
— ->»

1-----------------------
LAISVĖ

Entered m second
WEKELY class matter at the

1Q2-O2 Liberty Avė.
Oxone Park, N. Y. 11417 Post Office of Jamai-

Telephone: 641-6887 ca, N. Y., under the

Area Code 212

■

Act of March 3, 1879

PENKTADIENIS, GEGUŽES (MAY) 31, 1974 OZONE PARK, N. Y. 11417

LAISVE—LIBERTY
SAVAITINIS

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje -.............      $10.00
Kitur užsienyje ...................    12.00
Jungtinėse Valstijose ....................  $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų 

--.... ■ -J
PRICE 10c

NO. 22 ★ ★ ★ ★ ★ * ★ ★ ★ ★ ★ METAI 63-IEJI

KRISLAI
Nebėra Vinco Cepulio 
Emma Sliekienė
Turnyras puikiai pavyko 
Israelio keršto žygiai 
Padeda reakcijai

J.GASIŪNAS

Mūsų mielas Vincas Čepu
lis jau pasitraukė iš gyvųjų 
tarpo. Parkinsono liga, kan
kinusi ji per 16 metų, paga
liau Vincą numarino.

Prisimename mūsų Vincą, 
kaip nuo pat jaunystės nuola
tini veikėją pažangiame lie
tuvių judėjime. Be jokio 
atlyginimo jis ilgus metus 
buvo Lietuvių Namo Bendro
vės sekretorius-iždininkas, 
dar ilgiau buvo “Laisvės” 
bendrovės sekretorius. Jis 
aktyvus buvo LLD ir LDS 
veikloje. Tai buvo nepava
duojamas darbuotojas.

Gaila Vinco netekus. Nuo
širdi užuojauta jo žmonai 
Onai ir kitiems artimiesiems. 
Ilgai mes Vinco nepamirši
me.

Prieš keletą savaičių Mia
mi mieste mirė Sliekienė, 
taip pat nuo pat jaunų dienų 
pasižymėjusi mūsų veiklos 
darbuotoja.

Prisimename ją, važinėjan
čią po lietuvių kolonijas su 
prakalbomis, organizaciniais 
reikalais, mūsų spaudos va
juose. Daugiausia ji apšvie- 
tos reikalais aplankė lietuvių 
kolonijų Pittsburgho apylin
kėje. Dažnai rašinėjo “Lais- 

•99 vei .
Taip laipsniškai ir mažėja 

mūsų darbuotojų gretos, o 
likusiems pasidaro sunkes
nės ir atsakingesnės pareigos 
išlaikyti pažangiąsias organi
zacijas ir spaudą.

LDS sekretorė Anne Yakš- 
tis, grįžusi iš Detroito, sako, 
kad LDS Nacionalinis Bow
lingo turnyras stebėtinai ge
rai pavyko. Turnyre dalyva
vo 116 bowlininku ir daug 
stebėtojų. Banketas taip pat 
geriausia pavyko. Dalyvavo 
daugiau ,150 žmonių.

Su bowlingu LDS vardas 
žymiai daugiau išgarsintas 
ypač tarp čiagimių, tarp 
jaunimo. Tikimasi iš to turėti 
gražių pasekmių.

Dabar laikas rimtai ruoštis 
prie LDS Seimo, kuris įvyks 
Pittsburghe rugpiūčio 9 ir 10 
dienomis. Jei kurios kuopos 
dar neišrinko delegatų, turė
tų birželio mėnesį išrinkti. 
Bowlingo turnyras gerai pa
vyko, LDS vajus taipgi gerai 
praėjo, dabar turi gražiai 
praeiti ir LDS Seimas.

Kas gali pateisinti Izraelį, 
keršto sumetimais lėktuvais 
bombarduojantį diena iš die
nos Lebanono teritoriją, de
ginantį miestelius ir gyven
vietes palestiniečių, kurie 
pabėgę ar išvaryti iš Izraelio, 
ten palikę savo žemes, na
mus, turtą?

Nuo bombų ir kulkų šimtai 
nieko nekaltų žmonių žūsta 
arba palieka sužeistais tik 
todėl, kad trys teroristai 
Izraelio miestelyje padarė 
kriminalinį aktą su studen
tais, bandydami išlaisvinti iš 
kalėjimo 23 palestiniečius 
partizanus.

Teisingai Jungtinių Tautų

Taikos jėgų demonstracija 
birželio 12 d. reikalaus
sumažinti karo fondus

Washingtonas. Moterų Ko
votojų už taiką organizacija 
ruošia sostinėje demonstraci
ją birželio 12 d. Demonstraci
ja reikalaus žymiai numažinti 
karo fondus taikos metu, 
nepriimti Nixono administra
cijos militarinį biudžetą.

Kongreso-Senato konfe
rencijoje dabar randasi karo 
reikalams skiriamas biudže
tas. Nixonas nori gauti Pen
tagonui daugiau kaip $91 
bilijoną, naujiems ginklams 
$22.6 bilijono. Taikos metu 
tokios sumos turėtų būt 
žymiai sumažintos.

Demonstracijos rengėjos 
nurodo, kad kiekvienas su
taupytas bilijonas dolerių 
gali suteikti civilinių darbų 
6,476 darbininkams. Už to
kias sumas pinigų būtų gali
ma pastatyti daugiau mokyk
lų, ligoninių ir kitų būtinai 
reikalingų pastatų.

Rengėjos kviečia piliečius 
raginti savo kongresmenus ir 
senatorius balsuoti už žymų 
militarinio biudžeto sumaži
nimą. Didesnis karui pasi
ruošimas gali nepadėti prez. 
Nixonui Maskvoje susitarti 
su Brežnevu ginklų mažinimo 
ir taikos pasaulyje išlaikymo 
klausimais.

Žydai minėjo 
40 metu sukakti

Birobidžano Autonominė 
Žydų sritis Tarybų Sąjungo
je iškilmingai atžymėjo savo 
40 metų sukaktį nuo įsikūri
mo.

Tarybų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mas ta proga suteikė Auto
nominei sričiai Lenino ordiną 
ir Liaudies Draugystės ordi
ną.

Krematorijas taiso 
Čilės kalėjimuose

Chicago. Čia vykusioje de
monstracijoje prieš Čilės fa
šistinį režimą buvo raportuo
ta, kad didesniuose Čilės 
kalėjimuose jau rengiamos 
krematorijos, panašios kaip 
Hitlerio laikais buvo įrengtos 
Vokietijoje.

Demonstrantai reikalavo 
paleisti Čilės politinius kali
nius, pasisakė už paramą 

, antifašistiniam judėjimui.
•

Spokane, Wash. 575 elekt
ros darbininkai užstreikavo 
Water Power kompaniją. 
Reikalauja pakelti algas 75 
centais į valandą.

generalinis sekretorius 
Waldheim pasmerkė tokį te
roristinį Izraelio žygi.

Portugalijoje anarchistinis 
elementas ir Mao sekėjai 
tikrai padeda reakcijai tuo 
metu, kai eina kova už 
liaudiškos demokratijos įs
teigimą. Atrodo, kova eina 
sėkmingai ir gali pasiekti 
laimėjimų.

Čilėje tokie pat elementai, 
iš kairės kovodami prieš 
liaudies valdžią, taip pat 
padėjo fašistiniems militaris- 
tams įsigalėti.

Dešinysis laimėjo 
prezidento vietą

Paryžius Prancūzijos pre
zidento vietą laimėjo nepri
klausomas republikonas Va
lery Giscard d’Estaing, ga
vęs 50.7 proc. balsų. Socialis
tas Franęois Mitterand gavo 
49.3 proc. balsų.

Naujasis prezidentas, iš
rinktas 7 metams, pasakė, 
kad Prancūzijos politikoje 
prasidėjo nauja era, kad jam 
prezidentaujant bus atmainų 
politiniame, ekonominiame ir 
socialiniame gyvenime.

Aliejaus pramonę 
nacionalizuos
Karakas. Venezuelos pre

zidentas Perez paskelbė, kad 
Venezuela nacionalizuos alie
jaus pramonę, nusavins visas 
užsienio aliejaus kompanijas.

Venezuela yra trečioji di
džiausia aliejaus gamyboje ir 
eksportavime šalis. Bet jos 
aliejaus pramonė yra užsie
nio monopolijų kontrolėje. 
Rockefellerių šeima yra 
stambiausi aliejaus savinin
kai.

“Nauja istorinė proga atėjo 
Venezuela!, Lotynų Ameri
kai ir visoms šalims, kurios 
yra aukos didžiųjų valstybių 
ekonominio išnaudojimo”, 
sako prez. Perez. Dabar 
laikas svetimšalių kontrolę ir 
išnaudojimą nusikratyti.

Protestuoja
Urugvajaus policija arešta

vo Kompartijos pirmąjį sek
retorių Rodney Arismendį ir 
laiko kalėjime kartu su dau
geliu komunistų, socialistų ir 
kitų pažangių kovotojų.

Prieš areštus protestai ky
la visame pasaulyje. Reika
lauja paliuosuoti politinius 
kalinius ir baigti terorą prieš 
pažangiuosius kovotojus. 
Jungtinių Valstijų Komunis
tų partija taipgi pasiuntė 
protestą.

David Selden, Amerikos 
Mokytojų Federacijos prezi
dentas, smarkiai kovoja 
prieš rasistiniai nusiteikusį 
New Yorko Mokytojų Fede
racijos prezidentą Albert 
Shanker, kandidatuojantį 
Amerikos Mokytojų Federa
cijos prezidento vietai.

Lisbonas. Portugalijos nu
verstos fašistų valdžios pre
zidentas Thomaz ir premje
ras Caetano pabėgo į Brazili
ją, kur yra fašistų diktatūra.

Tel Avivas. Izraelio sienos 
sargai nušovė 6 ir suėmė 2 
palestiniečius, perėjusius iš 
Lebanono. Jie buvę gerai 
apsiginklavę teroristiniam 
darbui.

New Yorke Chinatown kiniečiai ir kiti Azijos kilmės 
darbininkai demonstruoja prieš rasinę diskriminaciją namų 
statyboje. Jie reikalauja samdyti Azijos kilmės darbininkus 
prie namų statybos kiniečiais apgyventame rajone.

Demokratai ir republikonai 
užgiria Nixono kelione i

Maskvą pasitarimams
Washingtonas. Demokra

tai ir republikonai, kurie 
svarsto Nixono impyčinimą,' 
pasakė, kad Watergate klau
simas neturi sutrukdyti prez. 
Nixono kelionės į Maskvą 
birželio mėn svarbiems pasi
tarimams su TSRS vadu 
Brežnevu.

Prez. Nixonas rimtai ruo
šiasi tai kelionei. Bet jis gerai 
žino, kad Watergate skanda
las žymiai pažemina jo auto
ritetą tiek vidaus reikaluose, 
tiek užsienio diplomatijoje.

Mirė 75 metų amžiaus Duke 
Ellington, pasauliniai pasižy
mėjęs džiazo ir liaudiškos 
muzikos kompozitorius, pia
nistas, orkestro vedėjas.

Boikotavo prezi
dento rinkimus

Santo Domingo. Domini
kos respublikos prezidentas 
J. Balaguer skelbiasi laimė
jęs trečiam terminui rinki
mus, kai 3 kiti kandidatai 
prieš pat rinkimų dieną pa
skelbė, kad jie ištraukia savo 
kandidatūras.

Iš dviejų milijonų regis
truotų piliečių tik pusė mili
jono tedalyvavo rinkimuose, 
o kiti visi rinkimus boikota
vo. Kairiosios jėgo$ buvo 
suvaržytos ir neturėjo savo 
kandidato, todėl skelbė boi
kotą.

Tito - prezidentas 
visam amžiui

Belgradas. Maršalas Tito 
Jugoslavijos federalinėje 
asamblėjoje buvo paskelbtas 
prezidentu visam amžiui. Aš- 
tuonių respublikų ir provinci
jų viršininkai ceremonijose 
dalyvavo.

Prezidentas Tito dabar yra 
82 metų amžiaus, bet atrodo 
tvirtas vyras ir gali preziden
tauti dar nemažai metų.

Mažiau tiki Nixonu
Washingtonas. Luis Harris 

poll skelbia, jog 45 proc, tiki, 
kad Dean nemelavo, tvirtin
damas, kad Nixonas žinojo 
apie Watergate skandalą 
daug anksčiau, 32 proc. 
remia Nixoną, 23 proc. apie 
viską abejoja.

Praga. Pasaulinė Darbo 
Unijų Federacija gavo laišką 
iš Portugalijos naujo prezi
dento Spinolos, kuris sako, 
kad Portugalija persiorgani
zuoja į demokratinę draugiją 
ir darbo unijos jai padeda.

Siuvėjų konvencija
Miami, Fla. Gegužės 31 d. 

čia prasideda International 
Ladies Garment Workers 
unijos 35-oji konvencija, ku
rioje bus nutarta kovoti už 
didesnes algas.

Unijos pensininkai reika
lauja taipgi pakelti pensijas 
nuo $75 iki $100 į mėnesį, 
kadangi pragyvenimas 
smarkiai pakilo.

Sumažinti biudžetą 
15 bilijonų dolerių

Washingtonas. Biudžeto 
pirmenybės projekto komite
tas, atstovaująs milijonus 
piliečių ir daugelį visuomeni
nių organizacijų, ragina 
Kongresą sumažinti Nixono 
administracijos siūlomą Pen
tagonui biudžetą $15 bilijo
nų.

Komiteto pirmininkas 
Warnke sako, kad Nixono 
siūlomas $90 bilijonų biudže
tą Pentagonui yra griežtai, 
priešingas taikos reikalams 
ir draugiškiems Amerikos- 
Tarybų Sąjungos santy
kiams. Tai karo biudžetas. 
Pakanka Pentagonui $75 bili
jonų taikos metu.

Ragina netoleruot 
karo kriminalistų

Washingtopas. Kongres- 
manė E. Holtžman pareiškė, 
kad Imigracijos ir Natūrali
zacijos tarnyba yra suteikusi 
pilietubę 73 žinomiems karo 
kriminalistams ir dabar nie
ko nedaro tuos hitlerininkus 
nupilietinti ir deportuoti.

Ji ragina tuoj imtis griežtų 
žygių prieš nacinius krimina
listus, kurie karo metu yra 
išžudę daug žydų ir kitų 
tautų žmonių.

Darbo konferencija 
prieš vėžio ligas

Geneva. Tarptautinė Dar
bo Organizacija šaukia darbo 
konferenciją birželio 5-6 die
nomis kovai su vėžio ligomis 
pramonėje.

Konferencijoje dalyvaus 
daugelio valstybių atstovai, 
taip pat įvairių pramonių ir 
darbo unijų atstovai. 1

Washingtonas. Kongreso 
vadai priėmė čia atvykusius 
8 Tarybų Sąjungos Aukš
čiausios tarybos (parlamen
to) narius pasitarti su ameri
kiečiais. •

Pekinas. Kinija ir Tarybų 
Sąjunga pasirašė 1974 me
tams prekybos sutartį.

Nežinia, kokios Maskvoje 
pasitarimų pasekmės bus.

Gegužės 25 d. savo kalboje 
Nixonas pabrėžė, kad Ameri
ka jau baigianti pergyventi 
energijos krizę ir pramoninės 
gamybos sumažėjimą. Jis 
tvirtina, kad antrasis šių 
metų pusmetis būsiąs žymiai 
visais atžvilgiais geresnis. 
Paskyrė Kenneth Rush eko
nomikos koordinatorium. 
Nixonas žada sumažinti in
fliaciją. Bet vargiai kas tam 
tiki, nes jis daug kartų buvo 
žadėjęs, bet niekas iš to 
neišėjo.

Republikonų žymus vadas,, 
buvęs prezidentinis kandida
tas, senatorius Barry Gold
water sako, kad labai sunku 
ginti Nixoną Watergate 
skandalo klausimu, kai Nixo
nas nesiskaito nei su Juridi
nio komiteto, nei su specialio 
prokuroro J aworskio reikala
vimais priduoti 64 pasikalbė
jimų juosteles. Tokiu elgesiu 
Nixonas dar daugiau žemina 
savo autoritetą.

Smerkia kurdistų 
reakcionierius

Maskva. Dienraštis “Prav
da” griežtai pasmerkė kur
distų reakcionierius, bandan
čius kelti neramumus liaudiš-
kame Irake.

Kurdistai reakcionieriai 
nepasitenkina Irake autono
minėmis teisėmis jų tautai. 
Jie nori ardyti liaudies Iraką 
ir tuo padėti arabų priešams.

Mokytoja kovoja
Buenos Aires. Daugiau 

kaip 200,000 Argentiųps mo
kytojų buvo paskelbę 24 
valandų generalinį streiką. 
Jie reikalauja pakelti algas 
iki maždaug $200 į mėnesį. 
Dabar jie gauna apie $140 į 
mėnesį. Taipgi jie reikalauja, 
kad unija kontroliuotų pensi
jų fondą.

Unijos vadai taipgi reiškia 
nepasitenkinimą, kad vyriau
sybė bando persekioti ir net 
iš darbo paleisti komunistus 
ir kitus kairiuosius mokyto
jus. Peronistai taip pat skie- 
pina savo ideologiją pradinių 
ir vidurinių mokyklų vadovė
liuose, su kuo mokytojų unija 
visai nesutinka.

♦ ,
Albany, N. Y. Consolida

ted Edison kompanija gavo 
leidimą pakelti elektros kai
nas dar 17 proc.

Detroitas. 12,560 General 
Motors korporacijos darbi
ninkų paskelbė streiką, kai 
nesusitaikyta dėl kontrakto 
atnaujinimo.

ir politinę priešspaudą virši
ninkai. Detroite įvyko šios 
organizacijos konvencija.

Gen. Dajanas kaip 
žmogžudys - Tass

Maskva. Tarybų spaudos 
agentūra Tass rašo, kad 
Izraelio gynybos ministras 
gen. Dajanas, įsakydamas 
jėga užimti mokyklą ir tris 
teroristus nugalėti, pasielgė 
kaip karo kriminalistas Adolf 
Eichmann. Kareivių apšau
domoje mokykloje žuvo 20 
studentų ir trys teroristai.

Tass nurodo, kad Izraelio 
lėktuvais bombardavimas 
palestiniečių stovyklų Leba- 
none taip pat yra žmogžudiš
kas darbas tikslu ‘‘ilgiau 
Izraeliui nelegaliai išlaikyti 
okupuotas arabų žemes”.

Ragino psichiatrus 
kovoti priespaudą

Detroitas. Majoras Young, 
kalbėdamas Amerikos Psi
chiatrų Sąjungos konvencijo
je, ragino psichiatrus prisi
dėti prie bendros kovos prieš 
rasizmą ir priespaudą.

Daugiau kaip 6,000 psichia
trų iš visų 50 valstijų ir 10 
užsienio šalių dalyvavo suva
žiavime.

Marksistų mokykla 
atsidaro birž. 1 d.

Washingtonas. Pirmą kar
tą sostinėje atsidaro marksi
stinė mokykla šeštadienį, 
birželio 1,2327- 18 St. N. W. 
Atidarymo programa prasi
dės 5 vai. popiet.

Mokyklos patalpose bus 
biblioteka-knygynas, taip 
pat ir organizacinės veiklos 
centras.

48,000 metų kaulai
San Diego. Kalifornijos 

universiteto archeologai su
rado žemėje žmonių kaulus 
daugiau kaip 48,000 metų 
senumo.

Jie dabar tvirtina, kad 
Siaurės Amerikoje jau gyve
no žmonės prieš 70,000 ar 
80,000 metų.

Clevelandas. Policija areš
tavo 5 vyrus ir 1 moterį, pas 
kuriuos rado $1 milijono 
vertės narkotikų, tris šautu
vus ir $5,982 pinigais.

•
Washingtonas. Buvęs 

prez. Nixono sekretorius D. 
L. Chapin už melavimą teis
mui apie Watergate skandalu 
gavo nuo 10 iki 30 mėnesių 
kalėjimo.



2-ras puslapis LAISVĖ Penktadienis, Gegužės (May) 31, 1974
■■■■ ■ i ■■ . ■ .i ■ ................................    ■ r —■ —............ .

WEEKLY
FURLI8HED BY THR LITHUANIAN OOOPRRATTVR 

PUBLISHING SOCIETY, INC.
Published weekly (Fridays')

102-4)2 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

established April 5, 1911 ----- ANTHONY BIMBA, Editor

BUBScmtnoN rates:
$9.00 Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 

Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00

United States, per year__ _ !
United States, per 6 months 5.00
Queens Co., per year_____ |10.00
Queens Cp., per six months $5.50 Foreign countries, 6 months, $&50

Lietuva ir visa Tarybų Sąjunga 
visuotinų rinkimų išvakarėse

Kaip žinia, Tarybų Sąjungoje rinkimai į Aukščiausiąją 
Tarybą įvyks birželio 16 dieną. Lietuvos laikraščiai 
paskelbė Komunistų Partijos vadovybes platų kreipimąsi į 
visos šalies piliečius su raginimu dalyvauti balsavimuose ir į 
aukščiausią šalies valdymosi organą išrinkti geriausius, 
patikimiausius ir veikliausius žmones.

Ilgame atsišaukime, tarp kitko, sakoma:
“Susumuojant to, kas padaryta laikotarpiu po ankstesnių 

rinkimų, rezultatus, galima visiškai pagrįstai pasakyti: 
partijos parengtas vidaus politikos kursas, devintojo 
penkmečio planas, suvažiavimo priimta Taikos programa 
sėkmingai įgyvendinami. Partija sužadino didžiules kūrybi
nes mūsų visuomenės jėgas. Įkvėpimo kupinas tarybinių 
žmonių darbas apsivainikavo naujomis pergalėmis visose 
komunizmo statybos srityse.

Šiandien, TSRS Aukščiausiosios Tarybos rinkimų išvaka
rėse, TSKP Centro Komitetas kreipiasi į jus, draugai 
rinkėjai, - darbininkus ir darbininkes, kolūkiečius ir 
kolūkietes, tarybinę inteligentiją. Mūsų partijos politika - 
tai politika, užtikrinanti nuolatinį socialistinės industrijos 
augimą, pastovų žemės ūkio gamybos didėjimą, visų 
liaudies ūkio šakų vystymą. Balsuodami už komunistų ir 
nepartinių bloko kandidatus, jūs tuo pačiu balsuosite už 
tolesnį mūsų socialistinės Tėvynės ekonominės galios 
stiprėjimą!

Draugai rinkėjai! Tarybų Sąjungos piliečiai! Liaudies 
gerovės kilimas - tai aukščiausias tikslas ekonominės 
politikos, kurią vykdo partija, paskelbusi ir praktikoje 
įgyvendinanti šūkį: “Viskas žmogaus vardan, žmogaus 
gerovei! Balsuodami už komunistų ir nepartinių bloko 
kandidatus, jūs tuo pačiu balsuosite už tolesnį liaudies 
gerovės kilimą, kiekvienos šeimos, visų tarybinių žmonių 
gyvenimo gerėjimą.

Draugai rinkėjai! Tarybų šalies piliečiai! Komunistų 
partijos užsienio politika - tai taikos ir tautų draugystės 
politika. Balsuodami už komunistų ir nepartinių bloko 
kandidatus, jūs tuo pačiu balsuosite už tolesnį Tarybų 
Sąjungos ir socialistinės sandraugos pozicijų stiprėjimą 
tarptautinėje arenoje, už taikaus sambūvio principų 
įtvirtinimą skirtingos visuomeninės santvarkos valstybių 
santykiuose, už tvirtą taiką, už tai, kad žmonijai būtų 
pašalintas termobranduolinio karo pavojus!

Brangūs draugai! TSKP Centro Komitetas ragina visus 
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos piliečius rinkimų 
į TSRS Aukščiausiąją Tarybą dieną atiduoti savo balsus už 
komunistų ir nepartinių bloko kandidatus. Jūsų vieningas 
balsavimas vėl ryškiai parodys, kad jūs pritariate partijos 
ir Tarybų valstybės vidaus bei užsienio politikai ir ją 
remiate, kad esate pasiryžę ir ateityje pasiaukojamai kovoti 
už didingų komunizmo statybos planų įgyvendinimą!”

II

Jau ir Indija!
Iš skaitlingosios Indijos sostinės Delhi aną dieną pranešė, 

kad ten tapo įvykdytas sėkmingas branduolinis-atominis 
sprogdinimas. Tai reiškia, kad Indija jau moka ir gali 
pasigaminti branduolinę bombą. Tiesa, Indijos vyriausybė 
“bažijasi”, kad tai padaryta geriausiais sumetimais, 
studijuojant branduolinės energijos išvystymo procesus ir 
kad ji negalvojanti ir nesiruošianti pradėti gaminti 
branduolines bombas. Gal gi dabartinė vyriausybė, Indira 
Gandhi vadovaujama, ir nesiims bombų gamybos. Bet kur 
užtikrinimas, kad ši vyriausybė yra amžina, kad ji nebus 
pakeista kita ir kad kita vyriausybė taipgi nesieks atominio 
apsiginklavimo? Nėra ir negali būti jokio užtikrinimo.

Bet, žinoma, juk absurdas Indiją už tą sprogdinimą 
smerkti arba kritikuoti. Kaipo nepriklausoma šalis ir 
valstybė, ji turi tokią pat teisę gaminti branduolinius 
ginklus ir jais ginkluotis, kokia naudojasi Jungtinės 
Amerikos Valstijos ir Tarybų Sąjunga. Šis Indijos žygis 
ryškiausiai pavaizduoja padidėjusio ir prasiplėtusio bran
duolinio ginklavimosi pavojų. Jeigu nebus kas nors greitai 
padaryta, jeigu Amerika ir kitos kapitalistinės šalys 
nepriims Tarybų Sąjungos siūlymo visuotiniai ir pilnai 
visiems nusiginkluoti, kaip vakare saulė nusileidžia, tai 
tikrai artimiausioje ateityje Indiją paseks kitos šalys ir 
imsis branduolinio ginklavimosi. Ir tada jau bus daug 
sunkiau išvengti pasaulinio branduolinio konflikto, kuris 
visiems reikštų visuotinį sunaikinimą.

Branduolinio ginklo pasigaminimas nebėra jokia paslap
tis. Artimiausioje ateityje net ir mažiausios šalys mokės ir 
pajėgs pasigaminti branduolinių bombų.

Darbas
Už lango - Darbas.
Paprastas, 
Didingas.
Kaip pats žmogus,
Kaip ta tiesa,
Kuria
Gyvenam.
Už lango - Darbas.
Dirba rankos.

širdis ir protas.
Ir viltis. • .
Už lango Darbas -
Naujas 
Krantas. 
AiSkumas.
Laimė.
Ateitis.

ALFONSAS NAVICKAS

Kas ką rašo ir sako
IŠ JĖZUITO KITO KO 
TIKĖTIS IR NEGALIMA

Chicagos kunigų “Drau
gas” (geg. 20 d.) su dideliu 
pasitenkinimu žiniai iš Wa- 
shingtono uždėjo antraštę: 
“Jėzuitas gina Nixoną”. Ži
nioje sakoma:

“Kun. dr. J. McLaughlin, 
jėzuitas turėjo spaudos kon
ferenciją, kurioje labai sėk
mingai gynė prezidento dori
nę garbę, ryšium su susijau
dinimu, kilusiu jo draugų 
tarpe dėl paskelbtų užrekor- 
duotų juostelių. Teologiškai 
analizuodamas, rado reikalo 
pastebėti, kad manymas, jog 
šie pasikalbėjimai yra nemo
ralūs, yra klaidingas, netei
singas ir turi hipokrizijos 
bruožų. Pasak jo, preziden
tas šiais paskelbimais save 
.apgynė garbingai. Kalbėda
mas apie profaniškus išsireiš
kimus, dr. McLaughlin pas
tebėjo, kad jie neturi jokios 
moralinės prasmės ir yra tik 
paprasta susijaudinimo ir 
karščio išliejimo priemonė. 
Prezidento pastangos sulai
kyti, kad skandalas nesklis- 
tų, yra tik kiekvieno atsakin
go žmogaus rūpestis, skan
dalui pasidarius, stengtis jį 
sukontroliuoti”.

“Draugo” redaktorius, ku
ris, aišku, irgi yra kunigas, 
matyt, jėzuito nuomonei šil
tai pritaria, kitaip jo sapalio
jimų nebūtų spausdinęs pir
majame puslapyje.

IRGI UŽ NUVERTIMĄ 
KAPITALIZMO

Nuo 1939 metų Amerikoje 
(New Yorke) yra leidžiamas 
mėnesinis laikraštukas “The 
Catholic Worker”. Jo leidėja 
ir redaktore yra Dorothy 
Day. Kai kuriais klausimais 
leidinukas laikosi gero, tei
singo, pažangaus nusistaty
mo. Gegužės mėnesio laidoje 
redaktorė suformulavo ir pa
skelbė savo ir savo laikraš
čio, kaip ji sako, “pozicijas”. 
Jos bendrasis tikslas esąs 
įgyvendinti ne tik asmenyje, 
bet ir visuomenėje “Kristaus 
mokymus”.

Leidėja smarkiai kritikuoja 
visą kapitalistinę santvarką. 
Ji tiesiog sako: “Mes visiškai 
atmetame dabartinę sociali
nę santvarką ir propaguoja
me ramios revoliucijos keliu 
įsteigti tokią santvarką, kuri 
geriau atitiktų krikščioniš
koms vertybėms”. Tai pa
siekti būsią galima tiktai 
“tiesiogine veikla kiekvieno 
individualo”, nes “politinės 
priemonės pasirodė nesėk
mingos tokiai visuomenei su
kurti”.

Laikraštukas platinamas 
'visoje šalyje. Metinė pre
numerata tiktai 25 centai.

niekur nėra jokiems kali
niams rojus. Aišku, kad ir 
tas kalėjimus, kuriame ponas 
Kreivėnas atliko bausmę, 
nebuvo ir negalėjo būti jam 
rojumi. Bet norime atkreipti 
dėmesį į vieną sakinį, kuris 
visus lietuviškų reakcininkų 
laikraščių redaktorius, ku
rie visą laiką skelbė ir 
skelbia, kad Sibiras esąs 
pilnas iš Lietuvos ištremtų 
lietuvių, padaro didžiausiais 
melagiais. Pasak “Dirvos” 
korespondento, ponas Krei
vėnas, nusiskųsdajnas, ži
noma, beveik per ašaras 
pareiškęs: “Ką aš ir mes 
iškentėjome, neįmanoma nei 
aprašyti, nei apsakyti. Per 
šešiolika metų nesutikau nė 
vieno lietuvio rusiškajame 
pragare” (D.”, geg. 17 d.).

Per šešiolika metų nesuti
ko ir nematė nė vieno 
lietuvio tarp daugiau kaip du 
ar trys tūkstančiai tremtinių!
GARBĖ IR 
PRIPAŽINIMAS 
LIETUVOS 
MENININKAMS

Vilniaus “Tiesoje” (geg. 18 
d.) skaitome:

“D. BANIONIS- 
KANDIDATAS TSRS 

VALSTYBINEI PREMIJAI 
Lenininių ir TSRS Valsty

binių premijų už literatūrą, 
meną ir architektūrą komite
tas paskelbė kandidatus 1974 
metų TSRS Valstybinėms 
premijoms. Jų tarpe ir “Mos- 
filmo” meninio filmo “Solia
ris” kūrėjai: režisierius A. 
Tarkovskis, operatorius V. 
Jusovas, dailininkas M. Ro- 
madinas, aktorė N. Bondar- 
čiuk bei Panevėžio dramos 
teatro aktorius, Lietuvos 
TSR liaudies artistas Dona
tas Banionis, šiame filme 
sukūręs pagrindinį piloto 
Kriso Kelvino paveikslą.

SANTYKIŲ 
PAGERĖJIMO 
ŽENKLE

Nėra jokia paslaptis, kad 
ilgoką laiką tarp Tarybų 
Sąjungos ir Jugoslavijos san
tykiai nebuvo per geriausi. 
Nors abiems kraštams vado
vauja komunistai, bet tarpe 
jų nebuvo draugiško, 
susikalbėjimo įvairiais 
simais.

Dabargi, pasirodo,
šių kraštų santykiai yra labai 
pakrypę į gerąją pusę. Tai 
matosi ir iš vėliausių įvy
kių. Tik prieš kelias dienas

pilno 
klau-

tarpe

Jugoslavijos prezidentu vėl 
išrinktas senas kovotojas Jo
seph Broz Tito. Ir štai tuoj 
jam Tarybų Sąjungos vyriau
sybė ir Komunistų Partija 
pasiunčia šiltą, draugišką 
sveikinimą su geriausiais lin
kėjimais. Partijos vardu 
Brežnevas, o vyriausybės 
vardu Podgornas savo svei
kinimą baigia:

“Linkime Jums, brangus 
Tito, geros sveikatos ir naujų 
laimėjimų Jūsų vaisingame 
darbe Jugoslavijos tautų la
bui, kad toliau stiprėtų bro
liška TSRS ir JSFR darbo 
žmonių draugystė ir visapu
siškas mūsų partijų bei šalių 
bendradarbiavimas, kad 
stiprėtų taika, socializmas ir 
demokratija”.

TARYBINIŲ ŽMONIŲ 
SVEIKINIMAS 
PORTUGALIJOS 
ŽMONĖMS

Neseniai Tarybų Sąjungos 
Komunistų Partijos Centro 
Komitetas pasiuntė sveikini
mo laišką Portugalijos Ko
munistų Partijos Centro Ko
mitetui, kuriame, tarp kitko, 
sakoma:

“Portugalijos komunistai, 
Portugalijos socialistų parti
jos nariai, visos kairiosios 
demokratinės jėgos šiomis 
dienomis, būdamos budrios, 
supranta, kad Portugalijoje 
dar reikės kovoti prieš fašis
tines jėgas, už tikrai demo
kratinės santvarkos įvedimą 
šalyje.

TSKP CK linki broliškai 
Portugalijos Komunistų par
tijai ir jai draugiškoms jė
goms, demokratinių sluoks
nių atstovams tolesnių laimė
jimų, visiškai likviduojant 
fašizmą Portugalijoje, stipri
nant visų kairiųjų demokrati
nių jėgų veiksmų vienybę 
kovoje už tikrai demokrati
nės santvarkos įvedimą šaly
je, už kolonijinio karo prieš 
Angolos, Mozambiko, Gvinė
jos (BISAU) Respublikos 
tautas nutraukimą, už jų 
apsisprendimo ir nepriklau
somo gyvavimo teisės pripa
žinimu. Toks naujo Portuga
lijos režimo žingsnis būtų 
svarbus indėlis, stiprinant 
taiką visame pasaulyje.

Ištikima proletarinio inter- 
nacionalizmo principui, 
TSKP, kaip ir ankstesniais 
metais, solidari su Portugali
jos Kompartijos kova už 
taiką, demokratiją ir sociali
nę pažangą.

Tegyvuoja Tarybų Sąjun
gos ir Portugalijos tautų 
draugystė!

TARYBŲ LIETUVA 
RUOŠIASI RINKIMAMS

įdomus ir svarbus leidinys

VISUS JUOS
PADARĖ
MELAGIAIS

Smetonininkų laikraštis 
džiaugiasi, kad Clevelandas 
šiomis dienomis susilaukęs 
“didelio”, “garsaus”, jau be- 
beik “šventuoju” tapusio 
“kankinio” Jono Kreivėno, 
kuris, kaip žinia, už nusikal
timus buvo per karo audras 
ištremtas į Sibirą, o dabar 
gyvena Jungtinėse Valstijo
se ir riečia “spyčius” prieš 
komunistus ir tarybinę sant
varką. Aišku, kad jis ir 
atvykęs į Clevelandą dar

Tik šiomis dienomis mus 
pasiekė pernai Vilniuje lietu
vių ir rusų kalbomis išleistas 
veikalas “Partijos Istorijos 
Institutas prie Lietuvos KP 
CK”. Kaip žinia, šis partijos 
institutas šiandien Tarybų 
Lietuvoje yra viena iš svar
biausių ir veikliausių moksli
nių įstaigų. Leidinyje plačiai 
nušviečia jos istorija ir nu
veikti dideli darbą. Knygoje 
daug įdomių nuotraukų. 
Dvejuose jų matome nuo
traukas ir keleto Amerikos 
pažangiųjų lietuvių veikėjų, 
kurie, lankydamiesi Lietuvo
je, turėjo garbės apsilankyti 
Institute ir susitikti su jo 
darbuotojais. Kai 1969 me
tais Lietuvoje lankėsi pirmoji

uždaviniai leidinyje apibūdi
nami taip:

“Partijos istorijos institu
tas prie Lietuvos KP CK - 
Marksizmo-Leninizmo insti
tuto prie TSKP CK Filialas 
yra pagrindinė Komunistų 
partijos mokslinio tyrimo įs
taiga respublikoje. Svarbiau
si šio instituto uždaviniai yra 
kaupti, saugoti ir publikuoti 
Lietuvos Komunistų Partijos' 
veiklos dokumentus, žymių 
jos veikėjų literatūrinį paliki
mą, tyrinėti Lietuvos Komu
nistų partijos, kaip vieno 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos kovinių būrių, istori
ją ir partinio darbo patyrimą, 
parengti ir išleisti lietuvių 
kalba marksizmo-leninizmo

kartą amžinai prakeikė visą
ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Tarybų žemėje socialistinę 
santvarką. Nepamiršo dar 
kartą paraudoti apie išgy
venimus kalėjime. Ponas 
Kreivėnas, žinoma, dar kartą 
nusidžiaugė, kad tik dievo ir 
maldos pagalba stebuklingai 
jis tik “vienui vienas iš 
galbūt daugiau nei du ar trys 
tūkstančiai mano likimo 
draugų” ne tik išliko gyvas, 
bet atsidūrė Clevelande.

Mes jau kartą esame paste
bėję, kad joks kalėjimas

Amerikos lietuvių turistinė
grupė, kai kurie jos dalyviai 
lankėsi ir Partijos institute. 
Vienoje nuotraukoje matome 
R. Mizarą, Joną Gasiūną, R. 
Merkį ir kanadietį Stasį 
Jokubką. 0 kai 1966 metais 
Lietuvoje lankėsi A. Bimba, 
jis turėjo susitikimą su Insti
tuto darbuotojais, tai vienoje 
nuotraukoje matome ir jį. 
Romas Šarmaitis, senas re
voliucionierius, yra ilgametis 
Instituto direktorius.

Partijos Instituto tikslai ir

klasikų veikalus. Tuo pat
metu Partijos istorijos insti
tutas prie LKP CK drauge su 
Marksizmo-leninizmo institu
tu ir vilialais dalyvauja, 
tyrinėjant bendrąsias TSKP 
istorijos ir partines statybos 
problemas, rengian funda
mentalius mokslo darbus”.

Knygoje sužymėti iki šiol 
Partijos Instituto paruošti ir 
išleisti veikalai, kuriuose 
nušviečiama ilga ir garbinga 
Lietuvos darbo liaudies kova 
už laisvę ir naująjį gyvęnimą.

Salietis

Šiais metais baigiasi Tary
bų Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos įgaliojimai. Ryšium 
su tuo Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumas paskelbė 
rinkimus į TSRS Aukščiau
siąją Tarybą šių metų birže
lio 16 dieną.
Tarybų Sąjungos 
valdymosi organai

Prieš pradėdamas kalbėti 
apie Tarybų šalies rinkimų 
sistemą, noriu trumpai papa
sakoti apie Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiąją Tarybą.

Tarybų Sąjunga yra pir
moji žmonijos istorijoje val
stybė, kur valdžia priklauso 
darbo žmonėms. Tarybų Są
jungos sudėtyje dabartiniu 
metu yra 15 lygiateisių są
junginių respublikų. Nė vie
na iš jų kitos atžvilgiu neturi 
jokių privilegijų ar išimtinių 
teisių. Tarybinė federacija 
(sąjunginė valstybė) yra pui
kiausias tvirto bendradarbia
vimo ir broliškos nesavanau
diškos tarpusavio pagalbos 
teikimo visoms joje gyvenan
čioms nacijoms ir tautybėms 
pavyzdys. Išeinant iš to, kad 
Tarybų Sąjunga yra sąjungi
nė valstybė, atitinkamai yra 
sudaromi ir jos aukščiausieji 
valstybinės valdžios organai.

Aukščiausias Tarybų šalies 
valstybinės valdžios organas 
- TSRS Aukščiausioji Taryba 
susideda iš dvejų rūmų - 
Sąjungos Tarybos ir Tauty
bių Tarybos. Sąjungos Tary
ba yra valstybinės valdžios 
organas, atstovaujantis 
bendriems Tarybų Sąjungos 
piliečių interesams, todėl ji 
sudaroma lygaus visų Tary
bų Sąjungos gyventojų atsto- 
vavimo pagrindu. Greta 
bendrų, kiekviena tauta turi 
ir savų interesų. Organas, 
atstovaujantis sąjunginių 
respublikų tautiniams intere
sams, yra Tautybių Taryba. 
Abeji rūmai turi visiškai 
vienodas teises.

Tokia Tarybų valstybės 
aukščiausiojo valstybinės 
valdžios organo struktūra 
(dveji lygiateisiai rūmai) su
daro puikias galimybes įsi
klausyti į visos liaudies po
reikius, laiku suteikti reikia
mą pagalbą, palaikyti visišką 
tarpusavio pasitikėjimą tarp 
socialistinių nacijų.

Pagal Konstituciją

TSRS Konstitucija nurodo, 
kad rinkimai Tarybų Sąjun
goje į visas tarybas, tame 
tarpe ir į Aukščiausiąją Ta
rybą, vyksta visuotinės, ly
gios ir tiesioginės rinkimų 
teisės pagrindu, slaptai bal
suojant. Visi Tarybų Sąjun
gos piliečiai, rinkimų dieną 
sulaukę 18 metų amžiaus, 
nepaisant rasinio ir turtinio 
priklausomumo, lyties, tikė
jimo, mokslo cenzo, sėslumo, 
socialinės kilmės, turtinės 
padėties ir praeities veikimo, 
turi teisę dalyvauti rinki
muose; nedalyvauja tik tie, 
kurie įstatymo nustatyta 
tvarka pripažinti bepročiais.

Tarybų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos abeji rū
mai renkami betarpiškai gy
ventojų, rinkiminėmis apy
gardomis. Rinkikminės apy
gardos rinkimams į Sąjungos 
Tarybą sudaromos visoje Ta
rybų Sąjungos teritorijoje, ir 
kiekviena jų apima vienodą 
gyventojų skaičių - 300 tūk
stančių. Lietuvos teritorijoje 
šių apygardų sudaryta 10.

Rinkimams į Tautybių Ta
rybą kiekvienoje sąjunginė
je respublikoje sudaromos 
32 rinkiminės apygardos, 
autonominėje respublikoje - 
11, autonominėje srityje - 5, 
nacionalinė apygarda kartu 
yra ir rinkiminė apygarda 
rinkimams į Tautybių Tary
bą.

Rinkiminės komisijos 
ir jų pareigos

Svarbus Tarybinės rinki
mų sistemos ypatumas yra 
tas, kad pasiruošiant ir pra
vedant rinkimus, didelis 
vaidmuo priklauso rinkimi
nėms komisijoms, kurios su
daromos iš visuomeninių or
ganizacijų, darbo žmonių ko
lektyvų atstovų. Praktiškai 
jos atlieka visą darbą, susiju
sį su kandidatų į deputatus 
registracija, rinkimų prave- 
dimu, balsų skaičiavimu bei 
balsavimo rezultatų suvedi
mu.

Aiškus socialistinės demo
kratijos pasireiškimo atvejis 
yra kandidatų į deputatus 
pasiūlymas. Sutinkamai su 
rinkimų nuostatais, kandida
tus į deputatus turi teisę 
pasiūlyti visuomeninių orga
nizacijų centriniai, respubli
kiniai, rajoniniai organai, 
taip pat gamyklų ir įstaigų 
darbininkų ir tarnautojų 
bendri susirinkimai, kolū
kiuose - kolūkiečių, tarybi
niuose ūkiuose - darbininkų 
susirinkimai ir pan. Iškeliant 
kandidatus į deputatus, kiek
viena kandidatūra visapusiš
kai aptariama susirinkusių. 
Tuo atveju, kai pasiūlyta 
kandidatūra nepalaikoma, 
svarstymui iškeliama kita 
kandidatūra. TSRS Konsti
tucija ir Rinkimų nuostatai 
suteikia kiekvienam piliečiui 
teisę agituoti už arba prieš 
pasiūlytąją kandidatūrą. 
Tam panaudojama spauda, 
radijas, televizija ir kt.

Demokratiniais pagrindais 
vyksta ir pats balsavimas. 
Rinkimai paprastai rengiami 
ne darbo dieną. Balsuoti 
atvyksta kiekvienas rinkėjas 
asmeniškai į rinkiminės apy
linkės patalpas. Kiekvienas 
rinkėjas laisvai gali pareikšti 
savo valią balsuodamas, vi
siškai užtikrinamas slaptas 
balsavimas.
Lietuvos atstovybė

Šiuo metu tiek visoje šaly
je, tiek ir Lietuvoje vyksta 
pasiruošimas artėjančiams 
rinkimams į Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiąją Tarybą. 
Respublikos darbo žmonės 
iškėlė 42 savo atstovus į 
aukščiausiosios valstybinės 
valdžios organą. 32 deputatai 
atstovaus Tarybų Lietuvai 
Tautybių Taryboje ir 10 - 
Sąjungos Taryboje.

Šalia partijos ir vyriausy
bės vadovų, kandidatais į 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputatus pasūlyti ge
riausi respublikos žmonės, 
kurie savo darbu ir visuome
nine veikla yra išsikovoję 
didelį autoritetų ir pasitikėji
mą. Daugiau kaip pusę kan
didatų į deputatus sudaro 
darbininkai ir kolūkiečiai, 
kas dar kartą ryškiai patvir
tina, kad valdžia Tarybų 
šalyje priklauso darbo žmo
nėms.

Stasys Naujalis 
Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo sekretorius

Tripolis. Libijos premjeras 
Abdel Salam Jailoud, grįžęs 
iš Maskvos, pareiškė, kad 
Tarybų Sąjunga yra tikras 
Libijos draugas. Maskvoje 
buvo pasirašyta tarp abiejų 
šalių draugiškumo sutartis.

•
Washingtonas. Agrikultū

ros departamento ekonomis
tai tvirtina, kad farmerių 
produktų kainų numažinimas 
visai nenumažina maisto kai
nų miestuose.

Maskva. 1973 metais TSRS 
pramonės ir raštinių darbi
ninkams buvo pakelti atlygi
nimai 3.7 proc. žemės ūkio 
darbininkams - 6 proc.
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m. parašyta, “Intrigų moky
kla” (The School for Scan
dal).
Stato ir Tenn. Williams
ir Putiną

PASVEIKINIMO ŽODIS

Teatrai Lietuvoje neturi
sunkumų - jie klesti

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje 

(Pabaiga iš praeito num.)

Kelionė į naujus, puošnius 
rūmus prie Neries

Grįžkime į seną pastatą 
Basanavičiaus gatvėje. Jis, 
kur ligšiol veikė opera su 
baletu, aptriušęs, daug ma
tęs ir todėl džiugu, kad nuo 
šio rudens, gal lapkričio 
mėnesio, šis teatras įsikurs 
naujuose rūmuose tarp Liudo 
Giros ir A. Vienuolio gatvių, 
visai netoli Neries upės tilto. 
Dėl to jau ruošiamasi naujam 
sezonui, rengiamasi naujos 
lietuviškos V. Klovos parašy
tos operos - “Avė, Vita” 
(apie J. Janonį) pastatymui, 
po to seks kelių kitų operų 
atnaujinimai. Viskas, net ir 
dekoracijos tenka daryti iš 
naujo, nes ir scenos (stage) 
dydis - kitoks.

Dėl to paskutinis sezonas 
senajame pastate atrodė 
blankokas, bet ir jame vilnie
čiai su jų svečiais pamatė eilę 
spektaklių su jaunųjų atžaly
nu, nemaža svetimų šalių 
solistų. Reikia manyti, kad 
publikos nestigs ir naujai 
operai, nes juk muzikinis 
jaunimo auklėjimas turės 
nešti vaisius. Savo ruožtu 
Vilnius, turėdamas puošnią 
salę, sutrauks pajėgių, žino
mų solistų ar dirigentų iš 
viso pasaulio.

Vilnius, kaip meno centras, 
turi gerą vardą. Juk ar 
nemalonu, kai pernai Vilnių 
aplankė San Francisco simfo
ninis orkestras ir pasauly 
gerai Comedie Francaise, 
teatras iš Paryžiaus?

Jei kada nors Vilniaus 
teatre pasirodys kiti simfoni
niai orkestrai, o gal ir 
Londono Covent Garden ar 
net Milano La Scala, tai dėl 
to liūdės nebent patys pik
čiausi lietuviai reakcionie
riai. . .

Vilniaus teatras gali
“sumušti” New Yorko MET

Tokiems ansambliams bus 
ne gėda pasirodyti puošnia
me pastate netoli Neries 
tilto. Dar jo neteko matyti, 
bet jau galima pasakyti štai 
ką: šis masyvus pastatas 
kreips visų turistų dėmesį. 
Jis gal nebus toks grakštus, 
bent iš lauko, kaip “Met”, 
tačiau viduje, savo interje
rais, greičiausia, “sumuš” 
New Yorko operą. Ne kartą 
ten lankiausi ir mano atminty 
kasgi liko? Nagi, raudoni 
kilimai - takai koridoriuose, 
puikūs šviestuvai - kandela* 
brai salėje, vieta gerti šam
paną ar kitus gėrimus (po 
pusantro dol. už stiklą. . .), 
.jokios aikštės pasivaikščioti,.

jokių skulptūrų, solistų, bu
vusiųjų, portretai nugrūsti į 
požemius, ties rūbinėmis. O 
Vilniuje, kaip girdėti, viduje 
bus kuo stebėtis, džiaugtis - 
ir Kipro Perausko pamink
las, įvairios puošmenos, 
portretai garbingoje vietoje, 
daug erdvės pasivaikščioti, 
erdvūs bufetai bei rūbinės.

O abu teatrus šis tas ir 
jungs, būtent: abiejų operų 
vidus įruoštas, talkininkau
jant, padedant ar net auko
jant visai eilei kitų šalių - 
New Yorke austrų, švedų, 
prancūzų, vokiečių, o Vilniu
je - suomių, dem. vokiečių 
(akustiniai įrengimai, vieni 
tobuliausių pasauly) ir kt. 
Vilnius ir New Yorkas dar ir 
tuo panašūs, kad abu pasiry
žo, ilgai delsę, ilgai statę, na 
ir pastatė operos rūmus, 
kuriuos negėda parodyti pa
sauliui.

La Mancha ar Arthur Miller - 
lietuviams pažįstami

Vis dar prisimenu puikius 
įspūdžius operoje ar balete 
- po kelis kartus matytus, 
girdėtus “Carmen”, “Aidą”, 
“Madame Butterfly”, “Don 
Carlos”, baletą “Spragtuką” 
(P. Čaikovskio) ir kt.

Bet. . . mums rūpi ir 
dramos teatrai. Juose publi
kos visuomet pilna. Kartoja
mi net ir tie veikalai, kurie 
buvo pastatyti prieš kelerius 
metus ir. . . vis pilnos salės, 
reikia pristatomų kėdžių. 
Štai Vilniuje Arthur Miller 
“Kaina” (The Price) eina jau 
bene trečias sezonas ir kas 
mėnuo kartojama. Tas pats 
ir su “Žmogum iš La Man- 
chos”, neseniai Vilniuje pa
statytu jau 100-jį kartą. 0 
lietuviškoji Vienuolio “Pa
skenduolė” ne tik Vilniuje, 
bet ir kitur, net rajonuose, 
parodyta 500 kartų. Tai 
skaičius, kuris nedarytų gė
dos ir Broadway teatrui. Visi 
Vilniaus teatrai nesivaržo 
tarp savęs, skiriasi savo 
repertuaru, turi savas publi
kas.

Argi dramos teatras gali 
būti laikomas smunkančiu ar 
krizės paliestu, jei į jį 
patekti, Lietuvoje, netaip 
jau lengva - pav. Mykolo 
Sluckio lietuviško gyvenimo 
satyra “Ar tavo šuo nepasiu
tęs? taip sėkminga, mėgiama 
Vilniaus akademiniame dra
mos teatre, kad jau keturi 
mėnesiai po premjeros ir. . . 
salėje nematysi tuščios vie
tos, bilietai išperkami prieš 
savaitę. Panašiai ir su britų 
R. Sheridano komedija, 1777 

/

Ar teatras gali būti laiko
mas nemėgiamu, jei, pavyz
džiui, į Panevėžio teatro 
spektaklius atvažiuoja ištisi 
autobusai ne tik iš Lietuvos 
rajonų, bet ir iš Latvijos, 
Baltarusijos ir kitų respubli
kų? Beje, tas teatras, vado
vaujamas Juozo Miltinio, su
kūrusio darnų ansamblį, šią 
vasarą pakviestas su jo vaidi
nimais gastroliuoti Maskvo
je, o tai reiškia ypatingą 
lietuvių teatro įvertinimą.

Neabejotina - teatrai Lie
tuvoje klesti. Tai matyti ir iš 
Kauno dramos teatro pasta
tymų, pernai parodytos Ib
seno “Noros” ar neseniai* 
amerikiečio Tennessee Wil
liams “A Streetcar Named 
Desire” CGeismų tramvajus). 
Abiejuose vaidino 1973 m. 
pabaigoje JAV viešėjusi Rū
ta Staliliūnaitė, šiuo metu 
laikoma viena stipriausių 
dramos aktore Lietuvoje, 
tinkama Monikos Mironaitės 
įpėdine. Vertas dėmesio mu
zikinis teatras Kaune (jis 
stato operetes, miuziklus, 
net operas), Klaipėdos dra
mos teatras, įspūdingai pa
statęs Šekspyro “Koriolaną” 
ar Šiaulių teatras - Putino 
“Valdovą”.
Teatrinis gyvenimas 
gyvas ir vasarą

Vieno miesto teatro laimė
jimais gali pasinaudoti ir kitų 
miestų žmonės. Gegužės-bir
želio ir aplamai vasaros mė
nesiai, tai teatrų gastrolių 
metas. Gegužės mėnesį vil
niečiai mato paskutiniuosius 
spektaklius operoje ir ji 
išvykta į Klaipėdą. Gegužės 
mėn. vilniečiai savo teatre 
matė geriausius Kauno teat
ro pastatymus, o kauniečiai - 
Vilniaus.Vėliau Vilniuje lan
kosi Panevėžio teatras, ru- 
deniop atvyksta Šiaulių teat
ras. Vasarą teatrai lanko 
rajonus, mažesnius mieste
lius. Taigi, teatro menas 
nesvetimas ir kaimo visuo
menei. Pagaliau, vasarą, 
ypač liepos mėn., Vilniuje 
lankosi neeiliniai teatrai 
iš Leningrado ir kitų miestų. 
Toks teatrinis keitimasis,aiš
ku, naudingas visiems. Ir 
visa tai prieinama už. . . 
centus, ir koks skirtumas, 
kai palygini su 5 ir daugiau 
dol. tikėtais New Yorke.

Kada nors teks atskirai 
parašyti apie Jaunimo teatrą 
- jis mėgiamas jaunimo ir 
sugebėjo suburti stiprias pa
jėgas.

Tie pusantrų metų, mano 
pergyventų Vilniuje, tikėki
te, mieli skaitytojai, tai graži 
puokštė pergyvenimų Lietu
vos teatruose ar su gražiai 
išleista lietuviška knyga ran
koje. Tokios puokštės turėtų 
pavydėti visi, kurie gyvena 
šalyse su smunkančiais teat
rais, su menkomis, skonį 
gadinančiomis, knygomis, su 
pornografija ir smurto garbi
nimu, su. . . vis augančiomis 
kainomis maistui ir kitoms 
gerybėms. Bet tai dar ne 
pilna puokštė - joje dar kitos 
spalvingos gėlės, kaip gyvas 
koncertinis gyvenimas, pla
čios radijo programos, visai 
geros TV programos bei jų 
pasirinkimas, įvairių tautų 
pastatyti ir dažnai meniškai 
vertingi filmai, gausios paro
dos. Bet apie tai - kitą kartą.

Akron, Ohio. Jungtinės 
Gumos Darbininkų unijos 
organas rašo, kad viceprezi
dentas Fordas, kaip kongres
menas, balsavo per 25 metus 
102 kartus prieš darbininkus 
ir tik 7 kartus už darbinin
kus.

PEORIA, ni. 22,000 trak
torių darbininkų nusitarė 
streikuoti.

Sunku patikėti, kad Kotry
nai Petrikienei jau aštuonias- 
dešimt. Prisimenu, prieš tre
jus metus, 1970 m. lapkričio 
pradžioje, su Steponu Večkiu 
aplankėme mieląją Kotryną 
jos namuose. Išvakarėse jau 
buvo sukakę 77-eri. Bet 
reikėjo matyti, su kokiu 
jaunatvišku užsidegimu šo
kosi ji aprodinėti mums savo 
gėlyną. Ji ilgai pasakojo apie 
kiekvieną krūmą, gėlę ir 
augalą, karališkas Elžbietos 
rožes ir sukultūrintą aviety
ną. Apie tai, kaip mananti 
sutvarkyti tą nedidelį žemės 
lopinėlį aplink namus.

Tikriausia, šiemet, kai at
vyks svečiai, Kotryna Petri- 
kienė jau aprodys naujai 
išpuoselėtą, išžiūrėtą savo 
darželį. O tąsyk, klausyda
masis jos, žiūrėdamas į gra
žaus žilumo galvą, stebėjau-
si, iš kur tasai šios garbingo 
amžiaus moters judrumas, 
toji energija. . .

Paskui ilgokai įsišnekom 
apie jos gyvenimą, jos veik
lą, prasidėjusią nuo 1912-tų- 
jų metų. K. Petrikienės 
pasakojimai ir sprendimai 
apie gyvenimą, žmones buvo 
ne tik įdomūs. Iš jų susidarė 
įspūdis apie jos asmenybę - 
tvirtą ir valingą tempera
mentą, nepaprastai energin
gą ir veiklią prigimtį.. Tą 
įspūdį iš susitikimo paskui 
pasitikrinau pagal jos gyve
nimo ir veiklos faktus. Iš 
tiesų, visas K. Petrikienės 
gyvenimas Jungtinėse Ame
rikos Valstijose patvirtina 
susikurtą vaizdą.

Vargu ar vertėtų čia smul
kiau rašyti apie jubiliatės 
nudirbtus darbus. “Laisvės” 
skaitytojams jie žinomi, nes 
K. Petrikienė daugiau kaip 
60 metų veikė ir tebeveikia 
pažangiųjų lietuvių masėse, 
jų akivaizdoje, drauge su 
jais.

Ypač daug ką galėtų su
kakties proga prisiminti K. 
Petrikienės bendražygės mo
terys. Bene daugiausia jėgų, 
triūso, sveikatos ji atidavė 
Amerikos lietuvių moterų 
judėjimui vystytis ir augti. Ji

buvo LMPS veikėjų pirmo
siose gretose, redagavo “Mo
terų balsą”, paskui kiek laiko 
“Darbininkių balsą”. Josios 
raštus pavarde, Darbinin
kės, Žmonos, Skruzdės, Pe
lėdos slapyvardėmis jau be
veik 60 metų skaito pažan
gieji Amerikos lietuviai, 
ypač moterys - darbininkės, 
apie kurių gyvenimą, rūpes
čius ir problemas ji daugiau
sia rašo.

Sunkiu, sudėtingu laiku, 
1958 m., K. Petrikienė, jau 
tada būdama 65-erių metų, 
stojo Lietuvių Literatūros 
Draugijos priešakin. LLD 
pirmininkės pareigose ji su
jaukė ir šios sukakties. O 
priekyje - nauji darbai ir 
rūpesčiai; artėjantis LLD 
60-mečio jubiliejus.

Kai įsižiūri į tokią kupinai 
kupiną K. Petrikienės veiklą,
negali nesistebėti, kaip ji 
įgalėjo visur suspėti ir tiek 
daug nudirbti. Rodosi, jau 
patsai laikas būtų pailsėti ir 
pasirūpinti savimi. Bet ne 
tokia K. Petrikienės prigim
tis. Ji, kaip ir kiti pažangieji 
lietuviai, garbingo amžiaus 
būdami, nepalieka nuošaly 
veiklos, nepasitraukia į ra
mią užuovėją. Prisimena An
tano Bimbos neseniai rašyti 
žodžiai apie JAV pažangiojo 
judėjimo veteranus: “. . . 
Geriausias sveikatai ir gyve
nimui pailginti laidas yra 
rūpinimasis judėjimu, pagal 
išgalę dalyvavimas veikloje”. 
Tuo kilniu rūpesčiu mūsų 
laiko didžiosiomis idėjomis 
persunktas visas K. Petrikie- 
nės gyvenimas. To rūpesčio 
kupina ji sutinka ir 80-ties 
metų sukaktį.

Bronius Raguotis

Nuo Redakcijos: Labai at
siprašome draugę Petrikienę 
ir autorių už tokį šio gražaus 
sveikinimo pavėlavimą at
spausdinti. Tai įvyko dėl 
mūsų neapsižiūrėjimo.

Mūsų mieloji veikėja, kaip 
žinia, savo 80-ąjį gimtadienį 
atšventė praeitais metais. Ir 
šis sveikinimas turėjo tada 
pasirodyti “Laisvėje”.

Kretingos baldų įmonės žaislų cecho kolektyvas gamina 
24 pavadinimų medinius žaislus. Didelė jų dalis siunčiama į 
užsienį - Suomiją, Švediją, Daniją, Italiją, Prancūziją ir 
kitas šalis.

NUOTRAUKOJE: žaislų gamybos cecho meistrė Zinaida 
Beržanskienė [kairėje] ir darbininkė Elena Kniežieąė 
peržiūri eksportui ruošiamus žaislus.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

PLATŪS KELIONIŲ IR
VAIDMENŲ HORIZONTAI

Filmai Belgijoje ir Olandijoje!

Visada 
atminsime

Lietuviškos divizijos kariai 
1943 metų pabaigoje, nežiū
rint sunkios žiemos, narsiai 
kovojo prieš hitlerininkus ir 
išvadavo vis naujus rajonus.

Būdami fronte, gavome 
linksmą naujieną - sulaukėm 
laiškų ir dovanų iš Š. Ameri
kos lietuvių bei kitų tautybių 
gyventojų.

Su džiaugsmo ašoromis 
skaitėm Petro Puodžiaus la
bai nuoširdų laišką, kuriame 
jis baisėjosi hitlerininkų bar
bariškumu, linkėjo mums 
greitai nugalėti priešą, išva
duoti mūsų Tėvynę ir svei
kiems sugrįžti į Lietuvą.

P. Puodžiaus broliški linkė
jimai greitai išsipildė - Tary
binė Armija 1944 metų liepos 
mėnesio 13 d. išvadavo Vil
nių, o vėliau ir visą Tarybų 
Lietuvą.

Š. m. kovo mėnesio “Lais
vės” 9 Nr. perskaičiau liūdną 
žinią apie P. Puodžiaus var- 
gingiausį gyvenimą, jo vieni
šą, visų užmirštą, baisią 
senatvę ir mirtį.

Tebūnie ,Petrui lengva 
svetimoji Š. Amerikos žemė.

Mes, Lietuviškos divizijos 
karo veteranai, visada at
minsime ir su didele pagarba 
minėsime Amerikos, Kana
dos ir kitų šalių lietuvius bei 
kitų tautybių gyventojus, 
suteikusius mums moralinę 
ir materialinę paramą, sun
kioje kovoje prieš hitlerinius 
okupantus.

A. Gučiūnietis

Įvairenybės
Greituosiuose Italijos 

traukiniuose kabo užrašai: 
‘‘Turiste, apsigalvok, ar 
dama nori, kad ją kalbintum. 
Nedaugelis jų tai mėgsta”. 
Italijos kelių valdyba gavo 
tūkstančius laišku, kuriuose 
prašoma nukabinti tuos už
rašus.

Italy režisierius A. Lom
bardis - scenų su laukiniais 
žvėrimis kūrimo specialis
tas. Naujame filme vaidino 
10 tūkstančių žvėrių. Į žur
nalisto klausimą, kokie gro
buonys jam suteikč daugiau
sia rūpesčių, Lombardis at
sake: “Filmo gamybos va
dovas ir režisieriaus padė
jėjai”.

•
Moterišky baty su aukš

tais storais kulnais mada 
kelia daug rūpesčiy ne tik 
ortopedams, bet ir muiti
ninkams. “Kada baigsis ši 
nelaiminga madai” - dejuo
ja Londono aerouosto muiti
nes šefas. Viename kulne 
galima pervežti heroino už 
20 tūkstančių dolerių!”

•
Londono radijo mėgėjas 

užpatentavo šuns būdą su 
garsiakalbiu. Mažu mikro
fonu šuns balsas gali būti 
sustiprinamas dešimterio
pai. Išradėjas užtikrina: 
“Net jeigu jūsų šuo mažas 
pinčeris, jo lojimas prilyg
sta perkūno trenksmui**.

MA ŠK V A. Tarybiniai geo* 
logai surado naujus natūra
laus gazo šaltinius K

Kovo 1-9 dienomis Roter
dame (Olandija) ir Antverpe
ne (Belgija) vyko tradicinis 
tarptautinis festivalis, kuria
me dalyvauti buvo pakviesta 
ir Tarybų Sąjunga. Tarybų 
šalies kino menui atstovavo 
filmai “Tas saldus žodis - 
laisvė!” ir Lošėjas”. Kartu su 
TSRS Kinematografininkų 
sąjungos sekretoriumi, reži
sieriumi Aleksejum Batalovu 
šiame festivalyje pabuvojo ir 
mūsų aktorius Regimantas 
ADOMAITIS.

☆ ☆ ☆
- Gal galėtumėte plačiau 

pasakoti apie šį, mums mažai 
žinomą festivalį.

- Festivalis, rengiamas Ro
terdame ir Antverpene, yra 
organizuojamas šių šalių jau
nimo kultūrinių centrų. Jis 
nėra toks garsus ir oficialus 
kaip, sakysim, Kanų ar Ve
necijos, jame demonstruoja
mi daugiausia jaunų režisie
rių eksperimentiniai filmai, 
dažnai susilaukiantys aud
ringo jaunosios publikos, su
darančios didžiąją žiūrovų 
dalį, pritarimo.

Siame festivalyje nėra įp
rastų prizų, skiriamų režisie
riams, operatoriams, akto
riams. Pagrindinis festivalio 
apdovanojimas - Publikos 
prizas, atitenkantis geriau
siam festivalio filmui. Šį 
kartą jis buvo įteiktas dviem 
juostoms: T. S. - “Tas saldus 
žodis - laisvėĄ ir prancūzų - 
“Temrock”. Reikia pastebėti, 
kad tarybiniai filmai susilau
kė didelio susidomėjimo, 
ypač “Tas saldus žodis - 
laisvė!”. Abu filmai - “Lais
vė” bei “Lošėjas” nupirkti ir 
bus demonstruojami Belgijos 
ir Olandijos kino ekranuose.

- Jūs neseniai baigėte 
filmuotis VDR “Defa” kino 
studijoje. Ką galėtumėte pa
pasakoti apie savo vaidmenį?

' - Filme “Volcas” aš suvaidi
nau pagrindinį, anarchisto 
Volco vaidmenį. Volcas - 
legendarinė asmenybė, VDR 
toks pat populiarus kaip ir 
mūsų Tadas Blinda. Jis buvo 
savotiškas šio amžiaus maiš
tininkas, norėjęs įvykdyti 
revoliuciją savais metodais. 
Kino juostoje laisvai traktuo-’ 

,jami Volco gyvenimo faktai, 
stengiamasi kuo plačiau at
skleisti šio įdomaus, maištin
go žmogaus asmenybę. Dra
maturginė medžiaga labai 
turtinga ir įvairiaspalvė, ir, 
turiu pasakyti, jog tai buvo 
vienas įdomiausių darbų ma
no gyvenime.

- Spauda plačiai komentuo
ja V. Žalakevičiaus telefilmo 
“Avarija” kūrimo darbus. 
Atrodo, filmas jau baigtas?

- “Avarija” jau nufilmuota, 
beliko tik sumontuoti. Šioje 
juostoje aš vaidinu komivoja
žierių, atsitiktinai papuolusį į

absurdišką situaciją: ištiktas 
avarijos, jis užsuka į pirmus 
pasitaikiusius namus, kur 
tampa neįprasto žaidimo da
lyviu. Pasirodo, kad ten 
gyvenantieji leidžia laiką 
teisdami įvairius istorinius 
asmenis. Pakeleivį komivoja
žierių jie irgi nuteisia, įrody
dami, kad jis yra žudikas. V. 
Žalakevičius savaip traktuo
ja romane pasiūlytą situaci
ją, net polemizuoja su F. 
Diurenmatu. Iš visko 
sprendžiant, tai turėtų būti 
įdomus filmas.

- O kuo jūs dabar užimtas?
- Ruošiuosi “Saduto tuto” 

filmavimo darbams. Ant sta
lo guli keli nauji scenarijai, 
deja, mažai įdomūs. Teatre 
laukia trijų spektaklių: C. 
Aitmatovo ir K. Muchame- 
džanovo “Fudzijama”, D. M. 
Singo “Narsuolis iš Vakarų” 
ir F. Diurenmato “Vaidinam 
Strindbergą” premjeros.

Kalbėjosi N. Jonušaitė 
(Iš tarybinės spaudos]

NAUJA REMONTO 
ĮMONĖ

PANEVĖŽYS. Už siauro
jo geležinkelio pylimo bus 
pastatyta įmonė, kuri per 
metus suremontuos taksi 
parkams ir kitoms valsty
binėms įstaigoms bei orga
nizacijoms 1880 automaši
ną, restauruos už pusę mi
lijono rublių atsarginių da
lių. Gamykloje dirbs apie 
600 aukštos kvalifikacijos . 
specialistų.

Gamyklos statybai asig
nuojama beveik 5 milijonai 
rublių. Statyti pradedama 
šiemet, o užbaigti numatoma 
1976 metais.

“Whos streaking?! just can't 
afford clothes at today’s prices” ,
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Amerikietis žurnalistas 
tarybiniame vaikų daržely j e

FELIKSAS BIELIAUSKAS
(Tęsinys iš praeito num.)

Neseniai Tarybų Sąjungoje lankėsi Amerikos žurnalistas 
Joseph North su žmona Augusta. Ta proga abudu buvo 
pakviesti į Norilsko miesto vaikų darželį. Šioje nuotraukoje 
žurnalistas North stovi dešinėje pusėje. Jo žmona trečioji iš 
dešinės. Panašių darželių Lietuvoje ir visoje Tarybų 
Sąjungoje labai daug.

Iš MAN O SENŲ ATSIMINIMŲ

Vilniaus gyventojai miesto 
atkūrimo darbuose pokario

etais

Reikėjo miestą prikelt 
iš numirusiųjų

Pačioms pirmomis dieno
mis, išvalius miestą nuo 
hitlerininkų negausiem tada 
miesto komunistams, atsiku
riančiam tarybinės valdžios 
aparatui, visiems gyviems 
išlikusiems darbo žmonėms 
pirmiausiai reikėjo kibti į 
visų svarbiausius atstatomo
jo darbo barus. Reikėjo 
prikelti iš mirusiųjų miestą, 
kad jis operatyviai galėtų 
įsijungti į vis dar vykusią 
visaliaudinę ir žūtbūtinę 
kovą dėl kuo greitesnio fašis
tinės Vokietijos sutriuškini
mo. “Viskas pergalei, viskas 
frontui” - tai visiems šventas 
buvo šūkis. Ir vilniečiai per
galės reikalui taip pat aukojo 
dienas ir naktis.

Miesto malūnų, kepyklų 
darbininkai jau trečiąją po 
Vilniaus išvadavimo dieną, 
sunkiomis pafrontės sąlygo
mis, pradėjo gaminti miltus 
ir kepti duoną Tarybinės 
armijos daliniams ir begrįž- 
tantiems į savo įmones, 
dažniausiai griuvėsiais pa
verstas, miesto‘darbo žmo
nėms. Liepos 16 dieną pir
mieji darbininkai, per karo 
veiksmus daugiausiai pasi
traukę į užmiestį, grįžo į 
dabartinį Eidukevičiaus var
do odos ir avalinės kombina
tą, o liepos 24-ją jame jau 
buvo pradėta gaminti pro
dukcija, reikalinga Tarybinei 
Armijai ir gyventojams. Lie
pos 28-ją pradėjo veikti 
valstybinė “Neries” lentpiū- 
vė, rugpjūčio 7 dieną - 
“Žiedo” medžio dirbinių fab
rikas, rugpiūčio pabaigoj 
dirbti “Spartos” trikotažo 
fabrikas, “Vaizdo” ir ’’Spin
dulio” spaustuvės.

Maždaug iš 70 stambesnių 
įmonių, kuriose prieš karą 
dirbo daugiau kaip po 25 
darbininkus, rugpiūčio pa
baigoje davė produkciją jau 
daugiau negu pusė įmonių, 
dar 10 įmonių stojo rikiuotėn 
rugsėjo pradžioje.

Nuo griuvėsių iš karto 
buvo valomos tiktai tos vie
tos, kur kliudė gatve prava
žiuoti arba kuo greičiau 
paleisti darban įmonę. Ištisi 
griuvėsių kvartalai dar laukė 
savo eilės. Buvo begalės kitų 
dar skubesnių darbų. Prieš 
akis buvo ruduo, reikėjo 
atstatyti, sutvarkyti mokyk
las, kad būtų normalūs 1944- 
ji-1945-ji mokslo metai. Rei
kėjo organizuoti medicininį 
gyventojų aptarnavimą, 
įrengti būtiniausią parduotu
vių, valgyklų tinklą, kad 

žmonės galėtų savo korteles 
bei talonus apiprekinti. Rei
kėjo kuo skubiau spręsti 
tokius jautrius ir būtinus 
miesto gyvenimo nervus, 
kaip vanduo ir elektros ener
gija. Be to, jeigu vandens 
problemą spręsti, kol buvo 
atstatytas okupantų išsprog
dintas vandentiekis, padėjo 
daug buvusių namų kiemuo
se šulinių su geru geriamuoju 
vandeniu, tai šviesos, elek
tros energijos problema buvo 
dar sunkesnė.
Broliškoji mums 
kitų parama

Šiam sąryšyje norisi ypač 
pabrėžti, kokią didžiulę 
reikšmę turėjo broliška kitų 
tarybinių respublikų, kitų 
šalies miestų parama, vyk
dant Vilniaus atkūrimo dar
bus. Žaliavomis, trūkstamais 
įrengimais, kuru, atsarginė
mis dalimis, reikalingais spe
cialistais - viskuo padėjo 
maskviečiai ir gorkiečiai, ki
tų respublikų darbo žmonės. 
Tarpe kitų įrengimų buvo 
gauti energotraukiniai, iš
skirti dizeliniai agregatai 
elektrai gaminti eilei įmonių, 
ir tai tarnavo kaip pirmosios 
elektros stotys miesto ūkio 
reikalams. Atstatyti žiauriai 
susprogdintą miesto elektri
nę greitu laiku buvo neįma
noma, nors žmonės čia dirbo 
pamainomis beveik visą 
parą.

Sąjunginė vyriausybė, o 
taip pat respublikos partiniai 
organai, Ministrų Taryba iš 
pirmųjų Vilniaus išvadavimo 
dienų didelį dėmesį skyrė 
miesto atstatymui, padėdami 
lėšomis, įrengimais, žaliavo
mis, miesto gyventojų aprū
pinimui būtiniausiomis pre
kėmis, medikamentais.

Lygiai po dviejų mėnesių 
nuo išvadavimo, rugsėjo 13-, 
ją dieną, įvyko Vilniaus 
miesto partinio, ūkinio, 
profsąjunginio, tarybinio ak
tyvo susirinkimas, kuriame 
LKP CK sekretorius drg. N. 
Gridinas pranešime aktyvui 
jau galėjo kalbėti, jog nuo tos 
dienos kai senajame Gedimi
no pilies bokšte vėl suplevė
savo raudonoji vėliava. . . . 
atliktas nemažas darbas: iš 
dalies jau veikia vandentie
kis, atskiros įmonės gauna 
elektros energiją ir t. t.”

Tačiau tai tik atstatomojo 
darbo pradžia, reikia dirbti 
pagal apgalvotai sudarytą 
planą, pritraukiant prie at
statymo darbų pačius miesto 
gyventojus, mobilizuojant 
taip pat visus vietinius resur
sus, kad artimiausiu laiku 

atstatytume Vilnių, padary
tume ji vertu Lietuvos sosti
nės vardo.

Kalbėję diskusijoje kiti 
draugai - nuo geležinkelinin
kų N. Mežujevas, nuo avali- 
ninkų-odininkų V. Kazlaus
kas, nuo poligrafininkų J. 
Sabaliauskas, nuo LKP CK 
E. Bilevičius, nuo Lietuvos 
Profsąjungų Centro Tarybos 
J. Stimburys - visi vieningai 
palaikė pranešėją ir jojo 
iškeltus uždavinius dėl kuo 
greitesnio Vilniaus atstaty
mo.
Rūpėjo sostinė ir ateitis

Reikia pažymėti, jog res
publikos vadovybė rūpinosi 
ne vien bėgamaisiais sostinės 
atstatymo darbais, tačiau ir 
josios vystymosi perspekty
va. LTSR Liaudies Komisarų 
Taryba ir LKP CK savo 
nutarime “Dėl valstybinio 
liaudies ūkio 1945 metų ir 
1945 metų I ketvirčio plano” 
išskiria nemažas lėšas - 560 
tūkst. rublių - tam, kad 
skubiai būtų parengtas gene
ralinis miesto atstatymo pla
nas. Visa tai įkvėpė kiekvie
ną miesto gyventoją kuo 
aktyviau dalyvauti, atstatant 
respublikos sostinę, užgy- 
dant jai padarytas žaizdas.

Judėjime už spartų miesto 
atkūrimą gimė tokia masinio 
dirbančiųjų dalyvavimo at
statomajame darbe forma 
kaip visuomeninės talkos. 
1945 metų pradžioje žemės 
ūkio mašinų gamyklos “Žag
rė” (dabar staklių gamykla 
“Komunaras”), “Spartos” tri
kotažo fabriko, Eidukevi
čiaus odos-avalinės kombina
to ir kai kurių kitų įmonių 
darbininkai ne tiktai parodė 
iniciatyvą organizuoti visuo
menines talkas griuvėsiams 
valyti, o jų vietoje skverams, 
vaikų žaidimo aikštelėms 
įrengti, paruošti darbų fron
tą nevisai sugriautiems pas
tatams atstatyti: kartu jie 
kvietė visus miesto dirban
čiuosius, namų šeimininkes, 
pensininkus, besimokantį 
jaunimą taip pat aktyviai 
jungtis į miesto atstatymo 
talkas.

1945 metų balandžio 17 
dieną įvykusiame miesto dar
bo žmonių aktyvo susirinki
me, apsvarsčiusiame sosti
nės atstatymo klausimus, 
visi gyventojai buvo paragin
ti kuo aktyviausiai palaikyti 
pirmaujančiųjų sostinės at
statymo darbuose patriotinę 
iniciatyvą. Buvo paskelbtas 
pavasarinis miesto tvarkymo 
mėnuo. Visuose kolektyvuo
se, o taip pat namų valdybo
se įvyko susirinkimai. Įmo
nių, įstaigų, mokyklų ir kitų 
kolektyvų darbuotojai įsipa
reigojo per šį laiką kiekvie
nas talkoje dirbti prie miesto 
tvarkymo nemažiau kaip po 
16 valandų, o namų šeiminin
kės, pensininkai po 32 valan
das.
Balandžio 30-eji - 
pergalės diena!

O čia dar atėjo ilgai laukta 
didžiosios Pergalės diena: 
1945-jų balandžio 30-ją virš 
Reichstago Berlyne buvo iš
kelta Raudonoji mūsų Tėvy
nės vėliava; gegužės 2-ją 
dieną pasidavė nelaisvėn su 
savo kariuomene Berlyno 
gynybos vadas generolas 
Veidlingas; gegužės 8-ją pa
sidariusio sau galą Hitlerio 
palikuonys pasirašė besąlygi
nį kapituliacijos aktą. Tai 
buvo naujas galingas stimu
las miesto gyventojams viso
mis jėgomis jungtis dabar 
jau vien taikiam kūrybiniam 
darbui.

Apie tuometines talkas 
kalba kad ir tokie pavyzdžiai. 
1945 metų gegužės 27 dienos 
sekmadieninėje talkoj daly
vavo 20,000 žmonių iš 132 
organizacijų, įstaigų, įmonių. 
Jie dirbo daugiau kaip 30,000 
valandų. Birželio 10 dienos 
talkoje dalyvavo 13,560 dir
bančiųjų, tame tarpe 2,130 
namų šeimininkių arba kaip 

tada jas vadindavome “neor
ganizuotos” visuomenės. Tal
kos metu buvo išleista 46 
kovos lapeliai, į talkininkus ir 
miesto gyventojus per radiją 
kalbėjo 12 talkos dalyvių, po 
darbo buvo surengti trumpi 
mitingai susumuoti rezulta
tams to, kas atlikta.
Šauniosios sekmadienių 
talkos

Lenino rajone tada šimtai 
darbininkų, inteligentų, tar
nautojų iš Valstybinės filhar
monijos, “Vebro”, baldų fab
rikų tvarkė Bernardinų (da
bar Jaunimo) sodą; šiurpiai 
sugriautoje Didžiojoj gatvėje 
(dabar Gorkio) griuvėsius 
valė Švietimo ministerijos, 
“Spindulio”, “Vaizdo” spaus
tuvių darbuotojai; Stalino 
rajono (dabar Spalio) talki
ninkai plušo Uosto (dabar P. 
Cvirkos). Vokiečių (dabar 
Muziejaus), Odminių (dabar 
B. Dauguviečio) ir kitose 
gatvėse; Tarybų rajono dar
bo žmonės valė nepaprastai 
užgriautą geležinkelio stoties 
kvartalą, per griuvėsius vis 
dar nepraeinamą Bazilionių 
gatvę, esančią netoli Aušros 
Vartų, Panerių gatvės gau
sius griuvėsius.

£iose masinėse sekmadie
nių talkose dar buvo nemažai 
neproduktyvaus darbo, nes 
trūko kastuvų, laužtuvų, 
neštuvų ir kitų instrumentų, 
nebuvo reikalingo transporto 
griuvėsiams išvežti, neužte
ko patyrimo talkų organiza
toriams. Tai buvo pradžia 
didžiulio darbo, kurį pokario 
metais atliko visuomenė savo 
laisvalaikiu, atstatant Vilnių. 
Vėliau kiekviename miesto 
rajone buvo suorganizuoti 
štabai, kurių viršininkais bu
vo partijos rajonų komitetų 
sekretoriai, įmonėse, organi
zacijose, mokyklose bei mok
slo įstaigose buvo sudarytos 
komisijos, vadovavusios savo 
kolektyvų darbui išskirtuose 
tvarkyti objektuose.x

Noris pasakytLjog miesto 
atstatymo darbuose dalyva
vo įvairiausios gyventojų 
grupės, netgi kaimo darbo 
žmonės. Pavyzdžiui, 1945 
metų birželio 24 dienos “Tie
soje” skaitome LLKJS CK 
kreipimąsi:

“Vilniaus miesto jaunimas 
pradėjo didžiąją Vilniaus tal
ką. . . užsibrėžė atstatyti 
elektros stotį, didžiulį N 
fabriką, miesto duonos kepy
klą, kultūros įstaigas. . . 
Jaunuoliai iš visų Lietuvos 
miestų ir kaimų! Į Vilnių! . . 
Tik prisiminkime Maironio 
žodžius: “O Vilniaus nepa
miršk, lietuvi! . . . Pirmyn į 
didžiąją Vilniaus talką. . .”

Suprantama, jog ir šie 
jausmingi kreipimosi žodžiai 
ir organizacinis komjaunimo 

. darbas buvo vaisingi savo 
pasekmėmis. Už aktyvų jau
nųjų dalyvavimą miesto 
tvarkymo ir atstatymo dar
buose buvęs Bernardinų so
das buvo pavadintas Jauni
mo sodu. Pylimo gatvė buvo 
pavadinta Komjaunimo gat
ve, griuvėsių vietoje pasta
tytas stadionas tapo Jaunimo 
stadionu ir t. t.

[Pabaiga sekamame num,]

DIPLOMAI
JAUNUOLIAMS

ŠIAULIAI. Diplomą su 3,- 
000 numeriu Šiaulių K. Di
džiulio politechnikume gavo 
Regina Janulytė, baigusi 
mokslus su pagyrimu. Poli
technikumo diplomai įteikti 
161 jaunuoliui. Tai dieninio 
skyriaus keturių specialy
bių - žemės ūkio elektrifi
kavimo, pramonės įmonių 
elektros įrengimų, metalų 
apdirbimo piovimu, pramo
ninės ir civilinės statybos, 
taip pat neakivaizdinio sky
riaus žemės ūkio elektrifi
kavimo specialybės diplo
mantai.

Šiais metais K. Didžiulio 
politechnikumas iėleis dar 
apie 280 įvairių specialistų.

BURĖ ANT KRANTO

Toli nuo Klaipėdos krantų lydi žuvėdros laivus, išplauku
sius į Baltiją. B. Aleknavičiaus nuotrauka

i Lietuvos žvejai galingais | 
okeaniniais laivais raižo toli- ■ 
muosius vandenų plotus nuo 
Šiaurės jūros iki Afrikos 
pakrančių. Jų laimikiai seikė
jami milijonais centnerių. 
Tačiau dar gražus būrys 
respublikos žvejų neišplau
kia į i plačius vandenis, o 
pasitenkina ežerais ir upė
mis, Kuršių mariomis ir 
Baltijos pakrante. Juos šian
dien vadiname vidaus van
denų žvejais. Tiesa, jų “žyd
rieji arimai” nėra dideli. 
Tinkamų žvejybai ežerų ir 
vandens saugyklų bendras 
plotas sudaro 56 tūkstančius 
hektarų, upių - 328 kilomet
rus ir tvenkinių - 5,200 
hektarus.

Tiesi asfalto juosta veda 
per Kuršių Neriją - gamtos 
sukurtą ir atkaklaus žmo
gaus išsaugotą, išpuoselėtą 
grožio šedevrą. “Lietuvos 
Sacharos” legendos byloja ne 
tik apie nepakartojamą Neri
jos grožį, bet ir sunkią, 
dažnai tragišką šio krašto 
žmogaus dalią praeityje, jo 
nuožmią kovą su stichija. Ne 
tik legendos, tikri istoriniai 
šaltiniai pasakoja apie palai
dotus po smėliu žvejų kai
mus.

Šiandien Kuršių Nerija - 
ilgiausias Lietuvos kurortinis 
miestas, prasidedantis ties 
Klaipėda ir pasibaigiantis 
Nida. Visos gyvenvietės jau
kios ir nepakartojamos, bet 
Nida - nepralenkiama. Ati-

| džiai ji saugoma ir ugdoma j 
pastaraisiais dešimtmečiais. į 
Landšaftiniame draustinyje' 
išaugo naujų modernių pas
tatų kompleksas, gražiai* se- 
derintas su gamta. Lyg 
brangiausios relikvijos sau
gomi tradiciniai pastatai, ku
rie po kruopščios restauraci
jos spindi visa savo spalvų 
gama, medžio orgamentais.

Tad ir traukia nepaliauja
mu srautu į šią kopų karalys
tę pulkai poilsiautojų, turis
tų. Nors, saugant gamtą, jų 
srautas smarkiai ribojamas, 
kasmet čia pabuvoja iki 200 
tūkstančių žmonių. O kartą 
apsilankę, vėl visa širdimi 
trokšta išvysti šį kraštą.

Kiekvienas atvykėlis iš
kart atkreipia žvilgsnį į burę, 
boluojančią tarp namų, tarp 
žaliuojančių pušų. Stovi ant 
smėlio keteros ąžuolinis se
novinis burlaivis, čionykščių 
žmonių kurėnu vadinamas. 
Lengvai plazdena burė kopų 
užuovėjoj, prisimindama 
tuos laikus, kada vėjas buvo 
vienintelis žmogaus pagalbi
ninkas mariose. Žinia, tas 
pagalbininkas buvo ir įnorin
gas ii" dažnai žiaurus.

Dar ne maža Nidoje yra 
žmonių, kurie darbavosi bu
rinėmis ir irklinėmis valti
mis, prisimena, kaip pavie
niai žvejai susitelkė į artelę.

Beje, jie prisimena, kad ir 
burinis barkasas buvo ne 
pagal kišenę eilinei žvejo

NAUJOS
Antanas Strazdas, GIES

MĖ APIE SIRATAS (102 
psl.). Tai dvyliktasis “Vers
mių” serijoje pasirodantis A. 
Strazdo kūrybos tomelis. 
Šiame leidime, šalia eiliuotos 
kūrybos, sudėti jo “proziniai” 
dalykai - tarnybiniai ir reika- 
liniai raštai, kurie yra svar
bus šaltinis poeto biografijai 
ir asmenybei pažinti.

Kazys Boruta. AUKŠTO
SIOS PUŠYS (685 psl.). 
Aštuntoji šio rašytojo kūri
nių serijos knyga. Čia spaus
dinami jo poetiniai vertimai: 
H. Ibseno draminė poema 
“Brandas”, V. Šekspyro ko
medija “Daug triukšmo dėl 
nieko”, F. Šilerio drama 
“Vilius Telis”, pluoštas rusų, 
latvių ir kitų tautų poetų 
kūrybos.

Tadas Ivanauskas. MANO 
AUGINTINIAK87 psl.). 
Autorius su meile pasakoja 
jaunajam skaitytojui apie 
savo augintus žvėrelius ir 
paukščius. Antras leidimas.

Kostas Kubilinskas. GIN
TARĖLIAI (159 psl.). Jau
nesniojo mokyklinio amžiaus 
vaikams eilėraščių rinktinė. 
Antras leidimas.

Juozas Gaudrimas, Augus
tinas Savickas- M. K. ČIUR
LIONIS (101 psl.). Šis leidi
nys skiriamas įžymaus lietu
vių dailininko ir kompozito
riaus 100-osioms gimimo me
tinėms. Antras leidimas.

Vladas Dautartas. PAS
KUI VAIVORYKŠTĘ (207 
,,psl.). Apsakymų rinkinys.

KNYGOS
Jame autorius toliau plėtoja 
savo pamėgtas temas apie 
gamtos grožį, žmogaus dva
sinį pasaulį ir kt.

Jonas Jakštas. PRISIMI
NIMAI BE DATŲ (131 psl.). 
Ketvirtoji šio poeto eilėraš
čių knyga, kurioje dominuo
jantis motyvas - nuoširdūs 
tikri žmonių tarpusavio san
tykiai.

Rimantas Grabauskas. 
JAUSMŲ GAMA (134 psl.). 
Humoro ir satyros knygelė, 
kurioje autorius linksmai pa
sišaipo iš žmogaus silpnybių, 
ydų.

Jonas Kantautas. BAL
TOJI BANGA (62 psl.). 
Pirmoji šio autoriaus eilėraš
čių knygutė. Ją sudaro dau
giausia posmai apie jūrą, 
kuri poetui yra gana artima.

Stefa Butkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

MASKVA. Tarybų Sąjun
goje pastatoma naujų apart- 
mentinių namų 11 milijonų 
gyventojų į metus. Pastato 
daugiau naujų namų negu 
Jungtinėse Valstijose, Ang
lijoje ir Prancūzijoje bend
rai skaičiuojant.•

HONG KONGAS. Čia gauta 
žinių apie vykstančius ne
ramumus Kinijos Wuhano 
provincijoje, taipgi ir kai. 
kuriuose kituose miestuose. 
O Kinijos premjeras Cou 
en lajus už viską kaltina Ta
rybų Sąjungą ir Ameriką, 
kurios varžosi už “pasauli
nę vadovybę”. 

šeimai. Tuo ir naudodavosi 
verteivos, savo rankose turė
ję laivus, žvejybos įrankius. 
Taigi, žvejui, be atokvėpio 
dirbusiam dieną ir naktį, 
tekdavo tik laimikio trupi
niai. Jo šeima dažnai pristig
davo duonos kąsnio. Su Ta
rybų valdžia išnyko lupikau
tojai, iš sunkaus žvejo darbo 
kaupę turtus. Visas žvejybos 
inventorius atiteko tiems, 
kurie dirba. Tačiau ne iš 
karto palengvėjo žvejo gyve
nimas. Pavienininkui teko 
pačiam žūklauti, pačiam rū
pintis ir žuvies pardavimu. 
Užpustys, būdavo, kelius ir 
niekaip neišvažiuosi į turgų. 
Pavieniui žvejui striuka su 
laiku, neturėjo jis jokio atok
vėpio.

1960 metais Kuršių Nerijo
je įsisteigė stambus žuvinin
kystės ūkis, kuriame dabar 
dirba apie 230 žmonių. Žvejai 
gauna garantuotą atlyginimo 
minimumą, apmokamas atos
togas, nemokamus specialius 
darbo drabužius. Valstybė 
ūkį aprūpina moderniais lai
vais, žūklės prietaisais. La
bai pagerėjo žvejų darbo ir 
poilsio sąlygos. Ūkis turi 38 
jūros tralbotus, mažuosius 
žvejybos botus, motorines 
dores. Tai geri tvirti laivai, 
su kuriais žvejai ieško laimi
kių ir Baltijos jūroje.

Kasmet Neringos žvejai į 
krantą atgabena apie 15 
tūkstančių centnerių žuvų - 
menkių, starkų, didstinčių, 
lydekų, ešerių, žiobrių ir, 
žinoma, gardžiausio ir reto 
delikateso - ungurių. Viduti
nis žvejo mėnesinis atlygini
mas - 270 rublių. Tik šypteli 
šiandien senas žvejas, prisi
minęs, kaip jie patys bijojo 
“motorų”, kurie žuvį išbaidy- 
sią, , marias užteršią. . . 
Šiandien ir švarūs vandenys, 
ir laimikiai pastovūs.

Pokario metais vidaus žu
vininkystė tapo liaudies ūkio 
šaka. Dabar Lietuvoje veikia 
19 žuvininkystės ūkių ir 5 
žuvivaisos įmonės. Juose 
šiandien dirba ne tik žvejai, 
bet ir inžinieriai, mechanikai, 
biologai. . .žemės ūkio 
specialistai. Mat, daugelis 
ūkių turi ne tik vandens 
telkinius, bet ir didelius 
žemės plotus; stambias galvi
jų, kiaulių ir paukščių fer
mas. Tokie kompleksiniai 
ūkiai pagamina daug maisto 
produktų, gauna geras pa
jamas.

Moksliškai tvarkoma žuvi
vaisa praturtina vandens 
telkinius vertingomis žuvų 
rūšimis. Kaip sako specialis
tai, kiekvienas vandens ploto 
hektaras tampa “derlinges- 
nis”. Dabar šie ūkiai patiekia 
vartotojams kone dvigubai 
daugiau žuvies, negu prieš 
dešimtį metų. Krūvon sudė
jus, metinis laimikis siekia 60 
tūkstančių centnerių. “Lai
mikis” tapo simboliniu žo
džiu, nes iš tvenkinių žuvys 
tiesiog susemiamos.

Visą šių ūkių veiklą koordi
nuoja įsteigta respublikos žu
vininkystės valdyba, kuri rū
pinasi uostų, žuvies apdoroji
mo įmonių statyba, tvenkinių 
įrengimu, aprūpina ūkius 
žvejybos priemonėmis. Beje, 
vien šį penkmetį įrengta 
kone 3,000 hektarų naujų 
tvenkinių.

Žuvininkystės valdyba taip 
pat rūpinasi ūkių buitine ir 
kultūrine statyba. Šį penk
metį ūkiuose išaugo naujos 
mokyklos, vaikų darželiai, 
gyvenamieji namai.

Žvejas liko žveju, bet 
gyvena ir dirba jis visai 
kitaip, negu prieš keletą 
dešimtmečių. Gauna jis pas
tovų atlyginimą', gyvena 
miestietiškai įrengtame bu
te, tarsi darbininkas ar tar
nautojas.

O romantika? Romantika 
liko. Kuršių mariose, ežerų 
platybėse boluoja sportinių 
jachtų burės.

V. Mikuličius
Žurnalistas
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Vakare ant Palangos tilto poilsiautojai palydi nusilei
džiančiu saulę.

T. ŽEBRAUSKO nuotrauka

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SVEČIAI IS PAMARIO

KUPIŠKIS. Tarpusavyje 
lenktyniaudami, Kupiškio ir 
Šilutės rajonų žemdirbiai 
siekia, kad ketvirtaisiais 
penkmečio metais būtu dar 
pilnesnį aruodai. Graži 
draugystė užsimezgė ir tarp 
šių rajonų kultūros darbuo
toji!.

Kupiškyje ir Subačiuje, 
Šimonyse ir Skapiškyje, ki
tose rajono vietovėse su
rengtos šilutiečiu kultūros 
dienos. Koncertavo pavyz
dinis liaudies šokių kolek
tyvas “Rezginėlė”, kelių re
monto statybos valdybos kai
mo kapela.

DARBININKAI LANKOSI 
PAS KOLŪKIEČIUS

PANEVĖŽYS. Pro auto- 
kompresorių gamyklos var
tus išrieda autobusas su mu
zikantais arba dainininkais 
ir pasuka j kurį nors kolū
kį. Su Panevėžio rajono 
“Atžalyno” ir Pasvalio ra
jono “Mūšos” kolūkiečiais 
įmonės kolektyvas yra su
daręs kultūrinio bendradar
biavimo planą.

Gamyklos saviveiklininkai 
neretai koncertuoja ir kituos 
ūkiuose. Raguvos kolūkį ne
seniai aplankė dūdoriai ir 
solistės, Melnikaitės kolū
kį - saviveiklinė dramos stu
dija, Pasvalio rajono “Ko
vos” kolūkyje pabuvojo vyrų 
vokalinis ansamblis ir pu
čiamųjų orkestras. Kiemė- 
nų kolūkyje - estradinis an
samblis.

•
PIRMAS AUKŠTAS - 
PARDUOTUVEI

Šalčininkai. Prieš ke
lias dienas lankytojus pa
kvietė naujas triaukštis pa
statas - kultūrinių prekių 
parduotuvė. Tai penkta pre
kybos įmonė rajono centre.

e
NAUJAS VIEŠBUTIS

UTENA. Kaskart daugėja 
įkurtuvių Utenoje. Dauniškio 
kvartale, Komunarų gatvėje, 
statybininkai atidavė eks
ploatuoti keturaukštį pasta
tą. Tai naujasis Utenos 
viešbutis, kuriame gali ap
sigyventi apie 150 žmonių. 
Viešbutyje yra 100 vietų ka
vinė, moterų ir vyrų kir
pyklos.

IGNO GAŠKOS ATMINIMUI 
VILNIUS. Sukanka metai, 

kai iš gyvųjų tarpo pasitrau
kė Ignas Gaška - revoliuci
nio judėjimo dalyvis, Lietu
vos TSR nusipelnęs kultūros 
veikėjas. Jo mirties metinių 
išvakarėse, Oginskio gatvė
je, prie ketvirtu numeriu pa
žymėto namo, kuriame gyve
no Ignas Gaška, iškilmingai 
atidengta memorialinė len
ta. Pagerbti šviesaus Igno 
Gaškos atminimo čia susi
rinko revoliucinių kovų vete
ranai, respublikos sostinės 
gamybinių kolektyvų atsto
vai-, kultūros ir mokslo vei
kėjai jaunimas.

Skambant revoliucinių 
dainų melodijoms, prie 
namo, kur gyveno Ignas Gaš
ka, iškilmių dalyviai padėjo 
raudonų rožių.

250 VIETŲ LIGONINE
Šalčininkai. Klojami 

pamatai pirmajam naujos li
goninės korpusui. Metų pa
baigoje šis pastatas bus ati
duotas naudoti. Čia Įsikurs 
poliklinika, kuri turės 8 sky
rius, bus aprūpinta naujau- 
sis medicinine aparatūra.

Ateinančių metų pirmame 
pusmetyje ši ligoninė turi 
gauti ir antrąjį korpusą - 
stacionariniam gydymui. 
Ligoninėje bus 250 lovų.

9
RESPUBLIKINEI PREMIJAI

VILNIUS. Lietuvos TSR 
Kompozitorių sąjungos val
dyba kandidatais 1974 m. 
Respublikinei premijai nu
tarė pristatyti E. Balsio kan
tatą “Nelieskite mėlyno 
gaublio” (žodžiai V. Pal
činskaitės ), J. Bašinsko 
“Varpų simfoniją”, “Rek
viem” ir B. Kutavičiaus vo
kalinį ciklą “Ant kranto” 
(žodžiai J. Meko) bei Sona
tą altui solo.

Cleveland, Ohio
Clevelando Moterų Klubo 

susirinkimas įvyko geg. 9 d. 
ICA svetainėje, 15901 St. 
Clair Ave.

Klubas buvo nutaręs pami
nėti Motinų Dieną su pietu
mis, kalbomis ir tam pana
šiai. Sveikinimai buvo gauti 
nuo A. Salių ir kitų draugių. 
Klubas taipgi pagerbė savo 
nares, kurios jau nedalyvau
ja su mumis dėlei sveikatos 
susilpnėjimo, negalėjimo at
vykti ir t. t. Buvo pakeltas 
Kapų Puošimo klausimas. 
Per diskusijas buvo nurody
ta, kad vainikai, gėlės ir kiti 
puošalai yra be jokios vertės, 
nes kapinių darbininkai juos 
nuima ir išmeta, o kartais ir 
parduoda, kai asmeniniai da
lyviai kapines apleidžia.

Todėl buvo nutarta pami
nėti mūsų mirusias drauges 
bei draugus paremiant mūsų 
spaudą “Memorial Day” pro
ga. Tam tikslui surinkta $40 
ir padalyta lygiai “Laisvei” ir 
“Vilniai“ po $20. Klubas 
paaukojo iš iždo ir su auko
mis prisidėjo sekami pavie
niai:
Agnes Palton 
Jozė Vilchinskas 
Mrs. Chepla 
May Luobikis 
Natalia Rudis 
Margareta Martin 
Veronika Mockaitis 
M. Astramskas 
M. Garbinčius 
Ann Gurklis 
J. A. Žemaitis 
W. Karsons 
J. Petraus 
J. Eitutis 
A. Žukas 
Ann Nova

Mes visi turime artimų 
mirusių draugų - gyvenimo 
draugų, giminių ir t. t.

Moterys pavyzdingai pa
sielgė, pagerbdamos idėjos 
draugus, kurie jau išsiskyrę 
iš mūsų tarpo.

Ačiū draugėms už skanius 
pietus, už sumanymą parem
ti spaudą, prisimenant mūsų 
mirusius.

J. Petraus

Iš Draugijų veiklos
Sekmadienį, gegužės 12 d. 

įvyko Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 21 kp. mėnesi
nis susirinkimas. Susirinki
mas buvo svarbus tuom, kad 
buvo balsavimai už kandida
tus į LDS Centro valdybą ir 
rinkimas delegatų į seimą, 
kuris įvyks rugpiūčio mėnesį 
Pittsburghe.

Narių į susirinkimą atsilan
kė vidutiniškai. Kuopos pir
mininkė Anna Daukus atida
rė susirinkimą. Ir visi kiti 
kuopos valdybos nariai buvo 
susirinkime. Nutarimų sek
retorė Ruth Gugas perskaitė 
praeito susirinkimo protoko
lą, kuris buvo priimtas, kaip 
parašytas.

Pirmininkė pareiškė savo 
nuomonę apie kuopos padėtį. 
Finansų sekretorius-iždinin- 
kas Servit Gugas raportavo 
kuopos finansinį stovį. Jų 
pranešimai priimti.

Sekė balsavimai už kandi
datus į Centro valdybą. 
Pirmininkė paskyrė tris na
rius išdalinti balotus nariams 
ir po nubalsavimo suskaityti, 
kuris kandidatas kiek balsų 
gavo. Aš tik tiek nugirdau, 
kad visi nariai balsavo už 
mūsų kuopos finansų sekre- 
torių-iždininką Servit Gugą į 
LDS Centro pirmininko vie
tą. Viso gero tau, mielas 
drauge Servit, būti LDS 
prezidentu!

Vėliau ėjo rinkimas dele
gatų į LDS seimą. Kuopa 
nutarė mokėti du šimtus 
dolerių keturiems delega
tams, kurie vyks į seimą. Bet 
taipgi, jeigu kas dar norėtų 
atstovauti kuopą, tai dar trys 
delegatai gali įvykti į seimą 
nuo kuopos savomis lėšomis. 
Keturi delegatų išrinkti: Ser
vit Gugas, jo žmona Ruth 
Gugas, Al. Stacy-Stasiukinas 
ir jo žmona A. Stacy. Taipgi, 
jeigu laikas bus tinkamas, 
dar trys nariai pasižadėjo 
vykti kaip delegatai nuo 
kuopos savais iškąščiais, tai 
Stephanie Masis, Alfonsas 
Rye ir jo žmona Emma Rye, 
kuriems kuopa irgi duos 
mandatus.

Sekė pranešimai apie LDS 
nacionalinį bolininkų turny
rą. Servit Gugas gana tinka
mai ir aiškiai pranešė, kad 
jau viskas yra prirengta ir 
turnyras įvyks.

☆ ☆ ☆
Detroito Lietuvių Klubas 

kaip visuomet, taip ir šiais 
metais surengė bankietą pa
gerbimui motinų. Įvyko geg. 
12 dieną. Daug, daug žmonių 
susirinko - gal daugiau negu 
kada nors pirmiau. Kiek man 
yra žinoma, keliolika asme
nų, neturėdami kur atsisėsti, 
nes visos sėdynės prie stalų 
buvo užimtos, apleido Klubą, 
nelaukdami nė pietų. . .

Pietus prirengė Klubo ga
biosios šeimininkės: Pat. 
Stunskas, Elizabeth Ulins- 
kienė ir keletas čia augusių 
klubo narių gabių moterų. O 
tų moterų dukrelės patarna
vo prie stalų, kaip ir visuo
met. Beje, maisto supirkimu 
ir atvežimu rūpinosi Mike, 
Stunskas.

Laike pietų tvarką vedė 
Klubo pirmininkė Stefanija 
Masis. Ji taipgi skaitė moti
noms eilėraščius lietuvių ir 
anglų kalbomis. Iš tikrųjų, 
tai buvo labai maloni poezija 
motinoms pagerbti. Taipgi 
daug darbavosi Klubo valdy
bos nariai su savo žmonomis -. 
Alfons Rye, Servit Gugas, 
Al. Stacy ir daug kitų.

Buvo labai malonu matyti 
tokią skaitlingą grupę žmo
nių, jaunų ir senesnio am
žiaus, kurie pagerbė moti
nas.

☆ ☆ ☆
Na, tai jau praėjo LDS 

nacionalinis bolingo turny
ras, kuris įvyko gegužės 17, 
18 ir 19 dienomis Detroito 
priemiestyje Dearborn,

LAISVĖ

Detroit, Mich. San Francisco, Cal “PEOPLE’S WORLD” METINIS BANKETAS
Mich. Man gaila, kad aš 
negalėjau jame dalyvauti, 
kaip kad pirmiau dalyvauda
vau. Bet porą kartų buvau 
užėjęs pasižiūrėti. Buvo labai 
malonu matyti, kaip jauni ir 
jau pagyvenę žmonės kultū
ringai žaidžia. Teko susitikti 
keletą draugų ir draugių ir iš 
kitų miestų - New Yorko, 
Chicagos ir iš Wisconsino 
valstijos. Visi puikūs sportai. 
Linkiu jiems geros sveikatos 
ir sėkmės jų gyvenime.

Truputį pasikalbėjau ir su 
Anna Yakštis ir Amilija 
Jeskevičiute. Tai labai malo
nios draugės. Aš manau, kad 
mūsų gabusis Servit Gugas 
plačiau parašys apie visą 
turnyrą, nes jis daugiausia 
tuo rūpinosi.

☆ ☆ ☆
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 52 kuopos susirinkimas 
įvyko antradienį, gegužės 21 
d., 10 vai. ryto, D. L. Klubo 
patalpose. Narių atsilankė 
vidutinis skaičius. Kuopos 
pirmininkas Pr. Nakas atida
rė susirinkimą ir vedė tvar
ką. Nutarimų raštininkas K. 
Mack perskaitė praeito susi
rinkimo tarimus. Protokolas 
priimtas.

Pirmininkas davė raportą 
ir taipgi paprašė narius atsi
stojimu pagerbti mirusį narį. 
Finansų sekretorius Pr. 
Ulinskas davė finansinį ra
portą ir pareiškė, kad keletas 
narių dar nėra užsimokėję 
savo narinių duoklių, nors 
buvo raginami. Jų raportai 
priimti. Kuopos iždininkas J. 
K. Alvinas nebuvo susirinki
me, nes tuo laiku turėjo savo 
žmoną vežti pas gydytoją.

Daug narių klausinėjo apie 
gavimą knygos, nes jau 
pirmiau buvo pranešta, kad 
knyga jau atspausdinta. Bū
tų gerai, kad knygą gautu- 
mėm prieš vąsąyos atosto
gas, kurios tęsis tris mėne
sius - liepos, rugpiūčio ir 
rugsėjo. Per tuos tris mėne
sius susirinkimų neturėsime.

Kas link spaudos pikniko, 
tai palikta kuopos valdybai 
pasitarti su kitų draugijų 
valdybomis. Vietinis

Miami, Fla.
Pranešimas

Gera proga pensininkų po
rai, kurie neturi per didelių 
išteklių. Gyvenimo vieta 
(stuba) ir darbas ant vietos 
veltui ir dar maža algelė. 
Darbas prižiūrėti namą ir 
sekmadieniais patarnauti 
prie baro Lietuvių Socialia
me Klube. Atsiliepkite. Ad
resas: 2610 N. W. 119th St., 
Miami, Fla. 33167.

James Kancerė

DORCHESTER, MASS.

Liūdna Sukaktis
Uršulė Kavoliūnienė

Mirė Gegužės 31,1959 m.

Negailestinga mirtis atskyrė mūsų mylimą mamytę. 
Mes visuomet prisimename tą dieną su dideliu širdies 
skausmu, nors jau 15 metų suėjo kai mus palikai, 
brangioji mamyte.
Liekame liūdėti. . . .

Duktė JULĖ
Sūnus VIKTORAS

Demonstracija prieš Čilės 
militaristų juntą

Gegužės 11 d. kaip 12 vai. 
susirinko keletas šimtų Ame
rikos liaudies kovotojų už 
Čilės liaudies laisvę ir atstei- 
gimą demokratinių principų. 
Demonstracija įvyko prie 
Čilės konsulato pastato. Po 
to demonstrantai atžygiavo 
centralinėmis gatvėmis prie 
laikraščio “Chronicle”, pro
testuodami už neteisingų ži
nių apie Čilę talpinimą. De
monstrantai taip pat reiškė 
protestą bankui, kuris teikia 
paramą fašistinei juntai. Jie 
pasmerkė ITT ir ČIA už 
paramą fašistiniams genero
lams susidoroti su liaudies 
vyriausybe.

Po to demonstrantai atžy
giavo į Union Square ir 
prasidėjo prakalbos. Įdomią 
prakalbą pasakė Alaskos se
natorius E. Gruenging, kuris 
balsavo prieš karą Vietname. 
Senatorius sakė, kad Nixono 
administracija yra kalčiausia 
už įsteigimą militaristų jun
tos Čilėje. Jis reikalavo 
sulaikyti fašistams visokią 
paramą ir atsteigti Čilėje 
demokratiją.

Kalbėjo ILW unijos lokalo 
6 vadas Joe Figuerido. Jis 
sakė, kuomet mes mokame 
taksus, tai gavę mūsų taksų 
dalį, militaristai žudo Čilės 
liaudies kovotojus. Jis kvietė 
Amerikos liaudį paremti Či
lės kovotojus. Joe Figuerido 
yra portugalų kilmės. Jis 
sakė, kad per 46 metus 
Portugalijos liaudis neturėjo 
laisvės, fašistinis režimas 
laikė kalėjimuose tūkstan
čius antifašistų kovotojų. Bet 
dabar Portugalijos liaudis 
laimėjo, politiniams kali
niams durys atidarytos. Iš 
užsienio grįžo daug komunis
tų ir socialistų ir kitų liaudies 
veikėjų. Bet Portugalijos ko
lonijos Afrikoje dar neturi 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Liaudis ir ten turi laimėti.

Buvo ir liaudies gitaristas 
dainininkas Patricio Canalis. 
Jis sudainavo porą visiems 
gerai žinomų liaudies ir re - 
voliucinių dainų.

Demonstrantai prisiminė 
Šiaurės Vietnamo prezidento 
gimtadienį ir visi sudainavo 
“Happy Birthday”. Skambė
jo revoliucinės dainos ir 
Internacionalas po visą San 
Francisco padangę.

I. Kamarauskas

Tokijas. Japonijoje yra 
daug tuščių gyvenamų namų, 
o tuo pačiu metu milijonai 
neturtingųjų neturi tinkamų 
butų, nes neišgali aukštų 
nuomų susimokėti.

Solidarumas su Čilės 
liaudimi

OAKLAND, Calif. — Ge
gužės 5 dieną čia įvyko ang- 
ų kalba savaitraščio “Peo- 
jle’s World” 36-asi§ metinis 
didžiulis banketas. Publikos 
prisirinko pilna APUMEC 
salė, 3256 E. 14th St., išreiš
kimui solidarumo su Čilės 
liaudimi, kovojančia už savo 
laisvę ir nepriklausomybę 
prieš chuntos f a š istinius 
mirties generolus, kurie su
sidorojo su teisėta, demo
kratiniu būdu išrinkta Čilės 
valdžia vadovybėje Salvador 
Allende.

Fernanda Navarro, sekre
torė našlės Hortensia Allen
de, pasakė įspūdingą kalbą 
kas liečia šiuo momentu Či
lės liaudies padėtį. F. Na
varro nurodė, kad Čilės liau
dis šioje kovoje yra ne viena. 
Ji sakė, kad su Čilės liaudi
mi dalyvauja viso pasaulio 
progresyvi visuomenė, net 
įvairių šalių ir uostų dar
bininkai dalyvauja toje ko
voje, atsisakydami iškrauti 
ir pakrauti laivus su daly
kais - reikmenimis, siunčia
mais fašistinei chuntai. Ji 
savo kalboje nurodė, kad 
Suomijos ir Švedijos šalių 
vadovybės atvirai išstojo 
prieš fašistinį kruviną smur
tą ir parsidavimą užsienio 
imperialistams Čilės liaudį 
laikyti išnaudojimo vergijo
je. Ji ragino susirinkusius ir 
Amerikos visuomenę reika
lauti savo valdžią sulaikyti 
davimą paramos militarinei 
generolų chuntai ir suteikti 
prieglaudą Čilės kovojan
tiems patriotams, kad galė
tų į JAV atvykti.

F. Navarro klausė: Ar 
mes norime kovoti už liau
dies laisvę, ar norim matyti 
lavonus tų, kurie narsiai ko
voja už savo tautos ger
būvį?

Iš virš 500 pasigirdo bal
sai : Mes norime kovoti kar
tu su visa Čilės liaudimi už 
jos ir mūsų visų laisvę ir tai
kingą ramų gyvenimą!!!...

South Boston, Mass.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agota Dovidonis
mirė 

1972 m. birželio 1 d.
Jau dveji metai praėjo nuo mano mylimos žmonos ir 

vaikų motinos mirties.
Labai mums jos gaila.

Michael Dovidonis - vyras
Helen Gabriel - anūkė 

John P. Marcio - sūnus 
Richard ir Kay Gabriel

Liūdnas Prisiminimas
Liūdžiu savo mylimos šeimos ir savo draugo.

Tėvelis—ANTANAS KAZAKEVIČIUS 
mirė spalio 17, 1940

Mamy te—PRANCIŠKA K A ZO K1E N Ė 
mirė grųpdžio 6, 1963

Sesute—ALDONA. KAZOK YTĖ-GRA Y 
mirė sausio 29, 1968

Jų palaikai ilsisi Fresh Pond Kremą to rijoje, 
Maspeth, N. Y.

Gyvenimo draugas—LEON P. JONES 
mirė sausio 23, 1969

Jo palaikai ilsisi Pine Lawn kapinėse. New Yorke.

Gailestingai liūdžiu, niekad jų nepamiršiu.
Suzanna Kazokyte-Jones

Frackville, Pa.

5-tas puslapis

Po tylos, kuria reiškūme 
pagarbą mirusioms už Čilės 
liaudies reikalus ir neapy
kantą fašistinės chuntos žu
dikams, kilo griausmingi 
publikos šūkiai: VIVA CHI
LE! VIVA LA SOLIDARI- 
DAD!!! . . .

— Viso pasaulio liaudis už 
Čilės liaudies laisvę, prieš 
fašistų militaristų chuntos 
kruvinus ir mirties veiks
mus, — pasisakė susirinku
sieji.

“People’s World” sukaktis
Savai traščio “People’s 

World” 36 metų sukakties 
proga kalbėjo jo redakto
rius Carl Bloice. Jis plačiai 
apibūdino leidimo sunkumus 
dėlei reikmenų brangėjimo. 
C. Bloice prašė paramos 
laikraščiui iš susirinkusios 
jo rėmėjų publikos. Į jo atsi- 
kreipimą iš dalyvių pasipylė 
šimtinės, didesnės sumos, 
tūkstantinė. Buvo sukelta 
laikraščiui paramos virš 6 
tūkstančių dolerių. Lietuvių 
Oaklando kuopa prisidėjo 
su $36 ir I. Kamarauskas 
su $20.

Po gausios rinkliavos C. 
Bloice pasakė įspūdingą kal
bą iš pasaulyje vykstančių 
kovų už taiką ir valstybių 
bendradarbiavimą, tautų iš
silaisvinimą ir darbo masių 
sąmonėjimą kapitalistinėse 
šalyse.

Kalbėtojas sakė, jog 1974 
metų Gegužės Pirmąją 
švenčiant matėme kaip dau
gelis šalių krypsta prie so
cializmo, o Portugalijoje nu
versta fašistinė diktatūra, 
per beveik 50 metų teroru 
valdžiusi šalį.

Buvo ir daugiau kalbėto
jų, protarpiuose buvo muzi
kos ir dainų.

“People’s World” bankete 
matėsi daug pažangių ir at
sižymėjusių vadų ir kovoto
jų, jų tarpe — meksikiečių 
lyderis prof. Jorge Aceve
do, adv. Vincent Halinant ir 
visa eilė kitų.

Ig. Kamarauskas



6-tas puslapis LAISVĖ Penktadienis, Gegužės (May) 31,1974

St. Petersburg, Fla.

Minėjo II Motinos Dieną
Geg. 18 dieną LLD 45 kp. 

iškilmingai minėjo Motinos 
Dieną.

Mūsų aktyvistės sutelkė 
visas jėgas sutikti skaitlingą 
publiką ir nenusivylė. Publi
kos susirinko daug. Petrė 
Semėnienė nuo ankstyvo ry
to su savo talkininkėmis 
užkariavo virtuvę; virė, ke
pė, šutino lietuviškus patieka 
lūs, kepsnius.

11 vai. ryto jau pradėjo 
publika rinktis. Aldona Alek
nienė, svečių priėmėja, ieško 
netikėtų pažinčių-svečių iš 
tolimesnių miestų. Nors 
daug stalų iš kalno užsakyta, 
bet pasirodo permažai. Ieš
koma vyrų pagalbos, kad kuo 
greičiau pristatytų daugiau 
stalų. Talka gera, viskas eina 
planingai.

Susisiekta su šeimininkė
mis virtuvėje. Kenčiama bai
mė, kad bus stoka maisto. . . 
Pasiųsti atsakingi draugai 
gauti dar vieną ar du kum
pius. Reikalavimas išpildy
tas. . .

Aldona labai užimta su 
svečiais. Juos ne tik pasitin
ka prie durų, bet nuvedama 
prie stalų, kurie užsakyti, o 
iškilmių laiku juos perstato 
publikai, kad su jais draugiš
kai, šiltai susipažintų. Publi
ka juos sveikina garsiais 
aplodismentais.

12 vai. dieną prasideda 
vaišės. Visa publika svetin
gai nusiteikusi.

Po svečių perstatymo, Al
dona daro pranešimą, kad 
šios dienos programa susidės 
iš kalbų, eilėraščių, poemų ir

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Vincui Čepuliui
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai Onai, 

visiems artimiesiems ir giminėms Amerikoje ir 
Lietuvoje.

EMILIJA IR MIKOLAS LIEPAI
Woodhaven, N. Y.

MIRUS

Vincui Čepuliui
1974 m. gegužės ęū d.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Onai, 
ilgametei mūsų Choro narei. Mes, kaip ir visi jo 
artimieji, liūdime kartu.

AIDO CHORAS
Ozone Park, N. Y.

MIRUS

Vincui Čepuliui
1974 m. gegužės 19 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Onai, 
visiems artimiesiems bei draugams Amerikoje ir 
Lietuvoje. Vincas ir Ona buvo mūsų draugijų veikloje 
per ilgus metus.

Ilsėkis ramiai mielas Vincai Amerikos žemelėje.

S. Stasiukaitienė

J. Šimkienė J. Grybas
O. Quater J. V. Gasiūnai
A. Petraitienė J. K. Rušinskai
N. Urbonienė J. J. Lazauskai
A. Cibulski K. B. Briedžiai
A. Rainienė M. H. Hacinkevičiai
F. Maželienė P. H. Siauriai
A. Baltrušaitis A. N. Iešmantai
W. Baltrušaitis W. B. Keršuliai
L Mizarienė G. Diržuvaitis
G. Waresonas F. Varaška
A. Černevičienė G. U. Bernotai
J. Meškienė J. 0. Babarskai
W. Misiūnas M. Karvelienė
W. A. Malin F. N. Bukniai
F. Jakštis B. N. Skublickai
T. Stočkienė C. J. Meškėnai
A. Yakstis F. A. Lupsevičiai
M. Ramančiunas J. Anskienė
J. Siurba R. H. Feiferiai
Mačiukonis A. L Bimbai
E. Danilevičienė M. Adams, Gt. Neck, N. Y.
A. Young E. Jeskevičiūtė
J. Stasiukaitis Dr. A. M. Petrikai

dainų. Viską atliks moterys. 
Iškviesta kalbėti Adelė Pa
kalniškienė. Ji kalbėjo lietu
viškai, temoje, Motinos vieta 
žmonijoje, kokį vaidmenį ji 
vaidina? Tilė Lukienė skaitė 
eilėraštį, anglų kalboje, apie 
motiną, kurią mes kiekvienas 
turėjome. Rodosi, eilėraštis 
yra jos pačios sukurtas.

Vera Bunkienė skaitė 
Eugenijaus Martuzevičiaus 
poemą “Raukšlės veide”.

Helena Jelskienė skaitė 
paskaitą “Motinos džiaugs
mai”, ir prie užbaigos, poezi
ją, kurią ji užvadino “Moti
nos neprileidžiamos”. Kaip 
paskaita, taip ir jos sukurta 
poezija, dideliai reikšmingi 
kūriniai. Ji gavo griausmin
gus padėkos aplodismentus 
nuo publikos.

Prasidėjo dainų programa. 
Išstojo Adelė Pakalniškienė 
su savo Dainos Mylėtojų 
Choru, kuris jau nekartą 
linksmino St. Petersburgo 
publiką. Jis šiuo kartu pasi
ruošė su dainomis MOTI
NAI. Dainavo keletą dainų 
angliškai, dėl angliškos pub
likos, dėl jaunų žmonių, 
kurie nėra lietuvių kilmės, 
bet vedybiniai įsitraukę pas 
lietuvius. Taip pat pas mus 
retkarčiais atsilanko svetim
taučių: rusų, čekoslavų, kar
tais lenkų ir italų. Mūsų tokie 
parengimai yra tiksliai pra
vedami, naudojant anglų kal
bą, kad visi svečiai suprastų.

Prie užbaigos LLD 45 kp. 
pirm. Jonas Mileris tarė 
padėkos žodį programos da
lyviams ir visiems kitiems, 
kurie kokiu nors būdu prisi
dėjo prie šio didelio įvykio 
sėkmingumo. Kvietė 15 d. 
birželio atsilankyti į “Tėvų 
dienos” iškilmes. Programa 
baigėsi 3 vai., prasidėjo 
žaidimai, šokiai ir draugiški 
pokalbiai.

Dainavos Sūnus

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks birželio 1 dieną 
salėje 1154 N. 4th St. Prasi
dės 3 vai. po pietų.

Draugai ir draugės! Atsi
lankykite į šį svarbu susirin- 
mą visi, kas tik išgalite, nes 
labai reikalinga sukaupti vi
sas jėgas. Mūsų parengimas 
jau priartėja. Reikia gerai 
jam pasiruošti, kad pavyktų.

Kviečia Valdyba

Sellersville, Pa.
Plačiai žinoma laisvietė 

Bronė Ramanauskienė nuo 
gegužės 2 dienos guli Grand 
View Hospital. Turėjo šir
dies priepuolį, taipgi kraujo 
krešulį (blood clot) ir tapo 
paguldyta į ligoninę. Ligoni
nėje kambario num. 207.

Linkiu Bronei greitai ir 
pilnai susveikti.

J. Andrulienė 
•

Praga. Čia atvykęs Argen
tinos ekonomikos ministras 
Gelhard tarėsi su Čekoslova
kijos pareigūnais dėl preky
binės ir ekonominės koopera
cijos.

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Mirė Jesus Colon 73 metų 
amžiaus New Yorke gyvenąs 
puertorikietis rašytojas, 
nuolatinis marksistinio dien
raščio “Daily World” bendra
darbis, aktyvus kovotojas už 
Puerto Riko nepriklausomy
bę.

33 Sing Sing kalėjimo 
kaliniai atvyksta traukiniu į 
New Yorką mokytis Hostos 
Community kolegijoje. Jie 
esti laisvi 14 valandų į dieną 
visas penkias dienas į savai
tę. Po pamokų grįžta “namo” 
- į kalėjimą.

Kiniečių apgyventame 
jone Chinatown vyksta 
monstracijos ir piketai, 
niečiai ir kiti Azijos kilmės 
darbininkai kovoja prieš rasi
nę diskriminaciją statybos 
pramonėje. Reikalauja toje 
pramonėje darbo. Areštuoti 
9 kovotojai. >

ra- 
de- 
Ki-

Miesto Sveikatos taryba 
principe priėmė tarimą 
drausti rūkymą supermarke
tuose, eleveiteriuose, masi
niuose susirinkimuose, di
džiosiose valgyklose, mokyk
lose, ir kitose viešose įstaigo
se. Tarimas manoma įgyven
dinti spalio 1 d.

Policija areštavo vyrą ir 
moterį, pas kuriuos rado arti 
$4 milijonų falšyvų po 
$10,000 pinigų. Manoma, kad 
yra tokių pinigų apyvartoje. 
Pataria jų saugotis.

Areštuoti du Queenso kon- 
traktoriai, paėmę nemažas 
pinigų sumas, bet sutarto 
darbo neatlikę.

Šeštadienį, birželio 1 Ko
munistų partija rengia savo 
veikėjui Arnold Johnsonui 
gimtadienio minėjimą Hotel 
Roosevelt, 45 st. ir Madison 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžanga - $6.

Ligoninių tarnautojų uni
jos lokalas 1199 reikalauja 
atsteigti 35,000 tarnautojų 
numažintus atlyginimus, kai 
buvo galioje federalinės 
valdžios kontrolė.

Geg. 12 d. apie 400 draugų 
dalyvavo Statler Hilton vieš
butyje, kur buvo surengtas 
banketas pagerbimui darbi
ninkų klasės žurnalisto, Dai
ly World” redaktoriaus Si 
Gerson. Rep.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Donatas Mažilis
Mirė birželio 2 d., 1970 m.

Jau ketveri metai kai mirė mūsų mylimas vyras ir 
tėvas. Mes neužmiršime jo niekados.

> Frances Mažilienė, žmona
Frances Baltrus, dukra

Brooklyn, N. Y.

Vincą Čepuiį palaidojus
Vincas Čepulis mirė gegu- pernešė daug vargo, kantriai 

žės 19 d. Buvo pašarvotas J. jį namuose visą laiką prižiū- 
J. Garšvos Haven Hill Fune
ral Home, 104-38 Jamaicą 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Gegužės 21 d. vakare buvo 
atsisveikinimo programa. 
“Laisvės” Bendrovės direk- 
tėrių pirmininkas Povilas 
Venta, trumpai apibudinęs 
Vinco veiklą pažangiame lie
tuvių judėjime, iškvietė Joną 
Gasiūną pasakyti atsisveiki
nimo kalbą. Viktoras Bekeris 
sudainavo tam momentui 
pritaikytą dainą. Helena Fei- 
ferienė jausmingai perskaitė 
Janonio eilėraštį “Neverkit 
pas kapą”. Aido choras, 
Mildred Stensler vadovau
jant, sudainavo porą liūdnų 
dainelių.

Gegužės 22 d. Antanas 
Bimba kalbėjo šermeninėje ir 
prie kapo. Jis apibūdino 
velionį, kaip pasišventusį 
idealistą, nuo pat jaunystės 
aktyviai dalyvavusį pažan
giajame judėjime. Vincas pa
laidotas Cypress Hills kapi
nėse. Visi laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti į Vytauto 
Belecko Winter Garden ta
verną ir skaniai pavaišinti.

Vincas Čepulis gimė 1893 
m. balandžio 22 d. Kužių 
kaime, Šiaulių apylinkėje. Į 
Jungtines Valstijas atvyko 
1913 m. pas savo dėdę į 
Yonkers, N. Y. Tūlą laiką 
gyveno Worcester, Mass., 
beveik visą Amerikoje išgy
ventą laiką praleido Brookly- 
ne. 1925 metais .susituokė su 
Ona Krimelaite. Per pasta
ruosius 16 metų jis sunkiai 
sirgo. Parkinsono liga jį 
baisiai kankino, iki visai 
užkamavo. Jo žmonelė Onutė

rėdama. Vincas ir mirė na
muose ant jos rankų.

Visą gražųji gyvenimą Vin
cas pašventė pažangiam ju
dėjimui. Beveik visą laiką, 
iki visiško sunegalėjimo, jis 
buvo laikraščio “Laisvės” 
Bendrovės sekretorius, daug 
metų buvo Lietuvių Namo 
Bendrovės sekretorius-iždi- 
ninkas, taip pat daug metų 
buvo LDS Įstatų Komiteto 
narys. LDS ir LLD kuopose 
jis daugiausia sekretoriavo. 
Tai buvo nepavaduojamas 
veikėjas.

Labai daug darbo Vincas 
įdėjo į Lietuvos nuo karo 
nukentėjusių paramai. Jis 
buvo to komiteto sekreto
rius. Jo vadovybėje komite
tas pasiuntė į Lietuvą labai 
daug įvairių siuntinių. Už tai 
Lietuvos žmonės ir dabar 
Amerikos pažangiesiems lie
tuviams dėkingi.

Vincas tą visą gražų orga
nizacinį darbą atliko nuo 
kasdieninio darbo nuliekamu 
liuoslaikiu. Jis parodė labai 
gražų pavyzdį visiems ki
tiems, kaip reikia pasišven
tusiai darbuotis, tą gražų 
pažangųjį judėjimą puoselė
ti.

Dabar Vinco jau nebėra 
gyvųjų tarpe. Liko tik supil
tas dar vieno tauraus lietuvio 
kapas. Liko Vinco neužbaigti 
darbai, kuriuos mes tęsime, 
kol gyvi būsime. Nuoširdi 
užuojauta jo žmonai Onutei, 
jos sesutei Elenai, atvykusiai 
iš Detroito į laidotuves, ir 
visiems kitiems artimie
siems.

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Vincui Čepuliui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Onai. Ji turėjo 

daug energijos užlaikyti per eilę metų sergantį Vincą.

Pramogų Kalendorius

BIRŽELIO 16 D.
Philadelphiečiai rengia 

spaudos naudai pikniką pas 
Albertą, 6024 Wayne Ave. 
Bus duodami pietūs. Tuomi 
rūpinasi LLD 10 kp.

BIRŽELIO 23 D.

LLD 6 kuopa, Brockton, 
Mass, rengia pikniką spau
dos naudai, Ch. Ustapo dar
že, 27 Cleveland Ave. Bus 
skanių užkandžių ir vaišių.

BIRŽELIO 30 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo piknikas J. J. Lazaus
kų darželyje.

Liepos 14 d.
Pikniką ir pietus po stogu 

ruošia “Laisvės” direktorių 
taryba Laisvės salėje. Tiki
masi, kad tuo laiku jau bus 
sugrįžęs iš viešnagės Lietu
voje redaktorius A. Bimba ir 
sutiks su publika pasidalyti 
savo pirmaisiais įspūdžiais.

SERGA
Nelė Ventienė pranešė te

lefonu, kad N. Kaulinienė 
smarkiai susirgusi ir išvežta į 
Hungtington Hospital. Dau
giau žinių kol kas apie 
d. Kaulinienės sveikatos.pa
dėtį neturime

I. M.

Parsiduoda Namas
Woodhavene, vakarų daly

je, dviejų šeimų namas, 6 ir 4 
kambarių butai su moder
niom virtuvėm, naujai įreng
tos maudynės, naujas stogas. 
Ant langų “storm and screen 
windows”. Didelis aptvertas 
daržas. “Oil steam” šiluma ir 
daug daugiau pridėčkų. Pui
kiam padėjime. $39,500 kai
na. Skambinkite dienomis - 
972-5391

Iš konferencijos

STEFANIJA IR JUOZAS VINIKAIČIAI
Clearwater, Fla.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Onai, 
visiems artimiesiems ir draugams.

WALTERIS IR BRONĖ KERŠULIAI

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Vincui Čepuliui

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

ALMABRUWER
St. Petersburg, Fla.

MIRUS

Vincui Čepuliui
Labai giliai užjaučiu ir reiškiu širdingą užuojautą 

brangiai draugei jo žmonai Onai Čepulienei, visiems 
giminėms, bei draugams čia Amerikoje ir Lietuvoje.

Tavo geri darbai nebus pamiršti pažangiąjame 
judėjime. Ilsėkis ramiai Amerikos žemelėje.

MIRUS

Vincui Čepuliui
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai Onai, 

visiems artimiesiems ir giminėms Amerikoje ir 
Lietuvoje.

POVILAS IR NELĖ VENTAI
Jamaica, N. Y.

Praeitą sekmadienį atlai
kėme Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-sios apskrities 
konferenciją. Tikiu, kad ap
skrities sekretorė paskelbs, 
kaip ir praeityje, konferenci
jos užrašus. Čia mano tiktai 
viena kita trumpa pastabėlė.

Pirmiausia reikia smarkiai 
pabarti kai kurių kuopų 
viršininkus bei veikėjus, kad 
nepasirūpino išrinkti ir at
siųsti delegatus. Tuo būdu 
konferencija buvo neskaitlin
ga. Ypač nepateisinamas 
Brooklyno pirmosios ir skait
lingiausios apskrityje kuopos 
veikėjų apsileidimas. Kuopa 
neturėjo nė vieno delegato. 
Geriausia buvo atstovaujama 
185 kp. - net su penkiais 
delegatais!

Kaip ten nebūtų, nors ši 
konferencija buvo neskait
linga, bet draugiška ir kon- 
struktyviška. Gražiai apdis- 
kusuoti apskrities ir visos 
organizacijos reikalai. Nutar
ta, vasaros karščiams praė
jus, suruošti pagerbtuves 
mielajam draugui, senam 
veikėjui, ilgus metus buvu
siam Centro Komiteto nariu 
ir draugijos iždininku Povilui 
Bečiui, kuris šiomis dienomis 
jau atšventė savo 86-ąjį 
gimtadienį, o dar tebejuda, 
tebesirūpina mūsų veikla, 
tebeatvyksta į mūsų parengi
mus. Tai aukščiausios pagar
bos nusipelnęs draugas.

Apskrities komitetą pali
kome tą patį. Jis puikiai 
rūpinasi organizacijos reika
lais. Ypač sekretorė Adelė 
Rainienė gražiai darbuojasi.

Rep.

Phnom Penh. Kambodijos 
liaudies jėgos atėmė iš val
džios kareivių svarbų milita- 
rinį postą 21 milios nuo 
sostinės. Mūšiai siautėja arti 
sostinės.
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