
LAISVĖ Entered as

Weekly
102-02 Liberty Ave.

Ozone Park, N. Y. 11417
Telephone: 641-6887 

Area Code 212

class matter
Post Office of

second
at the
Jamai

ca, N. Y., under the
Act of March 3, 1879.

THE LITHUANIAN WEEKLY
OZONE PARK, N. Y. 11417PENKTADIENIS, GEGUŽĖS [MAY] 13, 1983

LAISVĖ - LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose........ .......... $12.00
Kanadoje.........................................$15.00
Kitur užsienyje.............................$15.00
Pavienio egzemploiriaus kaina 25 centai

PRICE 25 c.

NO. 19 72-IEJI METAI

KRISLAI
Taikos savaitė
Bedarbė West Virginijoj 
Šio mėnesio prisiminimai 
Aido choro pobūvis ir

A. Bimbos palaikų 
išleistuvės

Vilniečių metinis 
suvažiavimas

IEVA MIZARIENE

Europoje ruošiama taikos 
savaitė ryšium su Jungtinių 
Tautų ruošiama pasauline 
kampanija nusiginklavimui.

Toks pirmasis susirinkimas 
įvyko praėjusią savaitę 
Maskvoje. Šio susirinkimo 
dalyviai pasiuntė Jungtinių 
Tautų sekretoriui Perez de 
Cuellar laišką, raginantį 
Jungtines Tautas atkreipti 
daugiau dėmesio ir rimčiau 
bandyti sulaikyti ginklavimo
si varžybas. Buvo taip pat 
pasiųsta telegrama į Madrido 
susirinkimą, raginanti ten 
susirinkusiuosius posėdžiauti 
siekti pozityvių rezultatų tai
kos klausimu.

West Virginijoj, kur di
džiumoje yra anglių ka
syklos — yra sunkiausiai 
nedarbo paliesta visoje šaly
je valstija. Ten bedarbių 
iškilo net iki 21 procento! 
Gary miestelyje, kuriame 
gyvena tik 3,500 gyventojų, 
devyni iš dešimts suaugusių
jų bedarbiai!

Gegužės mėnuo man pri
mena daug prisiminimų. Se
kantį sekmadienį, mano Ro
jui būtų sukakę 88 metai 
amžiaus, o rugsėjo 23 d. bus 
16 metų nuo jo mirties. 
Rojus “Laisvėje” buvo vy
riausiasis redaktorius per 
35-erius metus.

Aido choro nariai, mokyto
jos Mildred Stensler vadovy
bėje, labai uoliai ruošiasi 
susirinkusiuosius dalyvius 
šį sekmadienį jų koncerte 
palinksminti. Po koncerto 
bus vaišės — gerai paruošti 
pietūs.

Būtų malonu matyti “Lais
vės” salę pilną žmonių. O gi 
Aido choras tikrai yra užsi
tarnavęs pagerbimo per savo 
71-ies metų veiklą!

Po Aido koncerto, kitą 
šeštadienį .gegužės 21 d. visi 
vėl sueisime į Laisvės salę 
amžinam poilsiui išlydėti 
“Laisvės” redaktorių Antaną 
Bimbą į jo gimtąją Lietuvą. 
Jo pelenus veš žmona Ilsė, o 
su ja vyksta ir mūsų ben
dradarbis dailininkas Rudol
fas Baranikas su žmona May 
Stevens.

□
Gegužės 22 d. vilniečiai 

susirinks Chicagoje savo me
tiniame “Vilnies” leidėjų da
lininkų suvažiavime. Mūsų 
linkėjimas vilniečiams — vi- 
sokiariopos sėkmės, laikraš
čiui ilgo amžiaus! Tegu “Vil
nis” mus lanko dar per ilgus 
metus! Toks buvo “Laisvės” 
suvažiavime obalsis, toks tu
ri būti ir “Vilnies” suvažiavi
me. Juk Jungtinėse Ameri
kos Valstijose tiedu laikraš
čiai. duoda skaitytojams tei
singas žinias apie Tarybų 
Lietuvos žmonių gyvenimą, 
apie Tarybų Lietuvos klestė
jimą, mūsų brangiosios tėvy
nės bei tėvų žemės gyveni
mą!

Nauji parlamento 
rinkimai Britanijoje

Salvadoras amnestuoja 
belaisvius ir sukilėlius

London. — D. Britanijos 
premjerė Margaret Thatcher 
gegužės 9 d. pranešė, kad 
visuotiniai rinkimai krašte 
įvyks birželio 9 d., tai yra, 
11 mėnesių prieš sueinant 
penkeriems metams nuo to, 
kai konservatoriai pateko į 
valdžią. Ji lankėsi pas kara
lienę ir prašė, kad paleistų 
dabartinį parlamentą.

Pagal tvarką ji tų rinkimų 
galėjo neskelbti iki 1984 m. 
gegužės, bet pagal britų įsta
tymus ji turi teisę juos 
skelbti bet kuriuo laiku savo 
penkerių metų valdyme. Kad 
dabar ji paskelbė tuos rinki
mus, politiniai stebėtojai aiš
kina tuo, jog ji turi palankų 
politinį klimatą, kas duoda 
vilties tuos rinkimus laimėti. 
Pabrėžiama, jog šiuo metu 
dėl pagerėjusios krašto eko
nominės padėties — sumažė
jusio nedarbo ir infliacijos — 
jos konservatorių partija turi 
šansų nurungti darbiečius ir 
kitas partijas.

Naujai išrinktasis parla
mentas susirinks birželio 15 
d. ir, jeigu jos konservatoriai 
laimės, tai ji užtikrinta savo 
tarnyboje dar ateinantiems

Daktarui Spock 
80 metų

Dr. Benjamin Spock
Beaver Lake, Ark. — Pe

reitą pirmadienį žymusis vai
kų ligų daktaras ir kovotojas 
už branduolinį nusiginklavi
mą — Dr. Benjamin Spock 
sukako 80 metų amžiaus. Jis 
yra ne tik geras gydytojas, 
bet ir smarkus kovotojas, 
nepaisant jo gilaus amžiaus. 
Jis jau tris kartus išleido su 
naujais aktualiais papildy
mais savo garsiąj' knygą 
“Baby and Child care” ir 
dabar ruošia jos ketvirtąją 
laidą. Ji originaliai buvo iš
leista 1945 m. ir per tą laiką 
jos parduota apie 25 milijo
nai egz.

Dr. Spock labai susirūpi
nęs Amerikos jaunosios kar
tos prieaugliu, bet jis taip 
pat sielojasi ir dėl branduoli
nio Amerikos ginklavimosi. 
Neseniai spaudos korespon
dentams jis pabrėžė, kad 
“jeigu mes neturėsime bran
duolinių ginklų įšaldymo su
tarties, tai vis daugiau ir 
daugiau vaikučių visame pa
saulyje mirs nuo radiacijos, 
nuo leukemijos ir t. t.”

Jis dabar keliauja po visą 
Ameriką ir skaito paskaitas 
apie branduolinį nusiginkla
vimą. Vietnamo karo laikais 
jis kelis kartus buvo suimtas 
ir kalinamas už savo dalyva
vimą protesto žygiuose ir už 
veiklą branduolinio nusigin
klavimo srityje.

penkeriems metams.
Taigi dabar D. Britanijoje 

prasidės rinkiminė kampani
ja. Reikalus šiek tiek kom
plikuoja naujos politinės par
tijos atsiradimas. Tai social 
demokratai, kurie atskilo 
nuo darbiečių opozicijos ir 
dedasi su senaisiais libera
lais. Galimas daiktas, kad dėl 
rinkimų ir pati premjerė bus 
pakankamai užsiėmusi ir ne
galės dalyvauti ar trumpam 
tik atvyks į ekonominę vir
šūnių konferenciją, kuri 
įvyks Williamsburg, Va., ge
gužės 28-30 d.

Iranas uždarė 
komunistų partijų

Teheran. — Vyriausias 
prokuroras Musavi Tabrizi 
pranešė, kad uždaroma ko
munistų partija, čia gyvavusi 
Tudeh partijos vardu, ir kad 
jos nariai ir rėmėjai, kurie 
dar nesuimti, privalo regis
truotis policijoje.

Prokuroras apkaltino par
tijos narius, kad būk jie buvę 
įvelti į “šnipinėjimą užsieniui 
ir kaupę ginklus ir amuniciją 
prieš islamo respublikos vy
riausybę”, taigi, prieš Kho
meini valdžią. Jis taip pat 
kaltino partiją, kad ji organi
zavusi sabotažą pramonės 
vienetuose ir bendrai krašte 
ir stengusis infiltruoti vy
riausybės, revoliucijos orga
nizacijų ir karinius bei sau
gumo centrus.

Tuo pačiu laiku Irano vy
riausybė pareikalavo, kad iš 
Irano išvyktų 18 Tarybų Są
jungos diplomatinio korpuso 
narių. Diplomatai taip pat 
kaltinami “šnipinėjimu”.

Tarybų Sąjungos komunis
tų partijos oficiozas “Prav
da” dar pereitą mėnesį buvo 
rašiusi, kad Irano valdžia 
pradėjusi persekioti komu
nistus imperialistinių infil- 
tratorių instiguojama.

Paris. — Prie protestuo
jančių studentų ir farmerių 
čia prisidėjo ir parduotuvių 
savininkai, kurie išėjo į gat
ves, reikalaudami žemesnių 
mokesčių. Jie taip pat pro
testuoja ir prieš kainų įšal
dymą. Protestai vyko Mar
seilles, Nice, Lille, Caen, 
Toulouse, Strasbourg ir ki
tuose didmiesčiuose.

DEMONSTRUOJA PRIEŠ BRANDUOLINIUS GINKLUS

Šių metų Motinos Dienos minėjimai Amerikoje praėjo taikingų demonstracijų ženkle. 
Nuotraukoje — vaizdas iš Washingtono, kur prie Baltųjų rūmų moterys su vaikais 
demonstravo už branduolinių ginklų įšaldymą.

Prancūzijos prez. Francois Mitterrand padeda vainiką prie 
Nežinomojo Kario kapo Paryžiuje, paminint 38-ąsias 
alijantų pergalės metines, nugalint nacių Vokietiją. Jis 
buvo ką tik sugrįžęs iš Kinijos, kurioje praleido savaitę 
laiko, gerindamas santykius su jos komunistais.

Traukia i teismą savo reporterį
Hamburg,Fed. Vokietija. — 

Stern žurnalo leidėjas pa
traukė į teismą savo reporte
rį Gerd Heidemann, parūpi
nusį tariamus Hitlerio dieno
raščius, kurie pasirodę esą 
falsifikatu. Kad tie dienoraš
čiai netikri, pereitą penkta
dienį paskelbė Fed. Vokieti
jos vyriausybė. Jos eksper
tai ištyrė popierių ir aplan
kus tų dienoraščių ir priėjo 
išvados, jog jie gaminti po II 
Pas. karo, kai jau Hitlerio 
nebuvo.

Už tuos dienoraščius Stern 
sumokėjęs reporteriui apie 
10 milijonų markių, kas siek
tų iki $4 milijonų. Dabar 
žurnalo leidėjas tvirtina, kad 
gal tuos pinigus pasiėmęs 
pats reporteris, o asmuo, 
kuris jam tuos dienoraščius 
neva pardavęs, gal ir iš viso 
neegzistuojantis. Anksčiau 
tasai reporteris tvirtino, kad 
jis negalįs to asmens pavar
dės paskelbti, nes jam gre
siantis pavojus.

Stern atsiprašė savo skai
tytojus, kad juos suklaidino 
ir pažeidė savo autoritetą, 
nes per 35 savo gyvavimo 
metus nebuvo padaręs jokio 
prasižengimo patikimumo at
žvilgiu. Net du redaktoriai 
atsistatydino, prisiimdami 
kaltę, kad jie nebuvę pakan
kamai budrūs ir tapo suve
džioti. Žurnalas jau buvo 
pradėjęs tuos “dienoraščius” 
spausdinti, o iš jo teises kai 
kurias ištraukas perspaus
dinti buvo nusipirkęs ir Lon
dono Times už $400 tūkstan
čius.

Roma. — Pereitą trečiadie
nį Italijos prez. Sandro Par
tini paleido šalies parlamen
tą, nepavykus sudaryti koali
cinę vyriausybę pakeisti jau 
43-ajai valdžiai nuo II Pas. 
karo pabaigos. Naujieji vi
suotiniai rinkimai įvyks šie
met birželio 26-27 dienomis, 
metais anksčiau nei buvo nu
matyta.

San Salvador. — Steigia
masis Seimas gegužės 4 d. 
paskelbė, 1 kad vieningai 
priimtas amnestijos įstaty
mas, kuris galėtų suteikti 
laisvę šimtams politinių kali
nių. Tas pat įstatymas am
nestuoja ir sukilėlius, kurie 
pasiduos 60-ies dienų laiko
tarpyje.

Per diskusijas Seime buvo 
tvirtinama, jog ši amnestija 
būsianti pirmuoju žingsniu, 
išvedant kraštą iš chaoso. 
Žmogaus teisių veikėjai bet
gi sako, kad įstatymas neina 
toli ir pareiškė abejojimų, ar 
galėsią būti paleisti krašto 
žymiausi politiniai kaliniai ir 
ar sukilėliai norėsią pasi
duoti.
. Pagal tą amnestijos įstaty
mą, kuri tuojau pat įsigalio
ja, įkurta ir trijų asmenų 
amnetijos komisiją, kurioje 
vienas narys bus paskirtas

Paminėjo
Pergalės dienų

Maskva. — Šimtai tūks
tančių II Pas. karo veteranų, 
pasipuošusių medaliais ir sa
vo dalinių spalvomis, dalyva
vo iškilmėse, o paskui lankė 
kapines, kur ilsisi jų kovų 
draugai, su kuriais jie kartu 
kovojo ir laimėjo prieš nacių 
Vokietiją 1945 m.

Laikraščiai, radijo ir TV 
programos ypatingai pabrėžė 
Pergalės Dienos reikšmę. Ši 
šventė yra visų žmonių šven
tė Tarybų Sąjungoje. Per 
iškilmes prisiminta ne tik 
tarybinių žmonių pergalė 
prieš nacių Vokietiją, bet ir 
prisiminti tie 20 milijonų 
tarybinių žmonių, kurie pa
dėjo savo galvas II Pas. karo 
metu.

Gorkio parke, esančiame 
prie Bolšoj teatro, ir išilgai 
Maskvos upės krantinę rin
kosi būriai karo veteranų ir 
ilgai stoviniavo, prisiminda
mi savo kovų dienas ir drau
gus.

Egiptas atnaujina 
ryšius su Tarybų, 
Sąjunga

Cairo. — Vyriausybės ir 
užsienio diplomatų sluoks
niuose kalbama, kad netru
kus bus atnaujinti ryšiai tarp 
Egipto ir Tarybų Sąjungos. 
Tie ryšiai buvo nutraukti 
1981 m., prez. Sadato lai
kais. Esą tie ryšiai būtų 
buvę jau senokai atstatyti, 
bet dabar einama prie jų 
pamažu, nes Egiptas nenorįs 
supykdyti JAV Kongreso, 
kuris skiria karinę ir ekono
minę pagalbą, dabar siekian
čią apie $2 bilijonus per 
metus.

Atėjus į valdžią prez. Hos
ni Mubarak, tarpusavio san
tykiai su Tarybų Sąjunga 
pradėjo gerėti. Abi šalys 
pasirašė sutartį dėl kultūri
nių ir mokslinių mainų, o 
pernai Egiptas pradėjo eks
portuoti į Tarybų Sąjungą 
medvilnę. Dabar vyksta kal
bos dėl Egipto ankstyvesnių 
įsiskolinimų atlyginimo. Ma
noma, kad Egiptas Tarybų 
Sąjungai esąs skolingas apie 
$10 bilijonų už karinę pagal
bą suteiktą prez. Sadato lai
kais.

vidaus reikalų ministerijos, 
kitas — oficialiosios žmogaus 
teisių komisijos, o trečias — 
taikos komisijos, kuri pernai 
šalies prezidento buvo suda
ryta iš įvairių politinių parti
jų narių.

Manoma, kad Salvadore 
esama apie 700 politinių kali
nių. Tai jau ketvirta amnes
tija po to, kai Salvadore 
įvyko pučas 1979 m. Nežinia, 
kaip tas įstatymas veiks, bet 
eilė partijų atstovų stato 
klausimą, ką vyriausybė da
rys su tais mirties daliniais, 
kurie laužo žmogaus teises 
kiekvieną dieną.

Seoul. — Pereitą savaitę 
čia karinėje JAV bazėje nu
sileido Kinijos lėktuvas kurį 
šešių asmenų grupė nukreipė 
iš normalaus reizo. Kinijos ir 
Pietų Korėjos atstovams pa
vyko susitarti dėl lėktuvo ir 
keleivių grąžinimo, o kalti
ninkai bus teisiami Korėjos 
teismo.

Brasov, Rumunija. — Baig
damas savo penkių dienų 
viešnagę, Kinijos komunistų 
partijos vadas Hu Yaobang 
jam suruoštame mitinge gy
rė Rumunijos nepriklausomą 
politinę liniją.

Bažnyčia suklydo 
pasmerkdama 
Galilėjų

Galileo Galilei

mokslininkų
dalyvavusiai akade-

iežius Jonas Paulius 
ažino, kad Katalikų

Vatikąnas. — Gegužės 9 d. 
kalbėdamas 
grupei, 
minėje konvencijoje Romoje, 
paskirtąi Galilėjui ir jo moks
lui, pop: 
II prip
Bažnyčią klaidingai pasmer
kė Galilėjaus mokslinius tyri
mus. Jis pareiškė, kad Baž
nyčia peržengė savo teises, 
bet jis bficialiai nepasmerkė 
inkvizicijos ir jos nuospren
džio.

!l sukasi aplink saulę, 
ai tai buvo herezija ir 
s buvo inkvizicijos

Galilėjus 1633 m. Bažny
čios buvo pasmerktas už tai, 
kad jis tvirtino, kaip ir Ko- 
pernikaš, kad planetos, taigi 
ir Žemė, sukasi aplink saulę. 
Bažnyči 
todėl j.
teisiamas, reikalaujant, kad 
savo tvirtinimus atšauktų. 
Jis buvp nuteistas iki gyvos 
galvos, nors paskui bausmė 
sumažinta, laikant jį namų 
arešte, ir turėjo viešai išsiža
dėti savo raštų ir Koperniko 
teorijos. Jis išleido visą eilę 
studijų. Jo darbai padėjo 
sugriaut 
tos sup 
pasaulis 
viai, jis 
amžina.

Tikimasi, 
sudarytoji tyrimo grupė Ga
lilėjaus 
mą per:
astronoįną rehabilituos.

J geocentrinę Visa- 
ratimą ir įrodė, kad 

egzistuoja objekty- 
begalinis, o moterija

kad popiežiaus

pasmerkimo klausi- 
įnūrės ir ilgainiui šį



2-RAS PUSLAPIS

LU T G wy Lithuanian 1 3 V Xl WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Fridays, except in case of holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N. Y. 11417 

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y.
Established April 5, 1911

EVA T. MIZARA, Editor & Business Manager

KOMENTARAI

ŽMONIJA TO NEPAMIRŠ

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

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

Apaštališkas laiškas
Baltieji rūmai stengėsi prie to neprileisti; Reagano 

administracija dėjo visas pastangas, katalikų vyskupus nuo 
to žingsnio atkalbėti. Bet niekas nepadėjo: kuomet katalikų 
vyskupai Chicagoje baigė savo suvažiavimą, jie paskelbė 
didelės svarbos apaštališką laišką, kuriame jis dar aiškiau, 
negu praeityje, pasisakė už nusiginklavimą, už branduoli
nių ginklų gamybos lenktynių sustabdymą.

Iš visos plačios Amerikos suvažiavime dalyvavo 247 
vyskupai. Kuomet prisiėjo balsuoti apie apaštališkąjį laišką 
už taiką, 238 balsavo už ir tik 9 prieš. Net ir prieš 
balsavimą mažiukė mažuma pažymėjo, kad jie nesutinka su 
visais punktais, bet jie taipgi nusistatė už ginklų lenktynių 
sulaikymą.

Ganytojiškas laiškas pavadintas “Taikos iššaukimas: 
Dievo pažadas ir mūsų atsakymas.” Jie tarp kitko sako:

“Mes prabylame kaip gamytojai, o ne kaip politikai . . . 
Branduolinis amžius yra moralinio ir fizinio pavojaus 
laikotarpis. Mes esame pirmoji karta po pasaulio įkūrimo, 
kuri turi galią esminiai sunaikinti tą, ką Visagalis sukūrė. 
Tokio pavojaus akyvaizdoje mes negalime likti ramūs . . . ’

Vyskupai savo pareiškime pakartotinai pabrėžia, kad jie 
stoja už taiką, nes tai yra jų religinė-moralinė pareiga. Jis, 
tarp kitko sako:

“Mus šaukia būti taikos skelbėjais, ne koks nors šio 
momento judėjimas, bet pats mūsų Viešpats Jėzus Kris
tus ...”

Vyskupų apaštališkasis laiškas — 150 puslapių dokumen
tas, kuriame suvažiavimas išreiškia visais karotaikos, 
nusiginklavimo, branduolinių ginklų “užšaldymo”, kontro
lės, tarptautinių derybų ir kitais klausimais savo nusistaty
mą. Beveik visuose punktuose katalikiškosios hierarchijos 
nusistatymas supuola su taikos judėjimo nusistatymu.

Nereikia nė sakyti, kad tai milžiniškas laimėjimas taikos 
jėgų pusėje. Suvažiavusieji Romos katalikų vyskupai 
Jungtinėse Valstijose atstovavo gal apie 20% Amerikos 
gyventojų, — katalikų bažnyčia apskaičiuoja, kad mūsų 
šalyje ji turi apie 50 milijonų tikinčiųjų. Sunku pasakyti, ar 
suvažiavime susidarusi tokia beveik vienbalsė dauguma 
proporciniai atstovauja eilinių katalikų jausmus. Yra 
nemažai katalikų, kurie klausosi, kaip tai sakoma, “kito 
trimito” — reakcininkų, kurie per šaltojo karo kūrstymą 
bando taikos jėgas sulaikyti. Mes, lietuviai, tikriausiai 
žinome, kad mūsų katalikų tarpe tokios jėgos išsijuosusios 
veikia. Bet tikrai ganytojiškas, doras, humanistinis aukšto
sios dvasiškijos balsas turėtų paveikti ir tuos katalikus, 
kurie iki šiol dar neprisidėjo prie taikos judėjimo. Mums 
atrodo, kad eiliniai lietuviai broliai katalikai, darbo 
žmonės, kaip mes, turėtų savo bažnyčios vadovybės balsą 
išgirsti, balsą, kuris ateina iš širdies gilumos. Juk mes visi 
žinome, kad branduolinių ginklų degantis radioaktyvumas 
pavers žmonių kūnus į nuodėgulius, neklausdamas jų, ar 
jie ateistiniai socialistai ar tikintys katalikai, ar jie stoja už 
vienokią ar kitokią socialinę santvarką . . .

Vyskupai tą suprato. Tikėkime, kad tą vis aiškiau supras 
milijonai ir milijonai tikinčiųjų, kurie per ateinančias kelias 
savaites tą apaštališkąjį iš sakyklų išgirs, per jų spaudą ir 
kitais būdais. Taikos judėjimas, judėjimas už nusiginklavi
mą, sveikina katalikų bažnyčia kaip savo sąjungininkę, 
lygiai kaip judėjimas už taiką Vietname savu laiku mielai į 
savo eiles priėmė katalikus, pasauliečius ir dvasiškius, jų 
tarpe nemažai jėzuitų kunigų, toje kovoje vaidinusių 
svarbią rolę.

Apkaltino nacius, KKK
1979 metų lapkričio mėnesio 3 dieną North Carolina 

valstijos Greensboro mieste būrys, vietinių nacių ir KKK 
rasistų chuliganų, užpuolė antirasistinę demonstraciją ir 
nušovė penkis žmones, o keliolika buvo sužeistų. Ėmė 
daugiau negu tris metus, kol teisėtumo organai teikėsi 
žudikus apkaltinti: federalinė džiūri komisija pagaliau 
apkaltino penkis KKK narius, tris nacius ir vieną neaiškios 
rolės tipą, kuris, esą, buv^s valdžios šnipas, bet veikė 
KKK eilėse. Jie apkaltinti, bet kol kas laisvi, paleisti po 
kaucija.

Greensboro mieste įvykiai tada sukrėtė visą šalį. Ten, 
kaip pasirodė, atvirai veikė uniformuotų Amerikos nacių 
partijos narių būrys, taipgi buvo ir daug Ku-Klux-Klan 
narių. Tie rasistai kartu bandė terorizuoti vietinius negrus. 
Vietiniai juodieji gyventojai nutarė lapkričio 3-čią surengti 
didelę protesto demonstraciją prieš rasizmą. Jie pakvietė 
ir jiems pritariančiuosius žmones iš kitur atvykti ir padėti 
demonstruoti. Tarp atvykusiųjų buvo būrys taip vadina
mos Komunistų darbininkų partijos (CWP) narių. CWP yra 
dogmatiška kairi partija, prie kurios priklauso mažas 
skaičius jaunų inteligentų, jų tarpe jaunų gydytojų, kurie 
dirbdami biednuomenės ligoninėse suradikalėjo, bando 
derinti pagalbą žmonėms su kraštutiniai radikališkomis 
idėjomis. Atvykę į Greensboro, CWP nariai atvirai save 
paskelbė “komunistais” ir iškėlė savo vėliavą. Kuomet 
rasistai užpuolė bendrąją demonstraciją, jie vyriausiai 
taikė į CWP narius, ir penki jų, įskaitant tris gydytojus, 
krito po chuliganų kulkomis.

Mažai kas platesniame pažangiame judėjime pritaria 
CWP arba panašių grupuočių taktikai, bet visvien 
pagerbia, kritusias rasizmo-fašizmo aukas ir reikalauja kuo 
griežtesnio žudikus nubausti.

Jau kuris laikas pasaulinė
je spaudoje skamba Klauso 
Barbje vardas. Jis neatsieja
mas nuo nacizmo, karo nusi
kaltėlio sąvokų . . .

Klausas Barbje taip pat 
vadinamas ir “Lijono mėsi
ninku”. Kaip tik tame Pran
cūzijos mieste hitlerinio ges
tapo viršininkas Antrojo pa
saulinio karo metais nužudė 
tūkstančius prancūzų patrio
tų. Jis pats asmeniškai juos 
kankindavo, pats šaudė.

. . . Kodėl visa tai vėl 
iškilo po tiekos metų, po to, 
kai jau seniai įvyko Niurn
bergo procesas, atrodytų, 
viską pasakęs apie nacizmą 
ir jo padarytus nusikaltimus? 
Po to, kai įvyko pasaulinio 
skambesio susilaukęs kito 
nacistinio nusikaltėlio — 
Eichmano procesas?

Tik šių metų vasarį Klau
sas Barbje pateko į Prancū
zijos teisingumo rankas. Ne 
todėl, kad nebūtų žinoma, 
kur slapstėsi žudikas: Pran
cūzija ir kitos Vakarų Euro
pos valstybės (Barbje kruvi
nus pėdsakus paliko daug 
kur) daug kartų reikalavo 
išduoti nusikaltėlį, tačiau tai 
vis buvo atidėliojama.

Be abejonės, dėl to kalti 
buvo Bolivijos valdžios atsto
vai, tačiau pasirodė, kad 
“Lijono mėsininkas” turėjo 
globėjų ir ... Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Nors, kaip pranešama, 
Klauso Barbje teismas įvyks 
tik maždaug po metų — kai 
kas iš jo bylos paaiškėjo jau 
dabar.

Patekęs į D.P. stovyklas 
Vakarų Europoje, Klausas 
Barbje buvo labai greitai 
“atrastas” Jungtinių Ameri
kos Valstijų slaptųjų tarny
bų, ir “šaltojo karo” metais 
buvo naudojamas kaip “Rytų

Jaunųjų kraštotyrininkų darbai
Vilniaus universiteto kraš

totyros klubas “Ramuva” gy
vuoja jau trylika metų. De
šimt iš jų jam vadovauja 
kraštotyrai pasišventęs žmo
gus, vyresnysis dėstytojas 
Venantas Mačiekus. Pagrin
diniu savo uždaviniu klubas 
laiko rengti kraštotyrininkus 
visuomenininkus visai Tary
bų Lietuvai ir todėl savo 
veiklą organizuoja tokia 
kryptimi, kad universiteto 
auklėtiniai, dar bestudijuo
dami, įgytų įgūdžių moksli- 
niam-tiriamajam darbui.

Kraštotyrininkai ne tik fik
suoja į praeitį nueinančius 
materialinės ir dvasinės kul
tūros reiškinius, bet ir tiria 
šiandieninę gyventojų meni
nę kūrybą, naujas civilines 
apeigas, darbo ir kalendori
nius papročius, gyvenamąją 
aplinką, atskleisdami skirtu
mus tarp praeities ir dabar
ties, parodydami Tarybų val
džios metais Nemuno krašte 
įvykusias permainas.

Svarbią reikšmę klubo 
veiklai turi kasmet rengia
mos kompleksinės ekspedici
jos įvairiose Lietuvos vieto
vėse. Sukaupta medžiaga pa
pildo Alma Mater rankrašty
ną, Lietuvių kalbos ir litera
tūros, Partijos istorijos ir 
Istorijos institutų, respubli
kos muziejų fondus. Ekspe
dicijose paprastai dalyvauja 
apie pusantro šimto žmo
nių — istorikai, gamtininkai, 
sociologai, kalbininkai, etno
grafai, tautosakininkai. Prie 
universiteto auklėtinių vi
suomet mielai prisideda stu
dentai ir dėstytojai iš Dailės 
instituto, Konservatorijos, 
Mokslų Akademijos institu
tų, Maskvos ir Leningrado 
universitetų, muziejų dar
buotojai.

Gausiausiai surenkama is

“LAISVĖ”

Europos” specialistas. Ką gi, 
Barbje buvo tikras žmonių 
žudymo bei kankinimo spe
cialistas, bet, be abejonės, 
jis turėjo žinių ir apie plačią 
fašistinę agentūrą, kuri grei
tai ir labai noriai pradėjo 
tarnauti naujiems šeiminin
kams. Juk jau tada buvo 
skelbiama, kad kovai su ko
munizmu tinka bet kokios 
priemonės ir bet kas (argi tai 
neprimena dabartinio “kry
žiaus žygio prieš komuniz
mą” šūkių ir darbų?!).

Kaip tik Amerikos slapto
sios tarnybos ir padėjo Klau
sui Barbje pasitraukti į Boli
viją ir ten ilgus metus ramiai 
gyventi. Natūralu, kad toks 
liudytojas dabar daug kam 
nepageidautinas, ir karo nu
sikaltėlis saugomas itin rū
pestingai.

Ši istorija — tegul ir ma
žesniu mąstu — yra panaši į 
daugelį kitų, deja, susijusių 
ir su lietuviškomis pavardė
mis. Šioje šalyje yra nacių 
kolaborantų, kuriais domisi 
Teisingumo departamento 
OSI įstaiga. Ta tema daug 
rašyta nacionalistinėje dipu- 
kinėje lietuviškoje spaudoje. 
Ir ko tik nebuvo rašoma! Štai 
“Draugas” tikrai (šį kartą) 
dievobaimingai kvietė nacių 
koleborantus “palikti dievo 
teismui” — girdi, jie “varg
šeliai” ir taip jau daug kentė
ję, tad tegul juos dabar 
teisia jų pačių sąžinė — ir tik 
ji.

Buvo, yra ir bus rašoma, 
kad nusikaltimai — visada 
padaroma išlyga “jei jie tik
rai buvo padaryti — įvykdyti 
jau labai seniai, ir dabar juos 
priminti tiesiog “nehumaniš
ka”.

Svarbiausia: visa ši spauda 
žūt būt stengėsi įrodyti, kad 
medžiagos apie karo nusikal

torinės medžiagos. Tai — 
senų žmonių atsiminimai 
apie carizmo priespaudos lai
kus, revoliucijas, karus, ko
lūkių kūrimąsi, ūkių ekono
minę padėtį nuo 1940 metų, 
kultūrinio gyvenimo augimą. 
Kraštotyrininkai užrašė pri
siminimų apie revoliucionie
rius K. Požėlą, I. Gašką, 
rašytojus G. Petkevičaitę- 
Bitę, Žemaitę, poetus P. 
Širvį, K. Kubilinską. Kau
piami prisiminimai apie Leni
no premijos laureatą J. Avy
žių, akademiką K. Korsaką 
ir kitus.

Jaunieji sociologai domisi, 
kaip kolūkiečiai vertina nau
ju gyvenviečių kūrimąsi, 
naujų namų projektus, sody
bų sutvarkymą, apželdinimą. 
Seką, kaip kaime formuojasi 
naujos kultūros ir bendravi
mo formos, kaip jos pinasi su 
senomis.

Vertingą paramą mokslui 
teikia kalbininkai. Ekspedici
joje jie detaliai aprašo tar
mę, nagrinėja kalbos ypatu
mus. Kasmet apie 1500 žo
džių surenkama akademi
niam lietuvių kalbos žodynui. 
Per dvi ekspędicijos savaites 
kalbininkai užpildo tris — 
keturias tarptautines dialek- 
tologines anketas, atsakinėja 
į būsimo Europos kalbų atla
so klausimus.

Bet koks kraštotyros klu
bas būtų be etnografų ir 
tautosakininkų. Dar ne vie
nas liaudies kultūros istori
jos tyrinėtojas aprašinės, fo
tografuos, prieš surastą seną 
padargą, baldą, rankdarbį, 
knygą. Ir bus dėkingas ran
koms, ištraukusioms, atrodo, 
lyg ir nebereikalingą daiktą 
ir atgabenusioms į muziejų.

Štai keletas skaičių, rodan
čių surinktos medžiagos gau
sumą. Per paskutiniąsias aš- 

tėlius rinkimas yra ne ben- 
dražmogiško teisingumo rei
kalas, o “Maskvos rankų 
darbas”.

Štai ką yra rašęs tas pats 
“Draugas”:

“Specialių tyrimų įstaiga 
(turima galvoje OSI — aut.) 
labai gerai pasitarnauja So
vietų propagandai ... Wa- 
shingtono įstaiga pasitarnau
ja Maskvai”.

Ir dar:
“Vyksta intensyvi tariamų 

karo nusikaltėlių medžioklė, 
kurios aukomis jau yra ne
mažiau kaip dešimt lietu
vių . . . Asmenys, kuriems 
iškeliamos bylos, turi pakelti 
didžiulį ir labai varginantį 
“kryžminio” tardymo proce
są .. . Vedamos akcijos tiks
las, kaip jau nekartą esame 
rašę, suniekinti išeivijos dar
buotojus”.

Ką gi, Klausas Barbje — 
juk irgi savotiškas “išei
vis” — tik ne į Jungtines 
Valstijas, o į Boliviją, ir 
dabar nacių gynėjams bus 
labai sunku surasti gynybos 
argumentus. Ir, pagaliau, 
Barbje atsidūrė ne tarybinio, 
o Vakarų teisingumo ranko
se.

Tai — ryškus įrodymas, 
kad žmonės, kokių politinių 
pažiūrų jie bebūtų, kokioje 
šalyje begyventų — nepa
mirš šiurpių nusikaltimų 
prieš žmogiškumą. O Mar
quette Park kai kas tą norė
tų padaryti. Juk čia yra 
tokių, kurie nuėję panašų į 
Barbje kelią, nors ir “smul
kesniu” mąsteliu: tarnyba 
hitlerininkams, D. P. sto
vyklos, tarnyba amerikie
čiams (ar anglams, ar dar 
kam nors), naujų šeimininkų 
globa, na, o žymiai vėliau 
“patriotinis darbas” išeivijo
je. Tai nenauja, ir tai labai 
glaudžiai susiję tarpusavyje.

. . . Dabar “patriotų” ir 
“nekaltai persekiojamų” na
cių talkininkų advokatams 
labai nelengvos dienos . . .

V.M.

tuonias ekspedicijas užrašyta 
daugiau kaip septyni šimtai 
atsiminimų, 17 tūkstančių 
pasakų, dainų, priežodžių, 
patarlių, apie 16 ūkstančių 
vietovardžių. Liaudies bui
ties muziejui perduota 1,335, 
Istorijos etnografijos muzie
jui — 160 eksponatų. Tai 
rimtas indėlis į mokslo aruo
dą.

“Romuvos” klubas jaunas 
ir amžiumi, ir siela. Krašto
tyrininkas ne tik . užrašys 
liaudies dainą, pasaką, 
šmaikštų posakį, mįslę, bet 
ir pats tau šimtą dainų pa
dainuos, smagaus šokio iš
moks. Ramuviečiai puoselėja 
gražias klubo tradicijas, ren
ka atsiminimus apie profeso
rius, dėstytojus, studentiš
kas šventes.

. . . Baigsis studijos uni
versitete, bet daugelis buvu
sių romuviečių, dirbdami 
įvairiose Lietuvos vietovėse, 
ir toliau tęs kraštotyrinį dar
bą. E. Budzinauskienė

Buenos Aires. —- Tuo tar
pu, kai tūkstančiai piliečių 
apgulė valdžios įstaigas, ti
kėdamiesi gauti kokių nors 
žinių apie dingusius savo 
artimuosius, valdžia ruošiasi 
išleisti amnestiją saugumie
čiams, kurie dalyvavo tų 
žmonių kankinime ir nužudy
me. Neseniai išleistajame sa
vo pranešime valdžia sako, 
kad dengusiuosius reikia lai
kyti mirusiais. Tasai prane
šimas susilaukė daug protes
tų pačioje Argentinoje, 
tiek visame pasaulyje. Nuo 
1976 m., kai kariuomenė 
paėmė valdžią, šalyje dingo 
apie 30 tūkst. žmonių, ku
riuos vyriausybė vadina te
roristais.
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Europai—taiką ir saugumą
Siekiant pašalinti karo 

grėsmę, svarbiausias uždavi
nys visada buvo — stiprinti 
taiką ir saugumą Europoje. 
Dabar jis pasidarė ypač ak
tualus, nes balandžio 19 die
ną Madride vėl pradėjo dar
bą Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo pasitarime 
dalyvavusių atstovų susitiki
mas.

Beveik dvejus su puse me
tų — nuo 1980 metų lapkri
čio mėnesio — tęsiasi šio 
svarbiausio visos Europos fo
rumo darbas. Visą šį laiką 
Tarybų Sąjungos ir kitų so
cialistinių šalių delegacijos 
siekė, kad susitikimas pasi
baigtų rezultatyviai — būtų 
priimtas turiningas ir suba
lansuotas galutinis dokumen
tas. Ypač svarbu, kad būtų 
susitarta sušaukti konferen
ciją, kuri apsvarstytų saugu
mo ir pasitikėjimo Europoje 
priemones, karinio įtempimo 
mažinimo klausimus.

Nepaisant socialistinių ša
lių energingų pastangų, ob- 
strukcionistinė JAV ir jos 
sąjungininkų NATO bloke li
nija, kuria siekiama kištis į 
kitų Madrido susitikimo val
stybių vidaus reikalus, gauti 
vienašališkų pranašumų, iki 
šiol neleido užbaigti jo vi
soms šalims priimtino Bai
giamojo dokumento priėmi
mu. Tuo tarpu dabar Euro
poje susidariusi padėtis la
biau negu bet kada reikalau
ja, kad valstybės bendromis 
jėgomis stengtųsi vykdyti 
nuoseklią įtempimo mažini
mo, taikos ir nusiginklavimo 
politiką.

Tuo vadovaudamasis, Var
šuvos Sutarties šalių užsie
nio reikalų ministrų komite
tas savo posėdyje Prahoje, 
įvykusiame balandžio mėne
sio pradžioje, pabrėžė, kad 
šiuo metu yra galimybių sėk
mingai užbaigti darbą dėl 
Madrido susitikimo Baigia
mojo dokumento, taip pat 
sėkmingai išspręsti klausimą 
dėl konferencijos sušaukimo 
pasitikėjimo priemonėms, 
saugumui ir nusiginklavimui 
Europoje užtikrinti. Tokio 
Baigiamojo dokumento pa
matu galėtų tapti atnaujintas 
neutralių ir neprisijungusių 
šalių projektas, kuris buvo 
pasiūlytas apsvarstyti Ma
drido forumui kovo 15 dieną.

Nepaisant to, kad šiame 
dokumente yra formuluočių, 
kurios deramai neatspindi 
Varšuvos Sutarties šalių po
zicijos, Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių šalių atsto
vai Madrido susitikime pa
brėžė, kad visų dalyvių ben
dra pareiga — atsakingai 
žiūrėti į šį projektą, tik 
dalykiškai ir tik konstrukty
viai stengtis galutinai sude
rinti Baigiamąjį dokumentą.

Socialisii lės šalys energingai 
kviečia visus kitus susitikimo 
dalyvius imtis maksimalių 
pastangų, kad jis būtų už
baigtas uevilkinant ir neati
dėliojant kad jo rezultatai 
būtų svarūs ir pateisintų 
tautų lūkesčius.

ikarų Europos šalių 
ko” vardu, vengė

Beje, \|FR atstovas, kalbė
damas V 
“dešimtu 
vertinti neutralių ir neprisi
jungusių 
dar kart 
projektą^ nepatenkina “de
šimtuko 
lis kiaušinių jame tebėra 

šalių projektą. Jis 
ą pareiškė, kad šis

šalių ir kad dauge-

atviri ir reikalauja tolesnių 
derybų.

Tokia Madrido susitikimo 
vilkinimo linija būdinga 
NATO šulių atstovams.

VI. Burbulis

orge Shultz sugrįžo 
laikos misijos Art. 
bet parsivežė ma- 

, kad svetimos ka-

Washington. — Valstybės 
sekr. Ge 
iš savo 
Rytuose, 
žai vilčių 
riuomenės greitu laiku būtų 
atitrauktos iš Libano. Izrae
lis sutikę 
riuomenę, bet tik tada, kai ją 
atitrauks 
klausimu 
jojimų.

atitraukti savo ka-

Sirija, o Sirija tuo 
dar turi daug abe-

priimta rezoliucija, 
ti prez. Reaganą

Washington. — 278 balsais 
prieš 149 Kongreso Atstovų 
Rūmuose 
kviečiam 
pradėti pąsitarimus su Tary
bų Sąjunga dėl apibusio 
branduolinių ginklų įšaldymo 
ir sumažihimo. Bet ši rezoliu
cija neturi įsakomos galios, 
tai tik patarimas, kurio prez. 
Reagan nežada laikytis.

Laiškai

s rašo Jolanta But- 
iš Lietuvos. Labai 

užsiprenumeruoti 
raštį “Laisvę”, ta-

Gerbiamoji redakcija!
Atleiskite, kad Jus truk

dau. Jum 
kevičiūtė 
norėčiau 
Jūsų laik 
čiau nežįnau, kaip. Gavau 
Jūsų req; ’ 
nutariau 
čiau labai 
atsakytumėte į mano laišką.

Aš domiuosi lietuvių gyve
nimu JAV. Labai norėčiau 
skaityti Jūsų laikraštį “Lais
vę” arba gorėčiau susirašinė
ti su Ame 
galite įdė 
Jūsų laikrąštį? Man 17 metų. 
Domiuosi įjAV.

akcijos adresą, ir 
paklausti. Aš bū- 
dėkinga, jeigu Jūs

rikos lietuviais. Gal 
ti mano adresą į

Iš anksto Jums labai dėko
ju.

Su pagarba!
Jolanta Butkevičiūtė
USSR
Lithuania
Šiauliai
Ežero 1-48

Rašykite man lietuviškai, ru
siškai, ler kiškai arba angliš
kai.
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Klasinių mūšių įkarštyje
Labai plačiai visoje Tarybų 

Sąjungoje ir pasaulyje skai
tomas tarybinis laikraštis 
“IZVESTIJA” 1983 metų ge
gužės 2 dieną išspausdino 
“Laisvės” redaktorės Ievos 
Mizarienės straipsnį, skirtą 
Gegužės Pirmosios šventei. 
Žemiau spausdiname to 
straipsnio vertimą į lietuvių 
kalbą.

Pirmąsyk man teko daly
vauti Gegužės Pirmosios de
monstracijoje prieš 62 me
tus. Dar buvau paauglė, ir 
man buvo didelė garbė, kad 
suaugusieji draugai pasiėmė 
mane drauge. Nuo tada kiek
vienais metais su gegužinė
mis kolonomis aš žygiuoju į 
Union Square, kur jau dau
gelį metų vyksta dideli soli
darumo mitingai.

Union Square New Yorke 
man brangus dar ir todėl, 
kad lygiai taip vadinasi ir 
viena aikštė Chicagoje, kur 
1886 metų Gegužės Pirmą 
dieną policija žiauriai susido
rojo su streikuojančiais dar
bininkais. Mano jaunystės 
laikais policija jau nebedrįs- 
davo užpulti taikias demon
stracijas. Tačiau» neteisėti 
persekiojimai žmonių, kurie 
rėžia valdžiai teisybę į akis, 
tęsėsi su tokiu pat nuožmu
mu, kaip ir praėjusiame 
šimtmetyje. Persekiojimai 
vyksta ir dabar.

Trečiojo dešimtmečio pra
džioje buvo apkaltinti “nusi
kalstamu sinditkalizmu” ir 
areštuoti keli tuzinai darbi- 
ninkų-aktyvistų. Tarp jų bu
vo William Foster, plačiai 
žinomas Amerikos darbinin
kų vadas. Jie buvo nusikaltę 
tik tuo, kad “neteisėtai susi
rinkdavo” apsvarstyti opių, 
tuo laiku darbininkus jaudi
nusių problemų.

Tą epizodą prisimenu to
dėl, kad jis padeda susidary
ti vaizdą apie ano meto 
aplinkybes Jungtinėse Ame
rikos Valstijose.

Gegužės Pirmosios demon
stracijose Amerikos darbo 
žmonės neša šūkius, reika
laujančius nutraukti politi
nius persekiojimus, paleisti 
neteisingai apkaltintus akty
vistus, pagerinti darbo sąly
gas fabrikuose ir dirbtuvėse, 
panaikinti vaikų darbo išnau
dojimą, rasinę diskriminaci
ją. Vienoje pirmųjų vietų 
šiandien keliamas reikalavi
mas sustabdyti imperialistinį 
agresyvumą, kovoti už visų 
tautų taikią ateitį. Gegužinių 
maršuočių dalyviai reiškia 
savo solidarumą su Tarybų 
Sąjungos, kovojančių už išsi
vadavimą iš kolonializmo 
jungo kraštų žmonėmis.

Mastydama apie reikalavi
mus, kuriuos keliame šian

Kiduliai
Čia šlama nuo amžių žalieji miškai, 
Čia Nemunas plauna krantus, 
Nuo amžių čia stovi seni Kiduliai 
Ir mena garbingus metus.

Čia protėvių ragas skardėjo garsus, 
Kai gintis nuo priešų reikėjo, 
Ir vijo iš čia jie piktus plėšikus— 
Daug priešai galvų čia padėjo.

Čia skambal s į lažą vadino būrus— 
Jo balsas po kaimus skambėjo, 
Su kančium komarninkas lupo visus, 
Kas dirbti dvare negalėjo.

Čia vokiečių kaizeris rado namus, 
Pabūgęs prancūzų galybės, 
Čia caras atvyko pas jį išdidus 
Ir tarės jie sodo ramybėj.

Kai švedai užpuolė žemaičių laukus, 
Ir degino jųjų sodybas, 
Į Kidulius vyskupas bėgo ramus, 
Ieškodamas kūnui ramybės.

Ne kartą čia siautė karai dideli, 
Ne kartą gaisrai čia uliojo, 
Bet viską atlaikė sūduviai vieni, 
Pagalbos niekur neieškojo.

Kęstutis Balčiūnas

dien, aiškiai matau: tai visų 
dorųjų Amerikos žmonių rei
kalavimai. Tie šūkiai atspin
di tikrąsias darbo žmonių 
nuotaikas, jų svajones apie 
ateitį ir apie tai, kokią jie 
norėtų matyti mūsų šalį ir 
visą pasaulį.

Reikalavimas išsaugoti tai
ką su ypatingai didele jėga 
skambėjo per šiemetinę Ge
gužės Pirmosios šventę. Jos 
dalyviai protestavo prieš im
perialistinių jėgų pastangas 
didinti branduolinio ginklavi
mosi varžybas, pristumti pa
saulį prie katastrofos slenks
čio. Dorieji amerikiečiai taip 
pat reikalauja, kad Jungtinių 
Amerikos Valstijų vyriausy
bė nustotų kėlusi absurdiš
kas kliūtis Ženevos derybo
se. Mes taip pat reikalauja
me, kad republikonų admi
nistracija nutrauktų savo ki
šimąsi į Salvadoro reikalus, 
nekurstytų intervencijos į 
Nikaragvą. Dabartinės admi
nistracijos veiksmai gali 
Centrinės Amerikos šalis pa
versti antruoju Vietnamu.

Šiemetinė Gegužės Pirmoji 
Jungtinėse Valstijose buvo 
masinio protesto prieš eko
nominę republikonų adminis
tracijos politiką diena. Toji 
politika privedė prie paties 
žemiausio pokariniais metais 
pramonės nupuolimo, prie 
didžiulio nedarbo. Mano ša
lyje apie 2 milijonų žmonių 
šiandien neturi darbo arba 
dirba nepilną dieną. Tai mil
žiniškas ir nedovanotinas 
žmonių energijos, gabumų 
švaistymas, tai pasityčioji
mas iš žmogiškojo orumo. 
Apie vyriausybės požiūrį į 
eilinius amerikiečius kalbą ir 
tai, kad šiuo metu Jungtinė
se Valstijose yra du milijo
nai, o gal ir dar daugiau 
benamių, kurie klajoja po 
šalį ieškodami kokio nors 
uždarbio. Ypač sunkioje būk
lėje yra negrų vaikinai ir 
merginos, kurių kas antras 
neturi darbo.

Šią solidarumo dieną, kuri 
mums taip pat yra ir kovos 
už darbo žmonių teises die
na, mes reikalaujame suma
žinti karines išlaidas. Daug 
bilijonų dolerių, kuriuos vy
riausybė eikvoja karo ruoši
mui, turi eiti naujų darbo 
vietų kūrimui, mokslui, me
dicininio aptarnavimo žmo
nių su mažomis pajamomis 
gerinimui, mūsų miestų 
tvarkymui.

Gegužės Pirmoji mums vi
sada buvo, yra ir bus didelė 
diena.

Ieva MIZARIENĖ
Amerikietė publicistė

New York, IZVESTIJA 
1983 m. gegužės 2 d.

“LAISVĖ”

Vienas populiariausių Tarybų Sąjungoje saviveiklinių kolektyvų yra Vilniaus 
mokytojų namų jaunuolių ir berniukų choras “Ąžuoliukas”. Vilniečiai su dideliu 
pasisekimu koncertavo daugelyje Tarybų šalies, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Vengrijos, VDR miestų. Už lietuvių chorinės muzikos propagavimą chorui suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio kolektyvo garbės vardas.

Nuotraukoje: Dainuoja “Ąžuoliukas”. V. Gulevičiaus nuotrauka

J. Beniuševičiutei-Šukienei atminti
Amerikos darbininkų judė

jimas iškėlė ir išugdė įžymių 
moterų lietuvių. Jo gretose 
iki šiol tebesidarbuoja daug 
nusipelnusios veteranės K. 
Petrikienė, Ks. Karosienė, 
A. Jonikienė, E. Jeskevičiū- 
tė, I. Mizarienė ir kitos.

Tarp tų moterų, kurios 
dėjo pažangios veiklos pa
grindus, kūrė organizacijas 
ir spaudą buvo ir Juzefą 
Beniuševičiūtė-Benes (Šukie
nė). Šių metų gegužės 5 d. 
minime jos gimimo 100-ąsias 
metines.

Kilusi iš žemaičių šeimos 
(Jonaičių k. Tirkšlių v.), J. 
Beniuševičiūtė jaunystėje iš
simokė siuvėjos amato ir juo 
vertėsi. 1904 m. atvykusi į 
JAV iš pradžių ji dirbo siu
vyklose, paskui New Yorko, 
Philadelphijos ir kitų miestų 
dirbtuvėse, kol įsitaisė New 
Yorko vokiečių šeimoje aukle 
(bona).

Apie 1912-1913 metus J. 
Beniuševičiūtė-Benes pradė
jo aktyviau dalyvauti New 
Yorko lietuvių, ypač moterų 
veikloje. Įstojusi į Lietuvių 
socialistų sąjungą (LSS), ji 
(1913-1915 m.) buvo šios są
jungos įkurtos knygų leidimo 
draugijos “Darbas” sekreto
rė. Mažne nuo 1914 m. J. 
Benes vis daugiau rašė į to 
laiko lietuvių socialistų laik
raščius, ypač “Kovą” ir 
“Laisvę”.

Nuo 1915 m. pradžios ji — 
lietuvių moterų progresy
vaus susivienijimo Ameriko
je (LMPS) viena iš vado
vių — Centro valdybos iždi
ninkė. Nuo tada J. Benes 
veikla labai glaudžiai siejosi 
su šia pažangia lietuvių mo
terų organizacija. Jos labui 
ir interesams ji paaukojo 
daug jėgų, kėlė lietuvių mo
terų darbininkių klasinę są
monę, ugdė žmogiškų teisių, 
mokslo ir veiklos troškulį.

Dideli yra J. Benes-Šukie- 
nės nuopelnai leidžiant žur
nalą “Moterų Balsas”. Dau
giau kaip ketverius metus 
(1918.III-1922.VI) ji redaga
vo šį moterų leidinį revoliuci
nių socializmo idealų dvasia. 
Lietuvės patriotizmą J. Be- 
nes-Šukienė darniai jungė su 
Amerikos darbininkų klasės 
interesais ir kova, su ištiki
mybe Tarybų Rusijai, nuga
lėjusio socializmo šaliai.

J. Benes-Šukienės vardas 
neišdildomai įrašytas į Ame
rikos lietuvių darbininkų li
teratūros draugijos (LLD) 
istoriją. Ją galime laikyti tos 
draugijos viena iš kūrėjų — 
trejus metus (1915-1917 m.) 
J. Benes-Šukienė buvo LLD 
pirmoji sekretorė. Tuo laiku 
ant josios pečių gulė sun
kiausias draugijos darbų 
krūvis. Reikėjo didelės ener
gijos ir pasiaukojimo nešti 
tokią naštą. Menkai atlygina
ma, J. Benes pasišventusiai 
dirbo šioje draugijoje, pali
kusi jos istorijoje šviesų at
minimą.

J. Benes-Šukienė buvo aš
traus, imlaus proto, žemai
tiškai atkakli, nepaprastos 
energijos ir veiklumo mote
ris, turėjusi savo tvirtą nuo
monę ir požiūrį, atvirai ir 
kietai gynusi savo teisybę ir 
nusistatymą. Tokios jos būta 
visuomeninėje — politinėje 
veikloje, tokia — aštraus 
temperamento polemiste — 
ji savo publicistikoje.

Per mažne 17-18 metų (iki 
1932 m.) JAV lietuvių laik
raščiuose (ypač “Moterų Bal
se”, paskui “Darbininkių Bal
se”) J. Benes-Šukienė pa
skelbė apie 100 įvairaus žan
ro kūrinių. Ji rašė eilėraš
čius, korespondencijas, 
straipsnius. Pagrindinę vietą 
jos publicistikoje užėmė mo
terų reikalai. J. Benes-Šū- 
kienė daug rašė apie vaikų 
auklėjimą, motinos vaidme
nį, moters likimą darbe, šei
moje, visuomenėje.

Už revoliucinę pažangiąją 
veiklą J. Benes-Šukienė bu
vo suimta ir kalinta (1921 

T. LIETUVOJE TEKSTILĖS PRAMONĖ

Glaudžiai bendradarbiauja Lietuvos tekstilės pramonės 
mokslinio tyrimo institutas su Kauno P. Ziberto šilko 
kombinatu. Įmonėje išbandomos naujos audinių gamybos 
technologijos, kurios vėliau gauna kelialapį į gyvenimą. 
Instituto mokslininkai taip pat padėjo gamybininkams 
įsisavinti trikotažinio aksomo, velveto, dirbtinio kailio 
gamybą.

Pagal instituto specialistų rekomendacijas šiemet kombi
nate pritaikomos hidraulinės audimo staklės, kuriomis 
galima bus austi įvairesnės struktūros šilką, padvigubinti 
produkcijos gamybą.

Nuotraukoje: Naujų struktūrų audinius demonstruoja 
instituto jaunesniosios mokslinės bendradarbės Nijolė 
Kaunavičiūtė ir Elena Ceponienė. K. Jūrelės nuotrauka

m., 1932 m.), dažnai atsidur
davo bedarbių eilėse. 1933 
m. Juzefą ir Juozas Šukiai 
persikėlė gyventi į Tarybų 
Sąjungą. Minske jie aktyviai 
dalyvavo vietos lietuvių gy
venime. Prasidėjus karui, 
hitlerininkai, okupavę Mins
ką, netrukus nužudė J. Be
nes-Šukienės vyrą, įžymų 
lietuvių revoliucinį veikėją 
Juozą Šukį, vadintą Ameri
kos lietuvių socialistų tėvu. 
Po vyro žuvimo, ji nuo 1942 
m. apsigyveno Papilėje. Šia
me nedideliame žemaičių 
miestelyje J. Benes-Šukienė 
ir mirė 1968 m. rugpjūčio 9 
d.

Pažymėdami Juzefos Be- 
niuševičiūtės — Šukienės 
100-ąsias gimimo metines, 
prisimename ir pagerbiame 
šimtų šimtus JAV lietuvių 
pažangiojo judėjimo daly
vių — moterų. Lenkiame 
galvas už jų atsidavimą ir 
pasiaukojimą demokratijos, 
progreso, socializmo idea
lams. Kazys Lauciškis

Ištraukos iš A, Bimbos 
autobiografinių bruožų

1957-ai s metais Antanas 
Bimba parašė neilgus, apie 
60 (mašinėle surašytų) pusla
pių autobiografinius bruožus. 
Šis dar rankraštyje esąs isto
rinis dokumentas detališkai 
nušviečia neseniai mus pali
kusio vadovo ir draugo gyve
nimo kelią. Bruožai baigiasi 
su 1957-ais metais, maždaug 
šaltojo karo laikotarpiu. Tai
gi, jie apima autoriaus vai
kystę ir jaunystę gimtajame 
Rokiškio apylinkės krašte, 
pirmus imigracinius metus 
Amerikoje, studijas Valpa
raiso universitete, pirmojo 
pasaulinio karo metu įsimeti- 
mą į revoliucinį judėjimą, 
prisidėjimą prie Amerikos 
KP steigimo, siuvėjų unijistų 
laikraščio “Darbas” redakci
joje darbuotę, darbą lietuviš
koje spaudoje — tą ilgą 
epochą, kurią pažangūs 
Amerikos lietuviai taip neiš
skiriamai mato su Antano 
Bimbos gyvenimu ....

Atsiminimai parašyti labai 
atviriame, nuoširdžiame sti
liuje, parašyti, kaip mes ir 
tikėtumės iš Bimbos, iš ko
vingo, politiniai budraus taš- 
karegio. Bet tuo pačiu laiku 
autorius nevengia asmeniško 
sentimento, emocinių išraiš
kų. . .

Štai pirmas paragrafas:
“Gimiau 1894 metų sausio 

22 dieną, galima sakyti, ‘buo
žės’ šeimoje, Viktorijai ir 
Antanui Bimbams, mažame, 
gamtiniai labai gražiame 
Užusienių [Valaikiškiol kai
melyje. Jeigu yra toks daly
kas, kaip gamtiškas rojus 
ant žemės, tai mūsų Užusie- 
niai turėtų stovėti pirmoje 
vietoje.”

Nors Bimba apibūdina sa
vo tėvą kaip turtingą ūkinin
ką, jis tokiu nebuvo gimęs. 
Jaunas, jis buvo bežemis, 
kalvis, dirbęs gretimame 
dvare. Bet jis tapo pusvalai- 
kio savininku, kai vedė tur
tingo ūkininko vienturtę 
dukrą, o dar vėliau jis tapo 
valakininku. Bet iš Bimbos 
atsiminimų atrodo, kad ne
žiūrint jų ekonominio stovio, 
Bimbų gyvenimas nebuvo 
lengvas: jie nesisamdė ber
nų, žemę apdirbo pati šeimy
na, taipgi dirbo nuo saulėte
kio iki saulėlydžio, be jokio 
poilsio. Vėliau susiformavęs 
Bimbos darbštumo ir atsako- 
mingumo charakteris reiškė
si labai anksti. Jis rašo:

“Pavyzdžiui, kai mano bro
liai ir sesuo Uršulė po pusry
čių atsiguldavo pogulio, man 
neduodavo ramybės mintis, 
jog jie tingi, jog darbas 
nebus atliktas. Arba, va, 
pamatydavau, kad mūsų kai
myno bernas išjojo anksčiau 
arti arba akėti, negu mūsiš
kiai, man pasidarydavo skau
du ir pikta. Man rūpėdavo 
eiti, dirbti, visus pralenkti, 
geriau už visus pasirodyti. 
Tuo tarpu man atrodydavo, 
kad mes esame beveik visa
me kaime atsilikę nuo kaimy
nų: mūsų javai prastesni, 
mūsų arkliai ir galvijai kū- 
desni, mūsų karvės mažiau 
pienelio duoda, mūsų derlius 
nuo laukų vėliau nuimamas, 
mūsų duonutė juodesnė, ru
pesnė ir dirsingesnė . . .

Pirmus išsimokslinimo pra
dus jaunam Antanukui patie
kė jo motina, — tikriausioje 
anuometinės Lietuvos vargo 
mokyklos tradicijoje — moti
na pati jaunutė kas sekma
dienį slaptai mokėsi lietuvių 
kalbos pas Panemunėlio kle
boną lietuvininką Katelę, bet 
vėliau Antano buvo pasiųs
tas į vietinę valdišką (rusų 
kalbos) pradžios mokyklą. Ir 
vėl pasirodė Bimbos discipli
nuotas, ryžtingas charakte
ris. Nors jis pradžioje rusų 
kalbos visai nemokėjo (toje 
apylinkėje kaimuose nei ru
siškai nei lenkiškai niekas

3-IAS PUSLAPIS

nekalbėjo jaunas Antanukas 
pajėgė ne 
ti, bet pe
trijų metų kursus. Jis atsi
minimuose rašo:

“. . . M 
tai, taip 
gal nešim 
kas toje 
kykloje .

Įdomu, 
nizmas r 
lams gimė labai anksti, ten 
pat, pra, 
Bimba ap 
laikė baigimo egzaminus pra
šmatnioji kitos mokyklos sa
lėje “did 
je, prieš 
rusus profesorius ir katalikų 
kunigą. S

“Gal riekas kitas mano 
jaunoje sieloje taip giliai ne
pasėjo ai 
los, kaip 
mas per 
vienu mokiniu, kuris sėdėjo 
kairėje pusėje. Ėmė kunigas 
ir pareikalavo nuo nelaimin
go vaiko 
pranašus!

tik kalbą pramok- 
r dvi žiemas baigė

okiausi taip įtemp- 
pasiryžusiai, kaip 

okė joks kitas vai- 
Panemunėlio mo

kad Bimbos antigo- 
eligijai ir klerika-

džios mokykloje, 
rašo, kaip jų klasė 

miestyje” Rokišky-
kelis uniformuotus

kaitome:

nti-kunigizmo sėk- 
to kunigo pasielgi- 
tuos egzaminus su

įvardinti jam visus

škina Bimba, vaikas
egzaminų neišlaikė, nors nie
kur mo 
nebuvo 
žinoti pr 
Bimbos 
sukalbėtĮ lietuviškai 
mūsų”, 
sugebėjū. Atrodo, kad tai 
galėjo būti paskutinė Bimbos 
malda .

Lietuv 
tikinčių, 
nigijos gražiai atsispindi ki
tame atsitikime. Panemunė
lyje buvo statoma nauja baž-

kyklos programoje 
minėta, kad reikia 
anašų vardus. Paties 
kunigas pareikalavo 

Tėve 
ką jaunasis Antanas 

os žmonių, kad ir 
atsinešimas link ku-

ir Bimbams, kaip ir 
gyventojams iki kau-

Tad, kuomet gauta

prie Panemunėlio ar

ojimo ir džiaugsmin- 
rinko Salus, nes ten

nyčia, 
kitiems
lo įgriso kunigų “ubagavi
mas”.
žinia, kid Užugirių parapijie
čiai gali pasirinkti, ar pri
klausyti
prie Salų parapijos, Bimbai 
be dvej 
gai pas:
bažnytėlė, kad ir maža, dar 
atrodė 
matom 
pilti pir 
naujai 
Praktiš 
kaimiečiai . . .

tvirta —- reiškia, nu- 
oje ateityje neteks 
igus į kunigų rankas 
bažnyčiai statyti.

<i buvo tie Lietuvos 
R.B.

[Bus daugiau 1

S DALIAKALBC
Kai girdžiu

kalbantį giminaitį, 
Atvykusį į svečius iš salos, 
Man suspaudžia širdį,

gelia dantį
Nuo jo sudarkytos

tėvų kalbos.

Prarado jis deimantą 
brangiausią, 
dais dovanojo mama, 
kiai dabar rėžia ausį,

Kurį ka
Jo posal
Neskamba kaip tikroji gama.

ilna žargonų, hibridų,

ota visokiausių ydų,

Juose p
Nepageidaujamų svetimybių,
Prikaiš
Prikergta

nebūdingų savybių.

Įprasta 
Kurią t 
Dabar j

jo pavardė jau ne ta, 
ėvai kūdikėliui davė.
i subjaurota,

šumauta,
į išniekintą drevę.Panaši

Vardas taip pat 
baisiai iškraipytas,

Tėvų duotas— 
nublokštas į šalį.

Iš esmės jis jau 
miškai kitas, 
tą kliaudą ištart gali.Ne visi

Gaila, kad
mūsų giminė tirpsta 

Kitų tautybių
jūros garuose . . .

Laimė, kad
gimtinėj kalba sirpsta, 

Darniai skamba
visuose baruose.
Vandalinas Junevičius
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Kaip bažnyčia daro šventuosius Teka švarios upės

Rellglngl paž|staml pasakojo, 
kad bažnyčioje per pamokslą 
kunigas kalbėjęs apie šventąjį 
Kazimierą. Įdomu smulkiau su
žinoti, kas tas Kazimieras ir 
kodėl jį bažnyčia laiko šven
tuoju?

D. KLIMKEVICIUS 
Kaunas

„Tiesos" redakcija paprašė 
Liatuvoa TSR Mokslų Akademi
jos akademiko Juozo Jurginio 
atsakyti mūsų laikraščio skaity
tojui.

Spausdiname J. Jurginio strai
psnį.

Nors penkioliktas amžius 
tolima praeitis, bet Istorijai 
jis ne paslaptis. Jogailos sū
nus Kazimieras 1440 m. buvo 
paskelbtas Lietuvos didžiuo
ju kunigaikščiu, netrukus 
tapo ir Lenkijos karaliumi. 
Jis turėjo net dvylika vai
kų: šešis berniukus ir šešias 
mergaites. Tarp jų buvo vi
sokių — sveikų ir paliegu
sių. Viena duktė mirė dar 
kūdikystėje. Vyresnysis sū
nus Aleksandras, po tėvo 
mirties užėmęs Lietuvos ir 
Lenkijos'sostus, buvo palie
gęs. nevaldė pusės kūno ir 
anksti mirė. Betgi nelaimin
giausias buvo Kazimieras, 
dar ankstyvoje jaunystėje 
susirgęs džiova, kuri tuomet 
buvo nepagvdoma. Prie šios 
karalaičio nelaimes prisidėjo 
kita — politirbė.

Karalius Kazimieras Jogai
laitis buvo vedęs Elžbietą 
Habsburgietę, turėjusią įpė
dinystės teisių vokiečių im
perijoje, tuomet vadintoje 
Šventąja Romos imperija. 
Kai Čekijos ir Vengrijos sos
tai liko be įpėdinių, Elžbie
ta Habsburgietė vieną sūnų 
— Vladislovą pasiuntė į Če
kiją, kitą — trylikameti Ka
zimierą — j Vengriją. Veng
rai nepriėmė Lenkijos kara
laičio. Didikai karaliumi iš
rinko savo tautietį Motiejų 
Korviną. Lenkijos karaliui ir 
karalienei neliko nieko ki
to, kaip imtis karo žygio. į 
jį įpainiojo ir savo paauglį 
sūnų Kazimierą. Žygis pasi
baigė gėdingu Lenkijos pra
laimėjimu. Ši nesėkmė dar 
labiau pakenkė liguisto ka
raliaus sūnaus Kazimiero 
sveikatai. Jis taip sielvarta
vo, kad kova dėl sosto bai
gėsi nesėkmingai, jog nedrį
so viešai rodytis. Tėvas, no
rėdamas, kad sūnus išsiblaš
kytų, atgautų pusiausvyrą, 
vykdamas j tolimesnes ke
liones, jį visada pasiimdavo 
su savimi- Abu Kazimierai, 
tėvas Ir sūnus, 1475 m. lan
kėsi Vilniuje. Antrą kartą į 
Lietuvą jie buvo atvykę 1479 
metais. Tuomet karalaitis 
Kazimieras Vilniaus pilyje 
išgyveno apie pusantrų me
tų. Kankinamas ligos, jis grį
žo į Lenkiją. Po keleto metų, 
atvykęs į Gardiną, čia ir 
mirė, eidamas 26 metus.

Tokia trumpa žemiškoji 
Kazimiero istorija. Karalaitis 
tiek Lietuvai nusipelnė, kad 
dvejus metus kvėpavo jos 
oru ir mito jos duona.

Dangiškoji karalaičio Ka
zimiero istorija buvo kuria
ma jau po jo mirties, jam 
pačiam nedalyvaujant. Pra
slinkus keturiems mėnesiams 
po sūnaus mirties, tėvas pa
sirūpino, kad Kazimiero mir
ties dieną kasmet Vilniaus 
katedros kapitulos nariai at
laikytų pamaldas už mirusio
jo vėlę. Už tai karalius .ka
pitulos narius dosniai apdo
vanojo. Tai dar nebuvo kas 
nors ypatinga.

Po karaliaus Kazimiero 
mirties Lenkijos ir Lietuvos 
sostą užėmė jo sūnus invali
das Aleksandras. Jis turėjo 
daug asmeninių ir valstybi
nių rūpesčių ir mirusio bro
lio šventumu nesirūpino. O 
štai Žygimantas Senasis, už
ėmęs sostą 1506 m-, ėmėsi 
žygių, kad Kazimieras būtų 
priimtas tarp šventųjų. Pra
šymo pagrindas buvo aiš
kus: karalius sieke, kad baž
nyčia taptų jo sąjungininke 
kovoje prieš konkurentus 
Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje — pravoslavus 
ir bekylančius reformatus.

Kaip žinia, lietuviai pago
nys kaip įmanydami gynėsi 
nuo kalavijuočių ir kryžiuo
čių ugnimi ir kalaviju neša
mos krikščionybės, tačiau 
savo valstybėje krikščionių, 
pravoslavų ir katalikų neper
sekiojo. Romos popiežius, 
daug kartų skelbęs kryžiaus 
karą, prieš pagonis lietuvius, 
labai norėjo, bet negalėjo 
surasti nė vieno kankinio, 
kurį pripažinus šventuoju, 
būtų buvę galima grobikiš
kus kryžiaus žygius prieš 

Lietuvą pridengti tariamo 
krikščionių gynimo skraiste.

Lietuvius pakrikštijus, 
aukštieji pravoslavų ir kata
likų bažnyčios hierarchai 
lenktyniaudami ėmė ieškoti 
kankinių. Pirmasis tokių kan
kinių ,,surado" kronikinin
kas Motiejus Stryjkovskis. 
Jis žinojo, kad Gedimino 
laikais Vilniuje gyveno ir 
raštininkavo pranciškonai. į 
savo kroniką M. Stryjkovs
kis įrašė pasakojimą, kaip, 
Algirdui su vaivada Goštau
tu išvykus ą karą, Vilniaus 
miestiečiai užpuolė pranciš
konų vienuolyną. Septyniems 
vienuoliams jie aikštėje nu
kirtę galvas, o kitus septy
nis, pagavę bėgančius, užve
dę ant Plikojo kalno, priri
šę prie kryžių ir nuleidę že
myn į Nerį, sakydami: „Iš 
vakarų atėjote, tai ir grįžki
te į vakarus, kam niekinat 
mūsų dievus".

Vilniaus vyskupo kapitu
la puolė ieškoti tų tariamų 
kankinių kūnų, bet, jų ne
radusi, Stryjkovskio pasako
jimą apie nužudytus pranciš
konus turėjo pripažipti le
genda.

Veikė ir pravoslavai. Vie
name XVI • a. Maskvos met
raštyje buvo rašyta, kad Al
girdo laikais Vilniaus miesto 
gvventojai pagonys nu
žudė tris dvasininkus pra
voslavus. Sinodas 1529 m. 
paskelbė juos šventaisiais.

Tuo tarpu katalikams vis 
nesisekė surasti „šventojo".

Esant tokiai situacijai, ka
talikų akys ėmė atidžiai ty
rinėti Gediminaičių dinasti
jos atstovus, nes vieną iš 
jų paskelbti šventuoju poli
tine prasme jiems būtų bu
vę ypač paranku. Buvo ap
sistota ties džiova mirusiu 
Kazimieru. Tačiau popiežius 
jo šventuoju skelbti nesku
bėjo. Iš pradžių jis įparei
gojo savo pasiuntinį vysku
pą Fererį vykti į Vilnių ir 
surinkti žinias apie mirusio 
karalaičio gyvenimą. Fereris 
parašė lotyniškai 28 pusla
pių knygelę, kurioje aiškino, 
kad karalaitis buvęs pamal
dus ir skaistus, jis atsisakęs 
žemiškos karaliaus laimės ir 
pasižadėjęs skaisčiausiai dan
gaus mergelei Marijai ir t. t. 
Viduramžių šventųjų gyve
nimo aprašymo stiliumi pa
rašytoje knygelėje išdėstant 
karalaičio Kazimiero biogra
fiją, nebuvo paisoma tiesos, 
iškraipomi faktai. Karališkas 
gyvenimo sąlygas ^turėjusio 
karalaičio Kazimiero niekas 
nekankino, jis mirė sava mir
timi.

Kandidatui j šventuosius 
būtinai reikalingi stebuklai. 
Tad knygelėje rašoma ir 
apie Kazimiero stebuklus, 
tiesa, pomirtinius. Vienas jų 
štai koks. Neva tai 1518 m. 
prie Dauguvos susitelkusi 
Maskvos kariuomenė grasė 
užimti Polocką. Skubėju
siai Polocko ginti Lie
tuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės kariuomenei rei
kėjo persikelti per Daugūvą. 
Karalius Žygimantas Senasis 
meldęsis ir prašęs mirusio 
brolio padėti. Jei šis sutelk
siąs pagalbą, pažadėjęs uo
liai rūpintis jo paskelbimu 
šventuoju. Tada ant balto 
žirgo su baltu apsiaustu pa
sirodęs debesyse karalaitis. 
Jis nusileidęs žemėn ir pir
masis įjojęs į upę. Vanduo 
prasiskyręs, ir kariuomenė 
raita perjojusi giliausią vie
tą, apgynusi Polocką. Įvy
kęs stebuklas, panašus į Bib
lijoje aprašytąjį, kai Mozės 
dėka Izraelio vaikai pabėgo 
nuo egiptiečių.

Istorikų seniai įrodyta, 
kad nei 1518, nei kitais me
tais Žygimantas Senasis ka
ruose su Rusija nedalyvavo. 
Jis ramiausiai laiką leido 
Lenkijoje. Beje, Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštytės ka
riuomenei tais laikais vado
vavo ne katalikas, o pra
voslavas didysis etmonas 
Konstantinas Ostrogiškis.

Vyskupas Fereris, už Ka
zimiero gyvenimo aprašymą 
gausiai apdovanotas, grįžo į 
Romą, o Lietuvoje vyskupai, 
prelatai ir vienuoliai, vieni 
su kitais lenktyniaudami, 
aukštino karalaitį kaip kan
kinį ir stebukladarį.

Popiežius Leonas X, nesu
spėjęs, o gal tiesiog užmir
šęs Kazimierą paskelbti šven
tuoju, mirė. Plačiai paplitęs 
reformacinis judėjimas nau

jam popiežiui ir vyskupams 
paliko nemaža senų rūpesčių, 
ir Kazimiero kandidatūra į 
šventuosius nuėjo į antrą 
planą, buvo pamiršta- Juo 
daugiau nesirūpino nei didy
sis kunigaikštis Žygimantas 
Augustas, Žygimanto Senojo 
sūnus, nei po jo Lietuvą ir 
Lenkiją valdęs vengras Ste
ponas Batoras. Tik kai reli
giniame ir politiniaftie gy
venime įsigalėjo jėzuitai ir 
karaliumi buvo išrinktas šve
das Zigmantas Vaza, vėl bu
vo prisimintas karalaitis Ka
zimieras.

Uolus katalikas, jėzuitų 
auklėtinis Vaza, siekdamas 
įtvirtinti &avo padėtį, šali
ninkams žadėjo sunaikinsiąs 
eretikus reformatus ir pri- 
versiąs pravoslavus paklus
ti Romos popiežiui. Drauge 
su jėzuitais jis kreipėsi į po
piežių Klemensą VIII ir ga
vo jo sutikimą įrašyti kara
laiti Kazimierą į šventuosius. 
Atėjo laikai, kai Lietuvoje 
humanistai, reformatai ir vi
si kiti pažangūs ano meto 
visuomenės veikėjai turėjo 
slėptis.

Taip tik po 120 metų nuo 
karalaičio Kazimiero mirties 
katalikų bažnyčia jį pripaži
no šventuoju.

Visiems savo tautos pra
eitį gerbiantiems žmonėms 
privalu prisiminti, kad to me
to Lietuvos valdovų ir kata
likų bažnyčios pastangos ka
ralaitį Kazimierą pripažinti 
šventuoju yra glaudžiai susi
jusios su politinėmis tenden
cijomis, kova dėl valdžios, 
'siekimu slopinti ir Lietuvoje 
pradėjusius reikštis visoje 
Europoje vykusios anksty
vosios buržuazinės revoliu
cijos aidus. Kur toks judėji
mas buvo nuslopintas, įsi
galėjo feodalinė reakcija, 
vienas po kito būdavo atran
dami šventieji ir stebuklingos 
vietos, deginamos raganos, 
pradėjo degraduoti dvasmė 
kultūra. Taigi karalaitis Ka
zimieras neturėjo nieko 
bendra su tuo, ką jam po 
mirties priskyrė jo asmenybe 
siekę savanaudiškais tikslais 
pasinaudoti Lietuvos valdo
vai ir jėzuitai.

Juozas JURGINIS

PAGARBA PRAEIČIAI, DĖMESYS DABARČIAI
Įvyko LTSR Paminklų apsau

gos ir kraštotyros draugijos ra
jono organizacijos X ataskaitinė- 
rinkiminė konferencija. Pranešė
jas ,,Artojo“ laikraščio redakto
riaus pavaduotojas, draugijos 
rajono skyriaus tarybos pirmi
ninko pavaduotojas A. Dačkevi- 
člus pastebėjo, kad rajono kraš
totyrininkai nuo IX iki X kon
ferencijos atliko kai kurį darbą. 
Per ataskaitinį laikotarpį drau
gijos narių gretos išaugo nuo 
806 iki 875 jos narių.

Kraštotyrinę veiklą lėmė šio 
darbo entuziastai, tai draugijos 
garbės narys VI. Statkevlčlus, 
kraštotyrininkai A. Brazauskas, 
I. Mastelklenė, J. Zybertlenė, K. 
Lovčlkas, T. Gečienė, J. Pamer 
necklenė ir kiti. Jie parengė ne 
vieną kraštotyrinį darbą, kuria 
visuomeninius muziejus. Krašto 
tyrini darbą jau neblogai Išmano 
T. ukslenė, N. Letuklenė, I. 
Raštutienė, 'A. Melžys, A. Me- 
delkls, K. Juknlus ir kiti.

Rajone yra 56 pirminės drau
gijos organizacijos, 3 iš jų at
raminės. Tai — Laukuvos, Upy
nos vidurinių ir Pajūrio 26-oslos 
vidurinės kaimo profesinės tech
nikos mokyklos.

Atliktas kai kuris organizaci
nis darbas: surengti seminarai, 
telkiamos metodinės konsultaci
jos, pirminės draugijos organi
zacijos aprūpintos metodinė me
džiaga. paruoštos 4 parodos. Ne
mažą darbą atliko ir Liaudies 
universitetų paminklų apsaugos 
ir kraštotyros fakultetas.

Rajono kraštotyrininkai 
kraštotyros darbų saugyklą pri

Nuotraukoje: Grupė konferencijos delegatų: [iš kaires į dešinę] Lietuvos TSR 
paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos vyr. konsultantas A. Geštautas, draugijos 
Šilalės skyriaus atsakingoji sekretorė V. Bernickienė, rajono kultūros paminklų 
apsaugos vyr. metodininkė I. Masteikienė, Mišučių aštuonmetės mokyklos mokytojas 
A. Brazauskas, partijos rajono komiteto propagandos ir agitacijos skyriaus vedėja R. 
Linkienė, Upynos visuomeninio kraštotyros muziejaus vadovas K. Lovčikas, Laukuvos 
vidurinės mokyklos moksleivė D. Krenciūtė, Šilalės antrosios vidurinės mokyklos 
mokytojas K. Lidys, Pajūrio vidurines mokyklos mokytoja J. Pamerneckienė, 
komjaunimo rajono komiteto sekretorė S. Pikčiūnaitė, Pajūrio vidurinės mokyklos 
mokytoja T. Gečienė ir Laukuvos vidurinės mokyklos mokytoja J. Žybertienė.

A Ambrozos nuotr.

Ežerų kraštu dažnai vadi- 
narna Lietuva. Kur bepasuk
si — ežerai, ežerėliai, upės ir 
upeliai. Ypač mėlynuoja van
denimis Rytų Lietuva — 
Ignalinos, Švenčionių, Zara
sų apylinkės. Vanduo — di
džiulis, tačiau ne begalinis 
turtas. Lietuvoje labai daug 
daroma jo švarai išsaugoti. 
Ypač tai pastebima pastarai
siais metais, kai užteršimo 
pavojų kelia sparčiai auganti 
pramonė, vis didesnis žemės 
ūkio mechanizavimas. Kad 
būtų išvengta neigiamo šių 
procesų poveikio gamtinei 
aplinkai, respublikos vyriau
sybė priėmė nutarimą dėl 
Baltijos jūros baseino apsau
gos. Jame numatyta, jog jau 
1986 metais Tarybų Lietuvos 
vandens telkiniai visai nebe
bus teršiami.

Vandens apsaugai įgyven
dinti valstybė kasmet skiria 
šimtus milijonų rublių. Da
bar nė viena nauja pramo
nės, žemės ūkio, transporto 
įmonė nepradedama eksploa
tuoti be patikimų vandens 
valymo įrenginių. Pastaruoju 
metu daugėja įmonių, kur 
panaudotas vanduo visai 
neišteka į telkinius — praė
jęs pro specialius filtrus, jis 
vėl grąžinamas į gamybą. 0 
štai iš Vilniaus Plastmasinių 
dirbinių gamyklos vanduo ne 
tik niekur neišbėga, bet ir į 
įmonę ateina ne vamzdžiais 
iš Neries, o . . . tiesiog iš 
debesų. Čia pirmą kartą Ta
rybų Sąjungoje gamybai pa
naudojamas lietaus vanduo. 
Krituliai, per specialius šuli
nius įmonės teritorijoje su
bėgę į požemines saugyklas, 
po to nukreipiami į cechus.

Pramonės įmonės taip pat 
aktyviai prisideda prie savo 
miestų vandens valymo kom
pleksų statybos. Juos dabar 
jau turi ne tik didžiausi 
respublikos pramonės cen
trai, bet ir dauguma nedide
lių miestelių, gyvenviečių. 
Kompleksuose taikomi nau-

statė 12 darbų.
1981 m, laukuvišklal organi

zavo kompleksinę ekspediciją 
Laukuvos kolūkio teritorijai tir
ti. Jos metu užrašyti 293 vieto 
vardžial, paruošti darbai: ,,Lau 
kuvos kolūkio darbo veteranai’, 
,,Laukuvos apylinkės archeolo
giniai radiniai“, „Laukuvos apy
linkės pobūvių -kultūra, šokiai ir 
dainos“ ir t. t.

Šiais metais draugijos cent
ro taryba suorganizavo Jubilieji
nę kraštotyros darbų parodą 
TSRS 60-mečiul. Sllaliečlal pri
statė 6 darbus. Iš Jų net 3 buvo 
įvertinti antrojo laipsnio diplo
mais. Tai kraštotyros veterano 
VI. Statkevlčiaus darbai.

Jau septinti metai apylinkių 
vykdomieji komitetai dalyvauja 
paminklų apsaugos propagandos 
ir apskaitos konkurse. Rajono 
vykdomasis komitetas yra įstei
gęs pereinamąjį prizą.

Jį per ataskaitinį laikotarpį 
du kartus iškovojo Pajūrio apy
linkės vykdomasis komitetas, o 
1982 m. — Laukuvos apylinkės 
vykdomasis komitetas.

Draugijos rajono skyrius yra 
Įsteigęs pereinamąjį prizą už 
paminklų tvarkymą balandžio 
mėnesį. Sį prizą dabar yra iš
kovoję Laukuvos vidurinės mo
kyklos jaunieji kraštotyrininkai. 
Jie ypač gerai prižiūri pažangaus 
Amerikos lietuvio L. Joniko 
gimtinės vietą Apvaršuvoje ir 
Jo kapą Laukuvoje.

Didelį darbą atlieka Upynos 
apylinkės vykdomasis komitetas, 
vietos vidurinės mokyklos 

moksleiviai ir jaunieji kraštoty

jausi mokslo ir technikos pa-
siekimai. Kauno Antano 
Sniečkaus politechnikos in
stituto specialistų sukurtas 
būdas sėkmingai apsaugo 
nuo užteršimo Nevėžį. Su
rastas panaudojimas ir dum
blui, susikaupiančiam valy
mo įrenginiuose. Specialiai 
apdorotas jis tampa gera 
trąša.

Ypač griežti reikalavimai 
keliami Lietuvos pajūriui. 
Klaipėdoje, pavyzdžiui, ati
duoti naudoti papildomi įren
gimai, kurie tapo patikima 
užkarda pramonės įmonių, 
buitinėms atliekoms. Specia
lūs uostamiesčio laivai iš 
plaukiojančių bazių, tralerių 
surenka naftos produktais 
užterštą vandenį, šiukšles, 
kenksmingas žmogaus svei
katai ir jūros gyvūnijai me
džiagas, pristato jas išvaly
mui į krantą. Kiekvieno lai
vo, išplaukiančio į reisą, van
dens apsaugos įrengimai turi 
veikti taip pat patikimai, 
kaip ir navigaciniai prietai
sai. Tai kontroliuoja uosto 
tarnybos. Pajūryje, kaip ir 
prie visų stambiausių respu
blikos upių, ežerų, veikia 
mokslinių tyrimų laboratori
jos. Jų specialistai analizuoja 
užteršimo priežastis, ieško 
naujų, tobulesnių būdų kovai 
su juo.

Didelis dėmesys vandenų 
švarai reikalauja ne tik 
stambių statybų, techninių 
priemonių įgyvendinimo, bet 
ir daug kvalifikuotų darbuo
tojų. Vilniaus V. Kapsuko 
universitete, Kauno A. 
Sniečkaus politechnikos in
stitute, kai kuriuose techni
kumuose ruošiami įrengimų 
eksploatavimo inžinieriai, 
technikai, gamtos apsaugos 
inspektoriai. Jiems sudaro
mos galimybės gilinti žinias 
geriausiose šalies mokslo įs
taigose, susipažinti su užsie
nio mokslininkų pasiekimais 
šioje srityje.

Vytautas Žemaitis

rininkai. Užsakytas ir paruoštas 
transatlantinio lakūno St. Girė
no gimtinės sutvarkymo projek- 
t RS

Per ataskaitinį laikotarpį iš
aiškinta nemažai naujų pamink
lų. Tai Siauduvos kūlgrinda, 
Kaušų (Mlkniškės) senkapis, Pa- 
ragaudžio, Sakių, Jonaičių pil 
kapial ir kt. Kasmet mūsų rajono 
senkapius tiria Istorijos instituto 
archeologai. Sials metais bus pra
dėtas tirti Zvillų senkapis.

Kai kurį darbą nuveikė drau
gijos skyriaus tarybos komisijos 
ir sekcijos. Metodinės komisijos 
nariai perskaitė per 30 paskai
tų. Draugijos rajono skyriaus 
taryba, padedama kalbos sekcijos 
ir rajono liaudies švietimo sky
riaus pristatė LTSR Mokslų Aka
demijos Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutui 1243 vietovar
džius, 1857 asmenvardžius, 600 
pravardžių ir kt.

Pirmuosius žingsnius žengia 
liaudies muzikos sekcija.

Nemažą vaidmenį per ata
skaitinį laikotarpį atliko rajono 
savaitraštis ,,Artojas“. Jame 
kraštotyrinio darbo klausimais 

Išspausdinta per 120 straipsnių, 
korespondencijų ir informacijų.

Konferencijoje dalyvavo ir 
kalbėjo partijos rajono komiteto 
propagandos ir agitacijos sky
riaus vedėja R. Linklenė ir 
LTSR Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos vyr. kon 
sultantas A. Geštautas.

Draugijos rajono skyriaus ta
rybos pirmininku išrinktas kul
tūros skyriaus vedėjas S. Juškū- 
nas. „ARTOJO“ Inform.

Akademiniame dramos teatre įvyko jubiliejinis Lietuvos 
TSR liaudies artistės, TSRS ir Lietuvos TSR valstybinių 
premijų laureatės Monikos Mironaitės jubiliejinis vakaras. 
Žiūrovams buvo parodyta Balio Sruogos drama “Kazimie
ras Sapiega”, kuriame Monika Mironaitė atliko Marysen- 
kos vaidmenį.

Po spektaklio įžymiąją aktorę nuoširdžiai pasveikino, 
įteikė gėlių puokštes jos talento gerbėjai.

Lietuvos TSR liaudies artistę Moniką Mironaitę sveikina 
“Tėviškės” draugijos pirmininkas Pranas Petronis.

V. Gulevičiaus nuotrauka

IŠ KAUNO PADANGĖS

Muziejai, Čio Cio San . . .
Viena Kauno ašių, apie 

kurią sukasi įvairūs rengi
niai, susiję su Lietuvos muzi
kos istorija, yra K. Petraus
ko muziejus. Dar 1983 metų 
išvakarėse įvyko tikrai įdo
mus susitikimas su vienu 
kitu dar gyvu pirmosios 
“Traviatos” dalyviu, teatro 
veteranais ir jaunaisiais šios 
operos atlikėjais. Įspūdingai 
ir jautriai kalbėjo veteranas 
LTSR nusipelnęs artistas A. 
Kučingis, prisimindamas lie
tuviškos operos gimimą, sa
vo darbą teatre.

Šiuo metu muziejaus dar
buotojai stengiasi kuo akty
viau prisidėti prie kompozi
toriaus J. Gruodžio 100-jų 
gimimo metinių pažymėjimo. 
Restauruojama kompozito
riaus sodyba, įrengiama eks
pozicija. Čia labai daug pade
da ir garbingo 90 metų am
žiaus sulaukusi J. Gruodžio 
gyvenimo draugė St. Gruo
dienė. Gražiai sutvarkytoje 
aplinkoje numatoma rengti 
koncertus.

Puikių sumanymų yra ir 
kompozitoriaus St. Šimkaus 
sodybos atžvilgiu. Numato
ma viską pagrindinai restau
ruoti, įrengti lauko estradą 
koncertams, muzikos pamo
koms, vakaronėms.

Kaune atsiras dar du muzi
kos propagavimo židiniai.

• • •
Neseniai Lietuvos televizi

ja, spauda pranešė, kad pra
dėjo savo veiklą sportinės 
aviacijos muziejus. Tai buvo 
smalsu, man vien tuo, kad 
savo metu turėjau “pramuš
tą” galvą aviacijai.

Muziejus šiuo metu laikinai 
įsikūręs jaunųjų technikų 
stoties name, Mickevičiaus 
g. Nr. 2. Į naujesnes ir 
erdvesnes patalpas persikels 
kiek vėliau, kai jos šiam 
reikalui bus galutinai užbaig
tos. Kaip pasakojo muziejaus 
darbuotojai, į atidarymą su
sirinko labai daug kauniečių, 
tarp jų ir buvusių Lietuvos 
lakūnų-veteranų, šiaip žmo
nių, besidominčių aviacija. 
Pavaikščioję nuo stendo prie 
stendo susidarom pilną Lie
tuvos aviacijos vaizdą. Štai 
vienoje vietoje matome gar
saus praėjusio amžiaus že
maičių konstruktoriaus A. 
Griškevičiaus “Žemaičio ga- 
ralėkio” brėžinius, namo, ku
riame gyveno šis liaudies ta
lentas, nuotrauką. Kitoje 
vietoje—garsaus feodalinės 
Lietuvos artilerijos žinovo ir 
raketų pradininko K. Simo- 
navičiaus portretą ir jo dar
bo “Didysis artilerijos me
nas” faksimilę. O knyga buvo 
garsi, išversta į keletą Euro
pos kalbų. Toliau vėl mato
me ekspoziciją, skirtą Lietu
vos konstruktoriams J. Dob
kevičiui ir A. Gustaičiui. 
Palubėj kabo išsaugotas A. 
Gustaičio lėktuvėlis “Anbo

1”. Štai Dariaus ir Girėno 
kampelis, kai kurie jų daik
tai.

Daug unikalių ir įdomių 
eksponatų turi muziejus. To
dėl nieko nuostabaus, kad 
visuomenė juo labai domisi.

Neseniai Kauno muzikinio 
teatro solistė LTSR liaudies 
artistė St. Rapalienė pažy
mėjo gražų savo amžiaus 
jubiliejų. Kadangi su šia mū
sų žemaituke teko kurį laiką, 
sykiu dirbti tame pačiame 
teatre, dar dažniau matyti 
scenoje, noriu kai kuriomis 
mintimis pasidalinti su ger
biamais “Laisvės” skaityto
jais apie šią įdomią, nuošir
džią ir šnekią moterį.

St. Rapalienė atvirai sako, 
kad jaučiasi labai laiminga 
pasirinkusi sceną. Ji—laimės 
-kūdikis. Muzikiniame teatre 
kol kas ji tik viena turi tokį 
garbingą vardą, ne kartą 
koncertavusi ir už Tarybų 
Sąjungos ribų, tame skaičiu
je ir Montrealyje “Ekspo 67” 
parodoje—tąkart apie ją ne
mažai rašė tenykštė spauda, 
vadino Kauno teatro prima
dona.

Baigusi muzikos mokslus 
Klaipėdoje ir padainavusi 
vietinėje liaudies operoje, ji 
grynai savarankišką darbą 
pradėję Kaune, dirbdama su 
tokiais 
kaip dirigentas J. 
režisiečiai R. Senkutė ir R. 
Andrejevas. Jie padėjo susi
formuoti kaip menininkei, 
siekti meistriškumo. Norėda
ma būti 
nusia artiste, turėti platų 
amplua, ji neatsisakydavo 
dalyvauji ir operetėse, muzi
kinėse komedijose, sukurda
ma čia 
vaidmenų. Per visą laiką ji į 
savo sąs 
menų. Aišku, jos mylimiau
sias “kddikis
Butterfly G. Puccinio opero
je “Cio Čio San”, kurioje jos 
sopranas pilnai sužėrėjo, iš
ryškėjo vokalinis meistrišku
mas. St 
šiai atmj 
mirką, 
priėjo T 
tas Kip 
pabūčiau 
se, už i 
Kipras t 
tydavo. 
didžiausias atlyginimas 
įdėtą triūsą, pasišventimą 
Šiam vaidmeniui.

Nemažai metų praėjo, ta
čiau kauniškė Cio Čio San 
visą laikft skaisti, graži, žy
dinti.

Norisi skaitytojų vardu pa
linkėti musų mielai žemaitu
kei (taip 
teatre) visokeriopos laimės, 
sėkmės ir dar ne sykį džiu
ginti scenos mėgėjus savo 
gražiu, nuoširdžiu balsu.

V. Gulmanas

žinomais menininkais, 
Indra,

visapusiškai išsilavi-

nemažai įsimintinų

kaitą įsirašė 80 vaid-

buvo ir yra

. Rapalienei labiau- 
intina buvo ta aki- 
<ada po spektaklio 
SRS Liaudies artis
tas Petrauskas, ją 
o ir tarė “Ačiū, Sta- 
Likrą Butterfly”. O 
Uščiai žodžių nemė- 
Tai buvo solistei v uz

ją maloniai vadina
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Quebec
Kreipiuosi į laisviečius

Kai kurių šios kolonijos 
“Laisvės” skaitytojų prenu
meratos baigiasi vasaros 
pradžioje, o vasara jau ne už 
kalnų. Tai malonėkite atsi
naujinti patys, ar įteikti va- 
jininkams, kartu nepamirški
te pridėti ir vasarinės para
mos laikraščiui, kuri labai 
reikalinga, nes viskas bran- 
gėja.

Atžymėjo auksinį jubiliejų
Alekas ir Emilija Jagelavi- 

čiai savo šeimos ir artimiau
sių draugų tarpe labai įspū
dingai specialiame jaunave
džiams ir jubilijantams res

torane atžymėjo savo vedy
binio gyvenimo penkiasde
šimts metų jubiliejų, kurį 
suruošė jų dukrelė.

Jubilijantai plačiai žinomi, 
nes jie moka sugyventi su 
visais tautiečiais, nežiūrint 
jų pažiūrų.

Nuo savęs linkiu šiai lai
mingai porai sulaukti dei
mantinio jubiliejaus.

Pergyveno operaciją

Mary Milienė Royal Victo
ria ligoninėje pergyveno ko
jos operaciją. Ligonė jau 
sugrįžus į namus, stiprėja.

P.

Iš Buenos Aires, Argentinos

Aldona Baltrūnaitė Daunienė, antra iš dešinės, iš Vilniaus, 
viešėjusi pas tetą Emiliją Tūbelytę, lankėsi Lietuvių 
Ratelyje, kur ši nuotrauka padaryta. Čia viešnia susipažino 
su Argentinoje gyvenančiais tėvynainiais.

Dešinėje Veronika Gataveckaitė Giedrienė, iš Vilniaus, 
paviešėjusi devynis mėnesius pas seserį Genovaitę ir svainį 
Joną Laučius, Buenos Aires, Argentinoje, išleistuvėse su 
giminėmis. Ji tarybiniu laivu “Anna Uljanova” išplaukė į 
Leningradą, o iš ten traukiniu važiavo į Vilnių.

Nuotraukos F. Ožinsko

"Vaduotojo" 
dainelė
Turi fermeris fermiuką, 
Laiko kaubojus arkliuką, 
0 “vaduotojas” ponaičių 
Glemža kapšą doleraičių.

Myli bosienė mopsiuką, 
Glosto monkė beždžioniuką 
0 “vaduotojas” Mėlynė 
Peikia savąją gimtinę.

Giria davatkėlės dievą, 
Kad prigriebė pirmą tėvą. 
O man, dievo avinėliui, 
Reikia melstis dolerėliui.

Reikia plušti, prakaituoti, 
Raudoniesiems kailin duoti, 
Kad išardė kumetynus 
Ir įsiveisė gėlynus.

Kad traktoriais dirvas aria, 
Šviežią pieną kaušais geria, 
Kombainais derlių doro ja, 
Naujutėlius plentus kloja.

Kad šaipos iš supervadų, 
Ir negeidžia būt po padu.
Kad nevalgo sočių kūčių 
Ir nebijo davatkučių.

Nors dolerkapšai plonėja, 
Skradžiai sminga mūs idėja, 
Bet kol svajokliai teiks “juką” 
Dar varysime bizniuką.

Vandalinas Junevičius

Kaime
Tolumoj paskendęs baltas, 

baltas kaimas,
Tarpais suvaitoja svirtis 

tarp beržų;—
Aš jame tikėjaus rasti 

savo laimę
Ir tikėjaus rasti dalią 

be skausmų.

Aš jame norėjau rasti 
meilės žiedą

Tyrą, kaip lašelis 
rytmečio rasos,

Visada klausytis, 
kaip mergaitės gieda.

Vakarais sodely 
po darbų dienos.

Čia sukurt norėjau pasaką
gražiausią

Ir uždegti viltį 
auštančios dienos,

Kad keliu į šviesą eitų 
kuo daugiausiai

Ir aukotų darbus 
garbei Lietuvos.

Tolumoj paskendęs 
baltas, baltas kaimas,

Tarpais suvaitoja svirtis 
tarp beržų,

Tik jame suranda
savo tikrą laimę

Širdis nukamuota, 
kai į jį grįžtu . . .

Kęstutis Balčiūnas

KAIP GIMĖ RAMONA SPEKTAKLIS

Šimtas mylių į pietus nuo 
Los Angeles yra 10,805 pėdų 
aukščio San Jacinto kalnas. 
Žiemą jo viršūnė padengta 
sniegu, vasarą kabelių trau
kiančiu tramvajum galima 
pasikelti į jo viršūnę ir pasi
grožėti tolimais apylinkės 
vaizdais. Jo rytinėje pusėje 
išsidėstęs Palm Spring mies
tas ir keli kiti mažesni mies
teliai, kuriuose Holywoodo 
filmų aktoriai ir turtuoliai 
turi pasistatę puošnias vilas. 
Sportauti įruošti 19 golfo 
laukai, prabangi turtuolių 
žaislavietė, kur dažnai vyks
ta golfo žaidimo turnamen- 
tai.

San Jacinto kalno vakari
nės pusės papėdėje plyti 800 
kvadratinių mylių lygus klo
nis, apsuptas mažesnių kal
nu, kalnelių apaugusiais že
mų krūmokščių augmenija, 
iš kurių kyšo didžiuliai akme
nų gūbriai — tartum saugo
dami klonį nuo vėjų ir audrų.

Per šimtmečius čia gyveno 
kelios indėnų gentys, naudo
josi dosnios žemės turtais, 
kol aukso karštligės pagauti, 
turtų ieškotojai 18 šimtmečio 
viduryje iš rytų atplūdo į 
Kaliforniją. Aukso neradę, 
kai kurie ieškojo derlingų 
žemės plotų pasisavinti, atsi
dangino ir į Hemet-San Ja
cinto klonį, kur klestėjo in
dėnų įkurtas Huachippah 
kaimas. Jie sudrumstė indė
nų gyvenimo ramybę.

Laikui bėgant, prieš arti 
šimto metų buvo įkurti He
met ir San Jacinto, dvyniai 
miestai.

Tuo laiku baltųjų ateivių 
“įstatymai” buvo — kumštis 
ir šautuvas. Šiemet vieną 
tokį įvykį paminėjo vietinė 
spauda. Indėnai su ateiviais- 
kolonistais vienoje ganykloje 
ganė arklius. 1883 metais 
kovo 24 diena indėnas Juan 
Diego iš ganyklos parsivedė 
ne savo arklį. Kolonistas 
Samuel Temple, atėjęs prie 
Juan Diego bakūžės, jį nušo
vė. S. Temple teisme aiški
nosi, kad indėnas grasino jį 
peiliu nudurti. Liudininkų 
nebuvo. Nors Diego žmona 
užginčino, kad jos vyras pei
liu negrasino, vistiek nusi
kaltėlis nebuvo nubaustas.

Apie baltaodžių su indė
nais žiaurų elgimąsi pasiekė 
žinios Washingtoną. Tuo me
tu žymi indėnų teisių gynėja, 
rašytoja Helen Hunt Jackson 
atvyko į Kaliforniją žiauraus 
elgesio su indėnais tyrinėti. 
Jos tyrinėjimas nedaug ką 
indėnams padėjo, nes kolo
nistai jau buvo užgrobę in
dėnų žemės plotus, juos iš
stumdami į kalnų pakriaušes 
ar dykumas. Tačiau rašytoja 
Helen H. Jackson sukaupė iš 
baltųjų su indėnais kovų me
džiagą ir 1884 metais parašė 
istorinę novelę “Ramona”. 
Tą novelę parašiusi rašytoja 
po metų mirė.

Rašytoja H. Jackson nove
lėje panaudojo tikrą įvykį, 
Juan Diego nužudymą, jį 
pavadindama Alesandro, o jo 
žmona Ramona, mergaitę in
dėnų kilmės, ispanų šeimoje 
užaugusią.

Laikui bėganti ši novelė 
liko Amerikos literatūros 
klasikinis kūrinys. Po 35 
metų Hemet-San Jacinto 
miestų kultūros veikėjai Ra
mona novelės turinio pagrin
du, Hemet apylinkėje vaiz
duojančio indėnų ir ispanų 
gyvenimą, sukūrė dramą Ra
mona. Tam tikslui suorgani
zavo Ramoną spektaklio 
draugiją ir 1923 m. pirmą 
kartą, vienam tarpukalnio, o 
tarpkelyje natūralios gamtos 
aplinkumoje suvaidino Ra
mona spektakli.

Ramona novele susidomėjo 
ir Holywoodo filmų gaminto
jai. Ta tema 1927 m. Holy- 
woode buvo pagaminta ne- 
kalbinė filmą Ramona. Ra-

VLADAS RAILA

Hemet —San Jacinto Slėnys.

Ramona spektaklio vieta.

Alessandro, Ramona, ir Felipe.

monos vaidmenį atliko mek
sikiete aktorė Dolores Del 
Rio. (Šių metų balandžio 12 
d. Del Rio mirė) o indėno 
Alesandro—W. Baxter.

Filmo populiarumas, matyt 
paskatino filmų gamintojus 
1936 metais pagaminti antrą 
kartą garsinį filmą Ramona. 
Svarbiausias roles atliko Lo
retta Young ir Don Ameche. 
O filme, dainuota daina Ra
mona liko viena iš populia
riausių, plačiai liaudies dai
nuojama dar iki šiol. Ramona 
dainą teko girdėti ir Lietuvo
je išleistoje plokštelėje.

Šiais metais Hemet Ramo
na vaidintojų draugija jau 56 
metai vis tebevaidina Ramo
na spektaklius. Pastatymuo
se dalyvauja 350 žmonių-ak- 
torių ir 10 arklių. Pastatymai 
vyksta balandžio mėnesį per 
tris savaitgalius, po dvi die
nas. Tam tikslui parinkta 
vieta. Akmenuotų kalnų įdu
boje pastatyta ispanų archi
tektūrinio stiliaus hasijenda 
su didele veranda, kurioje 
daugiausia vyksta vaidyba, 
šokiai ir dainos.

Netoli kalno šlaite stūkso 
indėnų primityviška bakūžė
lė. Kitam kalno šlaite įruošta 
6,670 vietų žiūrovams atsi
sėsti.

Tai unikalus ampeteatras, 
vadinamas Ramona Bowl.

Be dainų ir šokių, raitelių 
vaidybos, svarbiausias vai
dybos veiksmas tas indėno 
Alesandro meilės romansas 
su Ramona kol ne susituokia.

Drama baigiasi tragiškai, 
kada atvykę prie Alesandro 
pašiūrės raiti kolonistai jį 
apkaltina arkliavagyste, ir 
nušauna. Nušautas Ale
sandro krinta nuo kalno. Tuo 
metu bent šimtas indėnų 
pusnuogiai apsirengę pasiro
do kalne, užlipę ant akmenų, 
ir prieš tokį žiaurų elgesį, 
išreiškia protestą.

Nors liūdnas, bet nuosta
biai gražus vaizdas, turintis 
gilią reikšmę, indėnų kovos

gestas.
Tas roles be kalbos atlieka 

vidurinių mokyklų mokslei
viai ir Mount San Jacinto 
kolegijos studentai.

Tai gal būt vienintelis toks 
teatras Amerikoje, kur atvi
ram ore vyksta masinė vai
dyba, primenanti filmo juos
ta, atskleidžianti netolimos 
praeities indėnų gyvenimo 
tragediją.

Kasmet per tris savaitga
lius Ramoną spektaklį aplan
ko apie 39,000 žiūrovų. Mies
to parke vyksta dailės, pa
veikslų paroda. Svečiai ap
lanko du nedidelius muzie
jus, kuriuose eksponuoti in
dėnų relikai. Tuo metu mies
to valgyklos ir restoranai 
gerai pasipelno. Hemet mies
telis šventiškai pasipuošia 
vėliavomis.

Hemet ir Sun City — 
pensininkų miestai

Kaip visa Kalifornijos isto
rija jauna, taip ir Hemet 
miestas įsikūręs tik 1893 
metais. Miestas negalėjo 
augti, nes buvo stoka van
dens. Kada kalnuose užtven
kė San Jacinto upęf prisipildė 
vandens didžiulis ežeras. 
Ežero vanduo buvo panaudo
tas laukams drėkinti. Su
klestėjo apelsinų, citrinų, ap- 
rikosų ir kitokių vaismedžių 
sodai bei alfalfa, bulvių ir 
svogūnų kultūros. Hemet 
išaugo iki 25,000 gyventojų, 
daugumoj pensininkų, kurie 
gyvena Kalifornijos stiliaus 
namuose ir 62-iuose “Mobil- 
home” parkuose. Įskaitant 
San Jacinto miestą ir klonio 
apylinkę dabar ten yra apie 
60,000 gyventojų.

Čia oras gana sausas, ty
ras, geras senų žmonių svei
katai. Žiemos metu atvyksta 
iš Amerikos šiaurinių valsti
jų ir Kanados apie 10,000 
pensininkų žiemavoti. Padi
dėja automobilių eisena ir 
prisipildo keliaujančiųjų 
trailerių apsistojimo parkai.

Detroit, Michigan
Klubo susirinkimas

Detroito Lietuvių klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
sekmadienį, balandžio 24 d. 
Kadangi tą dieną laikrodžiai 
buvo pasukti valandą pir
myn, tai į susirinkimą atsi
lankė daug narių pasivėlavę. 
Po susirinkimo buvo skanios 
vaišės. Prie ilgo stalo susėdo 
nariai, padraugaudami vaiši
nosi. Susirinkimas buvo pa
našus banketui. Virtuvėje 
viską paruošė ir patarnavo 
Emma Rye, Antonette Gare
lis, Estelle Smith ir Pat 
Stunskas. Bilietus pietums 
pardavinėjo Tony Vasaris. 
Sueiga panėšėjo didelei šei
mynai.

Sekantis Klubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtąjį 
mėn. sekmadienį, gegužės 22 
d. 10 vai. ryto.

Jaunos moterys
Jaunos moterys (sorority) 

buvo susirinkusios mėnesi
niam susirinkimui balandžio 
21 d. Alice Stacey (Stasiukė- 
no) namuose. Be tarimų, 
dalyvės vėžiui gydyti įstai
gos buvo apdovanotos gra
žiomis sagutėmis, jas pasvei
kinant už jų 20 metų pasidar
bavimą vėžio-cancer founda
tion dovana. Po susirinkimo 
buvo skanios vaišės, kurias 
paruošė šeimininkė Alice 
Stacey, pagelbstint Isabel 
Brazas ir Mary Nienus.

Valgių šventė
Būrys jaunų moterų iš 

viršminėto Klubo dalyvavo 
maisto festivalyje balandžio 
2 d. Hyatt Regency viešbu
tyje, Dearborne. Estelle 
Smith sakė, kad festivalis 
buvo gražus. Bet jame buvo 
tiek daug žmonių, kad lietu
vės—viena nuo kitos pasime
tė. O žmonių buvo nepapras
tai daug, nes įėjimas buvo 
nemokamas, o buvo įvairių 
įvairiausių skanumynų ir vis
kas nemokamai!

Išpardavimas
Detroito LDS nariai dar

buojasi sukelt daugiau pelno 
LDS turnyrui. Neseniai įvy
ko “garažinis išpardavimas” 
pas Berthą ir Tony Rye. 
Išpardavimui darbavosi Es
telle Smith, Antonette Gare
lis, Marie Servall, Albena 
Lyben, Janice Brazas, Karen 
Arndt ir Bertha Rye. Išpar
davimas pavyko, turnyro ko
mitetas gavo gražaus pinigo. 
Tik gaila, kad nebuvo namų 
šeimininko Tony Rye. Jis tuo 
metu turėjo dirbti Fordo 
įstaigoje, ir darbo reikalais 
buvo pasiųstas į Cincinnati, 
Ohio.

Sekasi
Sužinojau, jog Wally Olin 

(Ulinskas) jau atsidarė antrą 
valgyklą-užeigą Flint mieste. 
Pirmajai gerai sekasi, tad 
atidarė ir antrą. Atrodo, kad 
Wally Olin bus didelis biznie
rius, nes jam valgykloje se
kasi. Jo tėveliai-klubiečiai

Trylika mylių nuo Hemet, 
prieš 25 metus žymus namų 
statytojas Del Web, ant svo
gūnų ir bulvių auginamo lau
ko pradėjo statyti pensinin
kams namus, pavadindamas 
Sun City. Šiandien Sun City 
išaugo iki virš 8,000 gyven
tojų, su prekybos centru ir 
bankais ir kitomis įstaigo
mis. Kaip Hemet taip ir Sun 
City gyvena po tuziną lietu
vių pensininkų šeimų. Nedi
delis skaičius, tai nėra nė 
lietuvių draugijų. Tačiau pa
vieniai lietuviai bendrauja 
vieni kitus lankydami. Mes 
kurie esame gimę ir augę 
Lietuvoje, skaitome lietuviš
kąją spauda, per ją atydžiai 
sekame ir Lietuvos gyveni
mą. Emigrantų lietuvių vai
kai, čia gimę ir augę, susi
randa ir priklauso amerikie
čių organizacijoms. Vieni dar 
kalba lietuviškai, kiti vos
savo tėvų kalbą besupranta.

Alįird ir Ann 
“grąndpa” Frank 

is George ir

Olin bei 
Ulinskas, 
visa Ryebro 

šeima yra labai linksmi.
Žudikas

Detroito laikraščiuose ba
landžio 13 d. pranešta, jog 
Toronto, Kanadoj apkaltin
tas 
Hel
žiaus, praleimėjo teismą ir 
bus 
kiet

karo kriminalistas Albert 
mut Rauca, 74 metų am-

grąžintas į Vakarų Vo- 
iją, kur jo laukia teismas 

už užmušimą virš vienuolikos 
stančių žmonių, daugiau- 
žydų, kurie gyveno nazių 
puotoj Lietuvoj.

Mažyčiai baliavoja
Detroito Lietuvių klubo iž- 

nkė Ruby Vegeliūtė Jes- 
sakė, kad balandžio mėn. 

ėjo du balius: balandžio 
d. jos anūkas, Brian 

Robak minėjo savo trijų me
tų gimtadienį, o balandžio 22 

os anūkė Melanie Robak

tūk
' šia
oku

din 
ke, 
tu r
16

d.
paminėjo vienų metų gimta- 
diehį. Mažyčių tėveliai Jean 
ir Ken Robak sukvietė drau
gus
Rul?y Jeske ir visi gražiai 
baili 
kuo
įraš yti į LDS 21 kp.

, vaikučius ir “grandma

avojo. Dabar lauksime, 
met tiedu mažiukai bus

Prifscilla, 
pri

Priešinasi
Ministras Jim Kellermann, 

! m. amžiaus, ir jo žmona 
amžiaus,

ešinasi valdžiai mokėti 
Detroito priemiestyje Mel- 
virdale United Methodist 
bažnyčios Klebonas. Jis atsi
sako pilnai mokėt valdžiai 
mokesčius; jis atima 35 nuo
šimčius iš savo įeigų ir už 

ancą moka. Kellermannai
satyo, kad jie tų 35 nuošimčių 
ne

ba

okės, nes tie pinigai val
os skiriami militariškam 

biudžetui. Jie pareiškė: “mes 
suprantame, jog Jėzus Kris
tus mums davė tokį gyveni
mą, kad mes būtumėm tai
kos pranašėjai, o militaris- 
mas ir nauji ginklai tam 
prieštarauja. Mes jaučiamės, 

mes kaip Amerikos pilie-ka<
čiai turime teisę pateikti 
klausimą kai mūsų mokesčiai 
sunaudojami militariškiems 
reikalams. Ir tai yra “Dievo 
karalystėje liepiamoji nuosa
ka”. Teisėjas mokesčių teis
me įsakė kunigui ir jo žmonai 
užsimokėti $2,606 mokesčių, 
kuriuos jie sulaikė nuo savo

gų ir nubaugė $130.30. Bet 
ligas ir jo žmona vistiek 

atsisako mokėt, ir palieka 
džiai daryt, ką tik ji no-

įei; 
ku

va 
ri ,

Bowleriai
Paskutinė oficialė kėglinin- 

kų pamoka įvyko balandžio 
30 d. Mercury Lanes. Visi 
linksmi, kad jau pasiruošė 
laimėt visą turnyrą prieš iš 

ų miestų svečius. Po pa
mokų vėl visi suvažiavo į 
Detroito Lietuvių klubą ir — 
pasivaišino. Maistą paruošė 

aukojo Minnie ir Chuck 
askai, Ann Maezes ir lona 

Bradley. Skanumynų stalą 
paruošė ir aukojo Aida Li- 
minsky, Dr. Gerald šeima, 
bei Malcolm ir Sharon Petrui 
Wilson. Bilietus išlaimėji- 
mams pardavė Ruth Gugas; 
butelį stiprosios aukojo Tony 
Alfierio, o laimėjo Tony Va
saris. Virtuvėje, kaip visuo
met, darbavosi, o gelbėjo 
Minnie Tvaska ir jos sesutė 
An

kit

ir 
Tv

n Maezes ir nuolatinės 
šeimininkės: Antonette Ga
relis, Emma Rye, Clem Pa- 
toęki ir Annie Balchūnas.

Bowleriai prieš turnyrą 
dar kartą gegužės 13 d. 
vakare susirinks į turnyro 
vietovę — Maple Lanes. Visi 
nori prie naujos vietos pri
prast, kad galėtų visus trofė
jus laimėt. Stefanija

SKAITYKITE
IR REMKITE
“LAISVĘ,”
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AIDO CHORO KONCERTAS
IR BANKETAS

S Amelia Young [ Jeskevičiūtėl Elena Brazauskienė

įvyks sekmadienį, gegužės 15 d.
Laisvės salėje, 

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

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų
Pasibaigus koncertui—banketas

Koncertų atliks Aido Choras ir solistai vadovybė
je mokytojos Mildred Stensler. Auka $10.

Sveikina “Laisvės” Bendrovės 
suvažiavimo dalyvius

Gerbiami Laisviečiai!
Sveikiname šį Bendrovės 

suvažiavimą ir apgailestauja
me, kad negalime jame daly
vauti.

Kadangi šį balandžio mė
nesį yra mūsų tėvo-uošvio, 
Augustino Zmitros 108 gim
tadienis ir jis buvo širdingas 
“Laisvės” patriotas ir skaitė 
“Laisvę” nuo 1911 iki jo 
mirties 1950 m., prisiminda
mi Jį mudu sveikiname 
“Laisvę” su $200.00 auka.

Draugiškai
Bronė ir Walteris Keršuliai i

Brooklyn, N. Y.

Miela Ievute,
Negalėdama Jūsų “Lais

vės” suvažiavimo bankete 
dalyvauti, siunčiu Jums 
$12.00 auką.

Linkiu visiems viso geriau
sio,

Malvina Bručienė
Richmond Hill, N. Y.

☆

SKAITYKITE
IR REMKITE

“LAISVI;”

Aido choro 
prie lėliai

Prieš kelias dienas buvau 
nuėjusi aplankyti Frances 
Maželienę. Draugė Maželie- 
nė jau keli metai negali be 
lazdelės pagalbos pavaikščio
ti, bet šiaip turi gerą atmintį 
ir prisimina laikus, kai daina
vo Aido chore, Leono Eremi- 
no vadovystėje. Frances sa
kė, kad 1914-1916 metais tai 
buvo didelis choras. Esą visi 
buvome jauni, neseniai atvy
kę į JAV. Ereminui rūpėjo, 
kad Aidas gerai sudainuotų. 
Jo pastangomis, vardas 
Aidas iškilo aukštai. Frances 
Maželienė, prisimindama 
tuos laikus, kai ji dainavo 
chore, sulaukusi senyvo am
žiaus ir jau nebeturinti svei
katos apgaili nebegali atvyk
ti į Aido rengiamąjį koncertą, 
paaukojo $10.

Kitą dieną nuvykome į 
Great Neck, L. L aplankyti 
aidietį Mečislovą Hacinkevi- 
čių. Jis jau senokai nesijau
čia, nebenori mašina toliau 
važinėti, tai negali atvykti 
nė į choro pamokas ir paren
gimus. Po žmonos mirties M. 
Hacinkevičius gyvena vie
nas, laiks nuo laiko turi eiti į 
ligoninę patikrinti savo svei
katą. Mečislovas pasakė: 
“nežinau, ar galėsiu atva
žiuoti į Aido koncertą, tai 
sumoku už įžangą $10. Noriu 
save nusibausti, kad negalė
jau dalyvauti “Laisvės” dali
ninkų suvažiavime ir banke
te, tai duodu $25 auką.”

Didelis ačiū už aukas Aidui 
ir “Laisvei”.

Linkiu mieliems bičiuliams 
sustiprėti ir visokiariopos 
sėkmės gyvenime.

N. Ventienė

DRAUGIŠKAI
PRALEISTA POPIETĖ

Lietuvos liaudis palaiko se
nas gražias tradicijas—su
ruošti didelius vestuvinius 
pokylius, krikštynas, vardo 
dienas, vestuvines sukaktis 
ir visokiausias talkas. Šeimi
ninkai prikviečia svečių ir 
gražiai juos pavaišina. Ir 
mes, čia Amerikoje lietuviai 
tas senas lietuvių liaudies 
tradicijas tebepalaikome.

Šeštadienį, balandžio 30 d. 
po Aido choro pamokų ir 
LDS 1-osios ir 13-osios kuo
pų susirinkimų buvo suruoš
tas bendras pasivaišinimas. 
Vaišių paruošimui aidietis 
Juozas Lugauskas, paminė
damas savo gimtadienį, įvy
kusį balandžio 13 d. vaišėms, 
įteikė $30, LDS centro komi
teto veikėjos Anna Yakstis ir 
Amilija Yuskovic taipgi pri
sidėjo. Irena Krivickienė at
nešė prikepusi gardžių pyra
gaičių ir stipriosios išsigerti. 
Prisidėjo ir kitos aidietės: 
Nastė Buknienė, Florence 
Kazakevičiūtė, Tęsė Stočkie- 
nė, Adelė Lupševičienė ir 
Nelė Ventienė, o jai paruošti 
vaišes pagelbėjo Aldona Ra
tinis.

Užkandžiaujant pasveiki
nome kelis jubiliantus su jų 
gimtadieniais: Ireną Krivic- 
kienę, Amiliją Jeskevičiūtę- 
Young, Nastę Buknienę, 
Juozą Lugauską. Padainavo

me ilgiausių metų, visiems 
palinkėjome geros sveikatos, 
visokeriopos sėkmės ir gyve
nime daug laimės.

Taip pat buvo pakalbėta 
apie Aido choro koncerto 
reikalus ir Antano Bimbos 
rengiamo memorialinį atsi
sveikinimą.

Buvo prisiminta ir pakal
bėta apie Gegužės Pirmosios 
tarptautinę darbininkų šven
tę. Irena Krivickienė pami
nėjo, kad tą dieną prieš 
atvykimą, turėjo progą daly
vauti dideliame savo artimų
jų draugų susirinkime tą 
šventę paminėti.

Elena Ješkevičiūtė prisimi
nė, kaip ankstesniaisiais me
tais laisviečiai, aidiečiai LDS 
nariai vykdavome į Gegužės 
Pirmosios demonstracijas. 
Ta darbininkų šventė mums 
Amerikos darbininkams yra 
labai svarbi, nes ji pradėta 
minėti Chicagoje, o dabar 
darbininkų švenčiama visam 
pasauly. Ir jie kovoja už 
taiką, demokratiją ir visų 
tautų draugišką bendradar
biavimą. Prisiminėme ir “Vil
nies” laikraščio dalininkų su
važiavimą, kuris įvyks gegu
žės 15 d.

Amilija Yuskovic parinko 
aukų ir jas pasiųs laikraščiui 
“Vilniai”. P. V.

SVEIKINA
BRANGŪS LAISVIEČIAI,

Sveikinu jūsų Redakciją, administraciją, bei 
visus pažangos darbuotojus ir rėmėjus su Gegužės 
Pirmąja — ir linkiu visiems ir toliau sėkmingai 
darbuotis už visų gerovę. Linkiu visiems stiprios 
sveikatos ir pasaulyje taikos.

JONAS SMALENSKAS
Miami, Fla.

Trumpai
Jungtinės Tautos. — Iz

raelio delegatas Yehuda Z. 
Blum sukritikavo žydų teisės 
studentų laišką, kuriame 
protetuojama dėl Izraelio in
vazijos į Libaną ir reikalauja
ma nutraukti naujų sodybų 
steigimą arabų žemėse. 135 
Harvardo studentai savo 
laišką nusiuntė Izraelio 
premjerui Menachem Begin 
ir Izraelio misijai prie JT.

RICHMOND HILL, NEW YORK

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
MAGGIE YUŠKA JOHN YUŠKA

Mirė Gegužės 29, 1967 Mirė Gegužės 3, 1982

Mylimi tėveliai —mamytė ir tėvas

Juos mylėjau ir gerbiau ir jie visados bus mūsų šir
dyse. Sūnus HENRY YUŠKA

Managua. — Nikaragvos 
užsienio reikalų ministerija 
pranešė, kad JAV 90 proc. 
sumažino iš Nikaragvos per
kamo cukraus kvotą. Tai 
reikštų apie $54 milijonus 
nuostolių Nikaragvai. Ame
rika apie tas sankcijas pa
skelbė beveik tuo pačiu me
tu, kai Nikaragva Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
skundėsi dėl JAV pradėtos 
karinės akcijos, remiant gin
kluotus egzilų užpuolimus iš 
Hondūro.

Paris. — Dvi dienas čia 
konferavo daugiau kaip 100 
finansų, prekybos ir užsienio 
reikalų ministrų iš šalių, su
darančių Europos Ekonomi
nio bendradarbiavimo ir vys
tymo organizaciją. Dalyvavo 
ir JAV Valstybės sekr. 
George Shultz ir iždo sekr. 
Regan. Prancūzijos prez. 
Francois Mitterrand ragino 
organizaciją sušaukti tarp
tautinę konferenciją, kuri 
pertvarkytų pasaulio finansi
nę sistemą.

Chicago. — Apie 10 tūk
stančių motinų su vaikučiais 
vežimėliuose Motinos Dienos 
proga susirinko į aikštę pasi
klausyti prieš branduolinį 
ginklavimąsi kalbančio nau
jojo Chicagos mero Washing- 
tono ir Dr. Spock.

Panašūs mitingai tą dieną 
įvyko ir daugelyje Amerikos 
miestų. Moterų Taikos budė
jimo komitetas demonstravo 
ir prie Baltųjų rūmų Wa
shingtone.

Paskutinis
kvietimas

Al Dupsha

Aido chorui buvo didelis 
darbymetis, gerai išsimokyti 
dainų ir pasiruošti koncertui, 
kuris įvyks šį sekmadienį, 
gegužės 15 d. 2 vai. po pietų 
Laisvės salėje. Mokytoja 
Mildred Stensler stengiasi, 
kad choras gerai sudainuotų, 
kad Aido dainavimu publika 
būtų pasitenkinusi.

Aido choras per daugelį 
metų dainavimu publiką ža
vėdavo, tai ir šių metų kon
certas bus žavingas. Dainuos 
choras ir solistai. Aido solis
tas Viktoras Beckeris, solistė 
Aldona Klimaitė-Devetsco, 
Albert (Daukšys) Dupsha, 
Amilija Ješkevičiūtė-Young 
ir Elena Brazauskienė. Kon
certui vadovaus choro moky
toja Mildred Stensler. Cho
rui ir solistams akompanuos 
patyrusi muzikė Aldona Ži
linskaitė-Anderson.

Po koncerto aidietes pa
ruoš gerus pietus.

Pietaudami turėsime pro
gos su draugais ir pažįsta
mais pasikalbėti ir draugiš
kai praleisime sekmadienio 
popietę. Kviečiame skaitlin
gai dalyvauti.

A. choro valdyba

Istanbul. — Turkijos teis
mas, veikdamas pagal kari
nės padėties įstatymus, nu
baudė kairiojo sparno re
daktorių, 75 m. amžiaus Na
dir Nadi dviem mėnesiais ir 
20 dienų kalėjimo. Jis kalti
namas už savo straipsnį, ku
riame priešinosi valdžios pa
stangoms paimti savo kon- 
trolėn buvusio prez. Atatur- 
ko įkurtąsias autonomines 
kalbos ir literatūros draugi
jas.

SU LIŪDESIU ATSISVEIKINSIM

Šeštadienį, gegužės 21 d., 2 vai. po pietų Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park; N. Y., rengiamas 
memorialinis atsisveikinimas su Amerikos darbininkų 
judėjimo veikėjo, pažangiųjų lietuvių vado ir “Laisvės” 
laikraščio ilgamečio vyriausiojo redaktoriaus Antano Bim
bos palaikais (urna).

Gegužės 22 d. Ilsė Bimbienė Antano Bimbos palaikus 
išveš į jo gimtąjį kraštą—Tarybų Lietuvą.

Šiame išlydėjime kviečiame skaitlingai dalyvauti.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ TARYBA

BRIEFS
The consumption of fatten

ing sweets and bakery pro
ducts is declining — but 
sales of alcoholic beverages 
are soaring.

“Alcoholic beverages un
derwent a marked upswing 
in quantity consumed — 
about 25% in the Northeast 
and West, 55% in the South, 
and 60% in the North Cen
tral, “the report reveals.

* * *
A breakthrough in cancer 

cures may be due this year.

was nominated for an Oscar 
in the documentary-film ca
tegory by the Academy of 
Motion Pictures Arts and 
Sciences.

“Gods of Metal,” co-pro- 
duced by Fathers Roy Bour- 
geis and Paul Newpower, 
was competing against “If 
You Love This Planet,” an 
antinuclear film; “The Klan: 
A Legacy of Hate in Ameri
ca,” a historical overview of 
the Ku Klux Klan; “To Live 
or Let Die,” a study of moral 
and ethical decisions made in

Vęra. Saw “The Moon is 
Down.” It is a good anti-nazi 
film. Ate and talked. She 
seems to be an interesting 

oman. Allies gain 15 miles 
Tunisia.
April 12, 1943
Siurba left for Detroit. He 

is to work there in a defense 
plant.

“Stalemate” on the East
ern front. Hitler and Musso
lini confer.

April 13, 1943
Last night at the meeting 

the question came up, can 
our singers sing “Lietuva 
Tevyne” at the St. George

w 
in

A major omission in the 
Bill of Rights is the right of 
every man and woman to 
economic security, primarily 
the right to a job.

Our nation has fallen into 
a deep, economic depression. 
Our people are suffering the 
hardships and pain of unem
ployment, poverty, hunger, 
evictions and the disasters 
that accompany the loss of 
security and hope for the 
future.

By popular demand, there
fore, Congress must be pre
vailed upon to declare an 
economic state of emergen
cy.

* * *
For the first time in “Os

car” nominations were films 
about nuclear danger.

A film produced by the 
Maryknoll Fathers and 
Brothers of Ossining depict
ing nuclear-disarmament ef
forts in the United States

Washington. — JAV Val
stybės departamentas parei
kalavo, kad Afganistano dip
lomatas Masjedi Hewadmal 
išvyktų iš Amerikos 48 vai. 
laikotarpyje. Tai reakcija į 
Afganistano žygį, išvarant 
JAV ambasados Kabule an
trąjį sekretorių Peter Gra
ham. Jį Afganistano pareigū
nai kaltino pardavinėjus por
nografinę literatūrą, perkan
tis kilimus.

Madrid. — Municipalinių 
rinkimų metų didžiumoje 
miestų ir miestelių absoliučią 
daugumą laimėjo socialistai. 
Tai jiems padės sustiprinti 
savo partiją, kuri atėjo į 
valdžią pernai per visuoti
nius rinkimus. Šis yra jos 
pirmasis laimėjimas po ne
sėkmės, patirtos 1936-1939

neonatal intensive care units 
in hospitals; and “Traveling 
Hopefully,” a portrait of Ro
ger Baldwin, founder of the 
American Civil Rights 
Union.

(This information was sent 
to “Briefs” by Anne Yaks
tis).

* * *
S. Chambers from Brook

lyn, writes:
Brooklyn: The bombing of 

the U. S. Embassy in Beirut 
was deplorable. Israel’s UN 
ambassador, Yehuda Blum, 
stated that “Israel may have 
to stay in Lebanon longer 
than expected.” Could this 
be the excuse they are look
ing for? It is no secret that 
Mossad, Israel’s equivalent 
of the CIA, is perfectly 
capable of having staged the 
bombing and blaming Irani
an radicals.

* * *
From Anthony Bimba’s 

Diary:
April 9, 1943
Last night had a date with

banquet. We advised them 
to sing.

April 17, 1943
City golf links are sup

posed to open today, but it’s 
raining hard.

President Roosevelt on a 
tour again. Now he is in 
Mexico.

Went to Roy’s place, and 
we played chess.

April 26, 1943
Today wrote a letter to 

the friends abroad. Gave my 
opinion about the articles 
and poetry.

April 28, 1943
London and Washington 

seem to be worried about 
the break between USSR 
and Polish government-in 
exile, but openly not doing 
anything to halt the poles.

April 29, 1943
1 billion war loan went 

over the top. Labor demands 
Rqosevelt roll back living 
costs to May 15, 1942. CIO, 
AĖL and Brotherhood united
on the demand. Use

metų pilietiniame kare.




