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KRISLAI
Dejavimo ir skundimosi 

neužtenka
Pagal Brzezinskio muziką? 
Gerina ir plečia santykius 
Derybos be rezultatų 
Širdingai dėkojam

A. BIMBA
Tarpe šios šalies organi

zuotų darbininkų yra plačiai 
skaitomas geležinkeliečių 
unijų organas “Labor”, kurio 
redakcija balandžio 30 dienos 
laidoje paskelbė platų veda
mąjį, pavadintą “Unijų grio
vimas pasidarė dideliu bizniu 
ir dar vis didėja”. Straipsny
je nurodoma, kokius būdus ir 
formas valdančioji klasė pa
naudoja ir kokias milžiniškas 
sumas pinigų išleidžia sulai
kymui neorganizuotų darbi
ninkų nuo stojimo į unijas ir 
sugriovimui esamų unijų. 
Pavojus organizuotiems dar
bininkams labai didelis.

Bet ką daryti, kaip su tuo 
pavojumi kovoti? Laikraščio 
redakcija jokių sumanymų 
bei pasiūlymų nepateikia, 
matyt, neturi. Kaip atrodo, 
tai jų neturi ir pati darbo 
unijų aukštoji vadovybė. 
Viskas, ką tuo svarbiu reika
lu iki šiol Amerikos Darbo 
Federacijos-Industrinių Or
ganizacijų Kongreso vadovy
bė padarė, tai pasiuntė at
stovą Washingtonan Kongre
so Atstovų Rūmų komitetui 
pasiskųsti, kad tokia savo 
veikla unijų griovikai laužo 
federalinį Darbo santykių įs
tatymą.

Naujasis Valstybės sekr. 
Edmund Muskie savo užsilai
kymu prieš kelias dienas ' 
Bruselyje įvykusioje NATO 
šalių užsienio reikalų minis
trų konferencijoje atidengė ; 
jo tikrąjį diplomatinį veidą. ! 
Kaip žinia, jis ten visomis 
keturiomis puolė ir smerkė : 
Tarybų Sąjungą, vertė Va- ' 
karų Europos kapitalistines I 
valstybes dididinti militarinį 
ginklavimąsi, reikalavo, kad 
jos pilnai ir ištikimai vykdy
tų visas prezidento Carterio 
siūlomas sankcijas prieš Ira
ną ir t. t.

Juk tai Carterio vyriausio 
užsieniniais reikalais patarė
jo, didžiausio detentės opo
nento, branduolinio ginklavi- j 
mo plėtmo šalininko, tautų ir ■ 
valstybių taikaus sugyveni- ' 
mo priešo Zbigniew Brze
zinskio muzika.

Viskas rodo, kad naujasis I 
sekretorius yra pasiryžęs sa-1 
vo diplomatinėje veikloje pa- j 
gal ją šokti. Tai pavojingas! 
reiškinys. Tokia politika di-1 
dins tarptautiniuose santy- j 
kiuose įtempimą ir pasaulinei 
taikai pavojų.

Gegužės 19 dieną Varšuvo
je įvyko labai svarbus tarp 
Prancūzijos prezidento Vale
ry Giscard d’Estaingo ir Ta
rybų Sąjungos prezidento 
I^eonido Brežnevo pasitari
mas. Su jais taipgi dalyvavo 
tų šalių užsienio reikalų mi
nistrai—Jean Francois-Pon- 
cet ir Andrei Gromyko.

Tai buvo aukšto lygio pasi
tarimas. Nors jo smulkme
nos neskelbiamos, bet aišku, 
kad jo vyriausias tikslas bu
vo gerinimas ir plėtimas san
tykių tarp Prancūzijos ir Ta
rybų Sąjungos. Tai didžiai 
reikšmingas ir sveikintinas 
tikslas. Jis turėtų tarnauti 
pavyzdžiu kitoms valsty
bėms, ypač didžiosioms,

Mirė buvęs žymus 
veikėjas

George Suskind
Amerikos Komunistų Par- j 

tijos vadovybė paskelbė, kad j 
' ji gavo pranešimą iš Lenkijos ! 
j sostinės Varšuvos, jog ten | 
po ilgos ir sunkios ligos, į 

[sulaukęs 81 metus amžiaus 
j mirė George Suskind, vienas 
j iš tos partijos įkūrėjų. Velio- 
| nis į šią šalį buvo atvykęs 
j 1912 metais. Čia jis tuojau 
■ įsitraukė į pažangiąją veiklą 
ir pasižymėjo nepaprasta 

I energija, įstodamas į Jaunų
jų Socialistų Lygą. Čia jis 
taipgi lanke ir baigė New 

i York City kolegiją. Reakci
jos siautėjimo laikais buvo j 

į areštuojamas ir kalinamas už 
veiklą Komunistų Partijoje. 
Čia jam valdžia neleido tapti 
Jungtinių Valstijų piliečiu ir 

i iki pat susirgimo nė vienai 
dienai nebuvo nepasitraukęs 
iš veiklos. I

Dar 140,000 darbininkų 
paleista iš darbo

Detroit, Mich. — Kai kal
bama apie automobilių ga
mybos pramonę ir joje tūks
tančiais iš darbo atleidžia
mus darbininkus, paprastai 
turima mintyje trys didžio
sios korporacijos (Ford, 
Chrysler ir General Motors). 
Apskaičiuojama, kad jų dar
bininkų jau net 265,000 yra 
sumesta į bedarbių eiles. Bet 
reikia nepamiršti, kad jų 
tarpan neįeina net 400,000 
darbininkų, kurie dirba įvai
rių automobilių, sunkvežimų 
bei autobusų dalių gaminimo 
pramonės įmonėse. Vėliau
siuose pranešimuose sako, 
kad iš šios rūšies įmonių 
šiandien yra išmesta iš dar
bo apie 140,000 darbininkų!

Taigi, sudėjus j daiktą šių 
abiejų rūšių bedarbius, jų 

ypač mūsų Jungtinėms Val
stijoms.

L J

Prieš kelias dienas plačiai 
garsintos tarp Izraelio, Egip
to ir Jungtinių Valstijų dery
bos palestiniečių reikalais 
nutrūko be jokių rezultatų, 
be jokio susitarimo. Vidurio 
Rytuose taikos siekimo rei
kalai nesijudina iš vietos. 
Viskas rodo, kad šiame pa
saulio kampe situacija yra 
dargi žymiai pablogėjusi.

L J
Šiemet su Gegužės Pirmą

ja gavom nuo Tarybų Lietu
vos, nuo draugų ir draugių 
nepaprastai daug sveikinimų 
su geriausiais linkėjimais. 
Visiems individualiai už juos 
padėkoti neįmanoma. Todėl 
prašau visas ir visus kartu 
priimti mūsų nuoširdžiausią 
padėką. Mes didžiuojamės, 
kad Jūs mūsų nepamirštate.

Dar kartą: Didelis, nuošir
dus ačiū!

Labai žiauri gamtos bausmė
Vancouver, Wash.

Praeitą pirmadienį, geg. 18 
dieną, 8:39 vai. ryto staiga 
atbudo “miegojęs” vulkanas 
Mount St. Helens ir plačiai 
atidarė savo “burną”, iš ku
rios su baisiausiu triukšmu 
pradėjo į erdvę veržtis ga
ras, pelenai ir purvas. į gana 
trumpą laiką jie taip uždengė 
saulę, jog per apie 100 mylių 
aplinkui dieną pavertė nakti
mi! Sakoma, kad trenksmas 
buvo girdimas ir jaučiamas 
už virš 100 mylių.

Aišku, kad nuostoliai apy
linkės gyventojams dideli, 
skaudūs. Kiek iki šiol žino
ma, penki žmonės žuvo. Jų

Mokslininkai už 
darbininkų judėjimą

Minneapolis. — Gegužės 
1-4 dienomis čia Minnesotos 
universitete įvyko labai 
svarbi ir įdomi vidurvakari- 
nių valstijų pažangiųjų, 
marksistinių mokslininkų 
5-oji konferencija, pavadinta 
“The Scholar as Ally of 
Labor" (Mokslininkas kaipo 
darbininko talkininkas). Joje 
dalyvavo net 250 mokslinin
kų. Buvo po keletą moksli
ninkų ir iš New Yorko ir 
Kalifornijos valstijų, taipgi 
svečių iš užsienio—Kanados, 

pasidaro daugiau kaip 
400,000. Salyje ekonominei 
recesijai tebegilėjant, auto
mobilių ir jų dalių gaminimo 
pramonėje darbininkų atlei
dimas iš darbo nenustos, 
tęsis toliau.

Beje, visi šie darbininkai 
yra Jungtinės Automobilistų 
Unijos nariai. Aišku, kad 
unija gyvena sunkius laikus.

Taipgi labai įdomu, kad 
šios unijos prezidentas Dou
glas Frazer prieš kelias die
nas tapo išrinktas į Chrysler 
korporacijos direktorių tary
bą!

Jis jau beveik 
užtikrintas

Jau nėra abejonės, kad jis, 
Ronald Reagon bus Repu
blikonų partijos prezidentas 
kandidatas. Jau ir buvęs 
Valstybės sekretorius Kis- 
singeris pareiškė, kad jis 
rems Reaganą prieš demo
kratų kandidatą Carterj.

lavonai jau surasti ir atpa
žinti. Bet spėjama, kad žuvu
siųjų bus gerokai daugiau.

Meksikos, Suomijos. Vokie
čių Demokratinės Respubli
kos ir Tarybų Sąjungos. 
Taipgi dalyvavo ir kalbėjo 
Pasaulinės Darbo Unijų Fe
deracijos atstovas Jungtinė
se Tautose Ernest DeMaio.

Susirinkę mokslininkai pla
čiai aptarė ne tik Jungtinių 
Valstijų, bet ir pasaulinio 
darbininkų judėjimas proble
mas ir pasižadėjo jį visais 
būdais remti.

Atletai turi patys 
nuspręsti

Wellington, New Zealand. 
—Naujosios Zelandijos val
džia sako, kad jinai palieka 
patiems atletams nuspręsti 
dalyvauti vasariniuose olim
piniuose žaidimuose Maskvo
je, ar ne dalyvauti. Jeigu jie 
nuspręs dalyvauti, valdžia 
jiems netrukdys.

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

ARCHITEKTO KŪRYBOS
VAKARAS

Vilnius. — Gegužės 13 
dieną meno darbuotojų rū
muose įvyko Lenino premi
jos laureato, TSRS liaudies 
architekto, TSRS Dailės aka
demijos nario koresponden
to, Miestų statybos projekta
vimo instituto projektų vy
riausiojo architekto Vytauto 
Čekanausko kūrybos vaka
ras, skirtas jo penkiasde
šimtmečiui.

Lietuvos Komunistų Parti
jos ir respublikos vyriausy
bės vardu Vytautą Čeka
nauską pasveikino Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas Vilius 
Kazanavičius. Jis įteikė Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo, garbės 
raštą, kuriuo Vytautas Čeka
nauskas apdovanotas už jo 
vaisingą darbą architektūros 
ir miestų statybos srityje bei 
visuomeninę veiklą. Apie 
Vytauto Čekanausko kūrybą, 
jo nuopelnus papasakojo Ar
chitektų sąjungos valdybos 
pirmininkas — Anatolijus 
Rasteika. Jis pažymėjo, kad 
architektas Čekanauskas jau 
dvidešimt penkerius metus 
dirba Miestų statybos pro
jektavimo institue. Plačiai 
išgarsino šiandieninę Lietu
vių architektūrą jo suprojek
tuotas Vilniaus kompozitorių 
miestelis, dailės parodų rū

Karine jėga 
grūmojimas Kubai

Šios šalies valdžia yra į ■ 
Karibų jūrą pasiuntus 20,000 | 
kareivių, 42 karinius laivus Į 
ir net 350 lėktuvų pravesti ' 
karinius manevrus. Kaip die- ; 
na aišku, kad jų tikslas yra 
pagrūmoti socialistinei Ku
bai. To neslepia nei prez. 
Carteris, nei kiti aukšti val
džios pareigūnai.

įdomu ir tai, kad komerci- ! 
nė spauda apie šiuos manev
rus nieko nerašo.

Naciai su 
republikonais

Neseniai įvykusiuose pir- Į 
miniuose rinkimuose North 
Carolinoje į valstijos proku
roro postą nacių partijos 
(National Socialist Party of 
America) vadas Harold Co
vington kandidatavo kaip re- 
publikonas. Jis surinko net 
56,000 balsų arba 43 procen
tus visų rinkimuose paduotų 
balsų. Jis čia labai įtakingas 
tarp republikonų.

Kaip žinoma, šioje valstijo
je taipgi yra labai plačiai I 
savo veiklą išvystęs ir Ku ’ 
Klux Klanas.

Vėžiu susirgimas net 
keleriopai didesnis

Livermore, Cal. — Vėliau
si tyrinėjimai parodo, kad 
susirgimai vėžiu, ypač odos 
vėžiu, tarp branduolinių gin
klų gaminimo ir su juomi 
susietose įmonėse bei įstai
gose darbininkų susirgimas 
vėžiu net penkis kartus di
desnis, negu šiaip įmonėse 
bei užsiėmimuose.

Svarbu ir tas, kad šį tyri
nėjimą pravedė ir pranešimą 
padarė Jungtiniu Valstijų 
Energijos Departamentas.

mai, naujmasis Žemės ūkio 
ekonomikos instituto pasta
tas, Lazdynų gyvenamasis 
rajonas.

MIRĖ ALEKSANDRAS 
KERNAGIS

Gegužės 12 dieną, eidamas 
šešiasdešimt devintuosius 
metus, mirė Lietuvos TSR 
valstybinio akademinio dra
mos teatro veteranas, Lietu
vos TSR nusipelnęs artistas 
Aleksandras Kernagis.

Beveik 40 metų Kernagis 
atidavė akademinio dramos 
teatro scenai, kurioje ryškiai 
atsiskleidė įvairiapusis jo ak
torinis talentas. Jis sukūrė 
ryškius klasikinės ir tarybi
nės dramaturgijos herojų 
sceninius paveikslus.

Aleksandras Kernagis sėk
mingai reiškėsi ir režisūros 
srityje, pastatęs apie 15 
spektaklių ir daug prisidėjęs 
ugdant Lietuvių originaliąją 
dramaturgiją. Drauge su ra
šytoju Julium Butėnu jis 
parašė ir pastatė pjesę apie 
Lietuvių proletarinį poetą 
Julių Janonį “Pamilau dan
gaus žydrumą” ir pjesę apie 
keturis komunistus “Kad ir 
šimtą gyvenimų”.

Kernagis buvo plačiai žino
mas ir kaip aktyvus visuo
menininkas. Jis dėstė teatro 
dramos studijoje ir Vilniaus 
kultūros mokykloje.

V. Petkevičienė

Labai aštrios ir nuostolingos 
rasinės riaušės Miami mieste
Miami, Fla. — Riaušės kilo 

praeitą šeštadienį, gegužės 
16 dieną apie 6 vai. vakare 
tik už kokių trijų valandų, po 
gavimo pranešimo iš Tampa, 
kad ten tik iš baltųjų suside
danti džiūrė išteisino 4 Mia
mi miesto policininkus, kurie 
pernai gruodžio 17 dieną 
žiauriai užmušė plačiai Mia- 
myje žinomą 33 metų juodąjį 
apdraudos firmos viršininką 
Arthur McDuffie. Tokių aš
trių ir nuostolingų rasinių 
riaušių ši šalis nebuvo mačiu
si per paskutinius daugiau 
kaip 70 metų. Jų numalšini 
me dalyvavo keli šimtai Na
cionalinės Gvardijos kareivių 
ir policininkų.

Šiose riaušėse 14 žmonių 
buvo užmušta 250 sužeista, 
daugiau kaip 300 suareštuota 
ir daugiau kaip 50 namų su
deginta. Didelius nuostolius 

Skundžiasi labai dideliu 
pagausėjimu nelaimių 

ant geležinkelio
Geležinkeliečių unijų orga-■ tojų turėjo apleisti savo na-

nas “Labor” (bal. 30 d.) 
skundžiasi, kad šiuo laiku 
nelaimės ant šios šalies gele
žinkelių yra labai pagausėju
sios. Kaltininkas—geležinke
lių nusidėvėjimas ir nesirūpi
nimas juos pataisyti.

“Labor” sužymi tik bėgyje 
kelių dienų balandžio mėnesį 
įvykusias ant geležinkelių 
nelaimes. Štai jos:

Hayward, Cal. — Du gele
žinkeliečiai žuvo ir keturi 
buvo sunkiai sužeisti, kai 
traukinys nusirito nuo bėgių.

Lakeview, N. C. — Kelei
vinis traukinys su 330 kelei
vių susidūrė su kitu trauki
niu. Nelaimėje buvo sužeista 
net 125 žmonės.

Somerville, Mass. — Čia 
Boston & Maine geležinkelio 
jarde tapo prakirstas tankas, 
kuriame buvo net 13,000 ga
lionų pavojingų chemicalų. 
Apylinkėje daug žmonių nu
kentėjo, o 7 turėjo atsigulti į 
ligoninę.

Sallisaw, Okla. — Prekinio 
traukinio nelaimėje keturi 
geležinkeliečiai tapo sužeisti, 
vienas iš jų pavojingai.

Bedford Park, 111. — Trati 
kiny s nusirito nuo bėgių. Ke
turi darbininkai sužeisti.

McNeill, Miss. — Prekinis 
traukinys, gabenantis nuo
dingų chemikalų skystį, nusi
rito nuo bėgių. Šimtai apy
linkės gyventojų turėjo sku
biai apleisti savo namus.

Kearney, N.J. — Pavojin
gus chemikalus gabenantis 
prekinis traukinys nusirito 
nuo bėgių.

Madison, Ga. — Traukinys j lai. Jaunuolis buvęs vienas
su chemikalais nusirito nuo : gabiausių moksleivių ir labai 
bėgių. 200 apylinkės gyven- populiarus.

Darbininkų unijos kaltina 
miesto valdžią

New Yorkas. — Šio did
miesčio municipalinių darbi
ninkų su valdžia sutartys 
pasibaigs birželio 30 dieną. 
Laiko nebedaug bepaliko. 
Unijos kaltina valdžią, kad 
jinai rimtai nesistengianti 
net susitarti dėl naujų sutar
čių. C) jeigu nebus susitari

panešė abiejų rasių—balto
sios ir juodosios gyventojai. 
.Jomis, žinoma, pasinaudojo 
visokie chuliganai, plėšikai ir 
kerštelninkai.

Šiandieną šiame garsiaja
me Floridos didmiestyje 
siautėja giliausias rasinis 
įtempimas.

i mus.
Grantham, Pa. — Prekinis 

traukinys nusirito nuo bėgių.
New Haven, W. Va. —

I Prekinis traukinys, gabenan-
I tis pavojingus chemikalus, 
nusirito nuo bėgių.

Quarryville, Pa. — Susidū 
re du traukiniai.

Batimore, Md. — Prekinis 
traukinys tik išvažiavęs iš 

i tunelio, nusirito nuo bėgių.
Texarkana, Tex. — Preki

nis traukinys nusirito nuo
I bėgių.

Nušautas prie 
pat namę

Stephen Zwickert
Rego Park, Queens. — 

i Gegužės 16 dieną grįžtant iš 
mokyklos prie pat namų čia 
tapo nušautas 16 metų mok
sleivis Stephen Zwickart. 
Jaunuolis buvo Jėzuitų Regis 

■ High School Manhattane 
moksleivis. Žmogžudžiai ne
žinomi. Nežinomi ir jų tiks-

mo, darbininkai bus priversti 
streikuoti. Meras Koch tai 
puikiai žino. Tai kodėl jis 
nesistengia derybas pagrei
tinti ir pasiekti susitarimą 
dar prieš birželio 30 dieną?

Nejaugi jis nori su savo tokia 
taktika streiką išprovokuoti?

j



2-RAS PUSLAPIS “LAISVĖ' PENKTADIENIS, GEGUŽĖS [MAY] 23, 1980

LU Y C LITHUANIANA * 9 Ir JEa weekly
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 

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

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

Established April 5,1911 - ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...... $12.00 
Canada, Lat. Amer., per year . $15.00 
Foreign countries, per year . .. $15.00

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Kelias į aklavietę
Neseniai įvykusios Egipto 

prezidento A. Sadato, o kiek 
vėliau Izraelio premjero mi
nistro M. Begino derybos su 
Amerikos prezidentu Carte- 
riu nedavė apčiuopiamų re
zultatų, kad vadinamoji “Pa
lestinos autonomija’’ įgautų 
tokį sprendimą, koks iki ge
gužės 26 dienos buvo numa
tytas Camp David susitari
muose. Pagaliau ir derybos 
Washingtone buvo sušauktos 
todėl, kad dvišaliuose Egipto 
ir Izraelio žingsniuose nebe
randama kelio iš aklavietės. 
Amerikos imperialistų ir Iz
raelio okupantų tikslai per
žengia Camp Davis nubrėžtą 
ribą savo naudai, o Egipto 
prezidento išdavystei Pales
tinos arabų atžvilgiu pri
dengti nelieka jokios galimy
bės.

Egipto prezidentas A. Sa- 
datas, pasisakydamas už 
“Palestinos savivaldą”, po
stringauja, kad neva toks 
kelias esąs patikimiausias 
teisėtiems Palestinos arabų 
reikalavimams patenkinti. 
Atsieit, iš pradžių savivalda, 
o vėliau galima pradėti kalbą 
apie platesnius tikslus. Šie 
teiginiai, kaip rodo gyveni
mas, yra tik priedanga kapi
tuliantiškai Kairo politikai. 
Savivaldos reikalai jau seno
kai pamiršti ir Izraelyje, ir 
Washingtone. A. Sadatas ge
rai žino, kad Izraelio perša
ma “Palestinos autonomija” 
nereiškia jokios realios savi
valdos, kad M. Beginąs tik 
siekia įteisinti faktinį arabų 
žemių okupavimą. Juk pagal 
Tel Avivo planus Jeruzalę 
siekiama paversti Izraelio so
stine, o likusiame Jordano 
upės dešiniajame krante ir 
Gazos sektoriuje įvesti tokią 
“autonomiją” Palestinos ara
bams, kurios jie patys neno
rės. Tačiau A. Sadatas, ma
tydamas, kad bet kokios rea
lesnės pastangos spręsti Pa
lestinos arabų problemą ne
priimtinos Izraeliui, o tuo 
pačiu ir jo bendrininkei 
Amerikai, eilinį kartą pasi
davė. Washingtone jam ne
pavyko net susitarti dėl to, 
kad tolesnės derybos dėl 
“Palestinos autonomijos vy
ko Amerikoje. Dabar tuo 
klausimu bus tariamasi tai 

Mūsų vyriausybė visais būdais remia ir palaiko fašistinę 
kliką [juntą], kuri tik teroro ir represijų pagalba pasilaiko 
galioje ir Čilę.
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Izraelyje, tai Egipte.
A. Sadatą remianti spauda 

pranašavo, kad Egipto prezi
dentas Washingtone būsiąs 
labai ryžtingas ir nepalaužia
mas, kad prieš Izraelio ribo
tus “Palestinos autonomijos” 
planus jis stosiąs drauge su 
Amerikos prezidentu Carte- 
riu. Į Washingtoną atvykęs 
M. Beginąs po pirmo susiti
kimo su Amerikos preziden
tu pareiškė, kad čia jokio 
“bendro fronto” tarp A. Sa
dato ir Carterio neradęs. 
Atvirkščiai. M. Beginąs su 
pasitenkinimu pabrėžė, kad 
Carteris su A. Sadatu jau 
buvo taip suderinę reikalus, 
jog Izraelis, nebijodamas jo
kio spaudimo iš Amerikos 
pusės, galėsiąs Jeruzalę to
liau palikti sostine, galėsiąs 
toliau “įsavinti (kolonizuoti— 
A. S.) arabų žemes”. Carte
ris taip pat paskubėjo pa
reikšti, kad Amerika galuti
nai nutarusi apsiriboti Izrae
lio surežisuota “Palestinos 
autonomija” ir pasisako prieš 
teisėtą Paletinos arabų rei
kalavimą įkurti nepriklauso
mą valstybę.

Tokiu būdu Egipto prezi
dento A. Sadato ir Izraelio 
premjero M. Begino derybos 
su Amerikos prezidentu Car- 
teriu Washingtone nėra skir
tos išspręsti Artimųjų Rytų 
problemą, taikiai sureguliuo
ti ją. Besiremdami Camp 
Davis susitarimais, jie ne tik 
nesureguliuoja svarbiausios 
problemos—teisėto Palesti
nos arabų reikalavimo įkurti 
nepriklausomą valstybę, o 
atvirkščiai—dar toliau nuke
lia jos sprendimą, dar labiau 
ją komplikuoja. Be to, visi 
trys sandėrio dalyviai gru
biai pamina Palestinos arabų 
nacionalines teises, nes 
spręsdami jų reikalus nesu
taria su teisėta jų atstove— 
Palestinos Išvadavimo Orga
nizacija. Žodžiu, viso pasau
lio akivaizdoje Amerikos im
perializmas atvirai remia ag
resyvią Izraelio politiką,, nu
kreiptą prieš arabų naciona
linį išsivadavimą, o Egipto 
separatistai, išdavę arabų 
reikalus, vis uoliau tarnauja 
Jungtinių Valstijų monopoli
jų tikslams.

Apolinaras Sinkevičius

Kas ką rašo ir sako
MŪSŲ LIETUVIŠKI 
KUNIGAI, MATYT, 
NEPATENKINTI 
POPIEŽIAUS ĮSAKYMU

Chicagos kunigų organe 
“Draugas” (geg. 8 d.) ant 
pirmo puslapio rašo: “Kuni
gams draudžiama aktyviau 
politikuoti. Įsakymas plačiai 
palies Pietų Ameriką”. Tai 
antraštė ilgo pranešimo apie 
vėliausią Popiežiaus Jono 
Pauliaus II įsakymą kuni
gams ir vyskupams pasi
traukti iš politinės veiklos, iš 
dalyvavimo valdžiose bei va
dovavimo valdžioms ir visas 
jėgas pašvęsti tik religinei 
veiklai.

Pranešimas baigiasi pa
straipa:

“Vatikano draudimas daly
vauti politinėse partijose ir 
siekti politinių vietų labai 
palies Pietų Ameriką. Nika
ragvoje kunigas Miguel 
Brockman yra užsienio reika
lų ministeris, kun. Ernesto 
Cardenal—valstybės kultū
ros ministeris. Daugelyje 
kraštų kunigai vadovauja 
valstiečių, darbininkų koope
ratyvuose, veikia net sukilė
lių prieš karines diktatūras 
eilėse. Vatikano sluoksniai 
teigia, kad popiežius nelabai 
žavėjosi ir Salvadoro arki
vyskupo Oscar Arnulfo Ro
mero politine veikla, nors 
politiniams priešams arki
vyskupą nušovus, popiežius 
atentatą griežtai pasmerkė.”

Pagal šią Popiežiaus in
strukciją, mūsų sutanuoti 
“tėveliai” turėtų tuojau neš
dintis laukan iš Chicagos 
“Draugo” ir Brooklyno “Dar
bininko” redakcijų, kurie tik
tai politine veikla ir teužsii
ma. Mes Paulių 11 užtikrina
me, kad jie tą daryti nenori 
ir nedarys. Jie geriau eis 
peklon, negu atsisakys politi
nės veiklos!

IR GAUNA Į “KAILĮ” _ 
TAS ŽYMUSIS MŪSŲ 
LIETUVIŲ TAUTOS 
SŪNUS

Pagaliau atėjo kaleina ir 
žymiajam veikėjui ir kovoto
jui Romui Šarmaičiui, Lietu
vos Komunistų Partijos Isto
rijos Instituto direktoriui. 
Chicagos menševikų “Naujie
nų” redaktorius Martynas 
Gudelis jo “garbinimui” (nie
kinimui) pašventė net du 
sieksinius vadovaujamuo
sius. Gegužės 9 d. savo 
vedamąjį užvadino “Romas 
Šarmaitis—Lietuvos bolše
vizmo specas”, geg. 12 d.— 
“Bemokslio Šarmaičio pasa
kos apie leninizmą Lietuvo
je.” Abiejuose beveik kas 
sakinys, tai bjaurus, piktas 
melas.

Pavyzdžiui: “Dabartiniu 
metu jis tvarko Lietuvos 
komunistų partijos archyvą, 
tvarko visus komunistinius 
leidinius, atsišaukimus ir 
bent truputį pasižymėjusių 
komunistų laiškus ar kito
kius asmens dokumentus . . . 
Savo žinioje R. Šarmaitis 
turi dideles sumas pinigų, 
policijos pagalbą ir pakanka
mą skaičių žmonių . . . Šar
maitis privalo paruošti doku
mentus ten, kur tų doku
mentų nebuvo ir nėra. Jis 
privalo paruošti vadovėlius, 
sulipinti istorinę medžiagą 
jaunesniems istorikams . .

O savo geg. 12 d. spjauda
lus Martynas baigia:

"Beskaitant Šarmaičio “Le
nino keliu—pažangos keliu”, 
susidaro įspūdis, kad Šar
maitis nežino, ką jis rašinėja. 
Šitokiais savo rašiniais jis 
naujų šalininkų Amerikoje 
negaus, nes jo tvirtinimai 
tušti, neparemti gyvenimo 
faktais. Šarmaitis ir Kazake
vičiui įsakinėja ieškoti Ame
rikoje visokių “Pėstininkų”, 
Bovinų, Jonikų ir Mizarų. 
Visa tai bereikalingas laiko 
gaišinimas. Amerikos lietu
vių gyvenime Bovinai niekad 

naujos minties neiškėlė ir 
prie pažangos neprisidėjo. 
Rusams Šarmaičio mintys 
gali būti naudingos, bet Ka
zakevičius, sekdamas Šar
maitį, bereikalingai laiką lei
džia.”

Draugas Romas Šarmaitis 
gali didžiuotis, kad pagaliau 
ir jis ant savo galvos užsi
traukt? menševikiško šlamšto 
boso prakeikimą. Mes jį šil
tai sveikiname.

APIE TARYBŲ 
LIETUVOJE ŽEMĖS 
ŪKYJE VEIKLA, DARBUS 
IR JAUNIMĄ

Tik dabar gautame praeitų 
metų 12-tame žurnalo “Ko
munistas” numeryje skaito
me apie Kapsuke suruoštą 
prie apvalo stalo pokalbį 
“apie kaimo kolektyvų socia
linio-ekonominio vystymo 
planavimą”. Pokalbis labai 
svarbus. Jame dalyvavo visa 
eilė veikėjų. Mūsų dėmesį 
atkreipė Lietuvos žemės 
ūkio ekonomikos mokslinio 
tyrimo instituto direktoriaus 
pavaduotojo B. Grabausko 
pastabos apie jaunimą ir že
mės ūkyje darbus.

“Vis daugiau jaunuolių ir 
merginų siunčiami įsigyti že
mės ūkio specialybių su ūkių 
stipendijomis, daugėja že
mės ūkio specialistus ruo
šiančių mokyklų”, sako Gra
bauskas. “Tačiau, nors že
mės ūkio specialistų kasmet 
paruošiama nemažai, jų, 
ypač mechanizatorių gyvuli
ninkystes darbuotojų, vis 
dar trūksta. Reikalas tas, 
kad maždaug pusė jaunųjų 
specialistų,i nespėję ūkiuose 
ir kojų sušilti, išeina. Ma
tyt . . . labiausiai trukdo vis 
dar nepatenkinamos jų dar
bo, buities, kultūrinės sąly
gos. Tačiau viena iš rimtų 
priežasčių,’ dėl kurių jauni 
vaikinai ir merginos, baigę 
žemės ūkio technikumus bei 
profesines technikos mokyk
las, nepalieka kaime, yra 
kryptingo in planingo profe
sinio orientavimo stoka . . .

Verčia rimtai susimąstyti 
ir susirūpinti dar vienas 
skaičius. Iš mūsų apklaustų
jų kaimo vidurinių mokyklų 
vienuoliktos klasės mokslei
vių tik 19 proc. vaikinų 1 ir 
merginų pasakė norį įsigyti 
žemės ūkio darbuotojų spe
cialybes, 13 procentų ap- 
klaustųjų pareiškė, kad nori 
likti gyventi kaime, bet ne
nori dirbti žemės ūkyje. Į 
klausimą, kas suformavo to
kią nuomonę, dauguma 
moksleivių atsakė: “Tėvai”.

Iš šių faktų dar nedrįstame 
daryti išvados, kad žemdir
bio profesija darosi nepopu
liari. Tačiau viena aišku: 
ūkių vadovai, žemės ūkio 
specialistai, moksliniai dar
buotojai, kaimo pirminės 
partinės, komjaunimo bei 
profsąjunginės organizacijos 
turi ateiti į pagalbą rajonų 
švietimo skyrių metodinių 
kabinetų darbuotojams, mo
kytojams, ant kurių pečių 
dabaj! užkrautas visas profe
sinio orientavimo darbas. 
Reikia, kad betarpiškai že
mės ūkyje dirbantys žmonės 
dažniau lankytųsi mokyklo
se, kalbėtųsi su moksleiviais, 
pasakotų jiems apie savo 
darbą, supažindintų su įvai
riomis profesijomis, paaiš
kintų jų būtinumą, patrau
klumą, naudą. Turime kvies
tis moksleivius į įvairius ga
mybinius barus ir pasižiūrė
ti, ir padirbėti, organizuoti 
jų praktiką ne mokyklų skly
peliuose, o kolūkių bei tary
binių ūkių laukuose, fermo
se, mechaninėse dirbtuvėse. 
Negerą paslaugą darome 
jaunuoliams ir merginoms, 
atvirai ir laiku nepasakydami 
apie sunkumus, kurių neži
nodami, o vėliau su jais 
susidūrę, jauni specialistai 
pabūgsta, nusivilia.

Profesijos pasirinkimo 
klausimais ir apie įdomias 
profesijas reikėtų daugiau 
populiarių laidų per radiją ir 
televiziją, galbūt vertėtų 
jaunimo žurnaluose turėti 
skyrelius “Pokalbiai apie 
profesiją” ar pan., leisti šia 
tema daugiau literatūros, 
kaip tai daroma VDR.”

APIE ŽYMIOJO LIETUVOS 
SKULPTORIAUS 
PASAKOJIMA APIE 
LENINA IR MENININKUS

Žurnale “Kultūros barai” 
(1980-4) paskelbtas labai įdo
mus žymiojo Tarybų Lietu
vos skulptoriaus Konstantino 
Bogdano straipsnis “Prie 
brangiausios versmės”, ku
riame autorius, tarp kitko, 
rašo:

“Vladimiro Iličiaus tauri 
asmenybė, jo revoliucinis 
mokymas, Lenino, vado ir 
mąstytojo, paveikslas, tapęs 
visos pažangiosios žmonijos 
kovų ir pergalių simboliu, jos 
vėliava,—visada traukė me
nininkus. Dar buržuazinėje 
Lietuvoje pažangūs dailinin
kai kūrė V. Lenino portre
tus, kurie buvo slapta tira
žuojami ir platinami tarp 
darbo žmonių. 1932 m. pla
katą su V. Lenino portretu 
nupiešė dailininkas B. Žeko
nis, 1944 m. fašistinių oku
pantų sušaudytas IX forte, 
žinomas grafiko P. Tarabil- 
dos linoraižinys—plakatas su 
Lenino atvaizdu (1934) ir kiti 
darbai leninine tematika.

Nemaža mūsų dailininkų 
ėmėsi kurti V. Lenino pa
veikslą atmintinais 1940 me
tais. Čia pirmiausia prisimin
tinas skulptorius V. Grybas, 
nulipdęs K. Markso, F. En
gelso biustus, įpusėjęs V. 
Lenino portretą. V. Grybas 
aktyviai įsitraukė į naujo 
gyvenimo kūrimą, buvo pa
davęs pareiškimą stoti į Ko
munistų partiją. To buržua
ziniai nacionalistai jam nega
lėjo atleisti. 1941 m. Tarybų 
šalį užplūdę hitlerininkai su
šaudė skulptorių antifašistą, 
jo dirbtuvę Jurbarke nusiau
bė, kūrinius sunaikino.

1940 m. V. Lenino biustą 
sukūrė skulptorius B. Pun- 
džius. Kitas šios skulptūros 
variantas, sukurtas 1944 
m.—bene pirmasis Vladimiro 
Ilijičiaus plastinis paveikslas 
išvaduotoje Tarybų Lietuvo
je. Vėliau lietuviškąją leni- 
nianą savo kūriniais praturti
no daugelis skulptorių: P. 
Vaivada, N. Petrulis, J. Mi
kėnas, G. Jokūbonis, R. An
tinis, B. Bučas, B. Vyšniaus
kas, J. Vasilevičius, K. Šva
žas, Leonas ir Vlada Žukliai, 
E. Varnas, D. Lukoševičius, 
A. Toleikis, A. Belevičius, S. 
Šarapovas ir kt. Išplėtę te
matikos ir žanrų skalę, jie 
kuria ne tik portretus, bius
tus, bet ir bareljefus, meda
lius, grupines skulptūras, 
pagaliau monumentus. Itin 
reikšmingi skulptorių G. Jo- 
kūbonio ir N. Petrulio sukur
ti V. Lenino paminklai. 
Drauge su žymiausiais mūsų 
šalies skulptoriais G. Jokū
bonis buvo pakviestas daly
vauti konkurse V. Lenino 
paminklui Kremliaus sodely
je sukurti. Nors konkursą 
laimėjo kito skulptoriaus 
projektas, bet ir G. Jokūbo- 
nio darbas buvo pripažintas 
vienu iš geriausių ir Mask
voje, Iljičiaus užkardoje pa
statytas jo sukurtas V. Leni
no paminklas (1967); archi
tektas—V. Čekanauskas). 
Taigi mūsų skulptoriaus kū
rinys iškilo Tėvynės sostinė
je: tai pirmas atvejis lietuvių 
skulptūros praktikoje. Praė
jus dešimčiai metų, šios 
skulptūros analogiškas va
riantas buvo pastatytas ir 
Klaipėdoje, miesto centre 
esančioje aikštėje, puikiai re
konstruotoje pagal architek
to V. Čekanausko projektą.

Kaip žinoma, vienos gra
žiausių Kauno aikščių—J. 
Janonio aikštės—pagrindinis

First Quarter^ 
Profit Increases By 
U.S.Oil Companies

Didžiųjų naftos-gazolino kompanijų pakilimas per pirmąjį 
šių [1980] metų ketvirtį nuošimčiais, palyginus juos su jų 
pelnais 1979 metais.

Tarybų Lietuvos naujienos
[Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžius

Daugėja patogumų
Pasvalio rajono Vaškų ko

lūkyje šį penkmetį buvo nu
matyta pastatyti kolūkie
čiams keturiasdešimt namų. 
Penkmečio užduotis viršyta 
per ketverius metus. Namus 
stato ūkio statybininkai.

Daug įgyvendinta ir kitų 
priemonių žemdirbių buities 
sąlygoms gerinti, pažymi 
“Darbas”. Vaškuose beveik į 
kiekvieną butą įvestas van
dentiekis. Ūkyje naudojama 
per tris šimtus dujinių viry
klių. Pernai atiduotas naudo
ti 50 vietų vaikų darželis, iki 
200 abonentų išplėsta auto
matinė telefono stotis. Ūkyje 
yra dvi valgyklos, pirtis.

Busimiesiems olimpiečiams 
Ir žiūrovai, ir sportininkai 
jau pamėgo naujuosius Aly
taus sporto rūmus. Čia treni
ruojasi įvairių sporto šakų 
mėgėjai, imtynininkai ir 
krepšininkai, fechtuotojai ir 
šachmatininkai.

O dabar rūmų pašonėje, 
praneša “Komunistinis ryto
jus”, statomas pirmasis 
mieste dengtas plaukymo ba
seinas. Jis bus penkiasde
šimties metrų ilgio, statybai 
skirta per 670 tūkstančių 
rublių. Statybininkai pasiry
žę iki metų pabaigos atiduoti 
jį plaukikams.

Darbininkų buities 
kombinatas

Taip Vilniaus “Elfos” ga
myklos darbininkai vadina 
trijų aukštų rūmus, kuriuose 
įsikūrė įmonės valgykla, ku
linarijos ir konditerijos gami
nių parduotuvė, kavinė. 
Kiekvienoje iš keturių val
gyklos salių vienu metu gali 
valgyti po 150 žmonių. Val
gyklą, pažymi “Vakarinės 
naujienos”, pastatė ir įrengė 
pati gamykla.
Žemdirbių vaikams

Šakių rajone, informuoja 
“Draugas”, užsibrėžta per 
ateinantį penkmetį pasiekti, 
kad kiekvienas ūkis turėtų 
ikimokyklinę įstaigą. Jų 
skaičius rajone tolydžio didė
ja. Neseniai pradėjo veikti 
dailiai įrengtas vaikų lopše- 
lis-darželis “Taikos” kolūky
je. Jie statomi Sintautų ir 
Griškabūdžio kolūkiuose, 
kiekvienas galės priimti po 
90 vaikų. Darželiai projek
tuojami “Pirmūno”, Barzdų 
“Aušros” kolūkiuose.

Auga ir gražėja
Kapsuke sparčiai kyla ne 

tik naujos pramonės įmonės, 
gyvenamieji namai. Šį penk
metį, praneša “Naujasis ke
lias”, mieste pastatytos dvi 
vidurinės mokyklos, profesi- 

akcentas yra skulptoriaus N. 
Petrulio sukurtas V. Lenino 
monumentas, pažymėtas 
LTSR respublikine premija 
(1970; architektas—K. Šešei
lis).”

nė technikos mokykla, trys 
vaikų darželiai. Naujomis pa
talpomis aprūpinta prekybos 
mokykla.

Daugėja ir aptarnavimo 
sferos įmonių. Atidarytas 
“Sūduvos” restoranas ir’sve
tainė “Žiburėlis. Miesto sve
čiai apgyvendinami šiuolaiki
niame viešbutyje.

Prieš įteikiant raktus
Šilalės statybininkai rude

niop atiduos naudoti Virgi - 
ninkų gyvulininkystės įmo
nės pirmąją dalį. Per metus 
čia bus nupenima 12 tūkstan
čių kiaulių.

Komplekso direkcija, in
formuoja “Artojas”, iš anks
to pasirūpina, kad tuo grei
čiau atsipirktų statybai su
naudotos lėšos. Šiemet su
grįš iš Šlapaberžės kaimo 
profesinės technikos mokyk
los dešimt vaikinų ir mergi
nų, pasiųstų įsigyti gyvuli
ninkystės operatorių ir elek
trikų specialybių. Tiek pat 
jaunuolių mokosi Panevėžio 
miesto profesinėje technikos 
mokykloje, o likusieji opera
toriai dabar parenkami ir 
bus apmokyti vietoje. Kartu 
su kompleksu stos rikiuotėn 
pirmieji gyvenamieji namai.

Vaisinga draugystė
Retas Lazdijų rajono ūkis 

turi tokias puikiai įrengtas 
mechanines dirbtuves kaip 
“Kibirkšties” kolūkis. Už tai 
kolūkiečiai dėkingi Kauno 
“Priekalo” specialiųjų staklių 
gamyklos darbininkams.

Įmonė, primena “Darbo 
vėliava”, kasmet suremon
tuoja kolūkio elektros varik
lius, padeda mechanizuoti 
gyvulininkystės darbus. 
Glaudžiai bendradarbiauda
mi su kauniečiais, kolūkio 
mechanizatoriai pagarsėjo 
Lazdijų rajone kaip vieni 
geriausių racionalizatorių.

Parinko A. Petrauskas

LAIŠKAI
Gerb. Antanui Bimbai

Priimkite nuoširdžiausius 
sveikinimus iš Vilniaus! Pra
dėjau gauti iš Tamstų “Lais
vę” ir labai apsidžiaugiau. 
Tarytum tęsiasi toliau mūsų 
nuoširdus bendravimas, pra
sidėjęs pernai gruodžio mė
nesį, kai mes keturiese lan
kėmės pas Tamstas ir buve
ine labai maloniai sutikti. 
Laikraštis yra tas gerasis 
tiltas kuris leidžia mums 
bendrauti, lankyti vieni ki
tus, dalintis rūpesčiais ir 
džiaugsmais.

Perduokite geriausius 
sveikinimus ir linkėjimus 
Ievai Mizarienei, Povilui 
Ventai, Vincui Malinauskui, 
kitiems savo bičiuliams, su 
kuriais teko pabendrauti.

Geriausios visiems sėkmės 
ir sveikatos!

Iki naujų susitikimų!
Antanas Šimkūnas

Vilnius, 1980.V.5
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Dažnai prisimenu tą 
gruodžio pirmąją 

ALISĖ JONIKIENĖ

II

Prie Baltųjų Rūmų — 
pirmas susitikimas

Vartau ką tik gautą savait
raštį “Gimtasis kraštas”. Ja
me matau vyro nuotrauką, 
kuri priminė man gerai pa
žįstamą žmogų. Argi tai Se
nas Vincas—Vincas Jakštys? 
Žiūriu ir galvoju. Iš viso tik 
vieną kartą tesusitikome, 
tad gal aš klystu. Bet pradė
jus skaityti rašinį, tuoj pa
mačiau, kad tai jis. Bronius 
Raguotis plačiai supažindina 
skaitytojus su Seno Vinco 
plačia kūryba literatūros sri
tyje. Mes amerikiečiai gerai 
žinome velionį Seną Vincą 
kaipo dramaturgą, poetą ir 
laikraščių korespondentą. 
Vargiai rasis mūsų tarpe 
kitas, kuris taip vaizdžiai 
galėtų perduoti tą, kas 
įvyksta protesto mitinguose 
arba demonstracijose, kaip 
nupiešdavo Senas Vincas. 
Nekartą skaitant pagalvoda
vau: ot, kad aš taip galė
čiau!

Apie Seną Vincą, kaipo 
autorių, buvau žinojusi gan 
seniai, bet pirmą ir paskutinį 
kartą mes susitikome prie 
Baltųjų rūmų protesto de
monstracijoje, kur iš dauge
lio šalies miestų buvo suva
žiavę žmonės užprotestuoti 
prieš leidimą “Dies Biliaus”, 
kuriuom buvo bandoma su
varžyti imigrantų (ateivių) 
teises. Pasitaikė taip, kad 
abu stovėjome viename bū
relyje su gyviausiais demon
stracijos dalyviais, garsiau
siai šūkaujančiais prieš išlei
dimą “Dies biliaus”, tad ne
pastebėjome, kaip policinin- 
kiai (raiteliai) paleido ašari
nių bombų. Viešbučio savom 
pastangom pasiekti jau nebe- 
galėjom; kiti draugai mus 
nuvežė.

Senas Vincas apie tą de
monstraciją parašė publicis
tinį straipsnį, kuris ir šian
dien nėra praradęs aktualu
mo. Paskaitysit, pamatysit!

Po Amerikos vėliava
Šiandien gruodžio pirmoji 

diena, bet rytas nuostabiai 
gražus. Draugų būreliai, gy
vai šnekučiuodamies, slenka 
Kongreso rūmų link. Saulės 
spinduliai tarsi raičiojasi že
me ir bučiuoja ją.

Ant kalno išdidžiai stovi 
visokeriopomis statulomis 
apstatyti, Baltieji rūmai. 
Ryškiai marguliuoja apie jų 
bokštą blizgantys saulės 
spinduliai. Bokšte lėtai plė- 
vesuoja žvaigždėta Amerikos 
vėliava. Tai ‘‘laisvosios” 
Amerikos pats reikšmingiau
sias, pats svarbiausias pa
statas kuriame “gabiausieji” 
šalies vyrai, “mokyčiausios” 
galvos svarsto valstybės rei
kalus.

Mes vaikščiojame takais, 
mūsų krūtinės godžiai trau
kia į save tyrą orą. Mūsų 
veiduose kažkas nepapras
to .. . Visur neramiai suki
nėjasi mėlynais rūbais figū
ros. Jų žvilgsniai paniurę ir 
pilni keršto . . . Kur-ne-kur 
slankioja, akis nuo žmonių 
slėpdami, apykakles pasista
tę, rankas kišenėse laikyda
mi, įtartini tipeliai—tai slap
toji policija, tai mušeikos, 
kurių pirštai tvirtai spaudžia 
ginklus.

Prie rūmų kitas vaizdas: 
ant laiptų jauni žmonės mė
gina fotoaparatus. Štai atū
žia automobiliai, juose blyk
čioja filmavimo aparatai. 
Mišri minia, susidedanti iš 
vyrų ir moterų, juodaodžių 
ir baltaveidžių, didėja, tven
kiasi aikštėje, pasigirsta ko
manda:

— Transparantus aukštyn!
Ir štai skaitome:
— Šalyn imigracijos suvar- 

varžymai!
— Šalyn rasių neapykanta 

ir linčas!

— Šalyn karas!
— Šalyn imperialistai!
— Duokite mums duonos!
Kai tik transparantai iški

lo, policininkai, kaip įsiutę 
žvėrys, puolė minią. Prasidė
jo desperatiška, žiauri kova.

Jauni vaikėzai, apvilkti mi
linėmis, muša, spardo, dras
ko moteris. Pasirodo provo
katoriai. Jie taip pat puola 
minią. Šimtai kumščių iškyla 
į orą . . . pasigirsta šūvis, 
ima sproginėti ašarinės bom
bos . . . Nuodai jau vei
kia ... Taip Washingtono 
ponai pasitinka ir “vaišina” 
300,000 žmonių atstovaujan
čių delegaciją. Tai gruodžio 
pirmoji, busima darbininkų 
šventė, įrašyta žmonių isto
rijoj krauju!

Minia susitvarko ir veržia
si prie Rūmų. Ją pasitinka 
policijos buožės, ašarinės 
bombos . . . Ant kai kurių 
delegatų veidų pasirodo 
kraujas. Policija puola ir 
areštuoja sukruvintuosius 
draugus ... Už kraują, už 
žaizdas jie bus teisiami . . . 
Minia juos desperatiškai gi
na: plėšia iš policijos nagų, 
trenkia policininkus žemėn. 
Sukasi kumščių verpetai, ky
la ir krinta policininkų šautu
vų buožės. Ašarinės bom
bos pamažu stumia minią iš 
aikštės. Nuodai degina žmo
nių veidus, ėda akis ir troški
na .. . Lūpos apdžiūvusios, 
silpnesnieji, moterys—alps
ta, svyruoja, o ginkluotų 
priešų skaičius daugėja . . . 
pailsusius, apkultus polici
ninkus pakeičia jauni, nauji 
minios priešai ir dar su 
didesniu įniršiu puola . . .

“Ar tai sapnas?—galvo
ju.—Juk čia ne senosios Ru
sijos caro rūmai Petersbur- 
ge, o “demokratinės” Ameri
kos kongreso patalpos Wa
shingtone . . . Delegatai at
vyko čia įteikti kongresme
nams savo reikalavimus ir 
pasikalbėti su jais kaip “ly
gūs” Amerikos piliečiai. Tai 
negalimas daiktas! ... Juk 
Amerikos mokyklose skiepi
jama vaikams, kad visi pilie-

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

PATIKIMAS SOCIALIZMO SKYDAS
1955 metų gegužės 14 d. 

Lenkijos Liaudies Respubli
kos sostinėje—Varšuvoje bu
vo pasirašyta socialistinių 
Europos šalių Draugystės, 
bendradarbiavimo ir savitar
pio pagalbos sutartis. Tai 
buvo atsakymas į imperialis
tinių valstybių agresyvių 
blokų sistemos sudarymą. 
Varšuvos sutarties organiza
cija, į kurią šiuo metu įeina 
Bulgarija, Čekoslovakija, 
Lenkija, Rumunija, Tarybų 
Sąjunga, Vengrija ir Vokieti
jos Demokratinė Respublika, 
patikimai tarnauja socialisti
nės sandraugos šalių saugu
mui, padeda išsaugoti taiką 
pasaulyje.

Varšuvos sutartis iš pa
grindų skiriasi nuo NATO ir 
kitų imperialistinių karinių 
blokų.

Esminis jos bruožas yra 
tas, kad sutarties nariai sie
kia sudaryti kolektyvinio 
saugumo sistemą, apimančią 
visas Europos valstybes. 
Varšuvos sutartis atvira ki
toms šalims nepriklausomai 
nuo jų visuomeninės ir val
stybinės santvarkos. Jeigu 
Europoje bus sudarytas ko
lektyvinis saugumas, sakoma 
sutartyje, ji neteks savo ga
lios. Tai vienas iš svarbiau
sių bruožų, kuriais grynai 
gynybinė Varšuvos sutartis 
skiriasi nuo uždaro agresy
vaus Siaurės Atlanto 
(NATO) pakto, pagrįsto 

čiai lygūs prieš įstatymus, 
turi lygias teises ir pilną 
žodžio, spaudos bei susirinki
mų laisvę. Tatai “garantuo
ja” ir Amerikos konstituci
ja .. . Argi leistina civilizuo
tai šaliai užsitraukti tokią 
gėdą, tokį pažeminimą, tokią 
barbarišką ir nieko bendra 
su žmoniškumu neturinčia 
dėmę ... O gal aš kokioj 
necivilizuotoj barbarų, žmo- 
gėdžių šalyje. Gal sapnuoju, 
gal . . . Gal kas su manim 
negerai daros, gal? Reikia 
įsitikinti, kad nepadarius 
klaidos ...”

Pakeliu ašarotas akis aukš
tyn ir lyg pro miglas matau 
lėtai plevėsuojančią, lyg su
sigėdusią vėliavą kongreso 
rūmų bokšte . . .

“Kieno ji? Kokios ša
lies?”—puolė manę mintys. 
Nusišluosčiau akis ir aiškiai 
matau, kad tai Amerikos 
vėliava! Jos žvaigždės blizga 
prieš saulės spindulius, tai 
ji ... Tai Jungtinių Valstijų 
vėliava . . . Tai uždanga, 
kuri apgaudinėja milionus 
šiaudadūšių ... Ji graži, ji 
šventa visiems tiems, kurie 
svetimu prakaitu minta . . . 
Ji graži, ji šventa visiems 
tiems, kurie svetimu prakai
tu minta ... Už jos merdi 
išnaudojimo, pelno, klastų, 
vagysčių ir išgverimo siste
ma. Už jos slepiasi vergų 
pirkliai, didžiausi kriminalis
tai, moraliniai supuvėliai ir 
biauriausi niekšai.

Kongrese nauja nutukusių, 
minkštarankių pilvūzų ... o 
čia . . . aplink kongresą . . . 
milijonai kietarankių milži
nų. Ten perteklius, ištvirki
mas, čia neišpasakytas var
gas, badas, dejonės . . .

Gruodžio pirmoji, (rodos 
1930 m. A. J.) kai Amerikos 
kongreso aikštė ir Washing
tono gatvės buvo aptaškytos 
darbo žmonių krauju, kai 
būna signalų, kad artinasi 
valanda, kai Amerikos prole
tariatas Washingtone iškels 
raudonąją pergalės vėliavą!”

(Perskaičius šį rašinį (ra
portą), aiškiai matosi, kad 
velionis Senas Vincas nevien 
rašė sėdėdamas prie rašomo
jo stalo, bet dalyvavo tuose 
darbo liaudies sūkuriuose ir 
todėl taip vaizdžiai viską 
galėjo aprašyti arba, reikalui 
esant papasakoti. AJ)

Europos susiskirstymu į blo
kus.

Varšuvos sutarties organi
zacijai vadovauja Politinis 
konsultacinis komitetas. Jo 
posėdžiuose svarstomos 
svarbiausios tarptautinės 
problemos, broliškų šalių už
sienio politikos klausimai, 
priemonės jų gynybiniam pa
jėgumui stiprinti. Politinis 
konsultacinis komitetas ren
gia savo posėdžius paeiliui. 
Sutartį pasirašiusių šalių so
stinėse. Paprastai šie posė
džiai vyksta aukščiausiuoju 
lygiu — dalyvaujant Komu
nistų ir Darbininkų partijų 
Centro Komitetų generali
niams (pirmiesiems) sekreto
riams ir vyriausybių vado
vams. Kaip Politinio konsul
tacinio komiteto organai su
darytas Užsienio reikalų mi
nistrų komitetas, taip pat 
Jungtinis sekretoriatas.

Vykdydami savo įsiparei
gojimus pagal Varšuvos su
tartį, jos dalyviai sudarė 
Jungtines ginkluotąsias pajė
gas, jų Jungtinę vadovybę, 
Karinę tarybą ir štabą, taip 
pat Gynybos ministrų komi
tetą. Į Jungtines ginkluotą
sias pajėgas įeina atitinkami 
nacionaliniai kontingentai. 
Šios ginkluotosios pajėgos 
reguliariai rengia bendras 
pratybas ir manevrus Sutar
tį pasirašiusių šalių teritori
joje. Tuo siekiama tobulinti 
jų karinį pasiruošimą ir są

“LAISVĖ”

Gyvenimas pašvęstas liaudies 
sveikatai ir mokslui

[Prof. dr. P. Avižonio 105 gimimo metinėms]
1920 metais Kauno visuo

menę pasiekė žinia: karo 
ligoninės gydytoją, medici
nos mokslų daktarą Petrą 
Avižonį nori atleisti iš darbo 
ir areštuoti kaip nepatikimą 
buržuazinei valdžiai žmogų. 
Kodėl jo išsigando besiku
riančios valstybės šulai?

Pirmojo Pasaulinio karo 
metais P. Avižonis buvo mo
bilizuotas į caro armiją ir 
dirbo mediku fronte. Prasi
dėjus Rusijoje revoliuciniam 
judėjimui, jis įstojo į social
demokratų partiją ir griežtai 
laikėsi kairiųjų pažiūrų. Ar
timai draugaudamas su Sta
siu Matulaičiu, Vincu Kapsu
ku ir kitais revoliucinio judė
jimo dalyviais bei organiza
toriais, talkininkavo 1918- 
1919 metais Lietuvos prole
tarinei vyriausybei. V. Kap
sukui rekomendavus jis iš
renkamas į komisiją, kuri 
rūpinosi knygų supirkimu 
busimojo Vilniaus universite
to mokslinei bibliotekai, sie
kė organizuoti materialinę 
paramą Tarybų Rusijos liau
džiai 1920-1922 m.

Štai ko išsigando Lietuvos 
buržuazinė valdžia. Tačiau 
P. Avižonis buvo žinoma 
asmenybė, todėl susidoroti 
su mokslininku, žymiu oku
listu oftalmologu buvo ne
drąsu. Ir dr. Petras Avižonis 
buvo paliktas ramybėje.

Daktaras Petras Avižonis 
visą savo gyvenimą siejo su 
paprasta liaudimi, progresy
viu judėjimu. Sunkus žmonių 
gyvenimas jam buvo supran
tamas, nes, nuo pat vaikys
tės nelepinamas, jis pažino 
gyvenimo druskos skonį.

Dr. P. Avižonis gimė Pa
svalyje 1875 m. balandžio 17 
d. gausioje šeimoje—trys sū
nūs ir penkios dukterys. Tė
vai, pastebėję Petro gabu
mus dar pradžios mokykloje, 
nutarė leisti į gimnaziją, vė
liau kunigų seminariją. Ta
čiau, baigęs Mintaujos gim
naziją, Petras Avižonis nepa
kluso tėvų norams. Tėvas už 
tai, kaip pasakojo pats P. 
Avižonis, smarkiai išplakė jį 
su vadelėmis, mėgindamas 

veiką, stiprinti brolišką ka
rių draugystę.

Per 25 savo gyvavimo me
tus Varšuvos sutarties orga
nizacija įrodė, kad ji visais 
atžvilgiais galinga ir susitel
kusi. Jos istorija—tai akty
vios kovos už taiką ir tautų 
saugumą istorija. Šiems kil
niems tikslams tarnauja dau
gybė Tarybų Sąjungos ir 
kitų šalių—Varšuvos sutar
ties dalyvių—taikių iniciaty
vų. Siekdamas išvesti iš ak
lavietės ilgametes pastangas 
sumažinti Europoje karinį 
įtempimą, Tarybų Sąjunga, 
darbais rodydama pavyzdį, 
nutarė vienašališkai suma
žinti savo kariuomenę Cen
trinėje Europoje.

Tačiau pastaruoju metu 
tarptautinė situacija gerokai 
susikomplikavo. Ir kaltė dėl 
to tenka imperialistinėms jė
goms, pirmiausia Jungti
nėms Amerikos Valstijoms. 
Jos, kaip ir iki šiol, stengiasi 
toliau didinti ginkluotę. 1981 
finansiniais metais JAV pla
nuoja asignuoti militaristi
niams reikalams daugiau 
kaip 160 bilijonų dolerių, ar
ba daugiau kaip 25 procentus 
viso šalies biudžeto. Jungti
nėms Amerikos Valstijoms 
darant spaudimą NATO sesi
joje 1979 metų gruodžio mė
nesį, buvo nutarta dislokuoti 
Europoje naujas Amerikos 
vidutinio veikimo spindulio 
raketas. Šiaurės Atlanto blo
ko šalyse įnirtingai propa

palaužti jo valią ir priversti 
tapti dvasininku.

Tačiau P. Avižonio valia 
buvo stipresnė, ir jis pradėjo 
dirbti viename Žemaitijos 
dvare —ruošti mokslams 
dvarininko vaikus, uždirbda
mas per metus 300 rublių 
tolimesniam mokymuisi.

Sutaupęs pinigų, 1895 me
tais Avižonis išvyksta į Pe
trapilį studijuoti gamtos 
mokslų. Čia gyvenimo sąly
gos buvo sunkios, o mokslai 
didelių perspektyvų nežadė
jo. Metęs studijas Petrapily, 
Avižonis 1897 m. persikėlė į 
Tartu (Dorpatą) studijuoti 
mediciną.Gabrielės Petkevi
čaitės remiamas jis 1900 m. 
baigia universiteto medicinos 
fakultetą ir gauna gydytojo 
su pasižymėjimu diplomą. 
Atvykęs į Lietuvą vertėsi 
praktika Ariogaloje, Žagarė
je, Šiauliuose, Kaune.

1911 m. Tartu medicinos 
fakultete apgynė medicinos 
daktaro disertaciją “Balezni 
glaz i slepota sredi krestijan- 
litovcev Gruzdzevskoj i Li- 
gumskoj volostei, Šavelska- 
go ujezda, Kovenskoj gu- 
bernii (po dannym pogolod- 
nago osmotra), Jurjev, 1914 
m. (Akių ligos ir aklumas 
lietuvių valstiečių tarpe 
Gruzdžių ir Lygumų val
sčiuose, Šiaulių apskr., Kau
no gub., remiantis asmeniš
ko apžiūrėjimo duomenimis). 
Tai jo kruopštaus darbo re
zultatas, jo pastangos padėti 
kenčiantiems nuo įvairių 
akių ligų Lietuvos valstie
čiams.

Dirbdamas mokslinį ir me
dicinos darbą, Petras Avižo
nis aktyviai dalyvavo revo
liuciniame judėjime. Kai po 
1905 metų revoliucijos kai 
kurie buvusieji kairieji vei
kėjai sugniužo, P. Avižonis 
suartėjo su socialdemokra
tais ir pasidaro artimas 
“Naujosios gadynės”, “Skar
do”, “Žarijos” bendradarbis. 
Jis rašo aktualiais klausi
mais: “Kunigai ir valdžia”, 
“Ponai ir kunigai”, “Laukų 
darbininkai”, ‘‘Darbininkų 
judėjimas”, “Kokia mums 

guojamas antikomunizmas ir 
antitarybiškumas, mėginama 
apjuodinti Tarybų Sąjungos 
ir visos socialistinės sandrau
gos užsienio politiką, skatinti 
ginklavimosi varžybas.

Vykdydamos nuoseklią tai
kingą užsienio politiką, Var
šuvos sutarties šalių komu
nistų ir darbininkų partijos 
akylai seka agresyvius impe
rializmo kėslus, nuolat rūpi
nasi savo šalių gynybiniu 
pajėgumu, sąjunginių armijų 
kovinės galios stiprinimu. 
Jos dabar turi naujausią ko
vinę techniką, yra gerai ap
mokytos, turi didelį morali- 
nį-politinį potencialą.

Dvidešimt penkerius me
tus petys petin, bendrose 
kovos gretose taikos ir socia
lizmo sargyboje budi Varšu
vos sutarties šalių kariai. 
Juos vienija supratimas, kad 
jiems tenka didžiausia atsa
komybė už socialistinių iško
vojimų likimą, už taikos už
tikrinimą Europoje. Nuolat 
būdami budrūs reakcingų 
imperialistinių jėgų atžvil
giu, jie yra pasirengę patiki
mai apginti socialistinės san
draugos tautų taikų kuria
mąjį darbą; V. Sereika

■ SNIEGAS PAGAL 
UŽSAKYMĄ

Prieš 20 metų Ukrainoje 
buvo pradėta tirti, ar galima 
liepti debesims pasnigti. Ilga
laikiai eksperimentai pagaliau 
parodė, kad ukrainiečių sukur
tų metodų jau galima taikyti 
kol kas nedidelėms teritori
joms. Ukrainos hidrometeoro
logijos MTI mokslininkų ma
nymu, „užsakyti" iš dangaus 
tonų vandens tekainuotų vie
nų kapeikų.

3-IAS PUSLAPIS

Prof. dr. Petras Avižonis

reikalinga tvarka”, “Partija 
ir klesa”, “Liuosybė ir teisy
bė” ir kitais.

Būdamas ateistinių pažiū
rų, P. Avižonis 1909 m. 
parašo ir išspausdina mokslo 
populiarizacijai skirtą studiją 
“Žemė ir žmogus”, kuri kele
tą kartų buvo išleista pakar
totinai. Nors bažnyčia šią 
knygutę smerkė, bet visuo
menė ją priėmė su dideliu 
dėmesiu ir plačiai skaitė—ši 
knyga padėjo formuoti visuo
menės, o ypač jaunimo anti
religinę pasaulėžiūrą.

Pradėjęs dirbti mokslinį 
darbą Kauno universitete, P. 
Avižonis pasitraukė nuo poli* 
tinės veiklos, bet liko ištiki
mas Lietuvos darbo žmo
nėms, giliai pergyveno jų 
vargus, ligas.

Įsikūrus Lietuvos aukštie
siems kursams jis pakviečia
mas lektoriumi, o nuo 1922 
m. susiformavus universite
tui—medicinos fakulteto pro
fesorium, vėliau fakulteto 
dekanu, o 1925-1926 metais 
universiteto rektorium. Jam 
suteikiamas profesoriaus 
vardas.

Prof. dr. P. Avižonis akty
viai dalyvavo tarptautinėje 
mokslinėje veikloje, nuo 
1923 m. dalyvavo leidžiant 
žurnalą “Medicina”, redaga
vo universiteto medicinos fa
kulteto mokslinius darbus, ir 
kt. Jis parašė 134 mokslinius 
straipsnius lietuvių, rusų, 
latvių, prancūzų, vokiečių 
specialiems medicinos žurna
lams. Prieš pat savo mirtį 
užbaigė didžiulį 800 puslapių 
darbą—akių ligų vadovą.

1923 m. rugsėjo 1 d. prof, 
dr. P. Avižonis pradeda or
ganizuoti Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus ligoninėje Akių 

Linkėjimai 
jubiliejaus dieną

I

Garbinga jubiliejaus šventė— 
Tai lyg viršukalnė, lyg aukštuma, 
Kurion įkopus malonu apžvelgti,

Plačios veiklos panorama.

Tas žvilgsnis lai stiprybės teikia 
Aukštyn į naują jubiliejų kopt! 
Lai tvirtas ryžtas įkalnes įveikia, 

Neleidžia ilst, pavargt, sustot!

Tegu akis apčiuopt mėgina 
Migloj nepavojinga perėjas, 
Idant išvengtum gresiančių lavinų,

Laiku išvystum prarajas!

Jei lyg skydu valia ryžtinga 
Nuo lemties smūgių galim prisidengt, 
Lai žūties baimė tau širdies nestingdo,

Netrukdo vis į priekį žengt!

Ir prisiminki metą rūstų, 
Ir pranašystę tarp nakties žaibų, 
Kad lemta liaunam lieptui nenulūžti,

Kol kopt nestinga dar jėgų,
J. S.

ligų kliniką, nes be jos neį
manomas mokslinis darbas.

Miestas ir visas kraštas 
reikalingas akių klinikos, nes 
respublikoje bujojo tracho
ma, didėjo apakusių nuo jos 
žmonių skaičius. Tačiau pa
talpos buvo mažos. Prof. dr. 
Petras Avižonis rašo plačius 
ir stipriai argumentuotus 
memorandumus burž. vy
riausybei ir Seimui. Po kurio 
laiko valdžia nenoriai skiria 
kreditus akių klinikos staty
bai, bet ir ji vos nesuiro, nes 
krašto aprangos ministerija 
pasipriešina dėl numatytos 
statybai vietos. Pagaliau P. 
Avižonio didelių pastangų 
dėka akių klinikų statyba 
1930 m. buvo baigta. Taip jo 
įkurtoje klinikoje jis dirbo iki 
1939 m. rugsėjo 20 d. kada 
jas netikėtai perėmė burž. 
karinė valdžia, Akių klinikos 
iškeldindamas vėl į Raudono
jo Kryžiaus ligoninės patal
pas.

Dr. P. Avižonis tai labai 
pergyveno—buvo atimtas jo 
kūrinys, taip liaudžiai reika
linga akių ligų klinika. Tie 
didžiuliai pergyvenimai pa
kirto ir taip jau silpną P. 
Avižonio sveikatą ir jis 1939 
m. spalio 17 d. miršta. Jo 
prašymu laidotuvės vyko be 
puošnių religinių apeigų, o 
kūnas buvo kremuotas.

Toks buvo dr. P. Avižonis, 
pirmas gydytojas pradėjęs 
griežtą kovą su trachoma, 
didele kaimo žmonių rykšte, 
nes jis gerai pažino sunkų 
neturtingųjų žmonių gyveni
mą, jų socialinę padėtį bur
žuazinėje Lietuvoje.

Antanas Martinonis
Lietuvos TSR Revoliucijos 

minėjimo direktorius

k.
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SPECIALIAI “LAISVEI” IS BERLYNO

Plentas, ant kurio stoviu
LEONAS STEPANAUSKAS

Šitą rašinį skiriu dviejų brangių atminimui: 1979 metų 
gruodžio mėnesį mirusiai motinai; 1980 metų vasario 
mėnesį lygiai taip pat į amžinybę išėjusiam tėvui. Jie buvo 
mano pirmieji literatūros mokytojai. Jie buvo ne vien mano 
tėvai, bet taipgi visą gyvenimą—bičiuliai, draugai, partne
riai. Jie noriai ir su didele šiluma sekė mūsų susitikimus 
per "Laisvę”.

Jau turėjau teisę paimti 
vadeles į rankas. Tik kai 
plente pasirodydavo autobu
sas (tai buvo didelė reteny
be’), mama griebdavo iš ma
no rankų vadeles ... Su 
tokia "konkurencija” mūsų 
bėrukas dar nebuvo apsipra
tęs. Plentas iš Kalvarijos į 
Marijampolę, kuriuo mes rie
dėjome, abiem mum, tai yra 
bėrukui ir man, buvo pilnas 
netikėtumų. Tą dieną, apie 
kurią čia pasakoju, važiavom 
neskubėdami. Gal ką parduo
ti Marijampolės turguje, gal 
ką apskrities įstaigose su
tvarkyti . . . Mama pasako
jo, pasakojo. Jos prisimini
mai liejosi kaip upė. Atgijo 
kiekvienas pakelės medis ši
tame 18 kilometrų (mum nuo 
Janaukos kaimo dargi trupu
ti arčiau) ruože. Atgijo Kara- 
lenkė (anksčiau dvaras), kur 
tūlas generolas Skomskis 
kraipė nosį, uostė, katroj 
pusėj kareiviai laužus degi
na. Iš tos pusės jam dūmai 
"kvepėjo”.

Vėlgi visi medžiai buvo 
paaugę nuo to laiko, kai 
mamos tėvas ją pačią "ant 
kambario” Marijamplėje gy
venančiom tetom atidavė. 
Visa tai man mažiau rūpė
jo .. . Nebent ta aplinkybė, 
kaip generolas kareivių laužų 
durnus nuo, sakysim, degina
mų bulvienojų dūmų atskirti 
galėjo?! O čia dar gyva ilius
tracija: kažkodėl "grebėm” 
(vadinasi, grioviais) taip juos 
Suvalkijoj vadino) klampojo 
tikri kareiviai su sunkiom 
kuprinėm ir netgi šalmais 
ant galvų. Vadinasi, manev
ravo. Iš mokyklos žinojau, 
kad tai mūsų Lietuvos ka
riuomenė, kuri, pavojaus va
landą, kokius ten vokiečius, 
ką kalbėti apie lenkus, su
muštų ir toli, toli nuvytų . . .

Bet ir tai dar mažai dėme
sio vertas daiktas. Va, 
PLENTAS. Tasai mane ža
vėjo ir kerėjo. Jis gi neturi 
galo. Važiuoji, barški mažu 
vežimėliu, o jis vyniojasi ir 
vyniojasi. Ir gatavas būčiau 
su mama kažinkur važiuoti, 
kad jis dar toliau vyniotųsi. 
Ne tiktai iki Marijampolės, 
kurioj porą kartų buvau bu
vęs. Pasakysiu, kad slaptą 
mintį puoselėjau: kokį sykį 
vienas išeiti į šitą plentą 
(pusantro kilometro nuo mū
sų sodybos Janaukoje), atsi
klaupti jo pakraštyje, pridėti 
ausį . . . Galgi girdisi, kas 
vienam ar kitam gale darosi, 
kaip ten ratai bilda.

Tiesa, nuo Kalvarijos į 
pietus, į Lenkų pusę — bene 
už 15 kilometrų! —plentas, 
sakė, nutrūksta. Demarkaci

Prienų eksperimentinėje aviacijos gamykloje sukurtas 
naujas plastmasinis sklandytuvas “Lietuva” LAK-12. Nuo 
savo pirmtako LAK-10 jis skiriasi patogesniu valdymu, 
korpusas turi ryškią strėlės formą.

LAK-12 kūrėjai—gamyklos vedantysis konstruktorius K. 
Gečys, konstruktoriai P. Šnioka, A. Kutkus, S. Slibinskas 
ir G. Poškus.

Be jau pagamintų šešių LAK-12, šiais metais dar pakils į 
orą dvylika naujųjų sklandytuvų.

NUOTRAUKOJE: Ore “Lietuva” LAK-12.
A. Palionio nuotr.

nė linija.. Lenkų okupuota 
Vilnija. Keista! Bet ir ten 
plentas nesibaigia. Toliau pa
riedėjęs gali pasiekti "baltą 
miestą” (taip porino mama, o 
tėtė patvirtindavo;—Suval
kus, nuo ko net mūs apylin
kes vadino Suvalkija . . . Bet 
dabar buvom vienuodu su 
mama plente. Ir kaip tiktai 
prieš akis buvo sekantis ste
buklas: antrą kartą plentą 
kirpo gelžkelis. Šį kartą, 
mano akimis žvelgiant, bai
siai sėkmingai . . . Užkarda 
buvo nuleista. Artėjo trauki
nys. Kad mama būtų mačiusi 
mano akis! . . Galgi matė?! 
Juk staiga pasakė: “Ar nori 
traukiniu važiuoti?” — “ 
"Taip!” (Turbūt kapsiškai 
“tep”)—riktelėjau. "Kai 
traukinys pravažiuos, ne, ne 
dabar . . . palauk, duok ran
ką .. . Tada sėsk ant bė
gių.” Šoktelėjau, kai paleido 
mama ranką . . . Pribėgau 
ir . . . atsisėdau ant, man 
rodos, dar šiltos geležies . . . 
Juokėsi mama. Juokėsi už
kardos sargė . . .

Pasijutau taip įžeistas, 
kaip niekada gyvenime. Juk 
nė centimetro nepajudėjau. 
Pokštą supratau. Iki pat Še
šupės tilto pas Marijampolę, 
gal iki miesto turgaus (ten 
vėl reikėjo klausinėti) pykau 
ant mamos ir neatsišaukiau. 
Maniau mamai niekad neat
leisiu! . . Viską atleidau ma
mai. Juk už viską, viską, kas 
mano sieloje sudygo ir suža
liavo,—jai dėkingas! O iš 
visa ko, kas dabar po daug 
metų prieš dvasios akis išky
la, šiam kartui pasirenku 
PLENTĄ.

Jau dabar nežinau, ar pati 
mama, ar visažinantis tėtė 
(Žmonių akyse anuomet keis
tuolis, kokių apylinkėj re 
ta . . . Vis su knyga, vis su 
laikraščiu ) tiksliausiai paaiš
kino, kad šitas PLENTAS 
nuo paties Pe ter burgo iki 
Varšuvos vyniojasi. Dabar 
Peterburgas — Leningradas! 
Ko tiktai šitas plentas, anks
čiau paprastas pašto kelias, 
nematė! . . Jau eidamas pa
plente į Kalvarijos mokyklą, 
aš mintyse sprendžiau, ar 
tokio tvirto PLENTO vietoj 
galėjo būti paprastas pašto 
vieškelis?! Ir supratau!!! Tie 
storuliai topoliai arti mieste
lio (mama sakė, tokio pat 
storio jie buvo ir tada, kai ji 
visai maža buvo) labai dan
tuotai išmėtyti . . . Vieni ant 
plento, kiti net už paplentės 
“grebės” . . . Vadinasi, ke
lias buvo vingiuotesnis negu 
šitas plentas.

Kada gi šitą neįsivaizduo

Leningrado [Peterburgo] —Kauno —Varšuvos plentas. Už 
mano nugaros —Lietuva. Lenkijos —TSRS siena arti Kalva
rijos [čia iš Lenkijos pusės].
jamo ilgumo PLENTĄ statė? 
Tėtė ne iš karto galėjo į 
klausimą atsakyti. Bet grei
tai pas žibalinę lempą gulėjo 
atversta knyga. Kažinkokia 
"Istorija”. Ten buvo parašy
ta: PLENTAS nuo Peterbur
go per Daugpilį, Kauną (o 
fantastinė tolybė! kilometri
nis stulpas iki jo rodė 76 
km.! ten aš, beje, gimiau, 
bet . . . nieko neatminiau), 
pagaliau per Marijampolę 
(kas galėjo žinoti, kad laikui 
bėgant ji pavirs . . . Kapsu
ku) ir KALVARIJĄ, taip, 
mūsų Kalvariją į Suvalkus, 
Varšuvą buvo baigtas statyti 
1829 metais. Vadinasi, geras 
šimtmetis prieš mano paties 
gimimą. Tėvas pridūrė: 
“Išeisi į šitą kelią, ir jau, 
galima sakyti, esi pakeliui į 
visą pasaulį . . . Šitas plen
tas veda į visur . . .” —”Į 
kur?”—nenustygau?—” Juk 
nedingsta, tiksliau: beveik 
nedingsta joksai kaimynas, 
ar kaimynų vaikas. Va, iš 
Dzidolikų, Jackevičių, Ka- 
valčikų, ar dar ko. Vis čia ir 
čia. "Taip,”—šypsodamasis 
aiškino tėtė, čia pat pridur
damas porą pavyzdžių bene 
iš tos pačios storos “istori- • u JOS .

Kai dar “buvom po caru” 
(tiktai visai mažas jis dar 
buvo "po caru”, Rusų kara
liumi), vien iš Kalvarijos ir 
jos apylinkių ieškoti uždarbio 
į Ameriką (!) iškeliavo pus
šešto tūkstančio žmonių . . . 
Po šitokių paaiškinimų 
PLENTAS mane ne vien 
stebino, bet ir . . . viliojo. 
Dabar prisipažinsiu, kad ne- 
sykį buvau ir atsiklau
pęs . . . pasiklausyti, ar nesi
girdi garsai iš vieno ar kito 
“galo”. . .

Pakol kas tenka didelį šuolį 
padaryti. Per nuotolį . . . 
per laiką! Mane paėmė už 
rankos tasai PLENTAS ir 
jau nepaleido. Ir nepaleidžia 
iki dabar . . . Mokykloj išgir
dęs žavingiausią mano gyve
nime eilėraštį—tai Maironio 
“Ant keturių kantonų eže
ro”—nenurimau, kol nepa
siekiau Šveicarijos kalnų, 
patsai žavėjausi anuo ežeru. 
Pamylėjęs knygas (tėvas pir
mąsias man skaitė; mama 
daugiau pasakom žavėjo), 
aptikęs mėgstamus, mylimus 
rašytojus (sakysim, Vienuoli, 
Čechovą, Tolstojų), pasie
kiau jų sodybas . . .

Netgi visai neseniai iš savo 
“sąrašo” vykdžiau patikrini
mą, kaip gi atrodo ta užburta 
vieta, kur arti Kalvarijos 
plentą kirpo ta "demarkaci
nė” linija, gi dabar—TSRS 
(Lietuvos TSR) —Lenkijos 
valstybių siena. Ar būtų vai
kiūkštis anais laikais sapna
vęs, kad šį patikrinimą darys 
iš kitos pusės, nuo Len
kų? . . Priduriu nuotrau
ką .. . Kitur jau atviri 
keliai, jau vyksta susisieki
mas ir pasikeitimai delegaci
jom. Čia gi tyli užkarda . . . 
Už mano pečių (nuotrauko
je)—tik 14 kilometrų iki Kal
varijos, bene 17 iki Janau
kos . . . Dar vis didysis 
PLENTAS (šioje vietoje) 
miega užburtu miegu.

Tyla šioje vietoje mane 
sukrėtė. Pasiryžau būti bur
tininku, kuris sudundintų— 
bent ant popieriaus—PLEN
TĄ senu pašto ir keleivių 
karietų ratais. Kaip paskati

nimą, kad visi plentai taptų 
planetos ŽMONES jungian
čias PLENTAIS!

0 kas padės? . . Gi tie, 
kurie davė man tokį neramų 
kraują. Ėjo 1976, 7, 8, 9 
metais . . . Apsižiūrėjau, 
kad, nežiūrint palinkusių pe
čių ir žilų plaukų, mano 
motina ir tėvas—neišsemia
mi šuliniai . . .

Mano rankose pora mūsų 
bendrų ieškojimų dokumen
tų.

“Tu nori, kad parašyt apie 
prieškarinę (vadinasi, prieš 
du karus) kelionę į Suvalkus. 
Tai aš sakau, važiuodavo 
žmonės su savo arkliais arba 
su karietom. Pusiaukelėje 
buvo Šipyliškės . . . Nuo 
Šipyliškių, ar Šipliškių, ko
kie 4 kilometrai—Jeziorkai. 
Ten irgi žmonės sustodavo. 
Bet Šipyliškėse lygiai pusė 
kelio į Suvalkus . . . Žydai 
specijaliai veždavo su savo 
arkliais karietom . . . Nuo 
kiekvieno keleivio ėmė po 2 
ar 4 rublius. Ta karieta su 
langais . . . Nors maža bu
vau, bet atsimenu. Labai 
tvanku buvo. Tų karietų 
važiavo iš Kalvarijos per 
parą (į Suvalkus) kokios kibą 
šešios. Vieni iš vakaro, kiti 
rytą ar dieną išvažiuoja iš 
Kalvarijos . . . Kai atvažiuo
ja į Šipyliškės ar Jeziorkus, 
pusę kelio, tai arba nakvo

Piesta
Šią piestą
Derėtų nuvežti į Rumšiškių miško miestą.
Nenaudojama stovi seniausiai.
Bežiūrint į ją, man mintys
Tai švinta,
Tai niaukiasi . . .

Dar senolių iš ąžuolo išduobta,
Tebestovi stipri ir kieta, 
Nuošaliai užmesta.

Susimąstau—
Kiek kažin metų bus tau?
Pakanka
Įkišti ranką—
Prapiestė gili kaip akmuo kieta,
Pieštais, geležimi apkaustytais,
Išplakta.
Todėl ir magėjo paklausti—
Koks amžius pasidomėti,

Tik piestai seniai nusimetę.
Žiūriu ir vėl susikaupęs,
Galvodamas apie dalią slegiančiai kraupią—
Būvį senolių baudžiauninkų rūstų:
Kiek čia buvo grūdo sugrūsta.
Gerai dar, kad grūdo, 
Bet juk ir ne grūdą grūdo.

Karai,
Marai,
Badas, nederlius užeidavo,
Visą kraštą marino ir žeidė.

Giedantiems “Diena rūsti . . .”
Pelus išdžiovintus reikėdavo grūsti—
Su miltais rupiais sumaišę,
Ne kiškio ragaišį,
O sopulio duoną kepė ir valgė
(Gynėsi nuo giltinės negailestingojo dalgio), 
Pelutinę karčią ir sprangią . . .

Pelų gi pritrūkę
(Net dulkės kaip dūmai užrūkdavo), 
Šiaudus nuo stogo plėšė ir grūsti rengė.

Piestą dabar išritau iš palėpės.
Per ilgai užmesta
Užmiršta ji slėpėsi.
Tegu mato, sakau, visi šią senybės liekaną.

Ji padėjo išlikti Lietuvai.
Antanas Miškinis

Mėgsta pasisvečiuoti “Nykštuko” kavinėje mažieji vilnie
čiai ir vieni, ir su tėveliais.

NUOTRAUKOJE: vaikų kavinės “Nykštukas” interje
ras. M. Baranausko nuotr.

Prienų rajono Balbieriškio gyvulių penėjimo kompleksas.
A. Palionio nuotr.

ja . . arba kokias 4 valandas 
arkliai paėda. Tai stovi. Bu
vo tokių, kurių arkliai vos 
lipo ... O buvo tokių žydų, 
kur arklius turėjo pakeitimui 
Šipyliškėse. Tai greičiau va
žiavo . . . Žmonės užkando, 
arbatos užgėrė pusiaukelėje. 
Aš tokia karieta važia
vau . . . Nepavargdavau . . . 
Kas taip gero? Nepavark! 
Žinok, sūnau, sveikata—tai 
viskas . . .” (Iš mamos laiš
ko).

Tėvas, pasirodo, pėsčiom 
tas vietas apvaikščiojo. Dau
giausia į vakarus, arčiau 
“Prūsų”, nes ten jo tėviškė. 
Įsimena, kaip jis Vyžainį 
(dabar Lenkų pusėje) “atra
do”:

“Kaip rašei apie Vižainį (ką 
tiktai buvau jį aplankęs,—L. 
St.), tai buvo taip . . . Gy
venau per pirmąjį “pasaulinį 
karą” Pajevonyje. Ėjau pro 
Vištyčio miestelį ir ežerą 
ir—suradau Vižainį. Dabar 
man prisimena tik seni mies
telio žmonės su krepšiais ant 
pečių, prašantys išmaldos. 
Apart to man ten pasirodė; 
tik vieni kalnai, o miestelio 
tarsi nemačiau. Vižainyje 
man atrodė, kad ir saulė 
pasisuko ir žygiuoja kita 
kryptimi. Taip kad nesupra
tau, kur ji teka ir kur ji 
leidžiasi ...” (Iš tėvo laiš
ko).

Mamai vaizduote atgamino 
vis naujus kelionės vaizdus 
PLENTU.

Kodėl visa tai rašau? . . 
Todėl, kad be galo gaila, jog 
liko neišsemti giliausi šuli
niai—senų tėvų atminties lo
biai. Bet kartu ir džiaugsmas 
rusena širdy: bent pradžia 
padaryta.

O ar nėra skaitytojų tarpe, 
kurie neapsižiūri, kad turi ir 
savo PLENTĄ?! . Ir savo 
žmones su dideliais lobiais 
atmintyje?!

Leonas Stepanauskas 
1980 m. kovas

Berlynas
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Lietuvos stiklo pramonė
Seniausiam stiklo pūtėjui 

Lietuvoje Stasiui Bagdonavi
čiui sukako septyniasdešimt 
metų. Ta proga jubiliatą 
sveikino ne įtik bendradar
biai—Kauno “Aleksoto” fa
briko darbuotojai, bet ir at
stovai iš giminingų respubli
kos įmonių. Ir nieko nuosta
baus—juk Stasio Bagdonavi
čiaus darbo kelias—gyva 
Lietuvos stiklo pramonės is
torija.

Būdamas dvylikos metų, 
Stasys Bagdonavičius pradė
jo dirbti pagalbiniu darbinin
ku pirmajame buržuazinės 
Lietuvos stiklo fabrike Pe
trašiūnuose. Praėjus me
tams, jam patikėjo pūsti pus
fabrikačius, iš kurių meis
trai—stiklo pūtėjai—tada tik 
čekai, latviai arba vokie
čiai—pagamindavo reikalin
gą dirbinį.

Į “Aleksoto” fabriką S. 
Bagdonavičius atėjo 1927 
metais, jau išmokęs stiklo 
pūtėjo amato. Įmonėje—di
delėje medinėje pašiūrėje be 
langų ir grindų, be dujas ir 
dulkes ištraukiančios venti
liacijos, beveik viskas buvo 
gaminama rankomis. Di
džiausią produkcijos dalį 
“Aleksote”, kaip kitose to 
meto Lietuvos stiklo pramo
nės įmonėse, sudarė buteliai, 
stiklainiai, plataus vartojimo 
gaminiai. Retesnius stiklo 
dirbinius ir ypač statyboms 
naudojamą stiklą Lietuva ta
da įsiveždavo iš Vokietijos ir 
Čekoslovakijos.

Po antrojo pasaulinio karo 
“Aleksotas” gerokai išsiplė
tė. Pastatyti nauji cechai, 
pradėta montuoti moderni 
technika. Įmonėje pagausėjo 
aukštos kvalifikacijos specia
listų. Juos stiklo pramonei 
ėmė ruošti Kauno politechni
kos institutas, Kauno Stepo 
Žuko taikomosios dailės 
technikumas. Tačiau Stasio 
Bagdonavičiaus autoritetas 
nuo to nė kiek nesumažėjo. 
Fabriko plataus vartojimo 
gaminių ceche, kuriame dir
ba veteranas, beveik visi 
darbuotojai—jo mokiniai.

Paprašytas palyginti da
bartinį "Aleksotą” su tuo, 
koks jis buvo prieš 50 metų, 
Stasys Bagdonavičius tik 
rankomis skėstelėjo: “Ką čia 
bepalyginsi”. Juk vien tas 
faktas, kad dabar į Kauną 
atvažiuoja mokytis atstovai 
iš daugelio šalies įmonių, kai 
kurių užsienio firmų, rodo, 
kad “Aleksotas”—moderni 
įmonė, tiekianti aukštos ko

kybės produkciją. O pagal 
stiklo gamintojų darbo ir 
buities sąlygas jis yra vienas 
geriausių respublikos pramo
nės įmonių tarpe. Per pasta
ruosius penkerius metus pro
dukcijos gamyba seniausioje 
respublikos stiklo pramonės 
įmonėje išaugo beveik 3 kar
tus. Dabar stiklo tara kau
niečiai aprūpina taip pat Lat
viją ir Estiją.

Žymiai tolimesniais marš
rutais keliauja dirbiniai, ku
riuos gamina Panevėžio stik
lo fabrikas, viena moderniau
sių tokio profilio įmonių 
Europoje. Stiklo blokai ir 
langų stiklas iš Panevėžio 
keliauja į Vokietijos Federa
tyvinę Respubliką, Angliją, 
Austriją, Prancūziją, kitas 
šalis. Šiomis medžiagomis, 
kaip ir mozaikinėmis namų 
apdailos plytelėmis bei stogų 
dangai naudojamu stiklūnu, 
panevėžiečiai pilnai aprūpina 
visas Lietuvos statybas.

Dar labiau čia padidės ga
myba, pradėjus veikti nau
jam cechui. Jau šiemet bus 
pradėta gaminti sausinimo ir 
drėkinimo sistemas nuo susi
dėvėjimo apsauganti speciali 
izoliacinė medžiaga—melio- 
racinis stiklūnas.

Čia pat—Panevėžyje—res
publikos stiklo pramonės 
centre —pradėtas gaminti 
lietuviškas krištolas. Jo dir
binių cechas veikia vienoje 
stambiausių šalies kineskopų 
gamyklų—“Ekrane”. Iš Lie
tuvos vidurio į daugelį Ta
rybų Sąjungos kampelių 
siunčiami krištolo dirbiniai, 
kaip teigia specialistai, nie
kuo nenusileidžia geriau- 
siems pasaulio standartams. 
Tokio pat įvertinimo susilau
kė ir panevėžiečių kinesko
pai, kurie veikia kas ketvir
tame Tarybų šalyje paga
mintame televizoriuje.

Aukštą produkcijos koky
bę užtikrina gera žaliava— 
“auksinis” Anykščių apylin
kių smėlis. Tiesiog ant jo 
klodų pastatytas vienintelis 
Lietuvoje kvarcinio smėlio 
sodrinimo fabrikas, aprūpi
nantis šia žaliava visus Tary
bų Lietuvos stiklo fabrikus. 
Vienas jų—Vilniaus “Raudo
noji aušra”, nors ir nelabai 
didelis, tačiau jo produkcija 
aukštai vertinama visame 
pasaulyje. Čia gaminami vi
tražai, kuriuos kuria respu
blikos nusipelnę dailininkai 
Algimantas Stoškus, Kazys 
Morkūnas ir kiti šio meno 
meistrai. Vytautas Žemaitis
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buvo rastas miręs savo bute 
Antanas Povilaitis, 78 metų 
amžiaus, kilęs iš Garliavos 
apylinkės, Kauno rajono. 
Apie artimesnius gimines ir 
apie jo šeimos stovį neteko 
sužinoti, nes velionis mažai 
su kuo draugavo, tik retkar
čiais atsilankydavo į lietuvių 
parengimus Clairmont salė
je. Laidotuvėmis rūpinosi J. 
Lieskevičius, pas kurį velio
nis paskutiniu laiku gyveno. 
Kūnas buvo sudegintas.

APDOVANOJO 
NUKENTĖJUSIĄ

Balandžio 23 dieną per 
“Bingo” žaidimus Clairmont 
salėje J. Mileris įteikė dova
ną J. Kuisienei nuo draugų ir 
Klubo narių. Mat, ji dirbda
ma Klubo vakarienėje, susi
laužė ranką ir pergyveno 
didelius skausmus. Bet ji 
nors ir su skaudančia ranka, 
visada darbuojasi Klubo įvai
riuose parengimuose. Todėl 
visi draugai, atjausdami jos 
pergyventus skausmus, ir 
sumanė nors kokią dovanėlę 
jai įteikti.

LANKĖSI SVEČIAS
Visai netikėtai į “Bingo” 

parengimą atsilankė profeso
rius Aleksandras Ragauskas,

stitute. Pabuvęs porą savai
čių Toronto apylinkėje, keti
na grįžti į Lietuvą.

Per tą patį “Bingo” buvo 
atžymėtas A. Gužausko gim
tadienis. Jam sukako 70 me
tų. Jo žmona Akvilia suruošė 
puotą atsilankiusiems.

Pavaišino skaniomis dešro
mis, namų kepta duona ir 
kitokiais skanumynais. A. 
Gužauskas prisideda su dar
bu prie “Bingo” sueigu, o jo 
žmona yra gera šeimininkė.

Prie gimtadienio prisidėjo 
su vaišėmis Stanislovai. Tuo 
pačiu laiku savo vardadie
nius atšventė Stasys Kusis, 
šio Klubo šeimininkas, S. 
Sabaliauskas ir Stasė Kubili- 
nakienė, kuri su savo vyru 
atvyko nuo farmų.

Į šią pramogą buvo atvykę 
svečiai ir iš tolimesnių vietų: 
Jašiūnai iš Berrie, Daukai ir 
Vaitkevičiai iš Missisagos.

J. N.

MONTREAL, QUE., CANADA I
Mirus į

Antanui Sodauskui I
Reiškiame užuojautą dukrai Salytei ir jos šeimai, | 

sūnui Jonui ir jo šeimai; taipgi visiems giminėms | 
Kanadoje ir Lietuvoje. |

Mes visi liūdime netekę gero draugo. |

K. & K. Rudinskai
M. & M. Gudai
M. Janušienė
A. & A. Ališauskai
E. & J. Urbanavičiai
A. & J. Juškai
A. & J. Brakniai
M. & M. Laurinaičiai
J. Naruševičius
J. Krupauskas
J. Dauderis
J. Skinkis
J. & J. Vilkeliai
E. Petrauskienė
J. & P. Suplevičius
A. Suplevičius
A. & E. Morkevičiai
A. Viršinskienė
E. Mastavčienė
S. Virbalas
A. Critchley
J. Balčūnas

P. Benzaitis |
V. Zovišius 1
M. Cekatienė I
A. & M. Kovalūnai I
A. & D. Skardžiai 1
M. & A. Martusevičiai 1
P. Miškinis 1
E. Vilkis I
S. P. Spaičis 1
P. & M. Naurai |
B. Kvetinskas |
B. & M. Salčiūnai |
A. & M. Simijonai |
N. & E. Igalevčia 1
A. Nauburienė 1
L. & P. Kiseliai 1
J. Kuica J
E. Blažienė Į
J. & V. Vinskai 1
A. Kirkus 1
P. Strolienė 1
M. Matusevičienė 1

G. & B. Callahan-Šuplevičius I

MONTREAL, CANADA I

Mirus I

Albinui V aitiekūnui 1
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, 1 

dukroms Helen ir Jean, žentams V. Smetonai ir P. 1 
Lacroix; taipgi daugeliui anūkų—ir visiems arti- 1 
miesiems. 1

Mes visi skaudžiai liūdime sykiu su Jumis. 1
O. M. Paragiai
J. Norusis
V. K. Rudinskai
M. M. Gudai
J. Skinkis
J. J. Vilkeliai
P. J. Suplevičiai
J. Balčiūnas
E. Ch. Redackai
O. A. Ališauskai
A. Ch. Yuškai 
M. P. Barzdenai 
M. Jonušienė
J. E. Urbonavičiai 
V. J. Gurkliai
B. Džiaugienė
P. H. Vitai
E. Mastavičienė

I Mrs. E. Kličius

T. Bernotas 1
V. Krupauskas 1
M. P. Niaurai 1
D. E. Skardžiai 1
S. Virbalas 1
Mrs. A. Critchley 1
A. A. Liokaičiai 1
A. Nauburienė 1
H. Bložienė 1
E. Vilkis I
J. A. Brakniai 1
J. R. Yurkštai 1
S. F. Spaičiai 1
E. Aleksandra 1
J. Vilkas I
M. A. Simijonai 1
M. A. Kavoliūnai 1
A. J. Kavoliūnai 1
E. Petrauskienė 1

kuris atvyko iš Edmontono ir 
laikinai apsistojo Toronte.

Prof. A. Ragauskas kurį 
laiką studijavo Edmontono 
universitete, atvykęs iš Lie
tuvos kaipo mokslinis dar
buotojas, įsijungęs į tarp 
Kanados ir Tarybų Sąjungos 
mokslininkų apsikeitimo pro
gramą. Lietuvoje prof. A. 
Ragauskas profesoriauja A. 
Sniečkaus Politechnikos In-

Aidas tai tikrai gražiai 
skambantis žodis, ir nenuo
stabu, kad daug chorų pasi
rinko sau vardą “Aidas”. 
Turėjome Chicagoje “Aido” 
Chorą, Worcesteryje, Los 
Angeles, Miami, ir, žinoma, 
New Yorke dar tebedainuoja 
mūsų “Aido” Choras, nors 
jau 68 metų.

Vilniuje yra du žymūs 
“Aido” chorai—Lengvosios 
Pramonės Ministerijos Mote
rų “Aidas”, vadovybėje Juo
zo Vanago, kuris praeitais 
metais atžymėjo savo 20 me
tu sukaktį, ir Pramonės Dar
buotojų Vyrų Choras 
“Aidas”, kuris šiemet šven
čia savo 25 metų sukaktį ir 
yra vienas iš seniausiu vyrų 
chorų Tarybų Lietuvoje.

Nuo 1976 metų Vilniaus 
Vyrų Chorui vadovauja Kon
servatorijos Docentas, Res
publikos nusipelnęs artistas 
Algimantas Lopas, o chor- 
meistre yra jauna muzikė 
Joana Kervytė-Jablonskie
nė. Po jų jubiliniu. koncertų, 
balandžio 25 d. spaudoje pa
sirodė įvairūs šiam kolekty
vui pažymėjimai už pasieki
mą dainos mene. Viename 
interviu su Choro vadovu 
skaitome: “Daina—didelė jė
ga. Jeigu jai atversi širdį, ji 
sukvies būrin, atskleis bega
linius grožio lobius, nuskaid
rins sielą. Bendraudamas su 
daina, žmogus jaučia dvigu
bą džiaugsmą: kad pats dai
nuoja ir kad jo klauso kiti”.

Savaitraštis “Gimtasis 
Kraštas” (Gegužės 1 d.) taip 
rašo apie šį chorą . . . “Per 
dvidešimt-penkerius savo 
veiklos metus kolektyvas su 
dainomis apkeliavo visą Lie
tuvą, lankėsi daugelyje mūsų 
šalies miestų, koncertavo de
vyniose užsienio šalyse. Cho
ras yra surengęs beveik 500

KŪRYBA-IŠ PROTESTO IR RŪPESČIO
VINCO JAKŠČIO-SENO 
VINCO GIMIMO 
100-OSIOMS METINĖMS

JAV lietuvių proletarinėje 
literatūroje kažin ar buvo 
produktyvesnis autorius, 
kaip Vincas Jakštys (1880- 
1961), pasirašinėjęs Senu 
Vincu.

Daugiau kaip penkiasde
šimt metų (nuo 1908 m.) jis 
reiškėsi grožinėje ir doku
mentinėje prozoje, drama
turgijoje, poezijoje, publicis
tikoje. Atskirais leidiniais 
(nuo 1912 m.) pasirodė ke
liolika jo grožinės ir publicis
tinės kūrybos knygų, išleistų 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Tarp jų prozos Raštų 
pirmasis tomas (1926 m.), 
beletristika (“Gyvenimo ban
ga”, 1913 m., “Gyvas grabe”, 
1914 m., “Atvažiavo su krai
čiu”, 1941 m.) ir kt.

Lietuvos skaitytojai susi
pažino su Seno Vinco kūry
ba, čia išleistais memuarais 
ir smulkiąja proza (“Gyveni
mo verpetuose”, 1958 m.), su 
jo poezijos pavyzdžiais (anto
logija “Svetimoj padangėj”, 
1958 m.). Tai jo kūrybos 
rinktinė dalis, nepraradusi 
aktualumo.

Ne ką mažiau Seno Vinco 
kūrinių buvo paskelbta Ško
tijos ir JAV lietuvių socia
listinėje, apskritai pažangio
joje periodikoje, kur jis ak
tyviai bendradarbiavo visą 
savo gyvenimą. Taigi dirbta 
šio žmogaus iš pareigos ir 
pašaukimo.

Senas Vincas buvo apdova
notas įgimtu pasakoriaus ta
lentu (prof. B. Pranskus). Jo 
kūrybos impulsai ir šaknys— 
socialinėje dirvoje. Ir pats 
poreikis rašyti bus kilęs pir
miausia iš autoriaus sociali
nės patirties, iš nepasitenki
nimo tąja tikrove, su kuria 
jis susidūrė nuo mažumės

Pirmoje eileje: Algis Lopas vyrų “Aido” Choro vadovas, 
Joana Kervytė [chormeistrė] ir Zinaida Lopas.

Aido Vyrų Choras Koncerte Philharmonijos salėje, Vilniu
je.

koncertų, jo repertuare— 
apie 450 kūrinių .... Kūry
biniai saitai jungia “Aidą” su 
daugeliu Tarybų Sąjungos 
bei kai kuriais užsienio šalių 
chorais, tarp jų ir su New 
Yorko lietuvių “Aido” cho- M ru .

Mes, New Yorko Aidiečiai, 
didžiuojamės šiuo šiltu ben
dradarbiavimu ( ir Vilniaus 
Vyrų “Aido” Chorą pasveiki
nome su gėlėmis ir sekama 
telegrama: 

Senas Vincas
gimtajame Skliausčių kaime 
(dab. Vilkaviškio raj.), nuo 
1900 m. — Škotijoje, o nuo 
1909 m.—JAV. Dar daugiau: 
Seno Vinco kūryba atsirado 
kaip protestas prieš tikrovės 
nežmoniškumą, jo paties ma
tytą ir patirtą.

Su vaizdų ir detalių šiurpiu 
realizmu Senas Vincas yra 
pasakojęs apie savo skurdžią 
ir alkaną vaikystę, išnaudoji
mą ir pažeminimą piemens ir 
berno metuose. XIX a. pa
baigos Lietuvos kaimą apra
šantį jo memuarų “Mano 
atsiminimai” dalis (žr. kny
goje “Gyvenimo verpetuo
se”) sudaro įspūdingiausius 
Seno Vinco kūrybos pusla
pius, Tai skaudžiai ir atvirai 
tikroviški, emocingi ir įtai
gūs vaizdai, sukurti meninin- 
ko-dokumentalisto plunksna.

Beje, senojo Lietuvos kai
mo gyvenimas, jo socialiniai 
prieštaravimai, žmonių san
tykiai ir buitis vaizduojami 
daugelyje Seno Vinco bele
tristikos bei scenos kūrinių. 
Gilus tikrovės pažinimas, 
liaudies kalbos jutimas padė
jo rašytojui šios tematikos 
raštuose sukurti išties stip
rių vaizdų ir scenų.’

“Sveikiname jus su garbin
ga jūsų kolektyvo sukakti
mi—25 metų jubiliejumi. 
Linkime jums kuo geriausios 
kloties tolimesniame darbe, 
kad dar daug skambių dainų 
sulauktų jūsų klausytojai ir 
gerbėjai.

Su pavasariu, su atbun
dančia gamta, su jūsų gražia 
švente, draugai!”

Dirigentė Mildred Stensler 
New Yorko Aido Choro

Kolektyvas

Žmogiško rūpesčio ir užuo
jautos kupini Seno Vinco 
prozos kūriniai apie lietuvių 
išeivių, ypač darbininkų, gy
venimą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Čia pastebima ne
be tik protesto, bet ir kovos 
dvasia. Tokią pasiryžimo ir 
veikimo būseną rašytojas no
rėjo sužadinti ir savo skaity
tojų sielose, sukelti ją kituo
se žmonėse, tokiuose pat 
“rankpelniuose”, kaip ir jis. 
Juk daug dešimtmečių Senas 
Vincas galėjo rašyti tik po 
sunkaus proletaro darbo, ku
riuo jis pelnė sau duoną, tik 
“nusivogdamas” kūrybai va
landos iš sveikatos ir poilsio.

Žinoma, tokios sąlygos 
neabejotinai atsiliepė jo kū
rybai. Ir iš kur bus tas 
nusimanymas, kaip “daryti” 
kūrinį, jeigu visi šio rašytojo 
mokslai — likimo ir sąlygų 
lemtimi—tik kelios žiemos? 
Bet Seno Vinco daug ir 
atkakliai mokytųsi bei švies
tųsi “per save.” Jo kūrybi
nėms jėgoms, kaip rašė A. 
Petriką laiške Senam Vin
cui—’’prieinamiausią ir ge
riausiai vykstanti forma— 
vaizdeliai, apybraižos.” 
Smulkiosios beletristikos kū
riniai iš tiesų yra geriausioji 
Seno Vinco literatūrinio pa
likimo dalis.

Vincas Jakštys—Senas
Vincas buvo aktyvus Škoti
jos, paskui JAV lietuvių pa
žangiojo judėjimo dalyvis, 
visuomenininkas, žurnalis
tas, spaustuvės darbininkas. 
Jo publicistinei kūrybai bū
dingas polemiškumas, netgi 
kategoriškumas.

Seno Vinco raštai, jo vi
suomeninė veikla nupelnė 
jam gražų atminimą ir pa
garbą, savitą vietą lietuvių 
proletarinėje literatūroje ir 
žurnalistikoje.

Bronius Raguotis 
“G. K.”, 1980 m. gegužės 1 d.

PAGERBĖME MOTINAS
Amerikoje kiekvienais me

tais gegužės mėnesio antra
sis sekmadienis yra skiria
mas motinoms pagerbti. Tai
gi šių metų gegužės 11 dieną 
Detroito Lietuvių Klubas su
rengė banketą. Į banketą 
susirinko nepaprastai daug 
žmonių; senų ir jaunų, ir 
gražiai pagerbė motinas. 
Skanius pietus prirengė Pat 
ir Mike Stunskai ir Anto- 
nette Garelis; virtuvėje 
jiems pagelbėjo Emma Rye 
ir Ann Balchunas, o prie 
stalų patarnavo Diana Rye, 
Beverly Rye Olin, Judy Rye 
Miller, Diana Garelis, Na
nette Garelis.ir David Rye. 
Iš vakaro stalus sustatė ir 
prirengė Alfons Rye, Eddie 
Balchunas ir Al Stacey. Bi
lietus prie durų pardavinėjo 
Lillian Gugas. Pirmininkė 
Masytė trumpai paaiškino, 
ką reiškia Motinų Diena ir 
kaip ji prasidėjo Amerikoje; 
perskaitė porą motinoms pa
gerbti tinkamų eilėraščių, ir 
perstatė visas motinas, ku
rios buvo bankete. Po banke
to dalyviai ilgai prie stalų 
šnekučiavosi. Visiems banke
tas patiko.

KANADIEČIAI
Kada tik įvyksta Klube 

banketas, visuomet atvažiuo
ja grupė kanadiečių. Taip 
buvo ir šį sykį. Patėmyjau, 
kad prie vieno stalo sėdėjo 
Stasys Baltulis su žmona, 
Antanas Baltulis su žmona, 
George Kodis, Simonas Kun- 
saitis, Jonas Kunsaitis, Ivan 
Sorokas su žmona, Julius 
Rudys su žmona ir Vincas 
Ignatavičius. Dėkui jiems už 
atvažiavimą ir dalyvavimą.

IŠRINKOM DELEGATUS
LDS 21 kp. mėneęmis susi

rinkimas įvyko gegužės 11 d. 
rytę. Sklandžiai susirinkimą 
pravedė 
Vasaris, 
pranešė, 
turnyras 
gūžės 16, 17 ir 18 d. d. ir kad 

pirmininkas Tony 
Savo raporte jis 
kad LDS kėglio 

įvyks Detroite ge-

DETROIT, MICH.

Mirus

Umarui
Reiškiame gilią užuojautą jo anūkui Henrikui 

Girniui ir šeimai gyv. Elektrėnuose, jo giminėms ir 
draugams Amerikoje ir Tar. Lietuvoj. Apgailes
taujame ir liūdime netekę malonaus draugo!

E. Yuodaitis

W. ir L. Gugas V. Kirvela
jk. ir A. Litvin M. Rudzevičienė
M. Bacevich J. Urbon
R. ir A. Lyben P. Stackwell
J. ir S. Smith R. Vizgirda
A. Dimša R. Jeske
B. Klimas A. ir J. Urbon
M. ir P. Stunskas T. ir B. Rye
A. ir E. Rye A. Daukus
S. Masis C. Litvin
A. Dočkus G. Janonis
A. ir J. Vane A. Gilvydis
A. Tamol L. Reaume
G. Kodis A. ir I. Brazas
V. Ignatavičius G. ir B. Olin
T. Masis E. Ulinskas
F. Yoshonis A. Sharka
A. ir S. Bubnelis A. Klimavice
A. Waitkunas A. Armalis
C. ir A. Mack S. Jodvalkis
C. ir M. Tvaska T. ir M. Vasaris
F. Ulinskas A. ir A. Stacey
J. Lipsky J. Simpukas
A. ir A. Olin M. Norush
A. Kairaitis S. Baltuliai
S. ir R. Gugas I. ir V. Soroka
C. ir A. Garelis W. Akialis
E. ir A. Balchunas J. Roge
M. Skaistis E. Stackwell
S. Racukaitis J. ir C. Rudys
M. Račiūnas L Vizgirda
A. Baltuliai P. Walantis

šis turnyras bus vienas iš 
didžiausių, nes dalyvaus dvi
dešimts trys tymai su pen
kiais lošėjais kiekvienas. 
Kėglio finansinį raportą pa
teikė Bertha Rye ir Alfons 
Rye. Iš jų raporto pasirodė, 
kad turnyro komitetas įvai
riais būdais surinko gerą 
sumą pinigų, taip, kad visi 
tiki, jog turnyras bus nepa
prastai pasekmingas. Pirmi
ninkas Vasaris paskyrė Da
vid Rye ir Al Stacey išdalinti 
balsavimo balotus ir visi su
sirinkimo dalyviai balsavo už 
kandidatus į LDS centrą. 
Vėliau buvo rinkimas delega
tų į 24-tą LDS Seimą, kuris 
įvyks New Yorko valstijoje 
rugpjūčio 15 ir 16 dienomis. 
Delegatai iš Detroito LDS 
kuopos yra šie: Ruth Gugas, 
Tony ir Millie Vasaris, Biru
tė Palevich, Price, Tony ir 
Bertha Rye. Visi jauni, čiagi- 
mę lietuviai. Tikime, jog jie 
Seime gražiai pasirodys.

PAGERBSIME TĖVUS
Pagerbėm motinas, o da

bar pagerbsime tėvus. Tra
dicinė Tėvų šventė Ameriko
je įvyksta birželio 15 d., ir tą 
dieną LDS 21 kp. rengia 
tėvams pagerbti banketą. 
Banketas įvyks 1 vai. po 
pietų Detroito Lietuvių Klu
bo patalpose, 4114 W. Ver- 
nor Highway. Iš ryto bus 
LDS kuopos mėnesinis susi
rinkimas, o tuojau po susi
rinkimo banketas. LDS val
dyba kviečia visus dalyvauti 
bankete ir pagerbti Tėvus.

PERMAINĖ 
SUSIRINKIMĄ

LDS 21 kp. mėnesinis susi
rinkimas paprastai visuomet 
įvyksta kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį klubo pa
talpose, bet šiemet birželio 
mėn. susirinkimas įvyks tre
čią sekmadienį, birželio 15 d. 
prieš Tėvams pagerbti ban
ketą. Taigi LDS nariai įsitė- 
mykite ir būkite susirinkime.

Stefanija
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LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vinco Kazėno
Mano mylimas vyras mirė 1974 m. birželio 6 d.

AMELIA KAZĖNAS-žmona

PHILADELPHIA, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Rapolo Merkio 
ir sūnaus Alberto Merkio

Su dideliu liūdesiu širdyse prisimename abu 
Merkius, kurie tiek daug dirbo mūsų apylinkėje 
dėlei žmonijos labo.
Mrs. P. Gižauskas Helen Adams
Mr. and Mrs. A. Potas Tessie Butville 
Anna and Joe Mathis Frances Pomrenk
Tony and Blanche Potas Olga Ufier
Aldona and John Kutra Betty Carfagno 
Millie and Mike Hrynio Bill and Alice Whitlock

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mirusiųjų

Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo narių

Su gilia pagarba ir liūdesiu prisimenu visas mūsų 
Klubo nares su kuriomis teko veikti ir dalyvauti.

ONA QUATER
New York City

IIII

PRISIMENAME
BRANGIAS DRAUGES
Jos buvo mūsų organizacijoje, Kiekviena pagal 

savo išgalę darbavosi arba parėmė darbą išauginti 
ir išsaugoti pažangias organizacijas ir spaudą. Štai 
jos, išėjusios iš mūsų eiliį į amžinąjį poilsį:
Margareta Alvinienė Ieva Menkeliūnienė
Helen Andriks May Merk
Carol Baretela R. Merkienė
Ona Bečienė Mary Mikalauskienė
S. Bidermanienė Albina Mikalaus
Mary Brown Izabelė Misiūnienė
L. Butkevičienė V iktorijaMiller-Zmitraitė
K. Caikauskienė E. Mulokiutė
Stefanija Cedronienė Marė Nečiunskienė
OnaChernik-CernevičienėOna Papienė
M. Ciberkienė Elzbieta Paškauskienė
Ona Cibulskienė A. Paukštienė
Margaret Cowl Sofija Petkienė
Katrė Deikus Kazimiera Petlickienė
Anna Deps Adelė Petraitienė
Ona Dobinienė Juzė Pužauskienė
D. Galinauskienė Izabela Radžiūnienė
Aldona Gray-Kazokytė Olga Reinhardt
L Jackim Stefanija Sasna
O. Janušienė V. Šibeikienė
P. Jasilionienė Emilija Simon
Magdalena Juškienė U. Sinkevičienė-Sincus
Adelė Kalakauskienė Ona Skirgailienė
Lilija Kavaliauskaitė Marg. Sluogsnaitienė
Pranciška Kazokienė Ona Stanelienė
Magdalena Kuncienė Emilija Stupurienė
Alisė Kunevičienė Ona Švagždienė
Marė Kalvaitienė Marė Tamelienė
Ona Kalvaitienė Ona Titanienė
A. Kaulinienė Ona Urbaitienė
Kostancija Karlonienė Stella Vaitkus
Kostancija Karpavičienė Margaret Valilionienė
Lucy Klimienė D. Veličkienė
Marė Kreivėnienė Ona Venskūnienė
Marė Krunglienė Katrina Vilktrakytė
Ona Laukaitienė N. Virbickienė
Rožė Laukaitienė Ona Walmusiene
Elzbieta Laurenkus Klem. Yenkeliūnienė
Irena Levanienė Antanina Zdažinskienė
Veronika Lisajienė Ona Zeidatienė
Ona Malkūnienė Bronė Žilinskienė

Mary Zoubra
Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.

NIUJORKO LIETUVIŲ
MOTERŲ KLUBAS

v

TUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HUI HJNERAl HOME JNC
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

“LAISVĖ”

ST. PETERSBURG, FLA.

Dainos Mylėtojų choras vadovybėje Helen Janulytės

ĮTi i $įjllfio' Ii / • 1 
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Gegužės 31 dieną Dainos Mylėtojų Choras ruošia pavasarinį koncertą.
Kaip ir visuomet—12 vai. bus pietūs, po pietų bus koncertas.
Choro mokytoja Helena Janulytė stropiai mokina solistus, duetistus, grupę vyrų bei 

moterų; taipgi dainuos ir bendras choras. Koncertas bus nepaprastai įdomus.
Įvyks Lietuvių Piliečių salėje 314—15 Avė. South. Kviečia Dainos Mylėtojų Choras.

Darban
Kol dega krūtinėj jaunystė šviesi,
O skausmo nejaučia širdis, 
Jauti, kad galingas stipruolis esi, 
Į tolį vilioja viltis;

Kol skamba galinga jaunystės daina, 
Svajonėj paskendus siela,
Kol tikslą pasiekti bet kokia kaina 
Nesunku; jaunystė miela

Iškenčia pavojų, nelaimes, vargus, 
Nebijo sunkumų kely,
Skubėki į darbą! Tada bus vėlu,, 
Kai skausmą pajusi širdy ...

Kęstutis Balčiūnas

Aš užmiršau per Aido Cho
ro parengimą praėjusį sek
madienį POLAROID CAME
RA su FLASH. Jei kas 
radote, prašau atnešti į 
“Laisvės” raštinę. Būsiu dė
kingas. George Waresonas

Dar vienas naujas 
lietuviškas kapas

LAWRENCE, MASS.

Kapų puošimo dieną
Su širdgėla ir pagarba prisimename mylimus 

tėvelius—BALTRŲ CHULADĄ miriisį 1967 m., 
ANTANĄ CHULADIENĘ-KUDRENAVIŪIUTĘ 
1975 m.

Ant visada jie pasilinks mūsų mintyse.

JONAS ir EDMUNDAS -sūnus
VIOLET TARAŠKIENĖ -duktė 

ir vaikų šeimos

Pattenburg, N. J.— Praei
tame “Laisvės“ numeryje 
buvo trumpai pranešta, kad 
gegužės 10 dieną čia staiga 
nuo širdies priepuolio mirė 
šioje apylinkėje daugeliui lie
tuvių gerai žinoma Jadvyga 
(Jadzė) Ciurlienė. Liūdinčius 
paliko gyvenimo draugą Ka
zimierą, dukras Ruthą ir 
Heleną su šeimomis ir daug 
kitų artimųjų. Velionės pa
laikai tapo palaidoti praeitą 
trečiadienį, geg. 14 d., gra
žiose kapinėse Clinton, N. J.

OAKLAND-SAN FRANCISCO, CAL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

LLD 198 ir 153 kuopų 
mirusių narių

Lai Jiems būna amžina ramybė ju pačių pasirink
tos antrosios tėvynės žemėje. Mes jūsų niekuomet 
nepamiršime.

LLD 198 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI

MIAMI, FLA.
Kapų Puošimo Dienoje su gailesčiu prisimename 

Klubo mirusius narius, kurie gyvi būdami dėjo 
pastangas, kad išauginti ir išsaugoti L. S. Klubą 
bei pažangias organizacijas, kad taika gyvuotų 
pasaulyje. Reiškiame gilią užuojautą mirusiųjų 
giminėms bei artimiesiems.

L. S. KLUBO VALDYBA ir NARIAI

MIAMI, FLA.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

L. L. D. 75 kuopos nariai su gailesčiu prisimena
me mirusius narius, kurie gyvi būdami daug 
prisidėjo prie pažangių organizacijų ir spaudos 
palaikymo už progresą, kad gyvuotų taika visame 
pasaulyje. Nepamiršime ju niekados.

L. L. D. 75 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI

ST. PETERSBURG, FLA.

Su liūdesiu širdyje prisimename mirusius mielus 
narius. Su pagarba minimas jų vardas.

A. L. D. L. D. 45 KP.

J. Ciurlienė

Šermenyse dalyvavo gana 
gražus būrys Jadvygos gimi
nių ir šiaip artimųjų, daugu
moje susidedantis iš čia gi
musių jaunuolių. Taipgi daly
vavo ir du niujorkiečiai — 
senas veikėjas Jurgis Ware- 
sonas ir “Laisves” redakto
rius A. Bimba. Pastarasis 
šermeninėje ir kapinėse tarė 
paskutinio atsisveikinimo žo
dį lietuviškai ir angliškai ir 
išreiškė velionės artimie
siems nuo visų laisviečių 
giliausią užuojautą.

Po pietų visi dalyviai buvo 
užkviesti į valgyklą pietums 
ir pavaišinti.

Kaip žinia, kai buvome 
jau seni prieš kelius metus 
pas draugus Čiurlius dažnai 
vasaromis būdavo ruošiamos 
išvykos parėmimui mūsų pa
žangiosios spaudos ir organi
zacijų. Rep.

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS [MAY] 23,1980

GRAŽUS, LINKSMAS 
BUVO AIDIEČIŲ 

PARENGIMAS
Tie, kurie turėjome laimę jame dalyvauti ilgai prisiminsi

me praeitą sekmadienį Aido Choro pavasarinį koncertą su 
banketu. Visa popietė praėjo gražioje, jaukioje nuotaikoje. 
Malonu buvo dar kartą susitikti ir pasisveikinti su daugeliu 
jau senokai matytų draugų ir draugių.

Reikia džiaugtis, kad nors Choras yra nariais gerai 
sumažėjęs, bet tebe dainuoja labai puikiai. Laimingas jis 
savo vadove ir mokytoja turėti energingą Mildred Stens- 
ler.

Tikime, kad šio viso parengimo eigą aprašys patys 
aidiečiai kitame “Laisvės” numeryje.

Skambėk, aidėk, 
mūs mielas Aide

Šitas kūrinėlis yra prašymas mūsų pažangiam Aido Chorui

Kas radote 
fotoaparatq?

Skambėk, aidėk, mūs 
mielas Aide,

Mes norim girdėt, 
mums gražu,

Žibėk, mirgėk, tu meno 
žvaigžde,

Lai būna ir naktį jauku.

Neduok žmonėms ilgiau 
miegoti,

Sapnuoti klaidingus sapnus, 
Sakyk, kad reik į darbą stoti, 
Nes rytas išaušo šviesus.

Pranešk visiems, kad jau 
šiandieną

Ateina gadynė nauja,
Ir kad pasveikint ją prisieina 
Su liaudies džiaugsminga 

daina.

Skambėk, aidėk, mūs 
mielas Aide,

Mes norim girdėt, 
mums gražu,

Žibėk, mirgėk, tu meno 
žvaigžde,

Lai būna ir naktį jauku.
Jonas Juška

Gegužėš18,1980

IDS I 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

BRIEFS
The nation’s energy crisis 

has created a new type of 
organized crime. Energy 
User News says the cost of 
stolen electricity may have 
topped $5 billion last year.

Organized groups of me
ter-tampering specialists 
charge monthly fees to busi
ness establishments to turn 
back meters three to five 
days prior to scheduled me
ter readings by utility 
crews, the publication re
ports.

* * *
The proper use of drugs is 

of special importance to the 
elderly, who as a group con
sume one-fourth of all medi
cations taken in this country. 
Don’t stop taking prescribed 
medication after a day or 
two just because you find 
you’re feeling better. Take 
them for as long as your 
doctor has directed.

Officially declaring small
pox a thing of the past, the 
World Health Organization 
has turned its attention to 
immunization programs, bat
tling tropical diseases and 
providing clean water and 
adequate sanitation. The 
objective is “Health for all 
by the year 2000.” 

* * ♦
Bad weather past Sunday 

must have been the reason 
we missed quite a few people 
we expected to see—Kathe
rine and Arthur Petrick. 
Amelia and Walter Yuscovic 
and some others. Concert 
was very enjoyable and din
ner very good and most of all 
to spend an afternoon among 
friends. 

* ♦ *
Picasso sets a record. His 

painting “Seated Acrobat 
With Folded Arms” sold for 
$3 million at auction. Use

Picasso’s “Seated Acrobat With Folded Arms”




