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KRISLAI
Žurnalas “Komunistas” 
Lietuvos architektų

“globėjai” 
Vytautas Žalakevičius 
Nesurado “rojaus”

IEVA MIZARIENĖ
Mus jau pasiekė Tarybų 

Lietuvoje leidžiamo žurnalo 
“Komunistas” šių metų pir
mas numeris. Jis labai įdo
mus.

Man ypatingai malonu bu
vo skaityti skyrių “Praeities 
puslapiai”, kuriame M. Bor- 
donaitė (Sniečkienė) labai 
jautriai nušviečia pirmąjį su
sitikimą su jos vyru velioniu 
Antanu Sniečkum. O K. Kati
lienė tame pačiame skyriuje 
rašo “Balsas iš Pogrindžio" 
apie pogrindinį veikimą nuo 
1927 iki 1933 metų.

“Komunisto" redaktorius 
Genrikas ^imanas įdomiai, 
gyvai veda šį taip svarbų 
mokslinį žurnalą.

* * *
Vienas JAV laikraštis, sa

ve vadinąs “nepolitiniu”, iš
kelia naują klausimą - kaip 
pagelbėti Lietuvos architek
tams atsilaikyti prieš “Mask
vos architektus”. Ar tik čia 
nebus ieškoma progos įsteigti 
naują fondą. Juk kaip kitaip 
jiems “pagelbėsi”. Nors tų 
“vadavimo” fondų yra pridy
gę Amerikoje kaip grybų po 
lietaus, bet dar vienas būtų 
ne pro šalį.

To laikraščio redakcija ne
žino, kad Lietuva yra dalis 
Tarybų Sąjungos, ir todėl 
Tarybų Sąjungos architek
tams, ar jie iš Maskvos ar iš 
Vilniaus, vienodai rūpi išsau
goti istorinius paminklus vi
soje Tarybų Sąjungoje.♦ * *

Štai kitas to paties laikraš
čio šedevras: Įžymus Lietu
vos filmininkas Vytautas Ža
lakevičius tapo Mosfilmo Ki
no Studijos režisorium. Tuo
jau ieškoma priežasčių. 
Mums visiems žinomas buvęs 
konsulu Washingtone Tarybų 
Sąjungos Ambasadoje Ed
mundas Juškys apie tą patį 
laiką užėmė postą Vilniuje 
kino studijoje. Ot, ir išvada - 
Žalakevičius “pabėgo”, nes 
nemyli Juškio. Ar ne juokai, 
ar ne absurdas?

O kai mūsų Amerikos reži- 
soriai važiuoja į Italiją, Pran
cūziją bei kitas šalis režisuo
ti, ar tai todėl, kad nepasiten
kinę? Aš sakyčiau, kaip tik 
atbulai. Juk kiekvienas žmo
gus nori savo akiratį prapla
tinti, patobulinti.♦ ♦ *

Praėjusio sekmadienio 
“New York Times” skaitome 
gana ilgą raštą Jurio Brokhi- 
no, kuris atvyko į JAV 1972 
metais iš Tarybų Sąjungos. 
Jis Maskvoje buvo filmų di
rektorius ir scenarijų rašyto
jas (screenwriter). Brokhi- 
nas, pats žydų tautybės, ra
šo, kad į JAV atvyko 400 
žydų emigrantų 1971 metais,
1973 metais apie 2,000, o
1974 metais 4,000.

Brokhinas sako, kad veik 
kiekvienas atvykęs tampa 
nuviltu. Nėra to "rojaus”, 
kurį jie įsivaizdavo. Žydų 
organizacijų komitetas į juos 
labai prastai žiūri. Išmetinė
ja, sako Brokhinas, kodėl 
“mes neišmokome angliškai, į 
mūsų problemas nekreipia jo
kio dėmesio. Darbo netik sa
vo profesijoje, bet bent ko
kio, negalima susirasti”. Ot, 
ir pyragai. . .

Po dviejų metų ir pusės 
Brokhinas dar vis ieško dar
bo. . . Daug tokių emigrantų 
jau pridavę Tarybų Sąjungos 
ambasadoje peticijas, prašy-

Prez. Fordo “amnestija” 
jauniems karo priešams 

labai nevyksta

Prez. Fordo federalinis 
biudžetas 1976 metams 
iš 349 bilijonų dolerių

Washingtonas. - Prieš kiek 
laiko prezidento Fordo pa
skelbta neva amnestija Viet
namo karo priešams, kurie 
atsisakė eiti į karą ir slapstosi 
namie arba yra pasišalinę į 
užsienius, turėjo pasibaigti 
su sausio pabaiga. Bet kai 
pasirodė, kad mažai kas te- 
kimba ant prezidento apga- 
vingos ir veidmaningos meš
kerės, jis savo amnestiją pra
tęsė iki kovo 1 dienos.

Iki šiol tos amnestijos pa
siekti rezultatai yra tikrai 
juokingi. Iš apie 136,000 to
kių jaunų karo priešų, atsilie
pė ir sutiko ja pasinaudoti 
tiktai 8.516. Jau ir pats prezi
dentas pripažįsta, kad su jo 
siūloma amnestija labai nesi
seka.

Mat, iš tikrųjų, ta prezi
dento amnestija nėra jokia

Miestų majorai prašo ir 
reikalauja pagalbos

; Nuoširdžiausi linkėjimais
i naujo karo priešams kongrese

Washingtonas. - Sausio 30 
d. į sostinę atvyko didžiųjų 
miestų majorų delegacija tar
tis su prezidentu Fordu. De
legacija jam nurodė, kokioje 
sunkioje padėtyje yra atsidū
rę mūsų miestai. Vardu savo 
miestų atstovaujamų valdžių, 
majorų delegacija reikalavo 
ir prašė, kad federalinė val
džia tuoj suteiktų stambią 
finansinę pagalbą miestams.

Delegacija sako, kad tuo 
tarpu reikėtų miestams gel
bėti nuo bankrūto mažiausia 
penkių bilijonų dolerių. Ne
gavus tokios pagalbos, tūks
tančius miestų darbininkų ir 
tarnautojų prisieitų paleisti 
iš darbo.

Ant aliejaus♦ 
uždėti mokesčiai 
jau veikia

Washingtonas. - Preziden
to Fordo užsimojimas aptak- 
suoti importuojamą iš užsie
nio aliejų-nafta jau vykdomas 
gyveniman. Vienas doleris 
ant statinės aliejaus jau uždė
tas. Greitu laiku seks dar du 
doleriai;

Įdomu, kad prezidentas ne
laukė nei ką šiuo reikalu 
patvarkys Kongresas. Jis 
puikiai žino, kad Kongresas 
yra tuo klausimu susirūpinęs. 
Jis žino, kad daugybė Kong
reso narių jo tam sumanymui 
yra priešingi. Bet jis, matyt, 
nutarė su jais nesiskaityti.

Spėjama, kad Kongresas 
prezidento sumanymą pa
smerks ir atmes. Bet tenka 
pamatyti. . .

PRANCŪZAI PARDUOS 
EGIPTUI LĖKTUVUS

Paryžius. - Praeitą savaitę 
Prancūzijoje įvyko oficialus 
Egipto prezidento Sadato vi
zitas. Kelias dienas tarėsi 
abiejų šalių prezidentai. 
Skelbiama, kad Prancūzijos 
vyriausybė sutiko parduoti 
Egiptui daug žetinių karo 
lėktuvų. Tam jinai suteiks 
Egiptui ilgalaikius kreditus.

Neskelbiamas nei lėktuvų 
kiekis, nei jų kaina.

darni leidimo grįžti atgal. Ir 
jau ne vienas gavęs leidimą 
grįžti.

amnestija, nes joje reikalau
jama, kad toks nuo karo ir 
per karą nuo militarinės tar
nybos pasišalinęs, dabar pa
siduotų ir sutiktų valstybei 
atitarnauti dvejus metus. 
Reiškia, kad karo priešas turi 
prisipažinti, kad jis yra prasi
kaltęs ir kad sutinka atlikti 
prezidento Fordo jam paskir
tą bausmę. O tie tūkstančiai 
jaunų vyrų nesijaučia kaltais. 
Jie žinojo, kad Vietnamo ka
ras yra nereikalingas, pra
gaištingas ir kenksmingas 
Amerikai ir visam pasauliui. 
Todėl jie atsisakė vykti į 
Vietnamą ir ten žudyti nie
kuo Amerikai nenusidėjusius 
nekaltus Vietnamo žmones ir 
tūkstančiais kloti savo gyvy
bes.

Ir dabar prez. Fordas rei
kalauja iš jų prisipažinti nusi
kaltusiais!

Beirut. - Lebanono valdžia 
reikalauja, kad tuoj būtų lai
komas Arabų Lygos tarybos 
susirinkimas aptarimui ara
biškų kraštų bendro fronto 
prieš Izraelį.

Jau siūlo 
kompromisą

United Nations, N. Y. - 
Amerikos delegacijos Jungti
nėse Tautose pirmihinkas 
John Scali siūlo konferenciją 
tarp Vakarų ir besivystančių 
kraštų ieškojimui kompromi
so. Jam labai nepatinka, kaip 
žinia, taip vadinamo trečiojo 
pasaulio kraštų užsilaikymas 
praėjusioje Generalinės 
Asamblėjos sesijoje. Mat, tos 
šalys atsisakė šimtu procentų 
pildyti didžiųjų kapitalistinių 
kraštų, kuriems Jungtinės 
Valstijos vadovauja, valią ir 
pageidavimus. Pav., jos bal
savo prieš šių kraštų nusista
tymą palestiniečių klausimu. 
Jos balsavo už palestiniečių 
pripažinimą ir suteikimą 
jiems teisės į savo nepriklau
somą valstybę. 0 tam griež
tai priešinosi mūsų Jungtinės 
Valstijos ir Izraelis.

Scali mano, kad galima ir 
reikia tuos “nesusipratimus” 
išlyginti.

Prieš Chicagos 
politinę mašiną

Chicago, Ill. - Illinojaus 
Komunistų Partijos į miesto 
raštininkus kandidatas Is
mael Flory paskelbė savo 
partijos programą balandžio 
1 dienos municipaliniams rin
kimams. Jis kviečia visas 
liaudies jėgas sudaryti bend
rą frontą ir padaryti galą 
majoro Daley vadovaujamos 
klikos viešpatavimui šiame 
mieste. Programoje siūloma 
tuoj užšaldyti visas aparta- 
mentiniuose namuose nuo
mas, pravesti plačius projek
tus suteikimui bedarbiams 
darbo, reikalauti, kad Kong
resas atstumtų kainas į 1970 
metų lygį, ir paimtų į miesto 
kontrolę visą miesto važiuo
tos sistemą, suteikti pilną 
teisę miesto darbininkams 
(tarnautojams) organizuotis 
ir streikuoti.

Washingtonas. - Sausio 29 dieną čionai prie Kongreso 
rūmų susirinko milžiniška minia protestuoti prieš prez. 
Fordo pastangas atkurti karą Vietname, teikiant naują 
didelę militarinę pagalbą Saigono režimui. Net ir patys 
protesto demonstracijos rengėjai nesitikėjo tokios didelės 
minios.

^tUA©sa©s ii»©§
Washingtonas. - Praeitą 

pirmadienį per visus televizi
jos ir radijo tinklus buvo 
transliuota valstybės sekr. 
Henry Kissingerio kalba apie 
vyriausybės pianus energijos 
krizei nugalėti. Jis labai aš
triai smerkė tuos kraštus, 
kurie gamina ir eksportuoja 
naftą, kad jie “smaugia” išsi
vysčiusius kapitalistinius 
kraštus. Jis šaukė naftą im
portuojančius ir vartojančius 
kraštus sudaryti bendrą fron
tą prieš juos. Išdėstė planus, 
kaip bus siekiama kapitalisti
nius kraštus padaryti energi
jos klausimu nepriklausomais 
nuo Vidurio Rytų arabiškų 
kraštų. Karštai ragino mus 
amerikiečius visais būdais 
taupyti energiją.

Aišku, kad ši jo kalba dar 
daugiau pagilins krizę santy
kiuose tarp išsivysčiusių ka
pitalistinių ir naftą ekspor
tuojančių šalių, 

o

Damascus, Sirija. - Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistras Gromyka turėjo platų 
pasitarimą su Sirijos prezi
dentu Hafez al-Assad ir Pa
lestinos Išsilaisvinimo Orga
nizacijos pirmininku Arafatu. 
Plačiai aptarta Vidurio Rytų 
situacija. Apie kokius nors 
konkrečius nutarimus ne
skelbiama.

o

Washingtonas. - Demokra
tų frakcija Kongrese siūlo, 
kad iš 1974 metų piliečių 
federalinių mokesčių būtų su
grąžinta 22 bilijonai dolerių. 
Prezidentas Fordas gi nori 
sugražinti tiktai 16 bilijonų.

o

Gresham, Wis. - Indėnai, 
kurie buvo okupavę katalikų 
vienuolyną, laimėjo. Didžiu
lis pastatas su 84 kambariais 
ir žemės plotu bus atiduota 
jiems. Jie sutiko šiek tiek už 
nuosavybę vienuolio savinin
kams primokėti.

o

Saigonas. - Prezidentas 
Thieu uždarė penkis laikraš
čius, kuriuose buvo kritikuo
jamas jo vadovaujamas fašis
tinis režimas. 

r

Maskva. - Tarybiniai kos
monautai jau sumušė visus 
pirmesnius rekordus, išbūda
mi erdvinėje stotyje “Saliūt 
4” 27 dienas. Jie skrieja apie 
žemę ir atlieka plačius tyrinė
jimus, 

o

Pau, Prancūzija. - Čionai 
praeitą savaitgalį įvyko 
Prancūzijos Socialistų Parti
jos suvažiavimas. Jame 
smarkiai apsidžiaugta įvyku
siuose parlamento rinkimuo
se gerais laimėjimais. Svar
biausias suvažiavime klausi
mas buvo aptarimas santykių 
su Komunistų Partija. Lai
mėjo dešinieji, Mitterrando 
vadovaujami. Dauguma bal
su nutarta “palaikyti bendrą 
frontą su komunistais tik to
kiame atsitikime, jeigu pas
tarieji liaudis juos (socialis
tus) kritikavę”.

o

Paskelbta, kad 1974 metais 
šioje šalyje legališkų aborcijų 
padaryta 745,000. Tai 27 pro
centais daugiau, negu 1973 
metais. _

o

Washingtonas. - Pirmą 
kartą kasyklų istorijoje, pa
gal sutartį, angliakasiai gau
na algų pakėlimą be streiko. 
Kontrakte sakoma, kad su 
kilimu kainų turi būti pake
liamos ir algos. Šį kartą jiems 
pridedama po 7 centus prie 
valandinės algos, 

o

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas turės net trijose 
ginkluotų jėgų ligoninėse pri- 
vatiškus butus (“suitus”). 
Vienas prezidentas, o trys 
butai! Senatorius Proxmire 
smarkiai kritikuoja tokį ne
reikalingą išlaidumą, 

o

Charlottesville, Va. - Už 
Virginijos universitete pasa
kytą kalbą John W. Dean, 
vienas iš garsiųjų Watergate 
“didvyrių” (nusikaltėlių),gavo 
$4,000. Jo pasiklausyti susi
rinko 6,000 žmonių.

Per vieną savaitę už pra
kalbas Dean pelnys $100,000. 
Kai kam tasai skandalas pui
kiai apsimoka. . .

Washingtonas. - Preziden
to Fordo Kongresui pateiktas 
federalinis 1976 petam biu
džetas pralenkia visus net ir 
karų laikais buvusius biudže
tus. Bet ir šis rekordinis 349 
bilijonų dolerių biudžetas tu
rės daugiau kaip 52 bilijonus 
dolerių deficito. Deficitas, jo 
paties žodžiais, galįs pasiekti 
net iki 70 bilijonų dolerių. 
Nieko panašaus šios šalies 
istorija nėra mačius, nei gir
dėjus.

Net ir toks milžiniškas biu
džetas, jis sako, reikalauja 
didžiausio taupumo. “Aš ra
ginu Kongresą”, jis sako, 
“susivienyti su manimi, dirb
ti išvien su manimi, kad 
galėtumėme išlaidas sukon
troliuoti”. Kaip žinoma, pre
zidentas reikalauja ir siūlo 
susiaurinti arba likviduoti 
įvairius federalinius planus ir

Iš Washingtono plaukia ži
nios, kad Kongrese mobili- 
zuojasi prieškarinės jėgos už
kirtimui prez. Fordui kelio 
šią šalį įvelti į naują karą 
Indokinijoje - Pietų Vietname 
ir Kambodijoje. Jo reikalavi
mas, kad Kongresas užgirtų 
jo siūlymą kuo greičiausiai 
skubinti Pietų Vietnamo ir 
Kambodijos režimams už pu
sę bilijono dolerių militarinės 
pagalbos yra niekas daugiau 
kaip ruošimas naujos kruvi
nos avantiūros šiame pasau
lio kampe ir aiškus sulaužy
mas 1973 metais Paryžiuje 
pasiektos paliaubų sutarties.

Gerai, kad tokiai pagalbai 
aktyviškai priešinasi tokie 
žymūs senatoriai, kaip Ed
ward Kennedy ir J. Church. 
Gal jiems ir pavyks šią šalį 
išgelbėti nuo naujos avantiū
ros. Jiems nuoširdžiausiai 
linki sėkmės milžiniška Ame
rikos žmonių dauguma.

Jie tik kenkia 
žydu reikalui

Jeruzalimas. - Šiuo tarpu 
čionai lankosi žinomas Ame
rikos buržuazinės spaudos 
kolumnistas Norman Cous
ins. Jis sako, kad jis apklausi- 
nėjęs daugelį Izraelio gyven
tojų, ką jie mano apie Ameri
kos senatoriaus Jacksono 
“pasidarbavimą jų reikalais”. 
Jie beveik visi pareiškė, kad 
senatoriaus Jacksono ir jo 
šalininkų siejimas žydų emi
gracijos su plėtimu prekybos 
tarp Amerikos ir Tarybų Są
jungos tiktai kenkia jų reika
lams. Jacksonas kišasi į sve
timos šalies vidinius reikalus. 
Tai neleistina. Tik, girdi, kir
šina tarybinę vadovybę ir 
kenkia detentės politikai.

TIKISI DAR DIDESNIO 
NEDARBO PADIDĖJIMO

Washingtonas. - Sakoma, 
kad patys žymiausi Washing
tono ekonomistai pataria 
Kongreso nariams laukti ir 
tikėtis dar didesnių ekonomi
nių smūgių. Jie sako, kad su 
pabaiga sausio mėnesio be
darbių skaičius jau bus pasie
kęs net visus 8 procentus 
darbo jėgų. Kaip žinia, pabai
goje gruodžio mėnesio tas 
skaičius buvo tik 7.1 proc.

projektus sumažinimui išlai
dų. Deja, tie visi projektai 
siejasi su žmonių socialiniais 
poreikais, tokiais, kaip ap- 
švieta, sveikatos apsauga, 
“maisto ženklai” ir kt. Tuo 
tarpu jis nė nekalba apie 
nukirtimą lėšų militarizmo 
reikalams. Kaip tik priešin
gai - jis reikalauja šiame su 
tokiu milžinišku deficitu biu
džete ginklalvimuisi ir mili'ta- 
rizmui skirti 11 bilijonų dole 
rių daugiau, negu dabartinia
me biudžete.

Washingtonas. - Buvęs val
stybės prokuroras Saxbe pa
taria Senatui sudaryti specia 
lią pastovią komisiją kontro 
liavimui Justicijos departa
mento, kad jis tinkamai atlik 
tų jam pavestas pareigas ir 
nepaneigtų žmonių civilinių 
laisvių ir demokratinių teisių.

Sydney. - Australijos dar- 
biečių vyriausybės nutarė 
neįsileisti palestiniečių dele 
gacijos iš penkių narių. To 
kiam vizitui kilusi didelė opo 
zicija. Darbiečiai pabūgo ir 
palestiniečiams užtrenkė du
ris.

Viskas spalvotąja! 
televizijai
Šiauliai. - Šiaulių televizo

rių gamykloje išbandytas ir 
valstybinės komisijos priim
tas naujo tipo aparatūros 
komplektas spalvotiems fil
mams per televiziją rodyti. 
Naujoji technika, kurią šiais 
metais šiauliečiai gamins se
rijomis, kompaktiškesnė, pa
tikimesnė, pateikia ryškesnį 
vaizdą, negu jos pirmtakės.

Šiauliečių stotys jau dirba 
Maskvoje, Leningrade, Pa
baltijo, Vidurinės Azijos, Už
kaukazės respublikose. Šiais 
metais Šiauliuose pagaminta 
technika stos rikiuotėn ir Vil
niuje: Lietuvos televizijos 
naujajame studijų komplekse 
bus sumontuota stacionarinė 
bei kino aparatūra, laidas iš 
vietų transliuos kilnojamoji 
stotis autobuse. ELTA

Nepabūgo gąsdi
nimų nužudymu

Angela Davis.
Kai buvo paskelbta, kad 

Oklahoma universitete kal
bės komunistinė Angela Da
vis sausio 30 d., Ku Klux 
Klano teroristai pradėjo ją 
gąsdinti nužudymu. Bet ji 
nepabūgo, pasakė ungingą 
kalbą studentams ir profeso
riams ir viskas baigėsi labai 
sėkmingai.
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šnipu ir provokatorių darbas
Reikia sutikti su pažangiečių anglų kalba dienraščio 

“Daily World” išvada, kad šiomis dienomis prasidėjęs taip 
vadinamas “bombų teroras” yra šnipų ir provokatorių 
darbas. Staiga gimė kokia ten “kairiųjų” slapta organizacija 
“Weather Underground”. Už išsprogdinimų bombų Wa
shingtone ir Oaklande šitas naujas sutvėrimas pasiima visą 
atsakomybę.

Du įdomūs supuolimai su tuo iškilusiu “bombų teroru”. Ši 
“Weather Underground” vadinasi “karo priešų organizaci
ja”. Kaip tik tuo laiku, kai prezidentas Fordas pareikalavo iš 
Kongreso dar pusės bilijono dolerių skubinimui militarinės 
paramos Pietų Vietnamo ir Kambodijos fašistiniams reži
mams, bombų teroras pasirodė. Kaip tik tuo laiku, kai 
visoje šalyje girdisi galingi balsai ir Kongrese, ir už 
Kongreso sienų prieš naują šios šalies traukimą į naują 
militarinę avantiūrą Indokinijoje, kai jau ir pačiame 
Washingtone prie Kongreso rūmų įvyko milžiniška prieška
rinė demonstracija. Reikia tą visą prieškarinį sąjūdį 
diskredituoti, reikia jo pavojumi gąsdinti ramius Amerikos 
žmones. Štai valdžios politikos šalininkų galvose ir kyla 
sumanymas pasirodyti “Weather Underground” su bombo
mis.

Kitas supuolimas. Kaip tik dabar, kaip žinoma, prasideda 
Centrinės Žvalgybos Agentūros (ČIA) F. B. I. ir kitų 
šnipijados agentūrų tyrinėjimas. Reikia kaip nors įrodyti, 
kad kaip tik dabar, kai “prasidėjo bombų teroras, jos mums 
būtinai reikalingos”. Reikia ir tyrinėtojus įtikinti, kad jie 
susiprastų ir savo nosies nekištų į tų įstaigų reikalus.

Tai matote, kas čia dedasi. Tai štai kodėl reikia sutikti su 
išvada, kad šitas taip vadinamas “bombų teroras” yra šnipų 
ir provokatorių darbas. Jo tikslas, kaip sako “Daily World”, 
užkirsti kelią protestui prieš Washington© karinius žygius 
Vietname ir Kambodijoje.

Visi tiek Amerikos, tiek viso pasaulio pažangūs žmonės 
griežtai atmeta ir smerkia “bombų terorą” ir jo nevartoja 
kaipo priemonės kovai prieš reakciją ir savo pastangoms 
pravesti liaudžiai naudingas socialines reformas kad ir 
kapitalistinėse šalyse. Tokį terorą jie laiko reakcijos 
įrankiu.

Mes tikime, kad ir šiandien Amerikos žmonės šnipų ir 
provokatorių sukartu “bombų teroru” nebus nukreipti nuo 
kovos prieš prezidento Fordo pastangas šią šalį įtraukti į 
naują karą Indokinijoje.

Taikos perspektyvos Vid. Rytuose
Du pastarųjų dienų įvykiai laikomi labai svarbūs ir reikš

mingi Vidurio Rytuose pasiekimui taikos. Vienas jų yra Pa
lestinos Išsilaisvinimo Organizacijos vadovybės pasmerki
mas teroristų ir jų teroristinių veiksmų, ir baudimas lėktu
vų grobėjų, kurie stato į pavojų visiškai nekaltų žmonių gy
vybes. Iki šiol tokio atsiribojimo nuo tokių žygių ji nebuvo 
padarius. Dabar Izraelio vadovybei nebeliko nė mažiausio 
pagrindo šios organizacijos žmones vadinti žmogžudžiais ir 
teroristais, su kuriais ji niekados negalėsianti turėti jokių 
santykių, neigi vesti kokias nors derybas bei eiti į sutartis 
Palestinos klausimu. Kaip žinoma, kaip tiktai šiuo argumen
tu Izraelio delegacija Jungtinių Tautų Generalinėje Asam
blėjoje grindė savo nusistatymą ir puolė Asamblėją už 
palestiniečių organizacijos pripažinimą Palestinos atstovy
be.

Antras reiškinys, tai Pasaulinio Žydų Kongreso preziden
to dr. Nahum Goldmanno viešas raginimas Izraelio vadovy
bės keisti nusistatymą, arba politiką. Jis jai pataria stoti už 
atnaujinimą Ženevoje derybų su arabais, jų tarpe ir su Pa
lestinos Išlaisvinimo Organizacijos vadais, sutinkant grąžin
ti arabams jų užgrobtas žemes. Tiesa, Izraelio vadovybė 
tam griežtai tebesipriešina, bet Goldmanno pareiškimas pa
rodo, kad jau ir tarpe izraeliečių vyksta nuomonių pasidaliji
mas, kad taikos priešai nebegali didžiuotis, kad jie vieni 
teatstovauja Izraeliui. Tai irgi laikoma taikos idėjos rimtu 
laimėjimu.

Remiantis šitais dviemis įvykiais, galima daryti išvadą, 
kad pagaliau Vidurio Rytuose taikos pasiekimui perspekty
vos yra žymiai pagiedrėjusios. Tai labai džiugina visus, nuo
širdžiai linkinčius šiam pasaulio kampui taikos ir ramybės. 
O pasiekimas taikos Vidurio Rytuose būtų didžiausias visos 
pasaulinės taikos reikalo laimėjimas.

STASYS ANGLICKIS

Kiršai
S. Neries gimimo TO melu sukaki’lai

Lietaus lašų apiprausti
Berželiai varva,
Ir, šaknimis praskverbę žemės šarvą, 
Jie atsigaivėja — pajunta kažką gera 
Ir, susiglausdami šakom, svajingai šnara.

Tur būt, ir medžiai auga, kad mylėtų, 
Žolė — kad jauslų mylimosios pėdą, 
O dargi šią, kurios ir šimtmečiai dulkėti 
Išburti antrąkart nebegalėtų.

O medžiai laukia,
Žolė ir karklų širdys laukia,
Kada jinai, lyg girios aido šaukiama, 
Čionai ateis ir savo šiltą skruostą 
Priglaus prie beržo ar ievos, kad 

pasiguostų.

Iš jų kantrybės pasimokyti reikėtų —• 
Jie lauks ir lauks, draugingai susispietę, 
Norėdami ją pamatyti vėlei —• 
Čionai nušvitusią kaip žiburėli.

VAKARŲ “BĖDOS” IR 
PREKYBA SU
TARYBŲ SĄJUNGA

Cleveland© smetonininkų 
“Dirvoje” (sausio 24 d.) Vy
tautas Meškauskas mano, 
kad Tarybų Sąjunga naudoja
si Vakarų bėdomis savo pre
kybiniuose santykiuose su 
mūsų Jungtinėmis Valstijo
mis. Diskutuodamas Tarybų 
Sąjungos vadovybės atsisa
kymą nuo 1972 m. prekybi
nės sutarties, Meškauskas 
sako:

“Galimas daiktas, kad jei 
Vakarų ūkio klestėjimas būtų 
toliau tęsesis, sovietai būtų 
nuolaidesni. Tačiau Vakarų 
ūkinei būklei pašlijus ir naf
tos kainoms pakilus, jų padė
tis pasitaisė ir jie yra mažiau 
priklausomi nuo Vakarų kre
dito negu anksčiau. Be to, 
savo pačių ūkio atkutinimui 
Vakarų valstybės vėl prade
da varžytis dėl prekybos su 
sovietais. Prancūzija, pvz. 
jiems žada neribota kreditą”.

IR REIKĖTŲ PRADĖTI 
BE JOKIO DELSIMO

Su didžiausiu entuziazmu ir 
karščiausiu pritarimu Chica- 
gos kunigų dienraštyje 
“Draugas” (sausio 25 d.) skai
tome tokį protingą pamokslą 
apie “gyvenimo atnaujinimą 
Kristaus dvasioje”:

“Gyvenimas reikalauja at
sinaujinti, pasipriešinant visa 
naikinančiai laiko srovei. Bet 
vien apsiginti nuo naikinan
čios laiko įtakos nepakanka. 
Gyvenimas reikalauja daryti 
pažangą. Mes turime daryti 
pažangą. Pasipriešinimas ny
kimui ir veržimasis į pažangą 
yra tie du veiksniai, kurie 
duoda dinamišką kryptį žmo
gaus gyvenimui ir žmonijos 
istorijai. Šie du veiksniai yra 
labai svarbūs ir krikščioniš
kajame gyvenime. Pasiprie
šinimas dvasiniam, morali
niam nykimui ir veržimasis į 
dvasinio moralinio gyvenimo 
viršūnes kaip tik ir yra kelias 
į tikrą krikščioniškąjį atsi
naujinimą”.

Ir, žinoma, geriausią tokio 
atsinaujinimo “Kristuje” pa
vyzdį privalėtų duoti ir paro
dyti “Draugo” redaktoriai, 
leidėjai ir bendradarbiai. Ir 
reikėtų pradėti nuo santykių 
su gimtuoju kraštu, su Tary
bų Lietuvą. Mes ir prašome, 
ir karštai raginame be jokio 
delsime liautis melavus apie 
Tarybų Lietuvą, liautis ją 
šmeižti ir niekinti. Tai bus 
geriausias ir akivaizdžiausias 
pavyzdys atsinaujinimo ne 
tik “Kristaus dvasioje”, bet 
visose dvasiose.
JAU IR JIE BIJO IR 
NEBENORI KARO

Chicagos kunigų “Drauge” 
(sausio 20 d.) jau sakoma:

“Oficialios ar neoficialios 
derybos tarp JAV ir S. Są
jungos yra geriau, negu grįži
mas į šaltojo karo būklę, 
visus santykius laikant mini
maliam lygy, tyliai sutarus 
vienai ir kitai pusei nesi- 
griebti karo”.

0 iki šiol, kaip žinoma, 
klerikalai propagavo karo 
tarp Amerikos - Tar. Sąjun
gos idėją “išvadavimui” mū
sų brangiosios Lietuvos. Tąji 
reiškia, kad čia turime tam 
tikrą pakitimą, ir, tenka pa
sakyti, gerojon pusėn.

KEIKIA PRELATĄ UŽ 
PASAKYMĄ TIESOS

Bostoniškio “Keleivio” re
daktoriui broliui Sondai už 
liežuvio užkliuvo Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojas pre
latas Česlovas Krivaitis. Ir 
ko jis jam nebelinki! Klausy
kite:

“Mes nesiūlome prelatui 
Česlovui Krivaičiui dėl tikėji
mo gyvam šokti Nerono liūtui 
į nasrus, nes jo asmenybė 
puikiai išsitenka paprasto pe- 
lėgaudžio katino žiotyse, bet 
vis dėlto gal jis galėtų už 
tikėjimą bent patylėti” (“K.”, 
sausio 21 d.).

Tai kuo gi prel. Krivaitis 
taip jau baisiai Sondai nusi
kalto?

Pats Sonda atsako. Prela
tas ėmė ir Britanijoje lei

džiamame anglų kalba sa- 
vaitratyje “Soviet Weekly” 
atmušė socializmo priešų už
metimus, kad tarybinėje san
tvarkoje nesą tikėjimo lais
vės. Matyt, prel. Krivaitis 
myli tiesą ir ją gina. Minėta
me savaitraštyje jis rašo:

“Religinių knygų nerasite 
kiekviename knygyne, tačiau 
jų laisvai gali gauti tikintieji 
ne tik Lietuvoje, bet kiekvie
noje penkiolikos Sovietų res
publikų.

Tačiau savo pastabas apri
bosiu faktais,, rodančiais reli
gijos laisvę,;kuria naudojasi 
Lietuvos Romos Katalikų 
Bažnyčios nariai, nes jie gali 
būti patikrinti. Bet kokia 
Vyskupijos leista bažnytinė 
literatūra gali būti, ir nemaža 
jos yra, spausdinama tiek 
lotynų, tiek lietuvių kalbomis 
dvasiškijai bei tikintiesiems.

Konstitucijos garantuota 
religijos laisvė liktų tik po- 
piery, jei ji reikštų tik laisvę 
melstis. Bet ji reiškia daug 
daugiau.

Pavyzdžiui: religinėms
apeigoms atlikti reikalingos 
patalpos ir įrengimai - ir 
šiuos valstybė teikia be atly
ginimo.

“Mes taip pat deponuojame 
bažnyčios pajamas Valstybės 
Banke, kuris patikrina visiš
ką paslaptį, ir mes galime 
išimti tuos pinigus, kada no
rime. Tai yra tikra religinės 
laisvės garantija.

Kadangi laisvė spausdinti 
bažnytinę literatūrą yra 
svarbi tos laisvės dalis, val
stybė nedaro kliūčių, kad ji 
būtų spausdinta valstybės 
leidyklose”.

KAIP SU TOKIAIS 
ELEMENTAIS ELGIASI 
KANADA?

Kanados pažangiųjų lietu
vių “Liaudies balsas” (sausio 
24 d.) rašo:

“Veiksniai iš kailio neriasi 
garsindami V. Kudirką. 
Jiems jis “didelis herojus”. O 
iš tikrųjų, jis nėra joks hero
jus. Tai pabėgėlis nuo atsa
kingų pareigų ir draugų.

Ką gi jis “herojiško” atliko? 
Lietuvoje jis neblogai vertė
si. Jam buvo net patikėtas 
atsakingas radisto darbas ant 
laivo. Jo bėdos prasidėjo, kai 
jis sauvališkai bandė pabėgti, 
paliekant atsakomingą darbą 
ir draugus. Už tai jis buvo 
patupdytas į kalėjimą.

Panašiai daugelis jūrininkų 
pabėga nuo laivų, jiems su
stojus Kanados prieplauko
se. Kuriuos sugauna, tuos 
išdeportuoja. Mat. jie ne iš 
Tarybų Sąjungos.

Yra nemažai čiliečių, hai- 
tiečių, kurie nori gauti prie
globstį Kanadoje, nes jiems 
pavojinga grįžti į fašistų val
domas šalis. Bet niekas jų 
neužtaria. Imigracijos depar
tamentas nori išdeportuoti 
visus haitiečius, nors jiems 
būtų karšta namie”.

APIE EKSKURSIJAS
“Vilnies” kolumnistas Ka

zys Rimbas sako:
“Šiemet sueis 60 metų, kai 

gyvuoja Lietuvių Literatūros 
Draugija. Daug gražaus kul
tūrinio darbo nudirbta, sun
kiais ir gerais laikais apie 
šimtas knygų išleista. O kiek 
visokių diskusijų, prakalbų ir 
paskaitų turėta, sunku būtų 
jas suskaičiuoti.

LLD nariai visuomet su 
meile 'prisimihė savo gimtinę 
Lietuvą. Labai gerai, kad 
šiais jubiliejiniais metais 
LLD nariams ruošiamos net 
trys specialios ekskursijos 
aplankyti Lietuvą”.

AŠAROJA DĖL 
NESĖKMIŲ IR GINČŲ 
DIPIŠKOJE VEIKLOJE

Kanadiečių klerikalų laik
raštis “Tėviškės Žiburiai’’ 
(sausio 16 d.) šitaip skundžia
si:

“Žvelkime į lietuviškąją 
mūsų veikiu. Iš vienos pusės 
matome atviras peštynes, iš 
kitos - apsnūdimą bei abejin
gumą. Vidurinėje pozicijoje 
yr> tylios, nuosaikios, pozity
vios veiklos žmonės, kurie 
mato, kad ginčais nieko pozi

tyvaus, kūrybiško pastatyti 
ar surengti negalima. Jie dir
ba tyliai ir sudaro mūsų tauti- 
nės-kultūrinės egzistencijos 
pagrindą. Šalia jų yra ir tarp 
jų maišosi kraštutinieji - peš
tukai ir snaudaliai. Abeji yra 
pavojingi, bet nelygiai. Peš
tukai drumsčia lietuviškąją 
atmosferą, kartais ją užnuo
dija, sukiršina žmones ir pa
kerta nevieną gerą iniciaty
vą, bet jie niekam neleidžia 
užmigti ir, žinoma, patys ne
snaudžia. Ta prasme jie yra 
atstovai “gerojo” pavojaus - 
nesislepia ir nenaikina iš pa
salų. Matant gi pavojų, leng
viau yra jo išvengti, o kartais 
įmanoma ir apvaldyti. Kas 
kita su snaudaliais. Jie yra 
pavojingesni ta prasme, kad 
lietuviškąją veiklą ėda kaip 
vėžys organizmą - nepastebi
mai, bet pavojingai”

JIEMS LABAI 
NEPATINKA VALSTYBIŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

Kunigų “Draugas” (sausio 
28 d.) griežčiausiai smerkia 
kapitalistines šalis ir valsty
bes, kurios jau pritaria de- 
tentės politikai, tautų ir val
stybių bendradarbiavimui, 
taikiam sugyvenimui. Kleri
kalų laikraštis gieda:

“Šiuo atveju negalima nu
tylėti net tų politikų, kurie 
mezga ryšius su komunizmu, 
ieškodami pelno, bendrauja 
su juo valstybiniu mastu, 
dalindamies žmonėmis, net 
išnaudodami tautines mažu
mas ir prisidėdami prie jų 
atsparos suminkštinimo. Juo 
labiau negalima nutylėti pa
stangų, kad etninės mažumos 
užmirštu savo pavergtus 
kraštus ir patys skaldytų sa
vo organizacijas ir instituci- • »» jas .

NETIKUS NAUJOVĖ
Visa eilė “Laisvės ’’ skaity

tojų, kurie taipgi gauna ir su 
pamėgimu skaito “Gimtasis 
kraštas”, rašo ir skundžiasi. 
Kodėl, girdi, to puikaus sa
vaitraščio puslapiai nenume
ruoti? Antai, vienas draugas 
rašo, sausio 23 d. laidoje 
antrajame puslapyje straips
nis “Respublikos jūros var
tai”. Bet čia jis nepasibaigia. 
Sako - “nukelta į 6 psl.” Ir 
dabar žmogus turi atskaityti, 
kuris tas šeštas puslapis yra.

“Mes prie tokios sistemos 
nesame pripratę”, jie skun
džiasi. Joks kitas laikraštis, 
sako, tokios sistemos neturi. 
Kam ta naujovė “Gimtajam 
kraštui” praktikuoti?

Mums irgi atrodo, kad toji 
“naujovė” yra netikus ir ne
praktiška.

Norite nusipirkti 
gerą, sveiką akį?

Grass Valley, Cal. - Ją 
galima įsigyti pas Herbert 
Gibboney. Jis sutinka vieną 
savo akį parduoti. Kaina irgi 
“prieinama” - tik $35,000!

Žmogus sutinka atsisvei
kinti su akimi už tokią sumą 
ne iš geros, bet iš didžiausios 
bėdos. Jis turi šlubuojančią 
širdį, todėl nebegali dirbti. O 
tos bilos, bilos! Jas apmokėti 
nėra iš ko. Be to, jo gerai 
žmonai reikalinga antra ope
racija. Jai būtinai reikia nau
jo žando, nes jos senąjį žandą 
sunaikino koks ten “auglys”. 
Čia reikia didelės krūvos do
lerių. Herbertas myli žmoną 
Jean ir negali atsisakyti ją 
gelbėti tokioje baisioje nelai
mėje. Milijoną kartų geriau 
netekti savo vienos akies, 
negu mylimos žmonos! Be 
jos, jis galvoja, jo gyvenimas 
liktų tuščias, bevertis ir be
viltis!

Skaudūs prisiminimai iš 1930 m. krizės

Prie Illinojaus Samdos biuro Chicagoje.

PRIE SAMDOS BIURO NEW YORKO MIESTE
Panašios bedarbių minios prie taip vadinamų “Employment 
Bureaus” jau įprastas vaizdas ir šiandien mūsų didmiesčiuo
se. i

Kalba apie karą su Arabais
Kuomet kapitalistų ekono

mika atsidurdavo bėdoje, tai 
tradicinė išeitis būdavo ka
ras. Dabartiniu laiku toji eko
nomika vėl randasi bėdoje. 
Todėl mes dabar girdime kal
bas apie karą su Arabais.

Valstybes sekretorius Kis- 
singeris nors netiesioginiai, 
bet duoda suprasti, kad gal 
prireiks panaudoti ginkluotą 
jėgą prieš Vidurio Rytų naf
tos savininkus-Arabus. Ir ka
pitalistų spauda jau daug ra
šo apie taip vadinamą naftos 
karą. Kissingeris, susitikęs 
su reporteriais, pareiškė: 
“Aš nesakysiu, kad nėra gali
mybės panaudoti ginkluotą 
jėgą”.

Kissingeris kalbėjo, kad 
trūkumas naftos gali “pa
smaugti industrializuotą pa
saulį”. Aišku, kad jis turėjo 
mintyje šalis, kurios pramo
niniai yra plačiau išsivysčiu
sios. Jis kalbėjo prieš tas 
šalis, kurios to išsivystymo 
lygio dar nėra pasiekusios. 
Pasirodo, kad tos “nieko ne
turinčios šalys” dabar eks
ploatuoja vieną dalyką, kurio 
jos turi dideliu kiekiu, tai 
naftą. Tad imperialistinės ša
lys, kurioms trūksta naftos, 
visa gerkle rėkia, kad jas 
Arabų šalys smaugia.

Jungtinių Valstijų karinis 
jūrų laivynas tapo perkeltas į 
Indian vandenyną, o spaudo
je matėm niūrų aprašymą, 
kad Arabai gali sunaikinti 
naftos apdirbimo įtaisus ir 
užblokuoti Persijos įlanką, 
susprogdindami milžiniškus 
tanklaivus, kurie veža naftą.

Bile kalbos apie naudojimą 
J. V. ar kitų imperialistinių 
šalių militarinės jėgos Vidu
rio Rytų šalyse yra labai 
pavojingos. Mes visi turime 
suprasti, kad stovime prie 
savo atdaro kapo briaunos. 
Visa šios planetos gyvybe 
galėtu būti sunaikinta į kelias 
valandas laiko.

Branduolinio karo pavojus 
didėja. Pasaulinis branduoli
nių ginklų inventorius toks 
milžiniškas, kad ten sukaupta 
po apie 10 tonų TNT pajėgu
mo kiekvienam vyrui, mote
riai ir vaikui pasaulyje. To
dėl, kuomet Kissingeris užsi
mena apie naudojimą gink
luotos jėgos, jis žaidžia su 
galingiausiu žmonijos istori
joje ginklu. Mes, Amerikos 
liaudis, kuri tradiciniai stovė
jome ir stovime už taiką nuo 
pat "šaltojo karo” paskelbi
mo, turime dar tvirčiau budė
ti prieš šią grėsmę.

Mes sakome, kad “Petro

leum Exporting” šalių orga
nizacija, kuri yra dalimi tų 
Arabų šalių grupuoties ir 
kurias vadina dar neišsivys- 
čiusiomis šalimis, turi susi
vienyti prieš tą neteisėtą 
multi-nacinalinių imperialis
tinių korporacijų grėsmę.

Bet virš visko, mes nesu
tinkame su mintimi, kad ka
ras savaime išspręs pasaulio 
ekonomikos problemas. Isto
rijoje buvo karų, kurie buvo 
neišvengiami, kaip tai, Ame
rikos revoliucinis karas ir 
Civilis karas. Mes ne pacifis
tai. Bet pasiekėme tokį istori
jos laipsnį, kur karas dėlei 
naftos, branduolinių ginklų 
pasaulyje, būtų didžiausias 
absurdas - ne, daug dau
giau. . . tai būtų beprotystė, 
prie kurios visomis jėgomis 
reikia nedaleisti. Ksavera

įvairenybės
□ Maskvoje, ant “Sofijos” 

viešbučio stogo, įrengtas di
džiausias pasaulyje reklami
nis skydas. Jo plotis - 240 
kvadratinių metrų; skyde 
įmontuotai,000 lempučių.

□ Biologų duomenimis, ku
pranugarių piene yra daug 
amino rūgščių, kurios inten
syvina raudonųjų kraujo kū
nelių gamybą. Be to, pienas 
stimuliuoja širdies veiklą. 
Todėl Australijos fermeriai 
ketina masiškai auginti kup
ranugarius.

□ Vienas australas Verne
ris Dorflas pasiūlė, kad atei
nančiose olimpinėse žaidynė
se sportininkai pagal senovės 
Graikijos tradiciją dalyvau
tų. . . nuogi. Išimtis - “kon
taktinės” varžybos (pvz., fut
bolas). Neturėtų būti leidžia
ma sportuoti su apranga gim
nastams, plaukikams ir leng
vaatlečiams.

□ Anglijoje, Breklio kaime, 
kai vėjas papučia iš šiaurės, 
verkia visi gyventojai ir net 
naminiai gyvuliai. Mat, netoli 
šio kaimo yra skanėstų fabri
kas, kurio svarbiausia žaliava 
— svogūnai.

□ Losandželietis E. Maka- 
linteris, kaip ir daugelis šio 
miesto gyventojų, vaikščioja 
tik kosminiais keliais. Vesda
mas savo anūkę į vaikų dar
želį, jis eina Žvaigždžių gatve 
į Jupiterio gatvę, praeina 
Mėnesienos ir Žvaigždžių 
Dulkių gatvių kampus ir pa
galiau pasiekia vaikų darželį 
Paukščių Tako gatvėje.
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“LAISVEI” IS VILNIAUS

250 - tasis koncertas

Po koncerto Vilniuje. Iš kairęs į dešinę: R. Šiugždinis, 
S. Kiškis, S. Lipnius, E. Bieliavjevas.

Gana kuklų šių metų kvar- 
tetinės muzikos sezoną Vil
niuje, š. m. sausio 19 d. 
papuošė tikrai graži puokštė- 
Sočio filharmonijos styginis 
kvartetas, kurio branduolį 
sudaro Vilniaus Valst. Kon
servatorijos buvę auklėtiniai 
R. Šiugždinis, S. Kiškis, S. 
Lipčius ir sverdlovskietis E. 
Bieliajevas.

Beje, Sočio filharmonijos 
styginio kvarteto nereikalin
ga maišyti su Lietuvos ar 
Vilniaus (kvartetais. Tai yra 
visai skirtingo braižo ansam
blis. Todėl, jei kolektyvas ir 
koncertuoja už valstybės ri
bų, jis pirmiausiai atstovauja 
Tarybų Sąjungą.

Ir taip, viską trenkęs į šalį 
pirmuoju kosminiu greičiu at
sidūriau Vilniuje, mažojoje 
filharmonijos salėje, kur pa
prasta^ vyksta kamerinės 
muzikos koncertai. Jau pati 
auditorija nuteikė rimtai, iš
kilmingai, čia matėsi tokie 
.nusipelnę mūsų menininkai, 
kaip A. Staškevičiūtė, J. 
Karnavičius, S. Sondeckis, 
Lietuvos ir Vilniaus kvartetų 
atstovai ir eilė kitų, taip, kad 
salė buvo pilnut pilnutėlė, jau 
nekalbant apie didžiulį būrį 
jaunimo, tikros, geros muzi
kos entuziastų.

Kvartetą paskutinį sykį 
girdėjau 1970 metais, todėl 
dabar buvo labai įdomu paly
ginti buvusį lygį su dabarti
niu. Taip, kvartetas smarkiai 
išaugo ir subrendo tiek tech
niškai, tiek meniškai. Kolek
tyvai nebijo laužyti senų, 
nusistovėjusių kvartetinių |

Žiupsnelis prisiminimų 
apie Dr. Antaną Petriką

Poezijos pavasario šventėje - Amerikos pažangiųjų lietuvių 
grupė drauge su rašytoju-poetu J. Paleckiu, J. Narkevičiū
tė ir V. Glovackiu prie Kauno marių. Pirmosios iš dešinės į 
kairę dr. A. Petriką, 1966 m. Kaunas-Palėmonos, Lakštin
galų krantinė. Nuotraukai. Juknevičiaus

Išgirdus liūdną žinią apie 
dr. A. Petrikos mirtį, minti
mis atsisveikinant su velio
niu, man pirmiausia prisimi
nė jo parašyta knyga “Lietu
vių tautinio atgimimo pionie
riai” ir jo gimtinė Suvalkija - 
Paežeriai, kur jis baigė pra
džios mokslus bei jo apsilan
kymas Kaune 1966 metais.

Daug yra davusios lietuvių 
tautos kultūrai Paežerių apy
linkės. Daktaras V. Kudirka, 
knygnešys J. Rimša, skulp
torius P. Rimša, pirmojo lie
tuviškojo romano autorius V. 
Pietaris, vienas pirmųjų lie
tuvių beletristų A. Krikščiu
kaitis - AiŠbė. . .

Greta šių garbingų paeže- 
riečių vardų bus rašomas ir 
dr. A. Petrikos vardas, kuris 
gerai suprato ir daug rašė 
apie tai, ko siekė ir tautinio 
atbudimo pionieriai, ir vėliau

V. Gulmano nuotrauka 
tradicijų, ieškodamas kaž ko 
naujo. Žinoma, čia taip pat 
labai didelis jų globėjo, Boro
dino kvarteto altisto V. Šeba- 
lino nuopelnas, tačiau svar
biausią lėmė užsidegimas ir 
atkaklus darbas. Nors ir būsi 
talentingas, jei nedirbsi, nie
ko nepasieksi.

Programa įdomi: L. v. Be
thoveno 11-sis, B. Bartoko 
1-sis ir M. Ravelio kvartetai.

Kvartetistų garbei reika
linga pasakyti, kad jie su 
šiais nelengvais uždaviniais 
susidorojo gerai. Tai tikrai 
aukštos klasės ansamblis, pa
daręs labai didelę pažangą.

Ir taip Sočio kvartetas Vil
niuje atgrojo savo 250-jį kon
certą. Šio mažyčio jubiliejaus 
proga reikalinga palinkėti 
jauniesiems muzikantams 
dirbti dar atkakliau, o 500-jį 
surengti ne tik Vilniuje, bet 
ir pas mus, Kapsuke.

Kokie šio įdomaus ansam
blio kūrybiniai planai? Iš Lie
tuvos jie vyksta Maskvon į 
koncertą-perklausą, laukia 
aspirantūra Leningrade, vė
liau gastrolės T. Rytuose, 
Sibire, Urale ir kitur. Jei 
pasitaikys proga dalyvauti 
kokiame nors tarptautiniame 
konkurse, nuo to irgi neatsi
sakys, nes “kardų” sukryžia
vimas tarptautinėje arenoje 
labai grūdina ansamblį. O 
repertuaras? Jis taip pat yra 
gražus. Tai Šostakovičiaus 
III ir XI, Bethoveno 11, Mo
carto, Haidno, Ravelio, Bar
toko, Smetanos, Janačeko ir 
kt. kvartetai. V. Gulmanas

revoliucinės minties skleidė
jai, kurie visą gyvenimą pa
šventė savo gimtinei Lietu
vai.

Dr. A. Petrikos širdyje be 
medicinos, socialinių mokslų 
buvo daug vietos ir poezijai.

O, gal būt, ir pirmoji vieta 
teko poezijai. Turbūt, Paže
riu gražios apylinkės, ežeras, 
kur žydi baltos vandens leli
jos, o iš pietvakarių jį gaubia 
giria žalioji, kurioje slėpda-' 
vosi prieš caro jungą maiš
taujantieji valstiečiai, ir pa
sakojimai apie knygnešių 
žygdarbius, ta vieta poezijai 
širdyje paliko.

1966 metų pavasarį, kai 
mes, kauniečiai, ruošėmės 
Poezijos pavasariui, mūsų 
svečias Dr. A. Petriką kartu 
su organizacine komisija apė
jo visas vietas, kur turėjo 
įvykti šventės renginiai. Pir

miausia jis prašė manęs kar
tu aplankyti Salomėjos Ne
ries kapą. Tą ankstų rytą 
nutikau daktarą jau su puokš
te dar rasotų gėlių, kurias 
dėdamas ant poetės kapo su- 
s kaupęs tepasakė:

‘. . . tai mūsų sesė suval
kietė”.

O vėliau, kaip važiavome į 
Palemoną, pakeliui į Salomė
jos Neries namelį, tai brolis, 
suvalkietis - pasirodė gerai 
žinąs poetės kūrybą, ir pade
klamavo mažai išpopuliarin
tus poetės posmus iš pirmojo 
rinkinio:
“Nubarstysiu ankstį rytą 
Pilką kelią gėlėmis.
Laimę kryžkeliuos skaitytą 
Palydėsiu dainomis”.
Gal tie poetės posmai pri

minė jam tą laiką, kai tūks
tančiai lietuvių tautos sūnų 
leidosi į pasaulio kryžkeles 
“už jūrų marių, ir vandenė
lių” laimės ieškoti.

O kai prie Salomėjos Ne
ries namelio pasitiko mus 
muziejaus organizatorius 
Stasys Petrauskas ir svečiui 
pradėjo rodyti ekspoziciją, 
paskaitęs poetės ketureilį: 
“Prie miško baltuoja namelis, 
Ten židiny ugnelė jaukiai 

šnekas, 
Ten mūsų dienos - pušys 

žalios, 
Švariam sniege pramintas 

takas”, 
Daktaras šluostėsi aša

ras. . .
Tai buvo ašaros poezijai, 

tai buvo ašaros pačiame ta
lento žydėjime užgesusiai 
poetei.

Kauniečiai, matydami su 
organizacine komisija vaikš
čiojantį svečią iš JAV, ypa
tingai gerai ruošėsi Poezijos 
pavasariui.

Į šį Poezijos pavasarį suva
žiavo įžymiausieji Lietuvos 
poetai. Daug svečių iš broliš
kųjų respublikų. Ir grupė 
pažangiųjų lietuvių iš JAV, 
vadovaujama Alberto Lau- 
rinčiuko poezijos pavasario 
šventės iniciatoriaus. (Alber
to Laurinčiuko pasiūlymu ši 
graži šventė buvo pradėta 
švęsti 1965 metais, kuri vė
liau paplito po visą respubli
ką).

Poezijos pavasario aukurą 
uždegė poetas Eduardas Mie
želaitis.

Dr. Antanas Petriką nuo
širdžiai bendravo su visais 
poetais. Ilgai kalbėjosi su 
poetu Teofilių Tilvyčiu ir, 
plaukiant laivu Kauno mario
mis, siūlė poetui taip stipriai 
apdainuoti naujojo gyvenimo 
artojėlius, kaip tai padarė 
anksčiau savo poemoje “Ar
tojėliai”.

Pažaislio šile su poetais ir 
kitais šventės svečiais vaišin- 
damasis lietuvišku sūriu, su 
medum ir gira, žvelgdamas į 
žvaigždėtą dangų ir, matyt, 
prisimindamas savo jaunys
tės dienų vasaros naktis Pae
žeriuos, deklamavo: 
“Naktis graži, rami

žvaigždėta.
Mėnulis šviečia. Pradalgių 
Pakvipo šienas”. . .
Ir vėliau su visais įkvėptai 

dainavo:
“Graži tu, mano brangi 

tėvynė”, . . .
Graži ir brangi buvo jam 

tėvynė - motina Lietuva, ku
riai jis buvo ištikimas sūnus, 
nepaklydęs pasaulio kryžke- 
liuose, o visada savo darbais 
rasdavęs kelią į gimtinę. Lan
kydamasis Kaune, džiaugėsi 
darbininkų darbo ir gyveni
mo pažanga. Pasakojo, kad 
dar 1916 metais Amerikoje 
Vinco Kapsuko įtakoje įsisa
vino mokslinį socializmą, ta
po socialistu internacionalis
tu ir aktyviai dalyvavo Ame
rikos pažangiųjų darbininkų 
kovoje už savo teises.

Kai Lietuvoje 1918 metais 
pradėjo kurtis tarybos ir Lie
tuvos liaudis ėmė valdžią į 
savo rankas su V. Mickevi
čium - Kapsuku, Z. Aleksu - 
Angariečiu ir kitais, revoliu
cijos veteranais priešakyje, 
jis džiaugėsi ir linkėjo jai 
pergalės. Kai Lietuvą apniko 
fašizmas, jis žodžiu ir plunks
na pasmerkė fašistinį režimą. 
Tarybinės santvarkos atkūri
mą Lietuvoje dr. A. Petriką 
sveikino su didžiausiu entu
ziazmu. Ir todėl tokį brangų

_________ LAISVĖ________  
svečią buvo labai malonu 
priimti Kaune ir matyti, kaip 
jis džiaugėsi kiekvienu Tary
bų Lietuvos liaudies pasieki
mu kultūroje, moksle, žemės 
ūkyje, pramonėje. Lydimas 
žurnalistės - rašytojos Mari
jos Macijauskienės, pirmiau
sia jis aplankė savo senus 
pažįstamus - profesorių A. 
Žmuidzinavičių, rašytoją K. 
Vairą - Račkauską ir kitus.

Dr. A. Petriką lankėsi 
Kauno klinikinėje ligoninėje, 
P. Ziberto šilko kombinate, 
grožėjosi Kauno marių ban
gomis, kurias kaip viesulas 
raižė A. Korsakovo vairuoja
mas kateris. Plojo Muzikinia
me teatre “Fausto” atlikė
jams. Nuoširdžiai kalbėjosi 
apie muzikini gyvenimą su 
teatro režisiere LTSR nusi- 
pelnusia artiste A. Ragaus
kaite. Atidžiai klausėsi gene
rolo A. Urbšo pasakojimo 
apie Lietuviškosio^ 16 divizi
jos žygius Didžiajame Tėvy
nės kare. Kruopščiai užsiraši- 
nėjo mūšių epizodus. Pasako
jo generolui apie pažangiųjų 
JAV lietuvių paramą Tarybų 
Lietuvos kariams, partiza
nams ir dabartinę kovą už 
taiką.

Literatūros muziejuje, ap
žiūrėjęs ekspoziciją nuo pir
mųjų lietuviškųjų leidinių iki 
tarybinės lietuvių literatūros 
suklestėjimo, giliai sujaudin
tas džiaugėsi.

Radęs JAV lietuvių rašyto
jų knygas susimastęs pasakė: 
“Per mažai mes plėšėme lite
ratūros dirvonus, kad ne vis
kas dar yra muziejuje, ką 
sukūrė pažangios Amerikos 
lietuviai - rašytojai”.

Svečias keliavo po Tarybų 
Lietuvą nuo Vilniaus iki Bal
tijos. Prie jūros sužavėtas 
klausėsi Marijos Macijauskie
nės deklamuojamų Maironio 
eilių:
“Išsisupus plačiai vakarų 

vilnims,
Man krūtinę užliek savo 

šalta banga:
Ar tą galią ^uteik, ko ta

! trokšta širdis, 
Taip galinghf išreikšt, kaip 

ir tu Baltija!

Išvažiuodamas atsisveiki
nant pasakė: “Janina, kai 
būsi Paežeriuose, nueik į ka
pinaites, aš ten dabar lanky
damasis sutvarkiau tėvų ka
pą”. Tą pačią vasarą keliau
dama po Suvalkiją aplankiau 
Paežeriuose V. Kudirkos klė- 

. telę. Susipažinau su joje 
įrengta ekspozicija, kurioje 
atsispindėjo vardai garsių 
paežeriečių. Ežere skyniau 
baltas vandens lelijas. Pava
kariais nuėjau į kapinaites. 
Senutė kapų prižiūrėtoja pa
sakojo, kad buvo daktaras iš 
Amerikos, tvarkė tėvų kapą 
ir ilgai vaikščiojo čia susimas
tęs. O aš pagalvojau, tur būt, 
ir čia jį lydėjo poezijos pos
mai:
“Kapuos nurimo pavargę 

žmonės, 
Kurie man rodė gyvatos 

kelią!
... Iš kur numirę sugrįžt 

negali. .
Grįžęs į JAV laiške į Kauną 

dr. A. Petrikas rašė: “Tie 
malonūs draugai kauniečiai 
mane priėmė kaip brolį bei 
draugą, jie parodė man savo 
širdį ir meilę, kuri mane 
sužavėjo iki pačių sielos gel
mių, ir kurios aš niekad neuž
miršiu!”

Kauniečiai, sveikindami dr. 
A. Petriką sulaukusį garbin
go 80 metų jubiliejąus ir 60 
nuostabiai) produktingo 
plunksnos darbo metų, rašė:

“Jau daug metų, kai sun
kus ir sudėtingas gyvenimas 
atskyrė Jus šalta Atlanto 
mėlyne nuo Tėvynės. Tik 
kaip gervės skrydis plevena 
Jūsų širdyje didelis ilgesys 
gimtųjų Paežerių, panemu- 
niais skambančių lietuvių 
liaudies dainų, turtingos gim
tosios kalbos, kuri gyva gin 
taro Lietuvoje. Todėl Jūo 
savo kūrybiniais darbais - 
knygomis, straipsniais, daly
vavimu pažangiose JAV lie
tuvių organizacijose - kaip 
lietuviškas beržas, svečioj že
mėj įleidęs šaknis, tiesia savo 
šakas į Baltijos skalaujamą 
Lietuvos žemę. Jūsų nenuils- 

• tama energija, meilė žmogui, 
meilė gimtinei neleidžia už-

Krepšininkas Modestas Paulauskas - neeilinis reiškinys 
sportiniame gyvenime. Pats rezultatyviausias, nors ir ne 
pats aukščiausias [193 cm], šalies rinktinės žaidėjas auto 
sportininkų šeimoje - visi keturi Paulauskų vaikai iš 
mažumės domėjosi sportu. Modestas jau būdamas 18 metų 
priklausė meistrų komandai. Devyniolikos metų jis - 
kandidatas į šalies olimpinę rinktinę.

Paskui sportininkas pradėjo pergalingą kelią per sporto
arenas. Jis - keturis kartus Europos čempionas, olimpinių 
žaidynių Miunchene čempionas, dukart pasaulio čempionas, 
TSRS krepšinio rinktinės kapitonas pelnė didelį autoritetą 
komandos draugų tarpe ir, žinoma, tapo sirgalių numylėti
niu. T. ŽEBRAUSKO nuotrauka

Turizmo malonumai užbūrė
Lietuvos gyventojus

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Lietuviai kelionėse siekia 
Sibirą, vid. Aziją, net Afriką

— Kur ruošiatės šiais me
tais vykti? Gal manote skristi 
į vidurinės Azijos respubli
kas? O gal jus domina Kauka
zo kalnai, o gal ir Baikalo 
ežeras? — tokius pasikalbėji
mus nesunku nugirsti Lietu
vos miestuose ir kolūkiuose. 
Keliavimas, turizmas šių die
nų Lietuvoje nepaprastai iš
plitę. Žmonės keliauja pėsti, 
automobiliais, traukiniais, 
lėktuvais ir laivais. Ypatingai 
pastaraisiais metais paplito 
keliavimas oro laineriais. Juk 
per kelias valandas gali leng
vai pasiekti ir pačias toli
miausias vietoves Sibire, vi
durinės Azijos respublikose 
ir kitur.

Ir aš pats, kaip gal prisime
na “Laisvės” skaitytojai, 
1973 metais buvau susigun
dęs pamatyti Juodosios jūros 
pakrančių vietoves, žinomus 
kurortus, ir atlikau labai ma
lonią kelionę “Litva” laivu. 0 
šiais metais esu pasiryžęs 
aplankyti ne tik Rygą ir 
Taliną, artimiausius kaimy
nus, bet pasidairyti kitose 
respublikose, kaip Gruzijoje, 
Moldavijoje, vid. Azijos trijo
se respublikose (Uzbekista
ne, Tadžikijoje, Turkmėnijo
je) gal ir Kirgizijoje. O vėliau 
seks kelionės į socialistines 
šalis, kaip Vengriją ir kitas.

Begalės pasiūlymų kur 
nors keliauti

Lietuvoje veikia respubli
kinė turizmo ar ekskursijų 
taryba. O paskiruose mies
tuose visur rasime kelionių ir 
ekskursijų biurus, - Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuo
se, Palangoje, Druskininkuo
se, ir net tokiose vietovėse, 
kaip Zarasuose ir Kapsuko 
mieste. Visi tie biurai, atėjus 
naujiems metams, pasiūlė 
gausybę įvairių galimybių ke
liauti po visą Tarybų Sąjun
gą. O Vilniuje, ilgiau pagy
venus čia, galima rasti ir 
privačius turistinius biurus -

gesti svetimam krašte iškly
dusių tautiečių židiniuose Tė
vynės meilei.

Nuoširdžiai, sveikindami 
Jus jubiliejaus proga ir linkė
dami sveikatos, tikime Jūsų 
kūrybinėmis galiomis, kurios 
dar ilgus metus liepsnodamos 
praturtins lietuvių kultūros 
istoriją naujais ryškiais pus
lapiais”.

Didelį kultūrinį lobį paliko 
mums dr. A. Petriką. Jo 
gyvenimas nesibaigia su mir
timi - jis tęsiasi artimųjų 
skausme, draugų ir bendra
žygių atmintyje, žmonių pa
sakojimuose, jo darbuose.

Janina Narkevičiūtė
Lietuvos TSR nusipelniusi 

kultūros veikėja 
Kaunas, 1974 m.

— t 

juose keliautojai, grįžę iš įdo
mių kelionių, rodo savo turis
tinių žygių skaidres, paveiks
lus, pasakoja apie keliones.
Kelialapiai tikrai nebrangūs
Pažvelkime į Lietuvos 

resp. turizmo ir ekskursijų 
tarybos vieną kitą pasiūlymą. 
Štai, jei nori, vykti į Ukrainą 
ir Moldaviją, ir tokios kelio
nės (kovo 20 dienų), keliala
pis kaštuoja vos 84 rublius. 
Jei tave traukia Leningra
das, tai nuvykęs vasario 
mėn. už 10 dienų sumokėsi 55 
rb. Kitiems rūpi pamatyti 
Azovo jūrą. Tas malonumas - 
20 dienų tau atsieis 90 rublių.

Kaip jau rašiau, lėktuvais 
kelionės vis labiau plečiamos 
ir jos vis daugiau mėgiamos. 
Vilniaus kelionių ir ekskursi
jų biuras lėktuvais veža gru
pes (ne mažiau kaip 25 žmo
nes) į keturiolika tarybinių 
sostinių bei kitus žinomus 
miestus - į Maskvą, Kijevą, 
Volgogradą, Samarkandą, 
Tbilisi, Jerevaną, Odesą, Ba
ku ir kitus.

Kiti renkasi keliones trau
kiniais. Jei vyksta organizuo
tai, tai mūsų turistai su tokiu 
turistiniu traukiniu išvykę 
neturi didesnių kelionės rū
pesčių - jis traukiny miega, 
gauna gerą maistą, o trauki
niui atvykus į numatytą 
miestą, čia pat atvyksta va
dovai ir turistams aprodo 
miesto įdomiausias vietas. 
Jei tai neįdomu, gali pats 
lankyti tai, kas tau įdomiau
sia.

’’Lietuvos” traukinys daug 
kur pažįstamas

Jei tau įdomu apsilankyti 
vidurinės Azijos respubliko
se, kaip Uzbekistane ir kito
se, paprastai siūloma vykti 
“Lietuvos” traukiniu iš Vil
niaus. Pakeliui pamatai daug 
vietovių. Tokia pagrindinė 
kelionė į vid. Aziją užtrunka 
apie tris savaites ir kelialapio 
kaina siekia 295 rb. Tačiau 
kelionė tikrai įdomi, nes joje 
pamatai tokias vietoves: 
Orenburgą, Almą Atą (Ka
zachstano sostinę), Frunzę 
(Kirgizijos sostinę), Taškentą 
(Uzbekistano sostinę), Fer- 
ganą, Samarkandą, Bucharą, 
Dušanbę (Tadžikijos sostinę), 
Ašchabadą (Turkmėnijos so
stinę), Cardžou, Volgogradą 
(buvusį Stalingradą).

“Lietuva" traukinys su eks
kursijomis keliauja dar sep
tyniais maršrutais. Kai kurie 
jų: į Ukrainą ir Moldaviją, į 
Krymą (kelialapio kaina 90 
rb.), į Užkaukazę, Užkarpatę 
(čia aplankomas Lvovas, Ki- 
šeniovas, Odesa ir kt. mies
tai); į Maskvą bei Leningradą 
(kelialapių kaina - po 55 rb.). 
Tos keliones "Lietuvos” trau
kiniu vis daugiau mėgiamos 
ir tai visai suprantama.

O Kauno kelionių biuras
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I taip pat siūlo keliolika kelio 
nių lėktuvais, autobusais ir

^ais. Pvz. galima pasinau- 
i lėktuvu k< lamoms į Ar- 

angelską (su Soloveco salo
mis (110 rb.). Volgogradą. 
Autobusu gali keliauti net iki 
Taškento, su Barbara ir Sa- 
markandu (205 rb.). Kaunas 
pasiūlo, nuo gegužės j5 d. 
puikias, gražių įspūdžių ke
liones greitais “Raketa” lai
vais Nemunu ir Kuršių ma- 
ripmis ligi pat nuostabaus 
Lietuvos kurorto Nidos. Su
moki 50 rb., ir pasimaudęs 
Nidoje astuonias dienas, tuo 
laivu grįžti atgal į Kauną.

Iš Klaipėdos gali lėktuvais 
ekskursuoti į Taškentą, Bu 
charą, Samarkandą ar Alma 
Atą. Net ir Palangos ekskur
sijų biuras rengia ekskursijas 
autobusais po Lietuvos vieto

ves, į Rygą, Talma ir lėktu- 
įvais ligi V id. Azijos, Užkau
kazės ar Krvmo.

Lankomi Lietuvos ežerai, 
istorinės, pramonės vietovės

Lietuvos kelionių biurai 
yra paruošę net 2h maršrutus 
įvairių kelionių po Lietuvos 
respubliką. O tai labai svarbu
visiems turistams, kurie Lie 
tuvoje apsilanko. į tokias
keliones gali vykt i autobusais 
iš Vilniaus, Dažnai keleiviai 
gauna ir maitinimą.

Štai keli tokių kelionių pa
vyzdžiai. Kelionės vvkdomos 
ne tik į miestus, kaip Kauną,
Klaipėdą. Šiaulius ar Palan
gą. Autobusais važiuodamas 
gali aplankyti, gaunant ir 
maistą, štai kokias vietoves: 
Aukštaitijos gamtos pa
minklus, pramonės rajonus, 
gali aplankyti poetų kraštą 
(Kaunas, Anykščiai), etno- 
gralinę Žemaitiją, pietinės 
Lietuvos pramones ir kultū
ros centrus : Kapsuką s, Kau
nas), chemijos pramonės gi
gantus (Kaunas, Kėdainiai), 
baravykų vietas) Merkinę, 
Varėną), teatrini Panevėžį, 
Dzūkijos vietoves ir kt. Kai
nos tokion s kelionėms svy
ruoja tarp 70 ir 145 rublių, o 
kelionėje tais autobusais) jie 
patogūs, turistiniai) papras
tai sugaištama 11 valandų.

O gal kas paklaus: o kaip gi 
su kelionėmis j užsienį?
Lietuviai plaukioja į Italiją, 

Daniją. Afriką
Jau minėtas “Lit va” laivas, 

vienas moderniausių Tarybų 
Sąjungoje, atlieka keliones 
ne tik aplink Juodąja jūrą. 
Sis laivas vasaromis aptar
nauja ir užsienio turistus, 
plaukdamas aplink Vidurže
mio jūrą, siekdamas Kanarų 
salas.

To laivo kapitonas Steb- 
novskis neseniai lankėsi Lie
tuvoje ir papasakojo, kad ir 
šiais metais laivas turistus 
vežios ne tik aplink Juodosios 
jūros pakraščius. Rudenį 
Lietuvos turistai turi galimy
bę dalyvauti dviejose turisti
nėse tuo laivu kelionėse ap
link Europą. Laivas aplanko 
uostus: iš Odesos jis plaukia į 
Turkiją - Stambulą, seka Ita- 
lija-Neapolis. Le Havras 
Prancūzijoje, Danijos sostinė 
Kopenhaga. 0 šiais metais 
tos kelionės dar sieks Afrikos 
Dakarą. Kaip matome, turis
tinių progų pamatyti pasaulį - 
tikrai daug.

To 1 a i v o ° L i t v a ” ka pi tonas, 
būdamas Vilniuje aptarė ir 
kai kuriuos klausimus, suriš
tus su Lietuvos respublikos 
atstovavimu, ypač svetimųjų 
turistų tarpe. Siekiama, kad 
laive butų kuo daugiau ženk
lų apie Lietuvą, jos šalį, 
papročius ir kt. Apie Nemuno 
kraštą bylos ne tik laivo 
interjerai, ne tik užsienie
čiams pasirodys lietuvių tau
tiniai ansambliai, bet. bus ir 
lietuviški valgiai, na, žinoma, 
pakankamai ir suvenyrų apie 
Lietuvą.

O dabar, jau baikime, ir 
belieka galvoti, kokias vietas 
šiais metais aplankyti. Pasa
kysiu atvirai, kad man, vos 
pustrečių metų pragyvenu
siam šių dienų Lietuvoje, 
tokių lankytinų vietų, pasi-. 
žyminčių gamta ar kuo kitu - 
šimtai. Vasario mėnesį tas 
keliones pradedu. . .lietuviš
kais Druskininkais, o po to 
seks kelionės vis į tolimesnes 
vietas.
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Sausio 28 d. sukanka 30 metų, kai Tarybinė Armija 
išvadavo Klaipėdą, o kartu ir visą Lietuvą iš fašistinės 
Vokietijos okupacijos.

Vien per pastarąjį dešimtmetį daugiau kaip 18 tūkstančių 
klaipėdiečių šeimų atšventė įkurtuves naujuose, patogiuose 
butuose.

Nuotraukoje: nauji gyvenamieji namai Klaipėdoje.
ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

Tarybų Lietuvos išvadavimo 30-mečiui

LIETUVOS PARTIZANAI
ANTANAS AUGUS

Ch. LEVINO nuotr.

» Klaipėdoje sausio 25 dieną įvyko oficialios iškilmės uosta
miesčio išlaisvinimo 30-mečiui pažymėti. Šioje nuotraukoje 
vaizdas karių kapinėse, uždegant amžinąją ugnį.

Garbingas liaudies 
švietėjo jubiliejus

Sunkiuose priespaudos lai
kuose, daug liaudies švietėjų 
kovojo prieš tamsybininkus 
ir drąsiai stojo už kilnius 
socializmo idealus.

Vienas tokių mokytojų, tai 
suvalkietis Vladas Merkevi- 

.čius, 1905 m. baigęs Veiverių 
mokytojų seminariją ir visą 
gyvenimą mokytojavęs 
Aukštaitijoje.

Ilgiausia jis dirbo Kama
juose, Rokiškyje ir Skapišky
je.

Tai kuklus ir labai atsida
vęs jaunimo švietėjas, pergy
venęs daug sunkių ir audrin
gų metų. Kaip socialistas pe
dagogas, jis ne tik mokino 
jaunimą, bet ir ugdė revoliu
cini liaudies judėjimą, o todėl 
caro valdininkai ir buržuazi
niai Lietuvos vadeivos jo 
neapkentė, persekiojo ir ne
davė ramiai gyventi.

. Kamajų pradžios mokyklos 
/mokiniai subadė caro portre
tą, kabojusį jo klasėje. Po to 
įvykio prasidėjo dar didesnis 
jo persekiojimas ir tardymas.

1918 m. pabaigoje, Rokiš
kio apskrityje, buvo įsteigta 
tarybinė santvarka. Mokyto
jas VI. Merkevičius tuojau 
įsijungė į tarybinį darbą: or
ganizavo naujas mokyklas, 
liaudies universitetus, savi
veiklos ratelius, skaitydavo 
paskaitas ir ruošdavo mitin
gus.
•’ 1919 metų vasarą, buržua
zijai nuslopinus jauną Tarybų 
Lietuvos valdžią, VI. Merke
vičius buvo suimtas, labai 
sumuštas, kalintas, o vėliau 
laikytas policijos priežiūroje. 
Išėjęs į laisvę, VI. Merkevi
čius mokytojavo Rokiškio ir 
Skapiškio vidurinėse mokyk
lose. Jis labai mylėjo jaunimą 
ir muziką, o todėl ir mokiniai 
jį mylėjo.

Įsigalėjus tautininkų ir 
krikščionių demokratų fašis
tinei reakcijai, VI. Merkevi
čius ir vėl persekiojamas, 
atleidžiamas iš vidurinės mo
kyklos ir nukeliamas į tolimo 
užkampio pradžios mokyklą.

Dėl politinio teroro ir dažno 
kilnojimo iš vienos mokyklos 
į kitą, buvo priverstas išeiti į 
pensiją.

3 1940 m. atsikūrus tarybinei 
•Santvarkai, jis su dideliu pa
siryžimu, organizavo naujas 
mokyklas, saviveiklos rate
lius, vadovavo kaimo kapelai 

-Ir buvo paskirtas Skapiškio 
vidurinės mokyklos direkto
rium.

Tačiau jo platų liaudies 
švietimo darbo barą nutrau
kė baisi hitlerininkų okupaci
ja. Nacių pagalbininkai - ska- 
piškėnai fašistai 1941 m. bir
želio 28 d., jį suėmė, labai 
sumušė, uždarė į kalėjimą ir 
vos tik nenužudė.

Tarybinei Armijai, 1944 m. 
vasarą, išvadavus Lietuvą, 
VI. Merkevičius su dideliu 
džiaugsmu stojo į Tėvynės 
atstatomąjį darbą: Vėl buvo 
paskirtas Skapiškio vidurinės 
mokyklos direktorium, orga
nizavo saviveiklos ratelius, 
iki 1970 metų vadovavo kai
mo kapelai ir su ja gastrolia
vo net Tarybų Latvijoje.

Jis išmokino daug pažangių 
jaunuolių, kurie dabar sėk
mingai dirba atsakingose ta
rybinėse pareigose.

VI. Merkevičius niekuomet 
nerūkė, negėrė svaigiųjų gė
ralų, turbūt, todėl dabar, 
sulaukęs gilios senatvės, jau
čiasi stipriai, nes niekuo nesi
skundžia, dkug vaikšto gry
name ore, skaito ir gražiai 
groja smuiku.

Pensininkui mokytojui Vla
dui Merkevičiui š. m. sausio 
31 d. sukanka 90 metų.

Pažangaus liaudies švietė
jo, revoliucinio judėjimo da
lyvio Vlado Merkevičiaus 
garbingo jubiliejaus proga, 
širdingiausiai sveikiname jį, 
linkime kuo geriausios svei
katos, daug šviesių ir laimin
gų metų.

P. Šklėrius
Nusipelnęs inžinierius

A. Trumpickas
Personalinis pensininkas 

A. Kvedaras 
Pensininkas

JAM REIKIA 300 
MILIJONŲ DOLERIŲ 
IŠSIGELBĖJIMUI

Saigonas. - Pietų Vietnamo 
diktatorius Thieu sako, kad 
jam ir jo klikai išsilaikyti 
valdžioje būtinai reikalinga 
Amerikos militarinė pagalba 
už mažiausia tris šimtus mili
jonų dolerių. Jis prisipažino, 
kad jeigu Amerikos Kongre
sas atmes prezidento Fordo 
reikalaujama Saigonui milita- 
rinę pagalbą, jo valdžia bus 
liaudies nuversta. Neseniai 
jinai pralaimėjo Pietų Vietna
mo Laikinosios Revoliucinės 
Vyriausybės jėgoms vieną iš
tisą provinciją. Liaudies jė
gos laimi mūšis po mūšio ir 
nesulaikomai artinasi prieš 
Saigono.

Jau pirmomis okupacijos 
savaitėmis Lietuvoje hitleri
ninkai kartas nuo karto suži
nodavo nemalonių naujienų. 
Štai jau trečią karo savaitę iš 
Vabalininko buvo pranešta, 
kad “daug pasiliko miškuose 
besislapstančios bolševikų 
kariuomenės, kuri kartu su 
vietos komunistais tebesi- 
slapsto miškuose ir užpuldi
nėja vokiečių kariuomenę”. 
Rugsėjo mėnesį vėl hitleri
ninkams nemalonios naujie
nos iš Vabalininko: vietos gy
ventojai sunaikino telefono ir 
telegrafo linijas, nutiestas 
kariniams reikalams.

Nemažiau iškalbingi ir vo
kiečių armijos karininkų pra
nešimai. Antai vienas kari
ninkas 1941 m. pranešė: “Bir
želio 28 d. batalionas išžygia
vo Varėnos geležinkelio ruo
že Varėna-Vilnius. Čia pirmo
mis savaitėmis beveik kas
dien teko kautis su besislap
stančiais bolševikais ir vietos 
gyventojais, kurie puldinėja 
kariuomenės sargybas ir pa
trulius”.

Vadinas, jau pirmomis karo 
dienomis Lietuvos patriotai 
davė suprasti hitlerininkams, 
kad kyla partizaninis pasi
priešinimas prieš grobikus. .

Neatsitiktinai vienas reicho 
vadovų feldmaršalas Keitelis 
1941 m. liepos 23 d. davė tokį 
nurodymą: “Okupuotos pla
čios Rytų teritorijos saugu
mui užtikrinti esamos kariuo
menės užteks tik tuo atveju, 
jeigu bet koks pasipriešini
mas bus palaužtas ne juridi
niu nusikalstamųjų baudimu, 
o tuo, kad okupacinė valdžia 
taip įbaugins vietos gyvento
jus, jog jie niekada nenorės 
niekaip priešintis”.

Greitai visoje Lietuvoje pa
sirodė skelbimai: “Sušaudy
tas”, “Pakartas”.

Nepadėjo!
Drąsiai Lietuvos patriotai 

ryžtingai stojo kovoti prieš 
okupantus. Dar 1941 m., la
bai sunkiu Tarybų šaliai karo 
laiku, Lietuvoje jau veikė 14 
partizanų būrių ir grupių, 
kuriose buvo apie 600 žmo
nių.

1942 m. kovo mėnesį lėktu
vais į Lietuvą buvo pasiųstos 
dvi grupės partizaniniam ju
dėjimui toliau organizuoti. 
Deja, ne vienas draugų žuvo 
drąsiųjų mirtimi.

1942 m. lapkričio 26 d. 
Maskvoje buvo sukurtas Lie
tuvos partizaninio judėjimo 
štabas. Jis vadovavo visos 
Lietuvos partizanų veiklai, 
ruošė kadrus, aprūpino gink
lais.

1943 m. balandžio mėn. į 
priešo užnugarį vėl buvo nu
siųsta nauja operatyvinė gru
pė. Vėliau iš jos susidarė 
Lietuvos Komunistų Partijos 
pogrindiniai srities komite
tai. Į partizaninę veiklą spar
čiau jungtis pradėjo ir vietos 
gyventojai. Hitlerinius oku
pantus Lietuvoje mušė 92

LAISVĖ

įvairaus dydžio partizanų bū
riai ir grupės, o partizaninėje 
kovoje dalyvavo apie 10,000 
žmonių.

Lietuvos partizanai atliko 
daugelį žygdarbių

Štai vienas jų. Švenčionių 
miestelyje siautėjo hitlerinis 
komisaras Fricas Oilis. 1944 
m. kovo 24 d. du apsiginklavę 
partizanai atvyko į Švenčio
nis neva su dovanomis komi
sarui ir įėjo į' komisariato 
koridorių. Kai Oilis išėjo į 
koridorių, driokstelėjo šūvis. 
Fašistų budelis ir jo padėjė
jas buvo nušauti. Drąsus tai 
buvo žygis!

1944 m. balandžio 14 d. 
buv. Trakų apskrities Inkle- 
riškių kaime partizanai sūši- 
kovė su hitlerininkų bau
džiamuoju būriu. Hitlerinin
kų buvo apie 500, juos rėmė 
tankai ir šarvuotos mašinos. 
Mūšis truko penkias valan
das, ir hitlerininkai pasitrau
kė. Kautynių metu partizanai 
numušė du priešo lėktuvus ir 
sunaikino 30 okupantų.

Pasipriešinimo aštrėjimas
Artėjant frontui prie Lietu

vos, partizanų veiksmai vis 
aktyvėjo. Štai per pirmuo
sius penkis 1944 metų mėne
sius vien tik stambūs partiza
nų būriai susprogdino 11 ge
ležinkelio tiltų ir 2017-oje 
vietų - geležinkelio bėgius, 
sunaikino 106 automašinas, 
sugadino 10 gamyklų, kurios 
gamino karinę produkciją. 
Jie nukovė 56 priešo karinin
kus, 6677 kareivius ir polici
ninkus.

Partizanai daug padėjo Ta
rybinei Armijai kovoti prieš 
okupantus. Pavyzdžiui, va
duojant Vilnių, kartu su re
guliarios armijos kariais ko
vėsi vienuolika partizanų bū
rių!

Per visą okupacijos laiko
tarpį partizanai padarė skau
džių nuostolių hitlerinin
kams. Jie nuvertė nuo bėgių 
577 priešo ešelonus, gabenu
sius kariuomenę ir šaudme
nis, sudaužė arba sugadino 
377 garvežius ir daugiau 
3,000 vagonų, susprogdino 
125 tiltus, 4$ kareivines. Nuo 
liaudies keršytojų rankos kri
to daugiau 14,000 hitlerinių 
karininkų, kareivių ir jų tal
kininkų. Partizanai išgelbėjo 
tūkstančius gyventojų nuo iš
vežimo į hitlerinę vergovę.

Kovose dėl Tėvynės laisvės 
žuvo daugiau kaip 1400 parti
zanų.

Tarybinė vyriausybė aukš
tai įvertino Lietuvos partiza
nų ir pogrindininkų įnašą ko
vojant prieš hitlerinius oku
pantus. 1800 jų buvo apdova
noti ordinais ir medaliais, o 
septyniems - Marytei Melni- 
kaitei, Hubertui Borisai, Sta
siui Apyvalai, Alfonsui Čepo
niui, Juozui Aleksoniui, Juo
zui Vitui, Broniui Urbonavi
čiui - suteikti Tarybų Sąjun
gos didvyrių vardai.

Apie Braziliją
A. P. GABRĖNAS

Brazilija Pietų Amerikoje, 
didžiausia šalis. Jos plotmė 
3,275,510 ketvirtainių angliš
kų mylių. 1970 metais ji 
turėjo 84,829,000 gyventojų. 
Kadangi Pietų Amerikoje 
žmonių prieauglis labai dide
lis, tai šiandien Brazilija gal 
jau turi visą šimtą milijonų 
gyventojų.

Iš 22 dienų mūsų ekskursi
jos Pietų Amerikoje, šian
dien, 1974 metų rugsėjo 5 
dieną, yra 14-toji. Diena žyd
riai saulėta. Sao Paulo apy
linkėje priešpietis.

Lėktuvui leidžiantis ban
džiau filmuoti Sao Paulo apy
linkes ir to didmiesčio, šešių 
milijonų gyventojų, dango
raižių mišką. Bet per lėktuvo 
langą netaip jau meistriškai 
viskas nusifotografavo. Ta
čiau, kai daugiau pasensiu ir 
nebegalėsiu keliauti, tai bus 
malonūs prisiminimai.

Nusileidus orlaukyje jau 
buvo karšta - 85 laipsniai 
šilumos, palyginus su Argen
tinos didmiesčiu Buenos 
Aires, kurį palikome tik pu
santros valandos pirmiau. 
Reikėjo eiti per muitinę, ta
čiau nebuvo jokių keblumų, 
nes lagaminų niekas nekratė.

Tuoj ir American Express 
gidas mus pasitiko. Jis mudu 
su sūnumi apgyvendino Hil- 
tono viešbutyje. Čia viskas 
moderniška ir patogu. Kaina 
$30 į parą, ir tik pusryčiai 
teįeiną į tą kainą. Pusryčius 
duoda gerus, o ne tik bandu
kę su marmaladu ir kava, 
kaip kitur. Žinoma, už $30 
Hiltonas neturi nuostolio. 
Sao Paulo Hiltono viešbutis, 
jei ne pats prabangiausias, 
tai vienas iš prabangiausių. 
Jis turi 32 aukštus. Jo archi
tektūra - ultramoderniška ir 
nuostabi.

Kaip jau pirmiau minėjau, 
Brazilija yra milžiniškas 
kraštas. Jei mes sakome 
"Jungtinės Amerikos Valsti
jos”, tai turėtumėme pridėti 
“Šiaurinės JAV”, todėl, kad 
ir Brazilija yra Jungtinės 
Valstijos, tik jos Pietinės 
Amerikos Jungtinės Valsti
jos. Ji susideda iš 25 valstijų, 
keturių teritorijų ir federali
nio distrikto, kur dabar ran
dasi jos sostinė Brazilija, už 
475 mylių į vakarus nuo jos 
buvusios sostinės Rio de Ja
neiro. Išskiriant Čilę ir Ecua- 
dorą, ji rubežiuojasi su viso
mis kitomis šalimis. Pietų 
Amerikos kontinente.

Joje ketvirtainei ameriko
niškai myliai tenka 25 žmo
nės. Tačiau tas mažai ką 
tepasako. Atlanto pakraš
čiais didelė kimšatynė, o 
Amazonos upės aukštupyje 
dykumos, kur tik įvairių pa
dermių indėnai klajokliai te
gyvena.

Brazilija buvo Portugalų 
kolonizuota, tai ten ir kalba 
portugališkai. Visur kitur 
Pietų Amerikoje kalba ispa
niškai. Didžiuma žmonių ten 
baltųjų ainiai. Bet toks miši
nys, kad sunku juos surūšiuo
ti į tyras rases. Trečdalis 
yra negrų arba afrikiečių kil
mės. Nemažai yra japonų ir 
kitų azijiečių. Europiečiai - 
portugalai, italai, vokiečiai - 
yra imigrantai. Yra truputis 
ir lietuvių. Ir kur jų pasauly
je nerasi! Bet, žinoma, paly
ginus su kitais, jų čia nedaug. 
Gal jie tebėra tyriausia rasė, 
nes nelabai seniai ten pradėjo 
atvykti.

Gaila, kad aš neturėjau 
progos su lietuviais susitikti. 
Telefonų knygoje suradau la
bai lietuviškų pavardžių. Vie
ną iš lietuviškiausių pašau
kiau. Kadangi aš portugališ
kai nemoku, tai užkalbinau 
lietuviškai. Ištariau jo pavar
dę lietuviškai. Jis mane pui
kiai suprato. Bet kai pradė
jau į jį lietuviškai kalbėti, tai 
jau suaugusio žmogaus balsu 
jis pradėjo, kaip "tetirvinąs”, 
burbuliuoti. Tuomi ir baigėsi 
mano ieškojimas lietuvių tau
tiečių. Suprantama, čia mano 
kaltė. Būnant Argentinoje, 
kur aš turiu daug pažįstamų, 
reikėjo apsirūpinti Brazilijoje 
tautiečių antrašais, bet man 
buvo stoka laiko tai padaryti.
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Mums atrodo, kad šis “Long Island Press” karikatūristas 
labai taiksliai pataiko į tašką. Taip yra: Kongresas kaltina 
prezidentą, kad jis apsikrovęs biliais, bet nieko gero, 
konkretaus nepadaro, o prezidentas kaltina Kongresą, kad 
ji sėdi prie krūvos bilių, bet jų nesvarsto ir nieko kraštui 
kovoje prieš recesiją neduoda. . .

Dviems milijonams svečių bei turistų

Lietuvos svetingumo tarnyba
Kai praeitų metų vasarą 

Lietuvon buvo atvykęs Anta
nas Bimba, jis savo pirmojoje 
kablegramoje į New Yorką 
pranešė ne tik apie tai, kad 
kelionė buvo sėkminga, bet ir 
pasidžiaugė, apsigyvenęs 
naujame puikiame “Draugys
tės” viešbutyje.

Šis šešiolikos aukštų "ma
žasis dangoraižis” stovi ato
kiau miesto triukšmo, prie
šais amžinai žalią Vingio par
ką. Pro didžiulius langus atsi
veria nuostabi Vilniaus pano
rama, kambariuose - kvapnus 
pušyno oras. Viešbutyje - visi 
patogumai, oro kondicionavi
mo sistema.

Kitame gražiame Vilniaus 
kampelyje, šalia slidininkų 
pamėgtų Sapieginės slėnių, 
iškilo viešbutis sportinin
kams. Jis tad ir pavadintas 
“Sportu”. Čia apsigyveno 
dažnai varžybų į Vilnių at
vykstantys įžymūs broliškų 
respublikų ir užsienio šalių 
sportininkai.

Prieš Naujuosius metus so
stinės svetingumo tarnyba 
atšventė dar vienas įkurtu
ves - dešiniame Neries kran
te, ten, kur auga naujasis 
“Vilniaus sity” - prekybos ir 
turizmo centras, atvėrė duris 
ištaigingas septynių aukštų 
viešbutis “Turistas”. Jo sta
tybai panaudotas Urąlo mar
muras, itališka medžio imita
cija, bulgariškos apdailos ply
telės, lietuviški ir suomiški 
minkšti baldai.

“Turistas” - jau treti sve
tingumo rūmai, kurie šį 
penkmetį (1971-1975 metais) 
atvėrė duris sostinės sve
čiams. Bendras vietų skaičius 
Vilniaus viešbučiuose per tą 
patį laiką padvigubėjo. Sve
tingumo servisas augs ir to
liau. “Turisto” kaimynystėje 
išryškėjo statomo čia 22 
aukštų “Lietuvos” viešbučio 
kontūrai. O Valakampių poil
sio zonoje iškils 14 aukštų 
palapinės pavidalo “pastogė” 
svečiams.

Neliks nuskriausti senovės 
romantikos mėgėjai. Arti
miausiais metais bus rekon
struotas “Astorijos” viešbu
tis Vilniaus senamiestyje. 
Pertvarkymų tikslas - išsau
gant senąją architektūrą bei 
aplinką, suteikti svečiams 
šiuolaikinių patogumų. Šito
kiu būdu baigiamas pertvar
kyti ir miesto centre esantis 
“Neringos” viešbutis, kuria
me, beje, ne kartą buvo 
apsistoję ir JAV bei kitų 
užsienio šalių lietuviai. Cen
triniame Vilniuje Lenino 
prospekte numatoma įrengti 
viešbučius butus. Šiam tiks
lui skiriami didžiuliai namai, 
kurie keturkampiu juosia 
jaukų kiemą. Jų gyventojai 
gaus naujus butus, o senieji 
po kapitalinio remonto ati
teks svetingumo tarnybai.

Neatsilieka ir kiti miestai
Neatsilikti nuo sostinės 

stengiasi ir Kaunas. Čia prieš 
keletą metų buvo pastatytas 
dešimties aukštų viešbutis 
“Baltija”, pernai baigtas re
konstruoti ir plėsti “Kaunas” 
bei atidarytas naujas viešbu
tis automobilininkams - “Vai
ras”. Bus taip pat rekon
struojamas garsusis viešbu
tis “Lietuva” su “Metropo
lio” restoranu, statomas “ma
žasis dangoraižis”.

Platyn ir aukštyn veržiasi 

ir kitų Lietuvos miestų sve
tingumo rūmai. Panevėžie
čiai gali didžiuotis prabangiu 
banguotų formų trylikos 
aukštų “Nevėžiu”. Daugelis 
jį vadina “viešbučiu prie teat
ro”. Ne tik todėl, kad jis iški
lęs priešais naujuosius pa
garsėjusio teatro rūmus, o 
dar ir dėl to, kad daugumas 
šio viešbučio svečių iš visos 
Lietuvos, Maskvos, Lenin
grado, Rygos bei kitų miestų 
atkeliauja į Panevėžį pasižiū.- 
rėti spektaklių.

Šešiolikos aukštų viešbutis 
kyla Šiauliuose, dideli rūmai 
projektuojami Klaipėdai.

Na, o rajonų centrai? Jie 
taip pat nelieka nuošaly. Vie
nas po kito modernūs namai 
svečiams šį penkmetį atvėrė 
duris Alytuje, Utenoje, Rad
viliškyje, Plungėje. Didžiu
liai savitos architektūros 
penkių aukštų rūmai baigia
mi statyti Tauragėje, devy
nių aukštų pastatas netrukus 
šaus į viršų Kapsuke. Pato
gumai visur, kaip ir sostinė
je, - jaukūs restoranai, kavi
nės, barai, oro laivyno kasos.

Ir tiems, kurie ieško 
tykaus kampelio

Ne kiekvienas keliautojas, 
ypač vasaros dienomis, beve
lija gyventi moderniuose rū
muose. Nemaža tokių, kurie 
ieško atokaus kampelio, ty
kios pastogės. Jų paslau
goms - naujai įrengiami medi
nių namukų kempingai ir mo
teliai prie upių bei ežerų - Vil
niaus apylinkėse, Zarasuose 
ir kitur.

O Birštono turizmo bazė 
įsirengė ne tik didelį šiuolai
kinį svečių namą prie Kauno 
marių, bet ir plaukiojantį 
viešbutį sename laive. Du
bingiuose suremontuota se
na masyvių rąstų troba - bu
vę užvažiavimo bei pašto na
mai prie senojo Berlyno - Pe
terburgo trakto. Dabar čia - 
kaimo viešbutis. Užvažiavi
mo namais taps seni malū
nai, buvę vienkiemiai. Dau
gelis jų įsigys savas “specia
lybes”: vienur, prie ežerų, 
pasiūlys pasiirstyti valtimis, 
kitur - pajodinėti.

Praėjusiais metais Lietuvą, 
vien tik kelionių biurams tar
pininkaujant, aplankė dau
giau kaip du milijonai turistų. 
Šiemet jų skaičius dar labiau 
padidės.

Kartu auga ir tobulėja res
publikos svetingumo tarny
ba, siūlanti svečiams vis dau
giau patogumų, pramogų, ge
ro poilsio ir nuotaikos.

Saliamonas Vaintraubas

□ Žinomas amerikiečių ab- 
strakcionistas A. G. Hekele- 
tas Niujorko galerijoje eks
ponavo savo paskutinį pa
veikslą “Aštuonkojis ir jo 
draugas atsisveikindami bu
čiuoja merginą”. Tačiau auto
ritetingas zoologas F. Nivbri- 
džas, tiriantis gelmių gyven
tojus, smarkiai kritikavo dro
bę. Dailininkas pavadinimą 
pakeitė. Dabar jis toks: “Kū
dikis mėgina nuplėšti nuo 
savęs vystyklus”.

□ Švedijoje ant aukštų sta
tybų įrengti elektroniniai- 
aliarmo prietaisai, kurie iš 
anksto, prieš ė. minutes,‘pra
neša” trenksiant perkūną. 
Darbininkai spėja pasišalinti 
iš pavojingos vietos.
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ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopa rengiami

DAINOS MYLĖTOJŲ Choro 10 m. sukaktį atžymėti

KONCERTAS IR PIETŪS

Detroit, Mich.
♦

Woodbury, Conn. įvairios žinios

įvyks
Šeštadienį, vasario 15 d.

PILIEČIŲ KLUBO SALĖJE 
314-15th Ave. So., St. Petersburg, Fla.

Dainos Mylėtojų Choras 
vadovybėje Adelės Pakalniškienės 

Akompanistas Walter Žu>">8
Pietūs bus duodami 12 vai. ro pietų bus koncertas. 

Dainuos St. Petersburg© Dainos Mylėtojų Choras ir 
solistė Ona Stelmokaitė-Eicke. Tikimės ir daugiau 
solistų iš Miami apylinkės.
• Šokiams bus muzika.

Kviečiame dalyvauti

DETROIT, MICH.

AČIŪ VISIEMS
Sausio 18 d. mums buvo surengta 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvės Detroito Lietuvių Klube. Mus 
sveikino virš du šimtai draugų: suteikė mums gražius 
auksinius ant rankos laikrodėlius su įrašais ir kitas do
vanas. Siuomi dėkojame savo sunui Tom ir dukrai Ni
na, ir Detroito Lietuvių Klubo valdybai už surengimą 
to baliaus; visiems Klubo nariams, draugams ir gimi
nėms, kurie dalyvavo mūsų sukaktuvėse ir mus taip 
gražiai pagerbė. O kadangi mes skaitome ir mylime 
pažangią spaudą, tai mūsų sukaktuvių proga siunčia
me mūsų mylimam laikraščiui “Laisvei” $50.00 ir linki
me jai gyvuoti amžinai.

JIM ir HELEN UMARAS
8304 Pinehurst

Detroitas
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GOOD NEWS :

for senders of x
GIFTS to relatives in USSR < j

< ►
In a mutual arrangement with J [

VNESHPOSYLTORG in MOSCOW I!
its sole official representative in USA < >

PODAROGIFTS, INC. |
announces a substantial reduction in the price of J 
PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES. S

AND ALL OTHER GIFTS I
The amount of transfers is unlimited. f

We also remind our clients to place now their orders 2 
for automobiles for delivery in the spring. 2
The following models are available. 2

ZHIGULI VAZ-2101 |j
ZHIGULI VAZ-2102 - Station Wagon <[
ZHIGULI VAZ-2103 - New Model
MOSKVITCH 408 - IE 11
MOSKVITCH 412 - IE I!
MOSKVITCH Station Wagon - 426, 427 S
ZAPOROZHETS-ZAZ 968 Z

also 2
MOTORCYCLES, REFRIGERATORS, WASHING J 
MACHINES, TELEVISION SETS, CAMERAS, • 
FURNITURE, SEWING MACHINES |

Also clothing materials, furs, watches and food j j 
products. j j

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in the USA | [ 
which sends GIFT CERTIFICATES through VNESH- j[ 
POSYLTORG without any intermediates, banks, etc. ]
PODAROGIFTS, INC. is the only firm in the USA J 
that produces evidence of delivery in accordance with 2 
its agreement with VNESHPOSYLTORG. 2
For our customers convenience orders can be placed Į 
with any of our affiliates. <
Cosmos Parcels Express Corp. 488 Madison Ave., N.Y., N.Y. 10022 ] 
Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 ] 
Package Express & Travel Agy, 1776 B’way, New York, N.Y. 10019 •

or directly with our Main Office: •

PODAROGIFTS, INC. |
240 Fifth Avenue [Between 27 and 28 Sts.] Z

Telephone: 212-685-4537 2
Open Daily, Except Sunday, Till 5 P.M. 2

Iš organizacijų veiklos
Sekmadienį, sausio 12 die

ną; įvyko L. D. S. 21 kuopos 
metinis susirinkimas. Daug 
kuopos narių atsilankė į šį 
susirinkimą. Mat, kaip ma
tyt, nariai užsimoka duokles, 
tai kituose kuopos susirinki
muose jau taip skaitlingai 
nedalyvauja. Gal jiems tas 
yra gerai, bet organizacijai 
nėra taip gerai. Visi kuopos 
nariai turėtume lankyti susi
rinkimus kas mėnesį. Tas bus 
daug naudingiau mūsų L. D. 
S. organizacijai.

Mūsų kuopai dabar yra ge
ra proga gauti naujų narių, 
nes jos valdyba susideda iš 
čia gimusių piliečių, išski
riant vieną iždo globėją, ku
ris yra senesnio amžiaus.

L. D. S. bowlininkai gerai 
veikia ir iš jų tarpo dar 
galima gauti naujų narių kuo
pai.

Mes, senesnio amžiaus kuo- 
poję veikę nariai, esam pa
tenkinti, kad mūs vietas yra 
užėmę čia gimę ir gerai išsila
vinę vyrai ir moterys.

L. D. S. 21 kuopos bowli
ninkai rengia balių sekmadie
nį, 23 dieną vasario. Įvyks 
tuojau po Detroito Lietuvių 
Klubo susirinkimo Klubo na
me.

Mes visi detroitiečiai skait
lingai dalyvaukime tame jų 
baliuje!

♦ * * *
Lietuvių Moterų Pažangos 

Klubo susirinkimas įvyko 
tuojaus po L. D. S. 21 kuopos 
susirinkimo.

Narių atsilankė gana daug. 
Moterys visuomet skaitlingai 
lanko susirinkimus. Aš nega
liu daug ką rašyti apie susi
rinkimą, nes ten nebuvau.

Gana plačiai apie jų veiklą 
ir susirinkimą buvo aprašyta 
“Vilnyje” klubietės. Bravo, 
mielos draugės, kad jūs gerai 
veikiate!

Man dažnai kyla mintis, 
kad dar daug kliubiečių mote
rų galėtų ir turėtų įstoti į 
Lietuvių Literatūros 53 kuo
pą. Pamastykitė, mielos 
draugės!

* * * ♦
Antradienį, sausio 21 die

ną, įvyko L. L. D. 52 kuopos 
susirinkimas. Narių atsilankė 
gana geras skaičius. Kuopos 
valdybos raportai priimti. 
Pirmininkas Pr. Nakas pra
nešė, kad net trys kuopos 
narės mirė: A. Karalienė, A. 
Valavičienė ir Stankienė. 
Kuopos nariai atsistojimu pa
gerbė mirusias.

Taipgi pirmininkas įrašė du\ 
naujus narius į kuopą. į

Mūsų spaudos vajininkai J.
K. Alvinas ir Pranas Nakas 
išdavė raportą iš vajaus veik
los. Jie laimėjo antrą dovaną. 
Kuopos nariai jiems padėka- 
vojo už jų sunkų darbą. Gal 
jie būtų pirmą dovaną gavę, 
bet tas didelis sniegas daug 
jis jiems pakenkė važinėti po 
miestą ir priemiesčių apylin
kes. Bravo, draugai, už jūsų 
gerą darbą!

Po L. D. S. 21 kuopos ir 
Moterų Klubo 12 d. sausio 
susirinkimų buvo pateikti 
skanūs užkandžiai, kuriuos 
prirengė kuopos narė Elzbie
ta Ulinskienė. Jai pagelbėjo 
ir prisidėjo kitos draugės. 
Taipgi S. Nausėdienė gausiai 
prisidėjo su maistu. Visas 
likęs pelnas buvo atiduotas
L. L. D. 52 kuopai.

Labai širdingai ačiū drau
gėms, ypatingai Elz. Ulins- 
kienei ir S. Nausėdienei, ir 
kitoms visoms, kurios pagel
bėjo tame darbe ir su dovanė
lėmis.

* ♦ ♦ ♦

Šeštadienį, sausio 18 dieną 
įvyko Jimio ir Elenos Umarų 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvės D. L. Klubo na
muose.

Daug žmonių buvo susirin
kę, ir visi buvo labai gerai 
pavaišinti. O jubiliejantai bu
vo apdovanoti gražiais laikro
dėliais. Visi susirinkę links
mai praleido laiką.

♦ * ♦

Antradienį, sausio 21 die
ną, mes, senesnio amžiaus 
piliečiai, (Senior Citizens), 
susirenkame, kaip visuomet

antradieniais, ir žaidžiame 
kortomis Pinochlį, o mums 
užkandžius prirengia Pat. 
Stunskas ir Elizabeth Ulins- 
kas, o joms pagelbsti Mike 
Stunskas, labai geras vyras! 
Kai įvyko užkandžiai, pasiro
dė, kad čia dviejų lošėjų 
įvyksta gimtadienių sukaktu
vės: draugo J. Saulėno ir 
Elenos.

Mes, senesnio1 amžiaus pi
liečiai (Senior Citizens) ant
radieniais susirenkame ir žai
džiame kortomis (lošiame pi- 
naklėlį). O mums užkandžius 
prirengia Pat. Stunskas ir 
Elizabeth Ulinskas, o joms 
pagelbsti Mike Ulinskas. 
Taip buvo ir sausio 21 d. Bet 
kai prasidėjo užkandžiai, pa
sirodė, kad čia yra dviejų 
lošėjų J. Saulėno ir Elenos 
Umarienės gimtadienių su
kaktuvės.

Buvo du tortai ant stalo su 
žvakutėmis. Mes visi sudai
navome “Happy Birthday’’ 
dėl jų, o jie turėjo užgesinti 
žvakutes.

Už užkandžius ir stipresnio 
skystimėlio pateikimą vi
siems užmokėjo drg. J. Sau- 
lėnas.

Mes visi tariame jam ačiū!
' Vietinis

Bridgeport, Conn.
Įvyko LDS 74 kuopos susi

rinkimas. Atlikus visus for
malumus, buvo pakelta min
tis apie suruošimą kokio nors 
parengimėlio kuopos vardu. 
Šiais laikais bet kokioje for
moje parengimą ruošti sve
tainėje beveik neįmanoma, 
ypač musų apylinkėje, nes 
svetainių nuomos labai aukš
tos, o lankytojų mažai. 'Tai 
nusitarta, prisiartinus pava
sario šiltiems orams, tinkamu 
laiku turėti gražų “autingą” 
gražioje vietoje palei jūrą. 
Tam diena dar nepaskirta.

Aną kartą buvo kalbėta 
surengti paminėjimą 74 kuo
pos seniausįo nario J. Stri- 
žausko giiųtadienio kovo 2 
dieną. Bet komisija apsigal
vojo, kad tuo laikų dar gali 
būti nepatogus orajs. Tuo bū
du nutarė jam “Birthday Par
ty” surengti balandžio 6 d.

MIRĖ GERAS DRAUGAS 
IR VEIKĖJAS

Vasario 1 d. New Havene 
mirė Juozas Kuncas savo na
muose. Palaidotas vasario 3 
dieną. Laidotuvės buvo pri- 
vatiškos. Liūdesyje liko dvi 
dukterys ir du anūkai.

Velionis Juozas Kuncas bu
vo pažangus, veiklus žmogus. 
Skaitė progresyvią spaudą, 
kaip kada parašydavo žinučių 
iš savo miesto į “Laisvę”, 
priklausė prie LDS ir buvo 
LDS 5-sios apskrities prezi
dentu. Netekimas pažan
gaus, susipratusio draugo pa
žangiajam judėjimui yra di
delis nuostolis. Lai būna Juo
zui lengva amžinai ilsėtis šio
je žemelėje toli nuo savo 
brangios gimtinės Lietuvos. 
O visiems jo artimiesiems gili 
užuojauta nuo visų LDS Con
necticut valstijos narių.

Protokolų raštininkas M. A.

Liūdna žinia
Gavome žinią iš New Ha

ven, Conn., kad praėjusią 
savaitę mirė uolus “Laisvės” 
skaitytojas, rėmėjas ir buvęs 
vajininkas Jonas Koncas.

Tikimės, kad kas nors vė
liau duos išsamesnį praneši
mą.

Mūsų užuojauta d. Konco 
šeimai ir artimiesiems. Adm. 
oooooooaoooooooocxxxxxxs

Pranešimas
Dar vienas lietuvis atsidarė 

biznį, kuris vadinas Sunland 
Realty, 4511 - 4th Street, 
No., St. Petersburg, Fla., 
33704. Telefonas: 527-0696, 
Anton L. Mauragas, Realtor.

Mauragas yra sūnus buvu
sios Antonina Kairis. Jis ma
loniai patarnaus lietuviams, 
kurie norite pirkti bei par
duoti namą. (47-8)

OOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXX)

Sausio 26 dieną po ilgos 
ligos Waterburio ligoninėje 
mirė Amelija (Goodwin) Dū
da, sulaukus 78 metų. Gyve
no 476 Flanders Road.

Liūdesyje paliko jos gyve
nimo draugas Walter Dūda, 
sūnus, Peter Duda, Woodbu
ry, duktė Mrs. Robert Atche- 
son, Middlebury, brolis Leon 
Goodwin, Woodbury. Taip gi 
trys seserys, - Mrs. Sophie 
Lalis, Bernice ir Estelle' 
Goodwin, Hartford. Dešimts 
anūkų, keturi proanūkiai, ke
li brolvaikiai ir keli sesers 
vaikai.

Buvo gimusi Šiauliuose, 
Lietuvoje, liepos 28 d., 1896 
m., duktė Aleksandros ir 
Nellie Goodwin. Atvyko į šią 
šalį jauna būdama ir per daug 
metų gyveno Woodbury, 
conn.

Buvo pašarvota Munson & 
Lavere Funeral Home, 
Woodbury, kur jos karstą 
puošė daug gyvų gėlių vaini
kų. Buvo palaidota laisvai. 
Prieš išvežant į koplyčią kal
bėtojas pasakė kalbą anglų 
kalboje. Jis sakė, kad Amilija 
tikėjo į gamtą, mylėjo gėles 
ir daržus ji sodino, liejo, 
ravėjo juos. Ji mylėjo savo 
gyvenimo draugą, vaikus, 
dukterį, sūnų, brolį, seseris 
ir kitus gimines.

Po tos kalbos Dūdų sūnus 
užkvietė visus dalyvavusius į 
Curtis House Restaurant dėl 
užkandžių, ir visi buvo gerai 
pavaišinti.

Dūdai abūdu skaitė “Lais
vę” per daug metų ir abudu 
buvo nariai L. L. Draugijos 
28 kp. ir veikė su Waterburio 
progresyviais lietuviais. Mū
sų parengimuose jie padėjo 
dirbti prie maisto gaminimo 
virtuvėje iki jie pajėgė.

Amilija buvo gero būdo 
moteris ir su visais gražiai 
sugyveno. Mes gailime jos, 
kad ji pasitraukė iš gyvųjų 
tarpo.

Reiškiame gilią užuojautą 
jos vyrui, dukterei, sūnui, 
broliui, seserims ir visiems 
giminėms jų liūdnoje valan- 
doję. O jūs, Amilija, ilsėkis 
ramiai Amerikos žemelėje.

M. Svinkūnienė

Worcester, Mass.
Du susirinkimai

LDS 57 kp. susirinkimus 
įvyks kovo antrą dieną, antrą 
valandą po pietų, 29 Endicott 
St., Worcester, Mass. Visi 
nariui ateikite užsimokėti 
duokles už 1975 metus.

Antras susirinkimas bus 
LSD 11 kp., tą pačią dieną ir 
toj pačioj vietoj, trečią valan
dą po pietų.

Nariai ateikite pasiimti 
knygas už 1974 ir užsimokėti 
duokles už 1975 m.

J. Petkūnas
[6-8]

PREZIDENTO FORDO 
ĮSAKYMAS AMERIKOS 
DELEGACIJAI

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas davęs įsakymą 
Amerikos delegacijai į Žene
vos konferenciją apribojimui 
strateginių ginklų laikytis 
Vladivostoke pasiektos su
tarties su Tarybų Sąjunga. 
Sakoma, kad prezidentas at
metė reakcinių kongresmanų 
reikalavimus kai kuriuos su
tarties punktus pakeisti. 
Pav., jie priešingi, kad stra
teginių ginklų kiekis tarp 
Tarybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų būtų sulygintas. Jie 
reikalauja Amerikai pirme
nybės.

Reakciniai Kongreso ele
mentai nori padaryti su Vla
divostoko sutartimi tą, ką jie 
padarė su 1972 m. prekybos 
sutartimi. Bet atrodo, kad šį 
kartą jiems nepavyks.

Istanbul, Turkija. - Sausio 
30 d. įvyko baisi lėktuvo 
avarija. Žuvo 41 žmogus.

UŽ SOLIDARUMĄ SU 
ČILĖS ŽMONĖMIS

Chicago, Ill. - Vasario 8-9 
dienomis čionai įvyks nacio- 
linė konferencija už solidaru
mą su Čilės žmonėmis. Ją 
šaukia visa eilė žymių visuo
menininkų ir darbo unijų va
dų. Jų tarpe yra ir įžymioji 
veikėja Angela Davis. Konfe
rencija įvyks DePaul univer
sitete.

RAŠYTOJAI PAS 
DARBININKUS

Šiauliai, I. 24 [ELTA]. Dvi 
dienas mieste viešėjo didelė 
grupė vilniečių rašytojų. Jie 
susitiko su mėsos kombinato 
darbininkais, dalyvavo politi
nio švietimo salėje įvykusia
me pokalbyje “Jaunimas ir 
kultūra”. Buvo taip pat su
rengtas Šiaulių miesto ir ra
jono literatų kūrybinis semi
naras. Jame kalbėjo Lietuvos 
TSR Rašytojų sąjungos val
dybos pirmininko pavaduoto
jas A. Maldonis, kritikai P. 
Bražėnas, S. Lipskis, rašyto
jas R. Šavelis ir kiti.

Miesto kultūros rūmų salė 
je įvyko literatūros vakaras.

PERU SIŪLO IZOLIUOTI 
JUNGTINES VALSTIJAS

Lima. - Peru respublikos 
vyriausybė siūlo kitiems Lo
tynų Amerikos kraštams vie
ningai parodyti savo nepasi
tenkinimą Jungtinių Valstijų 
Kongreso priimtu ir prez. 
Fordo pasirašytu nauju pre
kybos įstatymu. Šis įstaty
mas, sakoma, yra diskrimi
nuojantis prieš Lotynų Ame
rikos interesus.

Kokia turėtų būti tokio vie
ningo poros desėtkų kraštų 

. nepasitenkinimo forma? Peru 
vyriausybė sako, kad turėtų 
būti sušauktas Amerikos 
kraštų atstovų susirinkimas, 
į kurį nebūtų įsileistos Jung
tinės Amerikos Valstijos.

WOODBURY, CONN.

Mirus

Amilijai Dūdienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos gyvenimo draugui 

Walter Dūdai; jos dukterei Mrs. Robert Atcheson; 
sūnui Peter Dūdai; seserims Mrs. Sophie Lalis, Miss 
Bernice ir Miss Estella Goodwin; broliui Leon Good^- 
win; anūkams, proanūkiams ir kitiems giminėms jų 
liūdnoje valandoje.

L. L. DRAUGIJOS 28 KUOPOS 
VALDYBA ir NARIAI

BROCKTON, MASS.

MIRUS

Pranui Kasparui
Reiškiame giliausią užuojautą jo seserims, brolio sūnui 

Joseph ir šeimynai, taipgi visiems artimiesiems ir gimi
nėms.

K. Butkus
K. Barčius
A. Janus
V. Adams
Ant. Kulbok
Ada White
T. Cheraska

Ag. Rezevich
N. Pockevičius
V. Bilūnas
A. Ustap
Al. Miknis
S. Rainard
Kaz. Cheraska

BROCKTON, MASS.

Detroit, Mich.
Jau nauji metai prasidėjo ir 

laikas atėjo visiems LDS na
riams duokles užsimokėt. 
LDS 21 Kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 9, 1975, 4114 
W. Vernor Hwy., 11 valandą 
ryte. Prašome visus narius 
atsilankyti.

Kaip jau buvo pirmiau pa
skelbta, šįmet LDS Bowling 
Tournamentas bus Chicago- 
je. Vasario 23 d., Detroit 
LDS Bowlininkai rengia ban
ketą ir “Square Dance”, 4114 
W. Vernor Hwy., 2 vai. po 
pietų. Bilietas tik $4. Pelnas 
eis padengti lėšas dėl kelio
nės į Chicagą. Prašome visus 
atsilankyti. Bilietus iš anksto 
galite nusipirkti nuo Anto- 
nette Garelis, Ruth ir Servit 
Gugas, Albena Lyben, Emma 
ir Alfons Rye, it Alice ir 
Albert Stacey.

Ruth Gugas,
Protokolų Raštininkė, 

LDS 21 kuopos, 
Detroit, Michigan

NORI PAVEIKTI SIRIJĄ
Valstybės departamentas 

pranešė Kongresui, kad jis 
paaukos Sirijai $25,000,000 iš 
specialaus Vidurio Rytams 
fondo. Ir atvirai pasakoma, 
kad šios stambios aukos tiks
las yra laimėti Siriją Jungti- 
niū Valstijų politikai.

Mirus

Pranui Kasparui
Reiškiame giliausią užuojautą jo seserims Karalina Bar

čius ir Eva Parilgauskas, brolio sūnui Joseph ir jo šeimai, 
seservaikams Lillian Owirker, Anna Janus ir Nancy Pocke
vičius; taipgi visiems artimiesiems.

JOE ir ANNA KANIS 
ir JOSEPHINE

BROCKTON, MASS.

Mirus

Pranui Kasparui
Reiškiu giliausią užuojautą jo seserims Karalina Barčius ir 
Eva Parilgauskas, brolio sūnui Joseph ir jo šeimai, 
seservaikams Lillian Owirker, Anna Janus, Nancy Pockevi
čius ir visiems artimiesiems.

ANNA VILIMAITIS

BROCKTON, MASS.

Mirus

Pranui Kasparui
Reiškiu giliausią užuojauta jo seserims Karalina Barčius ir 

Eva Parilgauskas, brolio sūnui Joseph ir jo šeimai, 
seservaikams Lillian Owirker, Anna Janus ir Nancy 
Pockevičius; taipgi visiems jo artimiesiems.

MARIJONA GUTAUSKAS
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Išleistuvės ir sutiktuvės
Žemiau skelbiame aukas, gautas jau po vajaus - nuo sausio 

10 d. iki sausio 29 d.
Millie Kancerienė iš Wilton Manors, Fla., prisiuntė 

palikimą jos mylimo vyro James $2,000. Mielas draugas 
Kancere buvo “Laisvės” skaitytojas ir uolus bendradarbis. 
Dėkojame draugei Millie už taip gausią auką.

* * *
Per “Laisvės” vajininką M. Uždavinį iš Norwood, Mass., 

kuris visuomet vajininku lieka per visus metus, gavome $36 
aukų nuo sekamų aukotojų:
LLI) 9 kuopos, Norwood, Mass., Naujų Metų parės . $15.00
A. ir O. Zarubos .........................   11.00
H. Žekonis, Boston, Mass............................................   . 5.00
M. Grigu nienė.........................................  3.00
EI. Kurulienė............................................................  • ■ ■ 2.00

Vaizdas iš parengimo. V. Bekeris dainuoja.
S. Narkeliūnaitės nuotrauka

♦ * *
Kitos aukos:

Frank Klaston, Huntington Sta., N. Y., prisiminimui 
mirusios žmonos ir atžymėjimui jų 64 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties ............... $64.00

S. Jurevičius, Fort Lauderdale, Fla.............................. 26.00
Elzbieta Klimienė, Manchester, Conn.......................... 21.00
Mrs. W. V. Orlowski, Mt. Clemens, Mich., prisimini

mui mamytės Antoninos Karalis, kuri mirė 
gruodžio 19 d......................................................... 20.00

Mary Babarskienė, Easton, Pa...................................... 16.00
Alekas ir Domicėlė Veličkai, Albertson, N. Y............. 15.00
Eva Lekas, Lexington, Mass...............................   12.00
Ona Raskevich, Bellevue, Alberta, Canada................ 10.00
Juozas ir Ona Babarskai, Richmond Hill, N. Y............ 10.00
Anna Peslis, Inglewood, Cal.......................................... 10.00
Anna Mekart, Ormond Beach, Fla................................ 8.00
Mike Palevich, Herrin, Ill.............................................. 6.00
J. E. Kosmach, Huntington, N. Y......................................6.00
Mrs. B. Shimkus, Hightstown, N.J.............................. 6.00
B. Karpus, Thornhill, Ont., Canada............................. 5.00
Veronika Zavišienė, LaSalle, Que., Canada, prisimi

nimui mirusio vyro Viktoro ............................... 5.00
F. Vaivila, Hamilton, Ont., Canada............................. 5.00
E. Galgauskienė, Denver, Colo..................................... 5.00
Marta Kavaliūnienė, Jamaica, N.Y.......... ............... 5.00
Teresė Simas, Jamaica, N.Y............... ......................... 5.00
Ignas Stasionis. Tuckahoe, N. Y. ................................ 5.00
John P. Koch, No. Miami Beach, Fla............................ 5.00
Pagerbti mirusį Antaną Shukį, aukojo brolio sūnus
Joseph ir žmona, per S. Rainard, Brockton, Mass. . 5.00 

J. Račkauskas, Toronto, Ont., Canada....................... 2.00
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.............................. 2.00
Chas. Mackūnas, Montreal, Que., Canada.................. 2.00
F. Welbasis, Lemont, Ill................................................. 2.00
Po $1.00: S. J. Jokubka, Chicago, Ill.; M. Žvirblienė,

Brooklyn, N. Y.; A. Keršys, Montreal, Cana
da; J. Shukaitis, Miami, Fla.; Anthony Sleivis, 
Waltham, Mass.; Frank Kemezis, Torrington, 
Conn.; Frank Bush, Brooklyn, N. Y.; A. Yur
ka, Cleveland, Ohio; A. Žalis, Lake Worth, 
Fla.; A. Baltrušienė, Royalton, Ill.; Mike Pet
terson, So. Boston, Mass.; Anna Banios, Phila
delphia, Pa.; J. Eitutis, Garfield Heights, 
Ohio; M. Gluoksnienė, Scranton, Pa. 

* * *
Dėkojame visiems. Administracija

Labai įdomi 
kultūrinė popietė

Ją ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 185 kuopa, 
įvyks vasario 16 dieną Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Vieta gerai žinoma visiems šios 
apylinkės lietuviams. Ir lengvai pasiekiama.

Programa prasidės 2 vai. po pietų. O programa 
susidės iš nepaprastai įdomių filmų, kuriuos parodys 
Arthura.s Petriką.

Popietę užbaigsime šilta kava ir skaniomis vaišėmis, 
įėjimo auka $1.50.

Visi ir visos kviečiami dalyvauti.
LLD 185 kp.

Tragedija tarp policistų

John W. Corcoran

Thomas Vodicka

Frank L Bugdin Jr.

Tokio atsitikimo gal dar 
nėra buvę visoje šio miesto 
policijos istorijoje. Per neap
sižiūrėjimą, jDer neatpažini- 
mą, neunifdrr^uoti policistai 
pradėjo vieni į kitus šaudyti. 
Policistai Thomas Vodicka ir 
Frank L Bugdin tapo nušau
ti, o policistas John W. Cor
coran sunkiai sužeistas. Tra
gedija įvyko praeitą sekma
dienį Manhattane.

Washingtonas. - Sausio 31 
d. du jauni vyrai išėjo iš 
turistų eilės Baltuosiuose Rū
muose ir raudonais dažais 
apipylė Amerikos vėliavą. 
Tai darbas paskutinių idijotų. 
Jie, žinoma, suareštuoti.

Vasario pirmą dieną, pava
kariop, susirinko gražus bū
rys svečių į Laisvės salę 
atsisveikinti su žurnalistu 
Apolinaru Sinkevičium, 
“Moscow News” akredituotu 
korespondentu į Jungtines 
Tautas, kuris vasario antros 
dienos vakare, kartu su žmo
na Zinaida, iš Kennedy aero
dromo su lėktuvu Aeroflot 
išskrido į Tarybų Lietuvą. Ta 
pačia proga pasitikome žur
nalistą Joną Lukoševičių, ku
ris atvyko sausio 25 dieną į 
New Yorką užimti Apolinaro 
Sinkevičiaus vietą Jungtinė
se Tautose.

Salėje, virš estrados, kabo
jo mūsų dailininko Roberto 
Feiferio įspūdingas transpa
rantas su užrašu: “Telydi Jus 
ryžtas ir sėkmė!’’, kas suteikė 
pakilią ir šventišką nuotaiką. 
Svečių stalą puošė ružavų 
gvazdikų ir raudonų rožių 
puokštė.

Po vakarienės programos 
eigą pravedė “Laisvės” ad
ministratorė I. Mizarienė, 
pakviesdama mūsų meninin
kus padainuoti ir svečius pa
kalbėti.

Solistas V. Bekeris ir solis
tė N. Ventienė dainavo solos 
ir duetą. T. Stočkienė ir N. 
Ventienė atliko du duetus. 
Aido Choras padainavo tris 
dainas. Visiems pianu akom
panavo Aido Choro mokytoja 
M. Stensler.

Iškviesti kalbėti: veikėjas 
P. Venta, atvykusi iš Kalifor
nijos visuomenininke Ks. Ka- 
rosienė, “Laisvės” redakto
rius A. Bimba, Tarybų Są
jungos pasiuntinybės Wa
shingtone konsulinio sky
riaus II-sis sekretorius - kon
sulas R. Mališauskas, Z. Sin
kevičienė, žurnalistas A. Sin
kevičius ir žurnalistas J. Lu
koševičius. Šia proga vakaro 
pirmininkė pakvietė Nijolę 
Mališauskienę ir Bangą Lu
koševičienę dalyvauti Tarp
tautinių Moterų Metų šven
tės programoje, kuri įvyks 
kovo 9 dieną Laisvės salėje.

Kalbose išreikšta daug šil
tų minčių apie Zinaidą ir 
Apolinarą Sinkevičius, palin
kėta jiems daug laimės atei
tyje. Lukoševičių šeimai lin
kėjo geriausios sėkmės nau
jose pareigose ir asmeninia
me gyvenime. Prisiminta 
Klaipėdos išvadavimo 30 me
tų sukaktis ir Tarybų Lietu
vos 35 metų jubiliejus, kuris 
bus labai iškilmingai atšvęs
tas tiek Vilniuje, tiek visoje 
Lietuvoje. Kalbose taip pat 
buvo pabrėžta, kad šiemet 
LLD draugija švenčia savo 60 

Žurnalistas Jonas Lukoševičius ir H. Feiferienė interviu 
metu 1970 metais spalio mėnesį, “Laisvės” raštinėje.

metų jubiliejų ir šia proga 
rengia net tris ekskursijas į 
Lietuvą. Atrodo, norinčiųjų 
vykti yra daug ir su entuziaz
mu registruojasi važiuoti į 
savo bei savo tėvų gimtąjį 
kraštą. . .

L Mizarienė pranešė, kad 
iš Chicagos skambino telefo-. 
nu “Vilnies” redaktorius S. J. 
Jokubka. Negalėdamas pats 
asmeniškai dalyvauti paren
gime, prašė perduoti linkėji
mus draugams Sinkevičiams, 
palinkėti laimingos kelionės, 
o Lukoševičių šeimai geriau
sios sėkmės naujose pareigo
se.

Apolinaras ir Zinaida Sin
kevičiai išbuvo mūsų krašte 
virš ketverius metus. Per tą 
laikotarpį jie turėjo galimybę 
betarpiškai stebėti Amerikos 
žmonių gyvenimą. Jiems te
ko pakeliauti ir po kitas val
stijas, apart New Yorko. Va
žinėdami po Ameriką, jie pa
matė daug istorinių vietovių, 
nacionalinių parkų. Teko per
važiuoti dangų rėžiančius 
Rocky Mountains. Arčiau pa
žino indėnų navąjo genties 
stovyklas (rezervations). O 
ypatingai jie susidraugavo su 
pažangiaisiais lietuviais ne 
tik New Yorke, bet ir kituose 
miestuose. Esu tikra, kad 
šios pažintys neišdils iš jųjų 
minčių!

Jonui Lukoševičiui Jungti
nės Amerikos Valstijos jau 
ne svetimos. Jis viešėjo 
Amerikoje 1970 metais spalio 
mėnesį su tarybiniais žurna
listais. Per 18 dienų jis pava
žinėjo po didžiuosius Ameri
kos miestus, aplankė didžiųjų 
laikraščių spaustuves. Tuo
met jis surado laiką atvykti ir 
į Aido Choro pamokas, pa
bendrauti su aidiečiais, pasi
kalbėti.

Žurnalistas J. Lukoševičius 
atvyko su žmona Banga ir 11 
metų sūneliu Darium.

Žinau, kad skaitytojai do
misi apie naujai paskirtą 
“Moscow News” korespon
dentą prie Jungtinių Tautų - 
kur jis gimė, kur užaugo, kur 
mokėsi.

Jonas Lukoševičius gimė 
Kuršėnuose ir ten mokėsi. 
1961 metais jis baigė žurna
listiką Vilniaus V. Kapsuko 
universitete.1 Savu laiku jis 
daug rašė “Gimtajam Kraš
te” apie savo gimtuosius Kur
šėnus. Dar mokydamasis uni
versitete, jis jau pradėjo 
dirbti žurnale “Sportas”. O 
“Švyturio” redakcijoje išdir
bo penkis metus^ Paskiausius 
šešis metus jis buvo “Gimtojo 
Krašto” vyriausiojo redakto-

S. Narkėliūnaitės nuotrauka 

riaus pavaduotojas. Jonui 
Lukoševičiui buvo suteikta 
Kapsuko - V. Mickevičiaus 
žurnalistinė premija už jo 
parašytą knygą “Reemigran- 
tai”.

Banga Lukoševičienė taip 
pat studijavo žurnalistiką 
Vilniaus V. Kapsuko univer- 
siteteUr ten besimokydami, 
juodu susipažino. Banga kilu
si iš Kupiškio. Baigė gimnazi
ją Panevėžyje, o gyvenant 
Vilniuje, dirbo Profesinėje 
Sąjungoje. Jų geltonplaukis 
sūnelis Darius labai žvitrus 
jaunuolis, Vilniaus pionierių 
atstovas, plaukimo čempio
nas ir šokėjas. Pakviestas 
prie mikrofono, jis maloniai ir 
švelniai padeklamavo eilėraš
tį “Gyvoji karo legenda”. 
Greitu laiku tikimės ir vėl 
pasidžiaugti jo įgimtais gabu
mais.

Šiandien Apolinaras ir Zi
naida Sinkevičiai jau tėvynė
je. Žinome, kad jie mūsų 
nepamirš. Atsisveikinant su 
jais, Aido Choro iždininkas 
W. Keršulis įteikė Apolinarui 
dovaną nuo Aido Choro, o L 
Mizarienė įteikė Zinaidai do
vaną nuo Moterų Klubo. Lin
kime jiems didžiausios lai
mės, o Lukoševičių šeimai 
pačios geriausios sėkmės toli
mesniems darbams.

Vakarienę skaniai pagami
no šeimininkės J. Lazauskie
nė ir N. Ventienė. Kitus 
darbus rūpestingai atliko: B. 
Keršulienė, T. Stočkienė, O 
Babarskienė, A. Lupševičie- 
nė, J. Babarskas, J. Bernotą, 
W. Keršulis ir P. Venta.

Baigiant noriu pakartoti 
vieno iš to vakaro kalbėtojų 
pasakymą: - “Laisvės salė 
yra tie garbės vartai, per 
kuriuos sutinkami ir išleidžia
mi svečiai iš Tarybų Lietu
vos”. O mes laisviečiai laiky
kime tuos vartus tvirtai, kad 
mūsų tėvynainiai turėtų pas 
ką sušilti, kad mūsų tarpe jie 
pajustų nors mažą dalelę tė
vynės Lietuvos!

H. Feiferienė
AIDIEClŲ DĖMESIUI

Aido Choro pamokos ir me
tinis susirinkimas įvyks šį 
šeštadienį vasario 8 dieną, 2 
valandą popiet. Turėsime su
sirinkti vieną valandą anks
čiau, ne kaip buvo paskelbta 
praeitos savaitės “Laisvės” 
laidoje. Valdyba
AIDO CHORO GARBĖS 
NARIAI

Geo. Stasiukaitis iš Fair
view, N. J. paaukojo Chorui 
$10. Fr. Mažilienė iš Brook
lyn, N. Y. - $5. Dėkojame.

Valdyba

ANGLIJOS PREMJERAS 
BAIGĖ SAVO MISIJĄ

United Nations, N. Y. - Po 
kelių dienų derybų su prez. 
Fordu bei sekr. Kissingeriu 
ir kitais aukštais pareigūnais, 
Anglijos premjeras Harold 
Wilson turėjo pasitarimą su 
Jungtinių Tautų generaliniu 
sekretoriumi Kurt Wald
heim. Pasitarimas tęsėsi tik
tai 1 vai. ir 20 minučių. 
Sakoma, kad jiedu palietė 
Vidurio Rytų padėtį ir Kipro 
salos reikalus, taip pat, žino
ma, ekonominę kapitalistinio 
pasaulio padėtį, kurie gyvena 
didelę krizę.

NEIT' YORKO
NA E J IENOS
Vasario 13-16 dienomis čio

nai įvyks Konservatyviškos 
Politinės Akcijos Konferenci
ja. Svarstys, kaip pasiruošti 
1976 m. Dūkimams. Šios 
“vieros” reakcininkai esą la
bai susirūpinę, kad Republi- 
konų partijos suvažiavimas 
gali į prezidentus nominuoti 
Nelson Rockefellerį. Jie jį 
laiko beveik radikalu, ir mo- 
bilizuosis užkirsti jam kelią.

•
Taip vadinama “New Yor

ko Miesto Moterų Balsuotojų 
Lyga šiopiis dienomis išleido 
dvi pusknyges apie mūsų did
miestį. Viena pavadinta 
“They Represent You”, o kita 
- “New York City Govern
ment”. Abidvi galima nusi
pirkti už vieną dolerį.

•
Miesto majoras Beame ir 

N. Y. Valstijos gubernatorius 
Carey planuoja susitikimą su 
viceprezidentu Nelson Rock- 
efelleriu. Jie maldaus jo užta
rimo Washingtone, kad fede
ralinė valdžia suteiktų šiam 
didmiesčiui stambia finansinę 
pagalbą. Kaip dabar dalykai 
stovi, tai be tokios pagalbos 
miesto biudžete deficitas šį
met pasiektų iki 120,000,000 
dolerių.

•
Brooklynietis John Robert 

Heiberg pavestas specialis
tams, kad jie jo protą ištirtų. 
Jis kaltinamas, kad praeitą 
sekmadienį subvėje vieną vi
siškai svetimą moteriškę pa
stūmė po traukiniu. Nelai
mingoji tapo suvažinėta.

•
Čionai praeitą pirmadienį 

m u 11 i b i 1 i j o n i n ė s United 
Brands kompanijos pirminin
kas Eli M. Black iššoko iš 
44-to aukšto ir užsimušė. 
Saužudybės priežastis 
neišaiškinta.

N. Y. GUBERNATORIUS 
CAREY REIKALAUJA 
PAKELTI TAKSUS

Albany. - Gubernatorius 
Hugh Carey reikalauja tikrai 
rekordinio net iš 10,690,000,- 
000 New Yorko valstijos biu
džeto. Tam reikalinga labai 
pakelti taksus (mokesčius), 
ypatingai ant gazolino. Jis 
siūlo, kad kiekvienas gazolino 
galionas šioje valstijoje tuoj 
būtų aptaksuotas 10 centų. 
Milijonams automobilių savi
ninkų būtų neapsakomai di
delis smūgis.

One of the smartest in Vilnius

Rūta Kapočius At Graduation

Remember Rūta Kapočius? 
I am sure many of us do. She 
was a beautiful little girl and 
a little too “aggressive” in 
certain years of her child
hood. Someone mentioned to 
me that her parents, special
ly her father loved her so 
very much that he spoiled 
Rūta.

I first saw Rūta when she 
was just a baby - one of the 
most beautiful babies I have 
ever seen. We visited them 
in Washington when her fa
ther was working in the 
Soviet Embassy.

Rūta Kapočius is a lovely 
young lady now. I met her 
and her parents last summer 
in Vilnius and it certainly was 
a pleasure to see Rūta and 
talk to hęr. She speaks Eng
lish fluently and has the most 
pleasant personality. And 
not only that. She was the 
smartest high school gra

9999—999—9999—99—

Pramogų kalendorius
9—99—999—9—99

VASARIO 16 D.
LLD 185 kuopos ruošiama 

kultūrinė popietė su rodymu 
filmų iš Lietuvos. Bus užkan
džių ir kavos. Pradžia 2 vai. 
Visi ir visos kviečiami daly
vauti. Kp. Valdyba

KOVO 9
Niujorko Lietuvių Moterįų 

Klubo minėjimas Moters Die
nos Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N.Y. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Po programos bus duodami 
pietūs. Auka $4.

KOVO 16 D.
Liet. Literatūros Draugijos 

28 kp. rengia Moters Dienos 
minėjimą Waterburio Lietu
vių Klubo svetainėje, 48 
Green Street, Waterbury, 
Conn. Valdyba

Rosedale, L. L - Mrs. Syl
via Shapiro nustebo, kai ryte 
išėjus iš savo namų prie 
gonkų rado baigiantį degti 
didžiulį kryžių. Mat, ji yra 
žydiškos kilmės. Jos neap
kenčia ir jai keršija antisemi
tai.

Letter
A new organization called 

AMEN — Americans for 
Middle East Neutrality - has 
recently been formed to work 
for the reduction of American 
Military involvement in the 
Arab-Israeli region.

Dr. John H. Kliever, a 
practicing psychiatrist and 
founder of AMEN, outlined 
the aims and purposes of the 
new peace oriented group.

“It seems obvious to me 
from the events of the past 
few months and the talk of 
war surrounding us today 
that we are headed for anoth
er Vietnam or another world 
war, or both, unless we as 
citizens are stirred to act 
against these forces now, - 
that is before, not after the 
fact”, Dr. Kliever said.

“There is nothing in or 
about the Arab-Israeli region 
which is essential to the 
welfare of the United States 
and which must be secured 
by the force of American 
arms. The United States 
does not need oil from the 
Eastern hemisphere in order 
to survive. We have all the 
oil we can possibly use right 
here in the Western hemi
sphere”. AMEN

duate in Vilnius last year. 
She got the best possible 
marks in her three years of 
study and was awarded a 
special diploma - a gold me
dal. In her letter to me she 
says: “And because of that I 
had to take only one exami
nation instead of four enter
ing the University”.

Besides a diploma she was 
also given a present from the 
school - a big and beautiful 
book of Lithuanian ethnogra
phy.

Now Rūta is studying 
physics in the Vilnius Univer
sity. “My specialty”, she 
says, “is quantum electronus 
(theory that concerns lasers). 
I am happy that I am doing 
now of what I have dreamed 
for a long time”.

I say: Our congratulations 
and best wishes to you, Rūta.

Use




