydama naujus mikrorajo
nus. Tačiau naujasis Baltijos 
kvartalas suprojektuotas se
nojoje miesto teritorijoje, 
kur iki šiol buvo daug sukry
pusių, menkaverčių pastatų. 
Geresni namai prie Minijos 
gatvės bus palikti, o kitur 
išaugs devynaukščiai. Pirmą 
kartą uostamietyje naujieji 
namai grupuojami sekcijo
mis, su atvirais į pietų pusę 
kiemais. Gyventojams bus 
pastatytas šiuolaikinis pre
kybos ir paslaugų centras.

Naujasis kvartalas, rašo 
“Tarybinė Klaipėda”, page
rins uostamiesčio vaizdą. 
Pirmajame daugiaaukščiame 
name jau apsigeveno “Baltij- 
jos” laivų statyklos darbuo
tojai.

Pirmieji milijonai
Pusšimtį paukštidžių turės 

naujasis Staniūnų paukšty
nas. Trisdešimt iš jų jau 
duoda gerą produkciją. 
Praėjusiais metais, infor
muoja Panevėžio rajono lai
kraštis “Tėvynė”, tik veisli
nių kiaušinių buvo patiekta 
daugiau kaip keturi milijo
nai. Valstybei parduota 3500 
centnerių paukštienos. 
Paukštyno grynosios paja
mos sudarė 2200 tūkstančių 
rublių.

Parinko A. Petrauskas
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KANADOS ŽINIOS

MONTREAL, QUEBEC
ATŽYMĖTA GEGUŽĖS 
PIRMOJI

Išvakarėse Gegužės Pir
mosios, iniciatyva trijų di
džiųjų darbo unijų, daugiau 
kaip 10,000 maršuotojų pasi
pylė į gatves atžymėjimui 
Tarptautinės Darbo žmonių 
šventės — Gegužes Pirmo
sios.

Minią sudarė organizuoti ir 
neorganizuoti darbininkai ir 
Studentija, įvairaus amžiaus 
ir skirtingų politinių įsitikini
mų. Visi vieningai, solidariai 
atšventė šią šventę, užbaig
dami mitingais ir banketais.

SVEČIAS IŠ GIMTINĖS
Balandžio pabaigoje ir ge

gužės pradžioje, per 5 die
nas, Montreale vyko pasauli
nis Kooperacijos Centro Ko
miteto posėdis. Šiame posė
dyje dalyvavo ir grupė koo
peracijos darbuotojų iš Tary
bų Sąjungos. Grupės sudėty
je buvo atstovas ir iš T. 
Lietuvos, tai Lietuvos Varto
tojų Kooperatyvų Sąjungos 
pirmininkas Aleksandras 
Jankauskas. Posėdis svarstė 
kooperacijos klausimus ir nu
tarė šiais metais spalio mė
nesį pravesti 26-osios pasau
lines kooperacijos kongresą 
Maskvoje.

Ši kooperacija yra galinga 
organizacija, Tarybų Sąjun
goje ji turi 67 milijonus 
narių, o visame pasaulyje— 
120 milijonų.

DAUG MIRIMŲ
Savaitės laikotarpyje mon- 

trealiečius ištiko skaudi mir
ties rykštė—netekome net 
keturių tautiečių.

Gegužes 1 d., po pergyve
nimo labai sunkios operacijos 
ir kiek sustiprėjus, vėl sun
kiai susirgo ir mirė montrea- 
lietis Antanas Pocius, sulau
kęs 58 metų amžiaus. Velio
nis paliko du sūnus, brolį, 3 
anūkėlius ir dvi sesutes. Ve
lionio palaikai buvo sudegin
ti.

Gegužės 3 d. mirė verdu- 
nietis Antanas Sadauskas, 79 
metų amžiaus. Liko vedę 
sūnus ir duktė ir 5 anūkėliai. 
Lietuvoje jis buvo kilęs da
bartiniame Jurbarko rajone, 
Naujakaimio kaime. Atvyko 
į šią šalį 1928 m. Buvo laisvų 
pažiūrų. Anksčiau skaitė 
“Liaudies Balsą’’, o paskuti
niu laiku “Laisvę”. Priklausė 
prie L. L. D. Buvo uolus 
įvairių parengimų lankyto
jas. Draugiškas.

į kapus palydėjo gražus 
būrys tautiečių. Po palydų 
visi buvo pavaišinti.

Gegužės 5 d., ilgos ir labai 
sunkios ligos iškankintas ir 
saviesiems daug rūpesčio ir 
skausmo suteikęs, Royal Vic- 
torijos ligoninėje mirė Albi
nas Vaitiekūnas, sulaukęs 78 
metų amžiaus. Liko didelia
me liūdesyje velionio žmo
na—Julija Kanišauskaitė, 
dvi ištekėjusios dukros, žen
tai ir 4 anūkėliai. Velionis 
buvo laisvų pažiūrų, anks
čiau skaitė “Liaudies Balsą”, 
o paskutiniu laiku “Laisvę”. Į 
šermenis ir į laidotuves atsi
lankė daug žmonių. Po paly
dų visi buvo pavaišinti.

Gegužes 6 d., ilgų metų 

MONTREAL, QUE., CANADA

Antanas Sadauskas
Mirė 1980 m. gegužės 3 d.

Mirus mūsų mielam Lietuvių Literatūros Draugi
jos nariui, reiškiame gilią užuojautą jo šeimai ir 
artimiesiems.

LLD MONTREALO KUOPOS VALDYBA

iškankintas dusulio ligos, ku
rią gavo dirbdamas liejyklo
je, o paskutiniu laiku ligai 
pasunkėjus, Bellachasse ligo
ninėje mirė Liudvikas Skrip
ka, sulaukęs 79 metų am
žiaus. Lietuvoje liko velionio 
brolis, o Montreale pusbrolis 
ir brolienė J. P. Skripkai pas 
kuriuos velionis ir gyveno ir 
brolienė su vaikais jį slaugė 
ir rūpinosi jo laidojimu. Ve
lionis gimęs J. A. V. Mažas 
parvežtas Lietuvon ir 1928 
m. atvyko Kanadon.

Velionis buvo laisvų pažiū
rų. Skaitė “Laisvę” ir buvo 
užrašęs broliui Lietuvon. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. Po laidotuvių visi 
buvo pavaišinti.

Visų mirusių šeimoms ir 
artimiesiems gili užuojauta, 
o velioniems amžina ramybė.

STAIGIAI SUSIRGO
Vilasalietis Antanas Matiu- 

kas staigiai susirgo širdies 
priepuoliu. Šiuos žodžius ra
šant ligonis randasi Montreal 
General ligoninėje. P.

IŠ MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMO
Praeitą sekmadienį Moterų 

Klubo susirinkimo įvyko su
sirinkimas mielųjų draugų 
Skripkų rezidencijoje. Susi
rinkimas buvo šaukiamas ap
tarimui svarbių reikalų. Bet 
ne visos narės dalyvavo. 
Vienos sirgo, o kitos šiaip 
negalėjo dalyvauti. Bet susi
rinkusios jaunesnės narės 
užpildė senesniųjų vietas.

Susirinkimą pravedė Klu
bo pirmininkė. Jinai apibūdi
no mūsų Klubo reikalus. Ta
po nutarta vasarą suruošti 
išvyką-pikniką. Tam bus pa
samdytas busas.

Nastė Venskaitienė patei
kė pranešimą iš Kubos reng
tų pietų. Malonu, kad pietūs 
buvo sėkmingi. Parengimų 
komisija atsikreipė į nares, 
kad jos būsiančiarh baliui 
paaukotų pyragų ir dovanų 
laimėjimui (loterijai). Kaip 
žinia, narės į Klubo parengi
mus neateina tuščios.

0. Viršinskienė paskaitė 
gražų savo sukurtą eilėraštį. 
Anelė Braknienė kalbėjo ir 
davė gerų patarimų. 0 štai 
graži staigmena: Mūsų Klu
bo parengimo komisijos na
rės buvo gimtadienis. Tad 
šeimininkės iš virtuvės išne
šė didelį pyragą su žvake. 
Tai visos dalyvės sustojusios 
Viktorijai Yutkus (narės ją 
vadina “Viki”) sudainavome 
"Happy Birthday”. Ji ant 
stalo pastatė butelį “skaid
riosios” ir visas pavaišino. 
Tai taip praėjo linksmos va
landėlės.

Mielosios draugės, vėl su
sitiksime baliuje. Būkime 
sveikos ir darbuokimės!

Nelinksma girdėti, kad 
mūsų mieloji Petrutė Kisie
lienė nesveikuoja. Nors ji 
neįpratus guostis savo svei
kata, bet man teko nugirsti, 
kad šį kartą ir gydytojas 
buvo iškviestas . . . Mon- 
trealio pažangiosioms mote
rims, rodos, būtų neįmano
ma be tavęs, Petrute, ap
sieiti. Mano nuoširdžiausi 
linkėjimai Jums susveikti.

P. B. Grandma

Tru II pai apie viską
St. Adele, Que., S. Nico- 

lie, 12 metų jaunuolis, sirgo 
akių liga “Pigmentose”. Lan
kė pačias garsiausias Šiaurės 
Amerikos klinikas be pasek
mių. Tėvai pastebėjo spau
doje, kad Tarybų Sąjungos 
sostinėje Maskvoje akių kli
nikoje ta baisi liga yra išgy
doma. Montrealio akių gydy
tojai tuo netikėjo. Jie sakė, 
kad visame Vakarų pasauly
je dar neišrado vaistų ir 
metodų tai ligai išgydyti.

Tėvų meilė savo sūneliui 
privertė juos patikėti pažan
giajai spaudai ir motina va
žiavo su sūnum Maskvon du 
kartus. Dabar sūnus labai 
linksmas, kad vėl gali matyti 
savo akimis! Montrealio dak
tarai, kurie jaunuolį gydė, 
irgi stebisi, nes Kanados 20 
procentai neregių yra netekę 
regėjimo dėl “Pigmentose” 
ligos.

* * *
Praeitais metais Kvibeko 

provincijai kainavo vaikam 
dantų gydymas 67 milijonai. 
Iki šio nemokamai buvo gy
domi jaunuoliai tiktai iki 15 
metų amžiaus. Bet šiemet 
jau gydis iki 16 metų.

* * *
Iki šiol unijų lyderiai ne

kreipė dėmesio į organizavi
mą į unijas mažai uždirban
čių darbininkų. Dabar Kvi
beko valdžia išleido įstatymą 
(Bill 126), kuriame sakoma, 
kad darbdaviui nevalia mo
kėti savo darbininkui mažiau 
kaip $3.65 į valandą ir dirbti 
tik 44 valandas į savaitę. 
Darbdavis negali atleisti dar
bininko iš darbo tik todėl, 
kad jam darbininkas nepatin
ka. Įvedė daugelį ir kitų 
pagerinimų, kurių iki šiol 
nebuvo. Tai girtinas valdžios 
žygis . . .

* * *
Ontario Chrysler iš auto

mobilių dirbtuvės tapo at
leista 14,000 darbininkų. 
Kompanija prašo iš federali
nės ir provincijos valdžių 
$200 milijonų “subsidies” 
(pagalbos). Pažangieji Parla
mento atstovai siūlo automo
bilių industriją nacionalizuo

ĮVAIRIOS ŽINIOS
UŽ DETENTĘ IR 
PASAULINĘ TAIKĄ

Maskva. — Prieš kelias 
dienas čia lankėsi Lenkijos 
Premjeras Edward Babiuch. 
Jam suruoštose priimtuvėse 
kalbėjo Tarybų Sąjungos 
Premjeras Aleyzei Kosygin. 
Jis pareiškė, kad Tarybų 
Sąjunga visomis pastango
mis palaikys detenę. “Mes 
griežtai pareiškiame”, sakė 
Premjeras, “kad mes neleisi
me suardyti militarinių-stra- 
teginių jėgų balanso socialis
tinių šalių saugumo sąskai
ta”. Jis kaltino, kad Jungti
nės Valstijos ir kitos NATO 
šalys bando laimėti militari- 
nę pirmenybę ginklavimosi 
pagalba.
KRITIKAVO
PREZ. CARTERĮ

Detroit, Mich. — Gegužės 
9 dieną Detroite lankėsi ir 
per vietinį radiją kalbėjo 
Andrew Young, buvęs Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
Jungtinėse Tautose. Savo 
kalboje Young kritikavo 
prez. Carterį už bandymą 
militarinėmis jėgomis išlais
vinti Irano sostinėje Tehera
ne amerikinius įkaitus.

LABAI IŠKAŠTINGAS 
FEDERALINIS PASTATAS

Iš Washington© praneša
ma, kad visi formalumai bei 
susitarimai atlikti dėl staty
mo naujo, didžiulio federaci
nio pastato New Yorko prie
miestyje Jamaica, Queens, 
kuriame galės įsikurti šios 
plačios apylinkės Social Se
curity administracijos rašti
nės. Jo pastatymas atsieisiąs 
apie $92.7 mil.

ti, bet provincijos Konserva
toriai ir federaliniai Liberalai 
nesiims socialistinių metodų 
kovai su nedarbu.

* * *
1979 metais iš Kvibeko į 

kitas provincijas emigravo 
16,000 jaunuolių. Grįžė, iš 
kitų provincijų Kvibekan ir 
imigravo virš 8,000 jaunuo
lių. Spėjama, kad to visko 
priežastis yra tautybių nesu- 
sitarimas.

♦ * *
Federalinė Kanados val

džia autorizavo airporte var
toti ir prancūzų kalbą. Jeigu 
tokie įstatymai būtų buvę 
išleisti prieš kokius 20 metų, 
tai nebūtų buvę Kanadai su
siskaldymo pavojaus.

* * *
Montrealio Metro (Sub

way) yra 23 mylių ilgio su 42 
stotimis. Kasdien pervežama 
virš 500,000 keleivių. Praei
tais metais įvyko 639 krimi- 
nalystės, pavyko areštuoti 
157 nusikaltėliai, požeminės 
policijos įgula—72 asmenys.

* * *
Montrealio Olimpic Sta

dium stogas pradėjo slinkti. 
Pataisymas kainuos 
$900,000. Tas pats prancūzas 
architektas R. Tallibert pa
ruošė planą ir Paryžiaus Sta
dium Park des Princo, kurio 
dalis po pastatymo irgi įgriu
vo.

♦ * *
79 metų Mrs. A. Martine 

užpuolė šuo ir išplėšė pilvo 
kavalką. Šuns savininkas nu- 
bausas $10,000 už neuždėji- 
mą ant šuns apynasrio.

6 m. amžiaus mergaitė S. 
Tardif visuomet lauke turėjo 
sargu šunį. Vieną dieną tėvai 
išgirdę mergaitės kliksmą, 
pamatė, kad šuo mergaitę 
ėda! Išgelbėję ją nuo šuns 
vos gyvą, skubiai nuvežė 
ligoninėn. Abudu šunis išty
rę juose nesurado jokių pa
siutimo ženklų. Daktarai ste
bisi, nes abu šunes esą labai 
geros rūšies. Jų galvas ati
davė ambulatorijai ištyrimui 
jų smegenų.

E. Kvietkauskas

Tik tiek prie šio pranešimo 
galima pridėti, kad Jamaica 
civiliniai vadai jau prieš 10 
metų pradėjo tokio pastato 
reikalauti, bet tik dabar jų 
tas reikalavimas, kaip atro
do, bus patenkintas. Sako
ma, kad tose raštinėse dirbs 
7,200 darbininkų, tarnauto
ju-

DERYBOS ATIDĖTOS
Tel Aviv. — Egipto prezi

dento Sadato pasiūlymu de
rybos tarp Izraelio, Jungti
nių Valstijų ir Egipto dėl 
Palestiniečių autonomijos iz
raeliečių okupuotose arabų 
žemės atidėtos neribotam 
laikui be jokių rezultatų, be 
jokio susitarimo. Vadinasi, 
tuo klausimu viskas pasilieka 
po senovei. Padėtis labai 
įtempta. Apie kokią nors 
pastovią taiką dar vis nėra 
nei kalbos.

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
TIK SUSILAIKĖ NUO 
BALSAVIMO

United Nations, N. Y. - 
Po ilgų ir gana karštų disku
sijų Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba priėmė rezoliuci
ją, kurioje smerkiamas Iz
raelis už ištrėmimą iš West 
Bank trijų arabų veikėjų. Už 
rezoliuciją blasavo 14 Tary
bos narių, niekas nebalsavo 
prieš, o Jungtinių Valstijų 
delegatas prez. Carterio įsa
kymu susilaikė nuo balsavi
mo. Izraelio diplomatai labai 
norėjo, kad jis balsuotų prieš 
rezoliuciją, tai yra, vetuotų 
(atmestų), bet jiems nepavy
ko ir jie, žinoma, labai nepa
tenkinti tokia Jungi;. Valst. 
pozicija.

CITRINA—MOŠŲ
PAGALBININKĖ

Tinka kosmetikai:
VEIDUI — citrinos sultys 

perpus su vandeniu sutrau
kia riebios odos poras. Valo
me sudrėkinta vata;

PLAUKAMS - citrinos 
sultys suteikia blizgesį ir 
juos pašviesina, o riebius— 
kiek pasausina. Citrinos sul
čių įlašiname į skalavimo 
vandenį. Jos pailgina ir šu
kuosenos trukmę;

RANKOMS — citrinos sul
tys balina ir minkština rankų 
odą, pašalina nuo rankų dė
mes, atsiradusias skutant 
bulves ar pjaustant vaisius;

DANTIMS — jei po ranka 
neturime dantų pastos, gali
te nuvalyti dantis citrinos 
žievelės vidine puse.

Ir namų ūkiui:
Supjausi yti vaisiai ir dar

žovės nepajuoduGj (obuoliai, 
kriaušės, grybai, bulvės), jei 
užpilsite vandeniu, parūkš- 
tintu citrinos sultimis.

Žuvis bus skanesnė ir ge
riau virškinama, jei iškeptą 
ją apšlakstysite citrinos sul
timis.

Ryžiai bus baltesni, jei 
verdant į vandenį įlašinsite 
kelis lašus citrinos sulčių.

Bet kokios salotos, užlaši
nus citrinos sulčių, ne tik 
pasidarys skanesnės, bet ir 
vertingesnės.

Kompotas iš juodųjų slyvų 
bus skanesnis, jei jas virsite 
arbatoje, o baigus virti, į 
kompotą įlašinsite citrinos 
sulčių.

Nuvargus po fizinio ar pro
tinio darbo, atgaivins stikli
nė arbatos su citrina.

Nikotino dėmes nuo pirštų 
galima nuvalyti citrinos sul
timis.

Rūdys iš baltos staltiesės 
dings, jei ant dėmės tarp 
dvigubai sulenktos medžia
gos padėsite citrinos gabaliu
ką ir sekundei uždėsite ant 
tos vietos karštą lygintuvą.

Kriauklės ar vonios emalė 
pradės žvilgėti, o rūdžių dė
mės išnyks, jei jas patrinsite 
citrinos gabalėliu.

Ir dar keli patarimai
Ilgesniam laikymui reikia 

išsirinkti sveikus ir kietus 
citrinų vaisius. Nušluostyti 
juos sausu skudurėliu (ne 
plauti!), sudėti į stiklinį indą, 
uždengti pergamentiniu po
pieriumi ar celofanu ir už
rišti.

Jei norite, kad citrina duo
tų daugiau sulčių, prieš 
pjaustydamos ją 5 minutėms 
įmerkite į karštą vandenį.

Prieš pjaustydamos citri
ną, jos žievę nutarkuokite 
smulkia tarka, užbarstykite 
cukrumi ir pastatykite į šal
dytuvą sandariai uždarytame 
stikliniame indelyje. Kai ci
trinų neturėsite, šią žievę 
suvartosite konditerijos ga
miniams. Tarybinė Moteris

Lima, Peru. — Peru val
džia praneša, kad Peru atle
tai dalyvaus vasarinėse olim
pinėse žaidynėse Maskvoje.

Bet Argentinos ir Čilės 
militarinės valdžios sako, 
kad jų šalių atletai žaidynes 
boikotuos.

Prezidentas Jimmy Carteris gegužės 8 d. Philadelphia oje sveikinasi su Laivyno 
viršininkais, o jiems ploja miesto Meras William J. Green [antras iš kairės]. Bet įdomu, 
kad Meras Green yra užgyręs Kennedy kandidatūrą į prezidentus, o ne Carterį. 
Pusėtinai daug philadelphiečių susirinko prezidento Carterio pasiklausyti.

NORS IR SAVAMOKSLIS

Apie Amerikos pažangiųjų
lietuvių žy II ųjį veikėją

Nemažai lietuvių, išvyku
sių geresnės dalios ieškoti 
užjūrin, sugebėjo ne tik an
glis Pennsylvanijos valstijoje 
kasti ar Chicagos skerdyklo
se gyvulius mėsinėti, bet ir 
kurti pažangų visuomeninį- 
kultūrinį gyvenimą, organi
zuotis, siekti apšvietos. Vie
nas tokių žmonių—devynias
dešimtmetis Vincas Bovinas.

Gimė jis 1890 m. balandžio 
23 d. Dapkiškių kaime, da
bartiniame Vilkaviškio rajo
ne, valstiečio šeimoje. Sep
tynių margų ūkelyje ketu
riems vaikams buvo per 
ankšta, V. Bovinas (jo tikroji 
pavardė Vincas Pėstininkas) 
1911 m. patraukė į JAV. Vos 
apšilęs naujojoje šalyje, jis 
susidomi išeivių visuomeni
niu gyvenimu ir jau kitais 
metais įstoja į Lietuvių so
cialistų sąjungą. Niekad ne
simokęs jokioje mokykloje, 
dirbdamas dažytoju, jis go
džiai stveriasi savišvietos, 
mokosi anglų kalbos, prade
da reikštis pažangiojoje 
spaudoje, rūpintis jos plėti
mu. 1919 m. “Laisvė” iš
spausdino jo straipsnį “Kai
riųjų dienraščio klausimu”, 
kuriame aiškinama dienraš
čio svarba socialistiniam lie
tuvių darbininkų judėjimui.

Persiorientuojant jam į ko
munistinę veiklą, Susivieni
jus lietuvių komunistų frak
cijoms, V. Bovinas aktyviai 
darbavosi jų Centro biure, 
užimdamas vadovaujančius 
postus. Tuo laiku jis parašė 
daug straipsnių politinėmis 
ir partinėmis temomis, ne 
kartą parėmė JAV komunis
tų dienraščio “Daily Worker” 
platinimo ir finansinės pagal
bos kampanijas.

Komunistiniame judėjime 
V. Bovinas visados stojo 
prieš nacionalinį komunistų 
uždarumą. “Laisvėje” jis taip 
išdėstė šiuo klausimu savo 
nuomonę: “Lietuviškas išsi
skyrimas, atsirubežiavimas 
savosiose “respublikose” la
bai mažai teduoda naudos 
Amerikos darbininkų judėji
mui. Sakykime, kad mes ir 
daugiau sutrauktume lietu
vių darbininkų, veikdami tik 
lietuviškame kieme, bet ko
kia nauda iš tų darbininkų, 
jei jie nedalyvaus bendrose 
Amerikos darbininkų klasės 
kovose?”

Šis požiūris atsispindėjo ne 
viename V. Bovino straips
nyje, kurių jau patys pavadi
nimai daug ką pasako: 
"Amerikos proletarinė litera
tūra 1935 metais”, “Naujas 
dramos judėjimas Ameriko
je” (1936), “Negrai Amerikos 
filmų šviesoje” (1940), "Kul
tūrinis gyvenimas ir karas” 
(1942).

V. Bovinas—meninės savi
veiklos entuziastas, ilgame
tis Amerikos lietuvių pažan
giųjų kultūros ir meno orga
nizacijų—Lietuvių literatū
ros draugijos ir Lietuvių 
meno sąjungos vadovaujan
tis veikėjas. Nuo 1952 m. 
apsigyvenęs Floridoje, pen
sininkų pamėgtame mieste

Miamyje, jis iki pastarųjų 
metų vadovavo Lietuvių lite
ratūros draugijos 75-ajai 
kuopai.

Ilgainiui kiek atitolęs nuo 
Amerikos komunistinio dar
bininkų sąjūdžio, V. Bovinas 
didelę savo energijos dali 
skyrė JAV lietuvių proletari
nei literatūrai, kaip literatū
ros teoretikas ir kritikas. 
Neskirdamas pažangaus lie
tuvių darbininkų judėjimo 
nuo visos Amerikos darbi
ninkų judėjimo, jis ir litera
tūros atžvilgiu laikėsi tų pa
čių principų—proletarinė lie 
tuvių išeivių literatūra turi 
sietis su visa Amerikos pro 
letarine literatūra. Įdomu, 
kaip V. Bovinas supranta 
literatūros kritikos esmę, 
Kartą jis taip yra aiškinęs. 
“Gyvename kapitalistinės 
ideologijos sūkuryje, kur 
idėjine sritis visad būna pir
moje vietoje. Tad ir poetine 
bei menine tema bent ką 
rašant, pirmiausia ieškome 
pilietiško idėjiškumo to, kas 
kūrinyje pasakyta. Vadinasi, 
ir mano rašiniuose poetinė 
specifika, formos, stilistikos, 
braižo aspektai paprastai pa
lieka neliesti”.

V. Bovinas yra rašęs apie 
J. Janonį, A. Vienažindį, S. 
Nėrį, A. Strazdą, recenzavęs 
P. Cvirkos “Žemę maitinto
ją”, rinkinį “Poezijos pavasa 
ris. 1968”, V. Moziūriūno 
kūrybos dvitomį ir kt.

Pažymėtina, kad V. Bovi 
nas, būdamas visiškas sava 
mokslis, puikiai valdo 
plunksną: jo raštų kalba žo 
dingą ir gryna, stilius raiš
kus, teiginiai dėstomi aiškiai, 
argumentuotai, logiškai. La
bai būtų džiugu šalia kitų 
Amerikos lietuvių autorių 
knygų pamatyti ir šio spal 
vingo publicisto ir literato 
bent kuklų rinktinių raštų 
tomelį.

V. Bovinas niekad nemėgo 
keliauti. Ir Amerikoje jis 
retai keitė gyvenamąją vie
tą. Gal dėl tokios būdo savy
bės jis per bemaž septynis 
dešimtmečius nė karto neap
lankė gimtojo krašto. Nepai
sant to, jis žino, kokia dabar 
gimtinė, ir nuoširdžiai džiau
giasi, kad idealai, dėl kurių 
visą gyvenimą kovojo ir ku
riais rūpinosi, realizuoti Ta
rybų Lietuvoje.

JONAS PETRONIS
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“LAISVĖS” REIKALAI Joana Rudauskienė ir jos 
darbai iš žilvičio vytelių

Žemiau skelbiame aukas gautas nuo balandžio 15 d. iki 
gegužės 8 d.:
Valerija C. Grigas, Hudson, Massachusetts, prisi
minimui mirusio vyro Jono.......................................$100.00

Mary Palevich, Herrin, Illinois, prisiminimui vyro
Mykolo, kuris mirė kovo 29 d....... ...... .................100.00

S. Stasiukaitienė, Fairview, N. J., prisiminimui vy
ro Jurgio 1 metų mirties sukakties.............................100.00

Adele Klimavice, Detroit, Mich., prisiminimui mi
rusio vyro Jono, per Stefanija Masytę.........................90.00

Antanas Globičius ir Marytė Sinkevičienė, Wilkes-
Barre, Pa.,—sveikina suvažiavimą proga Globi- 
čiaus 86 m. gimtadienio................................................ 86.00

Vincas Kirvela, Lincoln Park, Mich., gimtadienio
proga, per S. Masytę  .......................80.00

John Pateckas, Chicago, Ill., per M. Stensler.............. 65.00
Albertina Jenkins, Chicago, Ill., per M. Stensler........60.00
S. Stasiukaitienė, Fairview, N. J., proga sūnaus F.
Bražinsko gimtadienio ...................................... 50.00

A. Janus, Norwood, Mass.—iš M. Grigūnienės
91 m. gimtadienio pobūvio............................................ 33.00

Draugas iš Cleveland, Ohio ............................................ 30.00
Peter Kunchys, Thunder Bay, Ont., Canada................20.00
O. Jozėnienė, Jamaica, N. Y., sveikina suvažiavimą...18.00
Sylvia Bukas, Sands Point, N. Y.....................................15.00
W. Dorinąs, San Diego, Cal., sveikina suvažiavimą....15.00 
A. Žemaitienė, Binghamton, N. Y.................................. 12.00
L. Bikulch, Woodhaven, N. Y.............. ........................... 10.00
J. Thamasun, Flin Flon, Man., Canada......... ................10.00

ir P. Cesnikai, New Kensington, Pennsylvania, 
sveikina suvažiavimą..... ........ 10.00

P. Bizokas, Des Laurentides, Que., Canada................. 10.00
Bronė Ostapuk, Newark, N. J., per N. Ventienę...... .10.00
Adelė Lupsevičienė, Newark, N. J., per N. Ventienė 10.00 
Anelė Dockienė, Cicero, III., per M. Stensler..............10.00
Antanina Butkis, La Grange Park, Ill., sveikina su
važiavimą .........    10.00

Juozas Kireilis, Johnson City, N. Y................................. 8.00
Paul Skuja, Bothwell, Ont., Canada.................................5.00
R. Ceskauskas, Sudbury, Ont., Canada, per J. Brazdzių 5.00 
Komas Šileris, Frankfurt, West Germany...................... 5.00
O. Bagdonas, Richmond Hill, N. Y., per N. Ventienę ...5.00 
Charles Markūnas, Methuen, Mass.................................. 3.00
John Svioklo, Worcester, Mass................................  3.00
Roman Zaluba. West Medway, Mass., per P. Alekną ...3.00
J. Slesoraitis, Binghamton, N. Y., per A. Žemaitienę...3.00
K. Tamošiūnienė, per P. Cesnikienę, New Kensing

ton, Pa., sveikina suvažiavimą........................... 2.60
Jonas Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.......................... 2.00
C. Milasevičienė, Hamilton, Ont., Canada.....................1.00

* * *
Širdingai dėkojame.

ADMINISTRACIJA

A. Dilio (ELTA) nuotr.
Vilnius—Didelio įvertinimo susilaukė šiaulietės Joanos 

Rudauskienės darbai pinti iš žilvičio vytelių. Įvairūs 
krepšeliai, dailūs žibintai, vazelės ir daug kitų—respubliki
nių ir sąjunginių parodų eksponatai. Pynėja J. Rudauskie
nė—sąjunginio meno festivalio diplomantė. Liaudies meis
trės darbai turi meninę ir buitinę paskirtį, pasižymi 
meistriškumu—gražia forma. Įdomūs jos atgaminti senieji 
žanrai: pintos vygės, padėklai virtoms su lupenomis 
bulvėmis, samčiai, sėtuvės. Geriausius meistrės darbus 
įsigijo respublikos muziejai.

New York miesto 
naujas biudžetas

SOUTH OZONE PARK, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Meras Koch jau suformavo 
ir paskelbė 1981 metų miesto 
biudžetą. Jis susideda iš 
$3,56 bilijono. Tai 2,7 pro
cento didesnis už šių (1980) 
metų biudžetą.

Meras sako, kad jo nauja
sis biudžetas yra pilnai suba
lansuotas ir kad miestui ne
bereikės skęsta į naujas sko
las.

Naujasis biudžetas pradės 
veikti nuo šių metų birželio 
30 d. ir tęsis iki 1981 metų 
birželio 30 d.

PRIEŠ MIRTIES 
BAUSMĖS 
SUGRĄŽINIMĄ

Balandžio 26 d. New Yorke 
įvyko plati konferencija ko
vai prieš tam tikrų elementų 
pastangas į New Yorko val
stiją sugrąžinti mirties baus
mę. Ją sušaukė Susivieniji
mas Prieš Rasines ir Politi
nes Represijas. Buvo pabrėž
ta, kad mirties bausmė dau
giausia yra pavartojama 
prieš juoduosius ir biednuo- 
sius amerikiečius.

Konferencija nutarė išvys
tyti plačią kampaniją pa
spaudimui valstijos seimelio 
narių, kad jie pasipriešintų 
mirties bausmės sugrąžini
mui.

Kaip žinia, pažangieji niu
jorkiečiai griežtai priešingi 
mirties bausmės sugrąžini
mui. Jie pilnai remia šios 
konferencijos nutarimams ir 
aktyviai dalyvauja kovoje 
prieš jos sugrąžinimą.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MIELOS SESUTĖS

Jonas Lazauskas

mirė 1975 m. gegužės 22 d.
Jau praėjo penkeri metai kaip staiga nustojo 

plakusi širdis ir užgeso gyvybė mano mylimo ir 
brangaus vyro ir dukters tėvo. Kiekvieną dieną 
prisiminame jį su širdies skausmu.

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

Liūdinti Žmona-JULIA LAZAUSKIENĖ 
Dukra-LILLIAN PAULSON su Šeima

Miami, Florida

Lilijos 
Kavaliauskaitės-Belte

Gegužės 12 sukakto septyneri metai nuo taip 
mylimos ir geros sesutės Lilijos mirties. Jos niekad 
nepamiršime.

HELEN KUDIRKIENĖ

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincas Čepulis
mirė 1974 m. gegužės 19 d.

Jau šešeri metai praėjo nuo Vinco mirties. Gaila 
ir skaudu netekus gyvenimo draugo.

ONA ČEPULIENĖ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker amd Embalmer

HAVEN mil FUNERAL HOME, INC
104-88Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Moterų klubo 
narėms

Antradienį, gegužės 20 d. 
įvyks Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N.Y.

Dalyvaukime skaitlingai.
Valdyba

LDS 1 ir 13 kuopos 
narių susirinkimas

Gegužės 27 d. įvyks LDS 1 
ir 13 kuopos narių bendras 
susirinkimas, “Laisvės” salė
je. Pradžia 2 vai. p. p.

Šiame susirinkime bus bal
savimas už kandidatus į LDS 
Centro Valdybą ir delegatų 
rinkimas į LDS 24-tajį Sei
mą, kuris įvyks rugpjūčio 15 
ir 16 dienomis, Arrow Park, 
Monroe, N. Y.

Prašome abiejų kuopų na
rius dalyvauti kuopų susirin
kime. Kuopų Valdybos

Mirė J, Čiurlienė
Praėjusį šeštadienį, gegu

žės 10 d., staiga mirė Jadvy
ga Čiurlienė. Šią žinią prane
šė Čiurlių dukra Birutė.

Čiurliai gyvena Patten- 
burg,N. J.

“Laisvės” personalas reiš
kia gilią užuojautą draugui 
Kaziui Čiurliui, jo dukrelei ir 
visiems artimiesiems. IM

Boston, Mass.
PAVASARIS ATĖJO

Skaisti saulutė ir švelnus, 
šiltas vėjelis išviliojo 2 metų 
berniuką ir jo draugą 9 mė
nesių šunelį “Congo” pabė
gioti po tuščią žaidimo pieve
lę ir netolimą miškelį.

Berniukas Nathen pirma 
visų suaugusiųjų pavalgė 
pietus ir išbėgo laukan. Kai 
šeima valgė, jis bėgiojo ap
link namus, kaip ir visada. 
Skirtumas buvo tiktai tas, 
kad šį kartą jis vijosi šunelį, 
kuris bėgo paskui jaunutį 
paukštuką. Kaip tik paukštu
kas įbėgo į miškelį, ten din
go. Tada berniukas ir šuniu
kas bėgiojo po “Golfo” pavie- 
lę ir miškelį, pakol pakly
do .. .

Tėvai po pietų buvo užimti 
darbais, tai nei nepajuto, 
kad Nathen nebebėgioja apie 
namus. Bet nesulaukdami at
bėgant, pradėjo jį ir šuniuką 
šaukti. Bet nei vienas neatsi
liepė. Tada visa šeima susi
rūpino ir pradėjo abiejų ieš
koti.

Atėjo 6 valanda, saulė nu
sileido, jos veidą užslėpė 
dangaus horizontas, oras ėjo 
šaltyn, temperatūra nupuolė 
iki 48 laipsnių.

Nesurasdami, nutarė ieš
koti pagalbos: Pašaukė poli
ciją, ugniagesius, Raudonojo 
kryžiaus savanorius, 300 stu
dentų iš Massachusetts Ma
ritime Academy, Buzzards 
Bay, New Hampshire, Nacio
nalinę armiją. Ieškojo apie 
2,000 žmonių! Apie vidur
naktį didžiuma pavargo ir 
grįžo į namus. Bet jo dėdė 
Ray Rowit, 24 metų amžiaus 
ir draugas James Gryer, 21 
metų, nepaliovė ieškoję. 
Apie 4-tą valandą ryto atra
do Nathen apsikabinusį šu
niuką ir gulintį prie kelmelio, 
abudu drūčiai miegančius!

Kai berniukas pabudo, tuoj 
klausė; “Kur mano tėvelis ir 
mamyte”? Kai motina pama
tė sūnelį gyvą parvežant, iš 
džiaugsmo net pradėjo verk
ti. Nathen pribėgęs prie mo
tinos ir ją apsikabinęs, šau
kė: “Mamyte, nepyk ant ma
nęs, aš pasiklydau ir pavar
gau labai bijau, tik gerai, 
kad Congo buvo su manim, 
tai abudu atsigulėme pailsė
ti!”

Pamela Jones, šeima ir 
visa ta apylinkė ilgai to 
įvykio nepamirš . . .

Ištrauka iš “Boston Globe” 
(April 25, 1980). E. Vilkaitė

AIDO CHORO 
PAVASARINĖ ŠVENTĖ
Sekmadienį, gegužės 18 d. Aido Choras kviečia New 

Yorko apylinkės lietuvius atsilankyti į Choro rengiamą 
pavasarinę šventę ir paminėti Aido 68-nių metų jubiliejų.

Aido Choro mokytoja M. Stensler mokina Chorą naujų 
dainų. Dainuos Choras, jo solistai ir svečiai dainininkai. Po 
dainų programos bus geri pietūs.

Koncertas prasidės 2 v. Po pietų “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. Auka $7.

KVIEČIA A CHORAS

Jie dalyvaus programoje

Victor J. Becket, Jr. Victor Becker, Sr.

PAVASARINIS AIDO CHORO KONCERTAS
Kaip kiekvienais metais, 

taip ir šiais “Aidas” smarkiai 
ruošiasi prie savo pavasari
nės šventės. Aidiečių sąsta
tas yra šiek tiek sumažėjęs. 
Bet tie, kurie dar tebesame 
pajėgūs, su dideliu ryžtu 
stengiamės išlaikyti chorą. 
Ypatingai džiaugiamės, turė
dami tokią mums mielą ir 
energingą mokytoją kaip 
Mildred Stensler. Liūdna ir 
pagalvoti, kaip būtų, jeigu 
mūsų tarpe lietuviška daina 
nutiltų! Juk daina sukelia 
gražiausius jausmus, prime
na jaunystę.

Todėl nuoširdžiai kviečia
me mūsų bičiulius ir rengė
jus, visus lietuviškos dainos 
mylėtėjus į mūsų koncertą 
atsilankyti. Tuomi jūs įver
tinsite mūsų Choro vadovės 
dedamas pastangas, kad 
koncerto programa būtų 
įvairi, spalvinga ir įdomi. 
Tuo pačiu paremsite ir Cho
rą.

Kaip jau pastebėjote iš 
garsinimo, turėsime ir “tal
kos”. O po meninės progra
mos bus puikūs pietūs. Juos 
pagamins pačios aidietės.

Jos yra ne tik geros daininin
kės, bet ir puikios kulinarės. 
Žodžiu, nesigailėsite atvykę 
ir praleidę popietę linksmai 
ir kultūringai su aidiečiais ir 
aidietėmis.

Tad: Iki pasimatymo gra
žioje Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park,

MILDRED STENSLER

Aido Choro 
ir jo grupių mokytoja

BRIDGEPORT, CONN.
L. D. S. 74-tos kp. susirin

kimas, įvyko gegužės 4 d. Jį 
atidarė kuopos pirm. Jean 
Rigely. Narių atsilankė vidu
tiniškai. Fin. sekretorė Ja
net Rigely pranešė, kad kuo
pa randasi gerame stovyje, 
nariai visi sveiki, duokles 
reguliariai užsimoka.

Čia pravartu tarti keletą 
žodžių apie mūsų kuopos fin. 
sekretorę Janet Rigely. Tai 
yra Jean (Murekiūtės) ir 
John Rigely dukra. Šiuo lai
ku 74-ta kuopa neturi forma
laus užrašų rast. Tokiu būdu 
mūsų Fin. sekretorė atlieka 
tas abi pareigas.

Mūsų L. D. S. 74-ta kuopa 
yra skaitlinga nariais, kurių 
didelė dauguma susideda iš 
jaunosios kartos. Jie galėtų 
daug nuveikti L. D. S. Orga
nizacijai. Deja, taip nėra. Tai 
iš visų jaunųjų kuopos narių 
jaunuolė pavyzdingiausia yra 
Janet Rigely, kuri tiksliai, 
rūpestingai atlieka tą dvigu
bą pareigą.

Atlikus vietinius kuopos 
reikalus, buvo nominacijos į 
L. D. C. Centro valdybą, o 
po nominacijų, buvo renkami 
delegatai į L. D. S. seimą 
kuris atsibus šiais metais 
New Yorke. Delegatais buvo 
išrinkta: sekančios ypatos:

Clem Strauss, John Rigely, 
Jean Rigely ir Janet Rigely. 
Kuopa linki delegatams ge
ros sėkmės, atlikti šias svar
bias pareigas.

Šitame susirinkime turėjo
me svečių iš New Yorko. 
Jais buvo mūsų buvusi Fin. 
sekretorė Amelia ir Walteris 
Yuskovic. Užbaigus susirin
kimą, buvo malonus pokal
biai su mielais svečiais prie 
užkandžių ir bendrai su niu
jorkiečiais nusitarta turėti 
autingą (pikniką) toj labai 
gražioje vietoje, prie Jūrų 
Valstybiniame parke, West
port, Conn., Sherwood Is
land. Autingas įvyks birže- 
lio-June 22 d. tai yra Tėvų 
Dienoje. Taigi visi geros 
valios lietuviai ir lietuvaitės 
esate nuoširdžiai kviečiami į 
šią gražią lietuvišką geguži
nę. Atnaujinsime senas pa
žintis ir įsigysime naujų. 
Būkite tikri, jog turėsite 
labai malonią sueigą. Come 
one, come All! I’ll be there 
too! šidlavos Žemaitis

Washingtonas. — Libijos 
valdžia nusileido Jungtinių 
Valstijų valdžios reikalavi
mui ir atšaukė iš savo amba
sados Washingtone 4 dar
buotojus.
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